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Yleistä

Kemistikilta ry:ssä toimineet henkilöt

Raati
Kemistikilta ry:n raadissa toimivat seuraavat henkilöt

Puheenjohtaja Jaakko Laine
Sihteeri/Tiedottaja Ville Vaalisto
Rahastonhoitaja Vesa Vuori
Opintoasiaintoimikunnan pj. Pekka Nurmi
Ulkoasiaintoimikunnan pj, vara pj. Katariina Nyman
PR-vastaava 31.7.2005 saakka Annika Hämäläinen
PR-vastaava 1.8.2005 alkaen Annukka Santasalo
Sisäasiantoimikunnan pj./Emäntä Taina Viitamäki
Isäntä Oskari Aro
pHuksitoimikunnan pj./pHuksikapteeni Antti Arpalahti

Kemistikilta ry:lle valittiin uusi PR-vastaava killan ylimääräisessä kokouksessa vaalikokouksessa 
valitun PR-vastaavan lähdettyä vaihto-opiskelemaan Ranskaan.

Kemistikilta Ry:n raati piti vuonna 2005 33 varsinaista kokousta.

Toimikunnat ja toimihenkilöt
Kemistikilta ry:ssä toimi vuonna 2005 seuraavat toimikunnat: sisäasiaintoimikunta, 
opintotoimikunta, ulkoasiaintoimikunta, pHuksitoimikunta, tiedotustoimikunta, Tisle-toimikunta 
sekä kaksi Kondensatiotoimikuntaa (114. ja 115. Kondensatio) ja NKK-toimikunta. 

NKK-toimikunnan puheenjohtajana toimi Nora Ahokas. Tämä toimikunta valmisteli erittäin 
aktiivisesti syksyllä 2006 järjestettävää Nordisk Kemiteknolog Konferensia.

Killan vaalikokous ja raati nimitti useita toimihenkilöitä. He toimivat killassa oman aktiivisuutensa 
mukaan.

Halopedit
Kemistikilta ry:llä oli vuonna 2005 edustajia kemiantekniikan osaston osastoneuvostossa ja eri 
toimikunnissa. Tieteellisessä neuvostossa Kemistikilta ry:tä edusti Reetta Tikanmäki. Hallinnon 
opiskelijaedustajina (HalOpEd) toimivat seuraavat henkilöt, suluissa varajäsenet:

Osastoneuvosto

3.2.2005 saakka:
Johanna Uusitalo (Olli Pyylampi)
Reetta Tikanmäki (Maija Tiitinen)
Oskari Aro (Vesa Vuori)
Simo Toikkanen (Laura Nyfors)



3.2.2005 lähtien:
Laura Nyfors (Olli Pyylampi)
Vesa Vuori (Maija Tiitinen)
Oskari Aro (Jaakko Laine)
Simo Toikkanen (Pekka Nurmi)

Harjoittelutoimikunta
Maiju Kylliäinen (Outi Pelliniemi)

Opintotoimikunta
Pekka Nurmi (Simo Toikkanen)

Taloustoimikunta
Vesa Vuori (Mikko Helisevä)

Informaatiotoimikunta
Ville Vaalisto (Heta Urpala)

Työturvallisuustoimikunta
Olli Pyylampi (Tapio Ryhänen)

TKY
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) hallituksen kansainvälistenasioiden vastaava 
Susanna Nordsten toimi Kemistikilta ry:n kiltakummina. TKY:n edustajistossa toimivat vuonna 
2005 seuraavat Kemistikilta ry:n jäsenet Johanna Uusitalo ja Olli Pyylampi sekä varajäsenenä Panu 
Routasalo.

Yhteiset asiat

Osaston peruskorjaus
Osaston peruskorjaus eteni. Kiltahuone joutui muuttamaan väistötiloihin. Osa kiltahuoneen 
tavaroista ja arkisto siirrettiin Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalta vuokrattuun varastoon. 
Kiltahuone palaa takaisin kesällä 2006 ja kemian tekniikan osasto on luvannut myös arkiston 
palaavan vanhaan paikkaan kun peruskorjaus on ohi. 

Sidosryhmät
Kemistikilta ry:n läheisimpiä sidosryhmiä olivat vuonna 2005 Kemiantekniikan osasto, TKY, 
Otaniemen muut killat ja osakunta, Prosessiteknillinen Kerho (PrTK) Helsingin Yliopiston 
kemistien HYK ry, Polin Kemistiklubin alumnit, Suomalaisten kemistien seura (SKS) ry., 
Kemiallisteknillinen Yhdistys (KTY) ry ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivat 
kemistiopiskelijoiden ainejärjestöt.

Yhteistyössä KTY:n kanssa järjestettiin KTY-sitsit, johon osallistui myös Tampereen 
teekkareitaYmpäristökillasta, Materiaali-insinöörikillasta ja Hiukkasesta.



Kemistikilta ry:n jakamat tunnustukset
Kultainen ansiomerkki 
Mari Aaltonen 

Hopeinen ansiomerkki 
Panu Routasalo 
Johanna Uusitalo 

Kunniamaininnat 
Jouni Harju 
Olli Pyylampi 
Sami Sauerland

Ponnet
Kemistikilta ry:n raadille esitettiin ponsia, joihin raati myös vastasi.

Sisäasiaintoimikunta

Kokoonpano
Sisäasiantoimikunnan (ST) kokoonpano vuonna 2005 oli:

Taina Viitamäki Puheenjohtaja ja emäntä
Oskari Aro Isäntä
Nora Ahokas Apuemäntä
Anni Karppinen Apuemäntä
Päivi Kuosmanen Apuemäntä
Karri Lehtonen Apuisäntä
Heikki Harju Juomanlaskija
Victor Heinänen Juomanlaskija
Tapani Hooli Juomanlaskija
Pekka Peljo Juomanlaskija
Tommi Saarikoski Juomanlaskija
Juhani Sibakov DJ
Pekka Nurmi Kondensatiotoimikunnan pj., 114. Kondensatio
Taru Tukianen Kondensatiotirehtööri, 115. Kondensatio
Maiju Kylliäinen Kondensatiotirehtööri, 115. Kondensatio
Emilia Tiitinen Lukkari
Simo Toikkanen Lukkari
Mikko Loponen Lukkarin kisälli
Timo Viitanen Coronavastaava
Olli Pyylampi AA-vastaava
Outi Pelliniemi Kiltahuonevastaava
Nea Salin Kiltahuonevastaava
Maija Tiitinen Kiltahuonevastaava



Järjestetyt tapahtumat
Tapahtuma Päivämäärä Paikka Yhteistyötaho*
KTY-sitsit 21.1.2005 Smökki, Rantsu
Mäenlasku 25.1.2005 Rantsu FK, TiK, Athene, MK
Lumisota 14.2.2005 Alvarin aukio, Rantsu FK
SKS-sitsit 16.2.2005 Smökki, Gorsu SKS, HYK
Kondensatio 5.3.2005 Hanasaari, Smökki, OK20
pHuksijäynä 15.3.2005 Luukki
Pääsiäisaarteenmetsästys 21.3.2005 Rantsu Prodeko
Coronan neluricup 31.3.2005 Gorsu
PJK-MK-KK-sitsit 6.4.2005 Smökki, OK 20 PJK, MK
pHuksien Wappusitsit 28.4.2005 Smökki SIK
T-ilta 1.9.2005 Rantsu
Lettukestit 5.9.2005 Rantakalliot Otaniemessä
Köydenvedon jatkot 8.9.2005 Smökki SIK, KIK, IK
Skumpparisteily 15.9.2005 Itämeri PJK
Saunakolmio 19.9.2005 OK 20, Ranstu, Ossin Linna PJK, Prodeko
pHuksien perinnesitsit 22.9.2005 Smökki MK
Urheilu- ja laulusauna 6.10.2005 Gorsu
Lastenkutsut 13.10.2005 OK 20 AS, FK
Kaverisitsit 18.10.2005 Smökki, Gorsu
Böle 8.11.2005 Gorsu
Toimarisitsit 14.11.2005 OK 20
Coronacup 1.12.2005 Gorsu
piKKujoulut 7.12.2005 Smökki
* TKY:n yleisesti tunnetut ja käyttämät lyhenteet

Suuri osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä pHuksi- tai ulkoasiantoimikunnan kanssa. 
Tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti hyvin. Eniten ihmisiä osallistui vuosijuhlaan, sitseille ja 
piKKujouluihin. Uutena tapahtumakonseptina kokeiltiin saunakolmiota, joka onnistui yli odotusten 
ja tapahtuman järjestämistä kannattaa harkita myös jatkossa. Edellisistä vuosista poiketen 
laulusaunaa ei järjestetty. Laulusaunan tilalla järjestettiin urheilu- ja laulusauna, joka veti väkeä, 
mutta laulaminen jäi vaisuksi. 

Ulkoasiaintoimikunta

Yleistä
Ulkoasiaintoimikunnan jäsenet vuonna 2005 olivat:
Ulkoasiaintoimikunnan pj. Katariina Nyman
PR-vastaava Annika Hämäläinen (tammi-heinäkuu)

Annukka Santasalo (elo-joulukuu)
Excumestari Anna Nummela
Apuexcumestari Laura Mannonen
Liikuntavastaava Annukka Santasalo
Bilehile Jani Heikkilä
Kulttuurivastaava Jutta Schmidt 

Vuonna  2006  tehtiin  onnistunutta  yhteistyötä  Otaniemen  kiltojen  sekä  muiden  kemian  alan 
opiskelijajärjestöjen  ja  yhteistyötahojen  kanssa.  Killasta  oli  edustajia  jokaisessa  TKY:n  killan 
vuosijuhlassa ja lisäksi Yliopiston farmasiakunnan juhlassa. Tammikuussa järjestettiin KTY-sitsit 



eli Kemiallisteknillisen Yhdistyksen sponsoroima tapahtuma, jossa oli osallistujia Tamperelaisista 
ja Lappeenrantalaisista kemian alan opiskelijajärjestöistä. Keväällä Helsingin Yliopiston Kemistit 
ry  (HYK)  juhlivat  killan  järjestämillä  SKS-sitseillä  ja  syksyllä  kiltalaisia  osallistui  HYK:n 
järjestämiin sitseihin Uudella Ylioppilastalolla.  

Ulkoasiantoimikunnan  pj  otti  selville  osastolle  saapuvien  vaihto-opiskelijoiden  yhteystiedot  ja 
kutsui  heidät  henkilökohtaisesti  mukaan  killan  toimintaan.  Kevään  tapahtumiin  otti  osaa  yksi 
ulkkari, syksyllä kolme. Ulkkareille lähetettiin säännöllisesti tiedotteita killan tapahtumista ja kaikki 
tapahtumissa käyneet ulkkarit hankkivat haalarit vuoden aikana. Ulkkaritoiminnalle luotiin hyvät 
perusteet tulevaisuutta varten.

Ulkoasiaintoimikunnan pj edusti Kemistikiltaa Polin KemistiKlubin Alumnit ry:n hallituksessa ja 
raportoi  heille  killan  kuulumisia.  Kemistiklubi  auttoi  vuorostaan  mentorsaunan  puhujien 
löytämisessä.

Mentorsaunat
Ulkoasiaintoimikunnan pj  järjesti  PR-vastaavan avustuksella  kaksi  mentorsaunaa Heinävaarassa. 
Keväällä järjestetyssä saunassa oli puhumassa Leila Ylikahri Biofundilta, Katja Ranta Valiolta, sekä 
Jaakko Happonen.  Syksyllä  puhujia  olivat  Risto  Saarinen  Econet  Engineeringiltä,  Mika  Pärkkä 
Sterikseltä sekä Esa Kokko Borealikselta. Molemmissa mentorsaunoissa oli n. 20 osallistujaa.

PR
Pr-vastaavat hankkivat vuoden 2005 aikana sponsoreita killan tapahtumiin ja pHuksien haalareihin. 
Kondensation sponsoreina toimivat Rintekno, Danisco, Oy Finnish Peroxides Ab, OMG Harjavalta, 
Ekokem, Hartwall, Edita AGA, Fazer, LU sekä Valio.
Fortum osallistui tänäkin vuonna Wappurekan kustannuksiin ja sai oman mainoksensa rekan 
kylkeen. Phuksien haalarisponsoreita saatiin jälleen lisää ja tänä vuonna sponsoreina toimivat Neste 
Oil, Kemira, Suomen Kemianteollisuus ry, M-real sekä Outokumpu. Loppusyksystä pr-vastaava 
kokosi innokkaita kemistejä Muoviteollisuus ry:n avuksi Muovimessuille. Lisäksi pr-vastaavat 
osallistuivat muiden ulkotoimikunnan tapahtumien kuten Mentorsaunojen järjestämiseen yhdessä 
ulkotoimikunnan puheenjohtajan kanssa. 

Excursiot
Kevään kahden päivän mittainen ekskursio tehtiin 17.-18.3.2005. Ensimmäisenä päivänä vierailtiin 
Neste  Oililla  ja  Borealiksella  Kilpilahdessa.  Jälkimmäisenä  päivänä  vierailtiin  Kouvolassa 
insinööritoimisto  ÅF-CTS:ssä  ja  Kuusankoskella  Finnish  Peroxides  Oy:ssä.  Kaikki  vierailut 
menivät  oikein  hyvin  ja  meidät  otettiin  ilolla  vastaan.  Yö  vietettiin  Lappeenrannassa. 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon alakerrassa, jossa päästiin myös saunomaan. 
Majoitustilat olivat ihan ok, nukkuminen oli järjestetty lattialle. Iltaa oli viettämässä myös Kemian 
tekniikan  killan  ihmisiä.  PrTK:n  ulkomaanekskursion  vuoksi  tällä  ekskursiolla  oli  vain  25 
osaanottajaa. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi ekskursio maksoi 25 euroa per henkilö. Bussi oli 
Linjaliikenne  Kivistö  Oy:ltä.  Kuljettaja  oli  oikein  mukava,  bussi  hieno  ja  kaikki  sujui  hyvin. 
Kuljettaja  majoittui  Hotelli  Marjolassa,  joka  oli  ollut  oikein  mukava  paikka,  vaikka  sijaitsikin 
melko kaukana Lappeenrannan keskustasta.

Keväällä  vierailtiin  myös  Finnzymesillä  Keilarannassa  22.4.2005.  Vierailu  oli  aika  lyhyt  ja 
pikainen, mutta myöskin ihan ok. Tarjoilua ei juuri ollut, mutta meidät kuitenkin vastaan otettiin 
ihan mukavasti. Osallistujia oli n. 20.



pHuksien Fazer-eksku järjestettiin 4.10.2005. Kaikki meni hyvin ja pHuksit tuntuivat tykkäävän 
vierailusta. Perinteisesti vierailtiin myös laadunvalvontalaboratoriossa, mikä oli kiva lisä normaaliin 
kierrokseen. Bussi oli vuokrattu A-busseilta. Ekskursio maksoi 4 euroa per henkilö. Osallistujia oli 
50.

Syksyn kaksi päivää kestänyt ekskursio järjestettiin 27.-28.10.2005. Ekskursion piti alunperin olla 
kolmepäiväinen,  mutta  sen  ajankohtaa  jouduttiin  äkisti  siirtämään,  jolloin  se  supistettiin 
kaksipäiväiseksi.  Ensimmäisenä  päivänä  vierailtiin Valkeakoskella  UPM:n  paperitehtaalla  sekä 
Säteri Oy:llä. Molemmat vierailut olivat oikein onnistuneita ja mielenkiintoisia. UPM:llä esittelijä 
oli  koneinsinööri,  joten  kovin  kemiallisiin  asioihin  ei  syvennytty.  Säteri  Oy:llä  esittely  ja 
tehdaskierros  olivat  erittäin  syvällisiä.  Jälkimmäisenä  päivänä  Vierailimme  Genencorilla 
Jämsänkoskella sekä Ecocatilla Vihtavuoressa. Kumpikin paikka oli ihan mielenkiintoinen. Ecocat 
valmistaa katalysaattoreita ja se ei ollutkaan kovin vahvasti prosessitekniikan tehdas, mutta antia oli 
sitäkin  enemmän epäorgaanikoille  sekä  fysikaalisen  kemian  lukijoille.  Yö  vietettiin  Tampereen 
teknillisen  yliopiston  ylioppilaskunnan Hotelli  Tornissa.  Majoitustila  oli  erittäin  hieno ja  hyvin 
varusteltu (mm. suihku). Valitettavasti emme päässeet saunaan, koska kaikki saunat olivat varattuja. 
Vietimme iltaa keskenämme. Bussi oli vuokrattu Teekkaribussilta. Bussi oli aika huonokuntoinen ja 
melko kylmä. Kuskin ajotaidot olivat puutteelliset. Hän ei ollut perehtynyt reittiimme eikä oikein 
muutenkaan tiennyt, mitä olisi milloinkin tehnyt. Kuljettaja majoittui Hotelli Hermicassa, joka oli 
kuulemma ihan hyvä. Kokonaisuudessaan ekskursio onnistui ihan hyvin, vaikka välillä oli pienoisia 
ongelmiakin. Ekskursio maksoi 20 euroa per henkilö. Osallistujia oli 29.

Marraskuussa järjestettiin vierailu Tikkurilan maalitehtaalle, joka onnistui mukavasti.

Kulttuuri
Keväällä  kulttuurivastaava  myi  lippuja  wappurekkaan,  mutta  vaihtoi  koulua  syksyllä,  joten 
kulttuuritoiminta  jäi  killassa  vähemmälle.  Syksyllä  järjestettiin  kuitenkin  AA-ilta,  jossa 
pukeuduttiin Ankkalinnan hahmoiksi ja katseltiin vanhoja Aku Ankka –piirrettyjä.

Liikunta
Tammikuussa kasattiin killalle oma porukka ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita nostattamaan omaa 
kuntoaan. Heistä muodostettiin sähköpostilista ja heille tehtiin kesäksi kuntoon -kampanjalehtiset. 
Niihin oli tarkoitus merkitä kaikki liikuntasuoritukset kevään aikana. Kaikille kiltalaisille tarjottiin 
mahdollisuus osallistua kerran viikon jonkin
tyyppiseen  liikuntatapaamiseen  (mm.  hiihtoa,  juoksua,  uintia)  periaatteella  mennään  yhdessä. 
Paikalla  kävi  yhteensä  n.  15  kiltalaista.  Keväällä  järjestettiin  myös  perinteinen  pesissauna  eli 
pelattiin pesäpalloa ja saunottiin Gorsussa. Syksyllä pelattiin syklopentaanifutista Alvarin aukiolla 
ja  saunottiin  sen  jälkeen  Jämeränaukion  saunassa.  Marraskuussa  järjestettiin  vielä  yhdessä 
maanmittarikillan kanssa kyykkäturnaus, jonka kemistit  voittivat.  Tämän lisäksi liikuntavastaava 
osallistui koko vuoden aktiivisesti TKY:n liikuntatoimikunnan tapahtumien järjestelyihin.

Opintotoimikunta

Yleistä
Kokoonpano

Puheenjohtaja Pekka Nurmi
Riipparivastaava Risto Pieviläinen
Tenttiarkiston hoitajat Heta Urpala



Johanna Uusitalo
Arkistonhoitaja Johanna Uusitalo

Opintotoimikunta toimi opintoasioissa yhdyssiteenä niin kemian tekniikan osastoon kuin 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suuntaan. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnassa 
osallistuttiin kiltatyöryhmään ja hallinnon opiskelijaedustajat osallistuivat HalOpEd-toimikunnan 
puuhiin.

Tutkinnonuudistus
Keväällä kemian tekniikan osastolla viimeisteltiin tutkinnon moduulirakenne, joka pääsääntöisesti 
noudatti vanhaa suunta- ja pääainejakoa. Merkittävin muutos oli prosessiautomaation opintojen 
muuttuminen täysin englanninkielisiksi. Syksyllä ensimmäiset uutta tutkintosääntöä noudattavat 
pHuksit tulivat osastolle. Ongelmia uudessa tutkintosäännössä aiheuttavat erityisesti 
kuormittavuusseikat ja epäselvyydet tenttiperiodin rauhoittamisessa. Lisäksi laajan oppimäärän 
lukijoille oli ylimääräisiä luentoja päällekkäin kemian luentojen kanssa, joten kaiken kaikkiaan 
syksy ei lähtenyt uutta tutkintoa suorittavilta mallikkaasti käyntiin.

Kuormittavuusasiaan puututtiin kuitenkin raskaalla kädellä nimenomaan kemian tekniikan osaston 
taholta ja periodien pituutta kasvatettiinkin tenttikausien kustannuksella. Jäämme jännittyneinä 
odottamaan seuraavaa syyslukukautta. 

Tapahtumat
Harjoittelusauna järjestettiin osaston tukemana tavalliseen tapaan. Puhujia oli kuusi kappaletta ja 
aiheina koti- ja ulkomainen harjoittelu sekä haalareissa että ammatillisella tasolla.

Pääainemarkkinat epäonnistuivat täydellisesti. Vain pieni osa kemian tekniikan osaston 
laboratorioista oli kiinnostunut ja paikalle tulleet harvat jälkikäteen ärtyneitä. Tapahtumaan otti osaa 
surkean vähän opiskelijoita. Opintotoimikunnan puheenjohtajan kanta on se, että tapahtumaa ei 
kannata enää toteuttaa.

Hallinnon opiskelijaedustajat- koulutus järjestettiin tuoreeltaan uusille hallinnon 
opiskelijaedustajille. Tapahtumassa käsiteltiin eri toimikuntia ja niissä vaikuttamista melko 
epämuodolliseen sävyyn.

Muuta
Tenttiarkistoa piti toimintasuunnitelman mukaan päivittää. Mitään ei tehty ja tenttiarkiston 
säälittävä alennustila jatkuu.

Arkistoa piti toimintasuunnitelman mukaan järjestää edelleen. Juuri mitään ei tehty, mutta arkisto 
on hieman tenttiarkistoa paremmassa kunnossa. 

Mikroluokkien aukioloaikoja yritettiin saada pidemmäksi, mutta asiassa ei onnistuttu.

Riippareita hoidettiin juuri oikealla tarmokkuudella toiminnan vaatimustasoon nähden. 



pHuksitoimikunta

Yleistä
Vuonna 2005 pHuksitoimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:
pHuksitoimikunnan pj,
pHuksikapteeni Antti Arpalahti
ISO-vastaava Karoliina Reunanen
pHuksitoimikunnan jäsen Risto Pieviläinen
pHuksitoimikunnan jäsen Tapio Ryhänen
pHuksitoimikunnan jäsen Hajnalka Zigmund
pHuksikapteeni 1.5.2005 asti Emilia Tiitinen
pHuksikapteeni 1.5.2005 asti,
pHuksiristeilykisälli Laura Nyfors
ISO-vastaava 1.5.2005 asti Katariina Nyman
pHuksiristeilyisäntä Panu Routasalo

pHuksikapteenit edustivat Kemistikiltaa TKY:n fuksitoimikunnassa.Vuoden aikana tutustutettiin 
pHukseja toisiinsa ja teekkarielämään. Toimikunnan tärkein tavoite on ollut tukea pHukseja 
opinnoissa ja saada heitä mukaan teekkaritoimintaan.

Kemistikillan pHuksitoiminta
Kevään pHuksitoiminnan aloitti helmikuussa järjestetty perinteinen Lumisota pHysistejä vastaan 
Alvarin aukiolla. Sota päättyi tänä vuonna katkeraan tappioon. Rauhansopimus allekirjoitettiin 
Rantasaunalla leppoisissa merkeissä.

Maaliskuinen pHuksijäynä vietettiin tänäkin vuonna Luukin tutuissa maisemissa. pHuksipallerot 
suorittivat laulupisteitään huhtikuun alussa järjestetyssä laulukokeessa. Wapunvietto aloitettiin 
perinteiseen tapaan SIK-KK -sitseillä 28.4. Wapunaattona pHukseille järjestettiin aamupala 
ennen lakkien jakoa.

Osaston tervetulotilaisuus pidettiin Komppa-salissa. Osastonjohtaja tosin tervehti pHukseja jo 
aulassa. Siellä puhui killan puheenjohtaja, opintoneuvolan väki sekä TEK-asiamies. Lisäksi SKS 
jakoi stipendin. pHuksit jatkoivat salista ISOhenkilöidensä kanssa eteenpäin ja lopulta 
Rantasaunalle, jossa ohjelmistoon kuului erinäisiä esityksiä, puistolabraspektaakkeli sekä lopulta 
valepHuksin paljastus. Parin ensimmäisen viikon aikana järjestettiin pHukseille myös letunpaistoa 
rantakallioilla ja Skumpparisteily Helsinkiin PJK:n kanssa.

Teekkarikulttuuri-ilta pidettiin syyskuussa museolla. Siellä perehdytettiin erilaisten rastien 
muodossa pHukseja teekkarihistoriaan, kemistihistoriaan, sitsikulttuuriin ja laulamiseen.

Syksyllä järjestettiin lisäksi lafkasuunnistus.

Perinnesitsit MK:n kanssa keräsivät mukavasti pHukseja ja tunnelma oli hilpeä. Lokakuussa 
järjestettiin myös alkoholittomat Lastenkutsut FK:n ja AS:n kanssa. Loppusyksystä pHuksit ja 
pHuksinmieliset pääsivät taas Fazerille ahtamaan napansa täyteen makeaa ja kuulemaan 
suklaanvalmistuksen kiemuroista. Marraskuussa päästiin tänäkin vuonna pHuksiristeilylle 
Tukholmaan TiK:in kanssa. Lähtöpäivänä järjestettiin Teekkarien Ramboseuran ja sponsorien 



tähdittämä Haalarigaala, jonka jälkeen pHuksit saivat haalarinsa.  Tukholmassa ohjelmaan kuului 
erittäin mukava, opastettu vierailu Kungliga Tekniska Högskolanille.

ISOtoiminta
ISOvastaava on killan ISOhenkilöistä vastuussa oleva henkilö, joka toimii myös TKY:n 
ISOhenkilötoimikunnassa (ITMK) muiden kiltojen ISOvastaavien kanssa. Toimintavuosi 2005 
alkoi ITMK:n kokouksilla, joissa tutustuttiin muihin ISOvastaaviin sekä alettiin suunnitella 
ISOhenkilöiden rekrytointia ja ISOkoulutusten järjestämistä. Isovastaavan alkuvuosi kului nopeasti 
ilman varsinaista kontaktia kiltaan.

Maaliskuussa aloitettiin ISOhenkilöiden värvääminen. Luentotauoilla käytiin puhumassa 
kemistifukseille ISOilusta. ISOkoulutuksia mainostettiin myös julistein ja sähköpostein. 
ISOhenkilöksi ilmoittautuminen alkoi maaliskuun alussa. Tässä olisi ryhmien muodostamista 
voinut suunnitella etukäteen, sillä tällä kertaa fuksien omatoiminen ryhmäjako aiheutti muutamia 
ristiriitaisia tilanteita. Killassamme on ISOhenkilöiden lisäksi joka fuksiryhmässä myös vanhempia 
opiskelijoita, ns. ISOtätejä ja –setiä. Heidän rekrytointi tapahtui sähköpostitse kevään mittaan.

ISOkoulutukset pidettiin 22.-23.3. sekä 5.-7.4. Kemistikillasta lähes kaikki tulevat ISOt osallistuivat 
koulutuksiin. ITMK järjesti myös ISOkoulutusten päätössaunan, johon tulevat ISOhenkilöt voivat 
osallistua.

13.4. järjestettiin Kemistikillan uusille ISOille saunaillan. Se oli melko vapaamuotoinen tilaisuus, 
jossa aluksi tehtiin muutamia muutoksia ryhmäjakoihin sekä päätettiin vastuuhenkilöt hebiot-
fukseille, kukkasille ja laajan oppimäärän lukijoille. Loppuilta oli rentoa saunomista ja syömistä.

Kesällä ei ISOtapahtumia voinut kovin paljoa järjestää, sillä monet ISOt olivat lähteneet kesäksi 
muualle. ISOpiknik pidettiin kuitenkin Suomenlinnassa kesäkuun alussa, ja elokuun puolessa 
välissä järjestetiin ISOjen tapaamisen Keltsussa, jonka jälkeen lähdimme ISOjen kesken katsomaan 
ilotulituksen SM-kisoja.

29.8. järjestettiin killan puolesta ISOjen viimeisen voitelun, jossa opintojen suunnittelija kertoi 
aluksi tutkintouudistuksesta ja sitten käytiin läpi viime hetken asioita ennen uusien fuksien 
saapumista. ISOhenkilöille jäettiin myös mistilappu ensimmäisten päivien tapahtumista sekä 
asioista, jotka heidän pitää muistaa tehdä fuksien kanssa.

TKY:n ISOkoulutusten toinen osio järjestettiin seuraavana päivänä eli 30.8. Siellä ISOille jaettiin 
vielä lisää muistilappuja ja kerrattiin ensimmäisen koulutuksen asioita. Illalla oli vielä ITMK:n 
järjestämä sauna.

Syksyn ISOtapahtumat pyörähtivät käyntiin jo 6. ja 7.9., jolloin ITMK järjesti ISOsitsit kaikille 
ISOhenkilöille. ISOjen tueksi ITMK alkoi myös kirjoittaa viikoittain ilmestyvää ISOkirjettä, jossa 
esiteltiin ideoita, mitä fuksiryhmän kanssa voi tehdä sekä kannustettin ISOja jaksamaan.

22.9. pidettiin ISOryhmien vastuu-ISOjen kanssa kokouksen, jossa kyselin kuulumisia sekä 
muistuttelin tulevista tapahtumista.

ITMK:n järjestämä ISOsport lokakuun alussa oli onnistunut tapahtuma ISOille, jotka varmasti 
kaipasivat rankan alkusyksyn jälkeen myös alkoholittomia tapahtumia. Toinen alkoholiton ISOille 
suunnattu tapahtuma, leffayö, pidettiin lokakuun lopussa. Tämä ei kuitenkaan kerännyt kovin paljon 



osallistujia, mutta paikalle saapuneet viipyivät kuitenkin melko pitkään. Kemistikillan ISOista 
monet olivat juuri tulleet exculta, joten väsymys taisi verottaa osallistujamäärää.

Joulukuussa järjestettiin kaikkien kiltojen ISOhenkilöille ISOjoulut, ja ihmisiä tulikin yllättävän 
paljon paikalle. Tapahtuma oli kaikin puolin hyvin onnistunut.

ISOvastaavien toimikausi päättyy virallisesti vuoden lopussa, ja myöskin ITMK:n periaatepäätös 
olla mukana ISOjen tukena Wappuun asti on toteutunut alkuvuotena 2006 melko kankeasti. 
ISOkirjeiden kirjoittamista on kuitenkin jälleen jatkettu, ja muutamia tapahtumiakin on suunnitteilla 
ja varmasti myös tulossa. Toisaalta monet ISOt ovat kertoneet, että fuksit ovat jo suurilta osin 
löytäneet omat kaveripiirinsä, eikä fuksiryhmän toiminta enää välttämättä innosta.

ISOille annettavaa opintopistettä varten ISOhenkilöiden on kirjoitettava raportti oman ryhmänsä 
toiminnasta. Raporttien määrä oli iloinen yllätys, sillä jokainen kemistiryhmä palautti raportin 
tarkastettavaksi, ja näillä näkymin kaikki raportin kirjoittamiseen osallistuneet saavat myös 
opintopisteen.

Tiedotustoimikunta

Yleistä

Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2005 Ville Vaalisto. Toimikuntaan kuuluivat 
myös Tisleen päätoimittaja Taru Tukiainen ja www-vastaava Simo Toikkanen.

Sekä tiedotustoimikunnan puheenjohtaja ja Tisleen päätoimittaja kuuluivat TKY:n 
tiedotustoimikuntaan joka vuoden lopussa vaihtoi nimeksi viestintätoimikunta.

Tiedotus

Toimikauden aikana lähetettiin viikottainen tiedote kk-info –sähköpostilistan kautta. Tiedotteeseen 
koottiin tulevan viikon Kemistikillan tapahtumat ja tärkeät muiden tahojen tapahtumat. Kyseinen 
tiedote myös lähetettiin killan uutisryhmään. Uutisryhmään lähetettiin muita tiedotteita, joita ei 
ilmoitettu viikkotiedotteessa.

Vuoden 2005 alussa kaikki sähköpostilistat siirtyivät TKK:lta TKY:lle ja niiden hallinta muuttui 
erilaiseksi. Sähköistä tiedottamista suosittiin paljon eikä ilmoitustauluja käytetty juuri lainkaan. 
Killan tapahtumat ilmoitettiin myös killan www-sivuilla ja Polyteekkarissa.

Tisle

Tisle ilmestyi vuonna 2005 viisi kertaa: kaksi kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä. Keväällä 
ilmestyivät Rikos-Tisle ja Me Tisleet. Syksyllä ilmestyivät Suuri käsityö-Tisle, Harjoitus-extra 
Tisle ja prujumainen Valistus-Tisle.



Muut painotuotteet

Vuonna 2005 Kemistikilta julkaisi myös pHuksioppaan, jonka suunnitteli pHuksikapteeni ja 
painokulut maksoi osasto. pHukseille jaettiin myös lukuvuoden alussa pHuksipistevihot.


