
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemistikilta ry 
Toimintakertomus 2007 



Yleistä 

Raati 
Kemistikilta ry:n raadissa toimivat vuonna 2007 seuraavat henkilöt: 
Victor Heinänen   Puheenjohtaja 
Kirsi Jalkanen   Rahastonhoitaja 
Paula Päivike    PR-vastaava 
Minna Väkevä   Emäntä, varapuheenjohtaja 
Mari Ijäs    Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja/Tiedottaja-sihteeri 
Tapio Ryhänen   Opintoasiaintoimikunnan pj./Opintovastaava 
Sini Jokisaari    Ulkoasiaintoimikunnan pj./Ulkovastaava 
Janne Andtsjö    Sisäasiaintoimikunnan pj./Isäntä 
Siiri Viljanen    pHuksitoimikunnan pj./pHuksikapteeni 
 
Vuonna 2007 Kemistikillan raati piti 33 varsinaista kokousta. 

Toimikunnat ja toimihenkilöt 
Kemistikillassa toimi vuonna 2007 seuraavat toimikunnat: sisäasiaintoimikunta, 
opintotoimikunta, ulkoasiaintoimikunta, pHuksitoimikunta, tiedotustoimikunta, 
Tisletoimikunta, kaksi Kondensatiotoimikuntaa (116. ja 117. Kondensatio), 
Isotuoppitoimikunta, ansiomerkkitoimikunta sekä jatkuvuustoimikunta. 

HalOpEdit 
Kemistikillalla oli vuonna 2007 edustajia Kemian tekniikan osaston osastoneuvostossa ja 
eri toimikunnissa. Hallinnon opiskelijaedustajina (HalOpEd) toimivat seuraavat henkilöt, 
suluissa varajäsenet: 

Osastoneuvosto 
Oskari Aro (Tapio Ryhänen) 
Päivi Kuosmanen (Ville Vaalisto) 
Antti Kurkijärvi (Olli Sorvari) 
Taina Viitamäki (Katariina Nyman) 

Harjoittelutoimikunta 
Tapio Ryhänen (Annukka Santasalo) 

Tiedotustoimikunta 
Mari Ijäs (Paula Päivike) 

Työturvallisuustoimikunta 
Paula Päivike (Katariina Nyman) 
 
Lisäksi Katariina Nyman jatkoi toimintaa opiskelijaedustajana osaston LAATU-tiimissä. 
 



TKY 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) hallituksen sosiaalipoliittisista asioista 
vastaava jäsen Satu Alikoski toimi Kemistikillan kiltakummina. TKY:n edustajistossa 
toimivat vuonna 2007 seuraavat Kemistikilta ry:n jäsenet: Laura Nyfors, Antti Arpalahti 
sekä varajäseninä Oskari Aro, Karoliina Reunanen, Nora Ahokas ja Victor Heinänen. 

Yhteiset asiat 

Raha-asiat 
Raati ehdotti keväällä ylimääräisessä killan kokouksessa rahan siirtämisestä eQ-pankkiin 
(tuolloin Fides) sijoituspoolirahastoon, joka on TKY:n kautta hankittu kiltoja varten. 
Killan kokous hyväksyi 5000€ sijoituksen. 
 
Limukoneen tilannetta selvitettiin loppukeväästä ja kesällä allekirjoitettiin sopimus, joka 
on voimassa toistaiseksi. Kilta sai rahat takautuvasti edellisen sopimuksen 
umpeutumispäivästä lähtien. 
 
Raati piti joulukuussa tiedotustilaisuuden kuukausikokouksessa pankin vaihdosta. Pankki 
ja rahat vaihdettiin Nordeasta useammalta tililtä Handelsbankeniin yhdelle tilille, jossa 
oli huomattavasti suurempi korko Nordean tileihin verrattuna. 

Osaston peruskorjaus 
Osaston peruskorjaus eteni suurin piirtein suunnitelmien mukaan. 
Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä ilmeni puutteita, joten hyväksyntä viivästyi. Killalle 
luvattua arkistotilaa ei saatu käyttöön, mutta asia eteni lupaavasti aktiivisten 
arkistonhoitajien toimesta. 

Nordisk Kemiteknolog Konferens 
Nordisk Kemiteknolog Konferens eli NKK järjestettiin Kööpenhaminassa 7.-11.11.2007 
kuten oli päätetty vuoden 2006 NKK:ssa Otaniemessä. Pohjoismaisille 
kemistiteekkareille suunnatun tapahtuman järjestelyistä vastasivat siis DTU:n kemistit. 
Tapahtumaan osallistuivat Victor Heinänen, Heikki Harju, Paula Päivike, Pekka Peljo, 
Isa Lampinen, Antti Ahrelma, Mikko Peura ja Pyry Pajunen. Tapahtumaan osallistui 
otaniemeläisten lisäksi 10 kemistiteekkaria Lundista, 5 kemistiteekkaria Virosta (Tallinna 
Tehnikaülikooli) sekä määrittelemätön ja vaihteleva määrä tanskalaisia isäntiä.  
 
Ohjelmaan kuului excursiot Haldor Topsøelle, Radiometerille, Vattenfallille, Leo 
Pharmalle ja NNE Pharmaplanille. Tämän lisäksi ohjelmassa oli nähtävyyskierros, 
”Special workshop”, sitsit ja päätösgaala. Konferenssi onnistui kaikin puolin 
erinomaisesti ja vieraiden kesken päätettiin jatkaa yli 30-vuotista perinnettä vuonna 2008 
Lundissa, jossa päätettäneen seuraavat kaksi isäntätahoa. 
 
Kemistikillan edustajien matkakuluja tuki TTER avokätisesti 75 eurolla henkeä kohti. 



Jatkuvuustoimikunta 
Vuoden 2007 alussa saatiin vuosikausien suunnittelun jälkeen vihdoin käynnistettyä 
jatkuvuustoimikunta Kemistikillalle. Toimikuntaan kuului Pekka Nurmi, Jani Turku, 
Reetta Tikanmäki, Johanna Uusitalo, Antti Isomäki sekä Antti Hasanen. Vuoden lopussa 
kautensa lopettivat Jani Turku ja Johanna Uusitalo. Heidän tilalleen kutsuttiin Laura 
Nyfors ja Taina Routasalo. 
 
Vuoden 2007 aikana raati tapasi jäärätoimikunnan kolme kertaa. Tammikuussa 
tapaamisen agendana oli jääriin tutustumista sekä omien visioiden ja tavoitteiden 
selostaminen. Syyskuussa raati tapasi jatkuvuustoimikunnan Valiolla, jossa kerrottiin 
killan ja omia kuulumisia toimikuntalaisille. Samassa yhteydessä raati sai muutamia 
vinkkejä toimintaan ja killassa esiintyneisiin ongelmiin. Joulukuussa raati kutsui jäärät 
jouluglögeille, jossa kerrattiin tammikuussa esille nostetut ajatukset. Jäärät muistuttivat 
samalla, että raati on toiminut mallikkaasti ja ahkerasti. 
 
Toimikunnan alkuperäinen tehtävä (raadin ja puheenjohtajan apuna, killan lisämuistina 
sekä keskustelunherättäjänä toimiminen) toteutui hyvin. Jäärä –nimestään huolimatta 
henki ja yhteistyö oli erittäin lämmin ja hedelmällinen koko vuoden ajan! 

Isotuopin uusi painos 
Isotuoppitoimikunta kokousti 4 kertaa. Tämän lisäksi pidettiin muutama 
isotuoppibrunssin järjestelykokous, joihin osallistui vain pieni osa toimikunnasta. Uusi 
Isotuoppi sai ulkokuorekseen kovat siniset kannet, joissa etukannessa komeilee hopeinen 
neon ja kirjan nimi, Isotuoppi. Kirjan selkämyksessä on hopeinen tunnus. Kansista saivat 
kiltalaiset äänestää, mutta kustannusteknisistä syistä pehmeät kannet eivät olleet 
lopputuotteessa. Kirjapainon virheen seurauksena kirjasta jäi myös puuttumaan 
raamattunauha. Kiltalaiset saivat myös vaikuttaa teoksen sisältöön ehdottamalla lauluja ja 
tekemällä uusia. Sponsorituloja kirjaan saatiin KTY:ltä, Teekkarikulttuurin Tuki ry:ltä, 
Teknokselta, TEK:lta, Agalta, Accenturelta, Kemistiklubilta, TTER:ltä, IMCD 
Finlandilta, Kemiralta sekä Suomen Äpylehtien liitto ry:ltä. 

Cancan ja nahkahousut 
Cancanin perinne on jatkunut. Nahkahousut ovat esiintyneet vuoden aikana. 
Esiintymispaikkoja ovat olleet mm. sitsit, baaribileet ja vuosijuhlat. 

Sidosryhmät 
Kemistikillan läheisimpiä sidosryhmiä olivat vuonna 2007 Kemian tekniikan osasto, 
TKY, Otaniemen muut killat ja osakunta, Prosessiteknillinen Kerho (PrTK), Helsingin 
Yliopiston kemistit ry (HYK), Polin Kemistiklubin alumnit ry., Suomalaisten kemistien 
seura ry. (SKS), Kemiallisteknillinen Yhdistys ry. (KTY) ja pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella toimivat kemistiopiskelijoiden ainejärjestöt. 
 
HYK ry:n kanssa nähtiin SKS:n tukemilla sitseillä Otaniemessä ja Helsingissä sekä 
raadinvaihdon rastilla. Tutustumista lipastolaisiin tapahtui myös ChemBio-Finlandin 



messuilla ja Heurekan Kemian päivillä, joissa molemmat opiskelijajärjestöt olivat 
avustamassa. Wappuna juhlistettiin KKlubin kanssa Ulliksella saman teltan alla. 
 
Puheenjohtaja piti yhteyttä PrTK:n puheenjohtajaan ja SKS:n yhteyshenkilöön. 
Ulkovastaava piti yhteyttä KKlubiin ja HYK:hin. 

Kemistikilta ry:n jakamat tunnustukset 
Kemistikillassa toimi ansiomerkkitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Annukka 
Santasalo. Muut jäsenet olivat Mikko Helisevä, Päivi Kuosmanen, Oskari Aro ja Tapio 
Ryhänen. Heidän ehdotuksien mukaan vuosijuhlissa jaettiin ansiomerkit ja 
kunniamaininnat seuraavalla tavalla: 

Hopeinen ansiomerkki 
Taru Tukiainen 
Laura Nyfors 
Maija Tiitinen 

Kunniamaininnat 
Anna Nummela 
Antti Kurkijärvi 
Heta Urpala 
Henrikki Matilainen 
 
Teekkareiden Ramboseura 

Oltermanni 
Kemistikillan Oltermanni Professori Lauri Niinistön eläköityessä päätettiin 
vuosikokouksessa valita uudeksi oltermanniksi raadin ehdotuksesta professori Markku 
Hurme. Oltermannin virka on kaksivuotinen. Vaihtoseremonioissa Kondensatiossa pitivät 
molemmat professorit puheen. Väistyneelle oltermannille annettiin muistoksi oltermannin 
sauva ja uudelle oltermannille annettiin kiertokapula. Sauvat valmisti tekniikan ylioppilas 
Olli Pyylampi. 

Ponnet 
Kemistikilta ry:n raadille ei esitetty vuoden aikana ponsia. 

Muut asiat 
Kemistikillan jäsenet osoittivat reipasta teekkarihenkeä Wapun alla, jolloin pHuksit olivat 
hienosti kolmansia lakkien jaossa, voitto Alvarilla järjestetyistä sitsikilpailuista (Katariina 
Nyman), voitto Hullu Jussista (Janne Andtsjö, Karri Lehtonen, Heikki Harju, Victor 
Heinänen ja Pekka Peljo) ja voitto Otaniemen jäynäkisasta (Tapani Hooli, Arto Heiska ja 
Victor Heinänen). Otaniemen jäynäjoukkue voitti myös Valtakunnallisen jäynäkisan 
(Arto Heiska, Tapani Hooli, Victor Heinänen, Olli Siltala, Jenni Järvinen ja Tiina 
Saaristo). Laskiaistiistaina Arto Heiska oli mukana palkinnon voittaneen 
mäenlaskuvälineen joukkueessa. 



Sisäasiaintoimikunta 

Kokoonpano 
Sisäasiaintoimikunnan (ST) kokoonpano vuonna 2007 oli: 
 
Janne Andtsjö   Isäntä ja sisäasiaintoimikunnan puheenjohtaja 
Minna Väkevä   Emäntä 
Anne Lemola   Apuemäntä 
Elena Suutarinen  Apuemäntä 
Henna Jääskeläinen  Apuemäntä 
Laura Suoranta  Apuemäntä 
Suvi Paakkarinen  Apuemäntä 
Terhi Pesonen   Apuemäntä 
Antti Ahrelma   Apuisäntä 
Juha-Pekka Hieta  Juomanlaskija 
Jussi-Pekka Vapaavuori Juomanlaskija 
Marika Hellman  Juomanlaskija 
Mikko Peura   Juomanlaskija 
Simo Kalliola   Juomanlaskija 
Tuomas Hietala  Juomanlaskija 
Taina Viitamäki  Kondensatiotirehtööri, 116. Kondensatio 
Pekka Peljo   Kondensatiotirehtööri, 117. Kondensatio 
Mikko Loponen  Lukkari 
Paula Päivike   Lukkari 
Risto Pieviläinen  Lukkari 
Pekka Peljo   Lukkarin kisälli 
Minni Pirttimaa  Lukkarin kisälli 
Katariina Nyman  Lukkarin kisälli 
Timo Viitanen   Corona-vastaava 
Satu Erho   Lehtivastaava 
Risto Pieviläinen  DJ 
Anni Karppinen  Kiltahuonevastaava 
Päivi Kuosmanen  Kiltahuonevastaava 
 
TKY:n isännistössä ja emännistössä Kemistikiltaa edustivat Janne Andtsjö ja Minna 
Väkevä. 

Järjestetyt tapahtumat 
 
pvm Tapahtuma Tila Yhteistyötaho*  
17.1. Kiltisrieha ja kirjamyynti Kiltahuone  
25.1. KTY-sitsit Servin mökki (Smökki), Gorsu, Vierasmajat  
7.2. Lumisota Rantasauna (Rantsu) FK 
21.2. Tanssikertaus Smökki TiK 
22.2. Viinipruuvi Peli- ja sitsitila  



24.2. Kondensatio 116 Hotelli Matinlahti, Satakuntalainen osakunta, 
Rantsu 

 

25.2. Kondensation silliaamiainen Peli- ja sitsitila, Takkakabinetti, Monitoimitila  
26.2. Mäenlasku Paloheinä, Rantsu FK, MK 
15.3. SKS-sitsit Smökki, OK20 HYK 
19.3. pHuksijäynä se tavallinen paikka  
31.3. Neluricup Gorsu  
4.4. Kolmen killan sitsit Smökki, OK20 MK, PJK 
13.4. Wanhojen sauna Gorsu  
27.4. pHuksien wappusitsit Smökki SIK 
9.6. Kemistikillan Kesäkiva HOAS:n kerhotila Jämeräntaival 10  
3.9. T-ilta Monitoimitila  
10.9. Lettukestit Rantakalliot  
13.9. Kiltisrieha ja kirjamyynti Kiltahuone  
19.9. Skumpparisteily Helsingin edusta PJK 
24.9. Sitsipeli-ilta Takkakabinetti, sitsi- ja pelitila  
25.9. Saunakolmio Rantsu, Ossinlinna, Otarannan kattosauna Prodeko, TiK 
26.9. pHuksien perinnesitsit Smökki, Gorsu IK 
10.10. Lastenkutsut OK20 AS, FK 
11.10. Wanhojen sauna Gorsu  
17.10. Kaverisitsit Smökki, OK20  
1.11. Böle Gorsu  
20.11. Vaalikokouksen jatkot OK20  
22.11. Välimerisitsit OK20  
29.11. Maisteluilta OK20 Athene 
2.12. Coronacup Gorsu  
5.12. PiKKujoulut Smökki  

* TKY:n yleisesti tunnetut ja käyttämät lyhenteet. 
 
 
Vuosi alkoi ST:n osalta kiltisriehalla ja kirjamyynnillä, jossa kiltalaiset saivat ostaa ja 
myydä kirjoja sekä muuta kurssimateriaalia. Sitsit olivat tänäkin vuonna suosittuja. KTY-
sitsit järjestettiin toista kertaa vuoden tauon jälkeen. KTY-sitseille kutsuttiin 
kemistiteekkareita myös muista ylioppilaskunnista. ST osallistui lumisodan 
järjestämiseen hoitamalla kuumaa mehua tapahtumapaikalle. Kesällä järjestettiin jälleen 
kesätapahtuma, Kemistikillan kesäkiva, joka osoittautui jälleen onnistuneeksi 
tapahtumaksi. Edellisen vuoden toiveiden takia 2007 järjestettiin Wanhojen sauna myös 
syksyllä. Saunakolmio järjestettin tällä kertaa yhdessä Tietokillan ja Prodekon kanssa ja 
pHuksien perinnesitsit yhdessä IK:n kanssa. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä 
pHuksitoimikunnan kanssa. Lisäksi ST avusti muita toimikuntia omien tapahtumiensa 
järjestämisessä. Uusia tapahtumia olivat vaalikokouksen jatkot sekä maisteluilta Athenen 
kanssa, missä palattiin 90-luvun tunnelmiin. Syksyllä järjestettiin myös teemahenkiset 
Välimerisitsit.  

116. Kondensatio 
Vuosijuhlaviikolla järjestettiin ST:n alaisen Kondensatiotoimikunnan toimesta 
tanssikertaus yhdessä Tietokillan kanssa sekä viinipruuvi, jossa oli Polyteknikkojen 



viiniklubin edustaja opastamassa osallistujia viinien maistelussa. Killan 116. vuosijuhlaa, 
Kondensatiota, juhlittiin Hotelli Matinlahdessa. Ennen pääjuhlaa kestitti Kemira vieraita 
cocktail-tilaisuudessa Kemiran Ruoholahden tiloissa. Jatkot järjestettiin Satakuntalaisen 
osakunnan tiloissa Kampissa ja jatkojen jatkot Otaniemessä Rantasaunalla. 
Silliaamiainen järjestettiin taas 3A:n kertavuokrattavissa tiloissa. 

Corona 
Killan coronaperinteitä vaalittiin jälleen järjestämällä Neluricup keväällä  ja Coronacup 
syksyllä. pHukseille opetettiin pelin pelaamista sitsipeli-illassa syksyllä. 
 

Neluricupin mitalisijat: 
1. Mikko Loponen ja Timo Viitanen 
2. Katariina Nyman ja Victor Heinänen 
3. Janne Andtsjö ja Tuomas Hietala 

 

Coronacupin mitalisijat: 
1. Joona Malmivaara 
2. Sami Tuomi 
3. Arimatti Alhanko 

 
Naisten sarjan voitti Marika Hellman ja parhaaksi pHuksiksi selviytyi Joonas Paavola. 

Komppacup 
Komppacupin voittajat Annukka Santasalo ja Maija Tiitinen palkittiin Porvoon mitalla 
Kondensatiossa. 

Opintotoimikunta 

Yleistä 
Vuonna 2007 Kemistikillan opintotoimikuntaan kuuluivat HalOpEdien lisäksi: 
 
Tapio Ryhänen   Opintotoimikunnan pj. 
Oskari Aro   Tenttiarkiston hoitaja 
Jukka Ekberg   Riipparivastaava 
Nora Ahokas   Arkistonhoitaja 
Katariina Nyman  Arkistonhoitaja 
 
Opintovastaava edusti kiltaa TKY:n Opintoneuvostossa. Opintotoimikunta työskenteli 
yhteistyössä osaston, ylioppilaskunnan ja korkeakoulun kanssa. 

Tiedekuntauudistus  
Koko korkeakoulua koskeva tiedekuntauudistus runnottiin läpi vuoden 2007 aikana. 
Tuloksena Teknillinen korkeakoulu siirtyi neljän tiedekunnan rakenteeseen 12 osaston 



sijaan. Uudistus astui voimaan vuoden 2008 alusta. Näiden tiedekuntien alaisuuteen 
muodostettiin 25 laitosta ja osa erillislaitoksista siirrettiin tiedekuntien alaisuuteen. Uudet 
tiedekunnat ovat: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, Informaatio- ja 
luonnontieteiden tiedekunta, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta ja Kemian ja 
materiaalitieteiden tiedekunta. 
 
Samaisen uudistuksen valmisteluvaiheessa päätettiin jakaa Kemian tekniikan osasto 
kahdeksi laitokseksi: Biotekniikan ja kemian tekniikan laitokseksi ja Kemian laitokseksi. 
Kokonaisuudessaan uuteen Kemian ja materiaalitekniikan tiedekuntaan kuuluvat kahden 
edellä mainitun laitoksen lisäksi Materiaalitekniikan laitos ja Puunjalostustekniikan 
laitos.  
 
Tiedekuntauudistus ei välittömästi vaikuttanut entisten osastojen opinto-ohjelmiin eikä 
tutkinto-ohjelmaan hakuun. Kiltaan jaolla ei ole negatiivista vaikutusta näillä näkymin. 

Laadunvarmistusjärjestelmä 
Teknillinen korkeakoulu on rakentanut laadunhallintajärjestelmän (LVJ) strategisen 
johtamisensa tueksi ja toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi kaikilla toiminnan 
tasoilla. LVJ auditoitiin Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) toimesta 
marraskuussa 2007. Kemian tekniikan osasto ei sattunut auditoitujen osastojen joukkoon. 
Laadunvarmistusjärjestelmän luomisesta Kemian tekniikan osastolle oli vastuussa 
LAATU-tiimi, jonka työ alkoi syksyllä 2006 ja jossa opiskelijajäsenenä toimi tekniikan 
ylioppilas Katariina Nyman. 

HalOpEd-toiminta 
Hallinnon opiskelijaedustajien toiminta koostui yhteisistä kokouksista sekä kemisti-
HalOpEdien että muidenkin TKK:n HalOpEdien kesken ja tietenkin HalOpEdien 
osallistumisella itse päättäviin kokouksiin. Killan edunvalvojat ottivat kantaa 
rakenneuudistukseen yhteisellä lausunnolla kesällä 2007. Tässä kannanotossa nostettiin 
esille tulevan rakenneuudistuksen mahdollisia ongelmia ja mahdollisuuksia. Erityisesti 
kannanotossa keskityttiin selvittämään kemian opetuksen erityispiirteitä ja mahdollisia 
synenergiaetuja osastojen välillä mahdollisessa uudessa rakenteessa.      
 
HalOpEdien määrä ja valintatapa muuttuivat vuoden 2008 HalOpEdien osalta 
tiedekuntauudistuksen ja ns. hyvän hallintotavan vaatimusten takia. Uudessa rakenteessa 
Tieteellinen neuvosto ja Osastoneuvosta korvattiin 1.1.2008 lähtien 
Tiedekuntaneuvostolla ja Koulutusneuvostolla, jotka molemmat toimivat koko 
tiedekunnan päättävinä eliminä. Uudistuksen jälkeen HalOpEd-paikkoja 
Tiedekuntaneuvostossa on 2 varsinaista sekä 2 varapaikkaa ja Koulutusneuvosto(i)ssa 3 
varsinaista ja 3 varapaikkaa. Nämä paikat täytyi jakaa uusien tiedekuntatovereiden 
(Puunjalostajakilta ja Vuorimieskilta) kanssa ja kaikkia osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun päästiin. Hyvä hallintotapa toi mukanaan HalOpEd-valintoihin sen, että killat 
eivät voi enää suoraan nimittää HalOpEdejä vaan HalOpEdiksi haluavan tulee ensin 
hakea henkilökohtaisesti hakea paikkaa ja killat voivat vain suositella TKY:lle hakijoita.         



Tapahtumat 
Harkkasauna pidettiin 29.01., osanotto oli hyvä ja palaute tapahtumasta positiivista. 
Lafkasuunnistus oli 16.10., osanotto oli aika hyvä. Ideana oli painottaa tapahtumaa 2. 
vuosikurssin opiskelijoille viime vuoden osanoton perusteella, mutta tapahtuma jäi 
pääsääntöisesti pHuksitapahtumaksi. Lisäksi opintotoimikunta avusti laitoksen 
opintoneuvolaa kemian tekniikan esittelyssä TKK:n avoimien ovien päivinä.  

Muuta 
Kaikkien kiltojen yhteinen tenttiarkisto saatiin ponkaistua pystyyn. Kemian tekniikan 
tenttejä siellä ei vielä juuri ollut vuoteen 2008 mennessä, mutta tunnukset ovat jo 
olemassa. Arkisto siivottiin ja järjestettiin huolellisesti. Riippareita hoidettiin asiallisesti 
koko vuoden. 

pHuksitoimikunta 

Yleistä 
Vuonna 2007 pHuksitoimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: 
 
Siiri Viljanen    pHuksitoimikunnan pj., pHuksikapteeni 
Tiina Saaristo    ISOvastaava 
Tapani Hooli    pHuksiristeilyisäntä 
Paula Päivike    pHuksiristeilykisälli 
Päivi Kuosmanen   pHuksikapteeni 1.5.2007 asti 
Heikki Harju    ISOvastaava 1.5.2007 asti 
 
Vuonna 2007 pHuksikapteeni kokosi itselleen myös oman pHuksitoimikunnan, joka haki 
koko vuonna vielä lopullista muotoaan. Toimikuntalaiset auttoivat pHuksikapteenia 
ideoimalla tämän kanssa pHuksitapahtumia ja niiden käytännön järjestelyissä. 
Toimikuntaan kuuluivat Antti Metsälä, Katariina Natunen, Anne Lemola, Antti Ahrelma, 
Heidi Nurminen, Henna Jääskeläinen, Isa Lampinen, Janne Andtsjö, Jouni Huttunen, 
Jenni Järvinen, J-P Vapaavuori, Juho Perälä, Karri Lehtonen, Laura Kolsi, Laura Pälve, 
Marika Hellman, Minni Pirttimaa, Mikko Peura, Pyry Pajunen, Suvi Paakkarinen, Tatu 
Raunio, Tiina Saaristo, Terhi Pesonen, Tea Miller ja Victor Heinänen. 
 
pHuksikapteeni edusti Kemistikiltaa TKY:n fuksitoimikunnassa. Vuoden aikana 
tutustutettiin pHukseja toisiinsa ja teekkarielämään. Toimikunnan tärkein tavoite on ollut 
tukea pHukseja opinnoissa ja saada heitä mukaan teekkaritoimintaan. 
 
Joka viikko pHuksikapteeni kirjoitti pHuksikapteenin viikkotiedotuksen, johon kokosi 
pHukseja kiinnostavia asioita opiskelusta ja killan tapahtumista. Tämän hän lähetti myös 
ISO-listalle. 

pHuksitoiminta 
Kevään pHuksitoiminnan aloitti helmikuussa järjestetty perinteinen Lumisota pHysistejä 
vastaan Alvarin aukiolla 7.2. Tänä vuonna pHysistit nappasivat voiton. Rauhansopimus 



allekirjoitettiin Rantasaunalla leppoisissa merkeissä. Maaliskuinen pHuksijäynä vietettiin 
tänäkin vuonna Luukin leirikeskuksessa 19.3. Laulupisteitään pHuksit saivat suorittaa 
seuraavalla viikolla 26.3. järjestetyssä laulukokeessa. Wapunvietto aloitettiin perinteiseen 
tapaan SIK-KK -sitseillä 27.4. Wapunaattona pHukseille järjestettiin aamupala ennen 
lakkien jakoa.  
 
Osaston vastaanottotilaisuus pidettiin 3.9. Kemian tekniikan osaston Ke2 -salissa. 
Tervetulotilaisuudessa puhui osastonjohtaja, killan puheenjohtaja, opintoneuvolan väki, 
killan TEK-yhdyshenkilö ja SKS:n edustaja. pHuksit jatkoivat salista ISOhenkilöitensä 
kanssa eteenpäin, ja loppuiltaa vietettiin JMT 3A:n tiloissa, jossa ohjelmaan kuului 
erinäisiä esityksiä, speksi ja valepHuksi Nora Ahokkaan paljastus. Syyskuussa 
järjestettiin pHukseille myös lettukestit niemenkärjessä ja skumpparisteily Helsinkiin 
PJK:n kanssa. 
 
Ennen pHuksien ensimmäisiä sitsejä pidettiin JMT 3A:n tiloissa sitsipeli-ilta, jossa heille 
opetettiin sitsikulttuuria. Tätä ei pystytty tekemään perinteisesti Polyteekkarimuseolla, 
tämän ollessa koko syksyn remontissa. Osanotto oli harmittavan vähäinen, johon saattoi 
vaikuttaa seuraavan päivän ruotsin kirjallinen tentti. pHuksien perinnesitseille 26.9. IK:n 
kanssa tuli kuitenkin paljon osallistujia ja tunnelma oli alkuhiljaisuuden jälkeen oikein 
hilpeä. Lokakuun alussa 8.10. pHuksit ja pHuksinmieliset pääsivät tutustumaan Fazerin 
tehtaaseen ja sen makeisiin. Samalla viikolla pidettiin myös alkoholittomat Lastenkutsut 
AS:n ja FK:n kanssa. Lokakuussa järjestettiin opintovastaavan kanssa yhteistyössä 
lafkasuunnistus. Marraskuun lopussa 26.-28.11. päästiin tänäkin vuonna pHuksiristeilylle 
Tukholmaan TiK:n kanssa. Lähtöpäivänä järjestettiin Teekkareiden Ramboseuran  ja 
sponsoreiden tähdittämä Haalarigaala, jonka jälkeen pHuksit saivat omat haalarinsa. 
Gaalassa pHuksit esittelivät myös itse toteuttamansa pHuksi07-haalarimerkin ja 
pHuksimatrikkelin.  

ISOtoiminta  
Vuoden ISOtoiminta käynnistyi TKY:n järjestämällä uusien ISOjen ISOkoulutuksella, 
jonne killasta osallistui hyvin porukkaa. Tämä jälkeen jaettiin ISOt ryhmiin ja 
metsästettiin ISOtätejä ja -setiä. Ennen kesälomaa ISOille kerrottiin tulevasta syksystä.  
Syksyllä 2.9. edellisenä iltana ennen pHuksien tuloa pidettiin ISOjen viimeinen voitelu 
Ossinlinnan saunassa, jossa kerrottiin ISOille kaikki oleellinen seuraavasta päivästä ja 
viikosta. Tapahtumaan tuli paikalle myös opintosuunnittelijat Eija Zitting ja Tiina 
Putkonen. Syksyllä ISOja kannustettiin järjestämään tapahtumia pHuksien kanssa ja 
ISOtoimikunta järjesti myös toimintaa ISOille. Ennen joululomaa pHuksikapteeni ja 
ISOvastaava tapasivat ISOja ja juttelivat miten syksy oli mennyt ja mietimme seuraavan 
vuoden kevättä.  

pHuksiristeily 
Killan pHuksiristeily järjestettiin Viking Linellä 26.-28.11. yhdessä Tietokillan kanssa. 
Kemistit kävivät vierailemassa Kungliga Tekniska Högskolanilla ja leikkivät perinteiseen 
tapaan Sergelin torilla ja vanhassa kaupungissa. Hyttipaikkoja myytiin yhteensä noin 260 
kappaletta.  
 



 
 
Tiedotustoimikunta  

Yleistä 
Vuonna 2007 tiedotustoimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: 
 
Mari Ijäs   Tiedotustoimikunnan pj., tiedottaja 
Matti Lehtimäki  www-vastaava 
Heikki Harju   Tisleen päätoimittaja 
Ville Vaalisto  Tisleen toimittaja 
 
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja kuului TKY:n viestintätoimikuntaan. 

Tiedotus 
Toimikauden aikana lähetettiin viikoittainen 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, lähinnä killan 
ulkopuolisten tahojen järjestämistä tapahtumista. Sähköistä tiedottamista suosittiin paljon 
ja ilmoitustaulua käytettiin vain muutamista tapahtumista tiedottaessa. Joistain 
tapahtumista tiedotettiin myös kiltikselle kiinnitetyillä mainoksilla. Killan tapahtumat 
ilmoitettiin myös killan www-sivuilla ja useimmiten Polyteekkarissa.  
 
Netti-ilmoittautumista käytettiin Kondensatiossa, sekä Toimarisitsien ilmoittautumisessa. 
www.kemistikilta.fi -domainin hankkimisesta päätettiin, mutta käytännön hankaluuksista 
johtuen sen varaaminen ja käyttöönotto ei vielä onnistunut. 
 
Nettisivuille lisättiin palautelomake kiltalaisten mielipiteiden ja parannusehdotusten 
keräämiseksi, mutta ainakaan vielä vuonna 2007 kiltalaiset eivät kokeneet sitä omakseen 
ja käyttö jäi vähäiseksi. Käyttöä yritettiin salakavalasti totuttaa ”Vuoden *” –
äänestyksessä. 

Tisle  
Vuonna 2007 Tisleen päätoimittajana toimi Heikki Harju. Erillistä taittajaa ei ollut ja 
virallisia toimittajia oli yksi. Tisleitä ilmestyi jokseenkin perinteiset viisi kappaletta. 
Teemoina olivat sensuuri (-Tisle), säädöt ja kaikenlainen säätäminen (säätöTisle), 
teinilehdet ja pissikset (Tizlex), patentit, patenttiratkaisut, MacGyver ja takatukat 
(PatentTisle) sekä opinto-opas(-Tisle). Viimeksi mainittu oli osaston kustantama 
harjoittelulehti. Keväällä ilmestyi ensimmäiset kaksi lehteä ja syksyllä kolme. 



Muut painotuotteet 
Vuonna 2007 Kemistikilta julkaisi perinteiseen tapaan myös pHuksioppaan, jonka 
suunnitteli pHuksikapteeni ja painokulut maksoi osasto. pHukseille jaettiin myös 
lukuvuoden alussa pHuksipistevihot.  
 
Esimerkiksi joulutervehdyksiä varten kilta painatti logollaan varustettuja punaisia ja 
sinisiä joulukortteja. Lisäksi painatettiin bilejulisteita, sekä bilelippuja. 
 
Vuoden suurprojekti oli uuden Isotuopin koostaminen, taitto ja painatus. Isotuopin 
päätoimittajana toimi Heta Urpala ja toimikuntaan kuului 11 muuta henkilöä. Isotuopin 
kunniaksi järjestettiin laulupainotteinen julkaisutapahtuma, Isotuoppibrunssi Smökissä 
lokakuun alussa. 

Ulkoasiaintoimikunta 

Yleistä 
Ulkoasiaintoimikunnan (UT) jäsenet vuonna 2007 olivat: 
 
Sini Jokisaari   Ulkoasiaintoimikunnan pj. 
Paula Päivike   PR-vastaava 
Valentina Liski  XQ-mestari 
Eero Haapamäki  Apu-XQ-mestari 
Arto Heiska   Liikuntavastaava 
Antti Kajaste   Liikuntavastaava 
Sini Idänheimo  Bilehile 
Saara E. Hakala  Bilehile 
Mikko Loponen Kulttuurivastaava 
 
Ulkovastaava toimi killan edustajana TKY:n kv-toimikunnassa. 
 
Vuonna 2007 tehtiin erittäin onnistunutta yhteistyötä Otaniemen kiltojen sekä muiden 
kemian alan opiskelijajärjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa. Killasta oli edustajia 
jokaisen TKY:n killan, osakunnan ja ylioppilaskunnan vuosijuhlissa. Keväällä Helsingin 
Yliopiston Kemistit ry. juhli killan järjestämillä SKS-sitseillä ja syksyllä kiltalaisia 
osallistui HYK:n järjestämiin sitseihin Uudella Ylioppilastalolla. HYK:n, ÅA:n 
Kemistklubbenin ja YFK:n vuosijuhliin ei saatu valitettavasti edustusta paikalle, mutta 
kortti lähetettiin. 
 
Ulkoasiantoimikunnan pj otti selville osastolle saapuvien vaihto-opiskelijoiden 
yhteystiedot ja kutsui heidät henkilökohtaisesti mukaan killan toimintaan. Ulkkareita 
osallistui ainakin kaksille sitseille. Muutamat uskaltautuivat pHuksien kanssa T-iltaan ja 
hengailemaan kiltiksellä pariin otteeseen. Vaihtareille järjestettiin kiltispäivä 8.2. ja 
ulkkarisauna 27.3. Tarkoituksena oli kulttuurinvaihto ja rupattelua ulkkareiden kanssa, 
mutta kiltalaisiin se ei vaikuttanut vetoavan. Ohjelmassa oli myös infoa vaihtoon 
lähtemisestä ja eri vaihtoehdoista. 
 



Ulkovastaava edusti Kemistikiltaa Polin KemistiKlubin Alumnit ry:n hallituksessa ja 
kertoi heille killan kuulumisia. Kemistiklubi auttoi vuorostaan mentorsaunan puhujien ja 
Oulun excursion yhteyshenkilöiden löytämisessä. 
 
Täysin uutena tapahtumana järjestettiin TiKKK-metrokiva 6.11. Kemmalaiset ja 
tikkiläiset kiersivät yhdessä metropysäkkien läheisyydessä olevia baareja etkoillen 
samalla IE:n järjestämiin TKY:n vuosijuhlaviikon baaribileisiin. 
 
Kemistikilta majoitti Tampereen Materiaali-insinöörikillan syksyllä heidän ollessaan 
excursiolla. 

Mentorsaunat 
Ulkoasiaintoimikunnan pj järjesti kaksi mentorsaunaa Heinävaarassa. Keväällä 12.3. 
järjestetyssä saunassa oli puhumassa Panu Routasalo Neste Oililta, Jani Päiväsaari 
Patentti ja rekisterihallituksesta ja Juho-Matti Karpale Daniscolta. Syksyllä 8.10. 
järjestetyssä saunassa puhujia olivat Antti Hasanen Pöyryltä, Leila Ylikahri Suomen 
teollisuussijoitukselta ja Reetta Tikamäki Valiolta. Molemmissa mentorsaunoissa oli n. 
20 osallistujaa. 

PR 
Hankittiin vuoden 2007 aikana sponsoreita killan tapahtumiin ja pHuksien haalareihin. 
Kondensation sponsoreina Kemira, OMG Harjavalta, Finnzymes, AGA, Rintekno, 
Danisco, Medix Biomedica ja Andtritz.  
 
Wappurekan kustannuksiin ei saatu sponsoria. pHuksien haalarisponsoreista 
menetettiin muutama mutta saatiin myös muutama lisää. Tänä vuonna sponsoreina 
toimivat Neste Oil, Kemira, Pöyry, M-real, Orion ja Chemind. Borealis tarjosi labralasit 
pHukseille pientä luentotilaisuutta vastaan. 
 
Sweco PIC ja Eka Polymer Latex sponsoroivat Oulun excursiota. Panalytical sponsoroi 
Tallinnan excursiota. 
 
Vuoden aikana suunniteltiin myös konseptia, joka antaisi pienemmillekin kemianalan 
yrityksille mahdollisuuden näkyä kiltalaisille. 

Excursiot 
Syksyllä järjestettiin iltaexcursio Pöyrylle ja päiväexcursio Tullilaboratorioon. 
Molempiin osallistujalistat täyttyivät hyvin. 
 
Maaliskuun 21.-24. päivänä järjestetty puolipitkä excursio suuntautui pohjoiseen, 
kohteina Viking Malt (Lahti), Kemira GrowHow (Siilinjärvi), Pyhäsalmi Mining Oy 
(Pyhäsalmi), Eka Polymer Latex (Oulu), Kemira (Oulu), Sweco PIC (Oulu) ja Arizona 
Chemicals (Oulu). Mukana oli 13 kiltalaista. Excursion järjestivät ulkovastaava ja 
puheenjohtaja. Oulun excursion osallistujien vähyyden johdosta tehtiin kiltalaisille kysely 
heikon excursioinnostuksen tiimoilta. 
 



Syksyllä 3. - 6.10. järjestettiin killan excursio ulkomaille jo toisena vuotena peräkkäin. 
Reissu suuntautui Tallinnaan ja mukaan lähti 23 kiltalaista. Yrityskohteita oli 6 kpl: AS 
Silmet, AS Nitrofert,  Kivióli Keemiatööstus, AS Kalev, Saku ja Tallinna Vesi. Muu 
ohjelma sisälsi lähinnä tallinnalaisiin heimonveljiin tutustumista.  
 
8.10. järjestettiin perinteinen pHuksiexcursio Fazerille. Lista täyttyi ja kierroksella 
päästiin tällä kertaa tutustumaan myös laboratoriotiloihin. 

Baaribileet 
Vuonna 2007 järjestettiin neljät baaribileet. Ensimmäiset järjestettiin nimellä 
Polyadditiobileet 28.2 theClub:ssa. Toiset järjestettiin 24.4. Stockholm Diskoteekissa 
nimellä Äpyn PreWappuParty ja lippuja meni erittäin hyvin. Äpy siis ulkoisti julkaisunsa 
jatkobileet kemistien hoidettavaksi. Esiintymässä bileissä oli eräs Pelmun bändi Plastic 
Indian ja myös yllärinä suomenmestari koripalloilijat ToPo:n riveistä (hekin siis 
järjestivät omaa ohjelmaa). 
 
Kolmannet järjestettiin 19.9. theCLUB:issa ja ne toimivat samalla pHuksien 
skumpparisteilyn jatkoina. Skumpparisteilijät pääsivät ilmaiseksi sisään. Neljännet bileet, 
London Calling, järjestettiin 14.11 KY-klubilla ja ne eivät onnistuneet kovin hyvin. SK-
ravintolat rikkoivat kirjallista sopimusta ja heidän toimintansa seurauksena viimeiset 
bileet epäonnistuivat. Asian tiimoilta otettiin yhteyttä TEK:n lakimieheen, jonka johdolla 
asiaa lähdettiin selvittelemään. Ratkaisua ei löytynyt vuonna 2007. 

Kulttuuri 
Keväällä kulttuurivastaava järjesti vuosijuhlaviikolle oopperakäynnin. Osallistujia oli 
noin 15 henkeä. Tapahtuman yhteydessä pidettiin myös pienimuotoiset cocktailkutsut. 
Syksyllä käytiin yhdeksän hengen voimin Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaaleilla, 
jonka jälkeen keskusteltiin elokuvasta Sanomatalon Painobaarissa muutaman oluttornin 
äärellä. 
 
Molemmat tapahtumat olivat varsin pidettyjä, vaikka osanotto olikin vähäistä. 
Suunniteltu elokuvailta Kinopolissa jäi pitämättä, sillä syksyllä tapahtumia tuntui olevan 
riittävästi ilmankin.  

Liikunta 
Keväällä järjestettiin talviliikuntapäivä rakkaan naapurimme Vuorimieskillan kanssa. 
Tapahtuma ei saavuttanut suurta suosiota johtuen huonosta tiedottamisesta ja 
ajankohdasta. Säälläkin saattoi olla merkitys osanottoon. Pesis-sauna järjestettiin 10.5. 
Pelaajia oli ihan mukavasti ja saunassakin oli väkeä. 
 
Keväällä TKY:n sarjoista oli käynnissä kori- ja lentopallo. Koriksessa oltiin mukana 
kahdella joukkueella, joista molemmat karsiutuivat jatkosta jo alkulohkoissa. Lentopalloa 
pelattiin myös kahdella joukkueella, joista parempi voitti B-sarjassa komean 
pronssimitalin! Futsalissa toinen joukkue jatkaa pelejä seuraavana vuonna, kun taas 
toinen joukkue putosi alkulohkossa. Sählyssä ilmeisesti ollaan myös jatkossa. 
 



Syyskuussa 17.9 pelattiin syklopentaanifudista Alvarilla. Osallistujia oli kohtalaisesti (n. 
30), joista pHukseja oli suurin osa, mutta myös vanhempia opiskelijoita juoksenteli 
pallon perässä. 
 
Näiden tapahtumien lisäksi liikuntavastaavat osallistuivat liikuntatoimikunnan kautta 
tapahtumien järjestämiseen.  
 
Pelipaitoja varten haettiin tarjouksia pääkaupunkiseudun merkittävistä liikkeistä ja 
saatiinkin hinta ihan hyvälle tasolle, mutta lopulta homma tyrehtyi, kun sponsoreiden 
hankinta ei sujunutkaan suunnitelmien mukaisesti. 
 
 


