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Yleistä
Raati
Kemistikilta ry:n raadissa vuonna 2009 toimivat seuraavat henkilöt:

Henna Jääskeläinen
Laura Pälve
Antti Karkola
Simo Kyllönen
Marika Hellman
Elena Suutarinen
Juho Perälä
Niko Tuomisalo
Outi Härkönen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja, PR‐vastaava
Tiedottaja‐sihteeri
Rahastonhoitaja
Ulkovastaava
pHuksikapteeni
Opintovastaava
Isäntä
Emäntä

Kuluneena vuonna raati kokoontui varsinaisiin kokouksiin yhteensä 31 kertaa.

Toimikunnat
Kemistikillassa toimi vuonna 2009 seuraavat toimikunnat: sisäasiaintoimikunta, ulkoasiain‐
toimikunta, pHuksitoimikunta, opintotoimikunta, tiedotustoimikunta, Kondensatiotoimikunnat 118
ja 119, ansiomerkkitoimikunta, jatkuvuustoimikunta sekä ulkoasiaintoimikunnan alaisuuteen
perustettu yrityssuhdetoimikunta.

TKY ja AYY
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) viimeisiä vaiheita sekä Aalto‐yliopiston
ylioppilaskunnan (AYY) valmisteluja seurattiin mielenkiinnolla myös kemistien piirissä. Kemistikillan
aktiivinen kiltakummi, TKY:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Anna Keskinen, auttoi kiltalaisia
pysymään ajan tasalla ylioppilaskuntien yhdistymisestä killan virallisissa kokouksissa, raadin
kokouksissa, killan tapahtumissa sekä kiltalehti Tisleen sivuilla. Huhtikuussa järjestettiin Aalto‐
yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäiset edustajistovaalit, joiden seurauksena AYY:n edustajiston
varsinaisiin jäseniin lukeutui vuonna 2009 kaksi Kemistikillan jäsentä: Henna Jääskeläinen ja Juho
Perälä. TKY:n edustajiston varsinaisina jäseninä istuivat vuonna 2009 Kemistikillan jäsenet Juho
Perälä ja Minna Väkevä, joista Väkevä toimi edustajiston toisena varapuheenjohtajana. TKY:n
kiltaneuvostossa Kemistikiltaa edusti puheenjohtaja Henna Jääskeläinen.
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Yleiset asiat
Killan kokoukset
Kemistikilta ry:n virallisia kokouksia järjestettiin vuonna 2009 kolme. Helmikuun sääntömääräisessä
vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 sekä toiminta‐
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009. Näiden myötä kokous myönsi vastuuvapauden
Kemistikillan raadille 2008.
Killan ohjesääntöjä uudistettiin merkittävästi sääntöhöpönassu Janne Andtsjön johdolla. Syksyn
vapaamuotoisessa kuukausikokouksessa valmisteltiin uudistukset sekä lippu‐, kilta‐ että excursio‐
ohjesääntöön. Kemistien perinnepelin marjapussin säännöt kirjoitettiin uudelleen ohjesäännön
muotoon. Päivitetyt ohjesäännöt, mukaanlukien uusi marjapussiohjesääntö, hyväksyttiin lokakuussa
Kemistikillan ylimääräisessä kokouksessa yhdessä päivitetyn talousarvion kanssa. Marraskuun
sääntömääräisessä vaalikokouksessa valittiin Kemistikillan toimijat vuodelle 2010.
Killan virallisten kokousten ohella raati järjesti muutamia vapaamuotoisia kuukausikokouksia, joissa
mm. keskusteltiin tiedekunnan uuden koulutusohjelman nimestä, Aalto‐ylioppilaskunnan
valmistelusta ja sääntöuudistuksista.

Sidosryhmät
Kemistikillan tärkeimpiä sidosryhmiä vuonna 2009 olivat Kemian laitos sekä Biotekniikan ja kemian
tekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta, TKY, Otaniemen muut killat ja
Teknologföreningen, Prosessiteknillinen kerho, Polin Kemistiklubin Alumnit, Suomalaisten Kemistien
Seura, Kemiallisteknillinen Yhdistys, Tekniikan Akateemiset, Helsingin Yliopiston Kemistit ja muut
Suomen kemian alan opiskelijajärjestöt.

Oltermanni
Kemistikillan oltermannina toimi kolmatta vuotta peräkkäin professori Markku Hurme. Markku
osallistui Kondensatioon, useisiin killan tapahtumiin sekä raadin kokouksiin ja oli korvaamaton apu
XQ‐kohteinen ja uusien yhteistyökumppaneiden etsinnässä.
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Tunnustukset
Vuonna 2009 Kemistikilta myönsi kolme hopeista ansiomerkkiä ja neljä kunniamainintaa.
Edellisvuosien tapaan tunnustukset hyväksyttiin ansiomerkkitoimikunnan esityksestä helmikuun
vuosikokouksessa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi tänä vuonna Oskari Aro, ja muina jäseninä
Heikki Harju, Päivi Kuosmanen, Elena Suutarinen ja Minna Väkevä. Hopeiset ansiomerkit ja
kunniamainintojen isot tuopit jaettiin 118. Kondensatiossa seuraavasti:
Hopeinen ansiomerkki

Victor Heinänen
Mari Ijäs
Katariina Nyman
Kunniamaininta

Nora Ahokas
Anni Karppinen
Risto Pieviläinen
Tapio Ryhänen
Vuosikokouksessa hyväksyttyjen virallisten tunnustusten lisäksi Kemistikillan raati muisti aktiivisia
jäseniä piKKujouluissa jaettujen vapaamuotoisten ”Vuoden XXX”‐diplomien välityksellä.

Ponnet
Kemistikillan raadille esitettiin vuonna 2009 kaksi pontta. Ensimmäinen ponsiesitys käsitteli Komppa‐
cupin sääntöjen uudistamista vuoden 2009 aikana. Komppa‐cupissa sovellettavat marjapussin
säännöt uudistettiin ohjesäännöksi killan ylimääräisessä kokouksessa lokakuussa 2009.
Toisessa ponsiesityksessä Kemistikillan jäsenet toivoivat coronan ja marjapussin
maailmanennätysyrityksen järjestämistä 120‐juhlavuoden yhteydessä. Kemistikillan raati 2009
välittää toivomuksen Kemistikillan raadille 2010.

Raha‐asiat
Yleistä
Maailmanlaajuinen finanssikriisi vaikutti myös Kemistikillan tulokseen. Uudistuneen PR‐sektorin
ansiosta vuosijuhlatuloja saatiin kerättyä tänä vuonna edellisvuosien tapaan, mutta laman
vaikutukset näkyivät sitäkin selvemmin haalarisponsoreiden ja XQ‐tukien hankinnassa. Kesällä
toteutuma vastasi vielä melko hyvin budjettia, mutta syys‐lokakuussa tilanne oli toinen.
Pahimmillaan kilta näytti tekevän useita tuhansia euroja enemmän tappiota kuin talousarviossa oli
suunniteltu. Kopiokonesopimuksen jatkosta aiheutuneet yllättävät kulut eivät helpottaneet
tilannetta. Menojen priorisoinnilla, innovatiivisella ajattelulla ja kovalla kilpailuttamisella killan talous
saatiin pidettyä kunnossa. TKY:n tiloja vaihdettiin edullisempiin, yrityksille tarjottiin uudenlaisia
sponsorointivaihtoehtoja ja pitkäaikaiset sopimukset mm. haalaritoimittajan kanssa kilpailutettiin
uudelleen. Päivitetty talousarvio hyväksyttiin killan ylimääräisessä kokouksessa lokakuussa.
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Kopiokone
Kemistikillalle vuokrattiin aikoinaan kaksi kopiokonetta, joiden sopimuksia jatkettiin viideksi vuodeksi
eteenpäin vuonna 2004. Toinen vuokratuista koneista haettiin pois Kemian tekniikan rakennuksen
remontin yhteydessä. Kopiokonetoiminta on ollut tappiollista jo useamman vuoden ajan ja
sopimusten päättymistä on odotettu hartaasti. Molemmat kopiokoneet olivat saman yhtiön
toimittamia, mutta leasing‐sopimukset oli kirjattu eri rahoitusyhtiöiden kautta.
Kemistikillan vuosikokouksessa hyväksytyssä talousarviossa oletettiin molempien sopimusten
päättyvän 1.10.2009. Todellisuudessa vain toinen sopimuksista päättyi lokakuun alussa. Käytössä
olleen kopiokoneen sopimukseen oli kirjattu ehto, jonka mukaan sopimus jatkuu automaattisesti
vuoden eteenpäin ellei sopimusta irtisanota kuutta kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Tätä
ehtoa ei löytynyt toisen kopiokoneen sopimuksesta. Vuokrasopimusta ei oltu irtisanottu ajoissa,
joten sopimus jatkui vielä vuodella. Kemistikillan raati irtisanoi kaikki kopiokonesopimukset syksyllä
2009. Kopiokoneen huoltosopimus päättyi vuodenvaihteessa ja vuokrasopimus päättyy 1.10.2010.
Kemistikillan viisi viimeisintä raatia sekä lähimpien sidosryhmien edustajat juhlistivat kopiokoneen
muistotilaisuutta Kemian tekniikan rakennuksessa 22.9.2009. Tilaisuuden muistopuheen piti
viimeisimmän kopiokonesopimuksen allekirjoittanut Vesa Vuori.

Jatkuvuustoimikunta
Vuonna 2009 Kemistikillan jatkuvuustoimikuntaan kuuluivat Pekka Nurmi (vetäjä), Maiju Kylliäinen,
Elina Mattila, Laura Nyfors, Taina Routasalo ja Reetta Tikanmäki. Jatkuvuustoimikunta ja raati
kokoontuivat vuoden aikana kolme kertaa. Päällimmäisiä keskustelunaiheita tapaamisissa olivat
Aalto‐yliopisto ja Kemistikillan asema uudessa ylioppilaskunnassa sekä jatkuvuustoimikunnan rooli
raadin tukijana.

Muut
Tempaukset
Syyskuun viimeinen päivä Teknillisen korkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnat järjestivät yhdessä ”Mahtavaa, Ihanaa, Räjähtää” –
tempauksen yhdistääkseen tulevan Aalto‐yliopiston opiskelijoita. Kolmen yliopiston opiskelijat
muodostivat ihmisketjun Otaniemestä Arabiaan, jonka jälkeen tempaus jatkui Rautatientorilla
jäynäkkeiden, musiikkiesitysten ja yhdistysesittelyiden merkeissä. Ilta päättyi Lakinlaskijaisiin.
Kemistikillalla oli prosentuaalisesti yksi suurimmista osallistujamääristä. Rautatientorilla pelattiin
bentseenicoronaa ja Kampissa oli mahdollisuus osallistua spontaaneihin kemistireiveihin.
Kemistikillan jäseniä osallistui myös Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:n toukokuussa Kouvolassa
järjestämään tempaukseen. Tempauksen tarkoituksena oli herättää huomiota opiskelijoiden
heikkoon työtilanteeseen.
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Yhteiset tapahtumat
Tempausten ohella Kemistikilta näkyi monessa muussa tapahtumassa. Teknologföreningenin
järjestämässä Kock fight –kilpailussa Kemistikillalla oli suurin fanijoukko ja näin ollen kiltahuone sai
uuden DVD‐soittimen. Nälkäpäiväkeräyksessä Kemistikillan raati keräsi Otaniemen painavimman
lippaan, joka puolestaan tuotti killalle vapaavalintaisen ilmaistilan. Outotecin järjestämällä Road
Show –kiertueella Kemistikillan joukkue ansaitsi paikan Porissa järjestettyyn finaaliin. Kemistikilta
sijoittui hienosti hopealle. Näiden lisäksi Otaniemessä järjestettiin Aalto‐kymppi, joka oli Espoon
rantamaratonin yhteydessä järjestetty Aalto‐yliopiston liikuntatapahtuma, jonka kemistiosanotto oli
merkittävä.
Chembio
Tänä vuonna oli jälleen Kemistikillan vuoro osallistua Chembio–messujen järjestelyihin.
Kemistikillalta oli opiskelijoita sekä Suomen Kemian Seuran että Software Pointin avustajina.
Riippukansiot
TKK:n opintomonisteiden kopiointipalvelun uudistuttua jakelu riippukansioihin päättyi. Kemistikillan
raati päätti luopua riippukansioista ja palauttaa lainatut laatikostot takaisin laitokselle.
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Opintotoimikunta
Yleistä
Opintotoimikunnassa vuonna 2009 toimivat seuraavat henkilöt:

Juho Perälä
Minna Väkevä
Janne Andtsjö
Oskari Aro

Opintovastaava, puheenjohtaja
Tenttiarkistonhoitaja
Arkistonhoitaja
Arkistonhoitaja

TKY:n opintoneuvostossa Kemistikiltaa edustivat Juho Perälä opintovastaavana ja Minna Väkevä
Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunnan haloped‐vastaavana.
Aiemmin alkanut projekti tiedekunnan tutkinto‐ohjelmien kandivaiheen opintojen yhdistämiseksi
päättyi keväällä ja TKK päätti pitää kandidaattiohjelmat toistaiseksi erillään. Tässä yhteydessä
Kemistikilta otti kantaa kandidaattiohjelmien yhdistämistä vastaan ja toivoi, että opintojen
kehittämisessä keskityttäisiin opintojen sujuvoittamiseen.
Opintojen sujuvoittamiseen liittyen Kemistikilta toteutti yhdessä opintoneuvolan kanssa kyselyn
kandidaattivaiheen kursseista ja moduuleista. Kyselyssä selvitettiin muun muassa kurssien
kuormittavuutta suhteessa opintopistemäärään.
Aalto‐yliopiston valmistelua seurattiin, mutta vuoden 2009 aikana suuria opiskelijaa koskevia
muutoksia ei vielä tapahtunut.
Opintoasioista tiedotettiin yhteistyössä killan tiedotustoimikunnan kanssa ja killan sivuja käytettiin
myös aiempaa enemmin opintoaiheiseen tiedotukseen ”Ajankohtaista opinnoissa”‐palstan avulla.
Tenttiarkistoa päivitettiin keräämällä tenttejä ja siirtämällä niitä sähköiseen muotoon sekä
Kemistikillan omaan että TKY:n kiltojen yhteiseen tenttiarkistoon.
Arkistonhoitajat ylläpitivät killan arkistoa. Arkiston osalta suurin projekti oli Kemistikillan väliaikaisen
arkiston läpikäyminen, josta materiaalia toimitettiin edelleen TKY:n arkistoon. TKY:n arkistossa
arkistonhoitajat apulaisineen viettivät pitkän tovin toteuttaen suurimman arkistonhoidollisen
uudistuksen ainakin viiteen vuoteen.

Tapahtumat
Opintotoimikunta järjesti perinteeksi muodostuneen Harkkasaunan 20.1.2009 yhteistyössä
tiedekunnan kanssa.
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Haloped‐toiminta
Opiskelijoiden etuja valvottiin yhdessä tiedekunnan koulutusneuvostossa ja tiedekuntaneuvostossa
olleiden halopedien kanssa. Tiedekunnan haloped‐vastaavanana toimi Minna Väkevä. Tiedekunnan
halopedit pitivät yhteyttä VPK‐elimen kautta. Kemian tekniikan tutkinto‐ohjelmasta halopedeinä
toimivat seuraavat henkilöt:
Koulutusneuvosto

Juho Perälä
Henna Jääskeläinen

Varsinainen jäsen
Varajäsen

Tiedekuntaneuvosto

Minna Väkevä

Varsinainen jäsen
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pHuksitoimikunta
Yleistä
pHuksitoimikunnassa vuonna 2009 toimivat seuraavat henkilöt:

Elena Suutarinen
Mikko Peura
Satu Nenonen
Suvi Paakkarinen
Päivi Kuosmanen

pHuksikapteeni,
vanha ISOvastaava, puheenjohtaja
Vanha pHuksikapteeni
ISOvastaava
pH‐risteilyemäntä
pH‐risteilykisälli

TKY:n pHuksitoimikunnassa Kemistikiltaa edustivat Elena Suutarinen ja ISOtoimikunnassa Satu
Nenonen.
pHuksiopasta 2009 tiivistettiin olennaisten asioiden korostamiseksi. pHuksiryhmiin jakaminen
suoritettiin läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden perusteella, millä saavutettiin edellisvuosia
tasaisemmat ryhmäkoot.
Sitsikoulutuksen ohessa pHuksien historia‐ ja perinnetietämystä parannettiin kertomalla lisäksi killan
historiasta sekä CanCanin vaiheista ja toimintaideasta. CanCanissa 2009 tanssii noin 25
kemistipHuksia.
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Tapahtumat
Perinteisistä pHuksitapahtumista jätettiin tänä vuonna väliin lastenkutsut. Lastenkutsujen sijaan
järjestettiin toiminnallinen leffailta, joka sisälsi rastien kiertämistä sekä elokuvien katsomista.
Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Tietokillan ja Inkubion kanssa yhteistyössä järjestetty
pHuksicruise suuntasi Silja Symphonylla Tukholmaan, jossa vierailtiin Kungliga Tekniska Högskolanilla
sekä leikittiin Sergels Torgilla ja vanhassa kaupungissa. Vuonna 2009 pHuksitoimikunta järjesti
seuraavat tapahtumat:
Päivämäärä
Vko 6
12.2.
16.3.
7.4.
25.4.
27.4.
30.4.
30.8.
31.8.
5.9.
7.9.
16.9.
16.9.
23.9.
14.10.
20.10.
23.11.
23.‐25.11.
30.12.

Tapahtuma
pHysistijäynä
Lumisota
pHuksijäynäpäivä
Laulukoe
pHuksien Wappusitsit
KK:n epävirallinen ISOkoulutus
pHuksien Wappuaamiainen
ISOjen viimeinen voitelu
T‐ilta
Lautapelipäivä
Lettukestit
Skumpparisteily
Sitsikoulutus
Perinnesitsit
Fazer XQ
Toiminnallinen leffailta
Haalarigaala
pHuksiristeily
Teekkarikulttuuri‐ilta

Yhteistyötaho
FK
FK

SIK

PJK
IK
FK
TiK, Inkubio

ISOtoiminta
ISOhenkilöiltä vaadittiin keväällä ensimmäistä kertaa hakemukset, joissa he vastasivat kysymyksiin
ISOhenkilönä toimimisesta. Kyselyllä varmistettiin tulevien ISOhenkilöiden motivaatio. Hakemukset
olivat toimivia, vaikka niiden perusteella ISOhenkilöitä ei vielä tänä vuonna karsittukaan.
VastuuISOjen tapaamisia järjestettiin syksyn aikana kaksi, jotka koettiin erittäin hyödylliseksi
molemminpuolisen tiedonkulun kannalta. VastuuISOt ovat olleet aktiivisia ja tehneet erillisen pHtk‐
toimikunnan melko tarpeettomaksi.
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Tiedotustoimikunta
Yleistä
Tiedotustoimikunnassa vuonna 2009 toimivat seuraavat henkilöt:

Antti Karkola
Mikko Peura
Antti Kajaste
Matti Lehtimäki
Janne Andtsjö
Antti Ahrelma
Heikki Harju
Victor Heinänen
Karri Lehtonen
Arttu Leinonen
Tatu Raunio
Paula Päivike

Tiedottaja‐sihteeri, puheenjohtaja
Tisleen päätoimittaja
Paparazzi
WWW‐vastaava
Sääntöhöpönassu, Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja
Tisleen toimittaja

Tiedotustoimikunnassa toimi lisäksi WWW‐uudistustiimi, johon kuuluivat Antti Ahrelma, Antti
Karkola, Matti Lehtimäki ja Juho Perälä. TKY:n viestintätoimikunnassa Kemistikiltaa edustivat
tiedottaja‐sihteeri Antti Karkola ja Tisleen päätoimittaja Mikko Peura.
Tiedotustoimikuntalaisten määrä kasvoi vuonna 2009 ennätykselliseen kolmeentoista toimijaan.
Kasvu johtui pääasiassa Tisleelle valitusta laajasta toimittajajoukosta. Tavoitteena oli, että Tisleen
toimittajat päätoimittajansa kanssa muodostaisivat lehden toimittamiseen sitoutuneen tiimin, jolta
juttuja riittäisi kivuttomasti koko vuodelle ja jotta päätoimittajan urakka näin ollen hieman
helpottuisi. Tässä onnistuttiin korkeintaan kohtalaisesti.
Vuonna 2009 Kemistikillan tiedottamisen virallisena kanavana käytettiin viikoittain kiltalaisille
sähköpostitse lähetettävää viikkotiedotusta. Viikkotiedotuksiin koostettiin suurta kiltalaisjoukkoa
koskevia tärkeitä tiedotuksia Kemistikillan ja muiden kiltojen toiminnasta sekä ajoittain myös
opintoaiheisia tiedotuksia. Pienempää joukkoa kiinnostavat tiedotukset julkaistiin killan
uutisryhmässä ja näihin tiedotuksiin viitattiin viikkotiedotuksissa. Muita tiedotuksia lähetettiin kk‐
info –sähköpostilistan kautta tarvittaessa. Facebookin Kemistikilta‐fanisivua hyödynnettiin virallisen
tiedotuksen lisänä.
Vuoden aikana selkeytyi tilanne, että kemian tekniikan tutkinto‐ohjelman opiskelijat tavoittaa
parhaiten juuri killan viikkotiedotuksen kautta. Muun muassa tiedot pääaineinfoista, kandi‐
seminaareista ja ulkomaan harjoittelupaikoista sisällytettiin killan viikkotiedotuksiin. Valitettavasti
kaikki tutkinto‐ohjelman opiskelijat eivät olleet killan jäseniä.
Tiedotustoimikunnalla ei ollut yhteisiä tapahtumia vuonna 2009.
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Nettisivujen uudistus
Vuonna 2009 Kemistikillan nettisivut (www.kemistikilta.fi) pidettiin hyvin ajan tasalla ja sivuille
lisättiin erillinen osio opintoaiheisille tiedotuksille, mikä osoittautui erittäin toimivaksi. Tarve
perusteelliselle uudistukselle oli kuitenkin vahva.
Syksyn alussa perustettiin neljän hengen www‐tiimi kehittämään täysin uusia nettisivuja.
Tapaamisissa pohdittiin nykyisten sivujen sisältöä sekä jaottelua ja todettiin molemmat asiallisiksi ja
säilyttämisen arvoisiksi. Uudistuksen lähtökohdaksi todettiin nykyisestä sisällönhallintajärjestelmästä
luopuminen. Nykyinen, Matti Lehtimäen luoma järjestelmä on toki toimiva, mutta Matin
tohtoriväittelyn myötä tuki kyseiselle järjestelmälle poistuu. Uudeksi sisällönhallintajärjestelmäksi
valittiin ylioppilaskunnan tarjoama ja tukema Midgard CMS. Www‐tiimi päätti yrittää sovittaa
nykyisen ilmoittautumisjärjestelmän uudistettuna Midgard CMS:n sisään.
Sivujen nykyisestä ulkoasumallista päätettiin luopua kokonaan. Uuden ulkoasun perusidea on jo
selvillä ja sivustoa viimeistellään parhaillaan. Kemistikillan uudistetut nettisivut otetaan käyttöön
alkuvuodesta 2010.

Tisle
Tisle ilmestyi vuonna 2009 viidesti. Prinsessa‐/Äijätisle ilmestyi Kondensation silliaamiaisella ja
kevään toinen lehti, RanskaTisle, toukokuussa. Syksyn aloitti toisella opiskeluviikolla julkaistu
NetTisle. Marraskuussa ilmestyi Vihreä‐Tisle ja joulukuussa juuri ennen tenttiviikkoa julkaistiin
Kemian laitoksen sekä Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen kustantama HarkkaTisle.
Tisleen laatuun panostettiin rahallisesti edellisvuosia enemmän. Näin onnistuttiin nostamaan lehden
painoteknistä laatua ja siten lisäämään lehtien ulkoista houkuttelevuutta. Vaikutus lukijakunnan
kirjoitusaktiivisuuteen nähtäneen tulevaisuudessa.
Mainostuloja Tisle ei juuri kerryttänyt tänäkään vuonna.
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Sisäasiaintoimikunta
Yleistä
Sisäasiaintoimikunnassa vuonna 2009 toimivat seuraavat henkilöt:

Niko Tuomisalo
Outi Härkönen
Matias Hätönen
Emmi Rönkkö
Tuuli Reinikainen
Mikaela Mirsch
Emma Mehik
Hanna Cederberg
Aliisa Klemelä
Heikki Nenonen
Liis Västra
Leo Kukkonen
Anu Vartiainen
Tomi Heikkilä
Vertti Kärnä
Paula Päivike
Minni Pirttimaa
Suvi Paakkarinen
Arttu Leinonen
Tuomas Tukiainen
Keni Kastinen
Isa Lampinen
Anni Karsma
Siiri Viljanen
Janne Andtsjö
Antti Ahrelma
Suvi Paakkarinen

Isäntä, puheenjohtaja
Emäntä
Apuisäntä
Apuemäntä
Apuemäntä
Apuemäntä
Apuemäntä
Apuemäntä
Apuemäntä
Juomanlaskija
Juomanlaskija
Juomanlaskija
Juomanlaskija
Juomanlaskija
Juomanlaskija, lukkarin kisälli
Lukkari
Lukkari
Lukkari
Lukkari
Lukkarin kisälli
Coronavastaava
Kiltisvastaava
Kiltisvastaava
DJ
118. Kondensatiotirehtööri
119. Kondensatiotirehtööri, AA‐Hesari ‐vastaava
120v. Juhlatirehtööri

TKY:n Isännistössä ja Emännistössä Kemistikiltaa edustivat Niko Tuomisalo ja Outi Härkönen

Tapahtumat
Kuluneen vuoden aikana sisäasiaintoimikunta on ylläpitänyt kiltalaisten viihtyvyyttä niin perinteisillä
sitseillä kuin myös muutamalla uudella tapahtumalla, kuten esimerkiksi Amazing Race. Kiltalaisten
osallistuminen ST:n järjestämiin tapahtumiin on ollut erittäin runsasta, mikä on todettu minuuteissa
täyttyvistä ilmoittautumislistoista. Tapahtumien laatuun on panostettu keskittymällä niihin
enemmän ja välttämällä monia samanlaisia tapahtumia.
ST on jatkanut yhteistyötä muiden kiltojen kanssa perinteisissä merkeissä, mutta on myös
laajentanut piirejään uusiin kiltoihin ja osakuntaan. Näistä yhteistyötapahtumista mainittakoon
Smökkibileet Wednesday Night Fever yhdessä Tuotantotalouden Kilta Prodekon,
Informaatioverkostojen kilta Athenen, Vuorimieskillan ja Maanmittarikillan kanssa, sekä
Punasinisitsit yhdessä Koneinsinöörikillan, Vuorimieskillan ja ruotsinkielisen osakunnan TF:n kanssa.
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Sisäasiaintoimikunnan järjestämät tapahtumat vuonna 2009:
Päivämäärä
28.1.
29.1.
12.2.
23.2.
23.2.
26.2.
28.2.
29.2.
16.3.
20.3.
31.3.
8.4.
16.4.
17.4.
24.4.
25.4.
30.4.
5.6.
31.8.
7.9.
8.9.
16.9.
23.9.
2.10.
7.10.
10.10.
28.10.
2.12.
3.12.

Tapahtuma
SKS‐sitsit
Kiltisrieha
Lumisota
Tanssikertaus
Isotuopin läpilaulaunta
Viinipruuvi
Kondensatio
Kondensation silliaamiainen
pHuksijäynä
KTY‐sitsit
Neluricupin finaali
Wednesday Night Fever
Outotec Roadshow
Wanhojen sauna
Kiltiksen kevätsiivous
pHuksien wappusitsit
Wappuaamiainen
KKKK
T‐Ilta
Lettukestit
Kiltisrieha
Skumpparisteily
pHuksien perinnesitsit
Kaverisitsit
Böle
Amazing Race
Punasinisitsit
Coronacup
piKKujoulut

Yhteistyötaho
HYK
FK
TIK

Prodeko, MK, VK, Athene, Äpy

SIK

PJK
IK

FK
KIK, VK, TF

Kondensatio 118.
Vuosijuhlaviikolla järjestettiin tanssikertaus Smökissä yhdessä Tietokillan kanssa, Isotuopin
läpilaulanta, viinipruuvi sekä ulkoasiaintoimikunnan järjestämät pärkkäturnaus ja Kondisbileet.
Viinipruuvin ohjasi viime vuoden tapaan Nora Ahokas.
Kondensatiota 118 juhlittiin lauantaina 28.2.2009 132 juhlijan voimin. Kutsuvieraille suunnattu
cocktail‐tilaisuus vietettiin Kemian tekniikan rakennuksessa, pääjuhla Finnish Fur Centerissä ja jatkot
järjestettiin Smökissä, mikä vaati kohtalaisen suuren työpanoksen järjestäjiltä. Jatkojen jatkot
järjestettiin perinteisesti Otaniemen Rantasaunalla ja sunnuntaiaamun silliaamiainen Jämeräntaival
3A:n kerhotiloissa. Juhlat sujuivat loistavasti ja vieraat saivat nauttia monipuolisista musiikki‐ ja
tanssiesityksistä. Juhlapuheen piti vuoden opettajaksi 2008 valittu Juha Linnekoski.
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Kiltahuone
Vuonna 2009 sisäasiaintoimikunta on tehnyt hankintoja sekä kiltahuoneelle että varastoon.
Kiltahuoneelle hankittiin uudet jalkanaulakot, uusi televisio ja tv‐taso. Raadin koppiin ostettiin
raadinvaihdossa koetestattu nahkainen toimistotuoli. Varastolle hankittiin uudet vesikannut sekä
sauvasekoitin. Kiltahuoneen Tetris lunasti asemansa erittäin suosittuna ajanvietteenä ja raadin
kopissa lojunut liitutaulu saatiin vihdoin seinälle ja hyötykäyttöön kiltalaisten tulostauluna.

Corona
Coronaa pelattiin jälleen myös vuonna 2009. Keväällä järjestetyn Neluricupin voittivat tänä vuonna
Matti Lehtimäki ja Timo Viitanen. Syksyn Coronacupin yleisen sarjan voitti Antti Metsälä,
naistensarjan Marika Hellman ja parhaiten sijoittunut pHuksi oli vuonna 2009 Niklas Ilkka.
Käytössä olleen coronapöydän reunat olivat jo niin kuluneet, että kiltahuoneelle teetettiin uusi
coronapöytä loppuvuodesta 2009. Työ ostettiin Puunjalostajakillan diplomityöntekijältä ja
materiaalit hankittiin pääosin Puunjalostustekniikan laitokselta. Projektin rahoitti Olvi.

Komppacup
Komppacupin voittivat Henna Jääskeläinen ja Keni Kastinen, jotka palkittiin Porvoon mitalla
Kondensatiossa.
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Ulkoasiaintoimikunta
Yleistä
Ulkoasiaintoimikunnassa vuonna 2009 toimivat seuraavat henkilöt:

Marika Hellman
Laura Pälve
Jenni Järvinen
Antti Ahrelma
Janne Salonkangas
Satu Nenonen
Heikki Harju
Riitta Kujala
Riina Tumelius
Janne Andtsjö

Ulkovastaava, puheenjohtaja
PR‐vastaava
XQ‐mestari
Liikuntavastaava
Bilehile
Kulttuurivastaava
KV‐vastaava
Yrityssuhdevastaava
Yrityssuhdevastaava
TEK‐yhdyshenkilö

TKY:n yrityssuhdetoimikunnassa Kemistikiltaa edusti PR‐vastaava Laura Pälve, KV‐toimikunnassa KV‐
vastaava Heikki Harju ja liikuntatoimikunnassa liikuntavastaava Antti Ahrelma. Ulkovastaava Marika
Hellman edusti Kemistikiltaa sekä Polin KemistiKlubin Alumnit ry:n että Kemiallisteknillinen Yhdistys
ry:n hallituksessa ja kertoi heille killan kuulumisia.
Vuonna 2009 yhteistyö Otaniemen kiltojen, osakunnan, sekä muiden kemian alan opiskelija‐
järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa oli varsin onnistunutta. Killasta oli edustajia jokaisen
Otaniemen killan ja osakunnan sekä ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.
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Ulkoasiaintoimikunnan järjestämät tapahtumat vuonna 2009:
Päivämäärä
22.1.
3.2.
10.2.
18.2.
26.2.
27.2.
4.3.
19.3.
19.‐21.3.
24.3.
26.3.
16.4.
16.4.
21.4.
23.4.
4.5.
14.9.
16.9.
19.9.
24.‐26.9.
14.10.
10.11.
23.11.

Tapahtuma
Kyykkäturnaus
Mäenlasku
Salsa
Kondisbileet
Pärkkäturnaus
Hankifutis
Mentorsauna
Kemiat kohtaa ‐kyykkäturnaus
Kemiat kohtaa
Stella Polaris
Ulkkarisauna
Outotec roadshow
Accenture XQ
Futisturnaus
PreWappu‐bileet
Pesissauna
Syklopentaanifudis
Skumppabileet
Rakkautta & Anarkiaa
Tampere XQ
Fazer XQ
Seinäkiipeilyä
Haalarigaala

Yhteistyötaho

Äpy

Julkku
Hiukkanen

Excursiot
Vuonna 2009 järjestettiin neljä excursiota: Outotec Roadshow, Accenture XQ, Tampere XQ ja
pHuksien Fazer XQ. Jokaiselle excursiolle riitti kiitettävästi osallistujia ja ilmottautumislistat täyttyivät
nopeasti.
Tampere XQ:n kohteina olivat Ideaparkin logistiikkakeskus, Finn‐medi Tampereen yliopistollisen
sairaalan yhteydessä, Tampereen teknillinen yliopisto sekä panimoravintola Plevna. Tampereen
matemaattis‐luonnontieteellinen kilta Hiukkanen esitteli excuilijoille Hervannan kampusta ja järjesti
iltaohjelmaa.

Baaribileet
Ulkoasiaintoimikunta järjesti vuonna 2009 kolmet baaribileet. CanCan esiintyi jokaisissa bileissä ja
ohjelmassa oli lisäksi mm. arvontoja ja kilpailuja. Vuosijuhlaviikon Kondisbileet järjestettiin SK‐
ravintola Armaksessa. Kolmatta kertaa järjestetyt PreWappu‐bileet juhlittiin tänä vuonna Tapiolan
Aladdinissa yhteistyössä wappulehti Äpyn kanssa. Skumpparisteilyn jatkoina toimineet
Skumppabileet järjestettiin ravintola Bangkokissa yhteistyössä Julkun kanssa.
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Liikunta
Teekkarisarjoissa Kemistikilta oli mukana kahdella joukkueella koripallossa ja yhdellä lentopallossa.
Lisäksi sählyn ja futsalin jatkopelit oteltiin kevätlukukauden aikana. Koripallossa Chemball pääsi
jatkoon alkulohkosta, mutta putosi puolivälierissä. Lentopallossa joukkue selvitti tiensä välieriin asti,
mutta sarja päättyi kahteen tappioon ja neljänteen sijaan. Sählyssä Kemistikillan joukkue kohtasi
voittajansa puolivälierissä. Futsalissa Chemball raivasi tiensä aina finaaliin asti, josta tuloksena
hopeaa.
Syksyllä pyörähti käyntiin uudet teekkarisarjat. Futsaliin lähdettiin kahdella joukkueella ja sählyyn
yhdellä. Futsalissa molemmat joukkueet selvittivät tiensä jatkoon. Sählyssä Chemball pääsi jatkoon
vaikuttavalla esityksellä.
TKY:n teekkarisarjojen lisäksi liikuntavastaava järjesti edellä mainitut liikuntatapahtumat.
Tammikuun kyykkäturnaus toimi samalla uusien pelipaitojen lanseeraustilaisuutena, mutta
valitettavasti kummankaan paitoja tukeneen yrityksen edustajat eivät päässeet paikalle.
Vuosijuhlaviikon pärkkäturnauksen voitti Outi ”Outsa” Härkönen ja Kemiat kohtaa –tapahtuman
kyykkäturnauksen voitto meni Ouluun. Huhtikuussa järjestettyyn vuosikurssien väliseen
futisturnaukseen osallistui reilu kymmenen kiltalaista, mutta pelien laatu ei kärsinyt
osallistujamäärästä. Pesissaunan ajankohta oli ilmeisesti tänä vuonna liian lähellä vappua, sillä
osallistujamäärä jäi huomattavasti viime vuosien lukemista.
Syksyn syklopentaanifudikseen osallistui noin 40 kiltalaista, joista moni oli pHukseja. Marraskuussa
järjestetty seinäkiipeily sai paljon kiitosta.

Kulttuuri
Kulttuuritapahtumien osallistujamäärät jäivät tänä vuonna vähäisiksi, mutta tapahtumat palvelivat
kiltalaisia omalla sektorillaan. Heikon taloudellisen tilanteen myötä kilta ei voinut suoraan
subventoida kulttuuritapahtumien kuluja. Improteatteri Stella polariksen näytökseen kerääntyi
kymmenkunta osallistujaa ja Rakkautta & Anarkiaa –festivaalien (500) Days of Summer –elokuvaa
lähti katsomaan viisi kiltalaista. Kulttuurivastaavan kautta myytiin myös lippuja Teekkarispeksin
huhtikuun näytöksiin.

KV‐toiminta
Kv‐vastaava selvitti osastolle saapuvien vaihto‐opiskelijoiden yhteystiedot ja välitti heille tietoa killan
tapahtumista viikkotiedotuksilla. Maaliskuussa järjestettiin ulkkarisauna, jonka tavoitteena oli
tutustuttaa kiltalaisia ja vaihto‐opiskelijoita toisiinsa. Tapahtuma oli määrä järjestää yhteistyössä
TiK:n kanssa, mutta he peruivat osallistumisensa viime hetkellä. Tapahtumassa oli hyvin vähän
osallistujia, mikä johtui todennäköisesti heikosta mainostuksesta. Syksyn KV‐sauna peruttiin heikon
taloustilanteen takia.

Mentorsauna
Mentorsaunoja järjestettiin tänä vuonna vain yksi. Tapahtuman konsepti ja tavoite jäi monelle
kiltalaiselle epäselväksi, mikä näkyi osallistujamäärissä. Syksyn Mentorsauna peruttiinkin vähäisen
osanoton vuoksi. Kevään Heinävaarassa järjestetyssä Mentorsaunassa oli puhujina Martina Kahila
Finnzymesiltä, Olli Pyylampi Neste Jacobsilta sekä Anna Nummela Wärtsilältä. Anna Nummela kertoi
myös työn ohessa suoritettavista jatko‐opinnoista. Mentorsaunassa oli noin 20 osallistujaa.
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PR
Vuonna 2009 ulkoasiaintoimikunta hankki tukijoita killan tapahtumiin, Tisleeseen, pHuksien
haalareihin sekä uuteen coronapöytään. Myös Kemiat Kohtaa ‐tapahtumalle löydettiin tukijoita.
Edellisen vuoden aikana suunniteltiin ulkotoimikunnan pr‐sektorille uusi rakenne ja sen mukana
kaksi uutta toimihenkilövirkaa. Entisen apuXQ –mestarin korvasi nyt kaksi yrityssuhdevastaavaa.
Järjestely toimi erittäin hyvin vuonna 2009. Yrityssuhdevastaavat auttoivat PR‐vastaavaa killan
tulojen hankinnassa, eikä apuXQ‐mestarille olisi juuri jäänyt tehtävää. Kemistikillan tukijat vuonna
2009 olivat:
Kohde
Kondensatio 118

Tisle
pHuksien haalarit

Kemiat kohtaa
Coronapöytä

Tukijat
Norilsk Nickel, Finnzymes, Sweco Industry, Medix
Biochemica, Andritz, Optikem, Panalytical,
Suomen Sokeri, Kemira
SK Ravintolat, TEK
Kemira, SKS, Sweco Industry, Suomen Sokeri,
IMCD, Norilsk Nickel, Putsiini, Teknos,
Teekkarikulinaristit
Outokumpu, Metso, Genencor, Nordkalk
Olvi

Näiden lisäksi kilta sai tukea Tekniikan Akateemisten Liitolta sekä Borealikselta.

Ulkosuhteet
HYK
Keväällä Helsingin Yliopiston Kemistit juhlivat Kemistikillan järjestämillä SKS‐sitseillä ja syksyllä
kiltalaisia osallistui HYK:n järjestämiin sitseihin Uudella Ylioppilastalolla. Kemistikillan uudet toimijat
pääsivät nauttimaan jo perinteeksi muodostuneesta raadinvaihtorastista. Yhteistyötä jatkettiin sekä
Kemistikillan pHuksijäynässä että HYK:n fuksiaisissa. Kemistikillan raati osallistui lisäksi HYK:n
järjestämälle baarikierrokselle.
Kemiat kohtaa
Keväällä järjestettiin ensimmäinen Kemiat Kohtaa ‐tapahtuma Otaniemessä. Tapahtumaan osallistui
edustajia Oulun yliopiston Prosessikillasta, Lappeenrannan Kemiantekniikan killasta, Tampereen
Materiaali‐insinöörikillasta, Ympäristöteekkarikillasta, Teknis‐luonnontieteellisestä killasta sekä
Bionerista. Kemiat kohtaa ‐konsepti sai paljon kiitosta osallistuneilta ja tapahtumasta päätettiin
tehdä kiertävä. Kolmen päivän aikana osallistujat vierailivat excursioilla VTT:llä ja Pöyry:llä,
tutustuivat Otaniemen kiltahuoneisiin ja opetustiloihin, osallistuivat kyykkäturnaukseen, KTY‐sitseille
ja viimeisen aamun silliaamiaiselle. Vieraat majoitettiin vierasmajoihin.
Nordisk Kemiteknolog Konferens
Nordisk Kemiteknolog Konferens (NKK) järjestettiin tänä vuonna Chalmersin yliopistolla,
Göteborgissa. Pidennetyn viikonlopun aikana vierailtiin Preemin öljynjalostamolla ja Gryaabin
vedenpuhdistamolla, osallistuttiin Södran Durapulp‐workshopiin, kuunneltiin paikallisia
luennoitsijoita sekä tutustuttiin Chalmersin opiskelijakulttuuriin. Kemistikiltaa edustivat NKK:lla Antti
Ahrelma, Marika Hellman, Outi Härkönen, Henna Jääskeläinen ja Elena Suutarinen.
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