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Yleistä

Raati

Kemistikilta ry:n raadissa vuonna 2011 toimivat seuraavat henkilöt:
Riitta Kujala

Puheenjohtaja

Emmi Rönkkö

Opintovastaava, varapuheenjohtaja

Jukka Lommi

Tiedottaja-sihteeri

Miikka Tamminen

Rahastonhoitaja

Markus Sintonen

Isäntä

Laura Rossi

Emäntä

Maija Renkonen

PR-vastaava

Sakari Poikkimäki

Ulkovastaava

Elina Honkanen

pHuksikapteeni

Vuonna 2011 raati piti 36 kokousta.

Toimikunnat
Vuonna 2011 Kemistikillan alaisuudessa toimivat seuraavat toimikunnat: ulkoasiaintoimikunta,
opintotoimikunta,

pHuksitoimikunta,

sisäasiaintoimikunta,

tiedotustoimikunta,

Kondensatiotoimikunta 120 ja 121, juhlavuositoimikunta, ansiomerkkitoimikunta, sääntötoimikunta
ja jatkuvuustoimikunta.
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AYY
Kemistikillan ja AYY:n välille luotiin vuoden 2011 aikana AYY-YYA sopimus, jossa sovitaan
kiltojen

ja AYY:n

väliset

yhteiset

pelisäännöt.

Kemistikilta

sai AYY:n

hallituksesta

hallituskummikseen asumisesta vastaavan Kalle-Heikki Koskisen. Kalle-Heikki vieraili vuoden
aikana muutamissa killan tapahtumissa, raadin kokouksissa ja toimi yhteyshenkilönä AYY:n
suuntaan. AYY:n edustajistosta löytyi vuoden 2011 aikana kemistiedustusta, missä Juho Perälä ja
Henna Jääskeläinen toimivat edaattoreina. Henna Jääskeläisen kausi loppui kuitenkin jo puolessa
välissä vuotta valmistumisen johdosta.
Syksyllä järjestettiin AYY:n edustajistovaalit, joissa kemistihakijoita oli kiitettävästi. Varsinaisiksi
edustajistonjäseniksi kemisteistä valittiin Mikko Laine ja Antti Karkola. Antti Karkola valittiin vielä
syksyn aikana edustajiston puheenjohtajaksi, jolloin hänen paikalle edustajistoon nousi Riitta
Kujala. Puheenjohtaja Riitta Kujala edusti Kemistikiltaa AYY:n Neuvostossa.
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Yleiset asiat
Killan kokoukset
Vuonna 2011 järjestettiin kolme Kemistikilta ry:n varsinaista kokousta. Keväällä järjestettiin
sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokous myönsi vuoden 2010 raadille
vastuuvapauden. Syksyllä järjestettiin killan ylimääräinen kokous, jonka tarkoituksena oli
Kemistikillan sääntöjen muuttaminen sekä kunnia- ja ansiomerkkiohjesääntöjen muuttaminen.
Lisäksi syksyllä järjestettiin vaalikokous, jossa valittiin Kemistikillalle uusi raati sekä toimihenkilöt
vuodelle 2012.

Sidosryhmät
Vuonna 2011 Kemistikillan tärkeimpitä sidosryhmiä olivat Kemian laitos sekä Biotekniikan ja
kemian tekniikan laitos, Kemian tekniikan korkeakoulu, AYY, Otaniemen muut killat sekä
ruotsinkielinen osakunta Teknologföreningen, Prosessiteknillinen kerho, Polin Kemistiklubin
Alumnit, Suomalaisten kemistien seura, Kemiallisteknillinen yhdistys, Tekniikan akateemiset,
Helsingin Yliopiston Kemistit sekä lukuisat muut kemian alan opiskelijajärjestöt.

Oltermanni
Kemistikillan Oltermannina toimi tehdassuunnittelun professori Markku Hurme, joka osallistui
killan tapahtumiin, vieraili raadin kokouksessa ja toimi raadin apuna tarpeen vaatiessa.
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Tunnukset
Kevään kokouksessa Kemistikilta myönsi ansioituneille kiltalaisille tunnuksia kahden kultaisen
ansiomerkin, kolmen hopeisen ansiomerkin ja viiden kunniamaininnan muodossa. Tunnukset
myönnettiin

ansiomerkkitoimikunnan

ehdotuksen

perusteella.

Ansiomerkkitoimikunnan

puheenjohtajana toimi Minna Väkevä ja jäseninä Joonas Paavola, Simo-Heikki Kyllönen, Paula
Päivike ja Keni Kastinen. Ansiomerkit ja kunniamaininnat jaettiin 120. Kondensatiossa seuraaville
henkilöille:
Kultainen ansiomerkki
Matti Lehtimäki
Laura Taajamaa
Hopeinen ansiomerkki
Henna Jääskeläinen
Juho Perälä
Mikko Peura
Kunniamaininta
Marika Hellman
Laura Pälve
Antti Metsälä
Suvi Paakkarinen
Kemistikuoro Nahkahousut
Virallisten tunnusten lisäksi piKKujouluissa palkittiin perinteisesti killan muita aktiivisia jäseniä
”Vuoden XX”-diplomeilla.

Ponnet
Vuoden 2011 raadille esitettiin vuosikokouksessa yksi ponsiesitys. Ponsiesityksen esitteli vuoden
2010 raati, jolle kyseinen ponsi oli alun perin suunnattu. Ponsi käsitteli killan myyntisaamisissa
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esiintyvää 1009,99e summaa, jonka alkuperä ei ollut tarkassa tiedossa. Ponteen on nyt vastattu ja
myyntisaamisten alkuperä selvitetty. Summasta 1000 euroa on vuoden 2008 ST:n laina, jota ei ole
maksettu takaisin ja loput 10 euroa ovat virheellisen edustustuen palautus vuodelta 2008. Nämä
myyntisaamiset merkattiin luottotappioksi.

Raha-asiat
Vuonna 2011 Kemistikillan raha-asioiden tiimoilla keskityttiin onnistuneiden vuosijuhlien sekä
onnistuneen vuosijuhlaviikon takaamiseen. Kondensatio 120 varattiin suuri osa budjetista ja
käytettiin hyväksi vuosien varrella kerättyjä rahoja. Vuoden aikana kilta keräsi kuitenkin odotettua
enemmän varoja muun muassa järjestämällä aiempaa suuremmat PreWappubileet yhdessä AYY:n ja
Äpyn kanssa. Raati teki myös talkootyötä myymällä yhdessä vappulehti Äpyjä killan hyväksi.
Syksyllä 2011 Kemistikilta vaihtoi pankkia Handelsbankenista Sampo Pankkiin. Vaihdon syynä
olivat aiemman pankin korkeat kulut. Pankin vaihtamisesta keskusteltiin jo vuonna 2010, jolloin
kilpailutuksen tuloksena päädyttiin valittuun Sampo Pankkiin. Raati on ollut uuteen pankkiin
tyytyväinen.

Jatkuvuustoimikunta
Jatkuvuustoimikuntaan kuuluivat vuonna 2011 Olli Pyylampi (vetäjä), Maiju Kylliäinen, Elina
Mattila, Oskari Aro, Jaakko Laine ja Vesa Vuori. Toimikunta kokoontui raadin kanssa vuoden
aikana kahteen kertaan, kerran keväällä ja toisen syksyllä. Tapaamisissa keskusteltiin lähinnä killan
yleisestä tilasta ja 120. Kondensation jälkimainingeista sekä lukuisista muista asioista.

Sääntötoimikunta
Kevään aikana perustettiin sääntötoimikunta, jonka tarkoituksena oli käydä läpi Kemistikillan
viralliset säännöt niiden päivitystä varten sekä muutamia muutoksia ajatellen. Killan virallisten
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sääntöjen lisäksi sääntötoimikunta tarkisti myös kunnia- ja ansiomerkkiohjesäännöt muutosten
varalta. Sääntötoimikunta teki yhteisen pohdiskelun tiimoilta ehdotuksen kiltalaisille, joka
julkaistiin kk-aktiivit sähköpostilistalla hyvissä ajoin ennen syksyn ylimääräistä killan kokousta.
Sääntömuutokset hyväksyttiin killan ylimääräisessä kokouksessa ja killan viralliset säännöt
hyväksyttiin toistamiseen marraskuun vaalikokouksessa. Sääntötoimikuntaa veti Riitta Kujala ja
mukana toimivat Janne Andtsjö, Joonas Paavola, Victor Heinänen, Minna Väkevä, Mikko Peura,
Miikka Tamminen, Laura Rossi sekä Sakari Poikkimäki.
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Ulkoasiaintoimikunta

Yleistä
Ulkoasiaintoimikunnassa vuonna 2011 toimivat seuraavat henkilöt:

Sakari Poikkimäki

Ulkovastaava, puheenjohtaja

Maija Renkonen

PR-vastaava

Katariina Tumelius

XQ-mestari

Antti Lähteenmäki

Liikuntavastaava

Henrik Heino

Liikuntavastaava

Jussi-Pekka Vapaavuori

Kulttuurivastaava

Simo Potinkara

KV-vastaava

Niina Valkonen

Yrityssuhdevastaava

Joonas Paavola

TEK-yhdyshenkilö

AYY:n yrityssuhdetoimikunnassa Kemistikiltaa edusti PR-vastaava Maija Renkonen, KVtoimikunnassa

KV-vastaava

Simo

Potinkara

ja

liikunta-

ja

hyvinvointitoimikunnassa

liikuntavastaavat Antti Lähteenmäki ja Henrik Heino. Ulkovastaava Sakari Poikkimäki edusti
Kemistikiltaa AYY:n hyvinvointitoimikunnassa sekä Polin KemistiKlubin Alumnit ry:n että
Kemiallisteknillinen Yhdistys ry:n hallituksissa ja kertoi heille Kemistikillan kuulumisia.

Vuonna 2011 yhteistyö Otaniemen kiltojen ja osakunnan, sekä muiden kemian alan
opiskelijajärjestöjen kanssa oli toimivaa ja onnistunutta. Kiltaa edustettiin Otaniemen kiltojen sekä
muiden opiskelijajärjestöjen vuosijuhlissa ympäri Suomea hyvin.

Ulkoasiaintoimikunnan järjestämät tapahtumat vuonna 2011:

Päivämäärä Tapahtuma

Yhteistyötaho

28.1.

Kyykkää Hollantilaisten kanssa

3.2.

Ylioppilasteatteri esittää: Retreat

10.2.

Sinebrychoffin Keravan tehtaan XQ
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SKS

17.2.

Vuosijuhlaexcursio - Norilsk Nickel

23.2.

Pärkkäturnaus

23.2.

Naamiohuvit

ÄPY

23.3.

Kemian Bileet

HYK

25.3.

Leffaraati

29.3.

Urailta

5.4.

Ruokasauna

19.4.

Paintball kokeilua

21.4.

Kemistikilta goes speksi

26.4.

PreWappu

20.5.

Pesissauna

6.8.

HelleAalto

12.9.

Syklopentaanifutis

14.9.

Skumppabileet

16.9.

Valmistuneiden skumppa

KKlubi

20.9.

KV-sauna

VK

26.9.

Fazer-ekskursio

2.10.-7.10.

Ruotsin ekskursio

7.10.

Suomi - Ruotsi EM-karsintaottelu

VK, KIK

AYY, ÄPY

Aalto-Liike

SKS, HYK

Ekskursiot
Vuoden aikana järjestettiin kolme ekskursiota: Vuosijuhlaekskursio - Norilsk Nickel, Ruotsin
ekskursio ja Fazer ekskursio. Lisäksi osallistuttiin SKS:n järjestämälle Sinebrychoff ekskursiolle.
Kaikissa paikoissa oli kiitettävä määrä osallistujia.

Vuosijuhlaekskursio suuntautui 115. Kondensation tapaan Harjavaltaan Norilsk Nickelin tehtaalle.
Perinteen jatkumisesta saamme kiittää kemistialumniamme Rauno Luomaa. Ekskursio poiki
kesätyöpaikkoja eikä tarjoiluissa oltu säästelty. Toivottavasti pääsemme jatkamaan perinnettä myös
jatkossa.
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Ruotsin ekskursio sijoittui Tukholman alueelle Ruotsiin. Ekskursion kohteina olivat Spendrups,
Alfa Laval, Fazer, Pfizer ja Tekniska museet. Eksursio kesti kuusi päivää, jonka aikana
majoituksesta ja iltaohjelmista huolehtivat KTH:n opiskelijat.

Baaribileet
Vuonna 2011 järjestettiin kolmet baaribileet: Naamiohuvit, PreWappu ja Skumppabileet.
Vuosijuhlaviikon Kondisbileet järjestettiin tänä vuonna nimellä ja teemalla Naamiohuvit.
Naamiohuvit järjestettiin ravintolassa Jenny Woo yhteistyössä ÄPYn kanssa. PreWappu järjestettiin
vuonna 2011 yhteistyössä AYY:n ja Äpyn kanssa ja bileet toimivat AaltoWapun virallisena
jatkopaikkana. PreWappu järjestettiin Tivolissa. Skumppabileet järjestettiin jälleen ravintola Kaarle
XII:ssa.

Liikunta
Alkuvuodesta pelattiin hollantilaisten vieraitten kanssa kyykkää. Maaottelu ei ratkennut ja ratkaisua
haettiin

lämpimästä

saunasta.

Kemistikillan

perinteinen

pärkkäturnaus

järjestettiin

taas

vuosijuhlaviikolla. Tapahtuma onnistui hyvin vaikka pärkät olivat väliaikaisesti hukassa ja uusia
pärkkiä jouduttiin hakemaan Otaniemen rautakaupasta. Vuosijuhlaviikolla liikuttiin myös
rusettiluistelun merkeissä Otaniemen luistelukentällä. Parit löysivät toisensa ja kylmettyneitä
varpaita lämmiteltiin Gorsun jatkosaunassa. Mukana kentällä olivat myös puunjalostajat.

Huhtikuussa kiltalaiset kävivät tutustumassa paintball:n saloihin. Tapahtumaan osallistui niin
miehiä kuin naisiakin ja kukaan ei selvinnyt ilman ruhjeita. Ottelut olivat hauskoja ja uuvuttavia, ja
lopulta väsynyt joukkio joutui lopettamaan sotansa ammuspulan takia.

Keväällä järjestettiin taas mahdollisuus pelata pesäpalloa ja paikalle kokoontuikin joukko kemistejä
mittelöimään tässä supisuomalaisessa lajissa.
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Syksyllä järjestettiin jälleen perinteinen syklopentaanifutis, johon huonon sään johdosta vain
rohkeimmat kemistit uskalsivat ottaa osaa.

Killan joukkueet Chemball ja Flowbat osallistuivat teekkarisarjoihin lentopallossa, koripallossa,
sählyssä ja kahdella joukkuella futsaliin. Lento- ja koripallosarjat alkoivat alkuvuodesta 2011, joissa
molemmissa sijoituttiin lohkojen kolmanniksi. Sähly- ja futsalsarjat alkoivat jo syksyllä 2010 ja
jatkuivat kevääseen saakka. Sählyssä päästiin suvereenilla pelillä finaaliin saakka, jossa kärsittiin
kuitenkin kirvelevä tappio Ethanalle. Futsalissa killalla oli joukkue harraste- ja kilpasarjassa, joissa
kummassakin edettiin alkulohkojen ohi, mutta molemmat joukkueet putosivat kuitenkin cupvaiheessa sarjoista.

Killalla oli joukkue lisäksi futsalin opiskelijoiden SM-kilpailuissa Jyväskylässä, josta kotiin tuotiin
harrastesarjan hopeasija, joka myöhemmin kirkastui kullaksi finaalivastustajan hylkäyksen takia.

Kulttuuri
Kiltalaisia sivistettiin jälleen vuoden aikana erinäisillä kulttuuritapahtumilla. Keväällä kulttuuriin
tutustuttiin Ylioppilasteatterin näytöksen Retreatin, Leffaraadin ja teekkarispeksi Cirquen avulla.
Syksyllä kulttuuririntamaa tutkittiin vähäisemmin.

KV-toiminta
Vuoden aikana oli kaksi kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattua tapahtumaa. Keväällä
järjestettiin saunailta, johon oli tarkoitus tulla ulkomaalaisten opiskelijoiden lisäksi suomalaisia
vaihto-opiskelijoita kertomaan kokemuksistaan. Ketään halukkaita ei kuitenkaan löytynyt.
Tapahtuma oli muutoin onnistunut ja osallistujia oli mukavasti. Syksyllä järjestettiin ruokasauna,
johon ihmiset toivat jotain syötävää kotimaastaan. Kemistikiltaan kuului tuolloin vain kolme
vaihto-opiskelijaa, joten tapahtuma järjestettiin yhdessä VK:n ja KIK:n kanssa, jotta paikalle saatiin
tarpeeksi osallistujia. KV-vastaava lähetti ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille
satunnaisesti tiedotussähköposteja ja päivitti tapahtumakuvauksia killan englanninkielisille
10

nettisivuille. Lisäksi KV-vastaava toimi AYY:n KV-jaostossa, ja oli mukana suunnittelemassa ja
järjestämässä tapahtumia kaikille AYY:n ulkomaalaisille opiskelijoille.

Urailta
Vuonna 2011 keväällä järjestettiin Urailta, johon osallistui kiitettävä määrä kiltalaisia. Puhujina
olivat VTT:ltä Pekka Simell, Kemiralta Vesa Vuori, Borealikselta Emilia Helisevä sekä TEK:n
edustaja Jaska Viherkari.

Tiedotus ja suhdetoiminta
Vuonna 2011 ulkoasiantoimikunta hankki tukijoita killan tapahtumiin, Kondensatio 120 sekä
pHuksien haalareihin. Yrityssuhdevastaava auttoi hankkimaan tukijoita Kondensatioon.

Kohde
Kondensatio 120

Tukijat
Neste Oil, Kemira, Outotec, VTT, Norilsk Nickel, TEK, IMCD,
UPM, Sweco, Borealis, Suomen Sokeri, Äpy, Medix Biochemica,
Pöyry, Thermofisher, Suomen Kerta, Valio, Olvi, AGA, Fazer, Maston

pHuksien haalarit

Kemira, Outotec, Thermofisher, Pöyry, Teknos, IMCD, Suomen
Sokeri, Sweco, Orion Pharma, Medix Biochemica, Putsiini, AYY

Urailta

TEK

Rusettiluistelu

Neste Oil
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Ulkosuhteet
HYK

Vuonna 2011 keväällä järjestettiin SKS-sitsit Otaniemessä yhdessä Helsingin yliopiston kemistien
kanssa. SKS-sitsit järjestettiin myös syksyllä vuorostaan Helsingissä. Vuosi 2011 oli myös Kemian
vuosi, jonka kunniaksi järjestettiin Kemian Bileet Virgin Oilissa yhdessä HYK:n kanssa.

Kemiat kohtaa
Keväällä järjestettiin perinteinen Kemiat kohtaa –tapahtuma, jonka isäntäkiltana toimi vuonna 2011
Tampereen teknillisen yliopiston Materiaali-insinöörikilta. Tapahtumaan osallistui killastamme 7
osallistujaa, joiden lisäksi Oulun Prosessikillasta ja Lappeenrannan Kemiantekniikankillasta oli
osallistujia. Tapahtuman aikana käytiin tutustumassa yrityksiin, jotka vuonna 2011 olivat: Nokian
Renkaat, VTT ja Kiilto.

NKK

Nordisk kemiteknolog konferens järjestettiin vuonna 2011 Tanskassa Danmarks Tekniske
Universitetissa. Matka kesti viisi päivää, joiden aikana vierailtiin yrityksissä ja tutustuttiin muiden
maiden kemistiteekkareihin. Vierailtuja yrityksiä olivat: Novozymes, Coloplast, FLSmidth ja
Haldor Topsøe. Tapahtumassa oli edustettuna kiltamme ja isäntäyliopiston lisäksi Ruotsista Lundin
yliopisto ja Göteborgin Chalmersin yliopisto sekä Viron Tallinnan teknillinen yliopisto.
Kemistikillasta NKK:lla Tanskassa oli vierailemassa Sakari Poikkimäki, Jukka Lommi, Elina
Honkanen, Jussi-Pekka Vapaavuori, Niina Valkonen, Eero Sääski, Elmeri Waljus, Emmi Rönkkö,
Laura Rossi ja Markus Sintonen.
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pHuksitoimikunta

Yleistä
pHuksitoimikunnassa toimivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt:
Elina Honkanen

pHuksikapteeni, puheenjohtaja

Joonas Paavola

vanha pHuksikapteeni

Antti Metsälä

ISOvastaava

Tanja Nieminen

vanha ISOvastaava

Aliisa Klemelä

pH-risteilyemäntä

Hanna Cederberg

pH-risteilykisälli

AYY:n Fuksitoimikunnassa Kemistikiltaa edusti Elina Honkanen ja ISOtoimikunnassa Antti
Metsälä.
pHuksioppaan ulkonäköä uudistettiin vuonna 2011 ja sisältöä saatiin myös tiivistettyä. Uusina
juttuina oppaassa oli raadin aukeaman kokoinen esittely, ISOvastaavan tervehdys, Aalto-yliopiston
tervehdys, kemian tekniikan sekä Otaniemen kartat ja kutsu varaslähtöön.
pHuksikapteenin viikkotiedotus lähetettiin kerran viikossa, jonne oli koottu kaikki pHukseja
koskevat tärkeät asiat sekä heitä kiinnostavat killan sekä AYY:n tapahtumat.
Vuoden 2011 CanCanissä tanssii noin 40 kemistipHuksia

Tapahtumat
Helmikuussa järjestettiin perinteinen Lumisota fyysikoita vastaan ja viikkoa ennen tätä jäynättiin
fyysikoita siirtämällä heidän kiltahuoneensa M-salin eteen. Maaliskuussa oli pHuksijäynäpäivä ja
huhtikuussa laulukoe sekä Wappuaaton aamiainen. Wappusitsit SIK:n kanssa kuuluivat myös
kevään hittitapahtumiin. Vuoden 2011 Lumisodassa kemistit joutuivat luovuttamaan hopeisen
13

lumipallokauhan fyysikoille.
Syksyllä 2011 pHukseille järjestettiin varaslähtö toista kertaa. Tapahtuma oli todella onnistunut:
paikalla oli yli 30 uutta pHuksia ja palaute oli pelkästään positiivista. Vuonna 2011 pHuksien
vastaanottotilaisuuden järjesti Kemian tekniikan korkeakoulu. pHuksikapteenin rooli jäi tällöin
huomattavasti pienemmäksi ja aamun Ke1 salissa järjestetyssä tilaisuudessa kapteenin hommia
olivat ainoastaan pHuksien ohjaaminen oikeaan paikkaan, sekä pHuksiryhmiin jako. Korkeakoulu
hoiti kaikki puhujat paikalle. Uutta oli myös se, että jokaiselle korkeakoululle järjestettiin oma
AYY:n vastaanottotilaisuus ja Kemian tekniikan korkeakoululla se oli vasta iltapäivällä, kun
aikaisemmin vastaanottotilaisuus on aloittanut päivän. Korkeakoulun tilaisuus oli klo 9:00 ja AYY:n
klo 13:00 A-salissa.
Vuonna 2010 ensimmäistä kertaa pidettyä toiminnallista pHuksi-iltaa (FKKKAS) Fyysikkokillan ja
Automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa uudistettiin. Tapahtumasta tehtiin laajempi
rastikiertely, jossa edettiin rastilta toiselle ratkaisemalla erilaisia vihjeitä. Tapahtuma onnistui
erittäin hyvin hieman sateisesta ilmasta huolimatta. pHuksicruise järjestettin marraskuussa
perinteisesti Tietokillan ja Inkubion kanssa. Tukholmassa vierailtiin Kungliga Tekniska
Högskolanilla ja ruokatauon jälkeen leikittiin tuttuun tyyliin Sergelintorilla sekä Tukholman
vanhassa kaupungissa.
Alla on listattu pHuksitoimikunnan järjestämät tapahtumat vuonna 2011:
Päivämäärä

Tapahtuma

Yhteistyötaho

Vko 5

pHysistijäynä

FK

10.2.

Lumisota

FK

14.3.

pHuksijäynäpäivä

4.4

Laulukoe

6.4.

Wappuluento

16.4.

pHuksien wappusitsit

30.4.

Wappuaaton aamiainen

27.8.

pHuksien varaslähtö

28.8.

ISOjen viimeinen voitelu

30.8.

T-ilta

1.9.

Aalto party etkot

SIK
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3.9.

pHuksien peli-ilta

5.9.

Lettukestit

14.9.

Skumppacruise

19.9.

pHuksien sitsikoulutus

21.9.

pHuksien perinnesitsit

26.9.

Fazer-ekskursio

12.10.

FKKKAS

21.11.

Haalarigaala

21- 23.11.

pHuksicruise

PJK

FK, AS
TiK, Inkubio

ISOtoiminta
Keväällä 2011 ISOhenkilötyrkyiltä vaadittiin hakemukset, joilla varmistettiin hakijoiden
motivaatio. ISOhenkilöiden määrää ei rajoitettu vaan kaikki halukkaat pääsivät hommaan. ISOjen
määrä ei kasvanut edellisvuosiin verrattuna, vaan jokaiseen ryhmään tuli neljä ISOhenkilöä ja kaksi
ISOsetätiä.
ISOvastaava järjesti syksyn aikana tapaamisia ISOvastaavan, pHuksikapteenin ja vastuuISOjen
välille. Näissä tapaamisissa kyseltiin pHuksiryhmien kuulumisia ja niiden avulla tieto kulki hyvin
molempiin suuntiin. Erillinen pHuksitoimikunta koettiin tarpeettomaksi toimivan ISOtoiminnan
rinnalla, eikä sitä tänä vuonna perustettu ollenkaan.
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Sisäasiantoimikunta 2011

Yleistä
Sisäasiantoimikunnassa toimivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt:
Laura Rossi

Emäntä, puheenjohtaja

Markus Sintonen

Isäntä

Marko Majaneva

Apuisäntä

Riikka Jokela

Apuemäntä

Janna Kanervo

Apuemäntä

Meri Nihtilä

Apuemäntä

Anni Nisov

Apuemäntä

Essi Palonen

Apuemäntä

Sini Suonio

Apuemäntä

Lotta Vuolamo

Apuemäntä

Hin Chu

Juomanlaskija

Anni Karjalainen

Juomanlaskija

Olli Leinonen

Juomanlaskija

Julia Nyström

Juomanlaskija

Sari Pohjola

Juomanlaskija

Ville Rönkkö

Juomanlaskija

Jouni Huttunen

Coronavastaava

Aleksi Tuokko

Coronavastaava

Niklas Ilkka

Kiltahuonevastaava

Keni Kastinen

Kiltahuonevastaava

Hanna Cederberg

Lukkari

Henna Jääskeläinen

Lukkarin kisälli, Kondensatiotirehtööri 120

Mikko Laine

Lukkarin kisälli

Emilia Stenman

Lukkarin kisälli

Elena Suutarinen

Lukkarin kisälli, Kondensatiotirehtööri 120

Eero Sääski

DJ
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Victor Heinänen

Juhlatirehtööri 120

Mikaela Mirch

Kondensatiotirehtööri 121

AYY:n Isännistössä ja Emännistössä kiltaa edustivat Laura Rossi ja Markus Sintonen.

Päivä

Tapahtuma

Yhteistyötaho

27.1.

Kiltisrieha

28.1.

Hollantisauna

2.2.

SKS-sitsit

HYK

10.2.

Lumisota

FK

14.2.

Tiedekuntakiva

PJK ,VK

17.2.

Mäenlasku

FK, VK

21.2.

Tanssikertaus

TiK

21.2.

SenioriCup

21.2 .

BiisiNikkari

22.2.

Viinipruuvi

24.2.

Rusettiluistelut

26.2.

Kondensatio 120

27.2.

Kondensation silliaamianen

14.3.

pHuksijäynäpäivä

16.3.

Toogasitsit

8.4.

Wanhojen sauna

14.4.

Los SmökkiBailandos!

PJK, Prodeko,MK , Athene, AK, Inkubio, FK, VK,AS

16.4.

pHuksien Wappusitsit

SIK

30.4.

Wappuaaton aamianen

28.5.

Lakkisitsien sillis

27.8.

Varaslähtö

28.9.

ISOjen vimeinen voitelu

29.8.

T-ilta

30.8 .

Otasuunnistus

PJK

Inkubio, PJK

KIK, MK
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31.8.

Otasuunnistus

5.9.

Lettukestit

7.9.

Kiltisrieha

10.9.

Nyyttärisaunis

14.9.

Skumppacruise

19.9.

pHuksien sitsikoulutus

21.9.

pHuksien perinnesitsit

10.10.

FKKKAS

19.10.

Kaverisitsit

7.11.

Nakkirieha

9.11.

Korkeakoulusitsit

16.11.

Oluen maistelu-ilta

17.11.

Böle

30.11.

PiKKujoulut

2.12.

CoronaCup-finaali

PJK

FK, AS

PJK, VK

Tapahtumat
Vuonna 2011 Sisäasiantoimikunta järjesti kiltalaisille perinteisiä sitsejä, mutta mukaan mahtui
muutama uusikin tuttavuus kuten Nyyttärisaunis. Kiltalaisten osallistuminen ST:n järjestämille
sitseille oli keväällä melko hiljaista, mutta osallistujamäärät kasvoivat syksyllä, jolloin pidettiinkin
kahdet 150 hengen sitsit.
ST on edelleen jatkanut yhteistyötä muiden kiltojen kanssa. Tapahtumista mainittakoon keväältä
Los Smökki Bailandos –bileet, jotka järjestettiin yhdessä kaikkien kiltojen kanssa (lukuun ottamatta
KIK, IK), Ystävänpäiväkivaa vietettiin yhdessä Vuorimies killan ja Puunjalostajakillan kanssa ja
Toogasitsit järjestettiin Inkubion ja Puunjalostajakillan kanssa. Perinteisten tapahtumien lisäksi
sisäasiantoimikunta auttoi muita toimikuntia tapahtumien järjestämisessä.
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Kondensatio 120
Vuonna 2011 Kondensatio 120 juhlittiin suuremmin kuin aikoihin. Vuosijuhlan suunnittelut
aloitettiin

jo

kesälomilla

ja

kondensatiotoimikunta

koottiin

heti

syksyn

alussa.

Kondensatiotoimikunta kokousti neljä kertaa. Toimikuntaan kuuluivat kondensatiotirehtöörien ja
raadin lisäksi Matias Hätönen, Niklas Ilkka, Antti Karkola, Keni Kastinen, Iiro Kiiski, Emma
Mehik, Mikaela Mirsch, Otto Ojanen, Maria Puustinen, Tuuli Reinikainen ja Niina Valkonen.
Vuosijuhlaviikko alkoi tanssikertauksella ja etiketin läpikäynnillä. Isotuopin läpilaulantaa oli
muokattu visailumaiseksi ja nimi vaihdettu BiisiNikkariksi. Näiden lisäksi järjestettiin Viinipruuvi
ja ulkoasiaintoimikunnan voimin Pärkkäturnaus ja Kondisbileet. Uutena tapahtumana järjestettiin
PJK:n kanssa Rusettiluistelu Otaniemen luistelukentällä.
Kondensatio 120 juhlittiin yli 400 vieraan voimin. Cocktail-tilaisuus järjestettiin Aalto-yliopiston
Design Factorylla, josta vieraat siirtyivät jäälyhtyjen ja tulishow’n saattamana pääjuhlaan Dipoliin.
Juhlapaikan koristelun teemana oli ”winter wonderland”, ja juhlasali oli koristeltu sinisin valoin,
hopeisin oksin sekä neonatomin muotoisella jääveistoksella. Juhla keräsi paljon kiitosta ja
erityisellä lämmöllä muisteltiin KK-sirkuksen comeback-esitystä, Nahkahousujen ja Adelen (Atso
ja Tuuli Takala) upeaa laulua, sisääntuloaulan saksofonistia, spontaaneja kemistihengen osoituksia
sekä vessakoreja. Wanhat tanssit tanssittiin Viipurilaisen osakunnan yhtyeen tahdissa ja paine
päästettiin perinteisin menoin. Seremoniamestarina juhlassa toimi Matias Hätönen, avajaissanat
lausui killan puheenjohtaja Riitta Kujala, ja puheen naiselle piti Markus Kettunen. Valitettavasti
juhlapuheen pitäjä Jukka Viinanen oli estynyt saapumaan paikalle. Puhe julkaistiin kuitenkin
kevään viimeisessä Tisleessä.
Kondensation jatkoja vietettiin Yliopiston farmaseuttien (YFK)

juuri avatulla kerhohuoneella

Käärmeenpesässä Sörnäisissä. Tunnelma oli tiivis, mutta katossa. Jatkotansseja vauhditti Nelli
Lähteenmäki bändeineen. Jajatkot juhlittiin tuttuun tapaan Otaniemen Rantasaunalla.
Silliaamiainen keräsi viikonlopun juhlijat vielä kerran yhteen Servin Mökkiin. Eineslihapullien
sijaan juhlijat pääsivät nauttimaan mm. itse graavatusta lohesta, vastaleivotuista leivistä, caesarsalaatista, suklaaputouksesta, GT-sorbetista ja hattaroista. Ruokatarjoiluista vastasi Juuso Mäkinen.
Silliksen ohjelmaan kuului herkuttelun lisäksi stand up –koomikko ja Nitrodisko-bändi.
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Kutsuja Kondensatioon lähetettiin tavallista runsaammin sekä suomalaisille että ulkomaisille
kemistijärjestöille, ja juhliin uskaltautuivatkin edustajat mm. Kööpenhaminasta ja Tallinnasta.
Luonnollisesti juhlassa oli paikalla myös runsas alumniedustus, jota kannustettiin saapumaan
paikalle ilmoituksella Kemia-lehdessä sekä sähköpostitse välitetyllä kutsulla poikkeuksillisesti jo
etukäteen

loppusyksyllä

avattuun

alumni-ilmoittautumiseen.

Pääjuhlan

tunnelmaa

taltioi

valokuvaaja Iikka Koistinen, ja juhlasta kirjoitettiin myös juttu Kemia-lehteen.

Kiltahuone
Vuonna 2011 sisäasiantoimikunta hankki kiltahuoneelle uudet seinänaulakot, vedenkeittimen,
kiltiskameran, Spotify-tunnukset sekä kaiuttimet. Lisäksi seinälle kiinnitettiin vuosijuhlalahjaksi
saadut neon-atomi valotaulu ja senioricup –taulu.

Corona
Vuosi 2011 oli myös coronan juhlaa. Alkuvuodesta hollantilaisille vieraille opetettiin coronan
peluuta Gorsussa. Juhlavuosi viikolla järjestettiin joka 5. vuosi pidettävä SenioriCup, jonka
voittajaksi ylsi Aleksi Tuokko. Neluri-Cupin voittivat Suvi Eklin ja Jouni Huttunen. CoronaCupin
sekasarjan voitti Jouni Huttunen, naisten sarjan Meri Nihtilä ja parhaaksi pHuksiksi nousi Iiro
Perttula. TTE-Rahastolta saadulla stipendillä Coronavastaavat hankkivat uudet coronamailat ja –
nappulat sekä kulkuset pusseihin. Lisäksi coronapöytään rakennettiin uudet jalat ja kunnostettiin
vanhat.

Komppacup
Komppacup järjestettiin perinteiseen tapaan, ilmoittautua sai vapaasti niin monta joukkuetta kuin
vain oli halukkaita. Cuptaulukko ilmestyi kiltiksen seinälle ja pelit saatiin käyntiin ennen
joululomien alkua.
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Opintotoimikunta

Yleistä
Opintotoimikunnassa vuonna 2011 toimivat seuraavat henkilöt:

Emmi Rönkkö

Opintovastaava, puheenjohtaja

Outi Härkönen

Tenttiarkistonhoitaja

Janne Andtsjö

Arkistonhoitaja

Päivi Kuosmanen

Arkistonhoitaja

AYY:n opintoneuvostossa Kemistikiltaa edusti opintovastaava Emmi Rönkkö.
Vuoden alussa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu jakaantui neljäksi tekniikan alan
korkeakouluksi vanhojen tiedekuntarajojen mukaisesti, jolloin kemian tekniikan koulutusohjelmasta
tuli osa Kemian tekniikan korkeakoulua yhdessä materiaalitekniikan ja puunjalostustekniikan sekä
biotuotetekniikan kanssa. Lisäksi vuoden aikana aloitettiin tekniikan alojen kandidaattiopetuksen
uudistaminen, jonka uudet kandidaattiohjelmat aloittavat toimintansa vuoden 2013 syksyllä.
Kandidaattikoulutuksen uusista suuntaviivoista päätetään vuoden 2012 aikana, samoin kuin
kandidaattiohjelmien nimistä ja määrästä. Tavoitteena on kuitenkin vähentää kandidaattiohjelmien
määrää reilusti ja Kemian tekniikan korkeakouluun on suunniteltu tulevan vain yksi
kandidaattiohjelma. Loppuvuodesta Kemian tekniikan korkeakoulun killat ottivat yhdessä kantaa
mahdollisen yhden kandidaattiohjelman nimiehdotukseen.
Uuden korkeakoulurakenteen myötä opintoasioiden tiedotus on tullut entistä tärkeämmäksi, joten
sen parantamiseksi tehtiin töitä myös tänä vuonna. Opintoasioiden tiedotuksesta halutaan hoitaa
jatkossa mahdollisimman vähän kiltojen kautta, koska tehtävä ei suoranaisesti kuulu killoille
eivätkä killatkaan tavoita kaikkia opiskelijoita. Tästä syystä pantiin vireille aloite saada kemian
tekniikan taloon pääaulaan iso infonäyttö opintoasioiden tiedotusta varten mutta näyttö ei
valitettavasti ehtinyt saapua ennen vuoden loppua.
Opintotoimikunta keräsi ensimmäisen vuoden opiskelijoilta palautetta ensimmäisen vuoden
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kursseista ja killan toiminnasta, sillä tällainen käytäntö on myös monilla muilla killoilla.
Tenttiarkistoa päivitettiin entiseen malliin ja tenttejä sinne tuli kohtalainen määrä. Lisäksi
arkistonhoitajat ylläpitivät killan arkistoa ja kemian talon arkistoista siirrettiin kaikki yli viisi vuotta
vanhempi materiaali Otarannan arkistoon.

Tapahtumat
Opintotoimikunta järjesti killan vuoden ensimmäisenä tapahtumana perinteisen harkkasaunan
24.1.2011, missä harjoittelusta oli yleisesti kertomassa harjoitteluneuvoja Antti Ahrelma sekä
yrityksen edustajina Minna Hilkos CPS Colourilta ja Pekka Nurmi Neste Jacobsilta. Samalla
viikolla pidettiin myös kiltisrieha 27.1., missä opintotoimikunta osallistui kirjamyyntiin.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetyt lafkan avoimet ovet saivat jatkoa edellisen vuoden
suuren suosion myötä 14.2.2011, jonka järjestelyihin opintotoimikunta osallistui opintoneuvolan
kantaessa päävastuun tapahtuman järjestelyistä.
Lisäksi opintotoimikunta osallistui marraskuussa entisen TKK:n päärakennuksen aulassa
järjestettyyn abi-päivään ja kutsui syyskuussa koolle yhdessä Kemistikillan raadin kanssa kemian
tekniikan opettajatuutorit keskustelemaan pHuksituutoroinnista. Opintotoimikunta oli mukana
kehittämässä aiempina vuosina takkuillutta pHuksituutorointia yhdessä opintojen suunnittelijoiden
kanssa.

HallOpEd-toiminta
Opiskelijoiden etua valvottiin Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvostossa ja akateemisten
asioiden komiteassa sekä kemian tekniikan koulutusohjelman opintoasiaintiimissä. Lisäksi tehtiin
päätös, että vuodesta 2012 alkaen kemian tekniikan koulutusohjelman opintoasiantiimissä
opiskelijoita edustaa Kemistikillan opintovastaava. Korkeakoulun HallOpEdien välisiä yhteyksiä
ylläpidettiin vpk-elin –sähköpostilistan kautta sekä niitä koordinoi Kemian tekniikan korkeakoulun
HallOpEd-vastaava Essi Petäjistö. Vuonna 2011 Kemistikillan edustajina HallOpEdeinä toimivat
seuraavat henkilöt:
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Koulutusneuvosto
Emmi Rönkkö

varsinainen jäsen

Riitta Kujala

varajäsen

Akateemisten asioiden komitea
Outi Härkönen

varsinainen jäsen

Emmi Rönkkö

varajäsen

Opintoasiain tiimi
Outi Härkönen

varsinainen jäsen
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Tiedotustoimikunta

Yleistä
Vuonna 2011 tiedotustoimikunnan mukana olivat:
Jukka Lommi

Tiedottaja-sihteeri, puheenjohtaja

Tuomo Eskola

Tisleen päätoimittaja

Janne Salonkangas

WWW-vastaava

Sebastian Trzaska

Paparazzi

Janne Andtsjö

Tisleen toimittaja ja paparazzi

Matias Hätönen

Tisleen toimittaja

Mikko Peura

Tisleen toimittaja

Niklas Ilkka

Tisleen toimittaja

Antti Ahrelma

Tisleen toimittaja

Tiedotustoimikunnan koko hieman pieneni edellisvuodesta toimien yhdeksänhenkisenä vuonna
2011. Tiedottaja-sihteeri Jukka Lommi edusti Kemistikiltaa AYY:n viestintätoimikunnassa.
Tiedotustoimikunta ei järjestänyt tapahtumia vuonna 2012.

Tiedotus
Kemistikillan pääasiallinen tiedottaminen tapahtui kk-info -sähköpostilistan kautta tiedottajasihteerin kokoamina viikoittaisina tiedotteina. Tiedotteet koostuivat pääosin Kemistikiltaa ja AYY:a
koskettavasta informaatiosta. Lisäksi Kemian tekniikan korkeakoulua ja varsinkin kemian tekniikan
tutkinto-ohjelmaa

koskevia

asioita

lisättiin

viikkotiedotteeseen.

Viikkotiedote

jaettiin

sähköpostilevityksen ohella ajoittain killan sivuille ja uutisryhmään. Killan uutisryhmää käytettiin
killan kannalta vähemmän tärkeinä pidettyjen tiedotteiden julkaisupaikkana.
Alkuvuoden aikana uutisryhmien käyttöä tiedotuksessa pyrittiin vähentämään viikkotiedotuksen
osalta. Uutisryhmien lukijoiden ja lukijakartoituksen pohjalta viikkotiedotuksien ajoittainen
lähettämistä killan uutisryhmään kuitenkin jatkettiin. Ilmoitustauluja tiedottamiseen ei käytetty
aktiivisesti. Muutama ilmoittautuminen toteutettiin ilmoitustaulua käyttäen.
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Kemistikillan facebook -tiliä käytettiin pääosin muistutusten julkaisemisiin tapahtumista ja
ilmoittautumisista sekä yleistä kemistihenkisyyttä parantavien tilapäivityksien tekemiseen.
Kemistikillalle perustettiin nykyiset ja vanhat puheenjohtajat kokoava sähköpostilista (kkpj@list.ayy.fi). Listan tarkoitus on olla apuna Kemistikillan historiaan ja perinteisiin liittyvissä
asioissa.

Nettisivut
Huhtikuussa killalle hankittiin kuvagalleria palveluntarjoajalta kuvat.fi. Paparazit ja muutamat muut
henkilöt lisäsivät runsaasti kuvia vuodelta 2011 sekä aikaisemmilta vuosilta. Kuvagalleriaa
käytettiin sivun statistiikan mukaan runsaasti. Kuvasivusto linkitettiin Kemistikillan nettisivuille.
Raadin blogiin kirjoitettiin vain muutama teksti vuonna 2011.

Tisle
Vuonna 2011 ilmestyi yhteensä viisi Tisleen numeroa, kaksi keväällä, kolme syksyllä. Lehdet olivat
julkaisujärjestyksessä erästä naistenlehteä mukailut Tislepolitan, arabikevään ja isojytkyn
innoittama Vallankumous Tisle, erilaisiin puuhatehtäviin erikoistunut Lasten Puuhakirja Tisle,
nakkiaiheinen Nakki Tisle ja harjoitteluosuuden sisältävä salamyhkäinen Mysteeri Tisle. Lehden
toimittamisesta vastasi päätoimittaja Tuomo Eskola apunaan viisihenkinen toimittajakunta.
Runsaasti juttuja saatiin myös toimituksen ulkopuolisilta kirjoittajilta. Kansikuvituksesta vastasi
edellisvuoden tapaan pääosin Sebastian Trzaska. Tisle ei hankkinut mainostuloja vuonna 2011.

Annaalit
Tämä lehti on nyt saavuttanut 75 vuosikerran iän. Lehden tekemisessä oli 10 vuoden tauko välillä
2001-2010, alkuun johtuen vastoinkäymisistä, sen jälkeen perinteen painumisesta unholaan.
Kuitenkin lukuvuonna 2010-2011 päätettiin lehti herättää jälleen henkiin killan 120-vuotisen
taipaleen kunniaksi. Annaalit vol. 75 julkaistiin 26.2.2011 Kondensatiossa 120. Viimeisin lehti oli
sekoitus semi-tieteellisiä artikkeleita sekä juttuja killan kannalta merkittävistä asioista 2000-luvun
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ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Antti Karkola toimi Annaalien päätoimittajana ja taittoi lehden.
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