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Yleistä
Raati
Kemistikilta ry:n raadissa vuonna 2012 toimivat seuraavat henkilöt:

Jukka Lommi

Puheenjohtaja

Sakari Poikkimäki

Opintovastaava, varapuheenjohtaja

Olli Leinonen

Tiedottaja-sihteeri

Paavo Mälkönen

Rahastonhoitaja

Hin Chu

Isäntä

Anni Karjalainen

Emäntä

Elmeri Waljus

PR-vastaava

Eero Sääski

Ulkovastaava

Emilia Stenman

pHuksikapteeni

Vuonna 2012 raati piti 34 kokousta

Toimikunnat
Vuonna 2012 Kemistikillan alaisuudessa toimivat seuraavat toimikunnat: ulkoasiaintoimikunta,
opintotoimikunta,

pHuksitoimikunta,

sisäasiaintoimikunta,

tiedotustoimikunta,

Kondensatiotoimikunta 121 ja 122, ansiomerkkitoimikunta ja jatkuvuustoimikunta.
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AYY
Kemistikillan ja AYY:n välille luotiin vuoden 2012 aikana AYY-EAY sopimus, jossa sovitaan kiltojen
ja AYY:n väliset yhteiset pelisäännöt. Kemistikilta sai AYY:n hallituksesta hallituskummikseen
koulutupolitiikasta vastaavan Juho Salmen. Juho vieraili vuoden aikana muutamissa killan
tapahtumissa, raadin kokouksessa ja toimi yhteyshenkilönä AYY:n suuntaan. AYY:n edustajistosta
löytyi vuoden 2012 aikana kemistiedustusta. Antti Karkola toimi vuonna 2012 edustajiston
puheenjohtajana sekä Riitta Kujala ja Mikko Laine edaattoreina. Kemistikilta kommentoi AYY:n
uusien opiskelijoiden linjanpaperia.

Puheenjohtaja Jukka Lommi edusti Kemistikiltaa AYY:n Neuvostossa
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Yleiset asiat

Killan kokoukset
Vuonna 2012 järjestettiin kaksi Kemistikilta ry:n varsinaista kokousta. Keväällä järjestettiin
sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokous myönsi vuoden 2011 raadille
vastuuvapauden.

Syksyllä järjestettiin vaalikokous, jossa valittiin Kemistikillalle uusi raati sekä toimihenkilöt vuodelle
2013. Killan toimijatarvetta kartoitettiin ja päädyttiin ehdottamaan toimijakentään seuraavia
muutoksia vuodelle 2013. Ekskursiotoiminta nähtiin järkevänä siirtää yrityssuhteista vastaavalle
raadin jäsenelle. Lisäksi NKK:n järjestämistä ja historiikki-125 kartoitusprojektia varten pidettiin
järkevänä hakea toimihenkilöitä.

Sidosryhmät
Vuonna 2012 Kemistikillan tärkeimpitä sidosryhmiä olivat Kemian laitos sekä Biotekniikan ja
kemian tekniikan laitos, Kemian tekniikan korkeakoulu, AYY, PJK, VK, Prosessiteekkarit,
Otaniemen muut killat sekä ruotsinkielinen osakunta Teknologföreningen, Prosessiteknillinen
kerho, Aalto-yliopiston alumnisuhteet, Polin Kemistiklubin Alumnit, Suomalaisten kemistien seura,
Kemiallisteknillinen yhdistys, Tekniikan akateemiset, Helsingin Yliopiston Kemistit sekä lukuisat
muut kemian alan opiskelijajärjestöt.

Oltermanni
Kemistikillan Oltermannina valtaosan vuodesta 2012 toimi tehdassuunnittelun professori Markku
Hurme. Hän osallistui killan tapahtumiin, vieraili raadin kokouksessa ja toimi raadin apuna tarpeen
vaatiessa. Loppuvuodesta killan Oltermanniksi valittiin kemian laitetekniikan professori Ville
Alopaeus.
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Tunnukset
Kevään kokouksessa Kemistikilta myönsi ansioituneille kiltalaisille tunnuksia neljän hopeisen
ansiomerkin

ja

kuuden

kunniamaininnan

muodossa.

Tunnukset

myönnettiin

ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen perusteella. Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajana toimi
Mikko Peura ja jäseninä Janne Andtsjö, Emmi Rönkkö, Paula Päivike ja Juho Perälä. Ansiomerkit
ja kunniamaininnat jaettiin 121. Kondensatiossa seuraaville henkilöille:

Hopeinen ansiomerkki
Antti Ahrelma
Outi Härkönen
Elena Suutarinen
Antti Karkola
Kunniamaininta
Isa Lampinen
Keni Kastinen
Jouni Huttunen
Aleksi Tuokko
Karri Lehtonen
Miikka Tamminen

Virallisten tunnusten lisäksi piKKujouluissa palkittiin perinteisesti killan muita aktiivisia jäseniä
”Vuod n XX”-diplomeilla.

Raha-asiat
Vuonna 2012 Kemistikilta keskittyi raha-asioiden osalta vakaaseen talouden pitoon ja pieniin
uudistuksiin. Killan nettipankin yhteyteen tehtiin sopimus e-laskutuksesta, jonka osaltaan toivotaan
helpottavan yritysten ja killan välistä laskuttamista. Raati teki killan hyväksi talkootöitä. Tämän
lisäksi Kemian tekniikan korkeakoulu lähti tukemaan Kemistikiltaa aikaisempia vuosia enemmän.
Kemian tekniikan korkeakoulun pyynnöstä raati sopi etukäteen tuista vuodelle 2013 yhdessä
Puunjalostajakillan, Vuorimieskillan ja Prosessiteekkareiden kanssa. Näin saatiin varmistettua
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yhdistysten tasapuolinen kohtelu. K an raa

k 518 €:a u oja wappulehti Julkun myynnistä.

Myynnistä ansaitut tulot lisättiin raadin virkistysbudjettiin.

Kokonaisuudessaan killan taloudellinen tulos oli odotettua parempi. Aikaisempina vuosina
ostettujen laboratoriotakkien myynti ja odotettua suuremmat yritysyhteistyönä saadut tulot osaltaan
vaikuttivat positiiviseen tulokseen.

Jatkuvuustoimikunta
Jatkuvuustoimikuntaan kuuluivat vuonna 2012 Olli Pyylampi (koordinoiva henkilö), Taru Tukiainen,
Katariina Kemppainen (os. Nyman), Oskari Aro, Jaakko Laine ja Vesa Vuori. Toimikunta kokoontui
raadin kanssa vuoden aikana kolmeen otteeseen, kaksi kertaa keväällä ja kolmannen syksyllä.
Kevään tapaamisista jälkimmäinen järjestettiin Neste Oil:n pääkonttorissa Keilaniemessä, jossa
raati pääsi kuulemaan tapahtuman aluksi yrityksen kuulumiset. Tapaamisissa keskusteltiin lähinnä
killan yleisestä tilasta, killan tulevaisuutta kandidaatin tutkinnon uudistamisesta johtuen sekä
lukuisista muista asioista.
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Korkeakoulujärjestö Prosessiteekkarit perustaminen
Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatintutkinnon uudistamisessa päädyttiin ratkaisuun, jossa
Kemian tekniikan korkeakoulun hakukohteet yhdistetään vuodesta 2013 alkaen. Korkeakoulun
killat perustivat työryhmän opiskelijajärjestöstökentän sopeuttamiselle uuteen tilanteeseen.
Työryhmä koostui jokaisen kiltojen puheenjohtajista, opintovastaavista sekä vuoden 2011 ja 2012
pHuksivastaavista. Kemistikillasta työryhmään osallistuivat Jukka Lommi, Sakari Poikkimäki, Elina
Honkanen ja Emilia Stenman.

Työryhmä järjesti 16.4. keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena oli selvittää kiltojen jäsenille tuleva
tilanne

ja

suunnitella

ratkaisuvaihtoehtoja

opiskelijajärjestökentän

muutosten tullessa. Tapahtumassa esitelmiä
kandidaatintutkinnon

uudistamisen

pitivät

työryhmästä

ja

tehokkaalle

toiminnalle

työryhmän lisäksi Pirjo Pietikäinen
Juho

Salmi

AYY:n

hallituksesta.

Keskustelutilaisuudessa koko uuden hakukohteen kattavan yhdistyksen perustaminen nousi
parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Työryhmä oli tullut vastaavanlaiseen tulokseen jo aikaisemmissa
kokouksissaan.

Yhdistyksen perustamiseen liittyviä käytännön asioita tiedusteltiin työryhmän toimesta Inkubio ry:n
perustamisessa

mukana

olleelta

Janne

Peltoselta

sekä

vuoden

2012

Aalto-yliopiston

ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajalta Antti Karkolalta. Yhdistys perustettiin 15.9.2012 ja
se sai nimekseen Prosessiteekkarit. Prosessiteekkarit sai ensimmäiseen hallitukseensa runsaasti
kemistejä.
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Eero Sääski

Ulkovastaava, puheenjohtaja

Elmeri Waljus

PR-vastaava

Maija Renkonen

XQ-mestari

Julia Nyström

XQ-mestari

Laura Suominen

Liikuntavastaava

Meri Nihtilä

Liikuntavastaava

Riikka Mäkelä

Kulttuurivastaava

Aleksi Tuokko

Kulttuurivastaava

Tanja Nieminen

KV-vastaava

Riitta Kujala

K-

Iiro Perttula

Bilehile

Maunu Häkkinen

Bilehile
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Yhdistys ry:n hallituksissa ja kertoi heille Kemistikillan kuulumisia.
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opiskelijajärjestöjen vierailuja Otaniemessä.
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Tapahtuma
26.1.

Kyykkäturnaus

4.2.

Jazz-ilta

20.2.

Hyvinvointiskaba alkaa

23.2.

Pärkkäturnaus

23.2.

Kondisbileet - Afterski

Julkku

22.3.

Urailta

TEK, Aalto-yliopiston

Neste Oil, Esport, TEK

Alumnisuhteet
26.3.

Neste Oil ekskursio

27.3.

Neon Rave

3.4.

Ruokasauna

5.4.

Kemistikilta menee Teekkarispeksiin!

10.4.

Leffa-ilta

17.4.

Hyvinvointiskaban finaali

23.4.

Valio ekskursio

24.4.

PreWappu

9.5.

Pesispelit ja pesissauna

13.9.

KV-sauna

17.9.

Fazer ekskursio

19.9.

Skumppabileet

24.9.

Syklopentaanifutis

8.-12.10.

Kotimaan pitkä ekskursio

18.10.

Illanvietto MIKin ja VK:n kanssa

27.10.

Vierailu Helsingin kirja- ja viinimessut

28.10.

Kulttuuripläjäys

13.12.

Retki Musiikkitaloon
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Neste Oil, Esport, TEK

MIK, VK

Ekskursiot
Vuoden aikana järjestettiin neljä ekskursiota: Neste Oil -ekskursio, Valio-ekskursio, Kotimaan pitkä
ekskursio ja Fazer-ekskursio. Kotimaan pitkä ekskursio ei saavuttanut aivan toivottua
osallistujamäärää, sillä paikkoja jäi täyttämättä. Tästä huolimatta kaikki ekskursiot olivat
onnistuneita ja yritysvierailut mielenkiintoisia.

Kotimaan pitkä ekskursio tehtiin reitillä Espoo-Turku-Tampere-Vaasa-Oulu. Ekskursio kesti viisi
päivää, joiden aika vierailtiin seuraavissa kohteissa: Pöyry, Suomen Sokeri, Orion, Nokian
Renkaat, Jokipiin Pellava ja Altia. Oulussa ei tehty yritysvierailua vaan vietettiin aikaa oululaisten
opiskelijoiden kanssa. Majoituksesta ekskursiolla ja iltaohjelmista huolehtivat eri kaupunkien
opiskelijayhdistykset: TYK, Hiukkanen, MIK, TUTTI, Prosessikilta.

Baaribileet

Vuonna

2012

järjestettiin

kolmet

baaribileet:

Afterski,

PreWappu

ja

Skumppabileet.

Vuosijuhlaviikon Kondisbileet järjestettiin lisänimellä ja samalla teemalla Afterski. Paikkana toimi Le
Bonk Helsingissä ja yhteistyössä toimi Julkku. PreWappu bileet saavutti vuonna 2012 suuren
suosion. Paikkana toimi Espoon Tapiolassa sijaitseva Aladdin Night Club. Skumppabileet
järjestettiin poikkeuksellisesti We Got Beef:issä.

Kaikin puolin baaribileisiin myytiin paljon lippuja ja ne olivat tuloksellisesti menestyksekkäitä.
Parennettavaa löytyi baarien ja Kemistikillan välisestä kommunikaatiosta.

Liikunta
Alkuvuodesta pelattiin killan mestaruudesta kyykässä. Kyykkäturnaukseen osallistui neljä
joukkuetta ja kylmästä säästä toivuttiin saunan lämmössä. Kemistikillan perinteinen pärkkäturnaus
järjestettiin vuosijuhlaviikolla. Tapahtuma onnistui hyvin ja turnaus sai arvoisensa voittajan. Elmeri
Waljus

oli

pärkkäturnauksen

voittaja.

Perinteinen

rusettiluistelu

jouduttiin

peruuttamaan

sääolosuhteiden takia. Tapahtuman korvikkeena kiltalaiset pelasivat kyykkää Puunjalostajakillan
kanssa.
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Kevään päätteeksi kiltalaiset lähtivät pelaamaan perinteisesti pesäpalloa ja paikalle saatiinkin
sopiva määrä mailajusseja ja -jaanoja pelailemaan. Syksyllä kosteasta säästä huolimatta pelattiin
perinteinen syklopentaanifutis. Vaikka kolea sää verottikin osallistujamäärää, oli pelin laatu
silmiähivelevän kovaa.

Kemistikillan joukkueet osallistuivat vuoden aikana teekkarisarjoihin lentopallossa, koripallossa,
sählyssä, salibandyssä ja futsalissa. Erityismaininta menee salibandyjoukkueelle, joka voitti
sarjansa. Sählyssä kilta tuli toiseksi ja lentopallosarjassa kolmanneksi. Koripallossa joukkueemme
pärjäsi edellisvuosia selvästi paremmin muutaman ulkomaan vahvistuksen ansiosta. Futsalin
Opiskelijoiden SM-kisoissa killan joukkue, Chemball, saavutti neljännen sijan rentosarjassa.
Otaniemen sarjoissa Futsal menestys jäi valitettavasti varsin huonoksi. Yleisesti vuoden 2012
menestys teekkariliikuntasarjoissa oli varsin hyvä.

Kulttuuri
K aa a

n j

n

uod n a kana

rn

ku uur a a u

a K

j rj

n

Jazz-ilta sekä Leffa-ilta ja käytiin katsomassa teekkarispeksin Olipa Kerran- näytös. Syksyllä
käytiin

kuuntelemassa

Helsingin

kaupunginorkesterin

konserttia

Musiikkitalossa,

pidettiin

kulttuuripläjäys-tapahtuma ja vierailtiin Helsingin viini- ja kirjamessuilla.

Kemistikilta järjesti keväällä 2012 uuden tapahtuman, Neon Rave bileet. Tapahtumassa kiltalaiset
pääsivät tutustumaan killan DJ:den tarjoamana elektronisen musiikin maailmaan. Kiltalaisia löysi
paikalle kohtalaisen paljon.

KV-toiminta
Vuoden aikana järjestettiin kaksi kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattua tapahtumaa.
Ruokasauna tapahtumaan osallistuneet toivat omia kotimaisia ruokiaan. Tapahtumaan ei
osallistunut kovin paljon ihmisiä, mutta ruokia kuitenkin saatiin mukava määrä. Syksyllä järjestettiin
KV-sauna, jonka tarkoituksena oli tarjota tietoa vaihtoonlähdöstä. Tapahtumassa vaihto-opiskelijat
pääsivät kertomaan omista yliopistoistaan ja vaihdossa olleet suomalaiset omaista
kokemuksistaan ulkomaisista kouluista. Tähän tapahtumaan osallistui mukavasti niin vaihto10

opiskelijoita kuin myös suomalaisia opiskelijoita.

KV-vastaava lähetti ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille Kemistikillan tapahtumiin liittyen
tiedotteita sähköpostitse ja teki killan englanninkieliseen tapahtumakalenteriin
tapahtumakuvauksia. KV-vastaava oli myös mukana suunnittelemassa ja järjestämässä
tapahtumia AYY:n KV-jaostossa. Nämä tapahtumat olivat suunnattu kaikille AYY:n ulkomaalaisille
opiskelijoille.

Urailta
Vuoden 2012 Urailta järjestettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston alumnisuhteiden kanssa. Puhujina
olivat Jani Turku (IMPROVment), Susanna Vähäsarja (ÅF-Consult Oy) ja Jaakko Välimaa (Biolin
Scientific Oy), Victor Heinänen (Aalto-yliopiston alumnisuhteet) ja TEKin edustaja Juuso Kuusinen.

Tiedotus ja suhdetoiminta
Vuonna

1 u koa an o
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k

pHuksien haalareihin.

Kohde

Tukijat

Kondensatio 121

Neste Oil, Norilsk Nickel, TEK, Thermofisher, Suomen
Kerta, Valio, AGA, Aalto-yliopiston Alumnisuhteet, Redbull

pHuksien haalarit

Kemira, Thermofischer, Pöyry, Orion Pharma, Outotec,
IMCD, Neste Oil, Valio, Putsiini

Hyvinvointikilpailu

Neste Oil, TEK, Esport

Urailta

TEK
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Ulkosuhteet

HYK
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Kemian Messut

Syksyllä 2012 pyrittiin järjestämään Kemian tekniikan korkeakoulun alumnien ja opiskelijoiden
yhteinen

tapahtuma

Kemian

Messut.

Tapahtumassa

yritykset

olisivat

voineet

pitää

seminaariluentoja, ständejä ja illalla olisi pidetty pöytäjuhlat. Tapahtuman organisointi epäonnistui,
koska projektille ei löytynyt vetäjää.

Kemiat Kohtaa
Keväällä perinteinen Kemiat kohtaa -tapahtuma järjestettiin tällä kertaa Lappeenrannassa
Kemiantekniikankillan isännöimänä. Tapahtumaan lähti killastamme viisi osallistujaa. Lisäksi
osallistujia

oli

Prosessikillasta,

Puunjalostajakillasta,

HYK:stä,

Materiaali-insinöörikillasta.

Tapahtuman aikana vierailtiin Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa, UPM:n

tehtaalla

Kaukaalla ja Nordkalkin kaivoksella.
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Waljus, Markus Sintonen, Olli Leinonen sekä Sakari Hiidenheimo.

Vuoden 2012 NKK:lla myös päätettiin, että Kemistikilta järjestää vuoden 2013 Nordisk
kemiteknolog konferensin. Tapahtuman järjestämisestä vastaa NKK-keisari ja toimikunnassa
järjestämisessä avustavat edellisissä NKK:ssa mukana olleet kiltalaiset. Vuoden 2012 aikana
tehtiin tapahtuman alustava talousarvio sekä haettiin tukea tapahtumalle Kemian tekniikan
korkeakoulun kemian ja biotekniikan ja kemian tekniikan laitokselta.

ChemBio Finland 2013 –messut

Riitta Kujala ja Jukka Lommi edustivat Chembio-messujen ohjelmatyöryhmässä vuoden 2012
aikana useissa kokouksissa. Työryhmässä ideoitiin tapahtuman aiheita ja teemoja, joita messuilla
voidaan esitellä. ChemBio Finland on Itämeren alueen merkittävin kemian ja bioteknologian
ammattitapahtuma.

Biopolttoainepäivä
Biopolttoaineita käsittelevä, suurikokoista seminaaritapahtumaa alettiin suunnittelemaan vuoden
2012 joulukuussa. Itse tapahtuma järjestettiin vuonna 2013. Järjestäjäyhdistyksinä toimivat
Kemistikillan ohella Prosessiteknillinen kerho ja Puunjalostajakilta. Tapahtuman järjestelyjä johtivat
Maria Puustinen ja Jukka Lommi. Heidän lisäkseen tapahtumaa olivat järjestämässä: Elina
Honkanen, Jaakko Pusa, Emma Mehik, Elmeri Waljus, Maija Renkonen, Susanne Lindholm, Otto
Köylijärvi, Joni Salmela ja Heikki Nenonen.
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pHuksitoimikunta

Yleistä
Vuonna 2012 pHuksitoimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:
Emilia Stenman

pHuksikapteeni

Lotta Wuolamo

ISOvastaava

Elina Honkanen

Vanha pHuksikapteeni sekä pH-risteilykisälli

Antti Metsälä

Vanha ISOvastaava

Emmi Rönkkö

pH-risteilyemäntä

Fuksitoimikunnassa Kemistikiltaa edusti Emilia Stenman ja ISOtoimikunnassa Lotta Wuolamo.

Vuoden 2012 pHuksiopas oli kokonaan värillinen. Oppaasta tehtiin edellisiä vuosia tiiviimpi paketti,
ja esimerkiksi pääaine-esittelyjä lyhennettiin. Joka viikko pHuksikapteeni lähetti pHukseille
tiedotteen, johon oli koottu pHukseja koskevia asioita opiskelusta sekä killan ja AYY:n
tapahtumista.

CanCanissa 2012 tanssii noin kolmekymmentä kemistipHuksia.

Tapahtumat
pHuksitoimikunnan kevät alkoi pHysistien kiltistä jäynäämällä tammikuun lopulla. Helmikuun alussa
järjestettiin Alvarin aukiolla perinteinen Lumisota pHysistejä vastaan. Kemistit veivät voiton ja sen
mukana myös hopeisen lumipallokauhan. Sotimisen jälkeen siirryttiin Rantasaunalle kirjoittamaan
rauhansopimukset

ja

saunomaan

hyvässä

hengessä.

Helmikuussa

järjestettiin

myös

teekkarikulttuuri-ilta. Maaliskussa järjestittiin pHuksijäynäpäivä sekä wappuluento ja huhtikuussa
laulukoe, Wappusitsit sekä Wappuaaton aamiainen. Wappuna lakinsaaneita oli noin 50 pHuksia.

Kaksi päivää ennen koulun virallista alkua järjestettiin pHukseille varaslähtö yhteistyössä
Vuorimieskillan sekä Puunjalostajakillan kanssa. Tapahtuma oli hyvin suosittu huonosta säästä
huolimatta. Vuonna 2012 kemian tekniikan korkeakoulu järjesti pHukseille vastaanottotilaisuuden.
Kapteenin tehtävänä oli ainoastaan juontaa oman koulutusohjelman tilaisuus sekä jakaa pHuksit
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omiin pHuksiryhmiinsä. Ensimmäisen päivän AYY:n vastaanottotilaisuuden tilalle fuksitoimikunta
oli järjestänyt Teekkarivastaanoton. Korkeakoulun vastaanottotilaisuus alkoi aamulla klo 9:00 Ke1salissa ja teekkarivastaanotto oli klo 13:00 Dipolin juhlasalissa.

Uutena

tapahtumana

pHuksien

aloitusviikolle

tuli

CHEM-kiva.

Tapahtuma

järjestettiin

Puunjalostajakillan ja Vuorimieskillan kanssa Tapiolan silkkiniityllä. Niityllä leikittiin sekä
pHuksiryhmittäin että kaikki yhdessä ja leikkien välissä syötiin hyvin. Tapahtuma oli kaikin puolin
onnistunut ja siitä saatiin hyvää palautetta. Skumppacruise, pHuksisitsit sekä sitsejä ennen olleet
sitsikoulutukset järjestettiin myös Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen kesken. Sitsaamassa
olivat pHuksien lisäksi kaikkien kiltojen raadit sekä fuksimajuri.

Fyysikkokillan sekä Automaatio- ja Systeemitekniikankillan kanssa järjestettiin yhteinen pHuksi-ilta
(FKKKAS) lokakuun puolivälissä. Tapahtumassa pHuksit jaettiin viiteen joukkueeseen, jotka
suorittivat erilaisia tehtäviä rasteilla. Rastien jälkeen mentiin Gorsulle jatkamaan iltaa. Mukana oli
noin 50 fuksia ja tapahtuma oli onnistunut huonosta säästä huolimatta. Marraskuun lopulla
lähdettiin pHuksicruiselle Tietokillan, Inkubion sekä Automaatio- ja Systeemitekniikan kanssa.
Tukholmassa vierailtiin ensin Kungliga Tekniska Högskolanissa. Ruokatauon jälkeen jatkettiin
leikeillä Sergelintorilla sekä Tukholman vanhassa kaupungissa.
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Alla on listattu pHuksitoimikunnan järjestämät tapahtumat vuonna 2012:

Päivämäärä

Tapahtuma

Yhteistyötaho

25.1.

pHysistijäynä

FK

2.2.

Lumisota

FK

6.2.

Teekkarikulttuuri-ilta

19.3.

pHuksijäynäpäivä

18.4

Laulukoe

21.4.

pHuksien wappusitsit

30.4.

Wappuaaton aamiainen

31.8.

ISOlähtö

PJK, VK

1.9.

pHuksien varaslähtö

PJK, VK

3.9.

T-ilta

5.9.

CHEMkiva

8.9.

Lautapeli-ilta

10.9.

Lettukestit

17.9.

Fazer-ekskursio

19.9.

Skumppacruise

24.9 ja 25.9

pHuksien sitsikoulutukset PJK, VK

27.9.

pHuksisitsit

PJK, VK

18.10.

FKKKAS

FK, AS

12.11.

ISOilta

PJK, VK

26.11.

Haalarigaala

26- 28.11.

pHuksicruise

SIK

PJK, VK

PJK, VK

TiK, Inkubio, AS

ISOtoiminta
Vuonna 2012 ISOhenkilöiksi haettiin Kemistikillan nettisivuilla olevan hakemuksen kautta. Hakijoita
oli paljon ja ISOsetätien määrän rajoittamisesta keskusteltiin, mutta siihen ei päädytty. Jokaisessa
pHuksiryhmässä oli noin neljä ISOhenkilöä ja neljä ISOsetätiä.

ISOlähdössä ISOhenkilöille jaettiin kaikki tarvittavat materiaalit sekä annettiin viime hetken
informaatio ennen pHuksien saapumista. VastuuISOille jaettiin myös lista oman pHuksiryhmän
pHukseista. Perinteisten pHuksiryhmien lisäksi jaettiin kaikille kaveripHuksiryhmät Kemian
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tekniikan korkeakoulun muista killoista. ISOlähdössä tutustuttiin kaveripHuksiryhmien ISOjen
kesken ja mietittiin leikkejä CHEMkivaa varten.

ISOvastaava tapasi pHuksiryhmien vastuuISOja syksyn mittaan. Tapaamisissa kyseltiin
pHuksiryhmien kuulumisia ja kerrottiin, mitä kaikkea ryhmän kesken oli tehty. Näin saatiin jaettua
hyviä ideoita ja vältettiin katkot tiedonkulussa. Kemian tekniikan korkeakoulun ISOvastaavat
järjestivät marraskuussa ISOille yhteisen illan Gorsussa rennoissa tunnelmissa.
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Sisäasiaintoimikunta

Yleistä
Sisäasiaintoimikunnassa vuonna 2012 toimivat seuraavat henkilöt:

Hin Chu

Isäntä, puheenjohtaja

Anni Karjalainen

Emäntä

Otto Köylijärvi

Apuisäntä

Pia Silventoinen

Apuemäntä

Heidi Välisalmi

Apuemäntä

Johanna Fallström

Apuemäntä

Maiju Laurila

Apuemäntä

Susanne Lindholm

Apuemäntä

Tuukka Miinalainen

Juomanlaskija

Sakari Hiidenheimo

Juomanlaskija

Iiro Perttula

Juomanlaskija

Ella Potka

Juomanlaskija

Antti Veijalainen

Juomanlaskija

Marco Meier

Juomanlaskija

Artturi Ropponen

Juomanlaskija

Miikka Tamminen

Juomanlaskija

Jouni Huttunen

Coronavastaava

Marko Majaneva

Kiltahuonevastaava

Ville Rönkkö

Kiltahuonevastaava

Antti Metsälä

Lukkari

Mikko Laine

Lukkari

Emilia Stenman

Lukkari

Jussi-Pekka Vapaavuori

Lukkarin kisälli

Niklas Ilkka

Lukkarin kisälli

Rami Hirviniemi

Lukkarin kisälli

Ville Aumala

Lukkarin kisälli

Eero Sääski

DJ

Maunu Häkkinen

DJ:n kisälli

Mikaela Mirsch

Kondensatiotirehtööri 121, Kondensatiotirehtööri 122
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Riitta Kujala

Kondensatiotirehtööri 122

AYY:n Isännistössä ja Emännistössä kiltaa edustivat Hin Chu ja Anni Karjalainen.
Sisäasiaintoimikunta hankki Kemistikillalle Heinon Tukku Oy:n tukkukortin.

Tapahtumat

Vuonna 2012 Sisäasiaintoimikunta järjesti kiltalaisille monia tapahtumia saunailloista ja
kirjamyynnistä perinteisen juhlaviin sitseihin. Yleisesti kiltalaisten osallistuminen ST:n tapahtumiin
oli melko aktiivista. Sitsien osallistujamäärät kuitenkin vaihtelivat pitkin vuotta SKS-sitsien reilusta
60 henkilöstä Kaverisitsien huimaan 150 osallistujaan. Perinteisten tapahtumien lisäksi
sisäasiaintoimikunta järjesti tapahtumia yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Keväällä järjestettiin
teemasitsit Rakennusinsinöörikillan ja Informaatioverkostojen killan Athenen kanssa sekä
Ystävänpäiväkiva Puunjalostajakillan ja Vuorimieskillan kanssa. Wappuviikolla järjestettiin uusi
tapahtuma nimeltä Muuten-vaan-sillis, joka sai hyvän vastaanoton. Syksyllä ST järjesti lisää useita
tapahtumia yhdessä PJK:n ja VK:n kanssa. Omien tapahtumien lisäksi ST auttoi muita toimikuntia
järjestämään heidän tapahtumiaan.
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Vuonna 2012 Sisäasiaintoimikunta järjesti seuraavat tapahtumat:

Päivämäärä Tapahtuma

Yhteistyötaho

24.1.

Kiltisrieha

8.2.

SKS-sitsit

HYK

14.2.

Ystävänpäiväkiva

PJK, VK

20.2.

Tanssikertaus

TIK

20.2.

Isotuopin läpilaulanta

22.2.

Viinipruuvi

25.2.

Kondensatio 121

26.2.

Kondensation Silliaamiainen

14.3.

Aasia-sitsit

29. 3.

NeluriCup-finaalit

21.4.

pHuksien wappusitsit

27.4.

Muuten-vaan-sillis

25.5.

Lakkisitsit

14.7.

KKKK

13.9.

Kiltisrieha

3.10.

Böle

13.10.

Korkeakoulusitsit

30.10.

Kaverisitsit

3.12.

Coronacup-finaali

5.12.

piKKujoulut

IK, Athene

SIK

KIK, MK

PJK, VK
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Lisäksi Sisäasiantoimikunta oli mukana seuraavien tapahtumien toteuttamisessa tai
auttamassa niiden käytännön järjestelyissä:

Päivämäärä Tapahtuma

Yhteistyötaho

26.1.

Kyykkäturnaus

2.2.

Lumisota

13.2.

Kemistikillan vuosikokous

19.3.

pHuksijäynäpäivä

30.4.

Wappuaaton aamiainen

31.8.

ISOlähtö

1.9.

pHuksien varaslähtö

3.9.

T-ilta

5.9.

CHEM-kiva

10.9.

Lettukestit

27.9.

pHuksisitsit

PJK, VK

18.10

FKKKAS

AS, FK

5.11.

Nakkirieha

22.11.

Kemistikillan vaalikokous

FK

PJK, VK
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Kondensatio 121

Kondensatiotoimikunnassa vuonna 2012 toimivat Kondensatiotirehtööri Mikaela Mirschin lisäksi
seuraavat henkilöt:
Riitta Kujala
Riina Tumelius
Emma Mehik
Matias Hätönen
Keni Kastinen
Laura Rossi
Maija Renkonen
Jukka Lommi
Paavo Mälkönen
Elmeri Waljus
Sakari Poikkimäki
Eero Sääski
Hin Chu
Anni Karjalainen
Emilia Stenman
Olli Leinonen
Iiro Perttula
Maunu Häkkinen

Vuosijuhlaviikolla järjestettiin tanssikertaus Smökissä yhdessä Tietokillan kanssa, Isotuopin
läpilaulanta, Viinipruuvi, ulkoasiaintoimikunnan järjestämä Pärkkäturnaus sekä ensimmäiset
pHuksien järjestämät Kondisbileet LeBonk-baarissa teemalla Afterski. Vuosijuhlapäivänä cocktailtilaisuus kutsuvieraille järjestettiin Kemian tekniikan rakennuksessa ja itse pääjuhlaa juhlittiin
Pörssitalossa Helsingin keskustassa noin 140 henkilön voimin. Jatkot järjestettiin Servin mökissä
Otaniemessä, jatkojen jatkot olivat perinteisesti Otaniemen Rantasaunalla ja sunnuntaiaamun
silliaamiainen Jämeräntaival 3A:n kerhotiloissa.

Juhlat sujuivat mukavasti laulujen, juhlallisten musiikkiesitysten ja vanhojen tanssien merkeissä.
Ohjelmanumeroina saatiin kuulla kaunista klassista jousimusiikkia Anna-Elina Pasin (sello) ja Sara
Seppäsen (alttoviulu) esittämänä sekä tietysti ihastella Cancanin 2011 meneviä tanssiliikkeitä.
Juhlan seremoniamestarina toimi Eero Hämäläinen. Juhlapuheen piti Kemian tekniikan
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korkeakoulun dekaani Outi Krause ja puheen naiselle lausui Simo Kyllönen. Erikoisuutena
pääjuhlapaikalle oli järjestetty valokuvauspiste, jossa juhlavieraat saivat käydä kuvauttamassa
juhlapotretteja. Silliksellä koettiin mm. viihdyttävä vuosien 2001-2002 Cancanin tanssiesitys.

Kiltahuone

Kilta sai vuosijuhlalahjaksi kahvimukeja yleiseen käyttöön ja ne vietiinkin kiltahuoneelle kaikkien
kiltalaisten käytettäviksi. Vuoden 2012 aikana sisäasiaintoimikunta on hankkinut kiltahuoneelle
tyynyjä sekä sisustanut kiltahuoneen uudella tukevalla sohvapöydällä. Super Nintendolle ja
Nintendolle saatiin myös muutama uusi peli.

Corona

Coronaa

pelattiin

tänäkin

vuonna

paljon.

Syksyllä

pelattavan

Coronacupin

sekasarjan

osallistujamäärä oli huimat 44 henkilöä ja myös keväällä järjestettyyn Neluricupiin osallistuminen
oli aktiivista. Vuonna 2012 Neluricupin voittivat Mikko Laine ja Niklas Ilkka. Syksyn Coronacupin
molempien sarjojen, yleisen sekasarjan ja naisten sarjan, voittajaksi selviytyi Anni Karjalainen.
Coronacupissa parhaiten sijoittuneeksi pHuksiksi nousi vuonna 2012 Riku Montonen. Edellisenä
vuotena TTE-Rahastolta saadulla stipendillä hankitut kulkuset saatiin vihdoin ommeltua
coronapöydän pusseihin.

Corona-ohjesääntöjen uudistamista aloitettiin. Kuitenkaan tarpeeksi kattavaa uudistusta ei saatu
aikaiseksi,

joten

varsinaista

corona-ohjesääntöä

ei

muutettu.

Komppacup

Komppacup järjestettiin perinteiseen tapaan ja pelit saatiin käyntiin sujuvasti ennen joululomia.
Komppacupin voitti vuonna 2012 joukkue nimeltä This is Rape. Joukkeessa pelasivat Mikko Peura
ja Antti Ahrelma.
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Opintotoimikunta

Yleistä
Opintotoimikunnassa vuonna 2012 toimivat seuraavat henkilöt:

Sakari Poikkimäki

Opintovastaava, puheenjohtaja

Laura Rossi

Tenttiarkistonhoitaja

Miikka Tamminen

Tenttiarkistonhoitaja

Matias Hätönen

Arkistonhoitaja

Jukka Lommi

Opintotoimikunnan jäsen

Antti Karkola

Opintotoimikunnan jäsen

Emmi Rönkkö

Opintotoimikunnan jäsen

Maria Puustinen

Opintotoimikunnan jäsen

Tiina Koskinen

Opintotoimikunnan jäsen

Paula Päivike

Opintotoimikunnan jäsen

AYY:n Opintoneuvostossa Kemistikiltaa edustivat Sakari Poikkimäki ja Kemian tekniikan
korkeakoulun HallOpEd-vastaava Emmi Rönkkö.

Kandidaattitutkinnon uudistus lähti kovalla tahdilla käyntiin heti vuoden alusta. Kemian tekniikan
korkeakoulun hakukohteita päätettiin pienentää kolmesta yhteen ja hakukohteen nimeksi valittiin
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohde. Keväällä päätettiin vielä kandidaattitutkinnon
oppimistavoitteista ja kesällä tutkinnon pääaineista. Pääaineita uuteen kandidaattiohjelmaan tulee
kaksi ja niiden nimet ovat Kemian- ja biotekniikan pääaine ja Materiaalitieteen ja tekniikan pääaine.
Kandidaattitutkinnon
konkreettisimpiin

uudistus

järjestelyihin.

jatkuu

vielä

Opiskelijat

vuodelle
ovat

2013,

olleet

kun

koko

suunnittelusta

vuoden

tiukasti

siirrytään
mukana

päätöksenteossa ja Kemian tekniikan korkeakoulun killat ottivatkin kantaa esimerkiksi hakukohteen
nimen valintaan.

Opintotoimikuntaan perustettiin vuonna 2012 myös erillinen ryhmä, jonka tarkoituksena oli ottaa
selvää kandidaattitutkinnon uudistuksesta sekä ottaa siihen kantaa tarvittaessa. Jäsenet rekrytoitiin
kiltalaisista ja heille annettiin nimikkeeksi opintotoimikunnan jäsen. Kyseinen ryhmä kokousti
muutaman kerran keväällä ja otti kantaa kandidaattitutkinnon uudistukseen, mutta syksyllä
kokouksia ei järjestetty.
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Syksyllä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen opintovastaavat tekivät opintokyselyn koko
korkeakoulun opiskelijoille. Kyselyssä oli tarkoitus selvittää opetuksen ja kurssijärjestelyjen
epäkohtia ja osoittaa ne opetushenkilökunnalle. Kyselyyn vastasi noin 200 ihmistä ja kyselyn
tulokset esitettiin henkilökunnalle opintovastaavien toimesta.

Arkisto järjesteltiin uudestaan aikaisemmin tehdyn luetteloinnin perusteella. Arkiston kuvien
skannaus aloitettiin kuvien saamiseksi internetsivuille. Tarkoitus on saada tietoa kuvissa
tapahtuvista hetkistä ja henkilöistä muun muassa alumni-verkoston avulla. Tenttiarkistoa

päivitettiin entiseen malliin ja tenttejä sinne tuli kohtalainen määrä.

Tapahtumat
Opintotoimikunta järjesti tammikuussa perinteikkään harkkasaunan kiltalaisille. Harkkasaunan
tarkoituksena

oli

kertoa

kiltalaisille

pakollisista

ja

vapaaehtoisista

harjoittelupisteistä.

Tapahtumassa olivat puhumassa Kemian tekniikan korkeakoulun harjoitteluneuvoja Antti Ahrelma,
Pekka Nurmi Neste Jacobsilta ja Juha Linnekoski VTT:ltä. Tapahtuma järjestettiin Otarannan
kattosaunalla ja paikalle saapui kiitettävä määrä kiinnostuneita kiltalaisia.

Opintotoimikunta oli myös mukana järjestämässä lafkasuunnistusta. Lafkasuunnistuksessa pHuksit
kiertelivät Biotekniikan ja kemian tekniikan sekä Kemian laitoksen tutkimusryhmien rasteilla, missä
ryhmien jäsenet kertoivat ensimmäisen vuoden opiskelijoille omasta tutkimuksestaan ja
pääaineestaan. Paikalle saapui oivallinen määrä pHukseja ja tapahtuma sai sekä rastien pitäjiltä
että kiertäjiltä hyvää palautetta.
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HallOpEd-topiminta
HallOpEd-paikkoja oli vuonna 2012 tarjolla Kemian tekniikan korkeakoulun Koulutusneuvostoon
sekä Kemian tekniikan akateemiseen komiteaan. Kuten vuonna 2013 oli sovittu, Kemistikillan
opintovastaava edusti opiskelijoita Opintoasiain tiimissä. HallOpEdit pitivät toisiinsa yhteyttä vpkelin ja chem-halloped sähköpostilistojen kautta.
Koulutusneuvosto
Sakari Poikkimäki

varsinainen jäsen

Jukka Lommi

varajäsen

Kemian tekniikan akateeminen komitea
Emmi Rönkkö

varsinainen jäsen

Antti Karkola

varajäsen

Opintoasiain tiimi
Sakari Poikkimäki

varsinainen jäsen
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Tiedotustoimikunta

Yleistä
Vuonna 2012 tiedotustoimikuntaan kuuluivat seuraavat kymmenen jäsentä:
Olli Leinonen

Tiedottaja-sihteeri, puheenjohtaja

Jouni Huttunen

Tisleen päätoimittaja

Markus Sintonen

WWW-vastaava

Sebastian Trzaska

Paparazzi

Ella Potka

Paparazzi

Niklas Ilkka

Tisleen toimittaja

Tuomo Eskola

Tisleen toimittaja

Simo Kyllönen

Tisleen toimittaja

Elina Honkanen

Tisleen toimittaja

Juho Heiska

Tisleen toimittaja

Tiedottaja-sihteeri Olli Leinonen edusti Kemistikiltaa AYY:n viestintätoimikunnassa ja Tisleen
päätoimittaja Jouni Huttunen AYY:n päätoimittajatoimikunnassa. Tiedotustoimikunta ei järjestänyt
tapahtumia vuonna 2012.

Tiedotus
Kemistikillan pääasiallinen tiedottaminen tapahtui kk-info -sähköpostilistan kautta tiedottajasihteerin kokoamina viikottaisina tiedotteina. Tiedotteet sisälsivät Kemistikillan ja AYY:n jäseniä
koskevia asioita. Viikkotiedote jaettiin sähköpostilevityksen ohella killan internetsivuille ja
alkuvuodesta myös uutisryhmään.

Killan uutisryhmää käytettiin alkuvuodesta killan kannalta vähemmän tärkeinä pidettyjen
tiedotteiden julkaisemiseen. Uutisryhmien käyttö killan tiedotuksessa lopetettiin kevään aikana.
Ilmoitustauluja ei käytetty aktiivisesti tiedottamiseen muutamaa ilmoittautumista lukuunottamatta.
Kemistikillan Facebook-tiliä käytettiin tapahtumasivujen luomiseen, ilmoittautumis- ja opintoasioista
muistuttamiseen sekä yleisten kemistihenkisten tilapäivitysten tekemiseen. Raadin blogin
ylläpitäminen lopetettiin.
27

Nettisivut
Killan internetsivut uudistettiin heinäkuussa. Käyttöön otettiin WWW-vastaava Markus Sintosen
kehittämät sivut. Uudistus paransi sivujen ulkoasua ja hallinnoinnin käytettävyyttä. Kuvagallerian
käyttöä jatkettiin. Raadin jäsenille ja tenttiarkistonhoitajalle hankittiin kemistikilta-domainilla olevat
sähköpostiosoitteet. Näin raadin jäsenten sähköpostiosoitteet pysyvät vuodesta toiseen samoina.

Tisle
Tisle ilmestyi vuonna 2012 viisi kertaa, kahdesti keväällä, kerran kesällä KKKK:n aikaan ja
kahdesti syksyllä. Lehden toimituksesta vastasi päätoimittaja Jouni Huttunen ja neljä Tisleen
toimittajaa. Runsaasti juttuja saatiin myös toimituksen ulkopuolisilta kirjoittajilta. Tisle ilmestyi
vuonna 2012 osittain värillisenä. Tisleeseen ei myyty mainoksia.

Kannatusjäsenmainonnan edistäminen
Killan internetsivuille tehtiin lomake, jonka avulla voi liittyä vaivattomasti kannatusjäseneksi.
Vuoden 2012 aikana lomake yritettiin yhdistää Polin Kemistiklubin alumnit ry:n jäsenliittymisen
kanssa. Yrityssä kuitenkin epäonnistuttiin liian erilaisen jäsenliittymisen takia. Loppuvuodesta 2012
lomake räätälöitiin jälleen ainoastaan Kemistikillan tarpeisiin ja sen toimintaa testattiin. Lomake on
valmis käyttöä varten. Kuitenkaan varsinaista mainontaa ei vuoden aika ehditty tekemään.
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