Kemistikilta ry:n toimintasuunnitelma 2006
1. Yleistä
Kemistikilta ry:n toiminnasta vuonna 2006 vastaa vaalikokouksessa valittu raati,
jonka puheenjohtajana toimii Katariina Nyman. Muina raadin jäseninä toimivat
varapuheenjohtaja ja PR-vastaava Olli Sorvari, ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtaja
Nora Ahokas, isäntä Pekka Peljo, emäntä Anni Karppinen, pHuksikapteeni Päivi
Kuosmanen, rahastonhoitaja Mari Ijäs, opintotoimikunnan puheenjohtaja Oskari Aro
sekä sihteeri ja tiedottaja Mikko Loponen. Lisäksi Kemistikillassa toimii
toimikuntien alaisina useita toimihenkilöitä ja killalla on edustajansa Kemian
tekniikan osaston osastoneuvostossa sekä useissa muissa osaston toimikunnissa.
Kiltakummimme vuonna 2006 on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan
(TKY) hallituksen koulutuspoliittisista asioista vastaava Antti Savolainen ja TKY:n
edustajistossa ovat Kemistikillasta Antti Arpalahti ja Laura Nyfors.
Vuonna 2006 Kemistikilta pyrkii toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla
jäsentensä hyväksi. Kilta ylläpitää suhteitaan Otaniemen kiltoihin ja osakuntaan,
ylioppilaskuntaan sekä muihin kemian alan opiskelijajärjestöihin, ja parantaa
suhteitaan yritysmaailmaan mahdollisuuksien mukaan. Pohjoismaisia suhteita
kehitetään järjestämällä syksyllä Nordiska Kemiteknolog Konferenssin, jonne
osallistuu kemianopiskelijoita pohjoismaisista tekniikan alan yliopistoista.
Muita killan toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat jäärätoimikunnan toiminnan
käynnistäminen, niin pHuksien kuin vanhempien kiltalaisten huomioiminen
tapahtumia järjestettäessä ja HalOpEd-toiminnan kehittäminen. Osaston remontin
edistymistä seurataan tiiviisti, siitä tiedotetaan opiskelijoille ja opiskelijanäkökulmaa
pyritään tuomaan esiin remonttijärjestelyihin liittyvissä asioissa. Kesän aikana
tapahtuu myös muutto takaisin remontoidulle kiltahuoneelle. Vuoden 2006
kohokohta on Kemistikillan 115. vuosijuhla Kondensatio maaliskuun alussa.

2. Sisäasiaintoimikunta
Sisäasiaintoimikunta

vastaa

erilaisten

tapahtumien

järjestämisestä

kaikille

kiltalaisille. Toimikunnan puheenjohtajana ja isäntänä toimii Pekka Peljo, emäntänä
Anni Karppinen, apuemäntinä Minna Väkevä, Katri Virtanen, Heini Virtanen, Siiri
Viljanen, Minni Pirttimaa, Jenni Järvinen ja Sini Idänheimo, juomanlaskijoina Antti
Kajaste, Tiina Saaristo, Keni Kastinen, Kirsi Jalkanen, Arimatti Alanko ja Janne
Andtsjö, kondensatiotirehtööreinä Taru Tukiainen ja Maiju Kylliäinen, lukkareina
emerituslukkari Emilia Tiitinen, lukkari Mikko Loponen ja kisällit Antti Arpalahti,
Risto Pieviläinen, Paula Päivike, Jaakko Laine ja Elina Liutu, corona-vastaavana
Timo Viitanen, AA-vastaavana Mikko Helisevä, DJ:nä Risto Pieviläinen sekä
kiltahuonevastaavina Sini Jokisaari, Annukka Santasalo ja Saara Hakala. Lisäksi
isäntä ja emäntä edustavat Kemistikiltaa TKY:n Isännistössä ja Emännistössä.
Vuoden 2006 keväällä järjestetään seuraavat tapahtumat:

31.1

Mäenlasku Paloheinässä

MK:n,

FK:n

SKS-sitsit

Athenen

kanssa,

jatkot

Rantsulla.
Suomalaisten

2.2

ja

Kemistien

Seuran

tuella

järjestetään sitsit Servin Mökissä. Sitsien
jatkosauna on Gorsussa. HYK on kutsuttu
mukaan tapahtumaan.

15.2

Lumisota

27.2

Tanssikertaus

27.2

Viinipruuvi

2.3
4.3

Senioricorona ja Isotuopin
läpilaulanta
Kondensatio 115

Fyysikkoja vastaan Alvarin aukiolla, jatkot
Rantsulla.
Tanssikertaus Kondensatiota varten Servin
Mökissä yhteistyössä Tietokillan kanssa.
OK 20:n isolla puolella.
Rantsulla, ruokaa ja virvokkeita tarjolla.
Valkoisessa Salissa, jatkot paikassa x, jatkojen
jatkot Rantsulla. Silliaamiainen JMT 3A:n
tiloissa.

20.3

pHuksijäynä

Järjestetään osallistujille ruokaa ja virvokkeita.

28.3

Vanhat saunoo

29.3

Laulukoe

31.3

Coronan nelinpelicuppi

Gorsussa, virvokkeita tarjolla.

5.4

PJK+MK+KK -sitsit

Sitsit Smökissä ja jatkosauna Gorsussa

11.4

Tuplasauna

28.4

pHuksien Wappusitsit

Saunailta kolmannen

vuosikurssin

ja

sitä

vanhemmille opiskelijoille Ossin Linnassa.
Testataan pHuksien laulutaitoa. Virvokkeita
tarjolla.

Ossin Linnassa ja OK 20:ssä, virvokkeita
tarjolla.
Smökissä

yhteistyössä

Sähköinsinöörikillan

kanssa

Lisäksi järjestetään muita tapahtumia ja kesäloman aikana jokin illanvietto. Syksyllä
järjestetään T-ilta, lettukestit, skumpparisteily, pHuksisitsit, corona-cupin finaali ja
piKKujoulut. Lisäksi järjestetään sitsit, urheilusauna, saunakolmio yhdessä joidenkin
muiden kiltojen kanssa, Böle ja muita tapahtumia.
Kiltahuonevastaavat järjestävät lukukausien alussa kirjamyynnin, ja vastaavat uuden
kiltahuoneen suunnittelusta yhteistyössä raadin kanssa. AA-vastaava vastaa killan
Aku Ankkojen järjestyksestä.

3. Ulkoasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2006 toimii Nora Ahokas.
Toimikunnan jäseniä ovat pr-vastaava Olli Sorvari, excursiomestari Paula Päivike,
apuexcursiomestarit Sanna Räsänen ja Satu Nenonen, kulttuurivastaava Laura
Mannonen, liikuntavastaava Anne Kovanen ja bilehile Victor Heinänen, sekä
emeritusbilehile Jani Heikkilä. Killan edustaja Polin Kemistiklubin alumnit ry:ssä
killan puheenjohtaja Katariina Nyman. Liikuntavastaava on killan edustaja TKY:n
liikuntatoimikunnassa ja kulttuurivastaava TKY:n kulttuuritoimikunnassa.
Ulkoasiaintoimikunta kehittää ja ylläpitää Kemistikilta ry:n suhteita muihin TKY:n
kiltoihin ja osakuntaan sekä muihin kemistiopiskelijoihin ja kemian alan yrityksiin
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yrityksiin järjestetään excursioita ja myös
muiden kuin Otaniemen kiltojen vuosijuhliin pyritään lähettämään paikalle edustus.
Toimikunnalle kuuluu myös yhteydenpito kemian osastolla opiskeleviin vaihtoopiskelijoihin, mitä parannetaan entisestään tänä vuonna. Tarkoitus on varmistaa,
että jokainen osastolle tuleva vaihto-opiskelija saa tietoa killasta ja henkilökohtaisen
kutsun tulla mukaan toimintaan. Suhdetoiminnan ylläpidon lisäksi toimikunta
järjestää kaksi mentorsaunaa, joista toinen keväällä ja toinen syksyllä.
Suurin ulkomaalaisiin tapahtuva kontakti on syksyn NKK, Nordiska Kemitekgnolog
Konferens,

joka

järjestetään

Otaniemessä

viikolla

44.

Tapahtuma

on

kohtaamispaikka n. 50:lle pohjoismaalaiselle kemiantekniikan opiskelijalle sekä
suomalaisille yrityksille. Tavoitteena on esitellä Suomessa toimivia alan firmoja
Metsäteollisuus

ja

ympäristö

-teemalla.

Samalla

tehdään

yhteistyötä

Teknologföreningenin (TF) kanssa konferenssin gaala-illan merkeissä.
Excursiomestarit järjestävät yhden kotimaan puolipitkän excursion kevätkaudella.
Matka suuntautuu länteen. Syksyllä järjestetään pitkä excursio, mahdollisesti
Pietariin. Päiväexcursioita järjestetään ainakin kaksi, joista toinen Keskuslaboratorio
KCL:lle

Otaniemeen.

Perinteinen

pHuksiexcursio

Fazerille

marraskuussa. Vuosijuhlaviikolla on excursio Harjavaltaan OMG:lle.

järjestetään

Pr-vastaava hoitaa sponsorien hankkimisen killan tapahtumiin. Tärkein kohde on
115. Kondensatio, jonne hankitaan raha- sekä tuotesponsoreita. Keväällä hankitaan
sponsoreita vappurekan kustannusten kattamiseksi ja syksyllä myydään mainoksia
haalareihin. Yrityssuhteita tiivistetään ja monipuolistetaan. Tavoitteena on saada
Kemistikilta tunnetummaksi myös yritysmaailmassa. Sponsoriyhteistyösopimuksia
lisätään ottamalla paremmin huomioon yritysten haluama näkyvyys killan
tapahtumissa.
Liikuntavastaava vastaa killan liikuntatoiminnasta. Keväällä osallistutaan TKY:n
koripallosarjaan kahdella joukkueella ja lentopallosarjaan yhdellä joukkueella.
Syksyllä osallistutaan sähly- ja futsal-sarjoihin vähintään yhdellä joukkueella.
Vuorimiesten kanssa on yhteinen urheilutapahtuma ja sauna maaliskuun lopulla.
Kemistien pesissauna on toukokuussa. Jääkiekon SM-liigan peliä on suunnitelmissa
mennä katsomaan porukalla. Lumijalkapalloa järjestetään, lumi- ja säätilanteen
salliessa. Lyhyt vaellus- tai telttareissu on suunnitteilla kevääksi/kesäksi.
Kyykkäliigaan osallistutaan myös syksyllä. Syksyllä on myös perinteinen
syklopentaanifudis ja sauna.
Kulttuurivastaava vastaa killan kulttuuritarjonnasta. Kevään ohjelmistoon kuuluu
museo- ja taidenäyttelykäyntejä, teatterikäynti, leffa elokuva-arkistossa sekä vierailu
kasvitieteelliseen puutarhaan. Kulttuurivastaava myy lippuja vappurekkaan.
Bilehile

järjestää

kahdet

baaribileet

keväällä.

Ensimmäiset

bileet

ovat

Baarikärpäsessä ja osa vuosijuhlaviikon ohjelmaa sekä toiset ennen vappua the
Clubissa yhteistyössä HYK ry:n kanssa. Syksyllä järjestetään myös kahdet
baaribileet.

4. pHuksitoimikunta
Kemistikillan pHuksitoimikunnan tarkoituksena on kasvattaa pHukseista teekkareita
sekä opastaa heitä opiskelun alkutaipaleella. Vuonna 2006 toimikuntaan kuuluvat
puheenjohtaja ja pHuksikapteeni Päivi Kuosmanen, ISOvastaava Heikki Harju,
pHuksiristeilyemäntä Laura Nyfors, pHuksiristeilykisälli Tapani Hooli, vuoden 2005
pHuksikapteeni Antti Arpalahti, ISOvastaava 2005 Karoliina Reunanen sekä
pHuksitoimikunnan jäsenet Karri Lehtonen, Victor Heinänen sekä mahdollisesti
muita jäseniä.
Kevät alkaa pHuksitoiminnan osalta pHysistijäynän suunnittelulla ja toteutuksella.
Jäynä tehdään ennen lumisotaa, joka järjestetään 15.2. Helmikuussa aloitetaan myös
ISOhenkilöiden rekrytointi sekä aloitetaan tunnustelut pHuksioppaan kirjoittajista.
Kemistikillan pHuksijäynä pidetään maaliskuussa. Maaliskuussa pHuksien laulutaito
punnitaan laulukokeessa. Ennen mahdollista wappua pHuksien ohjelmassa on vielä
Wappusitsit yhdessä SIK:n kanssa. Lisäksi wappuaattoaamuna tarjotaan pHukseille
aamiaista. Kevään aikana tehdään pHuksiopas 2006. Kesällä ISOt kokoontuvat
kerran tai kaksi orientoitumaan pHuksien tuloon.
Syksyn ensimmäisenä päivänä pHukseille järjestetään vastaanottotilaisuus ja T-ilta.
Lisäksi ISOhenkilöiden opastuksella tutustutaan Otaniemeen. Alkuviikkoina ovat
ohjelmassa myös lettukestit ja skumpparisteily. Otasuunnistukseen, köydenvetoon,
Stadisuunnistukseen ja muihin TKY:n tapahtumiin osallistutaan. Ennen pHuksien
perinnesitsejä tutustutaan etikettiin ja sitsikäyttäytymiseen Teekkarikulttuuri-illassa.
pHuksisitsit pidetään yhdessä Maanmittarikillan kanssa. Syksyllä pidetään
Lastenkutsut, sekä mahdollisia muita tapahtumia. Myös ISOille suunnattuja
tapahtumia järjestetään, mahdollisesti ainakin TF:n kanssa. Marraskuussa pHuksit
saavat haalarinsa gaalassa, jonka jatkot pidetään ruotsinlaivalla. Risteilyemäntä
järjestää pHuksiristeilyn kisällin avustamana, ja seurana laivalla on TiKkiläisiä.

5. Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan puheenjohtajana toimii Oskari Aro, joka myös edustaa kiltaa
TKY:n

Opintoneuvostossa

tenttiarkiston

hoitaja

(entinen

Antti

Kiltatyöryhmä).

Kurkijärvi,

Toimikuntaan

riipparivastaava

Tapio

kuuluu
Ryhänen,

arkistonhoitaja Vesa Vuori sekä seuraavaksi toimikunnittain esitellyt hallinnon
opiskelijaedustajat (HalOpEdit).
Osastoneuvosto:
Karoliina Reunanen, Oskari Aro, Taina Viitamäki ja Vesa Vuori.
Varalla Antti Kurkijärvi, Katariina Nyman, Laura Nyfors ja Pekka Nurmi.
Opintotoimikunta:
Oskari Aro
Varalla Ville Vaalisto
Harjoittelutoimikunta:
Annukka Santasalo
Varalla Maiju Kylliäinen
Tiedotustoimikunta:
Mikko Loponen
Varalla Ville Vaalisto
Työturvallisuustoimikunta:
Olli Pyylampi
Varalla Tapio Ryhänen
Tietellinen neuvosto:
Laura Nyfors

Taloustoimikunta:
Vesa Vuori
Varalla Mikko Helisevä
Opintotoimikunnan

päätavoitteet

ovat

tenttiarkiston

päivittäminen,

arkiston

organisointi sekä lähihistorian arkistointi, tutkinnonuudistuksen seuraaminen,
opiskelijoiden kannan esilletuominen sekä opiskelijoiden informointi, HalOpEdtoiminnan tehostaminen ja kuukausittainen kokoustaminen. Toimikunta järjestää
Harkkasaunan 16.2 sekä avustaa Osastoriehassa 22.2. Killan jäsenille tarjotaan
jatkossakin riippari.
Tenteille muodostetaan helppo ja toimiva palautusjärjestelmä. Kaikki tarpeelliset
tentit pyritään siirtämään sähköiseen muotoon. Avustetaan toimivan tenttiarkiston
luomisessa killan nettisivuille. Arkiston siivous- ja järjestelyprojektin viides vuosi
lähtee käyntiin. Killan lähihistoriaa tutkitaan arkistoitavaa materiaalia varten sekä
mietitään automaattista päivitysmekanismiä mm. Tislettä ja viikkotiedotuksia varten.
Tutkinnonuudistus jatkuu isona osana opintotoimikunnan työtaakkaa. Tilannetta
seurataan

jatkuvasti

toimikunnissa

sekä

ja

opiskelijoiden

suoraan

päättäville

näkökulmia
tahoille

tuodaan

esiin

tarvittaessa.

osaston

Opiskelijoille

raportoidaan tutkinnonuudistukseen liittyvistä asioista tarvittaessa. Kemistikillan
HalOpEdit organisoidaan toimivammaksi kokonaisuudeksi ja kokoonnumme
kuukausittain. Kommunikoinitia eri toimikuntien HalOpEdien sekä raadin välillä
tehostetaan.
Edellisen kesän harjoittelukokemuksista sekä harjoittelupisteiden saamisesta
järjestetään

informointitilaisuus

16.2

nimikkeellä

Harkkasauna.

Opintoneuvolaa Osastoriehan järjestelyissä sekä mainostuksessa.

Avustamme

6. Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2006 toimii Mikko Loponen. Lisäksi
toimikuntaan kuuluu kiltalehti Tisleen taittaja Taru Tukiainen ja toimittaja Ville
Vaalisto sekä killan www-vastaava Matti Lehtimäki.
Tiedotustoimikunnan tarkoituksena vuonna 2006 on tiedottaa killan jäsenille
tapahtumista sähköpostilista kk-infon, killan uutisryhmän, Polyteekkarin, kiltalehden
ja ilmoitustaulujen kautta sekä ylläpitää killan www-sivuja ja toimittaa kiltalehteä.
KK-infolle lähetetään viikoittainen tiedotusviesti lukukausien aikoina. Viestiin on
koottu killan jäsenille tärkeitä tiedotuksia sekä killalta että muilta tahoilta. Killan
jäseniä mahdollisesti kiinnostavia muita tiedotteita ohjataan tiedotusviestin lisäksi
killan uutisryhmään. Ilmoitustaululla tiedotetaan vain tarpeen vaatiessa. Vuoden
alussa julkaistuja uusia www-sivuja kehitetään erityisesti tapahtumakalenterin
ja tenttiarkiston osalta. Killan tapahtumakalenteri ilmestyy myös Polyteekkarissa.
Tiedottajan muita tehtäviä ovat ilmoitustaulun hoitaminen ja pitäminen ajan tasalla
sekä raatiesittelyn laatiminen.
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja toimii myös Kemistikillan edustajana TKY:n
tiedotustoimikunnassa.
Tisle ilmestyy tänä vuonna 5 kertaa. Raati valitsee jokaiselle Tisleelle erikseen
päätoimittajan. Viimeinen toimitettavista lehdistä tulee olemaan Kemian tekniikan
osaston kustantama harjoittelu-Tisle. Tisleet julkaistaan verkossa sähköisessä
muodossa.

