Kemistikilta ry:n toimintasuunnitelma 2008
1. Yleistä
Kemistikilta ry:n toiminnasta vuonna 2008 vastaa vaalikokouksessa valittu raati, jonka
puheenjohtajana toimii Janne Andtsjö. Muina raadin jäseninä toimivat varapuheenjohtaja ja isäntä
Antti Ahrelma, emäntä Henna Jääskeläinen, rahastonhoitaja Isa Lampinen, ulkovastaava Laura
Pälve, PR-vastaava Marika Hellman, tiedottaja-sihteeri Juho Perälä, pHuksikapteeni Mikko Peura
sekä opintovastaava Minna Väkevä. Kemistikillassa toimii lisäksi toimikuntien alaisina
toimihenkilöitä. Kemistikillalla on edustajat Kemian ja materiaalitekniikan tiedekunnan
tiedekuntaneuvostossa sekä koulutusneuvostossa. Kiltakummimme vuonna 2008 on Teknillisen
korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) hallituksessa sosiaalipoliittista asioista vastaava Lauri
Reiman. Killan oltermannina toimii professori Markku Hurme. TKY:n edustajistossa on kaksi
kemistikiltalaista, Minna Väkevä ja Juho Perälä.
Vuonna 2008 Kemistikilta toimii parhaalla mahdollisella tavalla jäsentensä hyväksi. Kilta pitää yllä
suhteitaan Otaniemen muihin kiltoihin, osakuntaan, ylioppilaskuntaan, sekä muihin kemian alalla
toimiviin
yhteisöihin.
Suhteita
yritysmaailmaan
kehitetään
ja
mahdollisuuksia
kiltakummitoimintaan selvitetään edelleen. Suhteita pohjoismaisiin kemisteihin ylläpidetään
osallistumalla Lundissa järjestettävään Nordisk Kemiteknolog Konferensiin, jonne osallistuu
kemistiteekkareita muista pohjoismaista ja Virosta.
Edunvalvontapuolella kilta seuraa tiiviisti tiedekuntauudistuksen ja laitosjaon vaikutuksia
opintoihin ja kehittää HalOpEd-toimintaa muuttuvan tilanteen mukaiseksi. Kemian tekniikan
rakennuksen remontti alkaa olla lopuillaan, joten killalle luvatun arkistotilan tilannetta selvitetään.
Muita killan toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat koko jäsenistölle sopivien tapahtumien
järjestäminen, pHuksikasvatus sekä yrityssuhdetoiminnan kehittäminen. Kemistikilta juhlii pitkää
taivaltaan 117. Kondensatiossa maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Killan hopeisia ansiomerkkejä
tilataan lisää, jotta niitä voidaan jälleen jakaa vuosijuhlissa. Mahdollisuutta Mike Sewage sarjakuvan jatko-osan painamiseen selvitetään. Lisäksi kiltapaitoja tilataan lisää. Paidan kuvaaiheesta järjestetään kilpailu kiltalaisille.

2. Sisäasiaintoimikunta
Sisäasiaintoimikunta vastaa monipuolisten tapahtumien järjestämisestä kaikille kiltalaisille.
Toimikunnan puheenjohtajana ja emäntänä toimii Henna Jääskeläinen, isäntänä Antti Ahrelma,
apuemäntinä Riitta Kujala, Outi Härkönen, Anni Karsma ja Anu Vartiainen, apuisäntänä Joonas
Paavola, juomanlaskijoina Simo Kyllönen, Miikka Tamminen, Jussi Takalo ja Niko Tuomisalo,
kondensatiotirehtöörinä Pekka Peljo, emerituslukkarina Mikko Loponen, lukkareina Minni
Pirttimaa, Pekka Peljo ja Paula Päivike, ja lukkarin kisälleinä Suvi Paakkarinen ja Arttu Leinonen,
corona-vastaavana Eero Haapamäki, AA-hesari-vastaavana Oskari Aro, DJ:nä Risto Pieviläinen
sekä kiltahuonevastaavina Kirsi Jalkanen, Anni Karppinen ja Heini Virtanen. Isäntä ja emäntä
edustavat Kemistikiltaa TKY:n Isännistössä ja Emännistössä.

Vuoden 2008 keväällä järjestetään seuraavat tapahtumat:
23.1.

Kiltisrieha ja
kirjamyynti

Ohjelmassa kirjojen, opetusmonisteiden ja kopiokorttien
myyntiä, opetusta marjapussin saloihin ja tarjoilua.

13.2.

Lumisota

Fyysikkoja vastaan Alvarin aukiolla, jatkot Rantsulla.

21.2.

SKS-sitsit

Suomalaisten Kemistien Seuran tuella järjestetään sitsit
Smökissä. Sitsien jatkosauna on Gorsussa. Helsingin Yliopiston
Kemistit on kutsuttu mukaan tapahtumaan.

25.2.

Tanssikertaus

Tanssikertaus Kondensatiota varten Smökissä

25.2.

Isotuopin
läpilaulanta

Isotuopin läpilaulanta Rantsulla

27.2.

Viinipruuvi

Viinien maistelua ohjatusti JMT3A:n peli- ja sitsitilassa

1.3.

Kondensatio 117

Astoria-salissa, jatkot paikassa x, jajatkot Rantsulla ja sillis
JMT3A:ssa

17.3.

pHuksijäynä

Ruokaa ja virvokkeita osallistujille

19.3.

Sitsit

Prodekon kanssa Smökissä, jatkot Gorsussa

31.3.

Neluricup

Neluricupin finaali Gorsussa

2.4.

Laulukoe

Testataan pHuksien laulutaitoa Takkakabinetissa

3.4.

Lavatanssit

KK, VK, AS, Athene ja Julkku järjestävät lavatanssit Smökissä

4.4.

Wanhojen sauna

KEIII+ saunovat Gorsussa

10.4.

3 killan sitsit

Sitsataan PJK:n ja MK:n kanssa Smökissä, jatkot OK20:ssa

26.4.

pHuksien
Wappusitsit

pHuksit sitsaavat SIK:n kanssa Smökissä

30.4.

Wappuaamiainen

Avustetaan pHuksitoimikuntaa aamupalan järjestämisessä
Otarannan kerhotilassa.

Lisäksi järjestetään muita tapahtumia ja kesäkuun aikana jokin illanvietto. Syksyllä järjestetään Tilta, lettukestit, skumpparisteily, pHuksien perinnesitsit, corona-cupin finaali ja piKKujoulut.
Lisäksi järjestetään ainakin sitsit, urheilusauna, Böle ja muita tapahtumia.
Kiltahuonevastaavat järjestävät lukukausien alussa kirjamyynnin ja vastaavat kiltahuoneen
kehittämisestä yhteistyössä raadin kanssa. AA-hesari-vastaava huolehtii killan Aku Ankkojen ja
Helsingin Sanomien järjestyksestä.

3. Ulkoasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2008 toimii Laura Pälve. Toimikunnan jäseniä ovat
PR-vastaava Marika Hellman, XQ-mestari Valentina Liski, apu-XQ-mestari Laura Suoranta,
kulttuurivastaava Minni Pirttimaa, liikuntavastaavat Tea Miller ja Sami Tuomi, bilehileet Jenni
Järvinen ja Sini Idänheimo, emeritusbilehile Victor Heinänen sekä kv-vastaava Laura Kolsi. Killan
edustaja Polin Kemistiklubin alumnit ry:ssä (KKlubi) on vuoden 2007 ulkovastaava Sini Jokisaari.
Liikuntavastaavat ovat killan edustajia TKY:n liikuntatoimikunnassa ja kulttuurivastaava TKY:n
kulttuuritoimikunnassa. Kv-vastaava edustaa kiltaa TKY:n kansainvälisyystoimikunnassa.
Ulkoasiaintoimikunta kehittää ja ylläpitää Kemistikilta ry:n suhteita muihin Otaniemen kiltoihin ja
osakuntaan, sekä muihin kemistiopiskelijoihin ja kemian alan yrityksiin niin kotimaassa, kuin
ulkomaillakin. Tiedonkulku Prosessiteknilliseen kerhoon (PrTK) pidetään aktiivisena ja
tapahtumien osalta vältetään päällekkäisyyksiä. Yrityksiin järjestetään excursioita ja Otaniemen
kiltojen ja osakunnan sekä ylioppilaskunnan vuosijuhliin lähetetään edustus. Myös muiden
opiskelijajärjestöjen vuosijuhliin lähetetään paikalle edustus mahdollisuuksien mukaan.
Suhdetoiminnan ylläpidon lisäksi toimikunta järjestää kaksi mentorsaunaa, joista toinen on keväällä
ja toinen syksyllä.
Kv-vastaavalle kuuluu yhteydenpito kemian tekniikan ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkintoopiskelijoihin, mitä parannetaan entisestään tänä vuonna. Tarkoitus on saada vaihto-opiskelijat
paremmin killan toimintaan mukaan ja tätä kautta saada heidät viihtymään paremmin Suomessa ja
saada suomalaisia kemistiystäviä. Vaihto-opiskelijoille ja muille kiltalaisille järjestetään
ulkkarisauna keväällä ja vaihto-opiskelijoille järjestetään myös tutustumispäivä kiltahuoneeseen
sekä keväällä että syksyllä.
XQ-mestarit järjestävät yhden kotimaan puolipitkän excursion kevätkaudella itään. Selvitetään
kiltalaisten kiinnostusta syksyllä järjestettävään ulkomaan excursioon. Myös muita yritysexcursioita
järjestetään. Perinteinen pHuksiexcursio Cloetta Fazerille järjestetään syksyllä.
PR-vastaava hoitaa sponsorien hankkimisen killan tapahtumiin, vuosijuhlaan ja silliaamiaiselle.
Kevään wappurekkaa rahoitetaan SK-ravintoloilta saaduilla korvauksilla. Syksyllä myydään
mainoksia pHuksien haalareihin. Luodaan suhteita yrityksiin ja huomioidaan paremmin yritysten
haluama näkyvyys killan tapahtumissa, tavoitteena hankkia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.
Liikuntavastaavat vastaavat killan liikuntatoiminnasta. Keväällä osallistutaan TKY:n koripallo- ja
lentopallosarjaan. Syksyllä osallistutaan salibandysarjaan ja futsal-sarjaan. Keväällä järjestetään
kemistien kyykkäturnaus sekä muita liikuntatapahtumia kysynnän mukaan. Toukokuussa
järjestetään Pesissauna. Syksyllä järjestetään ainakin Syklopentaanifudis ja sen yhteydessä sauna.
Ensi syksyn pHukseja innostetaan mukaan liikuntatoimintaan heti lukuvuoden alussa. Pelipaitojen
hankkiminen killan joukkueille on edennyt, mutta sponsorirahoja puuttuu edelleen. Projekti
hoidetaan loppuun vuoden 2008 aikana.
Kulttuurivastaava vastaa killan kulttuuritarjonnasta tavoitteenaan järjestää vastapainoa opiskelulle.
Tapahtumia järjestetään kiltalaisten kiinnostuksen mukaan mahdollisimman monipuolisesti. Kevään
aikana järjestetään mm. leffailta Kinopolissa kiltalaisille.
Bilehileet järjestävät kahdet baaribileet kevään aikana. Ensimmäiset ovat 27.2. osana
vuosijuhlaviikkoa ja toiset huhtikuussa. Syksyllä järjestetään Skumppabileet Skumpparisteilyn
jatkoina.

4. pHuksitoimikunta
Kemistikillan pHuksitoimikunnan tarkoituksena on opastaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita
heidän opintojensa alkutaipaleella ja kasvattaa heistä kunnon teekkareita. Vuonna 2008
pHuksitoimikuntaan kuuluu pHuksikapteeni ja toimikunnan puheenjohtaja Mikko Peura,
ISOvastaava Elena Suutarinen, pHuksiristeilyemäntä Paula Päivike, pHuksiristeilykisälli Suvi
Paakkarinen sekä 1.5. asti vuoden 2007 pHuksikapteeni Siiri Viljanen ja vuoden 2007 ISOvastaava
Tiina Saaristo. TKY:n Fuksitoimikunnassa kiltaa edustaa Mikko Peura ja ISOhenkilötoimikunnassa
Elena Suutarinen.
pHuksitoimikunnan kevään ensimmäinen tapahtuma on pHysistijäynän suunnittelu ja toteuttaminen
ennen 13.2. järjestettävää lumisotaa Fyysikkokillan fukseja vastaan. Helmikuussa aloitetaan myös
pHuksioppaan kirjoittajien hankkiminen sekä alustava ISOhenkilöiden värvääminen. pHuksijäynä
järjestetään 17.3. ja Laulukoe 2.4. Ennen mahdollista Wappua pHuksit sitsaavat Wappusitseillä
26.4. ja Wappuaamuna heille tarjotaan aamiainen. Kevään aikana tehdään pHuksiopas 2008 ja
kesän aikana järjestetään virkistystapahtuma pHuksikapteenin kokoamalle toimikunnalle. Ennen
lukuvuoden alkua järjestetään ISOille viimeinen voitelu.
pHuksien ensimmäisenä päivänä järjestetään vastaanottotilaisuus sekä T-ilta. Ensimmäisten
viikkojen ohjelmassa on ainakin Skumpparisteily ja Lettukestit. pHuksit pääsevät tutustumaan
teekkarikulttuuriin ja sitsietikettiin Teekkarikulttuuri-illassa. Lisäksi syksyn aikana järjestetään
Perinnesitsit, Lastenkutsut ja muita tapahtumia. Marraskuussa pHuksit saavat haalarinsa
Haalarigaalassa, jonka jälkeen pidetään jatkot pHuksicruisella yhdessä Tietokillan kanssa.
Risteilyemäntä ja -kisälli hoitavat risteilyjärjestelyt. ISOille järjestetään 1 tai 2 tapahtumaa syksyn
aikana.

5. Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan puheenjohtajana ja TKY:n Opintoneuvoston jäsenenä toimii Minna Väkevä.
Opintotoimikunnan toimihenkilöitä ovat riipparivastaava Arttu Leinonen, tenttiarkistonhoitaja Tatu
Raunio sekä arkistonhoitajat Heikki Harju ja Konsta Ojala.
Opintovastaava
koordinoi
HalOpEd-toimintaa.
Hallinnon
opiskelijaedustajina
ovat
tiedekuntaneuvostossa Oskari Aro ja koulutusneuvostossa Minna Väkevä, jonka varajäsenenä toimii
Pekka Peljo.
Opintotoimikunnan tehtävänä on kiltalaisten edunvalvonta ja yhteyden pitäminen tiedekuntaan.
Toimikunta huolehtii myös tenttiarkistosta, riippukansioista sekä arkistoinnista. Erityisenä
haasteena vuonna 2008 on uuden tiedekuntarakenteen vaikutusten seuraaminen ja uudistuksista
tiedottaminen opiskelijoille. Hallinnon uudistunut rakenne näkyy varsinkin HalOpEd:ien
vähentyneessä määrässä. Yhteistyötä tiedekunnan muiden HalOpEd:ien kanssa tiivistetään.
Viime vuosien tapaan alkukeväästä 28.1. järjestetään Harkkasauna, jossa tarjotaan tietoa
harjoittelupisteiden saamisesta ja kuullaan erilaisista työkokemuksista. Syksyllä järjestetään
Lafkasuunnistus.

6. Tiedotustoimikunta
Kemistikillan tiedotustoimituskunnan puheenjohtajana vuonna 2008 toimii Juho Perälä.
Toimikuntaan kuuluvat lisäksi Tisleen päätoimittaja Antti Karkola, www-vastaava Matti Lehtimäki
ja kuvaaja Antti Kajaste. TKY:n viestintätoimikunnassa kiltaa edustaa Juho Perälä.
Tiedotustoimikunnan tehtävä on Kemistikillan tapahtumista tiedottaminen kiltalaisille. Tärkeimpinä
viestikanavina toimivat killan sähköpostilista kk-info, killan uutisryhmä tky.alayhd.kk, killan wwwsivusto, kiltalehti Tisle ja killan ilmoitustaulu. Lisäksi suuret tapahtumat ilmoitetaan Polyteekkariin.
Sähköpostilistalle kk-info sekä killan uutisryhmään lähetetään lukukausien aikana viikoittain
tiedotusviesti, johon on koottu tärkeitä tiedotuksia killalta ja muilta tahoilta. Muita kiltalaisia
mahdollisesti kiinnostavia viestejä ohjataan killan uutisryhmään. Killan tapahtumat tiedotetaan
lisäksi www-sivuilla olevassa tapahtumakalenterissa. Lisäksi tiedotustoimikunta vastaa killan
nettisivujen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Kuluvan vuoden aikana kehitetään ainakin sivujen
ulkoasua. Lisäksi hankitaan domain www.kemistikilta.fi.
Toimikunta julkaisee kiltalehti Tislettä. Vuoden aikana julkaistaan viisi lehteä. Yksi toimitettavista
lehdistä on tiedekunnan kustantama harjoitteluaiheinen Tisle. Kuvaaja Antti Kajaste vastaa killan
tapahtumissa kuvaamisesta ja muiden tarpeellisten valokuvien ottamisesta killan julkaisuihin.

