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Toimintakertomus 2016
Edunvalvonta
Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen valvoi vuonna 2016 jäsenistönsä etua yliopiston sisäisesti
koulutus- ja sosiaalipoliittisilla kentillä sekä yliopiston, ylioppilaskunnan ja yleisesti opiskelijoille merkittävissä
sidosryhmissä. Hallituksen valitsema opintovastaava Jani Patrakka huolehti kiltahuoneella ja kotisivuilla
olevan tenttiarkiston päivittämisestä sekä killan tarjoamien opintomonisteiden saatavuudesta.
Ylioppilaskunnan suuntaan pidettiin tiivistä yhteyttä ja erilaisiin jaostoihin ja neuvostoihin osallistuttiin
totuttuun tapaan aktiivisesti. Alkuvuodesta järjestetyssä Kiltagaalassa Hiukkanen voitti jaostoaktiivisuudesta
palkkiona saunaillan Teekkarisaunalla.
Suuria uudistuksia killan toiminnassa olivat yritysyhteistyön kehitys ja uusi englanninkielinen kandidaatin
tutkinto-ohjelma. Uusi ohjelma tarkoitti 20 uutta opiskelijaa enemmän kuin aikaisempina vuosina, joista
suurin osa ei puhu suomea äidinkielenään. Tiedekunnalta saatu rahallinen avustus nousi lisääntyneen
fuksimäärän vuoksi. Lisäksi tiedekunnan inspiroimana järjestettiin syksyllä yritysyhteistyöprojekti, jonka
onnistumisesta palkkiona saatiin lisää avustusta.
Killan pikkujouluissa palkittiin ensimmäistä kertaa vuoden hiukkanen, joka on valintahetkellä hallituksen
kokoonpanoon kuulumaton henkilö, joka on ollut avulias ja esimerkillinen jäsen. Vuonna 2016 vuoden
hiukkaseksi valittiin Lauri ”Raidi” Palmolahti.
Hallituksen KV-vastaava Joonas Salo huolehti killan ulkomaalaisten jäsenten viihtyvyydestä ja tapahtumista.
Kaikki tiedotus toimitettiin kaksikielisesti. Monia fuksitapahtumia muokattiin ja niissä järjestettiin
englanninkielinen osuus.
Killan hallitus kokoontui vuoden aikana 35 kertaa. Kokouksissa käytiin läpi saapunutta postia, palautetta,
hyväksyttiin killan rahojen käyttö ja budjetoinnit, ja päätettiin yhteisistä asioista kiltahuonetta, Tarzania,
killan omaisuutta ja tapahtumia koskien. Kokouksissa olivat läsnäolo- ja puheoikeutettuja hallituksen
varsinaiset jäsenet, hallituksen valitsemat toimihenkilöt ja ylioppilaskunnan hallituksen osoittama
kiltakummi. Hallituksen puheenjohtaja Joonas Pekkonen kutsui kokoukset koolle sähköpostilla.

Ulkosuhteet
Kilta ylläpiti hyviä suhteita yliopistomme alayhdistyskentän muihin puljuihin. Tapahtumia järjestettiin
aktiivisesti muiden kiltojen ja kerhojen kanssa, esimerkkinä wappuna Pimp My Grill ja syksyllä
HerkkuWiiniFestarit yhdessä Skillan ja TeLEn kanssa. Useiden kiltojen tapahtumia olivat muun muassa
keväällä järjestetyt Takaperinsitsit ja syksyllä järjestetyt Koko koulun lanit.
Hiukkanen osallistui myös aktiivisesti koululla järjestettyihin liikuntatapahtumiin, kuten MIK:n yösählyyn ja
Skillan kaukalopalloturnaukseen.
Hiukkanen osallistui Otaniemessä järjestettyyn FysikerFestiin suurella, yli 20 hengen osallistujamäärällä.
Hiukkanen vahvisti myös edustustaan Suomen fysiikan ja matematiikanopiskelijat ry:n, SFMO:n hallituksessa:
vuoden 2017 hallitukseen valittiin neljä Hiukkasen jäsentä, joista puheenjohtajana toimii Kari Pihlajasalo.
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Luonnontieteilijöitä tavattiin myös Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeilyllä sekä Akateemisen kyykän MMkilpailuiden yhteydessä järjestetyssä ystävyysottelussa, johon olimme kutsuneet turnaukseen saapuvien
ystävyysainejärjestöjemme edustajia pelaamaan. Hiukkanen edusti myös aktiivisesti yhteistyö- ja
ystävyysjärjestöjen vuotissitseillä ja vuosijuhlilla.
Yritysvastaava Miika Huhtanen ja yritysvastaavan oikea käsi Oula Juutilainen yhdessä
yritysyhteistyötoimikunnan kanssa kehittivät Hiukkasen yritysyhteistyötä aktiivisesti. Uusia
yhteistyökumppaneita, kuten MAOL ry ja Casio, löydettiin. Yrityssektori ja excusektori tekivät aktiivista
yhteistyötä etenkin RankkaXQn järjestämisessä. Hiukkasen kaikkien aikojen suurimman
yritysyhteistyötapahtuman, Luonnontieteiden rekrypäivän järjestäminen aloitettiin syksyllä yhdessä muiden
LTT:n kiltojen kanssa.

Jäsenpalvelut
Kiltahuone oli tänäkin vuonna auki aamusta pitkälle iltaan ja toisinaan myös yöhön. Kiltahuone oli viihtyisä ja
myös fuksit ottivat kiltahuoneen omakseen heti syksyn alusta lähtien. Killan tarjoamia virvokkeita
uudistettiin, tuomalla valikoimaan myös kuivatuotteita, kuten sipsiä ja välipalapatukoita. Killan viihtyisyyttä
lisättiin pienillä muutoksilla, kuten tölkkien sijoituspaikkaa muuttamalla ja lisäämällä seinille erilaisia
mittareita ja kylttejä. Muita tavallisia jäsenpalveluita, kuten tietokoneita, haalarimerkkimyyntiä ja
keittiötarvikkeita kiltahuoneella jatkettiin vanhaan malliin. Haalarimerkeistä ja niiden postimyynnistä vastasi
rahastonhoitajan apu Elli Rinta-Jaskari.
Killan liikuntavastaava Lasse Enäsuo piti liikuntamahdollisuudet edellisvuoden tasolla viikoittaisten
liikuntavuorojen ja erilaisten lajikokeilujen, kuten miekkailun merkeissä. Vahvaa liikunnallisuutta osoitti
Kiltagaalassa voitettu Liikuttavin kilta -palkinto.
Kiltalehti Liaania julkaistiin tänäkin vuonna verkossa. Liaani ilmestyi kolme kertaa, joista yksi oli uusille
opiskelijoille suunnattu Fuksiliaani. Liaanin irrottamista killan hallituksen toiminnasta ei koettu hyväksi
muutokseksi, joten seuraavaa päätoimittajaa ei valittu Vaalikokouksessa, vaan uuden hallituksen toimesta
toimihenkilöksi.
Mobiilisaunamme Tarzanin aktiivinen käyttö jatkui. Tarzan oli esillä useasti sekä kiltamme, että muiden
ylioppilaskunnan toimijoiden järjestämissä tapahtumissa. Killan isäntä Lauri Pitkäjärvi ja isännän apu Ossi
Juntunen huolehtivat saunan kunnosta ja kuljettamisesta tapahtumiin.
Kilta tiedotti tapahtumistaan jäsenistön sähköpostilistalla, kotisivuilla, Facebook-ryhmässä ja vaihtelevasti
myös POPissa.

Fuksitoiminta
Alkuvuodesta fukseille järjestettiin Manuaalinen Kolmiosauna, jossa myös valittiin kaksi edustajaa
jokavuotiseen Fuksiväitelyyn. Wappuna fuksit rakensivat hyvin ajankohtaisen, Hiukkasen kuvasin –kirjan,
jonka sisältä löytyi kamera. Fuksien jäynän aiheena oli käänteinen, laitetaan jäynättävät ihmiset jäynäämään,
joka toi heille kahdeksannen sijan. Fuksit saivat riittävät 300 pistettä kasaan, teekkarilakit päähän ja
Teekkarikasteen Tammerkoskessa. Ylpeyttä herätti myös Matti Valkeisen sijoittuminen toiseksi
superfuksikisassa.
Fuksitoiminnassa tiedekunnan ja koko fuksijaoston yhteistyö oli toimivaa. Syyslukukausi alkoi fuksien
varaslähdöllä sunnuntaina ennen orientaatioviikkoa. Orientaatioviikolla järjestettiin kiltainfo, jossa fuksit
saivat ensimmäisen kosketuksen kiltaan ja sen toimintaan. Ensimmäistä kertaa kiltainfo järjestettiin myös
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englanniksi, uuden kandiohjelman vuoksi. Seuraavat kaksi viikkoa olivat tiiviitä, oli tutorryhmien tapaamisia,
The Ekat Bilet, SGU, Seikkailu ja Fuksiviikonloppu. Myöhemmin syksyllä järjestettiin Fuksisuunnistus yhdessä
Skillan, YKIn ja Bionerin kanssa, jossa fuksijoukkueet saivat suunnistaa ympäri Hervantaa suorittaen erilaisia
rasteja.

Tapahtumat
Alla olevaan osioon on kirjattu hallituksen vuoden aikana järjestämiä tapahtumia. Suuri osa toiminnasta oli
kuitenkin spontaania tai jatkuvaa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kulttuuritoimari Heta Seinän järjestämät
leffa- ja peli-illat. Tämänlaiset tapahtumat olivat suosittuja ja ne toteutettiin useimmiten kiltahuoneella.
Lisäksi järjestettiin erilaisia eriasteisen kulttuurin tapahtumia, kuten esimerkiksi vierailu Tanssiteatteri MD:n
Mikä **t*n Pikku Prinssi? -näytelmään sekä keväällä ja syksyllä järjestetyt lanit. Lisäksi on useita pienempiä
tapahtumia, joita ei ole tarkoituksenmukaista listata tähän.

Kevät
Hallituswaihtarit
Hallitusvuosi käynnistyi emännän Ville Silvosen järjestämillä hallituswaihtareilla, jossa uusi ja kaksi edellistä
hallitusta kokoontuivat Sahalahden Rantasaunalle jakamaan kokemuksia ja viettämään iltaa. Illan aikana
saunottiin, pelailtiin lautapelejä, nautittiin virvokkeita ja keskusteltiin. Paikalla oli 31 henkeä.

SiistiXQ
Tänä vuonna palautettiin tapahtumiin mukaan SiistiXQ. Exculla pukeuduttiin ja käyttäydyttiin asiallisesti ja
pääosana olivat yritysvierailut. Kohteina olivat Modulight ja Kiilto. Osallistujia oli 17.

Hiukkaskyykkä
Hiukkaskyykkä pelattiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Turnaukseen osallistui 15 joukkuetta. Tarzan
oli totuttuun tapaan paikalla lämmittämässä pelaajia. Paras fuksijoukkue palkittiin joukkuepaikalla MMkyykkään. Anaalivandaalit voittivat turnauksen jälleen.

Manuaalinen Kolmiosauna
Ennen varsinaisen saunan alkamista fukseille pidettiin wappuinfo, jossa oli puhumassa PerinneSeuran ja
Blebeijien edustajia. Lisäksi fukseille kerrottiin härwelistä. Infossa oli paikalla noin 30 fuksia. Saunalla oli hyvin
jäsenistöä ja illalla järjestettyihin fuksiväittelyiden karsintoihin osallistui 25 fuksia.

Laulusitsit
Laulusitsit järjestettiin Bommarissa yhdessä YKI:n ja MIK:n kanssa, jatkot pidettiin Teekkarisaunalla. Sitseillä
oli yhteensä 60 osallistujaa, joista puolet oli Hiukkasia. Jatkosaunallakin riitti hyvin ihmisiä ja PerinneSeura oli
pitämässä laulukoetta.

Yleiskokous ja Kevätsauna
Killan sääntömääräinen yleiskokous pidettiin maaliskuussa, jossa käytiin läpi edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle. Kokouksessa
hyväksyttiin myös lisätalousarvio vuodelle 2016. Kokouksen jälkeen siirryttiin Teekkarisaunalle viettämään
killan Kevätsaunaa. Saunalla pelattiin Herwantapeliä ja lisäksi pelattiin killan beer pong –turnaus, jossa
ratkottiin edustajat Beer Pongin MM-kisoihin. Edustajiksi valikoituivat Janne Lehtimäki ja Sakari Rautalin.
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Takaperinsitsit
Maaliskuun lopulla järjestettiin suuret, neljän killan yhteiset sitsit yhdessä Indecsin, Man@gerin ja Bionerin
kanssa. Sitsit järjestettiin täysin päinvastaisessa järjestyksessä totuttuun, ensimmäinen laulu oli Ikuisen
teekkarin laulu ja sitsit päättyivät Hyvät ystävät -kappaleella. Osallistujia Hiukkaselta oli 26 eli kaikista
osallistuneista killoista selvästi eniten ja kilpailu sitsipaikoista olikin ennätystiukka.

KevätXQ
KevätXQ suuntautui tänä vuonna Turkuun. Excun kohteita olivat Nokian panimo, Kemira ja Bayer. Turussa oli
melko heikosti majoituspaikkoja tarjolla, mutta sopiva löytyi yliopistolta kappelista. Osallistujia oli yhteensä
28.

Venäjäsitsit
Perinteisinä Wapun ensimmäisen päivän sitseinä järjestettiin tänä vuonna Venäjäsitsit Konetalon sitsitilassa.
Sitseille osallistui 60 henkeä. Teema näkyi juhlien ruoka- ja juomatarjoilussa, ohjelmassa ja vieraiden
pukeutumisessa.

HappyHour
Happy Hour järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Tänäkin vuonna teemana olivat jättikokoiset juomapelit.
Peleinä toimivat Beer Pong, laivanupotus, Looping Louie ja Kimble. Tapahtuma oli osa Teemunkierrosta.

KevätKesäSGU
KevätKesä SGU:n perinnettä jatkettiin tänäkin vuonna. Tarzan oli tuotu Suolijärven rantaan ja osallistujat
pääsivät saunomaan, uimaan ja syömään TEKin makkaroita. Tänä vuonna rannassa pääsi vertailemaan
saunoja, sillä Indecs oli tuonut Mallaksen omaan vastaavaan tapahtumaansa Suolijärvelle.

Kesätapaaminen
Tänä vuonna Kesätapaaminen järjestettiin Teemu Soinisen kotikotona Vesilahdessa heinäkuun alussa.
Kesätapaamisessa nautittiin ruuasta, virvokkeista ja seurasta. Hallitus myös kokousti perjantain ja lauantain
välisenä yönä.

Syksy
The Ekat Bileet
Tänäkin vuonna The Ekat Bileet saavutti suuren suosion. Ongelmaksi ilmeni narikan pienuus, sillä ihmisillä oli
paljon reppuja mukana. Lisäksi Cupolan taloudellisen tilanteen epävarmuus hankaloitti bileiden
järjestämistä. Edellisten vuosien tapaan ensimmäisille osallistujille jaettiin kaveriläystäkkeet, joiden avulla
heitä kannustettiin tutustumaan toisiinsa.

Fuksisauna
Orientatioviikon keskiviikkona oli TiTen kanssa yhteinen fuksisauna. Hiukkaset aloittivat illan keskenään
pienellä infotilaisuudella ja leikeillä. TiTeläiset saapuivat saunalle kahdeksalta. Väkeä riitti hyvin aamun
pikkutunneille.
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SGU
Tänäkin vuonna järjestetiin orientaatioviikon torstaina Suolijärven rannalla perinteinen Sauna, Grilli, Uinti.
Ihmiset leikkivät tutustumisleikkejä, saunoivat, uivat ja nautivat TEKin makkarasta. Fukseille järjestettiin
perinteinen aarteenetsintä.

Seikkailu
Tänäkin vuonna järjestettiin uusimuotoinen Seikkailu. Tapahtuma sisälsi suunnistusta, makkaran ja lohen
paistoa, pelailua, suunnistusta ja vesistön ylityksen. Tapahtuma alkoi aamupäivällä ja kesti alkuiltaan.
Seikkailussa kertyi matkaa noin 9 kilometriä.

Avajaissauna
Killan Avajaissauna järjestettiin syyskuun alussa. Saunalla pelattiin Herwantapeliä ja myös fuksit osallistuivat
siihen sankoin joukoin. Herwantapelin veti Panu Parviainen ja baarimestarina toimi tuttu Herra Desilitra.

Fuksiviikonloppu
Fuksiviikonloppu järjestettiin tänäkin vuonna Tykköön kylätalolle. Tänä vuonna kyläyhteisölle oli kuitenkin
sattunut pieni virhe ja he olivat antaneet talon vuokralle elokuun viimeisenä viikonloppuna, joten
fuksiviikonloppu siirtyi viikolla eteenpäin. Tänä vuonna osallistujia oli ennätysmäärä uuden kandiohjelman
vuoksi, joten matkaan lähdettiin kahdella bussilla. Fysiikan, Kemian- ja biotekniikan sekä Matematiikan
laitokset olivat edustettuina. Ohjelmaan kuului syömistä, tutustumista, pelailua, saunomista, frisbeegolfia ja
yöllä mahtava fuksikaste. Tälläkin kertaa käytössä oli tavallinen sauna, savusauna ja kaksi paljua. Paljut olivat
niin mukavat, että osa porukasta vietti siellä koko yön.

FuksiXQ
FuksiXQ:lle osallistui noin 23 henkeä. Kohteina olivat TTY:n Kemian laitos ja Dekati. Tänäkin vuonna exculle
lähdettiin tilausbussilla. Tapahtuma oli fukseille ilmainen.

27-vuotississit
Vuotissitsit järjestetiin Messukylän työväentalolla. Osallistujia oli 86, joista jopa 59 oli kutsuvieraita.
Seremoniamestarina toimi Joni Heikkilä, juhlapuheen piti Mikko Moisio, puheen naiselle Miika Huhtanen ja
puheen miehelle Riina Ulkuniemi. Juhlilla ei ollut varsinaista teemaa ja siistit vuotissitsit saivatkin kiitosta
osallistujilta. Juhlien ruoka oli todella hyvää. Jatkot olivat Hämpin kattosaunalla.

Pubirundi
Hiukkasen pubirundille osallistui tänä vuonna 25 henkeä. Tapahtuma alkoi perinteisesti Hervannasta
Kultaisesta Apinasta, josta siirryttiin bussilla keskustaan. Loput baarit olivat kaikki kävelymatkan päässä
toisistaan ja ilta huipentui Tiikerihaihin ja karaokeen.

Fuksisitsit
Ensimmäistä kertaa järjestettiin omat fuksisitsit Fuksineuvoston järjestämien lisäksi. Fuksisitsit järjestettiin
yhdessä Autekin, MIKin ja YKIn kanssa Bommarissa. Sitsien teemana oli Oktoberfest. Jokaisen killan
osallistujakiintiö oli 20 fuksia ja 5 vanhempaa opiskelijaa. Seremoniamestarina toimi Miika Koivunen MIKiltä,
juhlapuheen piti Aapo Honkakunnas ja puheen naiselle piti Jussi Hänninen. Sitsien jatkot olivat Bar X:ssä.
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Hallituskähminnät
Hallitustoimijat ja hallitustoiminnasta kiinnostuneet kokoontuivat kiltahuoneelle kuuntelemaan ja
kyselemään hallitustoiminnasta. Killan emäntä Ville Silvonen oli tuonut paikalle myös hieman tarjottavaa.
Paikalla oli useita toiminnasta kiinnostuneita. Tapahtumassa käytiin läpi kaikkien nykyisten pestien laatua ja
kerättiin listaa mahdollisista kiinnostuneista.

RankkaXQ
RankkaXQ:n suuntana olivat Lappeenranta ja Helsinki. Osallistujia oli lähes täysi linja-autollinen eli 48.
Kohteina olivat Forcit Vihtavuoressa, Environics Mikkelissä, Ramboll Espoossa, Evolvit Espoossa ja
MAOL/SOOL Helsingissä. Lappeenrannassa oltiin Lateksiin vieraana ja majoitus tapahtui LOAS:in tiloissa.
Lappeenrannassa oli myös rantasauna, jonka TEK tarjosi. Helsingissä iltaa vietettiin Klusterilla Resonanssin
vieraana ja myös Matrix oli kutsuttu mukaan. Yöpyminen tapahtui CheapSleep hostellissa.

Vaalikokous ja Pikkujoulusauna
Killan vaalikokous järjestettiin marraskuun puolessavälissä. Kokouksessa päätettiin sääntöen vaatimat asiat,
kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallitus vuodelle 2017. Tänä vuonna hallituksen vahvuudeksi tuli
10, sillä myös Yritysvastaava nostettiin hallituspestiksi. Kokouksen jälkeen siirryttiin Teekkarisaunalle
juhlimaan pikkujouluja. Pikkujouluissa oli tarjolla maittavaa ruokaa ja juomaa ja myös Joulupukki kävi
vierailemassa.

