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Resonanssi 
Resonanssi on Helsingin yliopiston fyysikoiden oma ainejärjestö ja yhteisö. Järjestönä 
otamme vastuuta useamman muun puolesta ja meidän toimintamme pitää heijastaa tätä.  
Kunkin aktiivin tärkeimpiin vastuisiin kuuluu yhteisön etujen edistäminen, vaikka aktiivisuus 
ei aina niin vakavalta tunnu. 

Tätä lappua on kirjoitettu muutamaan tarkoitukseen: 

● Uuden hallituksen tueksi 
● Perehdyttämään uusia aktiiveja sekä esittelemään eri virat 
● Vakiinnuttamaan hyväksi todetut käytännöt sekä vähentämään osaamisen 

menetystä, jos sattuu järjestön jollain osa-alueella huono vuosi 
● Antaa kiinnostuneille mahdollisuuden ymmärtää järjestöaktiiveja 
● Opiskelijahuoneröhnöttämiseen lisälukemista 

Ohjelärpäke ei ole täydellinen, eikä se ole laki. Monen tässä lärpäkkeessä olevan asian 
pitää muuttua ajan kanssa, mutta samalla moni asia on ajaton. Näissä piireissä uuden 
luomista ei aloiteta tyhjästä, vaan kehitys syntyy uudesta kokemuksesta tai tiedosta. Nyt 
kokemuksella ja tiedolla on koti muuallakin kuin meidän päässämme. 

 

Vastuu ja hyöty 
“Kukaan meistä tuskin haki fysikaalisten tieteiden opiskelijaksi ollakseen vain 
järjestöaktiivi. Toisaalta luulen että opiskelijajärjestöjen ja -toiminnan ulkopuolelle itsensä 
jättävät menettävät kokemuksia, joita eivät missään muussa vaiheessa elämäänsä voi 
saada. Ahkera opiskelu ja järjestötoimintaan osallistuminen ei aina ole helpoin yhtälö 
ratkaistavaksi, mutta jätettäköön se harjoitustehtäväksi. “ 

- Joona Havukainen, Resonanssin puheenjohtaja 2015 
 
Kukaan ei olisi mukana järjestötoiminnassa, jollei se olisi hauskaa, hyödyllistä ja hyvässä 
porukassa. Näille on kuitenkin varjopuoli: vastuut ja nakit. 
 
Tärkein vastuu on jaksaminen. Jokainen meistä on vapaaehtoinen, eikä vastuuta kuulu 
ottaa velvollisuuden tai suorittamisen tunteesta. Ei ole yksilön taikka järjestön etujen 
mukaista, jos toimijat stressaantuvat tai kokevat burnoutin. Yksin et jää, ja apua saat aina. 
Muista myös keskustella muiden kanssa ja vastavuoroisesti tue kaveria, jos opinnot ja 
muu elämä painaa häntä raskaasti. Järjestö on yhteisö eikä yksilö. 
 
Kommunikointi on järjestötoiminnassa elintärkeää. Heikko tai olematon kommunikointi 
johtaa helposti ongelmatilanteisiin ja projektin päävastuullisen työmäärän kasvuun. Tiedota 
ryhmällesi aikaisin jos voit auttaa heitä, tarvitset itse apua, et ehdi tai et jaksa. Vastuiden 
vähentäminen tai jättäminen ei tee sinusta huonoa ihmistä. Se on inhimillistä. Tee muille 
palvelus ja tiedota asiasta aikaisin, vaikka olisit epävarma. 
 
 
 
 
 
 
 



Hyvässä porukassa on kivaa tehdä ja oppia. Tuskin kukaan meistä hakii yliopistoon 
vain valmistuakseen. Ainejärjestöissä vietetään pakostakin tiiviisti aikaa yhdessä. Monet 
löytävätkin järjestöistä tai niiden kautta opiskeluajan läheisimmän kaveriporukan, jota 
yhdistää samanhenkisyys ja halu tehdä asioita yhdessä. On turha puurtaa yksin kotona 
kirjan kanssa, kun voi hyvässä porukassa kokea monenlaista. 
 
Erikoiset tilanteet ja vastuut ovat ainejärjestön ydintä. Juhlien ja vastuiden kautta on 
päädytty ennenkin jänniin tilanteisiin ja rooleihin. Saatat välillä seikkailla Helsingin yössä 
tai Budapestin rauniobaareissa. Pääset järjestämään isoja ja pieniä juhlia, taikka 
puhumaan satapäiselle yleisölle. Tutustut henkilökuntaan ja opit tuntemaan heidät 
kavereina ennenkuin edes mahdollisesti aloitat kesätyösi tutkijana (jos siihen tähtää!). 
Taidot, joita järjestöissä hyödynnetään ja opetetaan uusille aktiiveille, ovat jokaiselle 
tärkeitä elämäntaitoja. 
 

Tiedotus 
Hyvä tiedotus on etuajassa ja kaksikielinen (suomi+englanti). Jotta tulet 
ymmärretyksi, on tekstin oltava selkeä ja ytimekäs. Ota oppia vanhoista esimerkeistä ja 
pyydä kaveria oikolukemaan ja/tai auttamaan käännöksen kanssa - älä jää tuskailemaan, 
jos suomi tai englanti ovat kielinä “liian vaikeita”. 

Tiedotusajat ovat elintärkeitä. Ei ole tarkoituksenmukaista tiedottaa tapahtumista 
lyhyellä, esimerkiksi viikon varoitusajalla (poislukien HIT). Monet jäsenistämme eivät 
useasta syystä pysty osallistumaan tapahtumaan lyhyellä varoitusajalla, eikä järjestäjän 
oma möhläys saa olla syy heidän poissaoloonsa. Tapahtumasta päätetään useita viikkoja 
etukäteen hallituksen kokouksessa, ja tiedotus hoidetaan samanlaisella aikataululla.  

Tiedotuskanavia on useita: sähköpostilistat reson ja reson-ry, Facebook, some ja 
puskaradio. Miltei jokaista tapahtumaa on sopiva mainostaa vähintään jäsenistön 
sähköpostilistalla ja Facebookissa. 

Facebookin kautta tiedotettaessa tapahtumat luodaan aina Resonanssin 
facebook-sivulle. Tapahtumia ei siis luoda suoraan ryhmään, vaan ne jaetaan sinne. 
Resonanssin facebook-sivun käyttöä varten tarvitset käyttöoikeudet, jotka löytyvät 
hallituksella ja muutamilla aktiiveilla. Oikeuksia myönnetään tarpeen mukaan. 

Tiedotuksen kuuluu ainakin kattaa seuraavat kysymykset: 

● Mitä? 
● Missä? 
● Milloin? 
● Miksi? 
● Kenelle? 

Kenelle on tärkeä kysymys. Monet toiminnasta kiinnostuneet kokevat osallistumisensa 
esteeksi sen, etteivät he tiedä kenelle tapahtuma on suunnattu. Hyvä tiedottaja huomioi 
tämän viesteissään, ja tapahtumien avoimuutta onkin hyvä korostaa. 

Viestin lopussa kannattaa suosia tl;dr (too long, didn’t read)-osiota. Tiivistelmällä 
kiireisemmätkin saavat nopeasti yleiskuvan järjestämäsi tapahtuman spekseistä. 

Tapahtumat tulee lisätä myös OH:n liitutaulun kalenteriin. 



Yhteistyö 
Ainejärjestöjen kanssa 

Yhteistyö eri fyysikko- ja HYY:n alaisten ainejärjestöjen kanssa kannattaa! Se on hauskaa, 
opettavaista ja antaa vaihtelua tavanomaiseen toimintaan. Yhteistapahtumat ovat usein 
olleet liikuntaexcuja ja sitsejä, lähinnä näiden tapahtumien helpon järjestettävyyden vuoksi. 
Erityisen kätevä yhteistyötapahtuma on sellainen, joka voisi olla haastavaa järjestää vain 
yhden järjestön jäsenistölle, esim. Paintball-excu. 
 
Resonanssilla on vuosien aikana ollut hyvää yhteistyötä seuraavien järjestöjen kanssa: 

● Fyysikkojärjestöt Synop, Meridiaani ja Geysir 
● Maantieteen Opiskelijat ry 
● Matrix ry 
● TKO-äly ry 
● Fyysikkokilta , teekkareita Otaniemestä 
● Kopeda ry, eli HY:n kotitalouspedagogit 
● Peduca ry, eli HY:n yleinen kasvatustiede ja luokanopettajiksi opiskelevat 
● Ebe ry, eli HY:n lastentarhaopettajiksi opiskelevat 

 
Edustus kyseisten järjestöjen synttärisitseillä ja vuosijuhlilla on erityisen tärkeää! Paitsi että 
edustus on hauskaa, niin yhteistyö syntyy lähes aina eri kekkereissä ja muissa 
sosiaalisissa tapahtumissa. Verkostoituminen siis kannattaa, sillä pääset tutustumaan 
siisteihin tyyppeihin, joita tapaat opiskelujesi aikana ja myöhemmin työmaailmassa.  

Ammattiliittojen ja yritysten kanssa 
Kyseiset tahot ovat kiinnostuneita mainostamaan toimintaansa opiskelijoille. Yhteistyö 
perustuu usein haalarisponsseihin, yritysexcursioihin ja välillä ainakin ammattiliitot 
osallistuvat esim. fuksiaisiin. Yhteistyö on sitä, mitä tahojen kanssa on sillä hetkellä sovittu. 
Vastuuhenkilöitä kutsutaan usein risteilyille tai tapaamisiin, joissa pientä nakkia vastaan 
saa ilmaisen reissun. 

 

Toimikunnat 
Toimikuntien tavoite on siirtää suunnittelutyö ja jossain määrin päätäntävalta pois 
hallituksen kokouksista, jotta järjestön toiminta muuttuu aktiivien kesken avoimemmaksi. 
Toimikuntien ensisijainen tavoite ei ole tehdä toiminnasta avoimempaa jäsenistölle esim. 
vaatimalla kattava tiedotus toimikuntien kokouksista sähköpostilistoille tai sosiaaliseen 
mediaan, mutta toimikuntien olemassaolosta on hyvä tiedottaa jäsenistölle. 
 
Toimikuntien kuuluu kokoustaa vähintään 6kk välein ja toimittaa siitä muistiinpanot 
hallituksen kokouksiin. Toimikuntien tehtävänä on myös toimeenpanna suunnitelmansa tai 
löytää vastuuhenkilö niitä toteuttamaan. Toimikunnat eivät voi päättää budjeteista tai 
muusta, joka kuuluu yhdistyksen hallitukselle. Toimikunnilla on vetäjät, jotka vastaavat 
kokousten kutsumisesta, muistiinpanoista sekä toiminnasta. Vetäjät ovat mieluiten 
virkailijoita, joita toimikunnan vastuualue koskee (esim. fuksivastaava vetää 
fuksitoimikuntaa). 

 
 
 



Toimikuntiin kuuluu:  
● Tapahtumatoimikunta 
● Fuksitoimikunta 
● Yritystoimikunta 
● Opintotoimikunta 
● Liikuntatoimikunta 
● KV-toimikunta 
● Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 

 
Tapahtumatoimikunta: Vastaa tapahtumien aikatauluttamisesta, suunnittelusta, 
ideoinnista ja kokoaa yhteen tapahtumien järkkäämisestä kiinnostuneet, jotta kokeneet 
järkkääjät voivat jakaa kokemuksiaan/ideoitaan uusille aktiiveille. 
 
Fuksitoimikunta: Vastaa fuksisyksyn sujuvasta onnistumisesta, fuksiaisista, fuksisitseistä 
ja fuksisaunasta. Vastuu on hiukan päällekkäinen tapahtumatoimikunnan kanssa, jonka 
kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Vastaa myös hallituksen kanssa fuksien 
integroimisesta fyysikkoyhteisöön. 
 
Yritystoimikunta: Vastaa järjestön yrityssuhteista ja yritysexcursioista. 
 
Opintotoimikunta: Vastaa fyysikoita koskevista opintoasioista sekä tenttiarkiston 
ylläpitämisestä. Uusien jäsenten löytäminen johtoryhmiin on opintotoimikunnan vastuulla. 
 
Liikuntatoimikunta: Vastaa järjestön kaikesta liikuntaan liittyvästä. Kokoontuessaan 
päättää mahdollisista salivuoroista, liikuntaexcursioista ja kerää ideoita jäsenistöä 
kiinnostavista liikuntaexcursioista. Excujen ja salivuorojen toteutus- ja päätösvastuu on 
liikuntavastaavalla. 
 
KV-toimikunta: Vastaa/valvoo järjestön kansainvälisen toiminnan toteuttamista (tiedotus 
suomi-englanti, tapahtumat mielekkäitä kv-opiskelijoille jne.), kansainvälisten tuutoreiden 
tukemisesta sekä nettisivujen englanninkielisestä osioista. Voi myös järjestää/suunnitella 
tapahtumia kansainvälisille opiskelijoille. 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta: Ehdottaa muutoksia hallituksen 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä kommentoi sen toteutumista järjestön 
toiminnassa/tiloissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallitusvirat ja virkailijat 
Puheenjohtaja 
 
Puheenjohtajaan henkilöityy järjestön kulloinenkin ilme - hyvässä ja pahassa. Järjestön 
johtohahmona hän johtaa kokouksia, ohjaa järjestön kehitystä ja vastaa viime kädessä 
kaikesta toiminnasta, sekä vastaanottaa kaiken negatiivisen, ja osan positiivisesta 
palautteesta. Järjestön koosta ja toiminnan laajuudesta johtuen hyvä stressinsietokyky on 
tarpeen; kaikkea ei ehdi yksin, vaan omalle hallitukselle pitää kyetä jakamaan vastuuta. 
Puheenjohtaja saa tarkemmat ohjeet emeritukselta, mutta päättää itse järjestön uudesta 
suunnasta. 
 
Puheenjohtajavuosi on tunnevyöry, eikä ollenkaan helpoimmasta päästä. Puheenjohtajan 
rooli on järjestön rooleista näkyvin, mutta useimmat teot jäävät näkymättömiksi. Tulet 
olemaan saman päivän aikana rakastunut ja raivostunut. Arvostat muiden panosta entistä 
enemmän, samalla kun vähättelet omaasi. Väsyt, mutta jatkat. Opit, mutta möhlit kuitenkin 
uudestaan. Vuosi vaatii paljon, mutta antaa takaisin sitäkin enemmän. 
 
Varapuheenjohtaja 
 
Varapuheenjohtaja eli vpj hoitaa puheenjohtajan virkaa varsinaisen puheenjohtajan ollessa 
estynyt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että varapuheenjohtaja istuu ja lepää koko vuoden, 
kun puheenjohtaja hoitaa hommat. Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on olla 
puheenjohtajan tukena päätöksenteossa, ja jakaa puheenjohtajan työtaakkaa. Hyvin usein 
he neuvottelevat etukäteen tulevista asioista, kuten tehtävistä päätöksistä. Lisäksi he 
ideoivat järjestön tulevaisuutta yhdessä. Onkin erittäin tärkeää, että puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja tulevat hyvin toimeen ja heillä on jotakuinkin yhtenevä kuva järjestön 
hoitamisesta. Varapuheenjohtaja seisoo puheenjohtajan takana, kun esityksiä tehdään 
hallitukselle ja lopulta saadaan niistä palautetta jäsenistöltä.  
 
Toinen tärkeä tehtävä on opetella puheenjohtajan tehtävää ja valmistautua omaan 
puheenjohtajavuoteensa, sillä usein varapuheenjohtaja etenee seuraavana vuonna 
puheenjohtajaksi. Lisäksi varapuheenjohtaja voi toimia lomittajana puheenjohtajalle, jotta 
hän saa hetken levähtää järjestöistä. 
 
Taloudenhoitaja 
 
Taloudenhoitaja, hallitusviroista luultavasti vähiten huumorintajuinen, hoitaa yhdistyksen       
raha-asioita. Kuvainnollisen kirstunpäälläistumisen lisäksi taloudenhoitaja laskee kahvi- ja        
käteiskassan, tarkistaa ja maksaa kulukorvaukset sekä koordinoi sisäisen ja ulkoisen          
laskutuksen. Tärkein tehtävä on kuitenkin pitää kirjaa rahantulosta ja -menosta, mikä on            
lakipohjainen velvoite yhdistykselle. Yhdessä sihteerin kanssa taloudenhoitaja huolehtii,        
että kaikki järjestön tulot ja menot on hallituksen kokousten pöytäkirjoissa ja näin koko             
yhdistyksen tiedossa. Taloudenhoitaja kokoaa kaiken kirjanpidon tilinpäätökseksi       
tilikauden päätteeksi. Oleellista on myös ohjata yhdistyksen rahankäyttöä niin, että rahaa           
riittäisi silloin kun on tarve. 
 
Taloudenhoitajan työmäärä vaihtelee sen mukaan, kuinka kerralla oikein muu järjestö          
hoitaa osuutensa. Talousasiat ja kirjanpito on hoidettava tietyllä tavalla, joten          
taloudenhoitajan tehtävä on ohjeistaa järjestöaktiiveille, miten haluaa asiat tehtävän. On          



ystävällistä kuunnella ja totella annettuja ohjeita, sillä Resonanssin kokoisessa järjestössä          
sattuu joka tapauksessa tahattomia virheitä, jotka jää taloudenhoitajalle pakollisiksi         
selvittää. Suurin työ taloudenhoitajalta menee juuri vaaditun virheettömän kirjanpidon         
ylläpitämiseen. 
 
Jäsensihteeri 
 
Jäsensihteeri vastaa Resonanssin jäsenrekisteristä ja pitää sen ajan tasalla.         
Jäsenrekisteriä varten kerätään uusilta liittyneiltä jäseniltä jäsenlomakkeet ja jäsensihteeri         
varmistaa että näitä on olemassa (etenkin Tiedebasaarille ja Avajaiskarnevaaleille) ja          
kerää listat jäsenmaksunsa uusineista. Jäsensihteeri koostaa hyväksymistä varten listat         
liittyneistä jäsenistä kokouksiin. Jäsensihteerin vastuulla on myös jäsentarran päivitys ja          
hankinta. 
 
Sihteeri 
 
Suuri osa sihteerin työmäärästä tapahtuu kokouksissa, joissa sihteeri kirjoittaa pöytäkirjaa          
kokouksen aikana, eli kokouksessa sihteerin täytyy olla kartalla koko ajan siitä, mistä            
puhutaan ja mitä pöytäkirjaan täytyy merkitä. Pöytäkirjapohja on käytännössä         
välttämätöntä valmistella ennen kokousta ja sihteeri viimeistelee pöytäkirjan kokouksen         
jälkeen, ja toimittaa sen pöytäkirjantarkastajille. Tarkastettu pöytäkirja lähetetään listalle ja          
ladataan Driveen, sekä tulostetaan ja allekirjoitetaan. 
 
 
Tiedottaja 
 
Tiedottajan tehtävä on pitää huolta, että koko järjestön ja sen toimijoiden tiedotus on 
hyvien tiedotustapojen (ks. yllä) mukaista. Tiedottajan virka vaatii jatkuvaa aktiivisuutta, ja 
siinä lipsuminen vaikuttaa välittömästi järjestön toimintaan. 
 
Tiedottaja moderoi järjestön sähköpostilistoja, mielellään kerran vuorokaudessa. 
Reson-listalle läpi päästetään viestit, jotka koskevat koko jäsenistöä. Reson-ry-listalle taas 
kuuluvat aktiiveja koskevat viestit. Tiedottajan tehtäviin kuuluu myös päivittää Resonanssin 
kalenteria niin nettisivuilla kuin OH:n liitutaulullakin. 
 
Tiedottajan täytyy olla jatkuvasti kartalla kaikesta järjestön tapahtumista, ja tarkkailla niistä 
tiedottamista. Tiedottaja tarvittaessa paikkaa muiden aktiivien tiedotuksessa olevia 
puutteita, ja ohjeistaa heitä oikeaan toimintatapaan. 
 
Emeritus  
 
Hallitustoiminnasta eläköitynyt aktiivi, jota kiinnostaa järjestön jatkuvuus ja hyvinvointi. 
Perehdyttää uuden puheenjohtajan rooliinsa. Avustaa ja tukee uutta hallitusta, muttei anna 
oman mielipiteensä vaikuttaa järjestön toiminnassa. 
 
Tuutorivastaava 
 
Tuutorivastaava on henkilö, joka (yllättäen) vastaa tuutoroinnista. Käytännössä tähän 
kuuluu tuutorien koulutusten sekä ryhmäytymisten järjestäminen yhdessä muiden 
tuutorivastaavien kanssa, tuutorien infoaminen ajankohtaisista asioista ja tuutorien 
yleisenä tukihenkilönä toimiminen. Muita pienempiä vastuita tähän liittyen ovat esimerkiksi 



Tuutorisivun ylläpitäminen, budjetin suunnittelu ja aktiivinen läsnäolo fuksisyksyn 
tapahtumissa. Tuutorivastaava on siis juuri se henkilö, jolla on tuutorointiin liittyvät asiat 
hanskassa ja joka pystyy valvomaan tuutorien jaksamisen perään. 
 
Tuutorivastaavan aktiivinen työmäärä keskittyy valmistelutoimina keväälle ja kesälle, ja 
vaikka tuutorivastaava onkin mukana pre-orientoivien ja orientoivien tapahtumien 
järjestämisessä, on syksystä eteenpäin työtaakka melko kevyt. Jos tuutorointi tuntui 
mukavalta ja tilaisuuksien organisointi ei kauhistuta, on tuutorivastaavan virka erinomainen 
tapa päästä vaikuttamaan konkreettisesti uusien opiskelijoiden hyvinvointiin tekemällä 
erittäin palkitsevaa työtä. 
 
Fuksivastaava 
 
Fuksivastaavat ovat tärkeä  linkki ainejärjestön ja fuksien välillä. Fuksivastaavien 
ensisijaisena tehtävänä on järjestää fuksitoimintaa. Suurimmat tapahtumat ovat fuksiaiset 
ja fuksisitsit, jotka molemmat sijoittuvat heti lukuvuoden alkuun. Muita tärkeitä järjestettäviä 
tapahtumia ovat fuksisauna sekä -kyykkä. Fukseille lähetetään myös kesäisin kirje, 
fuksilärpäke minkä muokkaaminen ajanmukaiseksi on fuksivastaavien tehtävä. Tehtävänä 
on myös päivittää ja tulostaa fuksipassit, joihin uudet opiskelijat keräävät merkintöjä 
käymistään tapahtumista tai tehdyistä tehtävistä.  Fuksivastaavilla on paljon tekemistä, 
minkä takia pitää muistaa että myös muilla fysiikan ainejärestöillä on omat 
fuksivastaavansa, jotka kyllä auttavat kunhan apua vain tajuaa kysyä. 
Fuksivastaavien päätehtävänä on kuitenkin tehdä fuksien vuodesta niin kiva ja antoisa 
kuin mahdollista. 
 
Isäntä 
 
Isäntä hoitaa tapahtumien järjestelyjä tapahtuman pääjärjestäjän kanssa. Erityisesti 
isännän vastuulla on virvoituspuoli. Tapahtuman järjestäjä on yhteydessä isäntään 
halutessaan tapahtumaansa virvokkeita tai muuta apua. Isännällä on vastuu siitä, että 
tapahtumajärjestäjän pyytämät asiat toteutuvat. Isännän apuna toimivat rengit. 
 
Renki 
 
Rengin tehtävä on olla yleinen nakkikone, erityisesti isännälle. Pääasiassa rengiltä 
halutaan kantoapua tavaroiden siirtelyssä tapahtumiin ja sieltä pois. Rengin homma on 
yleensä melko vähän aikaa vievä eikä se sisällä paljoa vastuuta, vastuu asioiden 
sujumisesta kuuluu isännälle. 
 
Emäntä 
 
Emännän tehtävä on huolehtia OH:n yleisestä siisteydestä, sillä sanomalehdet eivät itse 
löydä paperinkeräykseen, ja kierrätysastiatkin täytyy välillä tyhjentää. Omasta 
ahkeruudesta riippuen voi OH:n hyväksi hommailla myös jotain ylimääräistä. 
Emännän tärkein ominaisuus on korkea sietokyky muiden sotkemista kohtaan. Huimana 
etuna emännän tehtävässä on ylivoimaisesti se, että OH:n kahvia saa litkiä ilmaiseksi niin 
paljon kuin haluaa. 
 
 
 
 



Piika 
 
Piian pääasiallinen tehtävä on avustaa emäntää rakkaan Opiskelijahuoneemme 
ylläpidossa. Piika avustaa emäntää OH:n siisteyden ylläpidossa ja huolehtii emännän 
kanssa esimerkiksi pullojen palauttamisesta, sekä tuuraa emäntää tarvittaessa. Kuten 
emännänkin, kannattaa piikojen pikemminkin huolehtia, että kanssafyysikot käyttäytyvät 
siististi, eikä itse heilua koko ajan rätti kädessä. 
 
Opintosihteeri 
 
Opintosihteerit ovat Resonanssin tärkeimpiä yhteistyöhenkilöitä opiskelijoiden ja 
opetushenkilökunnan välissä. Opintosihteerit valvovat opiskelijoiden etuja esimerkiksi 
seuraamalla ajankohtaisia opintoasioita ja välittämällä opiskelijoiden terveisiä tiedekunnan 
suuntaan. Opiskeluasioihin liittyvissä päätöksissä kysytään usein mielipidettä Kumpulan 
järjestöiltä, ja opintosihteerit ovatkin tässä tärkeässä asemassa. Lisäporkkanana 
opintosihteeriksi ryhtymiselle toimii mahdollisuus osallistua Matlu ry:n järjestämään 
Tiedekuntasaunaan, jossa kutsutaan niin henkilökunnan kuin järjestöjenkin edustajia 
viettämään rentoa, mutta tuottoisaa iltaa opintoasioiden parissa. 
 
Tapahtumavastaava 
Tapahtumavastaava johtaa tapahtumatoimikuntaa, jonka vastuulla on järjestön 
tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tapahtumavastaava pitää huolta, että kaikki 
tapahtumat järjestetetään kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti ja kehittää järjestön 
tapahtumakattausta toimikunnan kanssa järjestön toivomaan suuntaan. 
 
Yritysvastaava 
 
Yritysvastaava hoitaa yritysvierailuiden järjestämisen yhdessä yritystoimikunnan kanssa, ja 
usein vastaa toimikunnan tominnasta. Lisäksi yritysvastaava pyrkii luomaan uusia ja 
ylläpitämään vanhoja yrityssuhteita yhdessä hallituksen kanssa. Excursion järjestämiseen 
kuuluu yhteydenpito yritykseen, tapahtuman mainostaminen, ilmoittautumisen hoitaminen 
ja ilmoittautuneiden johtaminen yrityksen tiloihin. 
 
Kansainvälisyysvastaava 
 
Kv-vastaava ajaa kansainvälisten opiskelijoiden etuja Resonanssissa. Hän varmistaa, että 
tiedotus toimii myös englannin kielellä ja tarvittaessa kääntää tapahtumakuvaukset yms. 
itse. Kv-vastaava myös toimii kv-tuutoreiden kanssa, ja yrittää ideoida tapahtumia, jotka 
sopivat ulkomaalaisille opiskelijoille.  
 
Ulkoministeri 
 
Ulkoministerin tehtäviin kuuluu pitää yllä suhteita muihin järjestöihin. Tämä pitää sisällään 
niin Kumpulalaiset ainejärjestöt kuin Kumpulan ulkopuolisetkin ainejärjestöt. Kumpulassa 
on helppo lähestyä muita ainejärjestöjä suurainejärjestöjen Limeks ry:n ja Matlu ry:n 
kautta. Muihin järjestöihin ulkoministeri ottaa yhteyttä, kun halutaan järjestää yhteisiä 
tapahtumia, yhteiskuljetuksia, suurempia excursioita tai muuta yhteistoimintaa kaipaavaa 
järjestelyä. 
 
 
 



Ammattiliittovastaava 
 
Ammattiliittovastaava toimii Resonanssin ja ammattiliittojen, kuten TEK ja/tai Loimu, 
välisenä yhteyshenkilönä. Vastaava pitää esimerkiksi sähköpostitse yhteyttä liittojen 
kanssa, ja välittää tietoa hallitukselle ja jäsenistölle. Ammattiliittovastaavana saa myös 
järjestää erilaisia tapahtumia, kuten työelämäiltoja ja ammattiliittoinfoja yhdessä liittojen 
kanssa.Tehtävä ei vaadi kokemusta järjestötoiminnasta ja sopii kenelle vain, jolla riittää 
innostusta. Kaiken tarpeellisen koulutuksen tehtävään saa ammattiliittojen ja Resonanssin 
kautta. 
 
Graafikko 
 
Resonanssin visuaalisen ilmeen ylläpidosta vastaa graafikko. Virkailijan vastuualueena on 
järjestön tapahtumien mainosten, oheistuotteiden ja muiden graafista suunnittelua 
vaativien teosten toteutus. Tässä virassa pääsee todella toteuttamaan omaa luovuuttaan. 
Vain mielikuvitus ja hallituksen jäsenten mielipiteet ovat rajana! 
 
Tasa-arvovastaava 
 
Tasa-arvovastaava nimen mukaan varmistaa tasa-arvon toteutuksen Resonanssissa. 
Vuoden alussa hän kirjoittaa Resonanssin tasa-arvosuunnitelman, ja toimeenpanee sitä 
vuoden aikana. Tasa-arvovastaava seuraa, että Resonanssin toiminta ei poikkea 
tasa-arvosuunnitelmasta (esimerkiksi syrjimällä kävijöitä seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuolen perusteella.) Hän toimii yhteistyössä häirintäyhdyshenkilön kanssa.  
 
Häirintäyhdyshenkilö 
 
Häirintäyhdyshenkilö on Resonanssin kontaktihenkilö häirintätilanteissa. Resonanssin 
nettisivuilla on häirintälomake. Häirintälomakkeella on erillinen google-tili, jonka tunnukset 
tietää webmaster ja häirintätiimi. Häirintäyhdyshenkilön kannattaa varmistaa, että 
häirintälomakkeen täyttö tuottaa viestin häirintäyhdyshenkilön sähköpostiin (tämä tehdään 
webmasterin kanssa). Heidän kuuluu myöskin varmistaa, että kontakti-info Resonanssin 
nettisivuilla (ja muuallakin) on päivitetty. Hän myös ylläpitää Resonanssin häirintäsivustoa 
webmasterin kanssa.  
 
Häirintäyhdyshenkilön on hyvä tutustua myös hyyn häirintäkäytäntöihin. Häirinnästä 
ilmoittaessa lomakkeen täyttäjä kertoo toiveensa jatkotoimista: lomakkeen täyttäjän, 
HYY:n tai poliisiin yhteydenotto, Resonanssin julkinen kommentointi jne. Kuitenkin jos 
häirintäyhdyshenkilö ei itse tiedä mitä tehdä, voi HYY:n häirintäyhdyshenkilöiltä kysyä 
vinkkejä. Kaikki häirintäasiat kuuluu pitää salaisina. 
  
On hyvä että häirintäyhdyshenkilöitä on enemmän kuin yksi.  
 
Pehmisvastaava 
 
Pehmisvastaava on vastuussa Resonanssin pehmiskoneesta ja sen vuokraamisesta. 
Tehtäviin kuuluu esimerkiksi ottaa vastaan vuokrauskyselyjä ja vastata niihin 
asianmukaisesti, sopia vuokrauksen yksityiskohdista ja hoitaa, että luovutus ja vastaanotto 
sujuvat hyvin. On tärkeää, että vuokraaja allekirjoittaa sopimuksen, jolloin pehmiskonetta 
ei voi laiminlyödä. Tämän takia vuokraajalle opastetaan koneen käyttö huolellisesti 
luovutuksen yhteydessä.  Pehmisvastaava myös päivittää ja ylläpitää sopimusta tarpeen 



mukaan. Lisäksi pehmisvastaava huoltaa konetta siinä määrin kuin pystyy, ja pitää sen 
toimintakuntoisena ja puhtaana. Tähän liittyy erityisesti koneen tarkistus vuokraajan 
palauttaessa kone. Koneen pitää olla puhdas! Pehmisvastaavan vastuulla on myös 
yhdessä tukkuvastaavien kanssa hommata pehmismassaa ja vohvelitötteröitä tarpeen 
mukaan. Lisäksi pehmisvastaava opastaa ja auttaa muita pehmiskoneen käytössä 
Resonanssin omassa käytössä. 
 
Webmaster 
 
Resonanssin webmasterin tehtäviin kuuluu ainejärjestön nettisivujen ylläpito ja 
päivittäminen. Tehtävä ei ole vaikea sillä sivut ovat Wordpressissä ja sisällöntuottamista 
tekevät muutkin järjestöaktiivit. Jos esimerkiksi hallitus haluaa jotain lisättävän sivuille niin 
webmaster hoitaa, tai etsii nakkisuojan. Lisäksi tehtäviin kuuluu huolehtia 
jossainmäärin-automatisoidun-ilmojärjestelmän toimivuudesta. Jos intoa löytyy niin 
webmaster on hyvä paikka lähteä kehittämään omia pieniä ideoita järjestön hyväksi, esim 
nettikahvimittari OH:lle. 
 
Valokuvaaja 
 
Valokuvaajan tehtävänä on järjestellä valokuvaus tiettyihin järjestön tapahtumiin. 
Valokuvat ovat osa tapahtumista järjestölle jäävää muistoa. Tärkeimmät vuoden aikana 
valokuvattavat tapahtumat ovat fyysikoiden käynti Physicumin katolla vappuaattona sekä 
järjestön vuosijuhlat (tai synttärisitsit). Lisäksi valokuvaaja järjestää valokuvauksen 
muihinkin järjestön tapahtumiin järjestäjän sitä toivoessa. 
 
Minimivaatimus valokuvaajan virassa toimimiselle on modernin 
digitaalijärjestelmäkameran ja siihen sopivan yleisobjektiivin omistaminen. Virkailijalta ei 
missään nimessä vaadita normaalia harrastetasoa parempaa kuvausosaamista. Etua on 
kuitenkin esimerkiksi kokemuksesta hämärässä kuvaamisesta. Koulutusta ja neuvontaa 
valokuvauksessa tarjoaa Ylioppilaskamerat ry. Valokuvaajan ei ole välttämätöntä olla itse 
kuvaamassa kaikissa valokuvausta tarvitsevissa tapahtumissa jos hän saa tilalleen 
korvaavan kuvaajan. 
 
Pallopelikerho 
 
Pallopelikerhon (kavereiden kesken #PPK) tehtävänä on ensisijaisesti viihdyttää 
Resonanssin jäseniä. Viihdyttäminen tapahtuu usein pallopelien muodossa. Kerhon 
tehtävänä on myös nostattaa tunnelmaa tilanteen sitä vaatiessa. Kerhovastaavat 
järjestävät muun muassa etkoja, jatkoja, retkiä ja hauskoja hetkiä. Esimerkkeinä voidaan 
mainita vaikkapa Suomenlinnan piknik, virkailijakeilaus ja festietkot. Kerhon yksi suurimpia 
saavutuksia on kiitoksia saanut Spotify-soittolista Domus Gaudiumin kerhotiloissa.  
 
Ympäristövastaava 
 
Ympäristövastaava kirjoittaa Resonanssin ympäristösuunnitelman vuoden alussa. Hän 
vahtii, että Resonanssin toiminta on mahdollisen ympäristöystävällistä, mm. kehottamalla 
ekologisiin ruokavalintoihin sitseillä ja varmistamalla, että tapahtumien roskat kerätään ja 
lajitellaan oikein.  
 
 
 



Kulttuurivastaava 
 
Kulttuurivastavaa ylläpitää jäsenien kulttuuritarpeita järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 
ekskursioita, kuten museovierailuita, piirtämistä punaviinin kera, ooppera-ekskursioita ja 
monia muita. Myös speksilippujen yhteistilaukset kuuluvat kulttuurivastaavan vastuisiin. 
 
Liikuntavastaava 
 
Liikuntavastaavan tehtävänä on nimensä mukaisesti tarkoitus vastata järjestön 
liikuntatoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten liikuntaexcujen järjestämistä ja 
Resonanssin liikuntavuorosta huolehtimista. Liikuntavuoro järjestetään yhdessä toisen 
Kumpulan ainejärjestön kanssa, ja liikuntavastaavan tehtävänä on huolehtia vuoroon 
liittyvästä tiedottamisesta sekä olla perillä mitä lajia pelataan milläkin viikolla. 
 
Myötätuuli 
 
Myötätuuli pyrkii luomaan ympäristössään positiivista ilmapiiriä. Ihmisten kannustaminen, 
syrjempään jäävien huomioonottaminen ja hyvän tuulen lisääminen kuuluu hänen 
tehtäviinsä. 
 
Vastatuuli 
Vastatuuli on järjestön järjen ääni. Hän on realistinen ihminen joka palauttaa sinut 
pilvilinnoista maan pinnalle. Vastatuulen kommentit voivat joskus tuntua hieman häijyiltä, 
mutta älä ota niitä itseesi, se on vain vastatuulen huminaa. 
 
Pöytäjääkiekkovastaava 
 
Huolehtii Opiskelijahuoneen pöytäjääkiekon kunnosta ja huollosta. Ilmoittaa PÖLY:n 
järjestämistä turnauksista ja järjestää halutessaa itse pöytäjääkiekkoturnauksen. 
 
Hieroja 
 
Hierojan tehtävä on yksinkertainen: hän pyydettäessä hieroo jumissa olevia fyysikoita. 
Hierojan ei kuulu mukiloida ihmisiä, joten on suotavaa, että hierojalla on jonkinlainen 
käsitys mitä ihmisparkojen hartioille ja selille on tekemässä. 
 
LAN-peikko 
 
LAN-peikko edistää videopelikulttuuria fyysikkoyhteisössä. Eniten tämä näkyy tietenkin 
LAN-partyjen, eli pelkästään videopeleille pyhitettyjen tapahtumien järjestämisenä. 
Perinteiset LAN-partyt ovat n. 3-4 päivää kestäviä tapahtumia, jossa kaikki halukkaat 
raahaavat koneensa samaan paikkaan (yleensä joko OH tai klusteri, mutta 
vaihtoehtoisiakin lokaatioita voi toki keksiä), ja pelaavat yhdessä videopelejä yötä päivää.  
 
Vaikka pelaajia on paljon, LAN-peikko on päävastuussa. LAN-peikon hommaa on varata 
paikka (esim klusterin varauskalenterista), sopia autokyytit LANittajien tietokoneille (ja 
ehkä hoitaa myös ajaminen), olla vastuussa kaikista LANien ajan, hoitaa loppusiivous 
(muista nakittaa myös muita siivoamaan!), ja tärkeimpänä, TIEDOTUS! Hyvä ja tarpeeksi 
ajoissa tehty tiedotus facebookissa ja reson sähköpostilistalla on elintärkeää LANien 
menestyksen kannalta. Aiemmin mainittujen seikkojen vuoksi on etu jos ainakin yhdellä 
LAN-peikoista on klusteriavain ja/tai auto, mutta nämä eivät kuitenkaan  ole 



välttämättömyys. Päätapahtumien lisäksi voi toki järjestää mitä tahansa videopeleihin 
liittyvää, esimerkiksi excuja tai elokuvailtoja. 
 
Vaikka LANittajien ydinporukka on melko pieni, on se erittäin aktiivinen, ja ainakin 
allekirjoittaneelle LANit ovat olleet ylivoimaisesti parasta yliopistossa. Vaikka vastuuta on 
hetkellisesti melko paljon, kannattaa LAN-peikoksi todellakin lähteä jos jaat suuren 
rakkautemme videopeleihin. LANien järjestäminen on erittäin palkitsevaa! 
 
 

Tapahtumat ja toiminta 
Vaikka saat vapaat kädet luoda juuri haluamasi näköinen tapahtuma, on ensimmäinen 
vastuu huomioida muut. Se, miten se konkreettisesti näkyy, on tapahtuman huolellinen 
suunnittelu sekä aikainen ja kattava tiedottaminen. Alla löytyy järjestön perinteiset 
tapahtumat ja ohjeita osaan niistä. 

Perinteet ja juhlallisuudet 
Fuksiaiset 
Tuoreiden fuksien tullessa syksyllä taloon sisään, on tapana järjestää fukseille suunnattua 
tapahtumaa. Ensimmäinen näistä suuremmista tapahtumista on fuksivastaavien 
järjestämät ja vuosittain teemaansa vaihtavat fuksiaiset, joissa uudet opiskelijat pääsevät 
tutustumaan toisiinsa ja Helsinkiin kaupunkisuunnistuksen merkeissä. Ryhmät kiertelevät 
ainejärjestöjen järjestämillä rasteilla ja suorittavat toinen toistaan hauskempia tehtäviä. 
Kevyen urheilutapahtuman kruunaa jatkot, jossa parhaiten suoriutuneet palkitaan. 
 
Fuksisitsit 
Mitä olisikaan yliopisto-opiskelu ilman akateemisia pöytäjuhlia? Fuksisitseillä uudet (ja 
vähän vanhemmatkin) opiskelijat pääsevät tutustumaan fyysikoiden sitsikulttuuriin ilman 
suurempia paineita. Talon tavat ohjeistetaan heti juhlien aluksi, jonka jälkeen kaikki 
pääsevät nauttimaan ruoista, juomista ja tietenkin laulamisesta! Vaikka sitsaaminen 
saattaa aluksi vaikuttaa hienoissa puvuissa pönöttämiseltä, sitä se ei kuitenkaan ole. Sitsit 
ovat erinomainen tapa tutustua kanssaopiskelijoihin mukavien illanistujaisten merkeissä. 
Skål! 
 
KJYR - Kumpulan Järjestöjen Yhteinen Risteily 
KJYR, eli fuksiristeily on yksi Kumpulan kampuksen must-go tapahtumista. Tämän 
ruotsinristeilyn meno on huima ja jokaisen kulman (tai seinässä olevan reiän) takana on 
jotain uutta, yllättävää ja riemukasta. Risteily on tavanomaisesti luonut opiskeluajan 
kestäviä ystävyyssuhteita. Montako ostoskärryä mahtuu yhteen hyttiin?  
 
Yhteisfysikaaliset pikkujoulut 
Ihan kuin pikkujouluja ei olisi tarpeeksi, mutta jokainen hyvä syy saada fyysikot yhden 
katon alle on käytettävä. Sauna on pakollinen osuus pikkujouluja, ja saunavarausten takia 
päivämäärä päätetään ajoissa. Erikoista pikkujouluissa on se, että sen järjestää fuksit. 
Vanhat toimijat ohjaavat ja opettavat uusia opiskelijoita tapahtuman järjestämisessä, 
etteivät he missään vaiheessa kokisi olevansa hukassa.  
 
 
 



Itsenäisyyspäivä 
Resonanssi osallistuu kulkueeseen lipunkantajan, kahden airueen ja muiden 
fyysikkomarssijoiden voimin. Lipunkantajana toimii tuleva puheenjohtaja. Airueet ovat 
mies/nainen, ja pitävät airutnauhoja kuten nauhaohjesäännössä lukee. He vastaavat 
ensisijaisesti lipun turvallisuudesta, eivätkä puhu turhia. Pukeutumiskoodi on tumma; eli 
alle sopii esim. tummat farkut, tumma takki sekä mustat kengät. 
Puvuntakkeja/puvunkenkiä ei kannata pukea. Kannattaa varautua mahdollisuuksien 
mukaan lämpimin vaattein, sillä tapahtuma edellyttää useamman tunnin talvisäässä 
seisoskelua ja kävelyä. 
 
Laskiainen 
Suunnaksi Ullanlinnanmäki! Laskiainen koostuu mäenlaskukisoista, vapaasta laskusta ja 
illan kuumista jatkoista. Show alkaa iltapäivällä, kun ensimmäiset fyysikot saapuvat 
Resonanssin lipun kera mäelle. Sielua lämmittää minttukaakao ja yhteishenki. 
Resonanssilta löytyy pulkkia, mutta jos pulkat on dokattu, on uusien ostaminen (ja 
nimeäminen) tarpeellista. Perinteisesti tähtitieteilijät bunkkeroituvat omaan torniinsa. 
Meridiaanin jäsenenä (tai pyytämällä kauniisti) voi päästä torniin kisoja katsomaan. 
Iltapäivän ohjelma päättyy aina liian aikaisin, eikä jatkoille ole viideltä vielä asiaa. 
Klusterikäväisy tai baarikierros on tähän oiva ratkaisu. 
 
Dance Marathon 
Dance Marathon eli DM on Resonanssin perinteinen tapahtuma, joka on järjestetty 
maaliskuussa jo monen vuoden ajan. Tapahtuman idea on pyhittää kokonainen ilta 
tanssille, eli järjestää kilpailu siitä, ketkä pystyvät tanssimaratonaamaan juomataukoja 
lukuunottamatta pysähtymättä usean tunnin (min. 4h) ajan. Tapahtuma on iso (~80 
osallistujaa) ja työläs, joten viime aikoina se on järjestetty yhteistyössä kahden 
ainejärjestön kesken. 
 
Checklist DM-nakkilaiselle: 

● varmista, että sinulla on tarpeeksi porukkaa järkkäämässä 
● aloita järjestäminen paria kuukautta aikaisemmin, päätä teema ja varaa tilat 

(perinteisesti joku baari, neuvottele sopimus ja mahdolliset edut), ole yhteydessä 
graafikkoon 

● tiedota tapahtumasta (fb, kumpulan säpolistat, mainokset kampuksella…) kuukautta 
aikaisemmin 

● hanki musiikki = dj 
● järjestä lipunmyynti 
● hoida kuntoon palkinnot (tanssilahjakortit?), diplomit, kilpailijamerkit, säännöt ja 

muut käytännön speksit… 
● hanki muut nakkeilijat tuomareiksi, ovelle jne 

 
Vuosijuhlat / Synttärisitsit 
Resonanssia juhlistetaan joka vuosi huhtikuun lopulla. Välivuosina, eli ei-tasavitosina, 
vietetään synttärisitsejä, ja joka (tasa)viides vuosi järjestetään vuosijuhlat, jotka ovat 
synttärisitsejä arvokkaammat ja juhlavammat. 
 
Vuosijuhlien suunnittelu kuuluu aloittaa aikaisessa vaiheessa, jo joskus 1,5-2v etukäteen. 
Juhlapaikka kuuluu varata jo 1,5v etukäteen, jotta saadaan hyvä sijainti. 
 
 
 



Vappu 
Physicumin katto on the place to be! Vappu alkaa kampukselta, jossa puolenpäivän 
aikoihin mennään Physicumin katolle (kunhan lupaa on ensin kiltisti ja hyvissä ajoin 
kysytty henkilökunnalta). Skumpat poksautetaan ja pehmiskone pyörii iloisesti. Viime 
vuosina on vakiintunut käytäntö jatkaa Vallilan kentälle, jossa geofyysikot ja geologit 
pelaavat pesistä. Aikataulun kanssa kannattaa olla tarkka, sillä klo 18 lakitetaan Manta. 
Paikalla kannattaa olla ajoissa, jos tahtoo hyvän sijainnin. Juhlat jatkuvat Mantalta 
Tuomiokirkon portaille, josta juhlaväki kulkeutuu Vappurehaan tai kukin omille jatkoille. 
 
Vappua varten pitää muistaa: Hyvä tiedotus, juhlamieli, kavereista pidetään huolta ja 
ostakaa riittävästi skumppaa. 

 

Sitsit 
 
1-2KK ENNEN SITSEJÄ: 
SUUNNITTELU: Aloita n. 1-2kk ennen itse sitsejä! Tähän kuuluu Facebook-tapahtuman 
tekeminen, ilmoittautumislomakkeen tekeminen, nakkilaisten keräilyn aloittaminen, kattava 
tiedotus, astioiden varaaminen ja moni muu. Muista, Alinassa saa sitsata max 80 ihmistä. 
Astiat on usein vuokrattu Kannunvalajilta, mutta muita (haastavia) vaihtoehtoja on. Varaa astiat 
ajoissa Kannunvalajien tilavastaavan kautta, sillä astiat ovat suosittuja. 
 
ILMO: muista pyytää nimet, ruokavaliot, SÄPO(!!), avecit, juomavalinnat. Muista painottaa, että 
ilmoittautuminen on sitova. Muista mainostaa ilmon avautumista ja erityisesti sen sulkeutumisen 
ajankohtaa. Monet ilmoittautuvat vasta kun tajuavat, että ilmo on sulkeutumassa.  Ennen kuin 
tiedät sitsaajien lopullista määrää, on mitään hankala tehdä. Ilmo kannattaa sulkea muutama tai 
pari päivää ennen sitsejä, jotta sinulla on aikaa tehdä kaikki. 
 
TUKKU: Varmista auto tukkureissua varten. Pienetkin autot ovat olleet tukkureissuilla, mutta eivät 
ole optimaalisia. Keittiön kanssa koordinoidaan menu ja ruuat mitä tukusta tuodaan. Monia asioita 
kuten kahvia tai tiettyjä juomia on halvempi/parempi ostaa tavanomaisesta kaupasta, eikä tukusta. 
 
ISÄNTÄ: Ole yhteydessä Resonanssin isäntään nesteytys aiheisissa asioissa.  
 
AIKATAULU:Päätä sitsien aikataulu suunnilleen. Lähinnä alkamisaika (monelta kokkarit, monelta 
pöytään, monelta sitsien loppu). Tauoilla voi pelata lisäaikaa esim. keittiölle, jos niille varaa 
liukuvasti vaikka 15-30min. 
 
TALOUS: Keskustele laskutuksen hoitamisesta rahiksen kanssa, ja miettikää sitseille sopiva hinta. 
Yleensä kannattaa pitää hinta 12-15e, sitä kalliimmat ei houkuttele porukkaa. 
 
NAKKILAISET: Sovi nakkilaiset ajoissa! Täyden Alinan sitseillä nakkilaisia tarvitaan about 3 
keittiöön, 3-5 tarjoilijaa. Nakkilaisten määrään vaaditaan vähän pelisilmää, eli jos valtaosa ruuista 
on valmistettu etukäteen ei ehkä koko määrää tarvitse. Resonanssi harrastaa usein nakinvaihtoa, 
kysele onko jonku järjestön kanssa sovittu nakinvaihdosta kyseisille sitseille. Kannattaa myös 
pyytää ihmisiä jotka ovat tulossa sitseille auttamaan kattamisessa sun muussa alkujärjestelyissä 
pari kolme tuntia ennen sitsejä. 



 
VIIKKO TAI ALLE ENNEN SITSEJÄ: 
 
PLASSAUS: Ilmon suljettua sinulla on tiedossa sitsaajien määrä. Nyt voit nakittaa pari kolme 
innokasta tyyppiä plassaamaan, ja tekemään plassikortit. Plassauskartta kannattaa tehdä exceliin 
siten että siinä näkyy henkilön kohdalla nimen lisäksi erikoisruokavaliot sekä juomavalinta, mutta 
fyysinen versio on melko välttämätön itse Alina-saliin.  
HUOM: Muiden erityisruokavaliot/muut henk.kohtaiset ilmoittautumistiedot pidetään salassa, eikä 
niitä esitellä missään muodossa ihmisille joille tieto ei kuulu. 
 
Tyttö-poika plassaus ei ole todellakaan pakollinen, mielummin niin että avecit ja seurueet pääsevät 
vierekkäin. Mieti joku fiksu systeemi skoolaukselle (esim tarrat plassikortteihin implikoimaan mihin 
suuntaan ensimmäiseksi kukakin skoolaa). 
 
MENU: Yleensä keittiö hoitaa menun, anna heille tarpeeksi aikaa, tiedot osallistujien ruokavalioista 
ja muusta mahd. tarpeellisesta.  Muistakaa varata ruokaa ja juomaa myös nakkilaisille! Itse suosin 
nykyään täysin vegaanista menua, helpottaa keittiön ja tarjoilijoiden hommia, kaikki saavat yhtä 
tasokasta ruokaa ja jee ollaan ympäristöystävällisiä! 
 
SITSEJÄ EDELTÄVÄ PÄIVÄ JA SITSIPÄIVÄ 
-Jos sitsit ovat lauantaina tai sunnuntaina, pitää Alinan avain hakea jo perjantaina. Mikäli 
arkipäivänä, avain haetaan samana päivänä kello 12 jälkeen. Avaimen hakuun tarvitset: 

○ Rahaa (alinapantti, alinavuokra, astiakaapin pantti) 
○ Järkkärilappu (löytyy HYY:n sivuilta). Tarvitset neljä ihmistä toimimaan järkkäreinä 

sitseillä (yhden heistä on pitänyt käydä Alina-koulutus) 
MUISTA: jos sitsit ovat lauantaina tai sunnuntaina, alaovi on kiinni. Tällöin tarvitset nakkilaisen alas 
avaamaan ovea vieraille ennen sitsejä. Kaikilla sitseillä sitsien loputtua myös nakkilainen 
vahtimaan, että ketään uudelle kuulumatonta tyyppiä ei livahda sisään. 
 
-Tukkuun kannattaa lähteä viimeistään kymmenen aikaan, jotta Alinaan ehtii kello 12. Kun ruuat ja 
keittiönakkilaiset pääsevät alinaan, kannattaa ruoanvalmistus aloittaa heti. Muistakaa ostaa 
pöytäliinaa ja servettejä tukusta. MUISTAKAA RAHAT TUKKUUN (OH:N KOLIKOITA). 
-Aloittakaa myös kattaminen/koristelu heti. Mitä aikasemmin valmista, sen kivempi. 
Kannunvalajilla on paha tapa jättää ovi kiinni,  mutta ei stressiä - soittele heille herkeämättä tai 
pyydä PJ/VPJitä etsimään heidän yhteystiedot (tai pyydä tuttua jolla on avain auttamaan). 
-Pidä huoli, että myös nakkilaiset ovat ravittuja ja virvoitettuja sekä ennen sitsejä että sitsien 
aikana. 
-Sovi loppusiivousnakkilaiset. Tämä kannattaa tehdä ennen kuin kaikki on humalassa, kännissä ne 
ei enää suostu auttamaan. Loppusiivoukseen niin paljon ihmisiä kun saat, pääsette nopeammin 
pois. Hyvä periaate on sitsien lopussa pyytää koko (riittävän hyvässä kunnossa olevaa) sitsikansaa 
jäämään auttamaan siivoamisessa, tai ainakin viemään omat roskansa pois. 
 
Olette alinassa, ruuat on valmiita, pöydät katettu ja vieraita alkaa saapua? Olette valmiita sitseihin! 
 
Sitsien alku:  

● toivota sitsivieraat tervetulleeksi 
● kerro (tai pyydä keittiötä kertomaan) menu ja selvennä tarvittaessa mahdollisia 

erityisruokavaliokäytänteitä 



Laulunjohto: 
● Perinteisesti laulun toivominen on ollut hyvin vapaata. On mahdollista käyttää 

laulunjohtajaa, joka ohjaa laulun toivomista ja täten kontrolloi hieman tilannetta. 
Resonanssilla on olemassa myös laulunjohtajan miekka, jolla voi tehostaa vaikutelmaa ja 
luoda kivoja pieniä vaaratilanteita (tarkista etukäteen, että tiedät kuinka miekkaa 
käytetään!) 

● Tarpeen vaatiessa onnistuu myös mahdollistaa laulujen toivominen paperilapuilla 
laulunjohtajalle joko osittan (jos on ujo, eikä itse halua olla äänessä) tai kokonaan. Koko 
sitsien laulutoiveiden ohjaaminen laulunjohtajan kautta ei välttämättä ole kuitenkaan 
kaikesta mielekkäintä, ja kannattaakin olla harkittu ja perusteltu valinta. 

● Jos lauluja meinaa tulla liikaa ja kukaan ei ehdi syömään, niin “ruokailun ääniä” on mahtava 
kappale (eli 3-5min tauko jolloin ei saa pyytää lauluja) 

● Jos vain samat ihmiset pääsevät pyytämään lauluja, niin voi päättää, että seuraavaan 
puoleen tuntiin lauluja pyytävät vain ne, jotka eivät ole vielä pyytäneet lauluja 

Tarjoilut: 
● Ruoka on tapana tuoda koko salille yhdellä kertaa 
● Muistuta nakkilaisia täyttämään vesikannuja tiuhaa tahtia, tarvittaessa myös kesken 

ruokalajien. Voit myös pyytää ihmisiä aina välillä hörppäämään vettä esimerkiksi samalla, 
kun toivot laulua 

Tauot: 
● Jokaisen ruokalajin (kesto 1-2h) välillä pidetään yksi tauko, jonka aikana nakkilaiset 

hoitavat salin kuntoon seuraavaa ruokalajia varten 
● Tauko voi olla pituudeltaan 15 min tai enemmän (voit ilmoittaa tauon pituudeksi vartin ja 

pitää sen tarvittaessa vaikka puolen tunnin pituisena, humalainen sitsikansa tuskin 
kiinnittää huomiota) 

Sitsien loputtua: 
● Loppusiivous: ennalta sovitut siivoojat, ja mieluusti myös kaikki muut hyväkuntoiset 

sitsaajat. Mitä enemmän porukkaa, sitä nopeammin ja helpommin siivous on tehty. Lopeta 
sitsit ja aloita siivous vähintään tunti ennen varauksen päättymistä. 

● Ohjaa ylimääräinen porukka pois tieltä jatkoille 
● Lukitse ovet 
● Palauta avaimet ja astialaatikko seuraavana päivänä klo 12 mennessä 
● Palautelomake sitseistä jälkikäteen on mahdollinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITSI CHECK LIST: 
 ▢  Alina varattu  
 ▢  Astiat varattu  
 ▢  Ilmo valmiina 
 ▢  Tiedotus kunnossa (facebook event, s-posti, puskaradio) 
 ▢  Keittiönakkilaiset (3kpl) + menu suunniteltu, Tarjoilijat (4-5kpl)  
 ▢  Järkkärit hommattu (4kpl) ja järkkärilappu täytetty  
 ▢  Oltu isäntään yhteydessä nesteytyksestä 
 ▢  Plassaus tehty  
 ▢  Alina avain haettu  
 ▢  Kassa(t) haettu  
 ▢  Ruuat ja juomat haettu  
 ▢  Loppusiivoojat nakitettu  
 ▢  Alkutarkastus tehty ja lappu täytetty 
 ▢  Pidetty kivaa ja laulettu ääni käheeks 
 ▢  Loppusiivous tehty  
 ▢  Alina avain ja astiakori palautettu  
 
Kaikilla sitseillä menee aina jotain pieleen, siitä ei kannata stressaantua. Jos pelottaa ja 
stressaa niin kysy muilta aktiiveilta apua. Mutta muista myös, että nää on sun järkkäämät 
sitsit, ja sä voit tehä niistä millaset ihan itse haluat.  
 

Perinteiset kerhot 
 

Hullujen Ideoiden Toimikunnassa (HIT) voi ideoida luovasti ilman turhia paineita. Ideoita 
toteutetaan usein hetken mielijohteesta tai ajoittain pitkällisen suunnittelun jälkeen. 
Toiminta voi esimerkiksi sisältää lumisotia keskellä yötä, ex-tempore-teemaolutiltoja sekä 
kaikkea siltä väliltä. HIT on Resonanssin kerhoista spontaanein ja yllättävin. 
 
Toistaiseksi Nimeämätön Viinikerho maistelee ja arvioi opiskelijan kukkarolle sopivia 
viinejä. Kerhon vastaavien mielivaltaisesti päättämät teemaillat ohjaavat opiskelijoita 
erilaisten viinien maailmaan ja tuovat Resonanssilaiset yhteen ainakin kerran periodissa. 
Se on helppo ja ratkiriemukas kerho, joka on nauttinut suosiota aina, kun se on tiedotettu 
hyvin. 
 
Elektroniikkakerho on elektroniikan suunnittelusta, nikkaroinnista ja koodaamisesta 
kiinnostuneille. Kerhon toimii pienellä porukalla, joka päättää omat projektinsa ja vastaa 
toimintansa avoimuudesta. 
 
Resonanssin lautapelikerho järjestää fyysikoille säännöllisesti lautapeli-iltoja. Tärkeää 
on hyvä ja aikainen tiedotus.  
 

http://blogs.helsinki.fi/helsinkiauv/
http://blogs.helsinki.fi/helsinkiauv/


Terassikerhon tarkoituksena on kiertää mahdollisimman monta terassia kesän aikana, 
arvostella terassin valikoimaa ja tehdä huomioita säästä. 
 
Pallopelikerho järjestää palloiluun liittyvää ajanviettoa, kuten fuksifutiksen syksyllä, 
keilailuekskursiota, pingispalloiltamia ja muita palloiluteemaisia tapahtumia. 
 
Resonanssin upseerikerho pyrkii edistämään upseerijäsenten yhteishenkeä sääntöjensä 
mukaisesti. RUK järjestää jäsenilleen asiaankuuluvaa toimintaa. Kerho tiedottaa 
toiminnastaan sähköpostilistallaan reson-uk. 
 
Lenkkikerho on vuodesta 2014 johtanut opiskelijoita vauhdikkaassa toiminnassaan, 
reippaillen Kumpulan ympäristössä jo aamuvarhain. Kerhon toiminnasta tiedotetaan 
Opiskelijahuoneen liitutaululla. 

Excuideat 
Excuja on kiva järkätä, mutta ideat on joskus hukassa. Allaolevan listan pitäisi auttaa, 
mutta älä anna sen rajoittaa suunnitelmiasi! Lisää listalle excuja sitä mukaan, kun ne 
todetaan hyviksi. 
 

● Rush-pomppupuisto 
● Korkee-seikkailupuisto 
● Megazone 
● Paintball 
● Sivistys/Kekkonen/Niiniluoto-saunat 
● Kiipeily/boulderointi 
● Kissakahvila 
● Brewdog-koirabaari 
● Jousiammunta 
● Seurasaari + Seurasaaren kyykkäkenttä 
● Prison break/escape room 

 

Oheistuoteideat 
● Hiukkaskiihdyttimiä 
● Haalarimerkkejä 
● Kangaskasseja 
● Fuksianpunaisia taistelulaseja 
● T-paitoja 
● Huppareita 
● College-paitoja 
● Kylpytakkeja 
● Fuksianpunaisia pyyhkeitä 
● Heijastimia 

 
 
 
 
 
 
 



 


