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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.
Jokaisen aktiivin tärkeimpiin vastuisiin kuuluu yhteisön etujen edistäminen, vaikka
aktiivitoiminta ei aina niin vakavalta tunnukaan.

Tätä lärpäkettä on kirjoitettu muutamaan tarkoitukseen:

● Uuden hallituksen tueksi
● Perehdyttämään uusia aktiiveja ja esittelemään eri virat
● Vakiinnuttamaan hyväksi todettuja käytäntöjä ja vähentämään osaamisen
menetystä, mikäli järjestön jollain osa-alueella on huono vuosi

● Antamaan kiinnostuneille mahdollisuuden ymmärtää järjestöaktiiveja
● Opiskelijahuonehengailuun 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 ja tiedosta. Nyt
tällä 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 ja hyödyllistä sekä
tapahtuisi hyvässä porukassa. Näille on kuitenkin varjopuoli: vastuu ja nakit.

Tärkein vastuu on jaksaminen. Jokainen meistä on vapaaehtoinen, eikä vastuuta kuulu
ottaa velvollisuuden tai suorittamisen tunteesta. Ei ole yksilön eikä järjestön etujen
mukaista, jos toimijat stressaantuvat tai uupuvat. Yksin et jää ja apua saat aina. Muista
keskustella muiden kanssa ja vastavuoroisesti tue kaveria, jos opinnot ja muu elämä
rasittavat tätä. Järjestö on yhteisö eikä yksilö.

Kommunikointi on järjestötoiminnassa elintärkeää. Heikko tai olematon kommunikointi
johtaa helposti ongelmatilanteisiin ja projektin päävastuullisen työmäärän kasvuun. Tiedota
ryhmälle aikaisin, jos voit auttaa heitä tai jos puolestaan tarvitset itse apua, et ehdi tai et
jaksa. Vastuiden vähentäminen tai jättäminen ei tee sinusta huonoa aktiivia tai ihmistä. Se
on inhimillistä, ja myös omat rajat on tärkeää tunnistaa. Ota kuitenkin muut huomioon ja
tiedota asiasta selkeästi, vaikka olisit epävarma.

Hyvässä porukassa on kivaa tehdä ja oppia. Tuskin kukaan meistä hakee yliopistoon
vain valmistuakseen. Ainejärjestötoiminnassa vietetään pakostakin tiiviisti aikaa yhdessä.
Monet löytävät järjestöistä ja niiden kautta opiskeluajan läheisimpiä kavereita, joita
yhdistää samanhenkisyys ja halu tehdä asioita yhdessä. Jos laskarit alkavat puuduttaa,
ainejärjestöstä löytyy aina monipuolista tekemistä mukavassa porukassa!
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Erikoiset tilanteet ja vastuut ovat ainejärjestön ydin. 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 yliopiston henkilökuntaan ja olet yhteydessä
yhteistyötahoihin, joiden molempien kautta luot tärkeitä suhteita työelämää ajatellen.
Osaaminen, jota järjestöissä hyödynnetään ja opetetaan uusille aktiiveille, luovat pohjaa
jokaiselle tärkeille elämäntaidoille.

Tiedotus

Hyvä tiedotus on ajoissa ja kaksikielistä (suomi-englanti). Jotta tulet ymmärretyksi, on
tekstin hyvä olla selkeä ja ytimekäs. Käytä apuna vanhoja esimerkkejä ja halutessasi
pyydä kaveria oikolukemaan tai auttamaan käännöksen kanssa.

Tiedotusajat ovat elintärkeitä. Tapahtumista tulee tiedottaa ajoissa, jotta ne ovat
saavutettavissa. Tiedotusaika on mieluiten noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa
(poislukien HIT). Jäsenistö ei välttämättä pysty osallistumaan tapahtumaan lyhyellä
varoitusajalla, eikä järjestön vajavainen tiedotus saa olla syy heidän poissaoloonsa.
Tapahtumasta päätetään useita viikkoja etukäteen hallituksen kokouksessa.

Tiedotuskanavia on useita: sähköpostilistat reson ja reson-ry, Telegram, Facebook,
Instagram, sähköinen tapahtumakalenteri ja puskaradio. Miltei jokaista tapahtumaa on
sopiva mainostaa vähintään jäsenistön sähköpostilistalla ja tapahtuman luonteesta
riippuen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Yleinen huutelu on todettu myös toimivaksi
lisätiedotustaktiikaksi.

Telegramin kautta tiedottaessa julkaisu tehdään joko omalla käyttäjällä suoraan
Resonanssi-keskusteluryhmään tai Resonanssi-kanavalle, joka postaa julkaisun ryhmään.
Kanavan käyttöoikeudet ovat hallituksella ja osalla aktiiveilla, ja niitä myönnetään tarpeen
mukaan.

Facebookin kautta tiedotettaessa tapahtumat ja julkaisut luodaan aina
Resonanssi-sivulle, josta ne jaetaan Resonanssi-ryhmään. Sivun käyttöoikeudet ovat
hallituksella ja osalla aktiiveilla, ja niitä myönnetään tarpeen mukaan.

Instagramia käytetään pääasiassa mainostukseen ja yleisten fiilisten jakamiseen. Sivun
käyttöoikeudet ovat somevastaavilla, mutta niitä voidaan myöntää myös muille aktiiveille
tarpeen mukaan.

Hyvä tiedotus kattaa ainakin seuraavat kysymykset:

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

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

Viestin lopussa tai alussa kannattaa suosia tl;dr (too long, didn’t read)-osiota. Tiivistelmällä
kiireisemmätkin saavat nopeasti yleiskuvan järjestämäsi tapahtumasta ja sen luonteesta.

Tapahtumien tiedotuksessa on hyvä huomioida esteettömyys ja se, kehen voi tarvittaessa
ottaa yhteyttä. Esteettömyyteen ja siitä oikeanlaiseen tiedottamiseen liittyvissä asioissa voi
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käyttää apuna esteettömyyschecklistiä tai olla yhteydessä yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvovastaavaan. Erityisesti isompien tapahtumien tiedotuksessa tulee myös mainita
tapahtuman turvallisuusvastaavien yhteystiedot.

Yhteistyö

Ainejärjestöjen kanssa

Yhteistyö eri ainejärjestöjen kanssa kannattaa! Se on hauskaa, opettavaista ja antaa
vaihtelua tavanomaiseen toimintaan. Yhteistapahtumat ovat usein olleet liikuntaexcuja ja
sitsejä, mutta ne voivat olla lähes mitä vaan. Erityisen toimiva yhteistyötapahtuma on
sellainen, joka voisi olla haastavaa järjestää vain yhden järjestön jäsenistölle, kuten
Paintball-excu.

Resonanssilla on vuosien aikana ollut hyvää yhteistyötä mm. seuraavien järjestöjen
kanssa:
● Fyysikkojärjestöt Synop ry ja Meridiaani ry
● Matrix ry
● Maantieteen Opiskelijat ry
● TKO-äly ry
● Limes ry
● Integralis ry
● Fyysikkokilta (Aallon teknillinen fysiikka)
● Muiden kaupunkien fysiikan ja matematiikan ainejärjestöt
● Kopeda ry (HY:n kotitalouspedagogit)
● Peduca ry (HY:n yleinen kasvatustiede ja luokanopettajiksi opiskelevat)
● Ebe ry (HY:n lastentarhaopettajiksi opiskelevat)

Edustaminen kyseisten järjestöjen synttärisitseillä ja vuosijuhlilla on erityisen tärkeää! Sen
lisäksi että edustaminen on hauskaa, syntyy yhteistyö useimmiten eri kekkereissä ja
muissa sosiaalisissa tapahtumissa. Verkostoituminen kannattaa, sillä pääset tutustumaan
siisteihin tyyppeihin, joita tapaat sekä opiskelujesi aikana että myöhemmin työmaailmassa.

Ammattiliittojen ja yritysten kanssa

Kyseiset tahot ovat kiinnostuneita mainostamaan toimintaansa opiskelijoille näkyvyyden ja
tulevaisuuden työvoiman takia. Yhteistyö perustuu usein haalarisponsorointiin ja
yritysexcursioihin, ja välillä ainakin ammattiliitot osallistuvat esim. fuksiaisiin. Yhteistyö on
sellaista, mitä kunkin tahon kanssa on sillä hetkellä sovittu. Vastuuhenkilöitä kutsutaan
usein risteilyille tai muihin tapaamisiin, joissa pientä nakkia vastaan saa ilmaisen reissun
tai illallisen.

Työryhmät

Työryhmien tavoite on siirtää suunnittelutyö ja jossain määrin päätäntävalta pois
hallituksen kokouksista, jotta järjestön toiminta muuttuu aktiivien kesken avoimemmaksi.
Työryhmien ensisijainen tavoite ei ole tehdä toiminnasta avoimempaa jäsenistölle mm.
vaatimalla kattavaa tiedotusta työryhmien kokouksista, mutta työryhmien olemassaolosta
on hyvä tiedottaa jäsenistölle.

Työryhmien kuuluu kokoustaa ja kommunikoida säännöllisesti ja tuoda kuulumisia
hallituksen kokouksiin. Työryhmien tehtävänä on myös toimeenpanna suunnitelmansa tai
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löytää vastuuhenkilö toteuttamaan niitä. Työryhmät eivät voi päättää budjeteista tai
muusta, joka kuuluu yhdistyksen hallitukselle. Työryhmät koostuvat kunkin
vastuualueen virkailijoista. Työryhmillä on vetäjät, jotka vastaavat mahdollisten kokousten
kutsumisesta ja työryhmän vastuualueen toiminnasta (esim. opintotyöryhmää vetää
vastaava opintovastaava).

Työryhmiin kuuluu:
● Yhteisfysikaalinen fuksityötyhmä
● Yritystyöryhmä
● Opintotyöryhmä
● Tapahtumatyöryhmä
● Liikuntatyöryhmä
● Kulttuurityöryhmä
● KV- eli kansainvälisyystyöryhmä

Yhteisfysikaalinen fuksityörymä: Vastaa fuksisyksyn sujuvasta onnistumisesta,
fuksiaisista, fuksisitseistä ja fuksisaunasta ja -kyykästä. Vastaa myös hallituksen kanssa
fuksien integroimisesta fyysikkoyhteisöön. Fuksityöryhmään kuuluvat kaikki kolmen
fyysikkojärjestön fuksivastaavat.

Yritystyöryhmä: Vastaa järjestön yrityssuhteista ja yritysexcursioista. Olennainen osa
järjestön varainkeruuta.

Opintotyöryhmä: Vastaa fysikaalisten tieteiden opiskelijoita koskevista opintoasioista
sekä kommunikoinnin ylläpidosta henkilökuntaan mm. proffakahvien muodossa. Uusien
opiskelijajäsenten löytäminen johtoryhmiin on opintotyöryhmän vastuulla.

Tapahtumatyöryhmä: Vastaa tapahtumien aikatauluttamisesta, suunnittelusta ja
ideoinnista sekä kokoaa yhteen tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet aktiivit.
Huolehtivat, että kokeneet aktiivit pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja ideoitaan
tapahtumien järjestämisestä uusille aktiiveille.

Liikuntatyöryhmä: Vastaa järjestön kaikesta liikuntaan liittyvästä. Suunnittelee
mahdollisista salivuoroja ja liikuntaexcursioista sekä kerää ideoita jäsenistöä kiinnostavista
liikuntamuodoista. Tiedottaa jäsenistöä yhteisistä liikuntavuoroista Matrixin kanssa.

Kulttuurityöryhmä: Vastaa järjestön kulttuuriin liittyvästä toiminnasta, kuten museo- tai
speksiexcuista. Suunnittelee monipuolista kulttuuritoimintaa ja sivistää jäsenistöä.

KV-työryhmä: Vastaa ja valvoo järjestön kansainvälisen toiminnan toteutumista (tiedotus
suomi-englanti, tapahtumat mielekkäitä KV-opiskelijoille), KV-tuutoreiden tukemisesta sekä
nettisivujen englanninkielisestä osioista. Voi myös järjestää tapahtumia kansainvälisille
opiskelijoille.

Toimikunnat

Toimikuntien toiminta on ns. järjestelmällisempää kuin työryhmien, ja ne kokoustavat
säännöllisesti. Kokouksista tiedotetaan Resonanssin sähköpostilistalla. Toimikunnat voivat
tehdä järjestön rahoihin liittyviä päätöksiä, ottaen huomioon kuitenkin että hallituksen tulee
valvoa toimikuntien toimintaa ja hyväksyä niiden päätökset.
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Sijoitustoimikunta

Sijoitustoimikunnan tehtävänä on järjestölle kertyneen varallisuuden sijoittaminen

hajautetusti ja pitkällä aikavälillä varallisuutta kartuttaen. Toimikunta pitää aktiivisesti
yhteyttä hallitukseen ja kokoustaa noin kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset ovat avoimia
kaikille järjestön jäsenille ja niistä tiedotetaan Resonanssin sähköpostilistalla.
Sijoitustoimikuntaa vetää sijoitustoimikunnan puheenjohtaja.

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunta vastaa järjestön vuosijuhlien järjestämistä. Vuosijuhlatoimikunta
on ajankohtainen noin viiden vuoden välein, kun Resonanssin vuosijuhlat järjestetään.
Toimikunta vastaa vuosijuhlien toteutuksesta ja varojen keräämisestä. Toimikunta on hyvä
kasata jo vuosijuhlia edeltävän vuoden alussa, ja sitä valitaan vetämään
vuosijuhlamestari(t).

Hallitusvirat ja virkailijat

Puheenjohtaja

Puheenjohtajaan (eli pj) henkilöityy järjestön kulloinenkin ilme - hyvässä ja pahassa.
Järjestön kärkihahmona hän johtaa kokouksia, ohjaa järjestön kehitystä ja vastaa viime
kädessä kaikesta toiminnasta. Puheenjohtaja vastaanottaa kaiken negatiivisen ja myös
osan positiivisesta palautteesta. Järjestön koosta ja toiminnan laajuudesta johtuen hyvä
stressinsietokyky on tarpeen. Kaikkea ei ehdi tehdä yksin, ja omalle hallitukselle on
tärkeää osata jakaa vastuuta. Puheenjohtaja saa tarkemmat ohjeet virkaan emeritukselta,
mutta päättää itse järjestön uudesta suunnasta.

Puheenjohtajavuosi on tunnevyöry, eikä usein helpoimmasta päästä. Puheenjohtaja on
järjestön rooleista näkyvin, vaikka 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 tämän työtaakkaa. Hyvin usein he
neuvottelevat etukäteen tulevista asioista ja ideoivat järjestön tulevaisuutta yhdessä.
Lisäksi varapuheenjohtaja voi toimia lomittajana puheenjohtajalle, jotta tämä saa hetken
levähtää järjestötyöstä.

On erittäin tärkeää, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevat hyvin toimeen ja että
heillä on jotakuinkin yhtenäinen kuva järjestön hoitamisesta. Varapuheenjohtaja seisoo
puheenjohtajan takana, kun esityksiä tehdään hallitukselle ja kun niistä saadaan palautetta
jäsenistöltä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä muodostavat järjestön
puheenjohtajiston.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja (eli rahis/talho) hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Kuvainnollisen kirstun
päällä istumisen lisäksi taloudenhoitaja laskee kahvi- ja käteiskassan, tarkistaa ja maksaa
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kulukorvaukset sekä koordinoi järjestön sisäisen ja ulkoisen laskutuksen. Taloudenhoitajan
tärkein tehtävä on pitää kirjaa rahantulosta ja -menosta, mikä on lakipohjainen velvoite
yhdistykselle. Yhdessä sihteerin kanssa taloudenhoitaja huolehtii, että kaikki järjestön tulot
ja menot ovat kirjattuna 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 sille
on tarve.

Taloudenhoitajan työmäärä vaihtelee sen mukaan, kuinka kerralla oikein muu järjestö
hoitaa osuutensa. Talousasiat ja kirjanpito on hoidettava tietyllä tavalla, joten
taloudenhoitajan tehtävänä on myös ohjeistaa aktiiveille, kuinka hän haluaa asiat tehtävän.
On ystävällistä kuunnella ja totella annettuja ohjeita, sillä Resonanssin kokoisessa
järjestössä sattuu joka tapauksessa tahattomia virheitä, jotka jäävät taloudenhoitajalle
pakollisiksi selvittää. Suurin työ taloudenhoitajalla on juuri vaaditun virheettömän
kirjanpidon ylläpito.

Sihteeri

Suuri osa sihteerin työstä tapahtuu kokouksissa, joissa sihteeri kirjoittaa pöytäkirjaa
kokouksen kulusta. Kokouksessa sihteerin täytyy siis olla kartalla koko ajan siitä, mistä
puhutaan ja mitä pöytäkirjaan täytyy merkitä. Pöytäkirjapohja on käytännössä
välttämätöntä valmistella ennen kokousta, ja kokouksen jälkeen sihteeri viimeistelee
pöytäkirjan ja toimittaa sen pöytäkirjantarkastajille. Tarkastettu pöytäkirja lähetetään
sähköpostilistalle ja ladataan Driveen sekä tulostetaan ja allekirjoitetaan. Sihteerin työ
vaatii tarkkuutta, mutta siinä pysyy erittäin hyvin kärryillä järjestön toiminnasta.

Jäsensihteeri

Jäsensihteeri vastaa Resonanssin jäsenrekisteristä ja pitää sen ajan tasalla.
Jäsenrekisteriä varten uudet liittyneet jäsenet täyttävät jäsenlomakkeet, ja jäsensihteerin
tehtävänä on ylläpitää lomaketta ja kerätä tiedot jäsenyyden uusivilta vanhoilta jäseniltä.
Jäsensihteeri koostaa hyväksymistä varten listan liittyneistä jäsenistä kokouksiin.
Jäsensihteerin vastuulla on myös mahdollisen jäsentarran päivitys ja hankinta.

Tiedottaja

Tiedottajan tehtävä on pitää huolta, että koko järjestön ja sen toimijoiden tiedotus on
hyvien tapojen (ks. Tiedotus) 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/hallitusta koskevat
viestit. Tiedottajan tehtäviin kuuluu myös päivittää Resonanssin sähköistä
tapahtumakalenteria.

Tiedottajan täytyy olla hyvin kartalla kaikesta järjestön toiminnasta. 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, mutta ei
anna oman mielipiteensä vaikuttaa järjestön toiminnassa.
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Tuutorivastaava

Tuutorivastaava vastaa nimensä mukaisesti tuutoroinnista. Käytännössä tähän kuuluu
tuutorien koulutuksen ja ryhmäytymisen järjestäminen yhdessä muiden tuutorivastaavien
ja koulutusohjelman kanssa, tuutorien infoaminen ajankohtaisista asioista ja tuutorien
yleisenä tukihenkilönä toimiminen. Muita pienempiä vastuita ovat esimerkiksi nettisivujen
Tuutorit-osion ylläpitäminen, budjetin suunnittelu ja aktiivinen läsnäolo fuksisyksyn
tapahtumissa. Tuutorivastaava on siis 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.

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. Myöhemmin vuodesta
järjestetään fuksisauna ja -kyykkä. Fukseille lähetetään myös elokuussa
tervetuliaissähköposti ja orientaatioviikolla heille annetaan fuksilärpäke, jonka
päivittäminen on fuksivastaavien tehtävä. Lisäksi fuksivastaavat päivittävät ja tulostavat
fuksipassit, joihin uudet opiskelijat keräävät merkintöjä mm. tapahtumista ja erilaisista
tehtävistä. Fuksivastaavien päätehtävänä on lopulta tehdä fuksien vuodesta
mahdollisimman mukava ja antoisa.

Fuksivastaavilla on paljon tekemistä, minkä takia on tärkeää jakaa työtaakkaa yhdessä
Synopin ja Meridiaanin fuksivastaavien kanssa. Kaikkien kolmen järjestön fuksivastaavat
yhdessä muodostavat yhteisfysikaalisen fuksityöryhmän.

Vastaava fuksivastaava

Vastaavan fuksivastaavan tehtävänä on neuvoa fuksivastaavia ja valvoa, että kaikki sujuu
hyvin. Tämän vuoksi on hyvä, jos vastaava fuksivastaava on itse aiemmin toiminut
fuksivastaavana tai ainakin tuutorina.

Vastaava haalarivastaava

Kun kunkin vuoden fukseista on löytynyt haalareiden yhteystilauksesta kiinnostuneet
haalarivastaavat, vastaava haalarivastaava ottaa heistä kopin. Hän välittää tietoa
sponsorihankintaan ja haalaritilaukseen liittyen sekä yleisesti neuvoo ja opastaa
haalarivastaavia heidän tehtävässään. Tämän vuoksi on ideaalia, että vastaava
haalarivastaava on aikoinaan itse ollut haalarivastaavana. Vastaavan haalarivastaavan
tehtävänä on myös olla yhteydessä yritys- ja ammattiliittovastaaviin mahdollisista
yhteistyösopimuksiin liittyvistä haalarisponsseista.

Kaappimestari

Kaappimestari hoitaa tapahtumien järjestelyjä tapahtuman pääjärjestäjän kanssa.
Erityisesti hänen vastuullaan on tapahtuman virvoituspuoli. Tapahtuman järjestäjä on
yhteydessä kaappimestariin halutessaan tapahtumaansa virvokkeita tai muuta apua.
Kaappimestarilla on vastuu siitä, että tapahtumajärjestäjän pyytämät asiat toteutuvat.
Kaappimestarin apuna toimivat kaappikisällit.
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Kaappikisälli

Kaappikisällin tehtävä on olla yleinen nakkikone, erityisesti kaappimestarille. Pääasiassa
kaappikisälliltä halutaan kantoapua tavaroiden siirtelyssä tapahtumissa. Kaappikisällin
homma ei yleensä vie jatkuvalla tasolla paljoa aikaa vaan koostuu enemmän yksittäisistä
työtehtävistä. Kaappikisällin virka ei sisällä paljoa vastuuta, sillä vastuu asioiden
sujumisesta kuuluu kaappimestarille.

OH-mestari

OH-mestarin 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 ylimääräistäkin.
OH-mestari myös järjestää yhdessä hallituksen kanssa OH:n suursiivouksen kerran
vuodessa.

OH-mestarin tärkein ominaisuus on korkea sietokyky muiden sotkemista kohtaan. Huima
etu tehtävässä on se, että OH:n kahvia saa litkiä ilmaiseksi niin paljon kuin haluaa.

OH-kisälli

OH-kisällin pääasiallinen tehtävä on avustaa OH-mestaria OH:n ylläpidossa. OH-kisälli
avustaa OH:n siisteyden ylläpidossa ja huolehtii OH-mestarin kanssa esimerkiksi pullojen
palauttamisesta ja roskien viemisestä. Kuten OH-mestarinkin, kannattaa OH-kisällien
huolehtia, että kanssafyysikot käyttäytyvät siististi, jolloin ei itse tarvitse heilua koko ajan
rätti kädessä.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että OH:n ensiapukaappi on
asiallisessa kunnossa.

Opintovastaava

Opistovastaavat muodostavat opintotyöryhmän, jota johtaa vastaava opintovastaava.
Opintovastaavat ovat järjestön tärkeimpiä linkkejä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan
välillä. He valvovat opiskelijoiden etuja esimerkiksi seuraamalla ajankohtaisia opintoasioita
ja välittämällä opiskelijoiden terveisiä koulutusohjelmien ja tiedekunnan suuntaan.
Opintoasioihin liittyvissä päätöksissä kysytään usein mielipidettä myös muilta Kumpulan
järjestöiltä, ja opintovastaavat pitävät yhteyttä järjestön ja Matlun opintotoimikunnan välillä.

Opintovastaavat pääsevät osallistua Matlun järjestämään Tiedekuntasaunaan, jonne
kutsutaan henkilökunnan ja järjestöjen edustajia viettämään rentoa mutta tuottoisaa iltaa
opintoasioiden parissa. Opintovastaavana pääseekin luomaan tärkeitä suhteita yliopiston
henkilökuntaan, joista voi olla hyötyä esimerkiksi tulevaisuuden työnhaussa.
Opintovastaavat myös mm. järjestävät lukuvuoden aikana proffa- ja gradukahveja, joissa
yliopiston henkilökuntaa ja tutkielmien kirjoittajia kutsutaan jutustelemaan OH:lle kahvin ja
pienen naposteltavan merkeissä.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavista koostuvan tapahtumatyöryhmän vastuulla on järjestön tapahtumien
suunnittelu ja järjestäminen. Tapahtumavastaavat pitävät huolta siitä, että kaikki
tapahtumat järjestetetään järjestön sääntöjen mukaisesti, ja he kehittävät järjestön
tapahtumakattausta järjestön toivomaan suuntaan.
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Yritysvastaava

Yritysvastaavista muodostuva yritystyöryhmä hoitaa kommunikointia yhteistyöyritysten
kanssa ja etsii uusia yhteistyökumppaneita. Yritystyöryhmää johtaa vastaava
yritysvastaava. -yritysvastaava pyrkii luomaan uusia ja ylläpitämään vanhoja yrityssuhteita
yhdessä hallituksen kanssa. He pitävät myös huolta yritysvierailuiden järjestämisestä ja
yritysten edustajien kutsumisesta tapaamaan jäsenistöä. Vierailun järjestämiseen kuuluu
yhteydenpito yritykseen, tapahtuman mainostaminen, ilmoittautumisen hoitaminen ja
ilmoittautuneiden johtaminen yrityksen tiloihin.

Kansainvälisyysvastaava / International affairs

Kansainvälisyys eli kv-vastaava ajaa kansainvälisten opiskelijoiden etuja Resonanssissa.
Hän varmistaa, että tiedotus toimii myös englanniksi ja tarvittaessa kääntää
tapahtumakuvaukset ja tiedotteet. Kv-vastaava myös tekee yhteistyötä kv-tuutoreiden
kanssa ja yrittää ideoida tapahtumia, jotka ovat saavutettavissa myös ulkomaalaisille
opiskelijoille.

Ulkoministeri

Ulkoministerin tehtäviin kuuluu ylläpitää suhteita muihin järjestöihin. Tämä pitää sisällään
niin kumpulalaiset kuin Kumpulan ulkopuoliset ainejärjestöt. Kumpulassa on helppo
lähestyä muita ainejärjestöjä suurainejärjestöjen Limeksen ja Matlun kautta. Muihin
järjestöihin ulkoministeri ottaa yhteyttä, kun halutaan järjestää yhteisiä tapahtumia,
yhteiskuljetuksia, suurempia excursioita tai muuta yhteistoimintaa kaipaavaa järjestelyä.

Ammattiliittovastaavat (MAL/TEK-vastaava ja Loimu-vastaava)
MAL/TEK-vastaava vastaa yhteydenpidosta TEKin ja MALin ja Loimuvastaava Loimun ja
Resonanssin välillä. Vastaava pitää yhteyttä liittojen kanssa esimerkiksi sähköpostitse ja
välittää tietoa hallitukselle ja jäsenistölle. Ammattiliittovastaavana saa myös järjestää
erilaisia tapahtumia yhdessä liittojen kanssa, kuten työelämäiltoja ja ammattiliittoinfoja.
Kaiken tarpeellisen koulutuksen tehtävään saa ammattiliittojen ja Resonanssin kautta.

MAL/TEK-vastaava tulee vuoden aikana olemaan paljon yhteydessä Kumpulan
TEK-tykkiin, jonka kanssa sovitaan yhteistyöstä, sponsseista ja näkyvyydestä eri
tapahtumissa. Samoin Loimu-vastaava on yhteydessä Loimun Kumpulan
kampuspromoottoriin.

SFMO-vastaava

SFMO-vastaava pitää yhteyttä Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry:hyn. Usein
SFMO-vastaava on myös SFMO:n hallituksessa, joka valitaan järjestön vuosikokouksessa
IntegraatioFesteillä, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Chat-vastaava

Chat-vastaava ylläpitää ja moderoi Resonanssin virallista Telegram-ryhmää. Tämän vuoksi
on olennaista, että chat-vastaavan lukee ryhmän viestejä säännöllisesti.

Somevastaava

Somevastaavat ylläpitävät Resonanssin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (pääasiassa
Instagram).

Graafikko

Resonanssin visuaalisen ilmeen ylläpidosta vastaa graafikko. Virkailijan vastuualueena on
järjestön tapahtumien mainosten, oheistuotteiden ja muiden graafista suunnittelua
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vaativien teosten toteutus. Tässä virassa pääsee todella toteuttamaan omaa luovuuttaan.
Vain mielikuvitus ja hallituksen jäsenten mielipiteet ovat rajana!

Tenttiarkistovastaava

Tenttiarkistovastaavan tehtävä on ylläpitää Resonanssin vanhoista tenteistä koostuvaa
arkistoa. Tenttiviikoilla ja niiden jälkeen hän muistuttaa jäsenistöä tuomaan tenttinsä
arkistoitavaksi, joko fyysisessä muodossa OH:lle sijaitsevaan koriin tai sähköpostitse
skannattuna. Tämän jälkeen hän skannaa paperisena palautetut tenttipaperit ja lisää kaikki
tiedostot tenttiarkistoon.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava päivittää Resonanssin ympäristösuunnitelman vuoden alussa. Hän
vahtii, että Resonanssin toiminta on mahdollisimman ympäristöystävällistä, mm.
kehottamalla ekologisiin ruokavalintoihin sitseillä ja varmistamalla, että tapahtumien roskat
kerätään ja lajitellaan oikein.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava (eli yv-vastaava) nimensä mukaisesti varmistaa
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen Resonanssissa. Vuoden alussa hän
päivittää Resonanssin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman ja seuraa sen
toteutumista vuoden aikana. Hän valvoo, että Resonanssin toiminta ei poikkea
suunnitelmasta ja että kaikkia jäseniä kohdellaan yhdenvertaisesti. Vastaava toimii
yhteistyössä häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö on Resonanssin kontaktihenkilö häirintätilanteissa. Resonanssin
nettisivuilla on anonyymi häirintälomake, jolla on erillinen google-tili, jonka tunnukset tietää
vain häirintätiimi ja webmaster (jälkimmäinen ei lue vastauksia). Häirintäyhdyshenkilön
kannattaa varmistaa, että häirintälomakkeen täyttö tuottaa viestin häirintäyhdyshenkilön
sähköpostiin (tämä tehdään webmasterin kanssa). Heidän kuuluu myös varmistaa, että
nettisivujen Häirintä-osio on päivitetty. Häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan tehtävään
Resonanssin ja HYYn puolesta.

Häirintäyhdyshenkilön on hyvä tutustua myös HYYn häirintäkäytäntöihin. Häirinnästä
ilmoittaessa lomakkeen täyttäjä kertoo toiveensa jatkotoimista: lomakkeen täyttäjän, HYYn
tai poliisiin yhteydenotto, ja mikäli hän haluaa järjestön julkisesti kommentoivan asiaa.
Häirintäyhdyshenkilöt voivat olla tarvittaessa yhteydessä Matlun tai HYYn
häirintäyhdyshenkilöihin. Kaikki häirintäasiat ovat luottamuksellisia. On hyvä, että
häirintäyhdyshenkilöitä on useampia ja mahdollisesti myös eri sukupuolien edustajia.

Leppätalokomiteavastaava

Leppätalokomiteavastaava (eli leppisvastaava) ja hänen varahenkilönsä edustavat
Resonanssia Matlun Leppätalokomiteassa, joka hallinnoi Matlu-klusterin käyttöä.
Pääasiassa työ koostuu komitean kokouksiin osallistumisesta ja sen päätöksista
tiedottamisesta järjestölle ja erityisesti Resonanssin avaimellisille. Leppäkomiteavastaava
myös huolehtii Klusterin siivousvuorojen toteutumisesta.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava huolehtii, että Resonanssin toiminnassa noudatetaan
tietosuojavaatimuksia. Tarvittaessa tietosuojavastaava päivittää Resonanssin
tietosuojapolitiikan ja -selosteet.
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Tukkuvastaava

Tukkuvastaavat huolehtivat Resonanssin kahvi- ja karkkivälityksestä. He huolehtivat OH:n
ruokavälityksen täydentämisestä ja käyvät säännöllisin väliajoin tukussa tai muussa
kaupassa ostamassa lisää tuotteita OH:lle. Tukkuvastaavana saa päätösvaltaa siitä, mitä
juomia ja ruokia OH:lle ostetaan, toki ottaen huomioon eri tuotteiden menekin.

Pehmisvastaava

Pehmisvastaava on vastuussa Resonanssin pehmiskoneesta ja sen vuokraamisesta.
Tehtäviin kuuluu ottaa vastaan vuokrauskyselyitä ja vastata niihin asianmukaisesti, sopia
vuokrauksen yksityiskohdista ja hoitaa, että koneen ja sen tarvikkeiden luovutus ja
vastaanotto sujuvat hyvin. On tärkeää, että vuokraaja allekirjoittaa sopimuksen, jolloin
pehmiskonetta ei voi laiminlyödä. 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 koneen. Pehmisvastaavan vastuulla on myös yhdessä tukkuvastaavien
kanssa hommata pehmismassaa ja vohveleita tarpeen mukaan. Lisäksi pehmisvastaava
opastaa ja auttaa muita pehmiskoneen käytössä Resonanssin omassa käytössä.

Kakkuvastaava

Kakkuvastaava leipoo pyydettäessä Resonanssin iloksi pieniä naposteltavia, joko suolaisia
tai makeita. Usiemmiten kakkuvastaava pääsee hommiin proffakahvien ruokien
leipomisessa.

Webmaster

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 nettisivuille, niin webmaster
hoitaa työn joko itse tai nakittaa siihen muun aktiivin. Lisäksi webmaster huolehtii jossain
määrin automatisoidun ilmojärjestelmän toimivuudesta. Jos intoa löytyy, niin webmaster on
hyvä virka lähteä kehittämään omia pieniä ideoita järjestön hyväksi, esim OH:n
tapahtumakalenterin tai nettikahvimittarin päivittäminen.

Varjo-opinto-opasvastaava

Resonanssin varjo-opinto-oppaan päivittämisestä ja ylläpidosta on vastuussa
varjo-opinto-opasvastaava.

Valokuvaaja

Valokuvaajan tehtävänä on järjestää valokuvaus 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
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valokuvauksessa tarjoaa Ylioppilaskamerat ry. Valokuvaajan ei ole välttämätöntä olla itse
kuvaamassa kaikissa valokuvausta tarvitsevissa tapahtumissa, jos hän saa tilalleen
korvaavan kuvaajan.

Haalarimerkkivastaava

Haalarimerkkivastaavien tehtävänä on ideoida uusia haalarimerkkejä, varmistaa
Resonanssilla on myytäviä merkkien riittävyydestä ja tarvittaessa tilata uusia merkkejä.

Toimittaja

Toimittajat tekevät Resonanssin nettilehteen Resonantiaan vapaamuotoisia juttuja.
Parhaimmillaan jutuilla on saatu vaikutettua yliopiston asioihin. Jos kirjoittaminen
kiinnostaa, tämä on hyvä paikka päästää luovuus valloilleen. Resonantian päivitystahti
riippuu toimittajien aktiivisuudesta. Toimittajia ohjaa päätoimittaja.

Pallopelikerhovastaava

Pallopelikerhon (PPK) tehtävänä on ensisijaisesti viihdyttää Resonanssin jäseniä.
Viihdyttäminen tapahtuu usein pallopelien muodossa. Kerhon tehtävänä on myös
nostattaa tunnelmaa tilanteen sitä vaatiessa. Kerho osallistuu vuosittaisen
itsenäisyyspäivän beer pong -turnauksen järjestämiseen.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavat ylläpitävät jäsenten kulttuuritarpeita järjestämällä erilaisia tapahtumia ja
ekskursioita, kuten museovierailuita, piirtämistä punaviinin kera ja oopperaekskursioita.
Myös speksilippujen yhteistilaukset kuuluvat kulttuurivastaavan vastuisiin.
Kulttuurivastaavat muodostavat kulttuurityöryhmän.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan vastaa järjestön liikuntatoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa
erilaisten liikuntaexcujen järjestämistä ja Resonanssin liikuntavuorosta huolehtimista.
Liikuntavuorot järjestetään yhdessä toisen Kumpulan ainejärjestön kanssa, ja
liikuntavastaavan tehtävänä on huolehtia vuoroon liittyvästä tiedottamisesta ja olla perillä
lajikierrosta. Liikuntavastaavat muodostavat liikuntatyöryhmän.

Risteilyvastaava

Risteilyvastaava pitää yhteyttä Resonanssin ja TKO-älyn risteilyvastaavan välillä. Hän
koordinoi yhteisfysikaalisen kiintiön järjestämistä KJYRille.

Festivastaava

Vastaa IntegraatioFestien järjestämisestä Resonanssin osalta eli järjestön sisäisestä
tiedotuksesta ja ilmoittautumista sekä yhteiskyydin järjestämisestä yhdessä ulkoministerin
kanssa.

Leffakerhovastaava

Vastaa Resonanssin leffakerhon pyörittämisestä ja muiden mahdollisten leffailtojen
järjestämisestä.

Ompelukerhovastaava

Ompelukerhovastaavat järjestävät ompeluiltoja, joissa työstetään sekä haalarimerkkejä ja
että muita osallistujia kiinnostavia käsitöitä.
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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 OH:n pöytäjääkiekon kunnosta ja huollosta. Ilmoittaa PÖLY:n järjestämistä
turnauksista ja järjestää halutessaan itse pöytäjääkiekkoturnauksen.

Saunakissa ja saunakissanpentu

Levittävät yleistä saunaintoa ja hyviä ja turvallisia saunakäytänteitä järjestön saunailloissa.
Saunakissa huolehtii saunahedelmän hankkimisesta.

LAN-peikko

LAN-peikko edistää videopelikulttuuria fyysikkoyhteisössä. Eniten tämä näkyy LANien, eli
videopeleille pyhitettyjen tapahtumien järjestämisessä. Perinteiset LANit ovat noin 2-4
päivää kestäviä tapahtumia, jossa kaikki halukkaat raahaavat koneensa samaan paikkaan
(yleensä joko OH tai klusteri, mutta vaihtoehtoisiakin lokaatioita voi 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 tarvittaessa autokyytit LANittajien
tietokoneille, olla vastuussa kaikista LANien ajan, hoitaa loppusiivous (muista nakittaa
myös muita siivoamaan!), ja tärkeimpänä, tiedottaa LANeista! Hyvä ja tarpeeksi ajoissa
tehty tiedotus on elintärkeää LANien menestyksen kannalta. Aiemmin mainittujen
seikkojen vuoksi on etu, jos ainakin yhdellä LAN-peikoista on klusteriavain ja/tai auto,
mutta nämä eivät ole välttämättömyys. Päätapahtumien lisäksi voi järjestää mitä tahansa
videopeleihin liittyvää, esimerkiksi excuja tai videopeli-iltoja.

Tapahtumat ja toiminta

Vaikka sinulla on paljon vapauksia luoda juuri haluamasi näköisiä tapahtumia, on
ensimmäinen vastuusi huomioida muut. Se näkyy konkreettisesti tapahtuman huolellisena
suunnitteluna sekä aikaisena ja kattavana tiedottamisena. Alla löytyy järjestön perinteiset
kerhot ja tapahtumat sekä ohjeita osaan niistä. Uudet ideat ovat myös aina tervetulleita!

Kerhot

Hullujen Ideoiden Toimikunnassa (HIT) voi ideoida luovasti ilman turhia paineita. Ideoita
toteutetaan usein hetken mielijohteesta ja joskus myös pitkällisen suunnittelun jälkeen.
Toiminta voi esimerkiksi sisältää lumisotia keskellä yötä, extempore-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.
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Se on helppo ja ratkiriemukas kerho, joka on vuodesta toiseen nauttinut jäsenistön
suosiosta.

Kitkakerroin, eli tuttavallisemmin Resonanssin kiipeilykerho, tarjoaa kaikille kiipeilystä
kiinnostuneille mahdollisuuden säännölliseen seinä- ja kalliokiipeilyyn rennolla
fyysikkoporukalla. Yhteisestä kiipeilystä tiedotetaan Resonanssin sähköpostilistalla ja
omassa Telegram-ryhmässä, missä myös extempore-käynneistä sovitaan kysynnän
mukaan. Tervetulleita ovat niin kiipeilyn aloittavat kuin kokeneemmatkin tekijät.

Lautapelikerho järjestää fyysikoille säännöllisesti lautapeli-iltoja napostelujen kera. Iltoja
pidetään usein joko klusterilla tai Opiskelijahuoneella.

Resonanssin RetkeilyRyhmä (RRR) vie jäseniään patikoimaan, vaeltamaan ja
ulkoilemaan erinäisiin kansallispuistoihin ja ulkoalueisiin muutaman kerran vuodessa,
enimmäkseen kevät-kesä-syksy-akselilla. Reissuista tiedotetaan Resonanssin
sähköpostilistalla, ja ryhmällä on myös oma Telegram-kanava. Joskus retkiä järjestetään
myös poikkitieteellisesti!

Leffakerho järjestää ekskursioita niin odotettuihin uutuuselokuviin kuin rakastettuihin
klassikkoleffoihin. Erilaisia teemailtoja ja maratonpäiviä järjestetään jäsenistön
kiinnostuksen mukaisesti. Säännöllisesti toimii myös Jaakko-kullan leffakerho joka
keskiviikko klo 17 OH:lla, popcorn on ilmaista.

Ompelukerho kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti, ja tarjoaa erilaisista
tekstiilityöstä (kuten kutomisesta tai haalarimerkkien ompelusta) kiinnostuneille
opiskelijoille tilaisuuden kokoontua käsitöiden, naposteltavan sekä hyvän seuran ääreen.

Pallopelikerho järjestää palloiluun liittyvää ajanvietettä, kuten beer pong -turnauksia.
Kerho on muuttanut muotoaan vuosien varrella, ja kerhon yksi suurimpia saavutuksia on
kiitoksia saanut Spotify-soittolista Domus Gaudiumin kerhotiloissa.

Aiempia kerhoja

Terassikerhon tarkoituksena on kiertää mahdollisimman monta terassia kesän aikana,
arvostella terassin valikoimaa ja tehdä huomioita säästä.

Elektroniikkakerho on elektroniikan suunnittelusta, nikkaroinnista ja koodaamisesta
kiinnostuneille. Kerhon toimii pienellä porukalla, joka päättää omat projektinsa ja vastaa
toimintansa avoimuudesta. Tällä hetkellä kerho on tauolla kiinnostuneiden puutteen
vuoksi.

Resonanssin upseerikerho pyrkii edistämään upseerijäsenten yhteishenkeä sääntöjensä
mukaisesti. RUK järjestää jäsenilleen asiaan kuuluvaa toimintaa. Kerho tiedottaa
toiminnastaan sähköpostilistallaan reson-uk.

Lenkkikerho on vuodesta 2014 johtanut opiskelijoita vauhdikkaassa toiminnassaan,
reippaillen Kumpulan ympäristössä jo aamuvarhain. Kerhon toiminnasta tiedotetaan
Opiskelijahuoneen tapahtumakalenterissa.
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Perinteet ja juhlallisuudet

Yhteisfysikaaliset fuksiaiset

Tuoreiden fuksien tullessa syksyllä taloon sisään, on tapana järjestää fukseille suunnattua
toimintaa. Ensimmäinen näistä suuremmista tapahtumista on fuksivastaavien järjestämät
ja vuosittain teemaa vaihtavat fuksiaiset, joissa uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan
toisiinsa ja Helsinkiin kaupunkisuunnistuksen merkeissä. Ryhmät kiertelevät
ainejärjestöjen ja yhteistyötahojen järjestämillä rasteilla ja suorittavat toinen toistaan
hauskempia tehtäviä. Kevyen urheilutapahtuman kruunaa jatkot, jossa parhaiten
suoriutuneet palkitaan.

Yhteisfysikaaliset fuksisitsit

Mitä olisikaan yliopisto-opiskelu ilman akateemisia pöytäjuhlia? Fuksisitseillä uudet (ja
vähän vanhemmatkin) opiskelijat pääsevät tutustumaan fyysikoiden sitsikulttuuriin ilman
suurempia paineita. Talon tavat ohjeistetaan juhlien alussa, 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 opiskelijoiden isoimmista 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 jo tarpeeksi, mutta jokainen hyvä syy saada fyysikot yhden
katon alle on käytettävä. Sauna on pakollinen osuus pikkujouluja (mutta saunominen
itsessään toki vapaaehtoista), ja saunavarauksen takia päivämäärä päätetään ajoissa.
Erikoista pikkujouluissa on se, että sen järjestää fuksit. Vanhat toimijat ohjaavat ja
opettavat uusia opiskelijoita tapahtuman järjestämisessä, jotteivat he missään vaiheessa
kokisi olevansa hukassa.

Itsenäisyyspäivä

Resonanssi osallistuu opiskelijoiden soihtukulkueeseen lipunkantajan, kahden airuen ja
muiden fyysikkomarssijoiden voimin. Lipunkantajana toimii tuleva puheenjohtaja. Airuet
pitävät airutnauhoja HYYn antaman nauhaohjesäännön mukaisesti. He vastaavat
ensisijaisesti lipun turvallisuudesta, eivätkä puhu turhia. Pukeutumiskoodi on tumma, eli
päälle sopii esim. tummat farkut, tumma takki sekä mustat kengät. Puvuntakkeja tai
-kenkiä ei kannata pukea. Kannattaa varautua mahdollisuuksien mukaan lämpimin
vaattein, sillä tapahtuma edellyttää useamman tunnin talvisäässä seisoskelua ja kävelyä.

Laskiainen

Suunnaksi Ullanlinnanmäki! Laskiainen koostuu mäenlaskukisasta, 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.
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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, jota ei ole muutamaan
vuoteen järjestetty. Kuitenkin innostuneiden löytyessä tämäkin tapahtuma voitaisiin
herättää henkiin. Tapahtuman idea on pyhittää kokonainen ilta tanssille eli järjestää kilpailu
siitä, ketkä pystyvät tanssimaratonaamaan juomataukoja lukuunottamatta pysähtymättä
usean tunnin (min. 4 h) 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 mainoksista
● 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.
Erityisesti juhlapaikka kuuluu varata jo 1-1,5v 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, jonka jälkeen pehmiskone pyörii
Opiskelijahuoneella iloisesti. Viime vuosina on vakiintunut käytäntö jatkaa Vallilan kentälle,
jossa pelataan pesistä. Aikataulun kanssa on oltava tarkka, sillä tasan klo 18 lakitetaan
Manta. Paikalla kannattaa olla ajoissa, jos tahtoo hyvän sijainnin. Juhlat jatkuvat Mantalta
Tuomiokirkon portaille, josta juhlaväki kulkeutuu Vappurehaan tai muille omille jatkoille.

Vappua varten pitää muistaa: hyvä tiedotus, juhlamieli, kavereista pidetään huolta ja
ostakaa riittävästi skumppaa.
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