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Toimintasuunnitelma 2009
Vuonna 2009 Kemistikilta keskittyy palvelemaan kaikkia kiltalaisia.
Killan sääntöjä päivitetään. Kemistikilta tulee vuonna 2009 keskittymään perustoimintoihinsa, mutta asioita ei tulla
tekemään yksinomaan vanhojen toimintatapojen velvoittamana.

Sisäasiaintoimikunta
Killan tapahtumissa panostetaan vuonna 2009 määrän sijasta laatuun.
”Unohda kaikki, mitä luulit tietäväsi Neluricupista!” Tapahtumien sisältöä päivitetään.
Sisäasiaintoimikunta vastaa killan tapahtumien – sitsien, saunailtojen, Kondensatio jne. – järjestämisestä. Perinteisiä
tapahtumia järjestetään, milloin ne tuntuvat edelleen sopivilta ja mielekkäiltä. Uusien tapahtumien suunnittelun
lähtökohtana on killan toiminnan monipuolistaminen ja kaikkien kiltalaisten aktivoiminen.
ApuST:n (apuisäntä, apuemännät, juomanlaskijat...) potentiaali hyödynnetään jakamalla heille osavastuuta
tapahtumien järjestämisessä.

Ulkoasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta huolehtii killan yhteyksistä sidosryhmiin. Erityisesti vuonna 2009 keskitytään yrityssuhteiden
laatuun ja pitkäjänteisyyteen.
Yhteistyötä killan alumnien (KKlubi) kanssa elvytetään, kuten myös kontakteja muihin kemistijärjestöihin. Keväällä
2009 järjestetään Kemiat kohtaa –tapahtuma, johon kutsutaan kemian alan teekkareita maan laajuisesti.
Järjestetään XQ‐kohteita tasapuolisesti kaikille pääainesuunnille.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta ja yhteyden pitäminen tiedekuntaan.
Edunvalvontatoimintaa hoidetaan yhdessä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Kemian tekniikan opiskelijoista
hallinnon opiskelijaedustajina ovat Minna Väkevä (tiedekuntaneuvosto) ja Juho Perälä (koulutusneuvosto), jonka
varajäsenenä toimii Henna Jääskeläinen. Myös muihin tiedekunnan halopedeihin pidetään aktiivisesti yhteyttä.
Erityisenä haasteena vuonna 2009 on Aalto‐yliopiston valmistelun seuraaminen ja reagoiminen sen aiheuttamiin
muutoksiin. Myös tiedekuntauudistuksen vaikutuksia seurataan. Ajankohtaisista asioista välitetään tietoa
opiskelijoille. Kilta osallistuu osaltaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen yhteistyössä tiedekunnan toimijoiden
kanssa.

KEMISTIKILTA Ry

2 (2)

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta
PL 69
02151 Espoo
FAX (09) 462 373

Toimikunta huolehtii myös tenttiarkistosta ja arkistoinnista sekä inventoi killan arkistot. Toimikunta järjestää
opintoaiheisia tapahtumia, joissa tarjotaan kiltalaisille tietoa opiskelu‐ ja harjoittelumahdollisuuksista.

pHuksitoimikunta
pHuksitoimikunnan ensisijaisena tarkoituksena on tutustuttaa pHuksit teekkarikulttuuriin, sekä yleisestä että
kemistiteekkarin näkökulmasta. Tavoite saavutetaan toimikunnan pHukseille järjestämien erilaisten tapahtumien,
tiedotuksen sekä vertaistuen kautta.
pHuksitapahtumien konsepteja pohditaan, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat tarkoitustaan, eivätkä haittaa
opintoja: teekkarikulttuuri ja opinnot eivät ole toisiaan poissulkevia. Tapahtumia järjestettäessä otetaan huomioon
pHuksien erilaisuus – kaikki ei sovi kaikille.
CanCanin roolia nimenomaan pHuksien yhteishenkeä luovana, humoristisena ja kaikille avoimena aktiviteettina on
korostettava.
ISOjen sitoutumiseen kiinnitetään huomiota, lähtien ISOhakemuksista ja etukäteen sovituista ISOtapaamisista.
pHuksitoimintaa aletaan suunnitella pHuksikapteenin johdolla hyvissä ajoin keväällä. pHuksioppaan sisältöä ja
aiheiden oleellisuutta mietitään.

Tiedotustoimikunta
Tiedotustoiminta jatkuu vuonna 2009 säännöllisenä, luotettavana ja laadukkaana. Kiltalaisille lähetettävissä
viikkotiedotuksissa keskitytään asioihin, joilla on suurta kiltalaisjoukkoa koskevaa merkitystä. Viikkotiedotukset
pidetään mahdollisimman tiiviinä, sillä ne ovat killan pääasiallinen tiedotuskanava. Viikkotiedotusten ilmestyminen
myös tky.alayhd.kk –uutisryhmässä jatkuu.
Killan WWW‐sivut ovat uudistuksen tarpeessa. Nykyisten sivujen toiminnallisuutta ei uudistuksessa saa kadottaa.
Sivujen uudistukselle selvitetään paras mahdollinen toteutustapa ja uudistus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä raadin
kanssa. Sivuja aletaan käyttää entistä monipuolisemmin myös tiedotukseen mm. opintoasioista.
Tiedotustoimikunnan yhteistyötä tiivistetään vuonna 2009. Toimikunta on laajentunut viimevuotisesta, sisältäen nyt
edellisvuodesta poiketen peräti kahdeksan sitoutunutta Tisleen toimittajaa, kaksi paparazzia sekä sääntöhöpönassun,
yhteensä toimikunnassa on siis 13 jäsentä. Erityisesti Tisleen toimituksen sekä paparazzien yhteistyötä tiivistetään,
jotta Tisleen laadukas kuvitus saadaan varmistettua. Paparazzien killan tapahtumista ottamien kuvien julkaisua
selvitetään vuoden aikana. Tiedotustoimikunta tulee myös kokoontumaan kokonaisuutena vuoden 2009 aikana
väliaikakatsauksiin.
Tisleen laatuun panostetaan vuonna 2009.

