Toimintasuunnitelma 2012
Kemistikillan raadissa toimivat seuraavat henkilöt vuonna 2012:
Jukka Lommi
puheenjohtaja
Sakari Poikkimäki
opintovastaava, opintotoimikunnan pj., varapuheenjohtaja
Anni Karjalainen
emäntä
Hin Chu
isäntä, sisäasiaintoimikunnan pj.
Elmeri Waljus
PR-vastaava
Eero Sääski
ulkovastaava, ulkoasiaintoimikunnan pj.
Olli Leinonen
tiedottaja-sihteeri, tiedotustoimikunnan pj.
Paavo Mälkönen
rahastonhoitaja
Emilia Stenman
pHuksikapteeni, pHuksitoimikunnan pj.
Vuonna 2012 Kemistikilta järjestää laadukkaita tapahtumia ja palveluja jäsenilleen.
Toiminnassa keskitytään valmistautumaan Kemian tekniikan korkeakoulun yhteisen
hakukohteen tuomiin muutoksiin. Vuorimieskillan ja Puunjalostajakillan hallituksien kanssa
järjestetään yhteisiä kokouksia kandiuudistukseen ja kiltojen tulevaisuuteen liittyen.
Kemian laitoksen rakennuksen ulkopuolelle pystytetään näyttävä Kemistikilta-monumentti.

Sisäasiaintoimikunta
Sisäasiaintoimikunta järjestää kiltalaisille tapahtumia, kuten sitsejä, saunailtoja sekä
juhlallisen Kondensatio 121:n. Hydrolysiä ei järjestetä viime vuoden vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Järjestetään toimintaa muiden kiltojen kanssa. Esimerkiksi
keväällä järjestetään teemasitsit yhdessä IK:n ja Athenen kanssa.
Kiltahuoneen siisteyteen kiinnitetään enemmän huomiota laajentamalla kiltisvastaavien
vastuualueita.

Ulkoasiaintoimikunta
Tutustutetaan kiltalaisia alumnijärjestöihin tarjoamalla näkyvyyttä killan toiminnassa.
Kannatusjäsentoimintaa markkinoidaan. Tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja
yhteistyömalleja laajennetaan.
Killan ekskursiokulttuuria ylläpidetään järjestämällä mielekkäitä yritysvierailuja huomioiden
eri pääainesuuntien opiskelijat. Järjestetään yksi pidempi kotimaan ekskursio
syyslukukaudella. Päiväekskursioiden määrää nostetaan.

Kannustetaan kiltalaisia osallistumaan aktiivisesti killan kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.
Tuetaan uusien urheilulajien ja kulttuurielämysten kokeilua. Hyvinvointikilpailu järjestetään
keväällä 2012. Killan joukkueet osallistuvat salibandyn, lentopallon, koripallon sekä futsalin
Unisportin liikuntasarjoihin vuonna 2012. Liikuntasarjojen tiedotusta parannetaan.
Tiedotusta vaihto-opiskelijoille ja ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille lisätään ja
kannustetaan heitä osallistumaan aktiivisesti killan tapahtumiin sekä kartoitetaan heidän
kiinnostustaan toimihenkilötehtäviin.

pHuksitoimikunta
pHuksitoimikunta kasvattaa pHukseja kemistiteekkareiksi sekä järjestää heille
toiminnallisia tapahtumia. Ennen lukukauden alkua järjestetään ISOhenkilöille ISOlähtö
sekä pHukseille varaslähtö.
pHukseja kannustetaan toimimaan aktiivisina Aalto-yhteisön jäseninä ja heitä tutustutetaan
yliopistomme alayhdistysten toimintaan.
Kannustetaan ISOja järjestämään pHukseille tapahtumia aktiivisesti koko vuoden.
Lisätään yhteistyötä Vuorimieskillan ja Puunjalostajakillan kanssa.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunta pitää kiltalaiset ajan tasalla korkeakoulun ja Aalto-yliopiston sisällä
tapahtuvista opintoihin liittyvistä muutoksista, sekä tekee tiivistä yhteistyötä
opintoneuvolan ja HallOpEdien kanssa.
Perustetaan opintotoimikunnan alla toimiva ryhmä, jonka tarkoituksena on erityisesti
reflektoida kandiuudistukseen liittyviä aiheita. Tenttiarkistoa ylläpidetään ja lisätään sen
tarjontaa kannustamalla kiltalaisia kartuttamaan tenttiarkiston sisältöä.

Tiedotustoimikunta
Viikkotiedotukset toimivat killan pääasiallisena tiedotuskanavana. Huomiota kiinnitetään
tiedotusten
helppolukuisuuteen
ja
asiapitoisuuteen.
Uutisryhmien
käyttöä
tiedotusvälineenä jatketaan.
Tisleen taso pidetään laadukkaana vuonna 2012. Tisleestä myydään mainostilaa.
Paparazzit kuvaavat killan tapahtumia niin arkistointia kuin Tislettä varten. Kuvia
julkaistaan myös killan kuvagalleriassa. Lukuvuoden 2011-2012 toiminnasta koostetaan
kuvakirja.
Internetin sosiaalisia medioita hyödynnetään tehokkaasti vuonna 2012.

