Toimintasuunnitelma 2014
Kemistikiltaa ja sen toimintaa kehitetään ottaen huomioon muuttuva toimintaympäristö.
Kemistikillan raadissa toimivat seuraavat henkilöt vuonna 2014:
Artturi Ropponen
Iiro Perttula
Emilia Ronkainen
Reetta Hassinen
Mika Asikainen
Hilja Korhonen
Sakari Hiidenheimo
Markus Hovi

puheenjohtaja
rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja
tiedottaja-sihteeri, tiedotustoimikunnan pj.
emäntä, sisäasiaintoimikunnan pj.
isäntä
ulkovastaava, ulkoasiaintoimikunnan pj.
yrityssuhdevastaava
opintovastaava, opintotoimikunnan pj.

Tiedotustoimikunta
Killan pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu viikoittain kk-info-sähköpostilistan kautta.
Kemistikillan omasta englanninkielisestä viikkotiedotteesta luovutaan. Tiedotusta vaihtooppilaille parannetaan perustamalla yhteistyössä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen ja
yhdistysten kanssa yhteinen englanninkielinen viikkotiedotus. Tiedotusta Facebookin kautta
aktivoidaan ja hyödynnetään enemmän. Tisle ilmestyy jatkossakin viisi kertaa vuodessa.
Paparazzit kuvaavat killan tapahtumia ja lisäävät kuvat killan nettisivuille. Kuvia julkaistaan
myös Tisleessä. Kemistikillan nettisivujen tapahtumat päivitetään myös englanniksi.

Sisäasiaintoimikunta
Sisäasiaintoimikunta järjestää killan jäsenille tapahtumia, kuten sitsejä, saunailtoja sekä
Kondensatio 123:n. Vähenevästä kiltalaisten määrästä huolimatta tapahtumia järjestetään
usein ja laadusta tinkimättä. Tapahtumien jätteiden kierrätystä parannetaan lajittelemalla
ainakin bio- ja metallijätteet erikseen sekajätteestä.
Sisäasiaintoimikunnan toimihenkilöitä motivoidaan ja tehdään läheistä yhteistyötä heidän
kanssaan kuunnellen heidän mielipiteitään. Kiltahuoneen siisteydestä ja viihtyvyydestä
pidetään huolta, ja parannetaan sitä kiltalaisten toiveita kuunnellen.

Ulkoasiaintoimikunta
Alumniyhteistyötä lisätään järjestämällä enemmän yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi saunailtoja
tai sitsejä, alumnien ja kiltalaisten kesken. Alumniyhdistys Polin Kemistiklubin alumnit ry:n ja
killan välistä tiedotusta lisätään, alumneja kannustetaan liittymään killan kannatusjäseniksi ja
kiltalaisia puolestaan alumniyhdistyksen jäseniksi. Prosessiteekkarit ry ja sen toimintaa
esitellään kattavasti alumneille.
Korkeakoulun muiden kiltojen, Prosessiteknillisen kerhon ja Prosessiteekkareiden kanssa
tehdään enemmän tiivistä yhteistyötä. Sekä liikunta- että kulttuuritapahtumia järjestetään
yhdessä muiden kiltojen kanssa ja tapahtumia myös yhdistellään keskenään. Yhteydenpito
sisarkiltoihin sekä muille ystävätahoille niin Suomessa kuin ulkomaillakin pidetään aktiivisena.
Otaniemi toimii vuonna 2014 Kemiat kohtaa -tapahtuman järjestävänä tahona. Asianosaisia
kemianopiskelijoiden järjestöjen edustajia kutsutaan eri puolilta Suomea osallistumaan tähän
kolmipäiväiseen, excursioita ja iltaohjelmaa sisältävään tilaisuuteen. Iltaohjelma on avoin
Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen jäsenille ja kaikilla on mahdollisuus tutustua
kutsuttujen tahojen edustajiin.
Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan samalla suunnitelmalla kuin viime vuonna mm. liikunta-,
rekrytointi- ja yritysesittelytapahtumien kautta.
Kotimaan pitkä excursio järjestetään syksyllä 2014. Hyvinvointikilpailu järjestetään, mutta
ajankohta mitä todennäköisimmin siirtyy syksylle siten, että se alkaisi kotimaan pitkän
excursion jälkeen.
Kv-toiminnassa painopiste on kv-ISOjen rekrytoinnissa ja kommunikoinnin parantamisessa eri
osapuolten välillä. Lisäksi killan jäsenyyttä markkinoidaan vaihto-opiskelijoille.
Neon Rave järjestetään syksyllä 2014 Servin Mökissä. Tapahtuman kehitys säilytetään
nousujohteisena ja esimerkiksi tekniseen puoleen ja markkinointiin tarvittavia resursseja
lisätään sen mukaan. Tapahtumaa järjestämään kootaan erillinen toimikunta.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunta tiedottaa Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelmien uudistuksen
etenemisestä, ja opintoasioihin liittyvistä muutoksista Aalto-yliopistossa. Opintotoimikunta
tekee tiivistä yhteistyötä HallOpEdien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös opintoneuvolan ja

korkeakoulun opetuksesta vastaavan henkilöstön kanssa. Sekä arkistoa että tenttiarkistoa
ylläpidetään ja 125-vuotishistoriikin tekemistä jatketaan.

