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Tiedotustoimikunta
Killan pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu viikoittain kk-info-sähköpostilistan
kautta. Sunnuntaisin ilmestyvässä viikkotiedotteessa kerrotaan killan omista
tapahtumista ja tiedotettavista asioista sekä kiltalaisia kiinnostavista muista
tapahtumista. Viikkotiedotteet julkaistaan myös killan www-sivuilla. Vaihtoopiskelijoiden tiedottamista jatketaan viime vuonna perustetulla CHEM:in
yhteisellä englanninkielisellä chem-international-sähköpostilistalla.
Tiedotusta Facebookin kautta aktivoidaan ja hyödynnetään enemmän.
Kemistikillan nettisivujen tapahtumat päivitetään myös englanniksi. Tisle-lehti
ilmestyy jatkossakin viisi kertaa vuodessa. Paparazzit kuvaavat killan
tapahtumia. Kuvia julkaistaan killan nettisivuilla sekä Tisleessä.

Sisäasiaintoimikunta
Sisäasiaintoimikunta järjestää kiltalaisille tapahtumia erilaisista sitseistä
rauhallisiin illanviettoihin ja saunailtoihin. Myös Kondensatio 124 järjestetään.
Tapahtumien laatuun ja mielekkyyteen panostetaan ja niiden tarjonta pidetään
monimuotoisena. Lisäksi toimikunnassa jatketaan viime vuonna aloitettua
käytäntöä erilaisten jätteiden kierrättämisestä.
Sisäasiaintoimikunnan jäsenten jaksavuudesta huolehditaan ja toimikunnalle
järjestetään omaa virkistäytymistä. Jäseniltä otetaan mielellään vastaan ideoita
ja kehitysehdotuksia tapahtumista. Kiltahuoneen siisteyteen ja viihtyisyyteen
kiinnitetään huomiota ja kiltalaisilta otetaan vastaan palautetta huoneen
mahdollisesta kehittämisestä.

Ulkoasiaintoimikunta
Yrityssuhteiden ylläpitoa jatketaan, kuten ennen, kuitenkin niin että pyritään
saamaan mukaan uusia yrityksiä. Yrityssuhteita ylläpidetään järjestämällä
yritysiltoja, excursioita ja sponsoroituja liikunta-tapahtumia.

Keväällä keskitytään paikallisempiin yrityksiin ja järjestetään excursioita ja
alustusiltoja lähiyrityksiin. Kotimaan pitkä excursio järjestetään syyslukukauden
alussa. Hyvinvointitapahtuma järjestetään loppusyksystä.
Kansainvälisiä opiskelijoita kannustetaan lähtemään mukaan killan toimintaan.
Kemistikilta järjestää vuoden aikana etenkin kansainvälisille opiskelijoille
suunnatun tapahtuman. Kemistikilta vastaanottaa uuden maisteriohjelman
maisterivaiheen opiskelijat yhteistyössä Vuorimieskillan ja Puunjalostajakillan
kanssa. Prosessiteekkareille esitellään toimintaa.
Alumnisuhteita pidetään yllä järjestämällä kevään aikana sitsit KKlubin kanssa.
Opiskelijoille järjestetään myös alumni-ilta, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus
verkostoitua ja tutustua valmistuneisiin. Alumniyhdistys KKlubin ja killan välistä
tiedotusta lisätään, alumneja kannustetaan liittymään killan kannatusjäseniksi ja
kiltalaisia puolestaan alumniyhdistyksen jäseniksi.
Aalto-yliopiston kiltojen kanssa tehdään enemmän tiivistä yhteistyötä. Etenkin
korkeakoulun kiltojen ja yhdistysten kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä. Sekä
liikunta- että kulttuuritapahtumia järjestetään yhdessä muiden kiltojen kanssa.
Yhteydenpito sisarkiltoihin sekä muihin ystävätahoihin niin Suomessa kuin
ulkomaillakin pidetään yllä mahdollisimman aktiivisesti.
Neon Rave järjestetään syksyllä Servin Mökissä. Tapahtuman järjestelyitä
hoitamaan kasataan oma toimikunta. Tapahtuman kehitys säilytetään
nousujohteisena ja pyritään kehittämään tapahtumaa edelleen.
Joka kuukausi pyritään järjestämään pienimuotoinen kulttuuritapahtuma
”Kemistikilta
goes”-konseptilla.
Esimerkkitapahtumina
voisivat
olla
teatteriesitykset, konsertit, urheilutapahtumat tai elokuvaillat.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunta toimii yhdyssiteenä korkeakoulun ja opiskelijoiden välillä sekä
tekee yhteistyötä hallopedien kanssa. Opintotoimikunnan tehtävä on tiedottaa
yliopistoa ja korkeakoulua koskevista muutoksista. Opintotoimikunta on
mukana myös toteuttamassa laatujärjestelmän auditointia. Opintotoimikunta
huolehtii arkistosta ja päivittää tenttiarkistoa sekä kirjoittaa historiikkiä.
Kemistikilta tekee yhteistyötä Fyysikkokillan, Tietokillan ja Inkubion kanssa
uuden Life Science Technologies -maisteriohjelman tiimoilta.

