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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. Vaihto-opiskelijoiden tiedottamista jatketaan CHEM:in
yhteisellä englanninkielisellä chem-international-sähköpostilistalla.
Tiedotusta Facebookin ja Instagramin 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. Sisäasiantoimikunta järjestää myös Kondensatio 125:n, Neon
Rave sekä PreWapun, joille ovat tervetulleita myös killan ulkopuoliset. Tapahtumien laatuun
ja mielekkyyteen panostetaan ja niiden tarjonnan monimuotoisuutta lisätään. Yhteistyötä
Kemian tekniikan korkeakoulun muiden kiltojen ja opiskelijayhdistyksen kanssa lisätään ja
kehitetään. Lisäksi toimikunnassa jatketaan viime vuonna aloitettua käytäntöä erilaisten
jätteiden kierrättämisestä.
Sisäasiaintoimikunnan jäsenten jaksamisesta 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 liikuntatapahtumia.
Alkukeväällä järjestetään fukseille suunnattu excursio sekä vuosijuhlaexcursio. Kotimaan
pitkä excursio järjestetään syyslukukauden alussa. Hyvinvointitapahtuma järjestetään
loppusyksystä. Näiden lisäksi vuoden aikana pyritään järjestämään 1-2 muuta excursiota.
Kansainvälisiä opiskelijoita kannustetaan lähtemään mukaan killan toimintaan. Kemistikillan
tavoitteena on järjestää vuoden aikana kaikki tapahtumat niin, että kansainvälisetkin
opiskelijat tuntevat olevansa tervetulleita muun muassa järjestämällä excursiot sekä
tiedottamalla toiminnasta englanniksi. 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.
Kemistikilta järjestää jäsenilleen monipuolista kulttuuritoimintaa yhteisten iltamien muodossa.
Esimerkkitapahtumina mainittakoon 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. Historiikin tila vuodesta 2011 lähtien on tarkoitus tarkastaa vuoden
aikana.
Tämän vuoden opintotoimikunnan päätavoitteena on uudistaa killan opintotoiminta
vastaamaan enemmän maisteritason opiskelijoita. Tämä tarkoittaa keskittymistä kolmen
maisteripääaineen;
Chemical
Engineering-,
Chemistryja
Life
Science
Technologies-ohjelmien opiskelijoihin ja näihin pääaineisiin siirtyviin 2-3 vuoden
prosessitekniikan kandiopiskelijoihin. Kemistikilta tekee yhteistyötä Fyysikkokillan, Tietokillan

ja Inkubion kanssa Life Science Technologies -maisteriohjelman tiimoilta LST-toimikunnassa.
Killassa toimivien Hallopedien kanssa thedään yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vuoden aikana tavoitteena on järjestää kaksi tapahtumaa ja suunnitella jo vuoden 2017
tammikuulle yksi. Syksyllä on tarkoitus järjestää vaihtoinfo.Toinen syksylle suunniteltu
tapahtuma on maisteripääaineinfo.Syksyllä on tarkoitus ottaa myös paremmin koppi uusista
maisteriopiskelijoista ja esitellä killan toimintaa. Vuoden 2017 tammikuulle on tarkoits
suunnitella valmiiksi kemianteollisuus-aiheinen harkkasauna.

