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Kemiantekniikan kilta ry:n  

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

 

1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 

 

1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa  

Kilta toimii yhteistyössä kemiantekniikan koulutusohjelman kanssa. Pääasiallisesti 

yhteyshenkilöinä toimivat killan puolelta hallituksen puheenjohtaja ja edunvalvontavastaava, 

joka on hallituksen jäsen. Tapaamisia koulutusohjelman johtajan kanssa pidetään tarpeen 

mukaan, mieluiten vähintään kerran lukukaudessa. Tämän lisäksi jokaisen periodin jälkeen 

järjestetään kiltakahvit, jossa edunvalvontavastaava esittelee kokoamansa kurssipalautteet 

edeltävästä periodista. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella koulutusohjelman 

ajankohtaisista asioista. Tilaisuus on avoin killan jäsenille ja paikalle kutsutaan 

koulutusohjelman puolelta kurssien vastuuopettajia ja muita kurssien sisältöön vaikuttavia 

henkilöitä sekä henkilökuntaa opintopalveluista. Kilta auttaa osastoa erilaisissa 

tapahtumissa kuten päiväkotivierailuissa ja korkeakoulupäivissä pitäen erilaisia 

aktiviteetteja tapahtumien osallistujille. Kilta toimii yhteistyössä kemiantekniikan opinto-

ohjaajan ja opintoneuvojan kanssa.  

 

Killan puheenjohtaja osallistuu LUT School of Engineering Sciencen järjestämiin 

tapaamisiin. Kilta ylläpitää yhteistyötä Lateksii ry:n kanssa liittyen Schoolin yhteisiin asioihin. 

Kilta pyrkii järjestämään ainakin yhden tapahtuman vuodessa yhdessä Lateksii ry:n kanssa, 

esimerkiksi saunaillan, fuksisitsit tai –kursion. 

 

1.2. Kansainväliset opiskelijat 

Killan kv-vastaava vastaa kansainvälisten opiskelijoiden asioista ja käy LTKY:n kv-

vastaavan koolle kutsumissa kokouksissa sekä järjestää yhdessä muiden kiltojen kv-

vastaavien kanssa suunniteltuja tapahtumia. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu myös edistää 

killan kansainvälistymistä ja toimia yhteyshenkilönä kansainvälisten opiskelijoiden ja killan 

välillä.  

 

Killan kv-vastaava yhdessä puheenjohtajan kanssa päivittää englanninkielistä kiltainfoa 

tarpeen mukaan uusia kv-opiskelijoita varten ja toimii killan yhteyshenkilönä 

koulutusohjelman kv-opiskelijoihin. Tiedotuskanavina toimivat sähköpostilista ja Facebook-

ryhmä. 
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2. YHTEISTYÖ 

 

2.1. Kampuksella toimivat killat ja LTKY 

LUT:n muiden kiltojen sekä LTKY:n kanssa harjoitetaan yhteistyötä kiltaneuvostossa. Siellä 

sovitaan yhteisistä tapahtumista sekä niiden järjestelyistä. Kiltaneuvostossa sovitaan myös 

kiltojen yhteisistä pelisäännöistä koskien esimerkiksi vuosijuhlia ja haalareiden tilauksia.  

 

Killasta on myös edustaja LTKY:n eri toimikunnissa kuten liikuntatoimikunnassa ja 

saunatoimikunnassa. Kilta osallistuu toimikuntien toimintaan ja kannustaa jäsenistöä 

käymään toimikuntien järjestämissä tapahtumissa. Killan liikuntavastaava järjestää 

tervehenkisiä tapahtumia yhdessä muiden kiltojen liikuntavastaavien kanssa sekä järjestää 

killalle jonkun toisen killan kanssa yhteisen liikuntasaliajan. Killan emäntä ja isäntä 

järjestävät muiden LTKY:n saunatoimikunnassa toimivien henkilöiden kanssa yhteisiä 

saunailtoja pari kertaa lukukaudessa sovitun järjestyksen mukaisesti, erityisestä syystä 

voidaan saunailtoja järjestää useamminkin. 

 

Kilta osallistuu LTKY:n järjestämiin tapahtumiin esimerkiksi pitämällä omaa rastia 

esimerkiksi Jääriehassa, Fuksitehtävissä ja Fuksisuunnistuksessa. 

 

2.2. Sisarkillat 

Kilta on yhteydessä muihin korkeakoulujen ja yliopistojen sisarkiltoihin. Yhteistyötä 

ylläpidetään vierailemalla eri kiltojen luona esimerkiksi excursioiden sekä vuosijuhlien ja 

muiden tapahtumien yhteydessä, sekä kutsumalla ja ottamalla vastaan vierailijoita eri 

tiedeyhteisöistä. 

 

2.3. Teollisuus ja yritykset 

Killan yhteyksiä teollisuuteen pidetään yllä ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan 

laajentamaan ja parantamaan. Yhteistyötä jatketaan muun muassa haalarimainoksien ja 

vuosijuhlasponsorointien muodossa. Lisäkontakteja luodaan tekemällä kiltaa positiivisella 

tavalla tunnetuksi excursioiden yhteydessä sekä ottamalla osaa erilaisille messuille.   

 

Myös jo valmistuneita opiskelijoita voidaan hyödyntää uusien yrityskontaktien hankinnassa. 

Yhteydenpitoa valmistuneisiin hoitaa alumnivastaava, joka on killan toimihenkilö. 

Alumnitoimintaa ylläpidetään esimerkiksi Facebook-ryhmän kautta. Kilta voi vuoden aikana 

järjestää esimerkiksi alumnitapaamisen. 
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2.4. Paperi-insinöörit ry 

Paperi-insinöörit/Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa jatketaan edelleen yhteistyötä. Killan 

yhteyshenkilönä toimii PI–vastaava, mahdollisesti puheenjohtaja, joka osallistuu Nuorten 

Forumin kokouksiin. PI-vastaava tiedottaa killan kuulumisia järjestölle ja osallistuu 

keskusteluun ajankohtaisista asioista sekä tiedottaa kiltaa kokouksissa käsiteltävistä 

asioista. Kilta osallistuu tammikuussa 2017 järjestettävään FBI-päivään Espoossa. Kilta 

pyrkii vuoden 2017 aikana aktiivisesti pitämään lukiolaisinfoja järjestön puolesta. 

 

2.5. Yhteistyö Amarillon kanssa 

Kilta voi solmia yhteistyösopimuksen Lappeenrannan keskustassa toimivan yökerho 

Amarillon kanssa vuodelle 2017. Vuoden 2016 hallitus on alustavasti sopinut sopimuksen 

yksityiskohdista ja sopimus on ns. valmis allekirjoitettavaksi. 

 

3. KULTTUURI 

 

3.1. Kemiat kohtaa 2017 

Kemiat kohtaa -tapahtuma järjestetään Lappeenrannassa 9.-10.2.2017. Tapahtumaan 

kuuluu mahdollisesti yritysvierailuja, saunailta, bileet ja sitsit. Tapahtumaan kutsutaan 

kemian alan opiskelijoita ympäri Suomea.  

 

3.2. Syksynavajaiset 

Muiden kiltojen kanssa vuorotellen järjestettävistä juhlista sovitaan kiltaneuvostossa ja 

vuonna 2017 killan on määrä järjestää Syksynavajaiset toisen fuksiviikon tiistaina. 

Syksynavajaiset voidaan järjestää esimerkiksi baaribileinä. 

 

3.3. Vuosijuhlat 

Kilta täyttää vuonna 2017 41 vuotta. Syntymäpäivää vietetään syksyllä vuosijuhlien 

merkeissä, mahdollisesti jonkun toisen killan kanssa yhteisillä juhlilla. Vuosijuhlilla palkitaan 

killan hallituksen päättämä Vuoden opettaja. 

 

3.4. Toogabileet ja Happobileet 

Wapun juhlinnan yhteydessä järjestetään Toogabileet. Syksyn aikana on mahdollisuus 

järjestää Happobileet esimerkiksi vuosijuhlien alla. 
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3.5. Muut tapahtumat 

Killan tutustumisilta järjestetään syksyllä 2017. Ajankohta tutustumisillalle on mieluiten 

ensimmäisellä fuksiviikolla yhdessä tutorien ja fuksivastaavan kanssa. Tapahtumaan 

kutsutaan uudet fuksit sekä uudet kv-opiskelijat. 

 

Kilta järjestää tutorien kanssa fukseille valokuvauksen, jossa jokaisesta fuksiryhmästä 

otetaan kuva ja kuvat laitetaan henkilöiden nimien kanssa esille kiltahuoneen seinälle. 

Aikaisempien vuosien kuvat arkistoidaan. 

 

Syyslukukauden lopuksi järjestetään jäsenistölle pikkujoulut. 

 

3.6. pHuksikoulutus ja perinteet 

pHuksikoulutuksen tarkoituksena on opettaa pHuksit teekkareiden tavoille. Edellytyksenä 

pHuksin teekkariksi ylentämiselle on riittävä määrä pHuksipisteitä sekä Wapun aattona 

tapahtuva teekkarikaste. Killan Vuoden pHuksi palkitaan Wappupäivän piknikillä. 

 

pHukseille lähetetään kesällä Käyttöturvallisuustiedote, jossa esitellään kilta, tutorit ja 

pHuksivastaava. pHukseja kannustetaan osallistumaan killan tapahtumiin, killan toimintaan 

sekä ylioppilaskunnan toimintaan. Erityisesti saunailtojen tulee toimia yhteishenkeä ja 

teekkarikulttuuria edistävänä tapahtumana. Killan omat pHuksitehtävät järjestetään keväällä 

perinteitä kunnioittaen ja uusia luoden. Lisäksi kilta osallistuu LTKY:n järjestämiin 

fuksitapahtumiin. Hyväksi havaittua fuksisitsitoimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään 

mahdollisuuksien mukaisesti muiden kiltojen kanssa.  

 

pHukseille tilataan labratakit, suojalasit ja haalarit, joihin myydään mainoksia. Labratakkien 

ja suojalasien hankinnasta sekä haalareiden mainosten myymisestä ja hankinnasta vastaa 

yritys- ja haalarivastaava. 

 

Killan vanhempien tieteenharjoittajien yhteyksistä killan toimintaan sekä perinteitä 

kunnioittavana tietopankkina toimii toimihenkilö, Jarru.  

 

3.7. Excursiotoiminta 

Vuoden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan excursioita kemianalan yrityksiin. 

Keväällä Kemiat kohtaa-tapahtuman yhteydessä järjestetään yritysvierailuja lähiseudun 

yrityksiin.  
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Syksyllä 2017 järjestetään fuksikursio, joka voidaan järjestää mahdollisesti yhdessä toisen 

yliopistolla toimivan killan kanssa. Kilta osallistuu Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle, mikäli 

se järjestetään ja saamme kutsun tapahtumaan vuonna 2017.  

 

3.8. Projektit 

Kilta tekee (puisto)kemisti-paitatilauksen tai mahdollisesti suunnittelee uuden kiltavaatteen. 

Kilta tilaa myös tarvittaessa lisää haalarimerkkejä.  

 

Vuoden 2017 aikana killalle voitaisiin luoda merkkiohjesääntö ainakin kiltanauhan käytöstä 

40 vuotisen taipaleen kunniaksi. Tällöin myös vuoden aikana suunniteltaisiin killalle oma 

kiltanauha. 

 

WWW-sivujen ylläpitoa ja kehittämistä tulee jatkaa. Nettisivujen ja sähköpostijärjestelmän 

päivitystä on myös syytä harkita vakavasti. WWW-sivuille tulee lisätä tietoa tulevista 

tapahtumista, killan kuulumisista ja lisätä valokuvia killan tapahtumista. Lisäksi hallitusten 

kokousten ja yleiskokousten pöytäkirjat tulee lisätä www-sivuille. 

 

Killan tulisi ottaa osaa sisarkiltojen ja paikallisten kiltojen sekä yhteisöjen järjestämiin, 

killoille/yhteisöille suunnattuihin, leikkimielisiin kilpailuihin yhteishenkeä kohottavana 

toimintana. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa Liugur ja KRuisinKi. 

 

3.9. Muu toiminta 

Killan jäsenrekisteriä ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti muun muassa seuraten 

valmistuneita koko vuoden ajan. Killan hallitus vahvistaa syksyllä pidettävässä hallituksen 

kokouksessa kiltaan liittyneet uudet jäsenet ja muutokset jäsenistön jäsenmuodossa. 

 

Killan tapahtumista tiedotetaan sähköpostilistalla, killan ilmoitustauluilla, Facebook-

ryhmässä sekä killan www-sivuilla. Killan tiedotuksesta vastaa tiedottaja. Lisäksi killan 

Instagram- ja Snapchat-tilejä tulisi päivittää mahdollisimman aktiivisesti vuoden aikana. 

 

Kiltahuonetta ylläpidetään ja pyritään kehittämään, jotta se vastaisi jäsenistön tarpeita 

paremmin. Kiltahuoneen ylläpito kuuluu kiltahuonevastaavalle, joka huolehtii kiltahuoneen 

yleisestä siisteystasosta. Lisäksi hän huolehtii, että kiltahuoneella on muun muassa kahvia, 

teetä, maitoa ja sokeria. Kiltahuoneen ja varaston perusteellinen siivous tulee järjestää 

talkoiden muodossa tarpeen mukaan. 

 

 


