
Koneinsinöörikillan hallitus toteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jonka kautta saatiin 
paljon hyviä kommentteja, toiveita ja huolenaiheita killasta. Saatu palaute oli pääosin 
hyvää ja Killan toiminta koettiin onnistuneeksi, mutta mukana oli myös huolta herättäviä 
aiheita. Julkaisemme nyt hallituksen vastineen saatuun palautteeseen, jossa 
kommentoimme saatua palautetta. Koneinsinöörikillan hallitus toivoo, että saamme 
jatkossakin palautetta ympäri vuoden ja huolet tuodaan esille, jotta niihin voidaan puuttua.

Normaalit tekstit ovat yhteenvedettyjä yleisiä havaintoja palautteesta. Kursivoidut tekstit 
ovat suoran palautteen kommentiosuuksista, eikä niitä ole sensuroitu lainkaan. Punaisella 
värillä on vastattu kommentteihin. Kaikkea saatua palautetta emme pysty julkaisemaan, 
mutta olemme pyrkineet valitsemaan laajasti erilaisia kommentteja - niin positiivisia kuin 
negatiivisiakin.

Muistutamme myös, että jokaista killan hallituksen jäsentä ja toimihenkilöä voi rohkeasti 
lähestyä ja kertoa hänelle suoraan huolenaihensa ja ajatuksensa ja toiveensa killasta. 
Killan toimisto on ehdottomasti hyvä paikka tulla juttelemaan ja kommentoimaan, mutta 
hihasta saa ja pitää nykiä milloin tahansa & missä tahansa. Lopuksi vielä muistutus, että 
kaikki killan piirissä toimivat henkilöt ovat mukana täysin vapaaehtoisesti :)

Palvelut

• Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. 

• Kiltahuone saatetaan kuitenkin kokea vain tiettyjen ihmisten kohtauspaikaksi, mikä on hyvin 
valitettavaa, sillä kiltahuone on tarkoitettu jokaiselle  killan jäsenelle ja sinne ovat kaikki tervetulleita. 
Hallitus pyrkii muuttamaan tätä käsitystä ja lisäämään avoimuutta killan toiminnassa. Erilaisia 
toimintatapoja on jo mietitty ja syksyn fukseille tullaan erityisesti painottamaan asiaa.

• Kiltahuoneelle on toivottu kaikenlaisia pelejä ja härveleitä, joiden hankkimista hallitus pohtii 
tapauskohtaisesti.

• Kiltahuonetta pidetään hieman kulahtaneena ja pimeänä, mutta kuitenkin viihtyisänä. Hallitus 
muistuttaa, että kiltahuoneen siistimiseen voi jokainen käyttäjä vaikuttaa siivoamalla jälkensä.

o Kiltahuone voisi olla viihtyisämpikin vaikka ei se mikään ankeakaan ole

o lopettakaa sen kiltahuoneen mediatoistimen käyttiksen modaus ja päivitys! päivittäkää 

toistimeen musiikkikirjaston sisältö ja antakaa sen olla!!!

 Mediaboksin kanssa on ollut hieman ongelmia, mutta nyt kaiken pitäisi olla niin 
kunnossa kuin nykyisellä kalustolla voi olla. Musiikkikirjasto on laitteessa. 
Paremman laitteen hankkimista mietitään



o Tenttiarkistoon pitäisi saada ahkerammin tenttejä

 Tenttejä on niin paljon siellä, kuin niitä palautetaan kiltahuoneen edessä olevaan 
tenttiboksiin.

o Kiltahuonetta voisi ehostaa, sillä nyt sen nurkista löytyy turhan paljon kaikenlaista pölyyntyvää

sälää ja mm. rikkinäisiä tuoleja. Esimerkiksi vitriinikin tuntuu olevan täynnä kaikkea 
puoliturhaa tavaraa.

 Hallitus ylläpitää kiltiksen siivousvuoroja, mutta nykyisellä käyttöasteella vastuu 
kiltahuoneen siisteydestä on myös jokaisen käyttäjän vastuulla. Kaikki saavat 
vapaasti siivota ja myös ilmoittaa turhasta roinasta, joka pitäisi poistaa.

Tapahtumat

Tapahtumien laatuun on oltu pääosin tyytyväisiä, joskin joitain ongelmia on esiintynyt. Näistä on opittu ja 
palaute on otettu vastaan. Syksyllä samoja ongelmia ei pitäisi enää ilmetä. Tapahtumista saatavassa 
palautteessa toistuu vuodesta toiseen muutamat seikat, esim. osa toivoo enemmän ja pienempää ja osa 
vähemmän ja isompaa. Klassinen palautelomake sisältää ensin toiveen ”enemmän geneerisiä saunailtoja” ja
seuraava kommentti ”vähemmän geneerisiä saunailtoja”. Tapahtumien järjestelyssä tasapainoillaan jossain 
näiden välimaastossa.

• Seuraava palaute tuntuu toistuvan jossain muodossa vuodesta toiseen. Tämä aihe herättää aina 
paljon keskustelua hallituksen piirissä ja haluamme nyt kommentoida tätä erittäin tärkeää aihetta.

o Nyt killalla on samat naamat mukana tapahtumissa, ja he ovat muodostaneet sisäpiirin. Olen 

huolissani hieman ujommista ihmisistä, koska he eivät selvästikään ole tervetulleita tähän 
sisäpiiriin. Lisäksi kiltahuoneesta on tehty tiettyjen ihmisten kohtauspaikka ja ns. 
tuntemattomammat kiltalaiset eivät selvästikään ole tervetulleita

 Tapahtumissa käy samat ihmiset, koska he viihtyvät niissä. Ihmiset myös tapaavat 
verkostoitua keskenään, kun löytävät mieluisia tuttavuuksia. Verkstoituminen on 
juuri yksi killan tarkoitus. Sisäpiirien toinen nimi on usein kaveripiiri :) Useimmiten 
asiaa auttaa parhaiten menemällä sanomaan “Hei!”. Kilta järjestää tapahtumia 
kaikille jäsenilleen, ja ne ovat aina avoimia kaikille. Jo ensimmäisestä päivistä 
lähtien pyritään saamaan kaikki uudet fuksit liittymään mukaan killan toimintaan, 
käymään tapahtumissa ja tutustumaan toisiinsa. Toiset henkilöt ovat enemmän 
aktiivisia kuin toiset ja tämä voi vaikuttaa osaltaan siihen, että nämä henkilöt 
koetaan ”sisäpiiriläisiksi.”

Koneinsinöörikillan kiltahuone on tarkoitettu kaikille jäsenille ja ehdottomasti kaikki 
ovat tervetulleita! On valitettavaa, että tällaisia tuntemuksia on tullut esille, sillä 
kiltahuoneesta ei todellakaan ole ollut tarkoitus rakentaa “sisäpiirin” 
kohtaamispaikkaa. Hallitus kannustaa kaikkia jäseniä viettämään aikaa 
kiltahuoneellamme, jonka on tarkoitus olla kohtaus- ja verkottumispaikka samaa 
alaa opiskeleville ihmisille. Kiltahuoneella on aina tarjolla jäsenille ilmaista kahvia ja 
ainakin useimmiten hyvää keskusteluseuraa.

Kiltahuoneella sijaitsee myös killan toimisto, jossa hallitus useimmiten työskentelee. 
Toimiston sijainti aiheuttaa luonnollisesti sen, että hallitus viettää paljon aikaa 



kiltahuoneella. Ulkopuolisen silmin tämä voi vaikuttaa siltä, etteivät muut olisi 
tervetulleita paikalle. Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa! Toivomme, että 
kaikki jäsenet viihtyisivät kiltiksellä, viettäisivät siellä aikaansa ja kokisivat sen 
omakseen.

• Toinen asia, joka toistui palautteessa on alkoholin käyttö/näkyvyys tapahtumissa. Yleisesti toivottiin 
vähemmän alkoholipainotteisia tapahtumia ja enemmän painotusta sisältöön. Tämä on hyvä asia, ja 
tänä vuonna asiaan onkin jo pyritty panostamaan. Alkoholin käyttö on jokaisen omalla vastuulla ja 
kilta pyrkii siihen, että ketään ei painosteta juomaan tapahtumissa. Tätä tullaan myös painottamaan 
syksyllä uusille fukseille.

o Varsinkin jos on yhteissitsit jonkun toisen ainejärjestön kanssa saattaisivat myös baarijatkot 

keskustassa olla toimivia erityisesti viikonloppuisin vaikka päätapahtuma olisikin 
Otaniemessä.

 Valitettavasti ainaki arki-iltaisin baarijatkot voivat olla hankalat, sillä iso osa väestä 
asuu Otaniemessä ja arkisin julkiset kulkuyhteydet toimivat huonosti iltaisin. 
Hämissitsit ovat toimineet periaatteella, että sitsit Otaniemessä ja jatkot Helsingissä.

o Alkoholin roolia pitää vähentää. Vaikka alkoholittomuus "aiheuttaa ylimääräistä kuormaa" 

esim. IE:lle, se on hyväksyttävä. Jos tapahtumassa ei ole hauskaa ilman alkoholia, sellaisen 
järjestämiseen on turha tuhlata kenenkään aikaa ja vaivaa.

 Tänä vuonna on jo pyritty panostamaan tapahtumien sisältöön siten, että 
tapahtumien pointti ei ole alkoholin käyttö. Alkoholin roolia on jo pidemmän aikaa 
pyritty pienentämään, eikä killan tapahtumissa tarkoitus ole juominen. Alkoholin 
käyttö on myös jokaisen tapahtumassa käyvän vastuulla, mihin killan on vaikea 
vaikuttaa, sillä ilmeisen moni tuntuu haluavan käyttää paljon alkoholia. Kilta yrittää 
viestiä, että tämä ei ole pakollista eikä aina tarpeellista.

o Vähemmän ja laadukkaampia tapahtumia. Järjestäjiltä toivoisin hiukan rennompaa asennetta, 

välillä tuntuu, että se kyrpä olisi hyvä ottaa pois otsasta ja laittaa takaisin housuun. Ymmärrän 
kyllä, että on rankkaa järjestää paljon tapahtumia ja olla vastuussa kännisestä apinalaumasta.

 Tapahtumia järjestetään täysin vapaaehtoisuus pohjalta, ja usein pelkkien sitsien 
järjestämiseen alusta loppuun voi kulua 18 tuntia johon päälle sitsejä edeltävät 
valmistelut. Siksi usein voi olla rankkaa siivota teekkarilauman jälkiä aamuyöstä. 
Toivomme, että tapahtumissa kävijät muistavat, että joku aina lopuksi siivoaa sotkut.
Yleisesti kuitenkin järjestely on hauskaa ja tiskin takana on parhaat bileet!

o Kattavampi tiedotus, esim hinnat ja dresscode. Itse tapahtumat ovat olleet onnistuneita.

 Asia on tiedossa ja syksyllä pyritään välttämään nämä ongelmat!

Tiedotus

 Infomaili ja internetsivut ovat palautteen mukaan tärkeimmät viestintäkanavat. Killan nettisivuja 
uusitaan kesän aikana, ja niistä pyritään saamaan entistä paremmat ja niiden päivitystä ja uutisointia
tullaan lisäämään.



o Infomaili on mielestäni oikein hyvä tiedotuskanava. Mailia voisi tärkeimmistä tapahtumista 

lähettää vaikka vieläkin enemmän.

 Hallitus on pyrkinyt välttämään ylimääräistä tiedottamista, sillä moni tärkeä 
tapahtuma saattaa koskea vain pientä joukkoa kiltamme jäsenmäärään verrattuna. 
Pohdimme syksyllä uudestaan, miten tiedotusta toteutetaan jatkossa.

o Tiedotusmailissa on liikaa tavaraa, rakenne sinänsä on tosi hyvä.

 Määrä on välillä aika mittava, mutta välillä ei ole perusteita jättää asioita pois. 
Sisällysluettelon tarkoituksena on kertoa ihmisille nopeasti sisältö ja sieltä voi poimia
mieleisensä asiat.

o Killan infomaili on hieman tylsä. Siihen voisi yrittää saada lisää räväkkyyttä jotenkin.

 Infomailin selkeyttä on pidetty tärkeämpänä kuin räväkkyyttä. Lisäksi infomailin 
koostamiseen menee jo nyt paljon aikaa.

o Tiedotusmaili on paras tapa pysyä kärryillä koulun tapahtumista!

 Hienoa, että työ saa kiitosta!

o Infomailia voisi vähän suodattaa... Melkoinen tietojysäys.

 Suodatusta järjestetäänkin, tietäisittepä, mitä sinne halutaan! Näin suuren killan kanssa 
on välillä vaikea arvioida, mistä tiedotusta haluttaisiin.

o Tiedotusmaili on ollu monesti myöhässä, muutamien sitsien meni itseltä täysin ohi, kun 

ilmottautuminen oli alkanut ennen kun sitseistä oli tullut informaatiota mailiin. Tilanteeseen 
vaikuttaa myös facebook-tilin tyypin muutos jonka jälkeen tapahtumakutsuja ei ole enää 
juurikaan tullut ajoissa. Nettisivujen tapahtumakalenteri tuntuu myös päivittyvän lähinnä viime 
tingassa. Lieneekö tapahtumat suunnattu lähinnä sisäpiirille ja fukseille

 Tiedotusmaili tulee aina sunnuntaisin. Tapahtumien tiedotusta tullaan parantamaan 
syksyksi. Ongelma on ollut enemmänkin siinä, että tapahtumat on ilmoitettu 
infomailiin myöhässä, kuin että itse infomaili olisi myöhässä. Tapahtumien 
tiedotuksessa on ollut ongelmia myös siksi, että ajankohta ei ole ollut kenenkään 
tiedossa. Tapahtumia ei ole tarkoitettu vain ”sisäpiirille” vaan jokaiselle killan 
jäsenelle. Fuksitapahtumat ovat tarkoitettu fukseille, mutta nämä ovat erikseen 
ilmoitettuja.

Opinto

 Google Drive kansiota kehitetään ja pyrimme lisäämään tietoisuutta siitä. Samoin 
kandiuudistuksesta tiedottamista parannetaan ja pyrimme olemaan ehdottoman ajan tasalla 
mahdollisista käänteistä.

 ISOja tuodaan paremmin perille opintoasioissa. Tarkoituksena on, että ISOt osaavat auttaa myös 
muissa, kuin teekkarikulttuuriin liittyvissä asioissa.

 Tenttitärppäilyjä järjestetään jatkossakin. Niistä on saatu hyvää palautetta.



 Opintosektoria tuodaan enemmän esille ja samalla tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksista.



 Tärkeää on:  

o Jatkaa tenttien tulosten aikataulun valvontaa. Edelleen tuloksia tulee yli kuukauden päästä. 
Näissä yhteistyö AYY:n kanssa tärkeää!

 Kertokaa meille näistä, niin me hoidamme homman!

o Tutkintouudistuksen aiheuttamiin mahdollisiin ongelmiin olisi syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. Kandiuudistuksen kurssien kanssa toivottavasti ollaan tarkkana, ja nämä 
osaamisprofiilit kuulostaa hyvältä idealta.

 Tämä on varsin selkeä tavoite ja aiomme olla hyvin tarkkana siitä, miten uudet 
ohjelmat lähtevät toimimaan.

o Kurssien kuormituksen tasaaminen. Opintopisteet eivät ole kurssien kesken 
vertailukelpoisia.

 Paras tapa vaikuttaa on antaa kurssipalatutetta. Räikeissä epäkohdissa ottakaa 
yhteyttä opintosektoriin!

o Pakollinen tentteihin ilmoittautuminen on suolannut usean tilaisuuden ja täten myöhästää 
valmistautumista.

 Ongelma on tiedossa ja aihetta on kritisoitu. Keinoja ongelmaan pohditaan.

Fuksitoiminta

 Miten killan fuksitoimintaa- ja tapahtumia voisi parantaa?

o Isoille vastuu koko vuodeksi phukseista ja ryhmäyttämisestä. Omassa ryhmässäkin on 

porukkaa joiden sukunimiä ei muista koska ne ei käy missään tapahtumissa. Joku voisi kutsua
syrjäytymiseksi.

  ISOtoiminta on valehtelematta yksi haasteellisimmista hommista. ISOt toimivat 
täysin vapaaehtoisestija ilman palkkaa fuksikasvatuksen eteen, joten motivoinnin on
tapahduttava vaihtoehtoisilla tavoilla. Meillä on Otaniemen isoin kilta, mikä tekee 
myös fuksien hallinasta todella haastavaa. Viime aikoina toimintaa on parannettu 
mm. ISOiltatuilla, ISOkokouksilla, HYVÄ ISO -merkeillä, ISOjen omilla FB-ryhmillä, 
ISOhaun vaatimusten nostolla sekä ISOryhmien haastatteluilla ennen fuksien 
saapumista. Näillä on ollut erittäin positiivinen vaikutus ja ISOtoiminta onkin 
kehittynyt huimasti viime vuosina. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti kehittämään 
ISOtoimintaamme. On kuitenkin muistettava, että ISOjen aktiivisuudella on aina 
suuria ryhmäkohtaisia eroja. Myöskin kaikkia ryhmän fukseja on miltein mahdotonta 
saada aktiivisiksi, sillä kaikkia ei vain yksinkertaisesti kiinnosta teekkaritoiminta

- ja se on aivan ok!

o "Tervettä" alkoholitonta teekkaritoimintaa voisi kehittää lisää. Kaikki eivät viitsi kulkea 

örveltävässä äijälaumassa kovinkaan pitkään.

 Muunmuuassa jaokset tarjoavat monia alkoholittomia tapahtumia laajalla skaalalla 
aina Laskiaisriehan ajovälineen rakentamisesta vaaellusreissuihin. On aivan 
totta,että alkoholittomia tapahtumia voisi olla lisää, mutta valitettavasti ne eivät ole 
koskaan olleet hirveän suosittuja. Fuksitapahtumissa ei ole kuitenkaan koskaan 



kannustettu juomaan, vaan se on tapahtunut opiskelijoiden henkilökohtaisilla 
valinnoilla. Katsotaan, jos kuitenkin jotain "tervettä" toimintaa keksittäisiin! 
Toivottavasti tässä ei ollut ongelmana naisten vähyys? ;)

o ISOja pitää muistuttaa koko vuoden mittaisesta vastuustaan

o Miten osallistaa ne, joilla on kaveripiiri jo valmiiksi olemassa eivätkä täten kaipaa lisää 

kavereita?

o Ehkä jotain opiskelua motivoivaa - eli tietoa tulevista hommista, yritysiltojen tapaisia tjsp. 

Nykyinen malli on hyvä, eikä tapahtumia saisi liikaakaan olla.

 Koneinsinöörikilta järjestää monipuolisesti yritysiltoja, excursioita ja jopa 
kesätyösaunan fukseille kevään kynnyksellä.Lisää syvyyttä opiskeluun voi hakea 
ammattiainekerhoilta, jotka ovat erikoistuneet 
oman alansa ammattitaidon kehittämiseen.

Killan hallinto

 Killan hallintotavasta ollaan hyvin perillä ja hallituksen koetaan suorituvan tehtävästään joko hyvin tai
erittäin hyvin. Kaikista toiminnoista ei aina tunnu olevan tietoa. Hallitus alkaa myös julkaista saatua 
palautetta harkinnan mukaan ja esittää vastauksensa julkisesti nettisivujen kautta. Mikäli 
kiltapalautteeseen ei lisää omaa sähköpostiosoitettaan, on hyvin hankala antaa henkilökohtaista 
vastausta.

 Hallitus pyrkii aktivoimaan kaikkia jäseniään mukaan toimintaan ja tapahtumiin. Kiltatoiminnassa 
tärkeää on vaihtuvuus ja sitä saadaan aktivoimalla mahdollisimman moni jäsen mukaan toimintaan. 
Jokaisella on syksyisin mahdollisuus lähteä ehdolle kiltakuntavaaleihin sekä hakea hallitukseen ja/tai
toimihenkilöksi. On erittäin toivottavaa, että mahdollisimman moni innostuisi ja lähtisi mukaan 
toimintaan. Killasta löytyy paljon erilaisia toimintoja ja tehtäviä, jotka voivat viedä hyvinkin paljon 
omaa aikaa, mutta myös hommia joihin ei tarvitse uhrata omaa opiskeluaikaa juurikaan. Tärkeintä 
on, että kaikki edes hieman uteliaat henkilöt lähtisivät mukaan!

o Hallituksen tulisi yrittää saada kaikkia jäseniään mukaan tapahtumaa. Tällä hetkellä tuntuu 

siltä, että killassa on pieni joukko, hallitus ja toimarit, jotka puuhaavat asioita, ja joita varten 
kilta on. Kilta on kuitenkin kaikkia jäseniä varten, ja tämän vuoksi myös tavallisia rivijäseniä 
tulisi saada paremmin mukaan toimintaan. Ideaalihallitushan on sellainen, että se tekee 
päätöksen ja johtaa, mutta kenttäväki toteuttaa päätöksen käytännössä.

 Kilta toimii siten, että meillä on hallitus ja toimihenkilöt, jotka toteuttavat erilaisia 
asioita, kuten edunvalvontaa, fuksikasvatusta, tapahtumia ja ylläpitävät 
kiltahuonetta. Näillä henkilöillä on myös vastuu eri toimintojen, kuten killan 
rahoituksen toimimisesta. Kilta on jäseniään varten ja myös hallituksen jäsenet 
kuuluvat kiltaan. Fakta on, että kun joka vuosi on tietyt vastuuhenkilöt, niin he myös 
ovat näkyvästi esillä eri paikoissa, sillä heidän tehtävänsä on pyörittää näitä 
toimintoja. Toimintaa ei voida pyörittää niin, että hallitus käskee jäsenistöä 
tekemään jotain ja itse istuu toimistossa. Jos hallitus ja toimihenkilöt eivät pyörittäisi 
toimintaa nykyisellään, ei mitään tapahtumia tai edunvalvontaa tai tiedotusta 



tapahtuisi. Hallituksen mielestä on valitettavaa, että vuodesta toiseen tulee 
palautetta sisäpiiriydestä ja toiminnan pyörittämisestä itseään varten, sillä tilanne on 
juuri päinvastoin. Toimintaa tehdään jäseniä varten ja siksi, että toiminnan 
pyörittäminen on hauskaa hyvässä porukassa.

Jäsenistön aktivoiminen on tavoitteena, mutta valitettavan harva tuntuu olevan 
kiinnostunut hakemaan mukaan toimintaan. Hallitus toivottaa jokaisen tervetulleeksi 
mukaan toimintaan ja kannustaa kaikkia jäseniään rohkeasti aktivoitumaan kiltaa 
kohtaan! Jokainen hallituksen jäsen ja toimihenkilökin on joskus ollut ensimmäistä 
kertaa mukana toiminnassa. 

o Hallituksen toiminnasta pitäisi tiedottaa paremmin jäsenistölle.

 Tämä on asia, jota tullaan kehittämään paljon syksyllä. Internetsivuilla tulee 
olemaan ”hallituksen päätökset” osio, johon kerätään tehdyt päätökset. Lisäksi 
sivuja tullaan päivittämään aktiivisemmin ja uutisointia lisätään. Mainittakoon, että 
kaikki hallituksen pöytäkirjat löytyvät sensuroimattomina nettisivuilta, 
http://www.koneinsinoorikilta.fi/Kilta/Hallitus/ kohdasta Pöytäkirjat.

o Toimintaa voisi ehkä esitellä "rivikiltalaisille" enemmän. Aika moni ei taida olla oikein jyvällä 

siitä mitä kaikkea hallitus tekee

 Hallitus esittäytyy fukseille aina orientaatioviikolla. Tämä ei tietenkään ole läheskään
riittävää. Hallituksen löytää internetsivuiltamme ja useimmiten hallitusta voi tavata 
kiltahuoneella ja toimistossa. Voisimme tuoda itseämme enemmän esille eri 
tapahtumissa ja korostaa itseämme, mutta usein tämänkaltainen toiminta johtaa 
”sisäpiiri” kommentteihin. Hallitus pohtii voisiko se järjestää vaikkapa saunaillan 
hallitusrekryn yhteydessä, jossa esitellään toimintaa tarkemmin ja jokainen 
hallituslainen saa kertoa omasta toiminnastaan.

http://www.koneinsinoorikilta.fi/Kilta/Hallitus/


o Monissa muissa tuttavapiirini opiskelijajärjestöissä annetaan/työnnetään phukseille 

enemmän vastuuta ja tehtäviä tominnassa ja tapahtumien järjestelyissä kuin 
Koneinsinöörikillassa.

 Killalla on fuksitiimi juuri tätä varten! Fuksien osallistumista halutaan pitää 
mahdollisimman vapaaehtoisena, poislukien pakolliset työpisteet lakkia varten, sillä 
fuksivuonna tapahtuu paljon muitakin asioita, kuin killan tapahtumissa työskentely. 
Emme halua pakottaa ketään tekemään mitään.

Miten killan roolia muutettaisiin Aalto-yliopistossa?

 Kandiuudistuksen vaikutukset kiltajakoihin tuntuvat olevan vielä hieman epäselvät. Selvennyksen 
vuoksi: Koneinsinöörikiltaan tulee Kone- ja rakennustekniikan tutkinto-ohjelman fuksit, joille tulee 
vaaleanpunaiset haalarit. Jatkossa ei siis ole ole konefukseja tai raksafukseja, vaan KIK-fuksit, jotka 
opiskelevat Kone- ja Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa. Rakennusinsinöörikiltaan menevät 
Energia- ja ympäristötekniikan fuksit. Koneinsinöörikillassa ei siis enää tulevaisuudessa tule 
olemaan energiatekniikan fukseja. Toki nykyiset jäsenet opiskelevat vanhojen tutkinto-ohjelmien 
mukaan, joten Kilta tulee jatkossakin vielä valvomaan energiatekniikan opiskelijoiden etuja.

o Rooli vaikuttaa hyvältä, mutta pääaineiden jakautuminen kandiuudistuksen jälkeen killan 

vaikutuspiiriin ei.

 Valitettavasti pääainejaossa ei koulu ajatellut kiltoja ollenkaan. Killat joutuivat 
sopeutumaan tilanteeseen yhteisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.

o Kandiuudistuksessa aktiivisen roolin ottaminen on hyvä juttu!

 Tämä on ollut tärkein tehtävä killassa jo pidemmän aikaa!

Palautetta, ideoita, kritiikkiä ja ajatuksia?

o Onnea kandiuudistuksen tuomiin haasteisiin. Luotan täysin, että killan erinomainen porukka 

selvittää nuo haasteet.

 Kiitoksia :) 

o Johonkin hyväntekeväisyyteen olisi kiva tempaista. Meitä on niin paljon, että voisimme saada 

paljon hyvää aikaiseksi. En siis todellakaan puhu mistään kehitysyhteistyöstä, vaan jostain 
esim. lasten puolesta tehtävään hommaan...

 Tämä on hyvä idea! Tällaisesta on ollut kokouksissa puhetta ja vuonna 2010 
järjestetty Teekkarit tissien asialla- tempaus toimi hienosti. Hallituksen voimavarat 
ovat kuitenkin rajalliset, mutta tarkastelemme onko mahdollista saada järjestettyä 
uutta samantyylistä tempausta! Mikään ei tietenkään estä ketään yksittäistä jäsentä 
polkaisemasta tällaista käyntiin ja ottamasta kiltaa siihen mukaan ;)



oKokonaisuudessaan homma toimii hyvin. Koneinsinöörikillan jäsenenä on mukava olla. Kaiken

kaikkiaan kilta voisi vielä paremmin tuoda esille mitä kaikkea killassa tapahtuu ja minkälaisia 
mahdollisuuksia se tarjoaa.

 Hienoa kuulla! Tiedotuksesta onkin jo puhuttu aiemmissa kommenteissa.

o Ostakaa uus kahvinkeitin.

 Hankittu kesällä tuliterä MoccaMasteri!

o Ilon kautta ja rennolla otteella, hyvältä näyttää! Sanoisin että hallitus on muuttunut helpommin 

lähestyttäväksi tänä vuonna.

 Hauska kuulla, sillä tämä on ollut yksi hallituksen tavoitteista :)

o lkää polttako itseänne puhki, keskittykää oikeasti tärkeisiin asioihin. Mieluummin timanttia kuin
paljon kuraa.

 Me ollaan aina timanttia!

Kaikki palaute on otettu kiitollisena vastaan! Haluamme korjata ongelmakohtia ja kehittyä 
niissä asioissa, joissa ollaan jo parhaita. Kannustamme palautteen antamiseen jatkossakin
ja toivomme, että mahdollisimman moni myös antaisi sitä läpi vuoden. Loppujen lopuksi 
jäseniltä saatu palaute on paras tie kiltatoiminnan kehitykseen!


