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Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry 

Toimintasuunnitelma 2023 

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry, myöhemmin kilta, jatkaa 

vuonna 2023 toimintaansa teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan, 

matemaattisten aineiden opettajien opintosuunnan sekä kansainvälisten 

luonnontieteiden opintosuuntien opiskelijoita yhdistävänä tekijänä ja 

edunvalvojana. 

Vuonna 2023 kilta pyrkii järjestämään parhaansa mukaan 

toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat ja muun toiminnan vallitsevien 

olosuhteiden puitteissa. Toiminnassaan kilta noudattaa killan 

yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

Edunvalvonta 

Tulevana vuonna kilta valvoo jäsentensä koulutus- ja sosiaalipoliittista etua seuraavin tavoin: 

• Kilta ylläpitää toimivia suhteita tiedekuntaan ja laboratorioihin tai vastaaviin rakenteisiin Tampereen 

yliopistossa. 

• Kilta ylläpitää tiiviitä välejä ylioppilaskunnan kanssa ja on perillä siitä, mitä edustajistossa päätetään. 

• Kilta pitää yhteyttä hallopedeihin sekä osallistuu hallopedien valintaan mahdollisuuksien mukaan. 

Kilta ylläpitää jäsenistön ja hallopedien välistä yhteistyötä hallopedien esittelyillä ja mahdollisilla 

halloped-tapahtumilla. 

• Kilta ylläpitää tiiviitä välejä Tampereen Teekkarien kanssa valitsemalla edustajansa Tampereen 

Teekkarien teekkarivaltuustoon. 

• Kilta ylläpitää sähköistä tenttiarkistoa ja uudistaa killasta löytyviä kurssikirjoja tarpeen mukaan. 

• Kilta varmistaa, että viestintä tavoittaa kaikki jäsenet mahdollisimman hyvin. Kilta tiedottaa sekä 

suomeksi että englanniksi. 

• Kilta kerää palautetta ja ehdotuksia jäseniltään toiminnan kehittämiseksi sekä nettisivuilla olevan 

palautelomakkeen että kiltahuoneella olevan palautelaatikon avulla. Lisäksi kilta pyrkii toteuttamaan 

laajemman jäsenkyselyn, jolla kartoitetaan jäsenistön toiveita ja tyytyväisyyttä toimintaan.  

• Kilta edistää palautteen kulkeutumista yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. 

 

Yllä mainittujen toimenpiteiden lisäksi edunvalvontaa harjoittaakseen kilta voi tarvittaessa julkaista 

kannanottoja ja järjestää matalan kynnyksen opintotapahtumia esimerkiksi kiltahuoneella. 

 

Tapahtumat 

Toimiakseen jäseniään yhdistävänä tekijänä kilta järjestää tapahtumia. Kilta voi toimintasuunnitelmaan 

kirjattujen tapahtumien lisäksi järjestää muita tapahtumia kysynnän mukaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi 

erilaiset kulttuuri- ja puuhatapahtumat. Kilta voi selvittää aktiivisesti jäsenistön toiveita pienempien 

tapahtumien järjestämiseen esimerkiksi tapahtumatoivekyselyillä.  
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Vuoden 2023 aikana kilta pyrkii järjestämään ainakin seuraavat tapahtumat: 

Kevät: 

• Hallituswaihtarit 

• Killan kyykkäturnaus 

• RekryLAB 

• Sääntömääräinen kevätyleiskokous 

• Kevätsauna 

• KevätXQ 

• Laulusitsit ja -sauna 

• Vapunpäivän sauna 

• Kevät/kesä SGU 

Kesä: 

• Kesätapaaminen 

Syksy: 

• Varaslähtö 

• The Ekat Bileet 

• SGU 

• Metsäseikkailu 

• Fuksiviikonloppu 

• Fuksisauna 

• Killan avajaissauna 

• 34-vuotissitsit 

• FuksiXQ 

• Fuksisitsit 

• RankkaXQ 

• Syysyleiskokous 

• Pikkujoulut 

Vuoden aikana järjestetään myös seuraavat tapahtumat: 

• Alumnitapahtuma 

• Ammattiaine/uratapahtuma 

• SiistiXQ 

• KV-tapahtuma 

• Teemasitsejä 

• Lajikokeiluja 

• Sivuainemarkkinat 

Liikuntatoiminta 
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Kilta varaa viikoittaiset liikuntavuorot jäsenistölleen Tamppi-areenalle ja Bommarin sählykentille. Vuorot 

varataan molempina lukukausina. Kilta järjestää erilaisia lajikokeiluja ympäri vuoden ja kannustaa näin 

jäsenistöään liikkumaan. Mahdollisuuksien mukaan kilta pyrkii järjestämään myös muiden kiltojen ja 

ainejärjestöjen kanssa yhteisiä lajikokeiluja tai muita liikunnallisia tapahtumia ainerajojen välistä kuilua 

kaventaakseen. Kilta sponsoroi osallistumismaksuja muiden kiltojen ja kerhojen järjestämiin turnauksiin, 

joihin jäsenistöllä on kiinnostusta osallistua. Kilta tarjoaa myös välineistöä liikuntaharrastuksiin esimerkiksi 

lentopallojen, sählymailojen ja kyykkäsettien muodossa. 

Kiltahuone 

Kiltahuonetta pidetään auki arkipäivisin yliopiston aukioloaikoina, sekä muihin aikoihin mahdollisuuksien 

mukaan. Kiltahuoneessa myydään makeisia, limsoja ja muita välipaloja. Lisäksi kilta ylläpitää 

kahvi/teemaksujärjestelmää tai pitää huolen, että mikäli kahvi on sponsoroitu yrityksen toimesta, tämä 

tuodaan ilmi myös jäsenistölle esimerkiksi mainoksen muodossa. Mikäli kiltahuone on poissa käytöstä, kilta 

viestii asiasta viestintäkanavillaan. 

Lisäksi kilta ylläpitää kiltahuoneen atk-kalustoa ja lisää viihtyvyyttä uudistamalla huonekaluja ja muuta 

kalustoa tarpeen mukaan. 

Alumni- ja perinnetoiminta 

Kilta pitää yhteyttä alumneihinsa ja Hiukkasen alumni ry:hyn. Kilta pyrkii järjestämään yhteisiä tapahtumia 

Hiukkasen alumni ry:n kanssa. 

Kilta kutsuu koolle merkkiohjesäännöissä määritellyn kunniatoimikunnan vähintään kerran vuodessa hyvissä 

ajoin ennen vuosijuhlia tai muuta juhlallista tilaisuutta kunnianosoitusten myöntämistä varten. 

Kansainvälisyys ja ulkosuhteet 

Kilta järjestää kansainvälisille opiskelijoille infotilaisuuden tarvittaessa sekä pitää tiiviisti yhteyttä 

kansainvälisen Science and Engineering -opintosuunnan opiskelijoiden kerhoon TaSciEn ry:n kanssa. Kilta 

tukee parhaaksi näkemällään tavalla edellä mainitun kerhon toimintaa ja kasvua. Fuksitoiminnan yhteistyötä 

TaSciEn ry:n kanssa jatketaan. 

Kilta ylläpitää suhteita Suomen muihin samaa alaa opiskeleviin ainejärjestöihin ja kiltoihin esimerkiksi 

vierailemalla excursioilla ainejärjestöjen luona sekä järjestämällä tapahtumia yhdessä heidän kanssaan. Kilta 

pyrkii edustamaan muiden järjestöjen tilaisuuksissa, joihin kilta kutsutaan. 

 

Fuksitoiminta 

Fuksitoiminnan tärkeimpiä tavoitteita on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon, koulutusohjelmaan, omaan 

vuosikurssiinsa, killan vanhempiin opiskelijoihin sekä kiltatoimintaan. Keväällä fukseille järjestetään 

infotilaisuus liittyen fuksijäynään, härwelin rakentamiseen ja Wappuun ylipäätään. Kilta osallistuu tuutoriensa 

valintaan ja koulutukseen. 
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Vuoden mittaan järjestetään toimintasuunnitelman fuksitapahtumien ulkopuolella myös muita 

fuksitapahtumia mahdollisuuksien mukaan sekä yksin että muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. Kilta voi 

myös tukea tuutorien järjestämiä tapahtumia fukseille.  

Kilta järjestää kiltainfon syksyllä uusille opiskelijoilleen. Kilta avustaa fukseja haalariprojektin 

käynnistämisessä ja tukee fukseja koko projektin ajan. 

Liaani ja Tarzan 

Kilta julkaisee kiltalehteä Liaania sekä verkossa että mahdollisuuksien mukaan paperisena. Kesällä julkaistaan 

fuksinumero, joka välitetään uusille opiskelijoille.  

Kilta ylläpitää peräkärrysauna Tarzania, vie sitä erilaisiin tapahtumiin ja vuokraa sitä eteenpäin. 

Yritysyhteistyö 

Kilta pyrkii olemaan aktiivisesti esillä killan opiskelualoja vastaavien toimialojen yrityksille ja kehittää omia 

yritysyhteistyömuotojaan yhteistyökumppanien tarpeita mahdollisimman hyvin vastaaviksi. Kilta ylläpitää 

suhteitaan ja pyrkii aktiivisesti tekemään yhteistyötä olemassa olevien yhteistyötahojen kanssa sekä etsii 

jatkuvasti uusia. Kilta järjestää vuodenvaihteessa RekryLABin, ja aloittaa ensi vuoden rekrytointitapahtuman 

järjestelyt. Kilta voi myös koota yritystoimikunnan, jonka tarkoituksena on tuoda yritysyhteistyötoiminnasta 

kiinnostuneet yhteen solmimaan yhteyksiä teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoiden ja 

yritysten välille. 

IT-asiat 

Kilta kehittää ja ylläpitää talouden hoidossa ja jäsenrekisterissä käytettäviä sovelluksia. Lisäksi kilta huolehtii 

uusien nettisivujen ja tenttiarkiston toimivuudesta ja pitää niitä ajan tasalla. Kilta voi myös mahdollisuuksien 

mukaan ottaa toteutettavaksi jäsenistöä hyödyttäviä tai kiltahuoneen toimivuutta edistäviä projekteja. 

Strategia 

Kilta jatkaa viime vuonna aloitetun strategian tekemistä. Tavoitteena on killan toiminnan pidemmän aikavälin 

suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen ylivuotisesti. 

 

Valmennuskurssitoiminta 

Kilta pyrkii järjestämään mahdollisuuksien puitteissa DI-valmennuskurssin yliopistoon hakevia varten. 

Valmennuskurssilla kilta voi tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia opettajantyön harjaannuttamiseen ja 

hankkia varallisuutta. Samalla saadaan killalle näkyvyyttä matemaattisista aineista kiinnostuneiden 

opiskelijoiden joukossa. 


