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Materiaali-insinöörikillan toiminnan kuvaus
Materiaali-insinöörikilta ry, MIK, on Tampereella toimiva yhdistys, joka jatkaa vuonna 1993
perustetun Materiaali-insinöörikillan toimintaa. Killan tarkoituksena on yhdistää Tampereen
yliopiston materiaalitekniikan opiskelijat ja edistää materiaalitekniikan opiskelijoiden
yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin
liittyvissä asioissa. Killan toimintaa ohjaavat dokumentit, joita killan hallitus päivittää tarpeen
mukaan ja muuttaa killan toimintaa dokumenttien mukaiseksi. Lisäksi hallitus luo uusia
toimintaa ohjaavia dokumentteja tarpeen mukaan.
Killan tärkeimpiä palveluja ovat kiltahuone, tapahtumat ja tiedotuslistat. Kiltahuoneella jäsenten
on mahdollista viettää vapaa-aikaansa. Kiltahuonetta kehitetään jatkuvasti, jotta se vastaisi aina
jäsenistön tarpeita. Kiltahuoneen on oltava viihtyisä, jotta sinne on kaikkien jäsenten mukava
tulla. Viihtyisyys käsittää siisteyden ja sisustuksen lisäksi myös myönteisen ilmapiirin
kiltahuoneella.
Kilta järjestää jäsenilleen erilaisia tapoja viettää aikaa. Tapahtumat voivat olla, mitä tahansa
puhtaasti viihteellisistä aina urakehitykseen tähtääviin. Kilta järjestää muun muassa sitsejä,
excursioita, saunailtoja ja liikuntatapahtumia. Tapahtumia suunniteltaessa huomioidaan aina
jäsenistön tarpeet, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus. Tapahtumat ovat lähtökohtaisesti
avoimia koko jäsenistölle, mutta hyväksyttävästä syystä voidaan järjestää myös tapahtumia,
jollekin tietylle osalle jäsenistöä, esimerkiksi fukseille tai jonkun pääaineen opiskelijoille.
Killan virallisia viestintäkanavia on sähköpostilistat. Lisäksi killalla on käytössään nettisivut ja
sosiaalisen median kanavia. Kilta käyttää aktiivisesti kaikkia käytössään olevia viestintäkanavia
huomioiden kanavien ominaisuudet ja saavutettavan kohdeyleisön. Lisäksi kilta julkaisee omaa
lehteään Modernia Materialistia.
Kilta on materiaalitekniikan opiskelijoiden ensisijainen edunvalvoja. Kilta pitää aktiivisesti
yhteyttä hallopedeihin ja edaattoreihin. Kilta keskustelee aktiivisesti kurssien ja
opetussuunnitelmien sisällöistä ja toteutuksista. Kilta myös vaikuttaa oman alansa ulkopuolella,
vaikka pääpaino onkin materiaalitekniikassa. Kilta kannustaa jäseniään jokapäiväiseen
edunvalvontaan ja hakeutumaan edunvalvontatyöhön, kuten hallopediksi.
Kilta toimii aktiivisena yhteistyötahona eri sidosryhmien kanssa. Killan tärkeimpiä sidosryhmiä
ovat yliopisto, ylioppilaskunta, Tampereen Teekkarit, muut Tampereen killat, sisarkillat, TTY
materiaalialumni ry, alan yritykset sekä muut alalla toimivat yhdistykset kuten TEK. Yhteistyö
voi näkyä muun muassa yhteisten tapahtumien, vierailujen, edustusten tai koulutusten
muodossa.
Fuksit huomioidaan erityisesti killan toiminnassa, jotta killan jatkuvuus saadaan taattua.
Fuksivastaavisto perehdyttää fuksit teekkariuteen ja killan perinteisiin. Fuksivastaaviston apuna
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toimii tuutorit. Killan fuksitoiminta on hyvin pitkälti tapahtumapainotteista. Fukseille järjestetään
omia tapahtumia, jossa he voivat ryhmäytyä ja opetella teekkarikulttuuria ja killan perinteitä.

