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Materiaali-insinöörikilta on Tampereella toimiva yhdistys, jonka tarkoitus on yhdistää Tampereen 5 
yliopistossa materiaalitekniikkaa opiskelevat opiskelijat. Killan yleinen toiminta on kuvattu 6 
omassa dokumentissaan. Yleisen toiminnan lisäksi vuodelle 2022 on laadittu 7 
toimintasuunnitelmaprojekteja.  8 
  9 

1. Jäsenkysely – kilta on sen jäsenistö 10 
Killan toiminnan eteenpäin viemiseksi on jäsenistön mielipidettä kuunneltava ja muokattava 11 
toimintaa heidän näköisekseen. Vuoden 2022 hallitus tekee laajan jäsenkyselyn, jonka pohjalta 12 
killan tarjoamia palveluita kehitetään. Jäsenkyselystä pyritään tekemään mahdollisimman 13 
toistettava, jotta samaa kyselypohjaa voidaan käyttää pienin muutoksin seuraavina vuosina 14 
uudestaan ja tuloksia voidaan vertailla pitkällä aikavälillä.  15 
 16 
2. Synttärisankari – 30 v. vuosijuhlat 17 
Vuonna 2023 kiltamme täyttää 30 vuotta. Vuoden 2022 hallitus perustaa jäsenistään 18 
toimikunnan vuosijuhlille. Hallitus pyrkii tekemään voittoa seuraavana vuonna parhaaksi 19 
näkemällään tavalla, mikä käytetään 30 v. vuosijuhliin, jotta kiltamme saa arvoisensa juhlat. 20 
 21 

3. Killan tenttiarkisto  22 

Killan nettisivuilla oleva tenttiarkisto on hyödyllinen työkalu opiskeluun ja tentteihin 23 
valmistautumiseen. Tenttiarkistoa käyttävät killan jäsenten lisäksi muutkin materiaalitekniikan 24 
kursseja käyvät opiskelijat. Vuoden 2022 hallitus selkeyttää tenttiarkistoa ja rakentaa siihen 25 
käyttöliittymän, jonka kautta opintojaksojen tenttejä on helppo etsiä. 26 
  27 

4. KV-opiskelijat 28 
Killalla on vahvat kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskeluohjelmat, joista killalle tulee paljon 29 
potentiaalisia aktiivisia jäseniä. Killan hallitus panostaa vuonna 2022 siihen, että kansainväliset 30 
opiskelijat saadaan osallistettua killan toimintaan paremmin. 31 
 32 
5. Yhdenvertaisuus 33 
Vuoden 2022 hallitus kehittää ja edistää yhdenvertaisuusvastaavan johdolla vuonna 2021 tehtyä 34 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hallitus voi myös itse muuttaa suunnitelmaa epäkohtia tai 35 
epäselvyyksiä esiintyessä. Vuoden 2022 hallitus luo yhdenvertaisuusvastaavan johdolla ja 36 
hyväksyttää yleiskokouksessa häirintäohjesäännön, jossa määritellään muun muassa miten 37 
jäsenistö ja hallitus toimii havaitessaan tai kohdatessaan häirintää killan tapahtumissa. 38 
Ohjesäännössä myös määritellään tarkemmin se, miten varsinainen hallitus toimii tilanteessa, 39 
jossa häirintää havaitaan killan tapahtumissa toistuvasti. 40 
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