
KILTAKYSELYN VASTINE 2014 

 

Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita 
ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme saatua 
palautetta. Kaikkea saatua palautetta ei pystytä julkaisemaan, mutta tähän on pyritty 
keräämään palautteita laidasta laitaan - niin negatiivisia kuin positiivisiakin. 
 

Muistakaa, että palautetta saa ja pitää antaa ympäri vuoden esim. palautepulauttimen kautta. 
Kaikkia killan hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä voi myös milloin tahansa tulla nykäisemään 
hihasta ja jakamaan ajatuksensa killan toimintaan liittyen. Palautetta saamalla toimintaa 
voidaan kehittää ja parantaa! 
 

Kiitos palautteesta! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 

Killan palvelut jäsenille 
 

Kiltahuone ja tenttiarkisto ovat kaksi eniten käytettyä killan palvelua. Muitakin palveluita on 
käytetty mukavasti. 
 

Suurimman osan mielestä kiltahuoneelle on helppo mennä. Tämä on ilo kuulla! Palautteessa 
muistutettiin, että etenkin fuksit pitää alusta asti toivottaa tervetulleiksi kiltahuoneelle, jotta 
kynnystä kiltahuoneen käyttöön ei tule. Olemme pyrkineet kiinnittämään huomiota tähän ja 
muistutammekin, että kiltahuone on tarkoitettu ihan kaikille kiltalaisille! 
 

 Kiltahuoneelta tulisi olla helpompi poistua.. 
Mukava, että ihmiset viihtyvät! Sehän on juuri kiltahuoneen tarkoitus. 

 

Kiltahuoneelle toivottiin PlayStationia ja harmitelttiin, että se ei päätynyt kiltahuoneelle, vaikka 
kilta voittikin sellaisen yhdessä IK:n kanssa Julkun arvonnasta. PlayStation päädyttiin 
arpomaan kiltalaistemme kesken. Toivomme, että kiltahuone on myös jatkossakin 
kohtaamispaikka, jossa kaikuu iloinen puheensorina ja ihmiset tutustuvat toisiinsa. Myös 
PlayStationin jakaminen kahden killan kesken olisi ollut haastavaa. 
 

Toivottiin, että nykyisiä palveluita pidettäisiin paremmassa kunnossa mieluummin kuin 
hankittaisiin uusia. Tähän voi jokainen kiltalainen vaikuttaa, esim. kiltahuoneella omat roskat 
korjaamalla ja laittamalla likaiset astiat tiskikoneeseen. Hallitus pitää yllä kiltahuoneen 
siivousvuoroja, mutta yksin he eivät voi ylläpitää siisteyttä ja huolehtia kaikkien jäljistä. 
 

Nykyisten palveluiden määrä koettiin pääasiassa riittäväksi, ja tässä painotettiin mielummin 
laatua kuin määrää. 
 

 En välttämättä uusia palveluita, vaan parempaa tiedottamista ja selkeämpiä ohjeita 
olemassaolevien palveluiden käytöstä. 
Hyvä pointti! Tiedottamista voi aina parantaa. Palvelut löytyvät killan nettisivuilta 
palvelut -osiosta, mutta osiota pitäisi päivittää. Palveluista tiedottaminen etenkin uusille 
opiskelijoille on tärkeää ja näistä pyrittiin jo ensimmäisenä päivänä kertomaan fukseille. 



 
 Lisää eri kurssien kirjoja hyllyyn. Näistä voisi olla ammattiainekerhoihin yhteyttä, sillä 

heiltä löytyy pääainekirjallisuutta. Tällöin kilta voisi keskittyä tarjoamaan enemmän 
peruskurssien yms. yhteisten, kaikkia koskettavien kurssien materiaalia. 
Kirjahylly käydään läpi lähitulevaisuudessa ja turha materiaali poistetaan. Samalla 
mietitään, että mitä uutta kirjallisuutta olisi syytä hankkia niin, että kirjahylly vastaisi 
mahdollisimman hyvin kiltalaisten tarpeita.  

 

 Pakettiauto alkaa olla kalliinpuoleinen. 
Jouduimme vuoden alussa valitettavasti nostamaan pakettiauton hintoja. Pakettiauton 
ylläpitäminen on kallista puuhaa, etenkin kun vikoja tuntuu löytyvän ja uusia vaurioita 
tulevan. Nämä kulut on jollain katettava, mutta hallitus on pitänyt huolta, että pakun 
hinta pysyy halvempana kuin AYY:n pakettiauton ja tätä kautta hyvänä etuna 
kiltalaisille. 

 

Jaostoiminta 
 

Jaostoiminta koettiin pääasiassa mielenkiintoiseksi, vaikkakin tiedotusta toivottiin enemmän. 
Maililistoille liittyminen tuntui monista haastavalta, eikä tiedetty, että mistä voi liittyä. Liittyä voi: 
http://www.koneinsinoorikilta.fi/Jaokset/ 
 

Tänä vuonna jaokset ovat olleet melko aktiivisia ja esim. telajaos on aktivoitunut hiljaiselon 
jälkeen. Jos jaostoiminta kiinnostaa niin liittykää ihmeessä maililistalle ja lähtekää rohkeasti 
mukaan. Emme osaa teitä kotoa hakea! 

Kehitysehdotuksia ja palautetta jaostoimintaa koskien. 

 Parempi tiedotus tapahtumista ja uusien ihmisten mukaan innostaminen 
Jaosillalla pyrittiin innostamaan ihmisiä mukaan jaostoimintaan ja osallistujia oli paljon. 
Ilta oli oikein onnistunut ja toivottavasti tämä innosti uusia ihmisiä mukaan! Näitä 
jatkossakin 

 

 Toiminta avoimemmaksi ja varsinkin fukseille näkyväksi. Jaosvastaavan ja muu 
"vanha" porukka tuhoaa helposti innokkaan fuksin mielenkiinnon pelailemalla ja 
häärimällä vain keskenään. 
Fukseille on nyt yritetty mainostaa jaostoimintaa aktiivisesti ja fukseja on näkynytkin 
paljon jaoksien mukana, joka on hienoa. Jaokset on tärkeä saada lähelle fukseja, jotta 
osallistuminen jatkossakin tuntuu helpolta. 

 
 Viestintä toimii lähes kaikkien jaosten kohdalla hyvin niiden maililistoilla. Maililistoille 

liittymistä pitäisi mainostaa aktiivisemmin. ISOjen pitäisi olla paremmin perillä 
jaostoiminnasta ja mainostaa sitä fukseille. Fukseille pitäisi saada enemmän 
kannusteita kokeilla jaostoimintaa esim. fuksipisteiden kautta - koukkuun siihen jää, kun 
ensin on joku syy kokeilla. 
Aivan totta, ISOilla on tärkeä rooli tässäkin. Jaostoiminnasta saa hyvin fuksipisteitä ja 
nyt muutamana vuotena vuoden fuksikin on ollut juuri jaosaktiivi. 

 
 "Hiljaisempien" jaosten suunnittelukokoukset tapahtumakalenteriin ja pitäkää niitä 

kokouksia, vaikka jaosvastaavalla ei olisikaan ideoita! Jaoslaisilla voi olla hienoja 
ideoita, joita voisi porukalla toteuttaa. 

http://www.koneinsinoorikilta.fi/Jaokset/


Tapahtumakalenteria ja viikkomailia voisi hyödyntää vielä enemmän jaoksien kohdalla. 
Laitetaan muistiin. 

Killan tapahtumat 
Yleisesti killan tapahtumiin oltiin tyytyväisiä ja niihin mukaan lähteminen koettiin helpoksi. 
Odotukset tapahtumia kohtaan vaihtelevat laidasta laitaan ja osan mielestä alkoholittomuutta 
pitäisi saada lisää ja osan mielestä taas ei. Myöskin poikkitieteellisyys jakaa mielipiteitä. 
Tapahtumien kohdalla on aina syytä muistaa, että kaikki kiltatoimijat ovat vapaaehtoisia ja 
resurssit eivät riitä kaikkeen.  
 

 Keskitytään tärkeisiin asioihin, vähennetään tapahtumia ---> lisää yksittäisen 
tapahtuman kiinnostavuutta ja saadaa paremmat resurssit tehdä tapahtumista 
parempia 
Tämä on yritetty pitää mielessä! Mielummin laatua kuin määrää. Yhteissitsipyyntöjä 
satelee niin paljon, että resurssit eivät riittäisi kaiken järjestämiseen. Koneinsinöörit ovat 
kysyttyä tavaraa. 

 

 Tapahtumista pitäisi viestiä laajemmin, selkeämmin ja aiemmin. Tapahtumatiedot 
tuntuvat olevan turhan usein lähes "lisätietoa lähempänä tapahtumaa"-tasolla, vaikka 
tapahtuma on aivan ovella. 
Tässä yritetään parantaa syksystä ja tiedottaa paremmin ja aikaisemmin esim. sitsi-
ilmoista. 

 
 Parempi markkinointi, kokeilunhalua ja uuden etsimistä, enemmän poikkitieteellisyyttä - 

pelkästään vaaleanpunaisella porukalla on toisinaan tylsä "bilettää". Ainakin MK ja IK 
oletusarvoisesti mukaan joka kerta! 
Killan tapahtumissa on pyritty painottamaan poikkitieteellisyyttä ja lähes kaikilla sitseillä 
onkin muiden ainejärjestöjen edustajia mukana, usein vielä melko naispainotteisesti. 

 
 Enemmän yritystä ohjata pois alkoholista. Hankalaahan se on mutta... yritystä lisää. 

Tapahtumissa pyritään miettimään myös sisältöä eikä vain alkoholia. Alkoholittomiin 
tapahtumiin tuntuu yleensä löytyvän valitettavan vähän porukkaa, mutta esim, 
jaostoiminta on yleisesti alkoholitonta. KIK100-juoksu taitaa mennä tähän kategoriaan :)  

 
 Ei pelkkiä "rymysitsejä", vaan siistejä hieman vanhemmalle väelle suunnattuja 

tapahtumia. 
Alumnitoiminnan on tarkoitus tarjota “vanhemmalle väelle suunnattua siistiä toimintaa”.  

 

 Kevään kotimaan pitkä aikaisemmin kuin huhtikuussa. Tapahtumaan voisi saada myös 
enemmän kulttuuria tai hypetystä(esimerkkinä IK:n pitkä excu) 
Kevään KP:lla oli hyvin osallistujia ja toivottavasti näin on myös jatkossa. Tähän voi 
vaikuttaa paljon myös itse lähtemällä mukaan aktiivisesti ja innokkaasti. Myös 
excumestarit ovat pohtineet hypen luomista ja tähän varmasti kiinnitetään huomiota 
tulevaisuudessakin. Kaikille sopivan ajankohdan löytyminen on vaikeaa tiukasta 
kalenterista johtuen. 

 
 Vanhat ene-opiskelijat on unohdettu excu-toiminnassa. Onneksi on LVK. 

Kaikki kiltalaiset pyritään ottamaan huomioon teollisuussektorin tapahtumia 
suunnitellessa eikä ene-opsikelijoita ole unohdettu. Keväällä oli Fortumin yritysilta ja 
syksyllä on tulossa vielä ST1-yritysilta. Teollisuussektorin pitäisi järjestää sekä kone, 



ene että rakennusalan tapahtumia, joka jakaa resursseja. Tämä on uusi tilanne johon 
pyritään löytämään tasapainoa. Myös ene-excuja tullaan järjestämään. 

Alumnitoiminta 
 

Killan alumnitoiminta ottaa varovaisia ensiaskeleitaan killan virallisena osana. Toimintaa ja 
siitä tiedottamista pyritään lisäämään jatkuvasti. Viestintäkanaviin kannattaa ehdottomasti 
liittyä välittömästi, sillä alumniasiat saattavat hyvinkin koskettaa jokaista ennemmin tai 
myöhemmin. Alumnitoiminnan on tarkoitus tarjota palautteessakin toivottua “vanhemman väen 
siistiä toimintaa”. 

KIK100 

100-vuotisjuhlavuosi on pärähtänyt käyntiin ja se herättää paljon ajatuksia kiltalaisissa, eikä 
mikään ihme. Juhlavuodelle pyritään järjestämään mahdollisimman hyvät puitteet ja hallitus 
toivoo kiltalaisilta aktiivista osallistumista. Juhlavuosi tehdään yhdessä! 

 Kunhan ei ole tylsää kellään ja tekemisen meininki näkyy.Toivottavasti KIK saadaan 
näkyviin. 
Tämä on tarkoituksena! 

 
 Selkeä tapahtumarunko esille heti kun asioita lyödään lukkoon. Tapahtumista täytyy 

ilmota hyvissä ajoin, jotta tieto kulkeutuu muillekin kuin aktiivisimmille jäsenille! 
Viestintään on pyritty panostamaan, vaikka kaikkien tavoittaminen onkin vaikeaa. 
Tässä jokainen kiltalainen voi auttaa ja huudella tutuilleen. Etenkin vanhojen kiltalaisten 
tavoittamisessa tämä on tärkeää. 

 
 Vanhoja kertomaan salaisia tarinoitaan ja kokemuksia. 

KIK100-tapahtumiin yritetään saada myös vanhoja mukaan ja seuraava tällainen 
tapahtuma on museonäyttelyn avajaiset, jossa on mahdollisuus päästä kyselemään ja 
kuulemaan vanhojen tarinoita. 

 

Tiedotus 
 

Infomaili ja nettisivut oli ehdottomasti tärkeimmät tiedotusvälineet kiltalaisten mielestä ja 
tiedottamisen toivottiin tapahtuvan etenkin näiden kautta. Nettisivujen tasoa ja toimintaa 
kiiteltiin, vaikka ulkonäkö ei kaikkia miellytäkkään. Tiedotusta pyritään parantamaan vielä 
loppuvuotta kohden. Parempaa tiedotusta toivottiin etenkin opintoasioista sekä ajankohtaisista 
tapahtumista. 
 

 Nettisivut on rumat ja englanniksi kääntäminen ei toimi kunnolla  
Nettisivujen uudistamisprojekti on käynnissä. Yksi tulevaisuuden tavoite on parantaa 
nettisivujen toimintaa ja tämä tulee helpottamaan myös sivujen kääntämistä. 
Nettisivujen uudistaminen on kuitenkin niin iso projekti, että sen kanssa menee vielä 
aikaa. Tapahtumakuvaukset on pyritty laittamaan myös englanniksi, ja englanninkielistä 
viestintää hoitamaan KV-puolen kautta esim. infomailein. 

 
 Enemmän uutisia ja tapahtumat ajoissa kalenteriin. 

Tähän pyrimme loppuvuodesta kiinnittämään huomiota! 



 
 Infomailin rakenne on mielestäni toimiva, ja ilmoitustaulun päivitys toimii.  

Infomailiin pyritään suodattamaan tärkeimmät asiat. Aina kaikki asiat eivät sinne mahdu 
ja infomailin pituus pyritään pitämään järkevänä. 

 
 Kesätyömahdollisuuksista olisi hyvä koostaa joku osio nettisivuille. Tällöin voisi 

esimerkiksi markkinoida yrityksille näkyvyyttä! 
Nettisivujen palvelut osiossa on osio myös työpaikoille, jota päivitetään kun saamme 
työpaikkailmoituksia. 

 

Opinto 
 

Opintosektorin toimintaa kiiteltiin ja sen tärkeyttä korostettiin. Pyrimme olemaan aktiivisia 
edunvalvonnassa, se on yksi tärkemmistä tehtävistämme! Tällä hetkellä tärkein tavoite on 
maisteriuudistukseen vaikuttaminen ja maisteriuudistus tuntuu huolettavan kiltalaisia.  
Muistakaa, että hyvä tapa vaikuttaa esim. kandiuudistuksen myötä muuttuneisiin kursseihin on 
kurssipalautteen antaminen. 
 

Tenttitärppäilyjä toivottiin lisää etenkin kursseille, joilla on tapana jäädä roikkumaan. 
Ehdotuksia näistä voi tehdä opintosektorille. 
 

Opintosektori kaipaisi lisää näkyvyyttä ja edunvalvonnan tiedottamista pitäisi parantaa. 
 

 Teette erittäin hyvää vaikkakin normikiltalaiselle suhteellisen näkymätöntä työtä. 
Jatkakaa samaan malliin! 

 Tiedottakaa enemmän edunvalvontatyöstä ja opintoasioista ylipäätään. Harva tietää, 
mitä opintosektori tekee.  
Tiedotus on ollut opintosektorilla aina haasteena ja me emme sitä ole onnistuneet 
parantamaan ainakaan tähän mennessä. Opintosektorille pitää kehittää toimiva 
tiedotuskanava, jota voidaan helposti seurata ja päivittää. 

 

 Fukseilla oli tietääkseni vain yksi tenttitärppäily viime vuonna ja toivoisin niitä lisää. 
Keväällä tosiaan ei pidetty kuin yksi tenttitärppäily fukseille, johon osallistuminen oli 
suht vaisua ja sen takia toisen välikokeen tärppäily jätettiin välistä statiikka ja 
dynamiikka kurssilla assarin toiveesta.  

 
 Google Drive on pelastanut monesti pinteestä!  

Google Drivea on tarkoituksena kehittää syksyn mittaan ja lisäksi tenttien arkistoinnin 
nopeuttaminen on työn alla. 

 
 En osaa nimetä yksittäisiä tekoja, mutta hyvää duunia. Edunvalvonta opintosektorilla on 

mielestäni killan tärkeimpiä tehtäviä. Opiskelumotivaatiota voi parantaa vaatimalla 
koululta parempaa tiedottamista, sillä itselläni opintojen ennustettavuus on tärkein yksi 
motivaationlähde. Kandi- ja maisteriuudistuksien tiedottaminen on aivan surkeaa (en 
moiti kiltaa). Vanhasta tutkinnosta uuteen vaihtaneita ei oteta työryhmissä huomioon. 
Aivan totta! Tätä viestiä olemme vieneet eteenpäin ja vaatineet koululta parempaa 
tiedottamista. Toivottavasti työ tuottaa tulosta. 

 

Mitä asioita haluaisit killan ajavan Aallossa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyen? 



 
 Tenttien tarkistusnopeus. Ei ole mielekästä tai reilua että opiskelijoilta vaaditaan 

ilmoittautuminen viikkoa ennen tenttipäivää, mutta luennoitsijat voivat hakea lisäaikaa 
tarkistukselle kun "aika ei vaan riittänyt" ja opiskelijoita kurssilla on muutama 
kymmen… 
Opintosektori on lähettänyt noottia koululle, kun tällainen tapaus on ilmennyt. Laittakaa 
opintosektorille viestiä, jos tenttien tarkistelu on myöhässä. Puuttumisesta on saatu 
hyvää palautetta ja kiitosta koululta. 

 
 Liikkuvuutta. Kurssien ja tenttien järkevää aikatauluttamista. Professorit eivät saa 

sanella aikataulua mielivaltaisesti - luennot menevät liikaa päällekkäin. 55 nopan 
tavoitteeseen pääsyä. Tenttiin pitää päästä sisään, vaikka olisi unohtanut ilmoittautua, 
vaikkapa rahalla. Rästitenttipäivät, joihin jokainen professori on velvollinen tekemään 
tentin, jos yksikin opiskelija haluaa tenttiä. Killan on huolehdittava että maisteriuudistus 
ei floppaa yhtä pahasti kuin kandiuudistus. 
Juuri nämä ovat asioita joita on pyritty välittämään koululle! 

Fuksitoiminta 

Kyselyn mukaan killan järjestämää fuksikasvatusta pidettiin ehdottoman tärkeänä ja 
fuksivuonna osallistuminen tapahtumiin on aktiivista. Fuksitoiminnankin osalta alkoholin osuus 
aiheutti mielipiteiden jakautumista 

 Lisää aitoja perinteitä, vähemmän viinaa. 
Tähän on alettu viime vuosina kiinnittämään huomiota enemmän. Tapahtumissa 
pyritään panostamaan sisältöön, jolloin alkoholin rooli jää pienemmäksi. 

 
 Jos vain mahdollista, niin koostaa fukseille runko killan koko vuoden tapahtumista. 

Tässä olisi siis perustapahtumat, joiden päivämäärät tiedetään jo. Kevään tapahtumat 
voisivat tietenkin olla erillisessä rungossa, sillä nämähän ovat uuden isännän (ja 
hallituksen) vastuulla, joten päivämäärät voivat vielä elää :) 
Fuksipistepassissa on melko hyvä runko vuoden tapahtumista ja päivämäärät on niiden 
tapahtumien osalta merkattu joista ne ovat tiedossa. Myös tässä tapahtumakalenterin 
päivitys on tärkeässä roolissa. 

 
 Laittakaa kiltahuoneella aina hengaavat henkilöt fuksiryhmien kanssa pyörimään. 

Fuksin helpompi tulla kiltikselle, kun tietää siellä olevan jonkun tutun naaman. Yhteisiä 
tapahtumia muiden kiltojen fuksien kanssa.  
Fuksiryhmille jaetaan hallituskummit jotka tapaavat fuksiryhmiä ja kertovat 
hallitustoiminnasta ja muista kiltajutuista.  

 
 Jotkin fuksitapahtumat voisivat olla avoimempia myös vanhemmille opiskelijoille. 

Fuksitapahtumat ovat pääasiassa avoimia kaikille, joten rohkeasti vain mukaan. 
Muutamat tapahtumat on haluttu luonnollisesti pitää vain fukseille. 

 
 Fukseja voisi enemmän pakottaa tutustumaan toisiinsa. Lisää jonkinlaisia 

tutustumisleikkejä heti alkuun. Uusiin käpäliin tarttumisen kynnys kasvaa mielettömästi, 
kun syksy polkaistaan koulun osalta käyntiin. 
Tätä ollaan pyritty parantamaan ISOtoiminnan kautta ja tukemalla fuksiryhmien 
hengailuja. ISOjen aktiivisuus on tärkeässä roolissa! 



Killan hallinto 
 

Killan hallinnosta ollaan hyvin perillä ja suurin osa tietää mitä hallitus tekee ja mitkä ovat sen 
tehtävät. Lisätietoa hallituksesta löytyy killan nettisivuilta tai aina voi tulla rohkeasti kysymään: 
http://www.koneinsinoorikilta.fi/Kilta/Hallitus/ 
Fukseille tietoa hallituksesta annetaan heti ensimmäisenä päivänä sekä myöhemmin 
järjestettävässä kiltarekryluennossa/saunassa, joka on avoin kaikille.  
 

Hallituksen toimintaan oltiin pääsääntöisesti erittäin tai melko tyytyväisiä. Tämä on mukava 
kuulla! 
 

Vastaajat kokivat pääsääntöisesti, että killan toimintaa voi jokainen vaikuttaa. Seuraavana 
vuorossa ovat kiltakuntavaalit, jolloin kaikilla on mahdollisuus äänestää ja vaikuttaa 
kiltakunnan kokoonpanoon. Myös hallitusrekry aukeaa pian. Hakekaa ja lähtekää mukaan 
innokkaasti! Tehtäviä löytyy laidasta laitaan, joten joukosta löytyy varmasti juuri oikea tehtävä 
sinulle. Kilta tarvitsee uusia aktiivisia tekijöitä.  
 

Mitä kehitysideoita haluaisit esittää hallitukselle? 

 
 Keskittykää oleellisiin asioihin ja hoitakaa ne kerralla kunnolla. Muistakaa kuitenkin 

pitää huoli jaksamisestanne ja pitäkää yllä hyvää henkeä kuten tähänkin asti. Muu on 
toissijaista. 
Juuri näin, kiltatoiminnan pitää olla hauskaa! Jaksamiseen pitää kiinnittää huomiota 
etenkin loppuvuodesta. 

  
 Tuokaa hallituksen toiminta ja päätökset vielä paremmin esiin. 

Tähän joka vuotiseen ongelmaan yritetään miettiä ratkaisuja. Pöytäkirjat on nähtävissä 
nettisivuilla ja ilmoitustaululla, joten sieltä löytyy tietoa hallituksen kokouksista ja 
päätöksistä. 

Muuttaisitko killan roolia Aalto-yliopistossa, ja jos muuttaisit niin miten? 

 Killan rooli on mielestäni hyvä. Monesti kuulee henkilökunnankin kehuvan killan 
aktiivisuutta eri toiminnassa, etenkin opintoasioissa. 
Mukava, että olemme saaneet hyvää palautetta. Juuri aktiivisesti mukanaolo ja 
vaikuttaminen on yksi killan tarkoituksista. 

 

Palautetta, ideoita, kritiikkiä, ajatuksia? 

 
 Enemmän luovaa hulluutta. 

Eiköhän satasiin liittyen tätä hulluutta saada toteutettua! Vai mitä mieltä olette KIK100-
juoksusta? 

 Loistava kilta, varmasti Otaniemen paras. 
Eikös olekkin!  

 Kiitos kaikesta työstä, jonka olette killan eteen tehneet! 
Olkaa hyvä! 

 pleikka 4, miksi annoitte pois 
:( 

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


 

Paljon kiitoksia annetusta palautteesta! Kaikki palaute on otettu vastaan ja pyrimme 
kehittämään toimintaa palautetta silmälläpitäen. Jäseniltä saatu palaute on avain toiminnan 
kehittämiselle, joten antakaa palautetta aktiivisesti! 
 


