
Toimintakertomus 2013 – Prosessiteekkarit ry. 

 

Yleistä 
Vuonna 2013 yhdistyksen ensimmäisenä täytenä toimintavuonna yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi yli 

kolmen sadan jäsenen. Jäsenmäärän kasvuun vaikutti suuresti syksyllä saapunut yhdistyksen 

historian ensimmäinen fuksivuosikurssi. 

Yhdistyksen toiminnasta on vastannut hallitus, jonka apuna on toiminut useita toimihenkilöitä. 

 

Yhdistyksen tilat ovat sijainneet osoitteessa Vuorimiehentie 2, Materiaalitekniikan laitoksen 

vanhassa kirjastossa. 

 

Edunvalvonta 
Vuonna 2013 yhdistyksen edunvalvonnasta vastasi opintovastaava Sakari Poikkimäki. Hän toimi 

myös korkeakoulun Halloped-vastaavana sekä edusti yhdistystä AYY:n Opintoneuvostossa.  

Yhdistyksen edunvalvonta lähti keväällä käyntiin kun korkeakoulussa suunniteltiin 

kandidaatintutkinnon uudistuksen käytännönjärjestelyitä syksyksi. Valintaperusteet, uudet kurssit ja 

opetussuunnitelma lyötiin lukkoon keväällä saapuvia uusia fukseja varten. Kevään aikana koulun 

henkilökunnan kanssa käytiin kovaa keskustelua miten voidaan parantaa opetusta ja minkälaisia 

vaihtoehtoisia opetustapoja voidaan ottaa käyttöön uudessa tutkinnossa. Opiskelijat olivat 

aktiivisesti mukana näissä keskusteluissa ja esittivätkin omia kantojaan hyvin vaikka vastakaikua ei 

aina löytynyt. Syksyllä edunvalvonnan osalta tärkeimmäksi tehtäväksi kasvoi luvattujen 

käytänteiden varmistaminen ja laadun tarkkailu. Uudet fuksit aloittivat onnellisina uudessa 

ohjelmassa eikä alkusyksystä kuulunutkaan heidän keskuudestaan soraääniä. Syksyn mittaan 

aloitettiin jo suunnittelu uuden ohjelman laadunvalvonnasta vaikka konkreettisiin tekoihin ei 

päästykään. Vuoden 2013 aikana huomattiin että yhdistykselle olisi hyvä perustaa oma 

opintotoimikunta kehittämään vielä lastenkengissä olevaa edunvalvontasektoria. 

Uutena haasteena edunvalvontasektorilla nousi pöydälle maisteriuudistus. Maisteriuudistuksen on 

tarkoitus alkaa lukuvuonna 2016–2017, mutta korkeakoulun sekä opiskelijoiden tahtotilaksi 

osoittautui uusien kurssien pilotointi jo lukuvuonna 2015–2016. Näin saadaan jo palautetta uudesta 

maisteriohjelmasta sekä vanhoista ohjelmista siirtyvien opiskelijoiden homma helpottuu. 

Maisteriohjelmaan kaavailtiin vuoden lopussa seitsemää pääainetta ja näille perustettiinkin omat 

valmisteluryhmät sekä koordinaatioryhmä, joka on vastuussa uudistuksen etenemisestä. Kaikkiin 

näihin ryhmiin haettiin opiskelijaedustajia. Vuonna 2013 yliopistossa päätettiin siirtyä neljän 

periodin mallista viiden periodin malliin sekä takaraja vanhasta tutkinto-ohjelmasta valmistumiselle. 

Takarajaksi valittiin elokuu 2016. 

 

Yrityssuhteet 
 

Prosessiteekkareiden yrityssuhteet polkaistiin kunnolla käyntiin keväällä 2013 

Yrityssuhdevastaavien Johanna Järvisen ja Tapio Fribergin toimesta. Alkuvuosi käytettiin 

suunnitteluun ja ideointiin, millaiselta Prosessiteekkarien yrityssuhteet voisivat näyttää. Erilaisia 



pakettiratkaisuja mietittiin, yrityksiä kontaktoitiin ja Prosessiteekkarit-yhdistystä tehtiin tutuksi 

yrityksiin.  

Keväällä lyötiin myös ensimmäinen sponsorointisuhde lukkoon, kun Metso hankki mainospaikan 

Prosessiteekkareille hankitusta hihasta. Hihoja myytiin jäsenille yli 100 kappaletta kevään ja syksyn 

aikana.  

Kevään aikana myös lyötiin lukkoon fuksien ensimmäisen päivän illanvietto, Prosessinkäynnistys. 

Vuorimieskillassa on ollut tapana järjestää ns. Outoilta fuksien ensimmäisen päivän iltana ja tätä 

loistavaa perinnettä haluttiin jatkaa. Illan nimeksi tuli Prosessinkäynnistys ja Outotecin rinnalle 

tapahtumaan kutsuttiin mukaan UPM. Nämä yritykset toimivat loistavana esimerkkinä 

teollisuudesta ja toivottivat fuksit äärimmäisen lämpimästi tervetulleiksi. Prosessinkäynnistykseen 

lähdettiin yritysten tarjoamilla busseilla Otaniemestä. Prosessinkäynnistys järjestettiin Outotecin 

tiloissa Tontunmäessä. Ilta alkoi alkudrinkeillä ja tervetuliaispuheilla, jatkui UPM:n ja Outotecin 

yritysesittelyin ja mielenkiintoisten tuotekehitysprojektien esittelyillä. Illallista nautittiin, juomia 

juotiin ja laulu raikasi. Ohjelmassa oli myös pieni tiimikilpailu. Prosessinkäynnistykseen 

osallistuivat lähes kaikki fuksit, hallitus, lukkarit ja iso liuta ISOja. Yhteensä osallistujia oli noin 

190 opiskelijaa ja noin 20 yritysedustajaa. 

Illan aikana fukseille osoitettiin teollisuuden mielenkiinto opiskelijoita kohtaan, tulevaisuuden 

erilaisia työllistymismahdollisuuksia, teekkarihengen perusolemus ja Prosessiteekkariuden hienous. 

Kaiken kaikkiaan ilta ja yhteistyö Outotecin ja UPM:n kanssa oli todella hyvin onnistunutta ja koko 

porukalle jäi hyvä mieli tapahtuman jälkeen. Illasta opittiin myös tuleville vuosille 

kehitysehdotuksia käytännön järjestelyiden osalta. 

 

Syksyllä Yrityssuhdevastaavien tärkein tehtävä oli hankkia Prosessiteekkarifuksien ensimmäisiin 

haalareihin riittävästi tukea. Alkukankeuden ja uuden yhdistyksen esittelyiden ja myymisen jälkeen 

haalareihin saatiin kattava edustus teollisuuden toimijoita ja heraldisen siniset haalarit saatiin 

annettua fukseille Haalarigaalassa 2.12.2013 juuri ennen 4Kiltaristeilyä. Haalareihin myytyjen 

mainoksien määrä ylitti selkeästi budjetoidun määrän. 

Haalariprojekti oli hyvä hoitaa näin yhdistyksen alkuvaiheessa hallitusvoimin, mutta jatkossa tähän 

voisi miettiä toimikuntaa tai jopa fuksiporukkaa.  

 

 

Fuksi- ja ISOtoiminta 

 

Yleistä 
Fuksitoiminnasta vuonna 2013 olivat  vastuussa seuraavat henkilöt: 

Antti Hakala, fuksipäällikkö 

Mikko Laine, fuksipäällikkö 

Olli Kanninen, fuksipäällikkö 

Heini Elomaa, ISOvastaava 

Mikko Wuokko, ISOvastaava 

 

AYY:n Fuksitoimikunnassa Prosessiteekkareita edustivat Antti Hakala, Mikko Laine sekä Olli 

Kanninen ja ISOtoimikunnassa Heini Elomaa ja Mikko Wuokko. 

 

Prosessiteekkarit järjesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa historiassa fuksikasvatusta, joten luotiin 

kokonaan uusi fuksikasvatuskulttuuri. Kulttuuria lähdettiin rakentamaan hyvissä ajoin, ja syksyn 

tapahtumarunko oli selvillä jo maaliskuussa. Lisäksi korkeakoulun edustajien kanssa kokoustettiin 

useampaan otteeseen mm. orientaatioviikon ohjelmarungosta. 



Fuksipäälliköt tekivät fuksioppaan ja fuksipistevihon, ja niistä on nyt olemassa valmis pohja tulevia 

vuosia varten. 

 

Syyskuussa fuksipäälliköt alkoivat lähettää sähköpostitse sunnuntaisin fuksipäällikköjen 

viikkotiedotetta, johon oli koottu fukseja koskevat tärkeät asiat sekä yhdistyksen, Kemian tekniikan 

korkeakoulun kiltojen sekä AYY:n tapahtumat. 

 

Teekkarikulttuuri-illoissa fuksit antoivat palautetta syksyn tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta. 

Kyselylomakkeella tiedusteltiin myös kiinnostusta koulutusalaa kohtaan sekä suoritushalukkuutta 

teekkarilakkiin. Kyselyn perustella fuksien mielestä syksyn toiminnassa oli onnistunutta lukuisat 

tapahtumat sekä tiedotus ja kehitettävää oli labratakkitilauksessa sekä koulun kuormittavuudessa. 

 

Vuoden 2013 CanCan-tanssiryhmässä tanssii yli 50 prosessiteekkarifuksia. 

 

Tapahtumat 
Fuksitapahtumia ei järjestetty keväällä ollenkaan, sillä historian ensimmäiset prosessiteekkarifuksit 

aloittivat opiskelunsa vasta syksyllä. 

 

Elokuun lopulla fukseille järjestettiin varaslähtö, johon olivat tervetulleita myös ISOt. Tapahtumaan 

saapui n. 40 fuksia ja palaute oli positiivista. 

 

Uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuus ja orientaatio suunniteltiin korkeakoulun kanssa 

yhteistyössä. Fuksipäälliköt ja ISOvastaavat jakoivat fuksit edeltävällä viikolla fuksiryhmiin 

korkeakoululta saadun alustavan läsnäololistauksen perusteella. Korkeakoulu järjesti ensimmäisen 

päivän vastaanottotilaisuuden, jonka jälkeen TEK ja Paperi-insinöörit ry esittäytyivät lyhyesti. 

Fuksit jaettiin fuksiryhmiinsä, jolloin he sovittivat labratakkeja ja heille näytettiin olennaisia 

paikkoja. Iltapäivällä AYY järjesti fukseille Teekkarivastaanoton, jonka jälkeen heistä otettiin 

fuksiryhmäkuvat. Fuksiryhmäkuvien jälkeen siirryttiin bussikuljetuksilla yrityssuhdevastaavien, 

Outotecin ja UPM:n yhteistyössä järjestämään Prosessinkäynnistykseen. Prosessinkäynnistyksestä 

jatkettiin Helsingin keskustaan ravintola Kiilaan. Päivä oli kaiken kaikkiaan erityisen onnistunut. 

 

Orientaatioviikon keskiviikkona 4.9. järjestettiin Kemistikillan, Vuorimieskillan ja 

Puunjalostajakillan kanssa yhteistyössä CHEM-kiva Silkkiniityillä. Tapahtumassa liikuttiin 

fuksiryhmäporukalla kiltojen ideoimilla leikkimielisillä ja liikuntapainoitteisilla tehtäväpisteillä. 

Sen lisäksi tarjolla oli ruokaa ja korkeakoulumme edustajistoryhmä Prosessiteekkarit esittäytyi. 

Annetun palautteen perusteella CHEM-kiva oli yksi syksyn pidetyimmistä tapahtumista. 

Tapahtuman onnistumisen kannalta olennainen aurinkoinen sää auttoi asiaan. 

 

Orientaatioviikon perjantaina 6.9. fuksipäälliköt järjestivät fukseille Kaukkarietkot JMT1 

Yhdistystilassa. Paikalla oli musiikkia, pelejä ja pientä naposteltavaa. Viikko sai rauhallisen 

päätöksen lauantaina 7.9. Learning Hubissa Peli-illan muodossa, jossa paikan päällä pelailtiin 

konsolipelejä ja lautapelejä. Annetun palautteen perusteella orientaatioviikko kokonaisuudessaan oli 

ollut erittäin onnistunut ja pidetty. 

 

Maanantaina 9.9. fukseille ja ISOille järjestettiin yhteistyössä Maanmittarikillan ja 

Rakennusinsinöörikillan kanssa Lettufudis, joka oli kiltojenvälinen leikkimielinen kisailu Alvarin 

aukiolla. Kilpailulajina toimi sankopallo ja tiukassa kamppailussa voiton vei Prosessiteekkarit. 

Ottelun jälkeen siirryttiin jälkilöylyihin Rantasaunalle, jossa pelaajille oli tarjolla lettuja – tietysti 

ottelun lopputuloksen mukaisessa järjestyksessä. 

 



Torstai 12.9. oli varattu fuksiryhmien ISOjen ideoimalle ohjelmalle. Fuksiryhmät olivat keksineet 

monipuolista sekä vaihtelevaa ohjelmaa pelailusta liikuntaan ja kulkuvälineen suunnitteluun 

Otatarhan ajoihin. 

 

Maanantaina 16.9 järjestettiin fukseille Karkkipäivä eli tutustumisreissu Fazerille, jonne matkattiin 

tilausbussilla. Ilmoittautuminen tapahtumaan meni erittäin nopeasti täyteen! Tutustumisreissuun 

kuului yritysesittely, tutustuminen suklaanvalmistusprosessiin sekä tuotteidenmaistelu. Tämän 

vuoden pätkiksensyöntiennätys oli 33. 

 

Keskiviikkona 18.9 fukseille järjestettiin skumppacruise Otaniemestä Kauppatorille. Laivayhtiönä 

toimi Veka-Line Oy. Risteily kesti noin tunnin, jonka aikana harjoiteltiin laulamista sekä kerrottiin 

“hauskoja vitsejä”. Jatkoille lähdettiin Kemistikillan järjestämiin Skumppabileisiin Swengiin. 

Tapahtumasta aiheutui tappiota, koska varsinkin ISOjen lukujärjestys ei mahdollistanut 

osallistumista risteilyosuuteen. 

 

Maanantaina 23.9 ja Tiistaina 24.9 järjestettiin noin 45 minuuttia kestäneet sitsikoulutukset 

fukseille. Sitsikoulutus oli pakollinen fuksipiste, jotta fuksit oppisivat sitsaamisen perustaidot. 

Koulutuksien aikana näytettiin video sitsaustavoista sekä kerrottiin suullisesti käytännöistä ja 

lukkarointikulttuurista. Samassa tilaisuudessa järjestettiin myös CanCan-rekry. 

 

Torstaina 26.9 fukseille järjestettiin fuksisitsit. Sitseille saapui paikalle yli 100 fuksia ja ihmiset 

käyttäytyivät paikan päällä siististi. 

 

14.10 järjestettiin fukseille Saunaseikkailu, jossa mukana olivat AS, FK, Inkubio sek TIK. Kiltojen 

IE-toimikunta sekä muutama aktiivinen ISOhenkilö järjestivät rastit, joita fuksit saivat vapaasti 

kierrellä. Tilaisuus kesti muutaman tunnin, jonka aikana fuksit saivat suorittaa rasteja ja kerätä 

pisteitä, joiden perusteella valittiin voittaja. Tapahtumaan saapui vähän yli 20 prosessiteekkarifuksia. 

Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa tässä muodossa. 

 

4.11 ISOhenkilöt olivat keskenään järjestäneet fukseille Trick or Treat -rastikiertelyn Halloween-

hengessä, ja jatkopaikkana toimi Gorsu. Tapahtuma oli erityisen onnistunut ja sai monilta fukseilta 

kiitosta. 

 

14/15.11 Fukseille järjestettiin teekkarikulttuuri-ilta. Illan aikana fuksit vierailivat teekkarimuseolla, 

jossa yhdistyksen lukkarinakin tunnettu Samu Nurmi piti heille kierroksen museolla. Tämän lisäksi 

lukkarit opettivat fukseille teekkareille ominaisia lauluja ja kertoivat Prosessiteekkareiden 

laulukulttuurista. Fuksipäälliköt viihdyttivät fukseja muutamalla hauskalla improvisaatioleikillä ja 

tilaisuudessa fuksit täyttivät myös palautelomakkeet syksystä. 

 

1.12 järjestettiin Gaala. IE-toimikunta järjesti paikalle ruokaa ja paikalla oli TEK:n tarjoamaa 

skumppaa. Lisäksi paikan päällä myytiin haalarimerkkejä. Gaalassa fukseista muodostetut 

toimikunnat esittelivät tekemänsä fuksimatrikkelin ja fuksihaalarimerkin. Lisäksi tapahtumassa 

esiteltiin fukseille Otaniemen muiden kiltojen haalarimuotia. Historian ensimmäiset 

Prosessiteekkarihaalarit näkivät päivänvalon, kun fuksipäällikkökolmikko paljasti ne musiikin 

tahtiin omien haalareidensa alta osana loisteliasta, mutta hieman jakautunuttatanssikoreografiaa. 

Haalarit fukseille tarkemmin esitteli yrityssuhdevastaava Tapio Friberg, ja lopuksi tilaisuudessa 

vannottiin vielä haalarivala. 

 

Gaalan jälkeen lähdettiin Nelikiltaristeilylle kohti Tukholmaa, matkaseurana Athene, IK ja Prodeko. 

Risteily järjestettiin yhteistyössä kyseisten kiltojen fuksikapteenien kanssa. Risteilyllä ohjelmaan 



kuului mm. vauhdikas hyttisuunnistus, uusien fuksikapteenien vetämä leikkihetki Sergelin Torilla 

sekä hieno CanCan-show promenaadilla. Laiva keinui, muttei liikaa ja risteilylle lähtijöillä näytti 

olleen hauskaa. 

 

Alla on listattu vuoden 2013 fuksi- ja ISOtapahtumat: 

Pvm  Tapahtuma                 Yhteistyötaho 
19.2.       ISOrekry 

30.8.       ISOjen wiimeinen woitelu 

31.8.       Varaslähtö 

2.9.         Prosessinkäynnistys   Outotec, UPM 

4.9.         CHEM-kiva                  KK, VK, PJK 

6.9.         Kaukkarietkot 

7.9.         Peli-ilta 

9.9.        Lettufudis                                  MK, IK 

12.9.       Fuksiryhmien tapahtumapäivä 

16.9.       Karkkipäivä                              Fazer 

18.9.       Skumppacruise                        KK 

19.9.      Puunjalostajakillan fuksiekskursio  PJK, Sappi 

Sappi Kirkniemen tehtaalle  

23./24.9. Sitsikoulutukset 

26.9.       Fuksisitsit 

14.10.     Suuri Saunaseikkailu                FK, Inkubio, TIK, AS 

29.10.     Vuorimieskillan fuksiekskursio  VK, Boliden 

Boliden Harjavallan tehtaalle  

4.11.       Trick or Treat -kämppäkierros 

14./15.11. Teekkarikulttuuri-ilta 

20.11.    Puunjalostajakillan fuksiekskursio PJK, Metsä Fibre 

Metsä Fibren Äänekosken tehtaalle  

1.12.      Gaala                                          TEK 

1.-3.12.  Nelikiltaristeily                            Athene, IK, Prodeko 

4.12.      Kemistikillan fuksiekskursio KK, Neste Oil 

 Neste Oilin Kilpilahden jalostamolle 

 

Lisäksi fuksimme olivat aktiivisesti mukana AYY:n Fuksitoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, 

kuten Otasuunnistuksessa, Stadisuunnistuksessa ja Fuksien juhlasitseillä. 

 

ISOtoiminta 
Keväällä 2013 ISOhenkilöiksi haluavilta vaadittiin hakemukset, joilla varmistettiin hakijoiden 

motivaatio. Yhteensä 106 ISOa, ISOsetää ja -tätiä valittiin, mikä on noin neljäsosa koko Aalto-

yliopiston tutorien ja ISOjen määrästä. ISOryhmät pyrittiin tekemään niin, että kaikista Kemian 

tekniikan korkeakoulun killoista olisi edustus. Keväällä järjestettiin yhdessä korkeakoulun kanssa 

ISOhenkilöiden koulutus, jossa tärkeimpänä tavoitteena oli tutustuttaa toisilleen vieraita isoryhmiä 

toisiinsa. 

 

ISOhenkilöille järjestettiin virkistystapahtumia syksyllä ITMK:n ja ISOvastaavien toimesta. 

 

 

 



Tiedotus 
Prosessiteekkareiden vuoden 2013 tiedotusvastuuta kantoi tiedottaja-sihteeri Otto Ojanen. Vuonna 

2013 käytännössä kaikki prosessiteekkarit olivat joko fukseja tai kuuluivat johonkin vanhaan 

kiltaan. Tämän takia fuksit saivat fuksikapteeneilta oman viikottaisen tiedotteensa, mutta varsinaista 

viikkotiedotetta koko jäsenistölle ei nähty tarpeelliseksi. 

Tiedotuksia lähti kerran pari kuussa sen mukaan kuinka paljon sisältöä oli. 

Syyspuolella nettisivuja pyrittiin elävöittämään tekemällä tapahtumista pieniä juttuja 

nettitoimittajien Kia Lehti ja Karri Mannermaa toimesta, mutta tämän anti jäi hieman vaisuksi. 

Nettisivujen yhteyteen pystytettiin Flickriin kuvagalleria, jonne lisättiin Ronja Ruismäen ja Ella 

Potkan ottamia kuvia. 

Pöytäkirjat pidettiin yksinkertaisina, keskustelun kulkua ei merkitty muistiin vaan vai päätökset. 

Sihteeri huolehti pöytäkirjojen valmistumisesta kirjoittaen kaikki puhtaaksi. Pöytäkirjat 

valmistuivat korkeintaan parin viikon viiveellä. 

Virkistystoiminta 
 

IE-toimikunta 
 
Yleistä 
Toimikuntaan kuuluivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt: 
Ella Potka              Emäntä 
Julia Nyström             Isäntä 
Anni Karjalainen         Apuemäntä 
Meri Sieviläinen         Apuemäntä 
Karoliina Pesola         Apuemäntä 
Linda Olkkonen         Apuemäntä 
Ronja Ruismäki         Apuemäntä 
Elina Oksanen             Apuemäntä 
Peppi Seppälä             Apuemäntä 
Lauri Rentto             Apuisäntä 
Mikko Laine             Lukkari 
Antti Metsälä             Lukkari 
Tyko Viertiö             Lukkarin kisälli 
Samu Nurmi             Lukkarin kisälli (edustaja lukkaritoimikunnassa) 
Minttu Salonen             Lämmönsiirtäjä 
 
Toimikunnansta toiminnasta vastasivat isäntä Julia Nyström ja emäntä Ella Potka, jotka myös 

edustivat Prosessiteekkareita AYY:n Isännistössä ja emännistössä.  
 
Tapahtumat 
Keväällä järjestettiin kaksi tapahtumaa Ystävänpäiväkiva 14.2. ja Räppisitsit 10.4. 
 
Syksyllä tapahtumia järjestettiin enemmän fuksien saavuttua. Isäntä ja emäntä yhdessä toimikunnan 

kanssa olivat päävastuussa sitsien ja vuosijuhlan järjestämisestä. Fuksitapahtumiin IE-toimikunta 

järjesti ruokaa ja virvokkeita niiden ollessa tarpeellisia. 
 



Syksyn 2013 IE-toimikunnan vastuulla olleet tapahtumat: 
15.9. Lämmönsiirto 
26.9. Fuksisitsit 
5.10. Korkeakoulusitsit (yhdessä KK, PJK ja VK kanssa) 
30.10. Painajaissitsit (yhdessä Arkkitehtikillan ja KY:n NESUn kanssa) 
25.11. Pikkujoulut 
 
Lukkaritoiminta 
Keväällä 2013 lukkarit yhdessä isännän, emännän ja varapuheenjohtajan kanssa ryhtyivät 

selvittämään yhtäläisyyksiä ja ominaispiirteitä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen 

laulukulttuurissa Prosessitteekkareiden laulukulttuurin luomiseksi. Lukkarit listasivat yleisestä 

teekkarien laulutavasta eroaavia piirteitä killoistansa ja pohtivat näistä tapoja, joiden toivottiin 

siirtyvän myös Prosessiteekkareiden laulukulttuuriin. Opinnoista ja opintoalasta kertovat laulut 

päätettiin ottaa myös Prosessiteekkareiden lauluiksi, mutta killoista itsestään kertovat laulut jätettiin 

killoille laulettavaksi.  
 
Jotta yhdistyksen jäseniä kuultaisiin, järjestettiin maanantaina 25.3. laulukulttuuri-ilta, jonne jäsenet 

kutsuttiin keskustelemaan laulutavoista.  
 
Keväällä järjestettiin myös laulukilpailu, jossa jäseniä pyydettiin laatimaan lauluja 

Prosessiteekkareille. Kilpailun voittivat Veikko Sajaniemi, Oskari Kilpi ja Ville Nyman 

kappaleellaan Kolmos-Karjala.  
 
Liikuntatoiminta 
Prosessiteekkareiden liikuntatoimintaa koordinoi liikuntavastaava Elina Oksanen. Prosessiteekkarit 

osallistuivat futsalissa kilpa- ja harrastesarjaan sekä lentopallosarjaan. Salibandysta jouduttiin 

luopumaan vähäisen osanoton vuoksi. Liikuntatuutorit järjestivät myös erilaisia kokeiluja kuten 

tankotanssi- ja seinäkiipeilykokeilut. 

 

Yhdistystila 

Yhdistystilan kehitystä edelliseltä vuodelta jatkettiin vuoden 2013 aikana.TTER:ltä haettiin ja saatiin 

1000 euroa avustusta yhdistystilan maalaamiseen ja kalustamiseen. Prosessinhoitajan Emilia Stenmanin 

johdolla yhdistystila muokattiin kesällä sellaiseen kuntoon, että se oli houkutteleva 

omaleimaisuudellaan ja palveluillaan uusille fukseille syksyllä 2013. Tilan seinään maalattiin 

Prosessiteekkareiden logo ja tilaan hankittiin sohva, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin ja jääkaappi. 

 

Syksyllä prosessinhoitaja Jasmina Aouni piti tilasta hyvää huolta ja järjesti kahvipassien myyntiä. 

Syksyn aikana tilassa tehtiin myös sisustukseen liittyviä kehitysprojektia ja hankittin erilaisin tavoin 

sisustusta. Yhdistystilan lisäksi käyttöön saatiin viimein myös varastotilaa. 

 

Suhdetoiminta 
 

Yhdistyksen suhdetoiminta on vuoden 2013 aikana jakautunut kolmeen osaan. Muihin AYY:n 

yhdistyksiin pidetiin yhteyttä lähinnä vuosijuhlaedustuksien kautta. Vuosijuhlissa edustamisesta 

ovat vastanneet hallituksen jäsenet, tulevaisuudessa myös toimihenkilöille voisi suoda 

mahdollisuuden osallistua vuosijuhlille. Toiseksi hallitus on osallistunut aktiivisesti AYY:n 

yhteistyöelimiin, joissa on käsitelty niin ylioppilaskuntaa kuin yhdistyksiä koskettavia kysymyksiä. 

Kolmannen osan on muodostanut aktiivinen yhteistyö Kemian tekniikan korkeakoulun 



henkilökunnan sekä johdon kanssa. Dekaani Outi Krause on tavattu vuoden aikana muutaman 

kerran, lähinnä tarpeen tullessa. Joulukuussa väistyvälle dekaanille Outi Krauselle Prosessiteekkarit, 

Vuorimieskilta, Kemistikilta ja Puunjalostajkilta luovuttivat yhteisen huomionosoituksen. Samassa 

tilaisuudessa uudelle dekaanille Janne Laineelle luovutettiin CHEM-haalarit. Jokapäiväisessä työssä 

tärkeimmät yhteyshenkilöt korkeakoulun osalta ovat olleen Pia Lahti sekä Ritva Järvenpää. Vuoden 

lopussa korkeakoulun luopui Järvenpään osaamisesta, mikä ei ollut yhdistyksen kannalta 

toivottavaa. 

Vuosijuhla 
 

Prosessiteekkareiden ensimmäinen vuosijuhla, Lämmönsiirto I, järjestettiin 14.9.2013 ja 

silliaamiainen juhlittiin 15.9.2013. Lämmönsiirto I onnistui hyvin ja tunnelmaa voisi hyvin kuvailla 

uteliaisuudella ja iloisuudella ensimmäistä vuosijuhlaa kohtaan. 

 

Cocktail-tilaisuus järjestettiin kutsuvieraille klo 16 Materiaalitekniikan laitoksen Learning hub-

tilassa. Perinteisten tervehdysten lisäksi puheenjohtaja Mikko Kiviluoma piti pienen esityksen 

Prosessiteekkareiden alkutaipaleesta, jotta kutsutut tahot saisivat paremman käsityksen 

yhdistyksestä, jonka ensimmäistä vuotta yhdistyksenä juhlivat. Prosessiteekkarit saivat hyödyllisiä 

sekä hauskoja vuosijuhlalahjoja. Lahjoista seremoniamestarin sauva tuli samantien käyttöön. 

Fuksipääliköt saivat myös pronssinvärisen pillin kaulaansa. 

 

Pääjuhlaa vietetiin Smökissä klo 18.30 alkaen. Ruoka oli tilattu catering-firmalta ja 

Prosessiteekkareiden isot sekä kiltojen apuIE:t toimivat ruuan tarjoilijoina. Ohjelmassa olivat 

Lämmönsiirtäjän puhe, puheenjohtaja Mikko Kiviluoman puhe ja Dominanten kvartetin esitys. 

Juhlapuheen piti diplomi-insinööri Antti Karkola, joka oli ollut mukana avustamassa 

Prosessiteekkareiden alkutaipaleella ennen perustamista. Puheen naiselle piti Kim Kavander. 

Pääjuhlan jälkeen siirryttiin ulos ihastelemaan tuliesitystä syksyisen pimeässä illassa. Jatkot 

jatkuivat Smökissä ja ja-jatkot juhlittiin rantsulla.  

 

Silliaamiainen valkeni Otakaari 20ssä paljuineen ja saunoineen kello 12. Maittavien ruokien ja 

railakkaan menon sillis loppui kuudelta. Vuosijuhlaa olivat järjestämässä pääasiassa lämmönsiirtäjä 

Minttu Salonen sekä PT:n hallituksesta Julia Nyström, Ella Potka ja Laura Lundell. Työvoimana oli 

usea käsipari ja heille järjestettiin lämmönsiirron kaato 18.12 Ossinlinnassa.  

Hallinto ja talous 
Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2013 kuuluneet seuraavat henkilöt: Mikko Kiviluoma, Laura 

Lundell, Heidi Välisalmi, Ella Potka, Julia Nyström, Johanna Järvinen, Tapio Friberg, Antti Hakala, 

Mikko Laine, Olli Kanninen, Sakari Poikkimäki ja Otto Ojanen. Hallituksen puheenjohtajana toimi 

Mikko Kiviluoma. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 25 kertaa. Hallituksen jäsenten 

osallistumisaktiivisuus hallituksen kokouksiin on ollut vaihtelevaa, mikä johtuu vaikeudesta löytää 

yhteistä aikaa näin suuren hallituksen joukosta.  

Yhdistyksen kokouksia on järjestetty neljä kappaletta, joiden aikana on käsitelty sääntömääräiset 

asiat. 

Sääntöuudistusprosessi pantiin aluille Prosessiteekkareiden sääntöuudistusvastaavien (Janne 

Andtsjö ja Fanny Syrjänen) johdolla. Uusia sääntöjä pohdittiin ja palloteltiin, mutta prosessin 

loppuunkäyminen jäi keväälle 2014. 



 

Yhdistyksen talousasioista on vastannut Heidi Välisalmi. Vuoden alussa yhdistykselle kilpailutettiin 

pankkipalvelut. Yhdistyksen tilit ovat Nordea-pankissa. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti XXX 

tulosta. 


