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Yleistä 

Prosessiteekkarit ry:n (myöh. yhdistys) toiminnasta vastasi vuonna 2017 kymmenhenkinen hallitus,          

toimihenkilöt, ISOhenkilöt ja joukko muita vapaaehtoisia. Vuoden 2017 lopussa jäsenmaksun          

suorittaneita jäseniä oli 378. 

Yhdistyksen tila, Prosessihuone, sijaitsi Kemian tekniikan rakennuksessa, osoitteessa Kemistintie 1 D 2.  

 

Hallinto, edunvalvonta ja suhdetoiminta 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2017 seuraavat henkilöt: Jani Anttila, Esa Arola, Riikka            

Hammar, Werneri Huhtinen, Leila Kettunen, Mauri Kostiainen, Verna Repka, Perttu Saarela, Mika            

Sahlman ja Janne-Joonas Tiitinen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Werneri Huhtinen.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 33 kertaa ja hallituksen jäsenten läsnäoloaktiivisuus           

kokouksissa oli erittäin hyvä. Hallituksen kokouksista ilmoitettiin aktiivisesti yhdistyksen verkkosivujen          

kalenterissa ja lisäksi yhdistyksen viikkotiedotteessa. Kevätlukukauden päätteeksi hallituksen jäsenten         

kesken pidettiin kehityskeskustelut, joiden pohjalta hallituksen toimintaa pyrittiin kehittämään         

loppuvuoden aikana.  

Yhdistyksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä (4) kappaletta, yksi keväällä ja kolme syksyllä, ja              

niissä käsiteltiin sääntömääräisiä asioita. 

Hallituksen jäsenet edustivat vuoden aikana yhdistystä muun muassa ylioppilaskunnan asettamissa          

toimielimissä, ainejärjestöjen vuosijuhlissa ja pitämällä rastia muun muassa Talvipäivässä,         

Laskiaisriehassa ja Aalto-partyssa. Lisäksi hallitus lähetti lippuairueen Itsenäisyyspäivän        

juhlakulkueeseen, jossa olivat ensimmäistä kertaa käytössä hallituksen syksyllä hankkimat airutnauhat.  

Vuonna 2017 yhdistyksen toimihenkilöt jakautuivat seitsemään eri toimikuntaan ja auttoivat          

merkittävällä tavalla eri toimintasektoreilla. Toimihenkilöille järjestettiin vuoden aikana        

virkistystapahtumia kiitokseksi heidän panoksestaan yhdistyksen eteen. 

Hallituksen puheenjohtaja edusti yhdistystä Puunjalostusinsinöörien Nuorten Forumissa. Vuoden aikana         

Nuorten Forumin kokouksissa keskusteltiin muun muassa Forest Based Industries -päivän järjestelyistä           

ja alan markkinoinnista lukiolaisille. Syksyllä yhdistyksen jäseniä osallistui metsäteollisuusalan         

markkinointiin Bioaika-tapahtumakiertueella Puunjalostusinsinöörien rastilla. 

Syksyllä yhdistyksen hallituksen delegaatio osallistui Polin Kemistit ‘67 -ryhmittymän juhlaseminaariin,          

jossa vuonna 1967 Vanhalla Polilla opintonsa aloittaneet kemistit juhlistivat puolen vuosisadan mittaista            

taivaltaan opiskelujensa aloittamisesta. Hallituksen puheenjohtaja Werneri Huhtinen piti tilaisuudessa         



esitelmän yhdistyksestä ja yhdistys vastaanotti juhlallisesti ryhmittymän kirjoittaman muistelmateoksen         

“Tupsulakit toimeliaina - fukseista vaikuttajiksi”. Lisäksi ryhmittymä lahjoitti kirjan jokaiselle syksyllä           

opintonsa aloittaneelle fuksille ja yhdistys vastasi kirjojen jakamisen organisoinnista. 

Vuoden 2017 huomionosoitustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin huhtikuussa Juho Tamminen, joka         

rekrytoi toimikunnan kevään aikana. Toimikunnan muut jäsenet olivat Elisa Juvonen, Erkka Pehto ja Ella              

Potka. Toimikunnan ehdotus kunniamainintojen ja hopeisten ansiomerkkien osalta hyväksyttiin         

hallituksen kokouksessa ja kultaisten ansiomerkkien osalta yhdistyksen kokouksessa. Kunniamaininnat         

saivat Elisa Alasuvanto, Reetta Hassinen, Juhani Heimo, Risto Hertzberg, Piia Iivonen, Johanna Kuronen,             

Elina Makkonen, Jenina Noki ja Alex Villa. Hopeiset ansiomerkit saivat Jakke Anttila, Riina Aromaa ja Heidi                

Korhonen. Kultaiset ansiomerkit saivat Kia Lehti ja Janne Stubb. 

Yhdistyksen hallitus hoiti edunvalvontaa tapaamalla korkeakoulun johtoa erilaisilla kokoonpanoilla         

pitkin vuotta. Vuonna 2017 järjestettiin vuoden mittaan useita kokouksia, joissa olivat läsnä Kemian             

tekniikan korkeakoulun erityisasemayhdistysten puheenjohtajat ja opintovastaavat sekä korkeakoulun        

puolesta muun muassa dekaani, opetuksesta vastaava varadekaani, opintoasiainpäällikkö sekä         

kandidaattiohjelman johtaja. Kokouksissa keskusteltiin erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista,       

opintojen tukemisesta sekä kandidaattiohjelman kehityksestä ja markkinoinnista. 

Vuoden 2017 aikana yhdistyksen ulkosuhteita kehitettiin tekemällä aiempaa enemmän yhteistyötä          

yhdistyksen sisarkiltojen kanssa. Maaliskuussa Ympäristöteekkarikilta Tampereelta vieraili Otaniemessä,        

jolloin iltaa vietettiin kyykkäturnauksen ja saunaillan merkeissä. Otaniemessä vierailivat vuoden aikana           

lisäksi maaliskuussa Tampereen Bioteekkarikilta Bioner ja marraskuussa Oulun yliopiston Prosessikilta,          

joiden molempien kanssa järjestettiin ohjelmaksi illanviettoa. 

 

  



Taloustoimikunta 

Aiemmin käytössä ollut termi Rahastotoimikunta tai talous korvattiin nimellä Taloustoimikunta. Vuonna           

2017 yhdistyksen talousasioista vastasi taloustoimikunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja Mauri        

Kostiainen. Uutena asiana rahastonhoitajan tueksi valittiin kaksi kappaletta taloustoimikunnan jäseniä          

parantamaan talousasioiden hoidon jatkuvuutta ja toimimaan tarvittaessa neuvonantajina        

rahastonhoitajalle. Vuonna 2017 taloustoimikunnan jäseninä toimi Juho Tamminen ja Mika Sahlman.  

Yhdistyksen talousasioita pyrittiin ohjaamaan talousarvion mukaisesti. Edellisen vuoden negatiivinen         

tulos korjattiin ja ylitettiin erittäin onnistuneiden yrityssuhteiden ansiosta. Vuoden aikana ei tehty suuria             

hankintoja yhdistykselle. Aiempina vuosina hankitun omaisuuden, kuten grillin ja äänentoistolaitteiden,          

vuokraamista ylläpitokulujen kattamiseksi suunniteltiin ja alettiin toteuttaa loppuvuodesta.  

Vuoden 2017 raha-asiat hoidettiin täsmällisesti ja kaikki edeltävän vuoden saamiset saatiin perittyä.            

Yhdistyksen tili pidettiin Nordeassa. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa lähes 400 jäsentä ja vuoden tulos oli               

6518,16 euroa. Vuodelle 2018 tehty talousarvio muokattiin vastaamaan tuloslaskelmaa suunnitelman ja           

toteuman vertailun ja rahan käytön seurannan helpottamiseksi. 

  



Hoitotoimikunta 

Vuoden 2017 hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Mika Sahlman. 

Hoitotoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

 

Helena Angerla Arkistonhoitaja 

Jani Anttila Prosessinhoitaja, PTHCNF-vastaava 

Riina Aromaa Arkistonhoitaja, Prosessinhoitaja 

Anna He Kulttuurivastaava 

Juho Hentman Prosessinhoitaja, PTHCNF-vastaava 

Elisa Juvonen Prosessinhoitaja 

Lauri Koskinen Laitevastaava 

Milla Kumin Urpo 

Mikko Laine Urpo 

Iiro Lehtiniemi Urpo 

Jenina Noki Prosessinhoitaja 

Kasper Nurmi PTHCNF-vastaava 

Erkka Pehto Urpo 

Ella Potka Urpo 

Lauri Rentto PTHCNF-vastaava 

Saana Sainio Kulttuurivastaava 

Janne Stubb TEK-yhdyshenkilö, Urpo 

Teemu Suntio PTHCNF-vastaava 

Juho Tamminen Laitevastaava, Urpo, PTHCNF-vastaava 

Janne-Joonas Tiitinen Arkistonhoitaja 

Tyko Viertiö Urpo 

Alex Villa TEK-yhdyshenkilö 

Lili Yin Arkistonhoitaja, Prosessinhoitaja 

Essi Yliaho Liikuntavastaava 

 

Toimihenkilöistä liikuntavastaava Essi Yliaho edusti yhdistystä AYY:n Liikuntatoimikunnassa.        

Arkistonhoitajat vastasivat yhdistyksen materiaalin arkistoimisesta hyvin itsenäisesti. Urpojen kanssa         

kokoustettiin vuoden aikana kerran joukolla ja useammin kahden kesken toimikunnan puheenjohtajan           

kanssa. Lisäksi palautetta pyydettiin antamaan, jos sille oli aihetta ja urpojen yhteinen Telegram-ryhmä             

oli erittäin aktiivinen. Palautteesta ja kokousten sisällöstä keskusteltiin hallituksen omissa kokouksissa.           

Kulttuurivastaavat toimivat hyvin itsenäisesti edistäen yhdistyksen jäsenten tietoisuutta        

kulttuuritapahtumista. Kulttuurivastaavat järjestivät yhdistyksen jäsenille lipputilauksen      

teekkarispeksiin. TEK-yhdyshenkilöt toimivat linkkinä yhdistyksen ja Tekniikan Akateemisten välillä.         



Keväällä TEK-yhdyshenkilönä toimi Janne Stubb ja syksyllä Alex Villa. Vuoden aikana TEK-yhdyshenkilö            

muun muassa piti inforastin fukseille syksyn orientaatioviikolla. Laitevastaavat pyörittivät ja kehittivät           

yhdistyksen omaisuuden vuokraus- ja ylläpitotoimintaa. Vuoden lopussa todettiin, että laitevastaavat          

sopivat jatkossa paremmin taloustoimikunnan alle. 

 

Liikuntatoiminta 

 

Yhdistyksen liikuntatoiminta oli monipuolista koko vuoden ajan. Keväällä aloitettiin yhteistyö Tietokilta           

ry:n kanssa ja pelattiin säännöllisesti salibandya yhdessä. Keväällä pelattiin lisäksi futsalia ja käytiin             

perinteinen Rakennusinsinöörikilta vs. Prosessiteekkarit paintball -ottelu. Unisportin urheilusarjoissa        

pelattiin koko korkeakoulun opiskelijoiden voimin molempina lukukausina. Yhteinen joukkue         

CHEMeleons edusti niin futsalissa, koripallossa, salibandyssä, lentopallossa kuin jalkapallossakin. Syksyllä          

kokeiltiin matalankynnyksen urheilua ja käytiin yhdessä Otahallilla villasukkatreeneissä ja huollettiin          

lihaksia Yin-Joogassa. Lajikokeiluja järjestettiin tankotanssiin ja uppopalloon. Yhdistyksen liikuntatutorit         

olivat erittäin aktiivisesti mukana toiminnassa ja avustivat liikuntavastaavaa. 

 

Prosessihuone ja prosessinhoitajat 

 

Prosessinhoitajat jatkoivat yhdistyksen yhdistystilan ylläpitoa ja kehitystä Kemian tekniikan         

rakennuksesta. Prosessinhoitajat pohtivat tapoja saada yhdistystila jäsenten aktiivisempaan käyttöön ja          

järjestivät matalanjärjestelykynnyksen tapahtumia jäsenistöä innostaakseen. Esimerkkejä kyseisistä       

tapahtumista olivat kesälle sijoittuneet Game of Thrones -illat ja loppuvuoden elokuvaviikko.           

Kahvipassitoimintaa ja yhdistystilan snack- ja virvoitusjuomavalikoimaa jatkettiin edelliseen tapaan.         

Prosessinhoitajat pitivät huolta tilasta sekä avustivat tilan ehostuksessa. Tilan säilytysratkaisuja          

uudistettiin, edellisvuonna menetettyjen varastointitilojen johdosta. Tilan turvallisuusratkaisuja myös        

päivitettiin hankkimalla sähkölukko ja parantamalla tilan paloturvallisuutta. Lisäksi tilan ulko-oven          

viereen lisättiin nimikyltti ja sisätiloihin opasteviittoja helpottamaan navigointia. 

 

PTHCNF-vastaavat 

 

PTHCNF-vastaavat järjestivät kahdesti vuoden aikana videopelitapahtuman yhdistyksen jäsenistölle.        

Viikonloput olivat 3.-5. maaliskuuta sekä 13.-15. lokakuuta. Sähkö- ja verkkoinfrastruktuuria lainattiin           

Polygame ry:ltä. Tilana toimi ensimmäisellä kerralla AYY:n Otakaari 20:n pieni puoli ja toisella kerralla              

AYY:n Otakaari 20:n yläkerta. Osallistujien oli molemmilla kerroilla mahdollista myös pelata lauta- ja             

konsolipelejä, tietokonepelien lisäksi. Paikalla oli kummallakin kerralla noin parikymmentä yhdistyksen          

jäsentä. 

 



 

IE-toimikunta 

Vuoden 2017 IE-toimikunnan toimintaa johtivat hallituksen emäntä Verna Repka ja hallituksen isäntä            

Leila Kettunen. IE-toimikunnan puheenjohtajana toimi Leila Kettunen.  

 

IE-toimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

 

Elisa Alasuvanto Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Helena Angerla Lukkarikisälli  

Airi Antikainen Apu-IE 

Jakke Anttila Lukkaritoimikunnan puheenjohtaja 

Esa Arola Lukkarikisälli 

Riina Aromaa Apu-IE, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Juho Ikäläinen Apu-IE 

Elisa Juvonen Lämmönsiirtotoimikunnan puheenjohtaja 

Otto Kankaanpää DJ 

Heidi Korhonen Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Milja Koskela Apu-IE 

Mauri Kostiainen Wappumestari 

Milla Kumin Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Eero Kuusisto Lukkarikisälli 

Riku Lappalainen Bilevastaava, Lukkarikisälli 

Ville Larimo Lukkari 

Henrik Lindberg Lukkarikisälli 

Krista Lindqvist Apu-IE, Autokuski 

Emma Lumiaro Apu-IE 

Elina Makkonen Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Juuso Mälkönen Apu-IE 

Neea Nieminen Apu-IE 

Jenina Noki Autokuski 

Elina Pitkäranta Lukkari 

Kalle Pesonen Apu-IE 

Anni Ristola Bilevastaava, Lukkarikisälli 

Sauli Rytkönen Apu-IE 

Arttu Saarnisaari Lukkarikisälli 

Mika Sahlman Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Saana Sainio Apu-IE 



Janne Stubb Autokuski, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Teemu Suntio DJ 

Tuukka Syrjänen DJ  

Otto Takkinen DJ 

Juho Tamminen Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen, Wappumestari 

Aino Taponen Lukkarikisälli 

Minna Vierimaa Apu-IE 

Emmi Viitala Apu-IE 

Lotta Wallinmaa Apu-IE 

Lili Yin Lukkarikisälli 

Toimihenkilöistä Jakke Anttila edusti AYY:n Lukkaritoimikunnassa. 

Toimikunta järjesti vuonna 2017 kaiken kaikkiaan 20 tapahtumaa yhdistyksen jäsenistölle, ja oli mukana             

järjestämässä noin kymmentä muuta tapahtumaa. Vuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin kuului          

sitsejä, saunailtoja, orientaatioviikon tapahtumia sekä yksittäisiä illanviettoja. Toimikunnan johdolla         

järjestettiin myös ensimmäistä kertaa yhdistyksen Kaikkien aikojen hallitus -sitsit, joihin kutsuttiin kaikki            

yhdistyksen entiset hallitukset ja joita on tarkoitus jatkossa järjestää aina viiden vuoden välein.  

Tapahtumat 

Kevät 

4.1. Toimarivaihto 

4.1. Apu-IE-hengailu 

12.1. Kaukkarisuunnistus 

20.1. Apu-IE- ja lukkarikoulutus 

28.1. PT-FK-Taistelusitsit (yhdessä FK:n kanssa) 

17.2. Lisäosasitsit  

28.2.  CHEMetkot (yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen kanssa) 

14.3. Drinkkisaunailta (yhdessä Tampereen Ympäristöteekkarikillan kanssa) 

16.3. Apinasitsit (yhdessä Prodekon kanssa) 

28.3. Mustavalkoteemaiset bileet (yhdessä Kompleksi ry:n kanssa) 

10.4. Wapunaloitusbileet 

11.4. Fuksien wappusitsit (yhdessä AS:n ja SIK:n kanssa) 

11.4. Wapunavausbileet (yhdessä AS:n, IK:n ja SIK:n kanssa) 

17.4. Wanhojen wappusitsit (yhdessä IK:n kanssa) 

19.5. Lakkisitsit (yhdessä Inkubion ja KIK:n kanssa) 

  



Syksy 

2.9. Waraslähtö 

5.9. Kaukkarietkot 

6.9. CHEM-kiva (yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen kanssa) 

14.9. Fuksisitsit 

20.9. Toogabileet (Bilevastaavien järjestämä, Vuosijuhlaviikko) 

23.9. Lämmönsiirto V (Vuosijuhlaviikko) 

24.9. Silliaamiainen (Vuosijuhlaviikko) 

6.10. Korkeakoulusitsit (yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen kanssa) 

1.11. All-dessert sitsit 

22.11. PikkujouluT 

16.12. Kaverisitsit 

18.12. Toimarikaato 

 

Apu-IE 

Apu-IE auttoi yhdistyksen isäntää ja emäntää vuoden aikana jokaisen toimikunnan tapahtuman           

järjestelyissä. Kiitoksena arvokkaasta työstä toimikunnan johto muisti jokaista apu-IE:tä haalareihin          

kiinnitettävän härpäkkeen muodossa. 

 

Lukkaritoimikunta 

Vuoden aikana toimikunnan kaksi lukkarikisälliä, Ville Larimo ja Elina Pitkäranta, ansaitsivat yhdistyksen            

lukkarin arvonimen. Lukkarit lanseerasivat itselleen yhteisen tunnusmerkin, joka on kaulassa roikkuva           

hopeinen äänirauta. Lukkaritoimikunnan puheenjohtajan tunnusmerkki on kultainen. Vuoden aikana         

taltioitiin yhdistyksen jäsenistön sanoittamia kappaleita, muun muassa laulukilpailun kautta. 

 

Lämmönsiirto V ja vuosijuhlaviikko 

Yhdistyksen viides vuosijuhla Lämmönsiirto V järjestettiin perinteiseen tapaan syyskuussa.         

Vuosijuhlaviikolla järjestettiin itse juhlan lisäksi vuosijuhlaexcursio, tanssikoulutus Kylmävalssaus ja         

bilevastaavien järjestämät juhlat Helsingin keskustassa.  

 

Vuosijuhlaa juhlittiin lauantaina 23.9. Cocktail-tilaisuus järjestettiin Kemian tekniikan rakennuksen ylä- ja           

ala-aulassa ja pääjuhlaa vietettiin Restaurant Pörssissä Helsingin keskustassa. Juhlien         

seremoniamestarina toimi Heidi Korhonen ja pääjuhlan ohjelmaan kuuluivat muun muassa          

huomionosoitusten jako, Teekkarispeksin improvisaatioryhmän esitys ja juhlapuhe, jonka piti Sakari          



Poikkimäki. Vuosijuhlan jatkot järjestettiin Otaniemessä Urban Millin tiloissa ja silliaamiaista vietettiin           

sunnuntaina 24.9. Otakaari 20:n tiloissa. 

 

Wappumestarit 

Wappumestarit organisoivat ja järjestivät Wappupäivänä Ullanlinnanmäellä yhdistyksen jäsenille        

tarkoitetun piknikin yhteistyössä Rakennusinsinöörikillan kanssa. Tarjolla oli ruokaa, juomaa, musiikkia          

ja oleskelutilaa aamukuudesta iltakuuteen. 

 

Autokuskit 

Autokuskit auttoivat yhdistyksen isäntää ja emäntää aina tarpeen mukaan, muun muassa           

kauppareissuilla sitsejä varten.  

 

DJ 

DJ:t esiintyivät useissa vuoden aikana järjestetyissä juhlissa, muun muassa fuksien järjestämässä           

Kavitaatiossa ja useilla sitsijatkoilla. He myös ylläpitivät yhdistyksen Spotify-soittolistoja.  

 

 

 

 

  



Fuksitoimikunta 

Vuoden 2017 fuksitoimikunnan toimintaa johtivat hallituksen fuksipäälliköt Riikka Hammar ja Esa Arola.            

Fuksitoimikunnan puheenjohtajana toimi Esa Arola. 

Fuksitoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

Jakke Anttila Fuksikeisari Jake 

Riikka Hammar ISOlakeija 

Inka Lehtimäki ISOvastaava 

Piia Iivonen Fuksikeisarinna Pi 

Johanna Kuronen KV-lakeija 

Marja Rinne KV-vastaava 

Toimihenkilöistä Inka Lehtimäki edusti yhdistystä AYY:n ISOtoimikunnassa ja KV-vastaava Marja Rinne           

edusti yhdistystä AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa. Wappuun asti fuksitoiminta oli Jakke Anttilan ja           

Piia Iivosen alaisuudessa ja ISOtoiminta Riikka Hammarin alaisuudessa. 

Fuksitoimikunta vastasi Kemian tekniikan korkeakoulun kanditaattiohjelmassa aloittavien fuksien        

vastaanotosta, orientaatiosta sekä teekkarikasvatuksesta. Fuksikeisari ja -keisarinna vastasivat vuoden         

2016 syksyn ja vuoden 2017 kevään fuksien toiminnasta ja fuksipäälliköt syksyllä 2017 aloittaneiden             

prosessiteekkarifuksien toiminnasta. Yhtään fuksia ei aloittanut opintojaan tammikuussa 2017. Syksyllä          

154 fuksia aloitti opintonsa Kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa. Toimikunta järjesti useita eri           

tapahtumia ja organisoi fuksien toimintaa läpi vuoden muun muassa erilaisten tiedotusten, kuten            

viikkomailin, välityksellä sekä infotilaisuuksien ja sosiaalisen median, kuten fuksipäälliköiden         

Facebook-sivun PT_boysin, kautta. 

Yhdistyksen fuksien vuosittain organisoimat bileet järjestettiin nimellä Kavitaatio'17: Project PT          

maaliskuussa 2017. Paikkana oli perinteisesti Servin mökki ja tapahtuman suosio oli erinomainen, sillä             

liput myytiin loppuun. 

ISOtoiminta 

ISOvastaava Inka Lehtimäki vastasi lukuvuoden 2017-2018 ISOjen (ISOt '17) rekrytoinnista,          

kouluttamisesta, tiedottamisesta ja heille järjestettävistä virkistystapahtumista. ISOlakeija Riikka        

Hammar vastasi keväällä 2017 lukuvuoden 2016-2017 ISOjen (ISOt '16) toiminnasta. Keväällä 2017            

ISOtoiminta keskittyi ISOjen ´16 edellisenä syksynä aloittamaan fuksiryhmätoimintaan sekä uusien          

ISOjen ´17 rekrytoimiseen. 



Kevään aikana ISOt ´16 pitivät rastia mm. fuksijäynäpäivässä, pitivät tapahtumia fuksiryhmilleen sekä            

järjestivät yhdessä Prosessiteekkareiden (epä)viralliset Wapunaloitusbileet Gorsussa, jossa palkittiin        

muutamia ISOhenkilöitä ansioituneesta työstä ISOilussa vuoden aikana. 

ISOvastaava kokosi ISOhenkilöt lukuvuodelle 2017-2018. Rekrytointi tapahtui helmikuussa. Huhtikuussa         

järjestettiin yhdistyksen oma ISOkoulutus, jossa muodostettiin myös ISOryhmät. ISOryhmiä oli 14, joista            

viidessä oli PT-ISOjen lisäksi TF-ISOja ruotsinkielisiä opiskelijoita varten. Jokainen ryhmä valitsi           

ryhmästään vastuuISOn johtamaan ryhmän toimintaa ja kommunikoimaan ISOvastaavan kanssa. Ryhmät          

koostuivat ISOista, toisen vuoden opiskelijoista, sekä vanhemmista tieteenharjoittajista ISOsetädeistä.         

ISOja oli 64, TF-ISOja 11 ja ISOsetätejä 14. Tämän lisäksi oli muutamia varjoISOja, sillä ISOksi hakeneiden                

määrä oli niin suuri, ettei kaikkia voitu tällä kertaa valita. 

Syksyllä ISOvastaava järjesti ISOjen Wiimeisen Woitelun ennen lukuvuoden alkua viimeistelläkseen          

ISOjen koulutuksen ja antamaan lisäpotkua tulevaan lukuvuoden ISOiluun. Wiimeisen woitelun          

yhteydessä suoritettiin myös yhdistyksen ISOkaste. Ryhmät olivat erityisesti mukana syksyn          

orientaatioviikolla, jolloin fuksit kiertelivät ryhmissään tutustuen Otaniemeen ja opiskelijayhteisöön.         

Ryhmien toiminta jatkui pitkin syksyä. Syksyllä järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksi          

fuksiryhmätapahtumaa, joista ensimmäisessä kaksi ISOryhmää pitivät yhdessä fukseilleen tapahtumaa.         

Syksyllä ISOt järjestivät yhdessä fukseille perinteiset Halloweenbileet, jossa fuksit pääsivät kiertelemään           

ISOjen pitämiä rasteja. 

KV-toiminta 

Vuonna 2017 KV-toimintaa on kehitetty entisestään. Kuten aiempinakin vuosina, yhdistyksen          

KV-vastaava on toiminut tiiviissä yhteistyössä muiden Kemian tekniikan korkeakoulun alla toimivien           

kiltojen ulkovastaavien kanssa. Malli on tänäkin vuonna koettu toimivimmaksi tavaksi hoitaa           

vaihto-opiskelijoiden sekä eri pääaineiden tutkinto-opiskelijoiden vastaanottaminen. 

Kevätlukukaudeksi 2017 saapui 27 vaihto-opiskelijaa, joille järjestettiin kilta/yhdistysesittely 2.1. sekä          

kampuskiertely KV-tutorien johdolla. Kiertelyn jälkeen tutorit ja uudet sekä vanhat opiskelijat pääsivät            

tutustumaan toisiinsa pienimuotoisissa tervetuliaisiltamenoissa. 9. helmikuuta järjestettiin kolmannet        

ikinä järjestetyt CHEM International sitsit, joille saapui kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi varsinkin           

tutoreita ja aikaisempia KV-vastaavia. Sitsien lisäksi keväällä 13.3. järjestettiin leffailta studiossa. 

Tapahtumien järjestämisen ja tiedotuksen ohella kevään suurin tehtävä oli KV-tutorien rekrytointi, mitä            

varten järjestettiin erillinen saunailta 21.2. Korkeakoulu auttoi rekrytoinnissa mainostamalla laitoksen          

tv-ruuduilla, nettisivuilla ja tiedottamalla vaihdosta palaavia opiskelijoita. Tutoreita rekrytoitiinkin 28          

kappaletta. Ideoiden keräämiseksi heille järjestettiin lettuilta 12.4., mutta osanotto oli huonoa osittain,            

koska samana iltana oli Hesarin appro. Myös tutorryhmien järjestelyyn saatiin korkeakoululta ideoita, ja             

jokaiselle tutorille jaettiin 3-4 omaa opiskelijaa. Tämä tuntui aktivoivan tutoreita, vaikka kaksi            

kadonnutta tutoria jouduttiinkin korvaamaan keskellä kesää, kun opiskelijat eivät olleet saaneet luvattua            



sähköpostia. KV-tutoreille järjestettiin viimeinen voitelu 1.9., jonne saapui myös korkeakoulun edustajia.           

Myöhemmin syksyllä tutoreita palkittiin 7.11. trampoliinipuistokäynnillä, ja iltaa jatkettiin yhdessä sushia           

syömällä. 

Kuten aiempanakin vuonna, 2017 KV-vastaavat tekivät tutkinto-opiskelijafukseille ja vaihto-opiskelijoille         

lähetettävän kiltaoppaan. Tänä vuonna opas lähetettiin ainoastaan sähköisenä PDF-muodossa, joten          

työmäärä oli aiempaa pienempi. 

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien tutkinto-opiskelijoiden lukukausimaksuilla ei ollut suurta          

vaikutusta uusien maisteriopiskelijoiden määrään, ja syyskuussa aloitti 43 tutkinto-opiskelijaa sekä 54           

vaihto-opiskelijaa. Heille järjestettiin 4.9. kiltaesittely, kampuskiertely sekä tervetuliasilta, jonne kaikki          

halukkaat olivat tervetulleita. Maisterifuksit pääsivät lisäksi ottamaan osaa CHEM-kivaan 6.9.          

ensimmäistä kertaa. Syksyllä järjestettiin lisäksi 13.9. CHEM International sitsit, joiden jatkot järjestettiin            

ENG:in ulkovastaavien kanssa yhdessä voimin. Megazone-lajikokeilu järjestettiin 10.10. ja paikalle saapui           

KV-opiskelijoiden lisäksi jokunen CHEM:in kandiopiskelija. Haalarit tilanneet KV-opiskelijat saivat 12.10.          

haalarinsa yhdessä muiden fuksien kanssa Prosessin optimoinnissa, ja KV-vastaavat ja -tutorit pitivät            

omaa kansainvälisyysaiheista rastiaan tapahtumassa. Viimekin vuonna kokeiltu saunailta järjestettiin         

29.11. Rantasaunan pienellä puolella, ja tilaisuudessa päästiin tutustumaan myös paljuun. Tila oli            

osallistujamäärän huomioon ottaen tosin melko pieni. 

Suurin haaste on fuksitoiminnan ja KV-toiminnan integroiminen toisiinsa, mitä on onnistuttu           

kehittämään kiitos KV-vastaavien, fuksikapteenien sekä muulta yhdistykseltä saadun tuen ansiosta.          

Tahtoa yhteiseen toimintaan on, ja vuonna 2017 vahvistettiin ja luotiin uusia perinteitä hyväksi pohjaksi              

tulevalle toiminnalle. 

Toimikunnan julkaisut 

Prosessiteekkarien fuksiopas 2017 

Fuksipäälliköt taittoivat fuksioppaan, joka lähetettiin opiskelupaikan vastaanottaneille kesällä 2017. Opas          

sisälsi tietoa opiskelujen aloittamisesta Aallossa ja CHEMissä, teekkariyhteisöstä sekä tervehdyksiä          

lukuisilta eri tahoilta, kuten fuksipäälliköiltä, fuksimajurilta, korkeakoululta, yhdistyksen hallitukselta         

sekä AYY:ltä. Fuksioppaassa oli 42 sivua ja niitä painettiin 175 kappaletta Picaset Oy:llä. 

Prosessiteekkarien fuksipistekortti 2017 

Fuksipäälliköt tekivät prosessiteekkarien fuksipistekortin fukseille 2017. Pistekortti toteutettiin        

edellisten vuosien pistekorttien pohjalta pienin muutoksin. Pistekortteja painettiin 200 kappaletta          

Origosilla.  



Tapahtumat 

Kevät 

11.1. Kaudenavajaissuunnistus 

6.2. ISO- ja KV-rekryinfo 

27.2. Fuksijäynän käskynjako 

9.3. Wappuluento 

13.3. Karkkipäivä 

21.3. Fuksibileet’17: Kavitaatio 

23.-24.3. Laulukokeet 

30.3. Fuksijäynäpäivä (yhdessä KIK:n kanssa) 

2.4. PTR-turnaus 

10.4. Wapunaloitusbileet 

11.4. Fuksien wappusitsit (yhdessä AS:n ja SIK:n kanssa) 

24.4. Prosessin alasajo ja wappusauna 

30.4. Wappuaaton aamiainen 

Syksy 

1.9. ISOjen wiimeinen woitelu 

2.9. Waraslähtö 

4.9. Fuksien vastaanottotilaisuus ja Prosessinkäynnistys 

3.9. CHEM-kiva 

9.9. Peli-ilta 

11.9. Grilli-chilli 

13.9. Fuksien sitsikoulutus 

22.9. Ajokki-info (Otatarhan ajoja varten) 

25.9. CanCan- ja Liikuntatutor-info 

26.9. Fuksiryhmätapahtumapäivä 

27.9. Lettufutis (yhdessä IK:n ja MK:n kanssa) 

6.10. Matrikkeli- ja fuksimerkki-info 

12.10. Prosessin optimointi (haalariseikkailu) 

2.11. Haalarimerkkien ompeluilta 

4.11. Halloweenbileet 

3.12. Fuksimerkin ja -matrikkelin julkaisu 

3.-5.12. Nelikiltaristeily (yhdessä Athenen, Prodekon ja IK:n kanssa) 

  



Tiedotustoimikunta 

Vuoden 2017 tiedotustoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen tiedottaja-sihteeri Jani Anttila. 

Tiedotustoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

Jakke Anttila toimittaja 

Riina Aromaa päätoimittaja 

Nea Ferin ulkomaankirjeenvaihtaja 

Riikka Hammar toimittaja, valokuvaaja 

Minerva Huovari valokuvaaja 

Piia Iivonen toimittaja 

Elisa Juvonen toimittaja, valokuvaaja 

Karoliina Koponen taiteellinen johtaja 

Milla Kumin toimittaja 

Johanna Kuronen valokuvaaja 

Ville Larimo valokuvaaja 

Kia Lehti toimittaja, valokuvaaja 

Inka Lehtimäki valokuvaaja 

Krista Lindqvist valokuvaaja 

Elina Makkonen toimittaja, valokuvaaja 

Neea Nieminen valokuvaaja 

Jenina Noki toimittaja 

Erkka Pehto toimittaja 

Mika Sahlman valokuvaaja 

Janne Stubb ulkomaankirjeenvaihtaja 

Janne-Joonas Tiitinen toimittaja 

Emmi Viitala toimittaja 

Alex Villa ulkomaankirjeenvaihtaja 

Toimihenkilöistä päätoimittaja Riina Aromaa edusti yhdistystä AYY:n Viestintätoimikunnassa. 

Yhdistyksen jäsenistöä tiedotettiin pääsääntöisesti sähköpostitse koko jäsenistön kattavan        

sähköpostilistan kautta viikkotiedotteella, johon oli koottu keskeisimmät jäsenistöä koskevat tapahtumat          

ja muut tärkeät asiat. Keväisin viikkotiedotteeseen lisättiin myös erillisenä kaikki kesätyöilmoitukset.           

Viikkotiedote lähetettiin joka maanantai lukuun ottamatta kesä- ja joululoman aikana. Viikkotiedotteen           

ulkoasua muutettiin vuoden aikana ja helppokäyttöisyyttä parannettiin lisäämällä navigointipainikkeet.  

Kokousten pöytäkirjojen sisältöä laajennettiin aikaisemmilta vuosilta ja niihin merkittiin päätösten lisäksi           

myös muita huomioita kuten keskusteluja ja ilmoitusluontoisia asioita, jotta jäsenistö pysyisi paremmin            

perillä hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta. Valmiit pöytäkirjat hyväksyttiin yleensä noin kaksi viikkoa            



kokousten jälkeen, jonka jälkeen ne lisättiin vaihtelevin aikavälein yhdistyksen verkkosivuille jäsenten           

nähtäväksi. 

Verkkosivujen ulkoasua päivitettiin hieman vuoden aikana ja sivujen sisältö pyrittiin pitämään ajan            

tasalla. Joitakin vanhentuneita sivuja poistettiin kokonaan tai yhdistettiin muiden sivujen sisältöön.           

Vuoden aikana sivuille otettiin myös käyttöön uusi verkkotunnus “prosessiteekkarit.fi” ja sen myötä myös             

hallitukselle sähköpostiosoitteet muotoa “@prosessiteekkarit.fi” kommunikoinnin helpottamiseksi. 

Yhdistyksen näkyvyyttä pyrittiin parantamaan erilaisten sosiaalisten medioiden avulla vuoden aikana.          

Aikaisempana vuonna perustetun Instagram-tilin käyttöä lisättiin entisestään ja vuoden aikana julkaistiin           

yhteensä 35 kuvaa, jotka saivat yhteensä lähes 2400 tykkäystä. Tilin seuraajien määrä nousi alle sadasta               

yli 350:een. Tämän lisäksi yhdistykselle luotiin oma LinkedIn-ryhmä, jossa oli vuoden loppuun mennessä             

noin 70 jäsentä. 

Toimikunnalle tehtiin vuoden aikana uusia investointeja, joista merkittävin oli uuden järjestelmäkameran           

ostaminen CHEM:n yhteiseen käyttöön. Tämän lisäksi yhdistykselle hankittiin oma prepaid-liittymä          

pääosin uuden Telegram-kanavan luomista varten. Liittymän käyttämistä varten hankittiin myös halvalla           

käytetty puhelin yhdistykselle. 

Toimikunnan julkaisut 

Prosessiteekkareiden lehteä ProTeesia julkaistiin vuoden aikana neljä kertaa, kaksi kertaa keväällä ja            

kaksi kertaa syksyllä. Jokaista lehteä painettiin 30 kpl ja tämän lisäksi jokainen julkaistiin sähköisesti              

yhdistyksen verkkosivuilla.  

15.3. ProTeesi 1/2017 

Ei julkaistu minkään tapahtuman yhteydessä.  

24.4. ProTeesi 2/2017 

Julkaistiin yhdistyksen Wappusaunassa.  

24.9. ProTeesi 3/2017 

Julkaistiin Lämmönsiirron silliaamiaisella.  

21.11 ProTeesi 4/2017 

Julkaistiin yhdistyksen pikkujouluissa.  

 

  



Yrityssuhdetoimikunta 

Vuoden 2017 yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen yrityssuhdevastaava Perttu        

Saarela. 

Toimikunta koostui seuraavista toimihenkilöistä: 

Otto Kankaanpää Yrityssuhdekisälli 

Anni Ristola Yrityssuhdekisälli 

Lauri Rentto Yrityssuhdekisälli 

Yrityssuhdetoimikunnan vuosi sujui hyvin ja pitkälti edellisten vuosien tapaan, tosin ilman suurempia            

hankintoja yhdistykselle. Toimintasuunnitelman tavoitteisiin ei aivan päästy, sillä yksi excursio jouduttiin           

perumaan yhdistyksestä riippumattomista syistä, eikä lyhyen varoitusajan takia korvaavaa ehditty          

järjestämään. Korkeakoulun urheilujoukkueen CHEMsportsin pelipaitoihin saatiin rahoitus, ja paidat         

saatiin käyttöön syksyksi. 

Vuosisopimukset 

Vuosi alkoi tammikuussa Neste Oyj:n kanssa käydyillä neuvotteluilla yhdistyksen vuosisopimuksen          

uusimisesta. Sopimuksen sisältö pysyi samana, sisältäen sponsoroinnin haalareihin, vuosijuhliin ja          

nettisivuille.  

Yhdistyksen toinen vuosisopimus sovittiin SSAB Europe Oy:n kanssa joulukuussa, sisältäen tuen           

haalareihin ja Kylmävalssaus-tanssi- ja tapakoulutukseen. 

Haalarit 

Haalariprojekti oli tänä vuonna määrä toteuttaa siten, että haalarit voidaan jakaa lokakuun alussa             

Prosessin optimoinnissa. Kertynyt rahoitus kasvoi viime vuodesta, aikaisempien vuosien tapaan.          

Aktiivisen toimikunnan lisäksi kiitos kuuluu Kemistikillan yrityssuhdevastaavalle, Ville Larimolle, jonka          

avulla Neste Jacobs liittyi tukemaan projektia. Haalareita tilattiin lopulta 187 kappaletta, ja viime vuodelta              

varastoon jääneitä myytiin halukkaille vaihto-opiskelijoille.  

Haalareiden designiin tehtiin muutoksia viime vuodelta; @PT_Boys-painatus, sekä etureiden         

Prosessiteekkarit-teksti poistettiin mainostilan päältä. Vuosikurssille uniikki fontti siirrettiin selän logon          

tekstiin. 

Lämmönsiirto V 

Vuosijuhlia tuki laaja kirjo yrityksiä, joista viimeiset saatiin mukaan sponsoreiksi vielä viikko ennen itse              

juhlaa. 



Faasimuutos 

Yhdistyksen ensimmäisen Kotimaan Puolipitkän - Faasimuutoksen - suunnittelu aloitettiin         

loka-marraskuun vaihteessa. Yhteydenotot mahdollisiin yrityksiin tehtiin joulukuun aikana, ja reitti oli           

pääpiirteittäin valmis vuoden loppuun mennessä. Kuljetusyhtiön kilpailutus suoritettiin myös joulukuun          

aikana, ja valittiin halvimman hinnan, sekä Kemistikillan positiivisten kokemusten perusteella.          

Suunnittelua ja toteutusta jatkettiin vuodella 2018. 

Tapahtumat 

12.4. UPM-yritysilta 

Suunnittelu yritysillasta UPM:n kanssa oli alkanut jo edellisvuoden puolella. Alunperin tilaisuus oli            

tarkoitus pitää jo helmikuussa, mutta UPM:n kiireiden vuoksi siirrettiin huhtikuulle. Yritysilta järjestettiin            

Otarannan kattosaunalla, jossa noin 15 >3. vuosikurssin opiskelijaa ratkoivat UPM:n edustajien           

esittelemiä tapauksia prosessiteollisuudesta ja kiertotaloudesta. Tapahtumasta kerättiin palaute, minkä         

avulla konseptia kehitettiin UPM:n kanssa syksyllä. 

4.9. Prosessinkäynnistys 

Prosessinkäynnistystä vietettiin orientaatioviikon ensimmäisenä iltana yhdessä UPM:n ja Outotecin         

kanssa UPM:n Biofore-talolla Helsingissä. Iltaan sisältyi perinteisesti yritysesittelyitä, erinomaista ruokaa,          

laulua, sekä kokeilussa oli tänä vuonna myös tietovisa, mihin pystyi puhelimella osallistumaan.            

Tapahtumaan osallistui lähes kaikki 150 fuksia, noin 25 isohenkilöä, hallitus sekä 15 yritysedustajaa.             

Tapahtuman jatkot järjestettiin tuttuun tapaan Bada Bingissä. 

18.9. Yara-excursio 

Yara-excursio järjestettiin vuosijuhlaviikon ensimmäisenä päivänä ja kohteena oli Uudenkaupungin         

tuotantolaitos. Exculle osallistui noin 30 jäsentä. 

Sponsorit 

Vuoden 2017 aikana yhdistystä tukivat seuraavat tahot: 

Outotec Prosessinkäynnistys 

UPM Prosessinkäynnistys, case-ilta 

Roal Oy CHEMsports-pelipaidat 

Kemianteollisuus ry CHEMsports-pelipaidat 

TTER CHEMsports-pelipaidat 

Neste Vuosisopimus 

SSAB Vuosisopimus 

Pöyry Haalarit, työ- ja harjoittelupaikkojen mainostus 



Orion Haalarit, nettisivut 

Teknologiateollisuus ry Haalarit, somekampanja 

Ovako Haalarit 

Thermo Fisher Scientific Haalarit 

Veolia Service Haalarit 

Nornickel Haalarit 

KotkaMills Haalarit 

Sappi Haalarit 

Atlas Copco Haalarit 

Metso Haalarit 

Neste Jacobs Haalarit 

ABB Nettisivut 

Yara Excursio 

Chemigate Vuosijuhlat 

Boliden Vuosijuhlat 

Medix Biochemica Vuosijuhlat 

Huhtamäki Vuosijuhlat 

TEK Vuosijuhlat 

Eco Online Vuosijuhlat 

Beiersdorf (Nivea) Vuosijuhlat 

Redbull Vuosijuhlat 

Cursor Oy Yleinen tuki, uratapahtuman mainostus  



Opintotoimikunta 

Vuoden 2017 opintotoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen opintovastaava Janne-Joonas        

Tiitinen.  

Opintotoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

Anna He Tenttiarkistonhoitaja 

Minerva Huovari Tenttiarkistonhoitaja 

Juuso Mälkönen Tenttiarkistonhoitaja 

Toimikunnan toimihenkilöt vastasivat pääasiassa tenttiarkiston hoitamisesta, mutta auttoivat myös         

tarpeen tullen myös muissa opintoihin liittyvissä asioissa. Toimikunnan näkyvimpänä täysin uutena           

aikaansaannoksena oli syksyllä yhdistyksen verkkosivuille julkaistu ProTips-osio. ProTipsin        

tarkoituksena oli kerätä yhteen paikkaan yleisiä opiskelua helpottavia vinkkejä sekä erityisesti Kemian            

tekniikan korkeakoulun koulutusohjelmia koskevia ohjeita ja neuvoja.  

Proffakahvit järjestettiin 15.11. menestyksellisesti, mistä poiki myös kehityskelpoisia ideoita opetuksen ja           

oppimisen helpottamiseksi. Maisteripääainesauna järjestettiin Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen        

opintovastaavien kanssa erittäin onnistuneella yhteistyöllä. Vuoden aikana tenttiarkistoon kerättiin yli 50           

tenttiä tai välikoetta. Lisäksi vuoden aikana kerättiin rakentavaa palautetta kursseista ja palaute            

välitettiin kohdistetusti ja yleisesti opetuksesta vastaavalle henkilökunnalle. Kandidaattivaiheen        

pääaineiden uudistus ja kehitystyö oli korkeakoulun toimielimien kokouksissa yleisimmin käsitelty asia.           

Aihetta koskien pidettiin myös workshoppeja ympäri vuoden. Korkeakoulua autettiin         

abimarkkinointitapahtumissa muun muassa pitämällä ständiä ja kierrättämällä lukiolaisia korkeakoulun         

tiloissa. Kevään ja alkukesän aikana opintovastaava järjesti sivuainekyselyn, jonka tuloksia ei           

valitettavasti saatu julkaistua, mutta nimettömillä vastauksilla konsultoitiin korkeakoulua, joka sai siitä           

hyvää informaatiota opiskelijoiden kiinnostuksenkohteista ja sivuainetietoudesta. 

 


