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Johdanto 

 

Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka  

tarkoitus on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita, herättää ja ylläpitää  

jäsentensä mielenkiintoa ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä tutustuttaa 

uudet  jäsenensä koulutusalaan. Vuoden 2015 kantavana teemana yhdistyksen 

toimintasuunnitelmassa on ”kohti maksimia ja sen yli”. 

 

Hallinto ja suhdetoiminta 

 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään. Jäsenistöllä on mahdollisuus antaa palautetta, ja 

jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Toimihenkilöiltä, 

ISOhenkilöiltä ja fukseilta kerätään vuoden aikana erikseen palautetta. Lisäksi 

puheenjohtaja pitää hallituksen jäsenille kehityskeskustelun kevätlukukauden loppuun 

mennessä. 

 

Vuonna 2015 Yhdistys jatkaa aktiivista vaikuttamista Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 

asettamissa yhteistyöelimissä. Lisäksi Yhdistys ylläpitää hyviä suhteita muihin Aalto-

yliopiston ylioppilaskunnan erityisasemayhdistyksiin, ja luo hyvät suhteet Suomen 

muihin alan opiskelijayhdistyksiin. Hallituksesta nimitetään vastuuhenkilö ylläpitämään 

suhdetoimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin kiltoihin. Erityistä huomiota 

kiinnitetään korkeakoulun kiltojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, ja yhteyttä näihin 

kiltoihin pidetään tiiviisti. Yhdistystä edustetaan muiden yhdistysten vuosijuhlissa, ja 

muita yhdistyksiä kutsutaan vastavuoroisesti Lämmönsiirtoon. Muissa tekniikan alan 

yliopistoissa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

Hallituksesta nimitetään yhteyshenkilö korkeakoulun kiltojen kv-toimijoille. Samalla 

henkilö toimii vastuuhenkilönä Yhdistykseen liittyvissä kv-asioissa. Yhdistyksen 

toimikunnille nimitetään hallituksesta vastuuhenkilöt, jotka ovat vastuussa toimikuntien 

tehtävien toteutumisesta. 

 

IE-toimikunta 

 

Vuonna 2015 IE-toimikunta järjestää virkistystoimintaa yhdistyksen jäsenistölle. 

Yhdistyksen tapahtumia kehitetään jäsenistön toivomusten mukaan ja myös 



vanhemmat Prosessiteekkarit huomioidaan. Yhdistys järjestää sitsejä, saunailtoja ja 

muita tapahtumia. Myös toimihenkilöille järjestetään virkistäytymistä. Lisäksi 

Yhdistyksen laulu- ja tapahtumakulttuuria ylläpidetään ja kehitetään. 

 

Yhdistyksen vuosijuhla Lämmönsiirto järjestetään syyskuussa 2015. Lämmönsiirron 

järjestämistä varten kasataan vuoden alussa oma vuosijuhlatoimikunta. Yhdistyksen 

vuosijuhlakulttuuria kehitetään kangistumatta vanhoihin kaavoihin. 

 

Fuksitoimikunta 

 

Fuksitoimikunta järjestää erityisesti Yhdistyksen fukseille suunnattua monipuolista 

toimintaa. Fuksit tutustetaan ja innostetaan Yhdistyksen toimintaan, 

korkeakouluopiskeluun sekä ylioppilaskunnan ja sen alayhdistysten toimintaan. 

Fukseista kasvatetaan esimerkillisiä Prosessiteekkareita.  

 

Toimikunnan vastuulla on ISOtoiminta.  Toimikunta rekrytoi ja kouluttaa suuren joukon 

motivoituneita ISOhenkilöitä auttamaan ja ohjaamaan fukseja läpi fuksivuoden. 

 

Vuonna 2015 Fuksitoimikunta kiinnittää erityistä huomiota toiminnan jaksottumiseen 

tasaisesti koko lukuvuodelle, toiminnan ja tapahtumien laatuun sekä tehokkaaseen 

tiedottamiseen. 

 

Tiedotustoimikunta 

 

Vuonna 2015 hallituksen päätöksistä ja tulevista tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle 

hyvissä ajoin. Kokousten pöytäkirjat lisätään nettisivuille näkyviin mahdollisimman pian 

kokouksen jälkeen. Yhdistyksen nettilehti ProTeesi julkaistaan vuonna 2015 ainakin 

kahdesti ja lehteä kehitetään jäsenistön toiveiden mukaisesti. Lukukauden aikana 

Yhdistyksen sähköpostilistalle lähetetään säännöllisesti viikkotiedote. Nettisivuja 

kehitetään visuaalisesti miellyttävämmäksi säilyttäen samalla kuitenkin sivujen 

käytännöllisyys. Valokuvaajien määrää lisätään, jotta Yhdistyksen toiminta saataisiin 

ikuistettua mahdollisimman kattavasti. 

 

Yrityssuhdetoimikunta 

 

Toimikunta tutustuttaa jäsenistöä alan yritysmaailmaan ja pitää alan yritykset ajan 

tasalla korkeakoulussa ja Yhdistyksessä tapahtuvista muutoksista. 

 

Toimikunta järjestää syksyllä Prosessinkäynnistyksen. Yhteistyötä korkeakoulun kiltojen 

yrityssuhdetoimikuntien kanssa lisätään. Yhdistys järjestää ensi vuonna ainakin yhden 

ekskursion ja ekskursiokulttuuria kehitetään. Toimikunta tekee yhteistyötä yliopiston 



alumnisuhteiden kanssa ja järjestää yhteistyössä messutyylisen tapahtuman. 

Toimikunta hankkii uusille opiskelijoille haalarit, ja hankkii haalariprojektin ympärille 

kattavan joukon yhteistyöyrityksiä. 

 

Opintotoimikunta 

 

Toimikunnan vastuulla on opiskelijoiden edunvalvonta korkeakoulutasolla. Jäsenistöä 

tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista sekä jäsenistöltä kerätään palautetta opintoihin 

liittyen. Kanssakäymistä korkeakoulun henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä 

edistetään. Toimikunta järjestää vuoden aikana opintoaiheisia tapahtumia ja ajaa 

opetukseen ja opiskeluun liittyviä kehitysehdotuksia korkeakoulun päättäviin elimiin ja 

henkilökunnan tietoon. Tenttiarkistoa kehitetään. 

 

Hoitotoimikunta 

 

Yhdistyksen liikuntatoiminnan kehitys on Hoitotoimikunnan vastuulla. Vuonna 2015 

Yhdistys järjestää lajikokeiluja sekä muita liikuntatapahtumia, osallistuu Unisportin 

liikuntasarjoihin ja kannustaa jäsenistöään liikkumaan ja ylläpitämään muita terveitä 

elämäntapoja. Toimikunta tiedottaa liikuntasarjapeleistä tehokkaasti ja koordinoi 

liikuntatutoreita. Urheilutoimintaa korkeakoulun kiltojen kanssa yhdistetään ja syksyksi 

hankitaan urheilujoukkueille pelipaidat.  

 

Hoitotoimikuntaan rekrytoidaan Urpoja, joilta vastaanotetaan säännöllisesti palautetta 

hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen arkistoa ylläpidetään kattavasti ja 

tiedostetaan arkistoinnin tärkeys Yhdistyksen alkutaipaleella. prosessiHuoneen 

viihtyvyydestä ja kunnosta pidetään huolta. Huonetta kehitetään niin, että Yhdistyksen 

jäsen viettää siellä mielellään aikaa. 

 

Rahastotoimikunta 

 

Yhdistys maksaa laskunsa ajoissa, ja kirjanpidosta pidetään hyvää huolta. 

Jäsenluetteloa pidetään aktiivisesti yllä. Hallitus on ajan tasalla Yhdistyksen molempien 

tilien tilanteesta. Hallitus kartoittaa Yhdistykselle hankittavan irtaimiston sekä muiden 

asioiden tarvetta. 


