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Yleistä 

Prosessiteekkarit ry:n (myöh. yhdistys) toiminnasta vastasi vuonna 2018 kymmenhenkinen hallitus,          

toimihenkilöt, ISOhenkilöt ja joukko muita vapaaehtoisia. Vuoden 2018 lopussa jäsenmaksun          

suorittaneita jäseniä oli yli 400. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituskummina yhdistykselle toimi          

vuonna 2018 Tapio Hautamäki. 

Yhdistyksen tila, Prosessihuone, sijaitsi Kemian tekniikan korkeakoulun rakennuksessa, osoitteessa         

Kemistintie 1 D 2.  

Hallinto, edunvalvonta ja suhdetoiminta 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt: Jakke Anttila, Jani Anttila, Liisalotta            

Erämies, Taru Jormakka, Milja Koskela, Mauri Kostiainen, Krista Lindqvist, Juhani Rahikka, Tuomas            

Sipiläinen ja Jere Vänskä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jakke Anttila ja varapuheenjohtajana Mauri            

Kostiainen.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 40 kertaa ja hallituksen jäsenten läsnäolo ja aktiivisuus             

kokouksissa oli erittäin hyvä. Hallituksen kokouksista ilmoitettiin aktiivisesti yhdistyksen verkkosivujen          

kalenterissa sekä yhdistyksen viikkotiedotteessa. Kevätlukukauden päätteeksi hallituksen jäsenten        

kesken pidettiin kehityskeskustelut, joiden pohjalta hallituksen toimintaa kehitettiin loppuvuoden aikana.  

Yhdistyksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana viisi (5) kappaletta, yksi keväällä ja neljä syksyllä.             

Niissä käsiteltiin sääntömääräisiä asioita sekä keskusteltiin haalarien väristä ja hyväksyttiin uudet           

säännöt. 

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. 

Vuonna 2018 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 hallitus jakoi Polin Kemistit ‘67 ryhmittymän kirjoittaman muistelmateoksen          

“Tupsulakit toimeliaina - fukseista vaikuttajiksi” kirjan jokaiselle syksyllä opintonsa aloittaneelle fuksille. 

 



Vuoden 2018 ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin toukokuussa Janne Stubb, joka rekrytoi          

toimikunnan kesän aikana. Toimikunnan muut jäsenet olivat Jani Anttila, Elisa Juvonen ja Leila Kettunen.              

Toimikunnan ehdotus kunniamainintojen ja hopeisten ansiomerkkien osalta hyväksyttiin hallituksen         

kokouksessa ja kultaisten ansiomerkkien osalta yhdistyksen kokouksessa. Kunniamaininnat saivat         

Minerva Huovari, Inka Lehtimäki, Erkka Pehto, Elina Pitkäranta, Verna Repka, Marja Rinne, Perttu             

Saarela, Saana Sainio. Hopeiset ansiomerkit saivat Riikka Hammar, Werneri Huhtinen ja Mika Sahlman.             

Kultaiset ansiomerkit saivat Janne-Joonas Tiitinen ja Juho Tamminen. Hallitus päätti myös palkita            

ansioituneita prosessiteekkareita pikkujouluissa 2018 pienin lahjoin ja kunniakirjoin.  

Yhdistyksen hallitus hoiti edunvalvontaa tapaamalla korkeakoulun johtoa erilaisilla kokoonpanoilla         

pitkin vuotta. Vuonna 2018 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. 

Hallitus kävi läpi AllWell-kyselyn tuloksia ja mietti kehityskohteita yhdistyksen toiminnassa, jotka           

voisivat auttaa tulosten parantamisessa. Hallitus keskusteli myös korkeakoulun kanssa opiskelijoiden          

IT-taitoja tukevista toimista. 

Vuoden 2018 aikana alettiin suunnittelemaan Kemiat Kohtaa 2019 -tapahtumaa, joka järjestettäisiin           

keväällä 2019 Otaniemessä yhteistyössä Kemistikillan ja Helsingin Yliopiston Kemistien kanssa.  

Lisäksi hallitus laati vuoden 2018 keväällä yhdistyksen tietosuojaselosteen. 

 

  

 



Taloustoimikunta 

Vuonna 2018 yhdistyksen talousasioista vastasi taloustoimikunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja Taru         

Jormakka. Rahastonhoitajan tueksi valittiin kolme kappaletta taloustoimikunnan jäseniä parantamaan         

talousasioiden hoidon jatkuvuutta ja toimimaan tarvittaessa neuvonantajina rahastonhoitajalle. Vuonna         

2018 taloustoimikunnan jäseninä toimivat Juho Tamminen, Mauri Kostiainen ja Mika Sahlman. Lisäksi            

taloustoimikuntaan valittiin laitevastaava hoitamaan laitteiden vuokrausta. Laitevastaavana vuonna 2018         

toimi  Leila Kettunen. 

Yhdistyksen talousasioita pyrittiin ohjaamaan talousarvion mukaisesti. Edellisen vuoden tapaan yhdistys          

ei tänäkään vuonna tehnyt negatiivista tulosta. Vuoden aikana ei tehty suuria hankintoja yhdistykselle.             

Aiempina vuosina hankitun omaisuuden, kuten grillin ja äänentoistolaitteiden, vuokraamista jatkettiin.          

Vuoden aikana äänentoistolaitteiden mikserin ja vahvistimen säilytyslaatikko uusittiin ja vuokraajille          

tehtiin selkeät ohjeet laitteiden käytöstä ja käytännöistä. 

Vuoden 2018 lopussa yhdistykselle luotiin MobilePay-tili, jonka käyttöönotto siirtyi tulevalle vuodelle. 

Vuoden 2018 raha-asiat hoidettiin huolellisesti ja kaikki edeltävän vuoden saamiset saatiin perittyä.            

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

6247,29 euroa.  

 

  

 



Hoitotoimikunta 

Vuoden 2018 hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen sisä- ja ulkovastaava Mauri          

Kostiainen. Sisä- ja ulkovastaava edusti yhdistystä AYY:n hyvinvointitoimikunnassa.  

Hoitotoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

Jani Anttila Prosessinhoitaja, LAN-vastaava 

Toni Heinilä Urpo 

Juho Hentman Prosessinhoitaja, LAN-vastaava 

Werneri Huhtinen TEK-yhdyshenkilö, urpo 

Elisa Juvonen Prosessinhoitaja 

Leila Kettunen Arkistonhoitaja 

Jani Kiviaura LAN-vastaava 

Milla Kumin Alumnivastaava 

Mikko Laine Urpo 

Sebastian Nikolov Liikuntavastaava 

Jenina Noki Kulttuurivastaava 

Kasper Nurmi LAN-vastaava, urpo 

Pekka Pirkola Urpo 

Lauri Rentto LAN-vastaava 

Verna Repka Prosessinhoitaja 

Arttu Saarnisaari Prosessinhoitaja 

Santeri Santikko Urpo 

Valtteri Siira Liikuntavastaava 

Helena Sivula Prosessinhoitaja 

Juho Tamminen LAN-vastaava, urpo 

Janne-Joonas Tiitinen Kulttuurivastaava, arkistonhoitaja, urpo, alumnivastaava 

Tyko Viertiö Urpo 

 

Toimihenkilöistä liikuntavastaavat Sebastian Nikolov ja Valtteri Siira edustivat yhdistystä AYY:n          

Liikuntatoimikunnassa. Arkistonhoitajat vastasivat yhdistyksen materiaalin arkistoimisesta hyvin       

itsenäisesti ja vuoden lopuksi arkistoitiin mm. kaikki tähänastiset fuksimatrikkelit elektronisesti. Urpot           

kokoustivat pari kertaa sisä- ja ulkovastaavan kanssa ja lisäksi toiminnasta annettiin palautetta ja             

kehitysehdotuksia urpojen, sisä- ja ulkovastaavan ja puheenjohtajan yhteisellä Telegram-kanavalla pitkin          

vuotta. Urpoilta saatua palautetta käytiin läpi ja hyödynnettiin hallituksen kokouksissa. Lisäksi urpot            

tukivat hallitusta yhdistyksen sääntöjen uudistamisessa. 

 



Yhteislipputilauksia tehtiin Hesarin Approon ja yhteistyössä Rakennusinsinöörikillan kanssa        

Pikkulaskiaiseen Turkuun. Kulttuurivastaavien toimesta tehtiin yhteislipputilaus KY-Speksiin,       

Teekkarispeksiin, käytiin katsomassa Noin Viikon Studion kuvauksia ja lisäksi järjestettiin elokuvailtoja           

Prosessihuoneella mm. Lord of The Rings -trilogian elokuvat. TEK-yhdyshenkilö toimi linkkinä           

yhdistyksen ja Tekniikan Akateemisten välillä. TEK-yhdyshenkilö piti fukseille infon TEKin toiminnasta ja            

TEK-presentaation Faasimuutoksessa. Yhdistykselle lanseerattiin vuotuinen Peliturnaus. Ensimmäisellä       

kerralla peliksi valikoitui NHL 17 -jääkiekkopeli Playstation 4 -konsolilla. Turnauksen finaali pelattiin            

PTHCNF VII -tapahtumassa. Ensimmäisen turnauksen voitti Lauri Tossavainen ja turnauksen voittajia           

varten tehtiin Prosessihuoneelle palkintotaulu. 

Alumnitoiminta 

Kuluneena vuonna saatettiin aluille yhdistyksen alumnitoimintaa ja ensimmäisiksi alumnivastaaviksi         

valittiin Janne-Joonas Tiitinen ja Milla Kumin. Yhdistykselle perustettiin alumnien sähköpostilista ja           

ryhmä Aalto AlumniCircleen mahdollistamaan yhteydenpito alumneihin. 

Liikuntatoiminta 

Liikuntatoimintaan panostettiin valitsemalla aiemman yhden sijaan kaksi liikuntavastaavaa.        

Liikuntavastaavat järjestivät kaikille CHEMin kiltojen jäsenille avoimia lajikokeiluja yhteistyössä muiden          

CHEMin kiltojen liikuntavastaavien kanssa. Prosessiteekkareiden järjestämässä kokeilussa tutustuttiin        

kamppailulajeihin. Lisäksi järjestettiin suuren suosion saavuttaneet Megazonepelit sekä        

Lämmönsiirtoviikon olutjooga. Vuoden alussa pelattiin myös kyykkää ja Fyysikkokillan kanssa          

järjestettiin säännöllisen epäsäännöllisesti salivuoroja, joissa pelattiin mm. salibandyä, futsalia, koripalloa          

ja ultimatea. 

Yhteisten salivuorojen lisäksi järjestettiin useampia sulkapallovuoroja sekä yhteislenkkejä. CHEMin         

yhteinen joukkue CHEMeleons pelasi Unisport-liigassa koripallo-, futsal- ja salibandysarjoissa molempina          

lukukausina. Leikkimielinen opiskelijat vastaan henkilökunta ultimateottelu järjestettiin alkusyksystä ja         

siitä saatiin hyvää palautetta. Lisäksi mainittakoon, että Kemian tekniikan korkeakoulu sijoittui jaetulle            

toiselle sijalle ensimmäistä kertaa järjestetyssä A!-pelit turnauksessa. 

Prosessihuone ja prosessinhoitajat 

Prosessinhoitajat huolehtivat Prosessihuoneen ylläpidosta. Tilan astianpesukone tuli elämänkaarensa        

päätökseen ja tilalle saatiin uusi Kemian tekniikan korkeakoulun toimesta. Välipala- ja           

virvoitusjuomatarjontaa ylläpidettiin entiseen tapaan. Prosessihuoneelle hankittiin myös työkaluja, kuten         

hylsy- ja kiintoavainsarja sekä mittanauha erilaisten yhdistyksen ja jäsenistön projektien tueksi,           

leuanvetotanko, uusia ohjaimia PS4-pelikonsoliin ja “Lihaa ja Perunaa” -nimen saanut suurikokoinen           

vaaleanpunainen pehmoleluyksisarvinen kahvitaukojen seuraksi. Loppuvuodesta aloitettiin myös tilan        

 



tietokoneen päivitysprosessi. Tapahtumien löytötavaroiden paremman organisoinnin mahdollistamiseksi       

hankittiin löytötavaroille omat korit ja otettiin käyttöön kunkin tapahtuman löytötavaroiden          

seurantajärjestelmä. Prosessinhoitaja Juho Hentman toi lisäksi lainaan XBOX360-pelikonsolinsa ja pelejä          

täydentämään tilan viihdetarjontaa. 

LAN-vastaavat 

LAN-vastaavat järjestivät kahdesti vuoden aikana videopelitapahtuman yhdistyksen jäsenistölle.        

Viikonloput olivat PTHCNF VI 2.—4. maaliskuuta sekä PTHCNF VII 23.—25. marraskuuta. Tarvittavat            

sähkö- ja verkkolaitteet saatiin lainaan Polygame ry:ltä. Tilana toimi molemmissa tapahtumissa AYY:n            

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

konsolipelejä tietokonepelien lisäksi. Paikalla oli kummallakin kerralla kokonaisuudessaan noin         

parikymmentä yhdistyksen jäsentä. 

Ulkosuhteet 

Suhteita muihin opiskelijajärjestöihin ylläpidettiin lähinnä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Muutamia         

mainintoja: Prodekon kanssa järjestettiin perinteinen Wappulautta, jossa mentiin yhdessä vesibussilla          

katsomaan Mantan lakitusta. Rakennusinsinöörikillan kanssa järjestettiin ennennäkemättömän       

mittakaavan saavuttanut Wappupiknik 1.5. Ullanlinnanmäellä sekä yhteislähtö Pikkulaskiaiseen Turkuun.         

Oulun Prosessikilta vieraili Otaniemessä ekskursion yhteydessä ja heidän kanssaan mm. sitsattiin           

takaperin lattialla. 

  

 



Tapahtumatoimikunta 

Vuoden 2018 Tapahtumatoimikunnan toimintaa johtivat hallituksen emäntä Liisalotta Erämies ja          

hallituksen isäntä Krista Lindqvist. Tapahtumatoimikunnan puheenjohtajana toimi Krista Lindqvist.  

Tapahtumatoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

Kim Eklund Lukkarikisälli 

Hannamari Haikonen Apu-IE 

Riikka Hammar Lukkari 

Anna He Apu-IE 

Werneri Huhtinen Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Otto Joutsiniemi Apu-IE 

Tytti Jämsä Apu-IE 

Sara Kalima Apu-IE 

Otto Kankaanpää DJ 

Leila Kettunen Lukkarikisälli, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Essi Kivelä Apu-IE 

Milja Koskela Lukkari 

Katri Kääriäinen Apu-IE 

Henrik Lindberg Lukkarikisälli 

Ville Lindström Apu-IE 

Nea Möttönen Apu-IE 

Tarmo Nieminen Lukkarikisälli 

Rudolf Nikander Apu-IE 

Sebastian Nikolov Apu-IE, DJ 

Pekka Perkiö Lukkarikisälli 

Elina Pitkäranta Lukkaritoimikunnan puheenjohtaja, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Verna Repka Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Ella Rimpilä Apu-IE 

Anni Ristola Lukkarikisälli 

Perttu Saarela Autokuski, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen 

Arttu Saarnisaari Lukkari 

Saana Sainio Apu-IE 

Virpi Saranpää Apu-IE, Bilevastaava 

Hertta Seppälä Apu-IE 

Valtteri Siira Lukkarikisälli  

Anna Silferberg Apu-IE 

Helena Sivula Apu-IE, Bilevastaava, Autokuski 

 



Aino Taponen Lukkarikisälli 

Kaisa Vehmaa Apu-IE 

Viktoria Virolainen Apu-IE 

Jere Vänskä Lukkarikisälli 

Toimihenkilöistä Elina Pitkäranta edusti AYY:n Lukkaritoimikunnassa. 

Toimikunta järjesti vuonna 2018 kaiken kaikkiaan 20 tapahtumaa yhdistyksen jäsenistölle, ja oli mukana             

järjestämässä noin kymmentä muuta tapahtumaa. Vuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin kuului          

sitsejä, saunailtoja, orientaatioviikon tapahtumia, approt sekä yksittäisten tapahtumien ruokatarjoilua.         

Toimikunta hankki myös Yhdistykselle tukkukortin Heinon tukkuun, lisää LED-juhlavaloja sekä toisen           

beer pong -pöydän. Lisäksi toimikunta järjesti yhdessä koko hallituksen kanssa Wappupäivänä           

Ullanlinnanmäellä yhdistyksen jäsenille tarkoitetun piknikin yhteistyössä Rakennusinsinöörikillan       

kanssa. Tarjolla oli ruokaa, juomaa, musiikkia ja oleskelutilaa aamukuudesta iltakuuteen. 

Tapahtumat 

KEVÄT 

4.1. Toimarivaihto 

9.1. Kaukkarisuunnistus 

18.1. Apu-IE- ja lukkarikisällikoulutus 

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

13.2.  CHEM Gravitaatio-etkot (yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen       

kanssa) 

16.2. Tehdassitsit 

8.3. Iskelmäsitsit (yhdessä TiK:n kanssa) 

9.4. Wapunaloitusbileet 

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

19.4. Wanhojen wappusitsit (yhdessä IK:n kanssa) 

23.4. Wappusauna (Prosessin alasajon yhteydessä) 

12.5. Lakkisitsit (yhdessä MK:n ja KIK:n kanssa) 

27.5. Lakkipiknik 

SYKSY 

25.8. Waraslähtö 

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

7.9. Kaukkarietkot 

13.9. Fuksisitsit 

18.9. Kylmävalssaus: Olutjooga (Vuosijuhlaviikko) 

 



19.9. Lämmönsiirobileet: Meemibileet (Bilevastaavien järjestämä, Vuosijuhlaviikko) 

21.9. Lämmönsiirto VI (Vuosijuhlaviikko) 

22.9. Silliaamiainen (Vuosijuhlaviikko) 

24.9. Herkkuapprot 

12.10. Korkeakoulusitsit (yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen kanssa) 

21.11. PikkujouluT 

4.12. Toimarikaato 

14.12. Kaverisitsit 

Tapahtumatoimihenkilöt  

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. Autokuskit auttoivat yhdistyksen isäntää ja emäntää aina tarpeen           

mukaan, muun muassa kauppareissuilla sitsejä varten. DJ:t esiintyivät vuoden aikana järjestetyissä           

juhlissa, muun muassa fuksien järjestämässä Kavitaatiossa. He myös ylläpitivät yhdistyksen          

Spotify-soittolistoja.  

Lukkaritoimikunta 

Vuoden aikana toimikunnan kolme lukkarikisälliä, Riikka Hammar, Milja Koskela ja Arttu Saarnisaari,            

ansaitsivat yhdistyksen lukkarin arvonimen ja saivat lukkareiden yhteisen tunnusmerkin, joka on           

kaulassa roikkuva hopeinen äänirauta. Lukkaritoimikunnan puheenjohtajan tunnusmerkki on kultainen.         

Vuoden aikana taltioitiin yhdistyksen jäsenistön sanoittamia kappaleita. 

Lämmönsiirto VI ja vuosijuhlaviikko 

Yhdistyksen kuudes vuosijuhla Lämmönsiirto VI järjestettiin perinteiseen tapaan syyskuussa.         

Vuosijuhlaviikolla järjestettiin itse juhlan lisäksi vuosijuhlaexcursio, Kylmävalssaus olutjoogan muodossa         

ja bilevastaavien järjestämät juhlat Helsingin keskustassa.  

Vuosijuhlaa juhlittiin perjantaina 21.9. Cocktail-tilaisuus ja pääjuhla järjestettiin Agroksenmäen         

Holvikellarissa Helsingissä. Juhlien seremoniamestarina toimi Erkka Pehto ja pääjuhlan ohjelmaan          

kuuluivat muun muassa huomionosoitusten jako, Otaniemi Fusion Kitchenin soittamaa taustamusiikkia,          

Puren rap-esitys ja juhlapuhe, jonka piti Tyko Viertiö. Vuosijuhlan jatkot järjestettiin Otaniemessä            

Otakaari 20 tiloissa ja silliaamiaista vietettiin lauantaina 22.9. Otakaari 20:n tiloissa.  

 



Fuksitoimikunta 

Vuoden 2018 fuksitoimikunnan toimintaa johtivat hallituksen fuksipäälliköt Milja Koskela ja Jere Vänskä.            

Fuksitoimikunnan puheenjohtajana toimi Milja Koskela. Milja Koskela ja Jere Vänskä edustivat yhdistystä            

AYY:n alaisuudessa toimivassa Fuksitoimikunnassa, FTMK:ssa.  

Fuksitoimikuntaan kuuluivat myös: 

Riikka Hammar Fuksiruhtinatar Ri 

Esa Arola Fuksiruhtinas Esa 

Inka Lehtimäki ISOherttuatar 

Marja Rinne KV-herttuatar 

Neea Nieminen ISOvastaava 

Anni Ristola KV-vastaava 

Toimihenkilöistä Neea Nieminen edusti Prosessiteekkareita AYY:n ISOtoimikunnassa ja Anni Ristola          

edusti Kansainvälisyystoimikunnassa. Wappuun asti fuksitoiminta oli Riikka Hammarin ja Esa Arolan           

alaisuudessa, ISOtoiminta Inka Lehtimäen alaisuudessa ja KV-toiminta Marja Rinteen alaisuudessa.  

Fuksitoimikunta vastasi Kemian tekniikan korkeakoulun kanditaattiohjelmassa aloittavien fuksien        

vastaanotosta, orientaatiosta sekä teekkarikasvatuksesta. Fuksiruhtinas ja -ruhtinatar vastasivat vuoden         

2017 syksyn ja vuoden 2018 kevään fuksien toiminnasta ja fuksipäälliköt syksyllä 2018 aloittaneiden             

prosessiteekkarifuksien toiminnasta. Yksi fuksi aloitti opintonsa tammikuussa 2018. Syksyllä 161 fuksia           

aloitti opintonsa kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa. Toimikunta järjesti yhteensä vuoden aikana yli           

30 tapahtumaa ISOjen, hallituksen, FTMK:n, ITMK:n ja KVTMK:n avulla. Tapahtumia oli vuoden aikana             

laidasta laitaa kuten bileitä, illanistujaisia, rastikiertelyjä, haalarimerkkien ompelua ja risteily.          

Fuksitoimikunta organisoi fuksien toimintaa läpi vuoden muun muassa erilaisten tiedotusten, kuten           

viikottaisen sähköpostin, välityksellä sekä infotilaisuuksien ja sosiaalisen median, kuten fuksipäälliköiden          

Facebook-sivun, PT_boysin kautta sekä yhteisen Telegram-kanavan kautta.  

KEVÄT 

Kevään aikana Fuksiruhtinas ja -ruhtinatar huolehtivat vuoden 2017 syksyllä aloittaneiden ja keväällä            

2018 aloittaneiden fuksien fuksikasvatuksesta ja järjestivät mm. kaudenavajaissuunnistuksen, jossa fuksit          

pitivät rasteja sekä pakolliset laulukokeet lakkia varten. Yhdistyksen fuksien vuosittain organisoimat           

bileet järjestettiin nimellä Kavitaatio 2018: Ufobileet maaliskuun 16. päivänä. Paikkana oli perinteisesti            

Servin mökki ja tapahtuman suosio oli erinomainen, sillä liput myytiin loppuun. Kevään päätteeksi             

järjestettiin Prosessin alasajo, johon osallistui suuri määrä fukseja. Keväällä järjestettiin Fuksijäynäpäivä           

yhteistyössä KIK:n fuksikapteenien kanssa. Päivään kuului kiertelyä rasteilla Helsingissä ja fuksien           

jäynien katsomista. Tapahtumaan osallistui molemmista yhdistyksistä yli toistasataa fuksia. Prosessin          

 



alasajossa fukseista tuli prosessiteekkareita ja lausuivat mm. prosessivalan sekä maistoivat          

prosessilientä. Fuksiruhtinas ja -ruhtinatar järjestivät myös fuksipeijaiset FTMK’17 kanssa, johon saivat           

osallistua kaikkien teknisten linjojen fuksit. Keväällä 114 fuksia ja 23 KV-opiskelijaa tilasivat lakin ja              

suorittivat lakkitutkinnon. Näistä lakkinsa Wappuna saivat 105 fuksia ja 15 KV-opiskelijaa.  

SYKSY 

Fuksipäälliköt olivat vastuussa vuonna 2018 syksyllä aloittaneista fukseista ja heidän          

fuksikasvatuksestaan. Syksyn alussa fuksitoimikunta järjesti waraslähdön 25.8., johon osallistui noin 70           

fuksia. Aluksi leikittiin tutustumisleikkejä Alvarin aukiolla, jonka jälkeen siirryttiin rennompaan iltaan           

Rantasaunalle. Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä 3.9. järjestettiin Prosessinkäynnistys yhdessä        

yrityssuhdevastaava Tuomas Sipiläisen kanssa. Ensimmäisen illan tapahtumaan osallistui reilusti yli 100           

fuksia. Prosessinkäynnistys pidettiin perinteiseen tapaan UPM:llä. Syksyä jatkettiin erinäisten         

suurempien ja pienempien tapahtumien kanssa, joihin osallistujamäärä vaihteli tapahtumasta riippuen.          

Suurimpia tapahtumia syksyllä olivat Prosessin optimointi 18.10., johon osallistui noin 120 fuksia ja 100              

kv-opiskelijaa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä CHEM:n KV-vastaavien ja yrityssuhdevastaavan        

Tuomas Sipiläisen kanssa. Syksyn aikana fuksit tekivät itselleen fuksimatrikkelin sekä -merkin, jotka            

julkaistiin 2.12. Joulukuussa järjestettiin yhdessä Athenen, IK:n ja Prodekon kanssa Nelikiltaristeily           

2.—4.12., jossa mentiin laivalla Tukholmaan ja takaisin. Tapahtumaan osallistui useita satoja ihmisiä ja se              

sisälsi mm. hyttikiertelyä ja CanCan-esityksen. Joulukuussa fuksipäälliköt aloittivat pitämään         

pälewartteja, vartin keskustelu jokaisen fuksin kanssa, jossa käytiin läpi fuksin mennyttä syksyä ja             

kuulumisia, sekä vastattiin fuksien mahdollisiin kysymyksiin. Ennen vuoden loppua noin 120 fuksia oli             

käynyt pälewartissa.  

ISOtoiminta 

ISOvastaava Neea Nieminen vastasi lukuvuoden 2018—2019 ISOjen (ISOt ‘18) rekrytoinnista,          

kouluttamisesta, tiedottamisesta ja heille järjestettävistä virkistystapahtumista. ISOherttuatar Inka        

Lehtimäki vastasi keväällä 2018 lukuvuoden 2017-2018 ISOjen (ISOt '17) toiminnasta. Keväällä 2018            

ISOtoiminta keskittyi ISOjen ´17 edellisenä syksynä aloittamaan fuksiryhmätoimintaan sekä uusien          

ISOjen ´18 rekrytoimiseen. Kevään aikana ISOt ´17 pitivät rastia mm. fuksijäynäpäivässä, pitivät            

tapahtumia fuksiryhmilleen sekä järjestivät yhdessä Prosessiteekkareiden (epä)wiralliset       

Wapunaloitusbileet Otakaari 20:ssa, jossa palkittiin muutamia ISOhenkilöitä ansioituneesta työstä         

ISOilussa vuoden aikana.  

ISOvastaava kokosi ISOhenkilöt lukuvuodelle 2018-2019. Rekrytointi tapahtui helmikuussa. Huhtikuussa         

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

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 varjoISOista. ISOja oli 70,           

 



TF-ISOja 14 ja varjoISOja 9. Syksyllä ISOvastaava järjesti ISOjen Wiimeisen Woitelun ennen lukuvuoden             

alkua viimeistelläkseen ISOjen koulutuksen ja antamaan lisäpotkua tulevan 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 yksi         

fuksiryhmätapahtuma, joissa ISOryhmät pitivät fukseilleen tapahtumaa. Syksyllä ISOt järjestivät yhdessä          

fukseille perinteiset Halloweenbileet, jossa fuksit pääsivät kiertelemään ISOjen pitämiä rasteja.  

KV-toiminta 

Vuonna 2018 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 koettiin myös vuonna 2018 toimivimmaksi tavaksi hoitaa           

vaihto-opiskelijoiden sekä eri pääaineiden tutkinto-opiskelijoiden vastaanottaminen. 

Kevätlukukaudeksi 2018 saapui 20 vaihto-opiskelijaa. Keväällä 2018 järjestettiin kansainvälisille         

opiskelijoille 9.1. Suomi-aiheinen elokuvailta OUBS:n Studiolla. Lisäksi 15.1. järjestettiin CHEM food           

around the world -niminen tapahtuma Otarannan kerhotilassa. Ideana oli tutustuttaa ulkomaisia           

opiskelijoita suomalaiseen ja muiden maiden ruokakulttuuriin.  

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

varten järjestettiin erillinen saunailta 6.2. Tutoreita rekrytoitiin 35 kappaletta. KV-tutoreille ja ISOille            

järjestettiin Wiimeinen Woitelu 31.8. Kuten aiempanakin vuonna, 2018 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 49 tutkinto-opiskelijaa sekä 49           

vaihto-opiskelijaa. Heille järjestettiin 3.9. Welcome evening Otarannan kerhotilalla.        

Maisterifuksivaihto-opiskelijat osallistuivat myös CHEM-kivaan 6.9. Syksyllä järjestettiin lisäksi 14.9.         

CHEM International sitsit. Haalarit tilanneet KV-opiskelijat saivat 18.10. haalarinsa yhdessä muiden           

fuksien kanssa Prosessin optimoinnissa, ja KV-vastaavat ja -tutorit pitivät omaa kansainvälisyys aiheista            

rastiaan tapahtumassa.  

Suurin haaste oli fuksitoiminnan ja KV-toiminnan integroiminen toisiinsa, mitä onnistuttiin kehittämään           

kiitos KV-vastaavien, fuksipäälliköiden sekä muulta yhdistykseltä saadun tuen ansiosta. Tahtoa yhteiseen           

toimintaan oli ja vuonna 2018 vahvistettiin Prosessiteekkareiden fuksitoimikunnan toimintaa.  

 



Toimikunnan julkaisut 

Prosessiteekkareiden fuksiopas 2018 

Fuksipäälliköt taittoivat fuksioppaan, joka lähetettiin opiskelupaikan vastaanottaneille kesällä 2018. 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 48 sivua ja niitä painettiin 200 kappaletta Picaset Oy:llä.  

Prosessiteekkareiden fuksipistekortti 2018 

Fuksipäälliköt tekivät prosessiteekkareiden fuksipistekortin fukseille 2018. Pistekortti toteutettiin        

edellisten vuosien pistekorttien pohjalta pienin muutoksin. Pistekortteja painettiin 180 kappaletta          

Origosilla. 

Tapahtumat 

KEVÄT 

9.1. Kaudenavajaissuunnistus 

16.1. Talvipäivä (yhdessä FTMK:n kanssa) 

5.2. ISO- ja KV-rekryinfo 

21.2. Hankipallo (yhdessä AK:n kanssa) 

26.2. Fuksijäynän käskynjako 

5.3. Peli-ilta vol. 2 

12.3. Wappuluento 

16.3. Kavitaatio 2018: Ufobileet 

21.-22.3. Laulukokeet 

28.3. Fuksijäynäpäivä (yhdessä KIK:n kanssa) 

12.3. PTR-turnaus 

9.4. Wapunaloitusbileet 

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

15.4. Fuksien wappusitsien sillis (yhdessä AS:n ja SIK:n kanssa) 

23.4. Prosessin alasajo ja wappusauna 

29.4. Fuksispeksit (yhdessä FTMK:n kanssa) 

30.4. Wappuaaton aamiainen 

  

 



SYKSY 

25.8. Waraslähtö 

31.8. ISOjen wiimeinen woitelu 

1.9. CHEM Kickstart 

3.9. Welcome Evening 

3.9. Fuksien vastaanottotilaisuus ja Prosessinkäynnistys 

4.9. ja 6.9. Otasuunnistus (yhdessä FTMK:n kanssa) 

6.9. CHEM-kiva 

10.9. Grilli-chilli 

10.9. Fuksien sitsikoulutus 

11.9. Stadisuunnistus (yhdessä FTMK:n kanssa) 

12.9. Peli-ilta 

13.9. Fuksisitsit 

14.9. CHEM international sitsit 

20.9. Finnish culture evening 

24.9. CanCan- ja Liikuntatutor-info 

26.9. LettuCup (yhdessä IK:n ja MK:n kanssa) 

28.9. International sitsit (yhdessä KVTMK:n kanssa) 

2.10. Matrikkeli- ja fuksimerkki-info 

10.10. Fuksiryhmätapahtumapäivä 

18.10. Prosessin optimointi (haalariseikkailu) 

31.10 PT:n Nakki-info 

2.11. Halloweenbileet 

6.11. Fuksien juhlasitsit (yhdessä FTMK:n kanssa) 

8.11. Horror Dinner (yhdessä KVTMK:n kanssa) 

22.11. CHEM Food around the world 

26.11. Haalarimerkkien ompeluilta 

1.12. Wappusimulator (yhdessä KVTMK:n kanssa) 

2.12. Fuksimerkin ja -matrikkelin julkaisu 

2.-4.12. Nelikiltaristeily (yhdessä Athenen, Prodekon ja IK:n kanssa) 

7.12. CHEM International pre-Xmas & farewell party 

  

 



Tiedotustoimikunta 

Vuoden 2018 tiedotustoimikunnan puheenjohtajana ja AYY:n viestintätoimikunnan edustajana toimi         

hallituksen tiedottaja-sihteeri Jani Anttila. 

Tiedotustoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt: 

Riina Aromaa päätoimittaja 

Hannamari Haikonen toimittaja 

Riikka Hammar päätoimittaja 

Aleksi Harlin ulkomaankirjeenvaihtaja 

Anna He ulkomaankirjeenvaihtaja 

Werneri Huhtinen toimittaja 

Minerva Huovari valokuvaaja 

Piia Iivonen toimittaja 

Elisa Juvonen taiteellinen johtaja, valokuvaaja 

Leila Kettunen toimittaja 

Milja Koskela toimittaja 

Milla Kumin toimittaja 

Inka Lehtimäki valokuvaaja 

Sebastian Nikolov taiteellinen johtaja, valokuvaaja 

Jenina Noki taiteellinen johtaja 

Anna Pasonen toimittaja 

Erkka Pehto ulkomaankirjeenvaihtaja 

Onni Poikkeus toimittaja 

Ella Potka WWW-operaattori 

Verna Repka toimittaja 

Arttu Saarnisaari ulkomaankirjeenvaihtaja 

Janne-Joonas Tiitinen toimittaja 

Toimihenkilöistä päätoimittajat Riina Aromaa ja Riikka Hammar edustivat yhdistystä AYY:n          

päätoimikunnassa. 

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 poislukien kesä- ja joululoman ajan maanantait. 

Kokousten pöytäkirjat pyrittiin pitämään sisällöltään yhtä laajoina kuin edellisenä vuonna. Pöytäkirjoihin           

merkittiin päätösten lisäksi myös muita huomioita, kuten keskusteluja ja kommentteja, jotta jäsenistö            

 



pysyisi paremmin perillä hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta. Valmiit pöytäkirjat hyväksyttiin yleensä           

noin kaksi viikkoa kokouksen jälkeen, jonka jälkeen ne lisättiin vaihtelevin aikavälein yhdistyksen            

verkkosivuille jäsenten nähtäväksi. 

Yhdistyksen verkkosivujen sisältöä päivitettiin vuoden aikana ja pyrittiin pitämään ajan tasalla. Tämän            

lisäksi uusien verkkosivujen tekeminen aloitettiin yhteistyössä WWW-operaattorin ja taiteellisten         

johtajien kanssa. 

Yhdistyksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa pyrittiin pitämään yhtä vahvana kuin edellisenä vuonna.           

Vuoden aikana yhdistyksen Instagram-tilillä julkaistiin 37 kuvaa, jotka saivat yhteensä lähes 3900            

tykkäystä ja tilin seuraajien määrän nousi noin 350:stä yli 580:een. Tämän lisäksi yhdistyksen             

Facebook-sivun tykkäyksien määrä nousi 760:sta noin 800:aan. 

Taiteellisten johtajien hyödyntämistä kasvatettiin suuresti verrattuna edellisiin vuosiin. Vuoden aikana          

taiteelliset johtajat loivat yhdessä tiedottaja-sihteerin kanssa monia kansikuvia yhdistyksen         

Facebook-tapahtumille ja tuottivat kolme uutta haalarimerkkiä yhdistykselle. Tämän lisäksi taiteelliset          

johtajat auttoivat Lämmönsiirron graafisen ilmeen toteuttamisessa. 

Yhdistyksen valokuvaajat ikuistivat vuoden aikana monia tapahtumia ja kuvat lisättiin yhdistyksen           

Flickr-tilille yleensä noin pari viikkoa tapahtuman jälkeen. Lisäksi yhdistyksen Flickr-tili muutettiin           

maksulliseksi vuoden lopussa. 

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.  

14.3. ProTeesi 1/2018 

Julkaistiin Faasimuutoksen yhteydessä.  

1.5. ProTeesi 2/2018 

Julkaistiin yhdistyksen Wappupiknikillä.  

22.9. ProTeesi 3/2018 

Julkaistiin Lämmönsiirron silliaamiaisella.  

21.11. ProTeesi 4/2018 

Julkaistiin yhdistyksen pikkujouluissa.  

 



 

Yrityssuhdetoimikunta 

Vuoden 2018 yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen yrityssuhdevastaava Tuomas        

Sipiläinen. 

Toimikunta koostui seuraavista toimihenkilöistä: 

Perttu Saarela Excursiovastaava 

Oskari Hellman Yrityssuhdekisälli 

Saleh Khan Yrityssuhdekisälli 

Valtteri Siira Yrityssuhdekisälli 

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

hankintoja yhdistykselle. Toimintasuunnitelman tavoitteisiin päästiin, sillä sponsorointitulot kasvoivat        

maltillisesti ja yritystapahtumien määrää lisättiin tuntuvasti kuuteen erilliseen tapahtumaan vuoden          

aikana. 

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 solmittiin SSAB Europe Oy:n kanssa jo joulukuussa 2017, sisältäen tuen             

haalareihin ja Kylmävalssaus-tanssi- ja tapakoulutukseen. 

Muratan kanssa sovittiin vuosisopimus alkuvuodesta, sisältäen yritystapahtuman, haalarisponsoroinnin        

ja vuosijuhlatuen. 

Lisäksi solmittiin yhdistyksen historian ensimmäinen yhdistyshuone-sopimus Metsä Groupin kanssa,         

sisältäen tuen yhdistyshuoneelle, nettisivuille ja yritystapahtuman. 

Haalarit 

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

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

Haalareita tilattiin lopulta 223 kappaletta, ja viime vuodelta varastoon jääneitä myytiin           

vaihto-opiskelijoille.  

 



Vuosikurssille uniikki fontti vaihdettiin selän logon tekstiin. Logo pieneni huomattavasti yläselän           

haalarimainosprintin vuoksi, ja tähän täytyy kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. 

Lämmönsiirto VI 

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

juhlaa. 

Tapahtumat 

KEVÄT 

 

5.3. UPM & Pöyry -caseilta 

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

oli tarkoitus pitää jo helmikuussa, mutta suunnittelu venyi useampien yhteistyökumppaneiden vuoksi.           

Caseilta järjestettiin Otarannan Avainsaunalla, jossa noin 15 opiskelijaa ratkoivat UPM:n ja Pöyryn            

edustajien esittelemiä tapauksia yhteistyökumppanien auditoinnista ja projektien rakenteesta.        

Tapahtumasta kerättiin palaute, minkä avulla konseptia kehitettiin UPM:n ja Pöyryn kanssa syksyllä. 

14.—16.3. Faasimuutos 

Yhdistyksen historian ensimmäinen puolipitkäexcursio joka suuntautui Lounais-Suomeen. Kolmen        

vierailupäivän aikana vierailtiin Nesteellä Naantalin jalostamolla, Aurubiksella, Bolidenilla Harjavallassa,         

UPM Raflatacilla Tamperaalla ja Pöyryn Tampereen toimistolla. Ensimmäistä iltaa vietettiin          

yritysedustajien seurassa ja toisena iltana sitsattiin sisarkilta KeTekin kanssa MIK:n kestitseminä           

Tampereen Hervannassa. 

26.4. Metsä Group-vierailu 

Yritysvierailu tapahtui Wappua edeltäneeltä viikolla 25 osallistujan voimin, ja edustajia oli puhumassa            

monelta Metsän liiketoiminnan osa-alueelta. Vierailu järjestettiin Metsä Groupin pääkonttorille         

Tapiolaan. 

SYKSY 

3.9. 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 Fat Lizardissa. 

  

 



17.—18.9. Yara-excursio 

Yara-excursio järjestettiin vuosijuhlaviikon ensimmäisenä päivänä ja kohteena oli Siilinjärven         

tuotantolaitos. Exculle osallistui noin 30 jäsentä ja se oli kaksipäiväinen. Yöpyminen tapahtui            

seurakunnan leirikeskuksessa. 

4.10. Kemira-excursio 

Edellisenä vuonna peruuntunut fuksiexcursio järjestettiin Kemiran tuotekehitykseen Espooseen 20         

osallistujan voimin.  

22.11. Murata-excursio 

Vuoden lopulla järjestettiin yhdistyksen historian ensimmäinen yhteisexcursio Vuorimieskillan kanssa.         

Vierailu suunniteltiin yhteistyössä, eikä vierailun osallistujille ollut kiintiöitä, vaan prosessiteekkarit ja           

vuorimiehet olivat tasapuolisesti tervetulleita.  

Sponsorit 

Vuoden 2018  aikana yhdistystä tukivat seuraavat tahot: 

Outotec Prosessinkäynnistys 

UPM Prosessinkäynnistys, case-ilta 

Murata Vuosisopimus 

Neste Vuosisopimus 

SSAB Vuosisopimus 

Metsä Group Vuosisopimus 

PI Faasimuutos ja vuosijuhlatuki 

Pöyry Haalarit, työ- ja harjoittelupaikkojen mainostus 

Orion Haalarit, nettisivut 

Teknologiateollisuus ry Haalarit, somekampanja 

Ovako Haalarit 

Thermo Fisher Scientific Haalarit 

Okmetic Haalarit 

Nornickel Haalarit 

KotkaMills Haalarit 

Sappi Haalarit 

Woikoski Haalarit 

Metso Haalarit 

Sweco Haalarit 

Kemira Excursio 

ABB Nettisivut 

Yara Excursio 

Boliden Vuosijuhlat 

 



Medix Biochemica Vuosijuhlat 

Keliber Vuosijuhlat 

TEK Vuosijuhlat 

Veolia services Vuosijuhlat 

  

 



Opintotoimikunta 

Vuoden 2018 opintotoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen opintovastaava Juhani Rahikka. 

Opintotoimikuntaan kuului seuraava toimihenkilö: 

Helena Angerla Tenttiarkistonhoitaja 

Toimikunnan toimihenkilö vastasi pääasiassa tenttiarkiston hoitamisesta, mutta auttoi tarpeen tullen          

myös muissa opintoihin liittyvissä asioissa. Toimikunnan uudet vastuualueet olivat kesän aikana           

yhdistyksen nettisivuille koottu ”Sivuaineopas” sekä laboratoriotyövälineiden tilaaminen sekä jakaminen         

ensimmäisen vuoden opiskelijoille syksyllä. Sivuaineopasta jatkettiin viime vuoden vastauksien pohjalta,          

sekä uusi kysely järjestettiin huhtikuussa. Näiden vastausten pohjalta kerättiin yhteen lopullinen           

sivuaineopas. Sivuaineopasta on tarkoitus päivittää tulevaisuudessa. Laboratoriotyövälineitä varten        

Prosessiteekkarit saivat korkeakoululta varastotilaa, koulun ylimääräiset laboratoriotakit sekä        

sovitustakit. Vuoden aikana päivitettiin myös nettisivujen ProTips-osuutta. ProTipsin tarkoituksena on          

kerätä yhteen paikkaan yleisiä opiskelua helpottavia vinkkejä, tietokantoja, tiedonhakusivustoja sekä          

erityisesti Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelmia koskevia ohjeita ja neuvoja. 

Uusia kandidaattivaiheen pääaineita käsiteltiin vuoden alussa, ja niiden rakenteisiin otettiin kantaa.           

Kandidaattipääaineita pidettiin järkevinä opintovastaavan toimesta. Opintovastaava kävi vuoden aikana         

korkeakoulun kanssa kokouksissa, joissa käsiteltiin korkeakoulun opintorakenteisiin sekä yleisesti         

opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita. 3.4. järjestetyssä Koulutusneuvoston kokouksessa        

Koulutusneuvoston opiskelijaedustajat pääsivät esittelemään korkeakoululle opiskelijoiden näkemyksiä       

korkeakoulun kehityskohteista. Esitys herätti keskustelua erityisesti abimarkkinoinnista sekä        

korkeakoulun opiskelutiloista. Kevään sekä syksyn aikana Prosessiteekkareiden sekä Kemian tekniikan          

korkeakoulun kiltojen opintovastaavat sekä puheenjohtajat kokoustivat dekaanin kanssa. Kokouksissa         

keskusteltiin korkeakoulun kehityskohteista, sekä ICT-tuen tarjoamisesta opiskelijoille.  

Kesän aikana opintotoimikunnan puheenjohtaja oli mukana korkeakoulun uusien lehtoreiden valinnassa          

opiskelijajäsenenä. Tämän lisäksi kesän aikana käytiin workshoppeja liittyen korkeakoulun         

markkinointiin abiturienteille. Myös uutta englanninkielistä kandidaattiohjelmaa, ”Chemical       

Engineering”, käsiteltiin kesän aikana. Proffakahvit järjestettiin 13.12. menestyksellisesti. Proffakahveilla         

opiskelijat pääsivät keskustelemaan korkeakoulun henkilökunnan kanssa opiskeluistaan       

korkeakoulussamme sekä kertomaan heidän mielipiteitään korkeakoulun tilojen käytöstä        

opiskelutarkoitukseen. Maisteripääainesauna järjestettiin Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen       

opintovastaavien kanssa erittäin onnistuneella yhteistyöllä 16.1. Vuoden aikana tenttiarkistoon kerättiin          

yli 40 tenttiä tai välikoetta. Lisäksi vuoden aikana kerättiin rakentavaa palautetta kursseista ja palaute              

välitettiin kohdistetusti ja yleisesti opetuksesta vastaavalle henkilökunnalle. 

 


