Toimintakertomus 2014 – Prosessiteekkarit ry.
Yleistä
Vuoden 2014 lopulla jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhdistyksessä 253. Jäsenmäärä on
laskenut hieman viime vuodesta, sillä moni vanhemmista jäsenistä ei maksanut
jäsenmaksuaan. Tämä selittyy varmasti osittain sillä, ettei AYY:n lukukausiilmoittautumisen
yhteydessä voi maksaa useamman erityisasemayhdistyksen jäsenmaksua.
Yhdistyksen toiminnasta on vastannut yhdistyksen hallitus, jolla on ollut apunaan suuri joukko
toimihenkilöitä, ISOhenkilöitä sekä muita vapaaehtoisia.
Yhdistyksen tilat ovat sijainneet osoitteessa Vuorimiehentie 2, Materiaalitekniikan laitoksen
vanhassa kirjastossa. Yhdistyksellä on osoitteessa oma yhdistystila, joka tunnetaan
prosessiHuoneena, sekä varasto. Myös Learning Hub Living Room on jäsenten kovassa
käytössä.

Hallinto, edunvalvonta ja suhdetoiminta
Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat henkilöt: Juhani Heimo, Elina
Honkanen, Katri Hukkanen, Lauri Koskinen, Mikko Laine, Kia Lehti, Melissa Linko, Mikko
Niemeläinen, Sakari Poikkimäki, Lauri Rentto ja Tyko Viertiö. Mikko Niemeläinen aloitti
hallitusvirassaan opintovastaavana 22.9., jolloin hänet valittiin tehtävään yhdistyksen
kokouksessa. Toinen opintovastaava valittiin alkuperäisen opintovastaavan Sakari Poikkimäen
lähdettyä elokuussa EteläKoreaan vaihtoon. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Laine.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 30 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus
kokouksissa on ollut erinomainen. Toukokuussa hallituksen jäseniltä kerättiin palautetta
hallituksen toiminnasta, sekä pidettiin henkilökohtaiset kehityskeskustelut.
Yhdistyksen kokouksia on järjestetty viisi kappaletta, joiden aikana on käsitelty sääntömääräiset
asiat. Lisäksi kokouksissa hyväksyttiin yhdistyksen sääntöuudistus (22.9. & 3.11.),
lippuohjesääntö (17.4.) ja ansiomerkkiohjesääntö (19.11.). Sääntöuudistus odotti vielä vuoden
lopulla Patentti ja rekisterihallituksen hyväksymistä.
Ansiomerkkiohjesääntöä hiottiin yhdistyskokouksissa, ja alkusyksystä ohjesääntöä tekemään
luotiin ansiomerkkiohjesääntötoimikunta. Toimikuntaa veti varapuheenjohtaja Elina Honkanen,
ja siihen kuuluivat Kia Lehti, Iiro Lehtiniemi, Samu Nurmi, Essi Puustinen ja JanneJoonas
Tiitinen. Ansiomerkkiohjesäännön mukaan yhdistyksen merkkejä ja tunnuksia ovat

kunniamaininta, hopeinen ja kultainen ansiomerkki, ProTekijä sekä kunniajäsenyys. Näiden
lisäksi
jäsentunnuksena
on
jäsenmerkki.
Loppuvuodesta
ansiomerkki
sekä
jäsenmerkkimuotteja varten haettiin avustusta TTER:ltä.
Lippuohjesäännön mukaan Prosessiteekkarien lipun pohjaväri on vihreä ja sen keskellä on
valkoinen Prosessiteekkarien tunnuksen kuvio. Prosessiteekkareille hankittiin virallinen lippu
keväällä.
Sääntöuudistusprosessi saatiin päätökseen loppusyksystä, kun sääntöuudistus hyväksyttiin.
Sääntöuudistuksen valmistelussa mukana olivat vuoden 2013 hallituksen puheenjohtaja Mikko
Kiviluoma sekä 2013 sääntöuudistusvastaavat Janne Andtsjö ja Fanny Syrjänen.
Sääntöuudistuksessa oli kyse lähinnä pienistä korjauksista ja tarkennuksista alkuperäisiin
sääntöihin.
Jäsenistöltä kerättiin syksyllä jäsenpalautetta. Palautteessa tiedusteltiin mielipiteitä mm.
tapahtumista, tiedotuksesta ja yhdistystilasta. Vastauksia saatiin yhteensä 21, ja kaiken
kaikkiaan jäsenet vaikuttivat tyytyväisiltä yhdistyksen toimintaan.
Hallituksen jäsenet edustivat vuoden aikana yhdistystä muiden kiltojen vuosijuhlissa sekä
pitämällä rasteja mm. Talvipäivässä, Aaltopartyssa ja Stadisuunnistuksessa. Lisäksi
Prosessiteekkarit oli syksyllä mukana allekirjoittamassa Suomen teekkariyhdistysten
valmistelemaa kannanottoa liittyen TEKin koulutuspoliittisen ohjelman linjaukseen
lukukausimaksuista.

IEtoimikunta
Toimikuntaan kuuluivat vuonna 2014 seuraavat henkilöt:
Lauri Koskinen
Melissa Linko

Isäntä
Emäntä

Elisa Alasuvanto
Laura Antola
Heidi Korhonen
Elisa Nuutinen
Rebecca Suomi
Ainotuuli Vaittinen
Sanna Virtanen
Aki Braunschweiler
Henri Ailas
Risto Hertzberg

ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE

Juho Hirvinen
Lauri Huitula
Antti Karvanen
Oskari Kilpi
Samuli Koivu
Joel Mälkönen
Niko Rajaniemi
Severi Ruohonen
Tommi Räsänen
JanneJoonas Tiitinen
Tuukka Tuomela

ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE
ApuIE

Antti Metsälä
Samu Nurmi
Tyko Viertiö
Juho Hirvinen
Niklas Ilkka
Sini Korpiharju
Laura Lundell
Aleksi Matikainen
Annamaaria Mytty
Mikko Niemeläinen
Arijussi Väänänen
Pyry Pitkänen

Lukkari
Lukkari
Lukkari
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli
Lukkarin kisälli

Kia Lehti
Nikolas Tolvanen

DJ
DJ

Laura Lundell
Emilia Stenman

Lämmönsiirtäjä
Lämmönsiirtäjä

Julia Nyström

Apuauto

Antti Karvanen

Suihkulähdevastaava

Elisa Nuutinen
Pyry Pitkänen

“Fest i mina byxor”
“Fest i mina byxor”

Toimikunnan toiminnasta vastasivat isäntä Lauri Koskinen ja emäntä Melissa Linko, jotka myös
edustivat yhdistystä AYY:n Isännistössä ja emännistössä. Lukkarin kisälli Niklas Ilkka edusti
yhdistystä AYY:n Lukkaritoimikunnassa.

Vuosijuhla
Prosessiteekkarien vuosijuhla Lämmönsiirto II järjestettiin lauantaina 27.9. Coctailtilaisuus
järjestettiin Hubissa, jossa istuva hallitus otti vastaan vuosijuhlalahjoja eri yhdistyksiltä ja
kutsuvierailta. Pääjuhlaa juhlittiin Täffä AB:n tiloissa Otaniemessä. Juhlassa suoritettiin
Prosessiteekkarien ensimmäisen virallisen lipun naulaus sekä käyttöönotto, nautittiin hyvästä
ruoasta, loistavista esiintyjistä ja kuunneltiin mukaansatempaavia puheita. Puhetta naiselle
juhlassa ei kuitenkaan kuultu, vaan yhdistyksen isovastaava Iiris Hakaste piti vaihtelun vuoksi
puheen
miehelle.
Vuosijuhlien
jatkot
järjestettiin
itäisessä
satamakaupungissa
Varsinaissuomalaisen osakunnan tiloissa. Jatkoille oli bussikuljetus. Sunnuntaiaamun
silliaamiaista vietettiin Otaniemen Rantasaunalla, jossa ohjelmana oli mm. CanCan’13:n
viimeinen keikka.
Tapahtumat
29.1. Collegesitsit 
(yhdessä KIK:n ja PJK:n kanssa)
14.2. Ystävänpäiväkiva 
(yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
22.2. Kaverisitsit
4.3.
Gravitaatioetkot 
(yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
17.3. Blingblingsitsit
26.4. Wappusitsit 
(yhdessä SIK:n kanssa)
28.5. Julkkisnaamiaiset
5.9.
Kaukkarietkot 
(yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
17.9. Fuksisitsit
27.9. Lämmönsiirto II
28.9. Lämmönsiirron sillis
4.10. Korkeakoulusitsit eli Chemwartssitsit 
(yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
16.10. Karnevaalisitsit 
(yhdessä Laurean Otaniemen ja Leppävaaran toimipisteiden kanssa)
11.11. Urheilusitsit 
(yhdessä FK:n kanssa)
23.11. PikkujouluT
27.11. Spurgusitsit
12.12. Lämmönsiirto ja toimarikaato

Fuksitoimikunta
Yleistä
Fuksitoimikunnassa toimivat vuonna 2014 seuraavat henkilöt:
Juhani Heimo
Fuksipäällikkö, fuksitoimikunnan puheenjohtaja
Tyko Viertiö
Fuksipäällikkö
Iiris Hakaste
ISOvastaava
Antti Hakala
Fuksikouluttaja
Olli Kanninen
Fuksikouluttaja
Mikko Laine
Fuksikouluttaja, Namusetä
Heini Elomaa
ISOsenaattori
Mikko WuokkoISOsenaattori
Fuksitoimikunta vastasi Prosessiteekkarifuksien vastaanotosta, orientaatiosta sekä
teekkarikasvatuksesta. Toimikunta toimi orientaation suhteen tiiviissä yhteistyössä Aalto
CHEMin kanssa. Lisäksi tapahtumissa tehtiin yhteistyötä muiden kiltojen ja opiskelijayhdistysten
kanssa. Fuksikouluttajat taas vastasivat vuoden 2013 fuksien kevään teekkarikasvatuksesta.
AYY:n Fuksitoimikunnassa Prosessiteekkareita edustivat Juhani Heimo ja Tyko Viertiö.
Olennaisimpia yhteistyötahoja olivat korkeakoulun killat, jotka järjestivät mm. fuksiekskursioita ja
näin tutustuttivat fukseja alan teollisuuteen. Vastavuoroisesti fuksit suorittivat pakollisia fuksi ja
vuosijuhlatyöpisteitään kiltojen tapahtumissa.
Fukseille tiedotettiin ajankohtaista tietoa mm. tapahtumista sekä fuksipisteiden suorittamisesta
fuksipäällikköjen viikkotiedotteen välityksellä. Lisäksi fuksipäälliköillä oli oma Twittertili
@PT_boys.

ISOtoiminta
ISOvastaava Iiris Hakaste oli päävastuussa ISOjen 2014 rekrytoinnista, kouluttamisesta sekä
virkistämisestä. Lisäksi hän edusti yhdistystä AYY:n ISOtoimikunnassa. ISOsenaattorit Heini
Elomaa ja Mikko Wuokko vastasivat ISOtoiminnasta vuoden 2013 ISOjen suhteen. Keväällä
2014 ISOt jatkoivat syksyllä alkanutta fuksiryhmätoimintaa ja pitivät rasteja mm.
fuksijäynäpäivässä. Wapun lähestyessä nähtiin jopa muuan ISOryhmän projektista koko
yhdistyksen laajuiseksi levinneet (Epä)viralliset Wapunaloitusbileet Gorsussa. Tapahtumassa
palkittiin myös vuoden aikana ansioituneita ISOhenkilöitä.
ISOvastaava kokosi fuksipäälliköiden kanssa ISOhenkilöt lukuvuodelle 20142015, ja koulutti
heitä. ISOt jaettiin 12 ISOryhmään, jotka ovat järjestäneet ryhmän fukseille toimintaa läpi

vuoden. Jokaisen ryhmän ISOt valitsivat keskuudestaan vastuuISOn johtamaan ryhmän
toimintaa. ISOt ovat osallistuneet aktiivisesti yhdistyksen toimintaan sekä opastaneet fukseja
opiskelun aloittamisessa ja teekkarikulttuurin tukemisessa. ISOt ovat myös osallistuneet AYY:n
ISOtoimikunnan järjestämiin virkistystapahtumiin.
ISOryhmät koostuivat joukosta ISOja sekä ISOsetätejä. ISOina toimivat toisen vuosikurssin
opiskelijat, joilla on läheinen kokemus tuoreessa muistissa fuksivuodesta iloineen. ISOsetädit
ovat taas vanhempia tieteenharjoittajia, jotka kykenevät tuomaan laajemman perspektiivin
teekkarielämää ryhmän toimintaan.
Vuoden aikana yhdistyksessä toimi 48 ISOhenkilöä ja 42 ISOsetätiä.
Toimikunnan julkaisut
Prosessiteekkareiden Fuksiopas 2014
Fuksipäälliköt taittoivat fuksioppaan, joka lähetettiin uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen
yhteydessä heinäkuun alussa. Opas sisälsi tervehdyksiä sekä onnentoivotuksia mm.
päälliköiltä, fuksimajurilta, korkeakoululta ja hallitukselta, sekä relevanttia tietoa liittyen opiskelun
aloittamiseen Aallossa sekä Otaniemessä.
44sivuisen oppaan 190 kappaleen painos painatettiin Picaset Oy:llä.
Fuksipistekortti
Fuksipäälliköiden suunnitteleman Fuksipistekortti Kenttävalvomon 200 kappaleen painos
painatettiin Picaset Oy:llä.

Tapahtumat
7.1. Tammifuksien vastaanotto
Tammifukseille näytettiin paikkoja ja tutustutettiin korkeakoulun henkilökuntaan. Tammifukseja
saapui kaksi.
15.1. Kaudenavajaissuunnistus
Uudessa konseptissa fuksit pitivät rasteja ja vanhemmat tieteenharjoittajat kiertelivät niillä.
Rasteja oli kymmenkunta ja osallistujia riitti. Rantasaunalla järjestettiin jatkot, joiden
järjestelyissä auttoi koko hallitus. Kaiken kaikkiaan kaudenavajaissuunnistus oli onnistunut
tapahtuma!
2.2. ISOinfo
ISOrekryn alkupamaus, jossa ISOvastaava sekä fuksipäälliköt esittelivät ISOtoimintaa ja siihen
mukaan lähtemistä. Tilaisuuteen osallistui n. 70 henkilöä.

5.2. PTRturnaus
Leikkimielinen, mielikuvituksellisista lajeista koostuva kisailu, joka järjestettiin Learning Hubissa
ja prosessiHuoneella. Lajeina oli mm. Singstar, Vichyn kellotus, Crash Team Racing, Spede
Pasasen Nopeustestipeli ja tanssipeli. Finaalissa seistiin yhdellä jalalla silmät kiinni. Finaalissa
annettiin etumatkaa alkulajeissa pärjänneille. Vaikka tapahtuman järjestikin Fuksitoimikunta,
olivat tapahtumaan tervetulleita kaikki jäsenet. Turnaukseen osallistui noin 20 ihmistä.
Turnauksen voitti Kia Lehti, joka sai palkinnoksi herkkuja.
6.3. Fuksijäynän käskynjako
Kokoonnuttiin ruokatauolla Learning Hubiin opastamaan fukseja Fuksijäynäpäivään liittyen.
11.3. Fuksibileet: Kavitaatio ‘14  Personal Trainer
Fuksit järjestivät Servin mökissä Kavitaatiobileet Personal Trainer teemalla. Fuksibileitä varten
koottiin oma toimikunta, jonka vetäjänä toimi Heidi Haukilahti. Heidiä muistettiin urakasta
myöhemmin yhdistyksen Pikkujouluissa. Tapahtumassa kävi arviolta vajaa sata vierasta.
PeTorade maistui juhlakansalle ja meininki yltyi niin villiksi, että paikalle saapui virkavalta
muistuttamaan desibelirajoista.
20.3. Fuksiryhmätapahtumapäivä
Jokaisen fuksiryhmän ISOt järjestivät jonkinlaista ohjelmaa koko ryhmälle. Konsepti oli sama
kuin edeltävänä syksynä.
24.3. PJK:n fuksiekskursio Metsä Woodin kertopuutehtaalle Lohjalla
27.3. KK:n fuksiekskursio Borealiksen tehtaalle Kilpilahdessa
28.3. Fuksien Wappuluento
Fukseja opastettiin tulevasta Wapusta ja siihen liittyvästä oheistoiminnasta.
2.4. Fuksijäynäpäivä
Fuksijäynäpäivää varten fuksit olivat muodostaneet maksimissaan yhdeksän hengen joukkueet,
ja valmistelleet päivää varten jäynän, speksin, ja hankkineet Pärkäjyryn. Tapahtumaan
osallistuminen oli pakollinen fuksipiste. Alkupäivän fuksit kiertelivät rasteilla, joita oli järjestänyt
KK, VK, PJK, PT:n hallitus ja Teekkarispeksi. Lisäksi jokainen joukkue valmisteli tervehdyksen,
joka annettiin korkeakoulun henkilökunnan edustajalle. Tervehdyksen saajat olivat pääosin
mielissään. Lounaan jälkeen oli järjestetty yhteistoimintaa Koneinsinöörikillan kanssa
Narinkkatorilla. Kun 200 fuksia vaaleanpunaisissa ja sinisissä haalareissa kohtasi, oli meininki
vähintäänkin eeppinen! Narinkkatorin jälkeen joukkueet kiersivät Itäisessä Satamakaupungissa
rasteilla, joita olivat järjestäneet ISOt, wappulehti Julkku, sekä informaatiovaikeuksien takia
Jäynärastin nopeana paikkaajana Juhani Heimo. Lisäksi joukkueille oli annettu tehtäväksi
kerätä rahaa laulamalla ja tavaranvaihtoa lähtötavarana paperiliitin. Tehokkain joukkue oli
kerännyt laulamalla lähes 30 euroa, ja myös paperiliittimiä oltiin onnistuttu vaihtamaan kirjoihin

ja suklaapatukoihin. Ulkoreippailun jälkeen kokoonnuttiin Varsinaissuomalaiselle osakunnalle
syömään ja katsomaan eeppiset jäynävideot. Näiden jälkeen kokoonnuttiin Tuomiokirkon
portaille katsomaan toinen toistaan upeampia speksejä. Puitteet olivat hienot, mutta yhdeksän
joukkueen speksejä katsellessa tuli kylmä! Tämän jälkeen paras jäynä, speksi ja
fuksijäynäpäivän voittaja palkittiin, jonka jälkeen oli osakunnalla järjestetty KIK:n kanssa yhteiset
jatkot. Jatkojen suosio oli alhainen. Kaiken kaikkiaan päivässä oli paljon liikkuvia osia ja paljon
järjestettävää, ja vauhdissakin joutui välillä soveltamaan, mutta hyvä fiilis jäi!
11.4. ISOkoulutus
ISOkoulutus Learning Hubissa, jossa ISOt jaettiin ISOryhmiin ja pohdittiin ISOna toimimisen
vastuita ja mahdollisuuksia. ISOja pakolliseen tilaisuuteen osallistui n. 70. Korkeakoulun
puolesta tilaisuudessa puhui opintojen suunnittelija Pia Lahti. Korkeakoulu tarjosi tapahtumaan
myös taloudellista tukea pienen välipalan hankkimiseen.
14.4. VK:n fuksiekskursio Componentan valimolle Karkkilaan
15.4. & 16.4. Laulukokeet
Fuksit suorittivat lukkarien hellän valvonnan alla pakolliset laulupisteensä. Fuksit muistivat
vaadittavat laulut, lauloivat kauniisti, ja myös omia sangen ansiokkaita sanoituksia oli tehty!
26.4. Fuksien alasajo
Fuksien Wappusitsien jälkeen ajettiin Prosessi alas, ja fukseista tuli Prosessiteekkareita.
30.4. Wappuaaton aamiainen
Aikaisin wappuaattoaamuna kokoonnuttiin Learning Hubiin syömään aamupalaa, jakamaan
tunnustuksia sekä esteettömyystodistukset. Myös fuksimatrikkeli saatiin vihdoin esiteltyä, kiitos
Niklas Rothin. Fuksitohtoreita oli yhteensä 35, ja SuperFuksin suoritti Tuukka Tuomela. Hänelle
annettiin päällikköjen vanhoista haalarihihoista kasaan ommeltu supermieshaalarimerkki.
Fuksitohtorit saivat hienot haalarimerkit kunniallisesta urakastaan. Kaiken kaikkiaan
teekkarilakin Wapuksi sai 80 PTfuksia.
1.5. Wappuyö
Historian ensimmäiset Prosessiteekkarifuksit laittoivat Dipolin Wappubileissä lakit päähänsä, ja
näin heistä tuli oikeita teekkareita! Dipolin portailla kokoonnuttiin vielä keskiyön jälkeen
massiiviseen ja PTjengimerkkien täyttämään yhteiskuvaan. #PT_boys muistelee haikeudella
mennyttä vuotta.
29.8. Isojen wiimeinen woitelu
ISOhenkilöille jaettiin vielä viimeiset eväät fuksien kaitsemista varten Learning Hubissa.
30.8. Waraslähtö
Fuksien Waraslähtöä varten oli varattu rantasauna. Fuksit ja ISOt saapuivat Alvarin aukiolle klo
14 alkaen. Alvarilla leikittiin erilaisia tutustumisleikkejä yhdessä. Parin tunnin leikityksen jälkeen

suunnattiin rantasaunalle, jossa oli mahdollisuus saunoa, ruokailla sekä  kiitos hallituksen
pullopanttivarainkeruuoperaation  myös nauttia paljusta. Varaslähtöön osallistui noin 45 fuksia
sekä 70 ISOhenkilöä ja muuta toimijaa. IEtoimikunta auttoi rantasaunan järjestelyissä sekä
vastasi ruokatarjoiluiden järjestämisestä. Fukseille ruoka oli ilmaista.
1.9. Fuksien vastaanottotilaisuus & Prosessinkäynnistys
Fuksien tervetuliaisluennolla oli mukana dekaani ja koulutusohjelman johtaja. Fuksipäälliköt
esittäytyivät ja lopuksi ISOt saapuivat ISOvastaavan johdolla sisään Ke1:een. Fuksit jaettiin
fuksiryhmiin ja kukin ryhmä tutustui ISOjen johdolla aamupäivän ajan kampukseen ja sen
palveluihin. Fuksitoimikunta 2014 järjesti Dipolissa teekkarivastaanoton, jossa fukseille esiteltiin
teekkarikulttuuria videoiden, esitysten ja puheenvuorojen avulla. Teekkarivastaanoton jälkeen
siirryttiin Alvarin aukiolle fuksiryhmäkuvien ottamista varten. Kuvausten jälkeen siirryttiin
yrityssuhdetoimikunnan järjestämään Prosessinkäynnistykseen busseilla.
3.9. CHEMkiva
KK:n, PJK:n ja VK:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä CHEMkivatapahtumassa vietettiin
aurinkoinen iltapäivä Tapiolan Silkkiniityillä. Fuksit ja ISOt jaettiin neljään ryhmään kiertämään
kiltojen järjestämiä rasteja. Lisäksi kiltojen IE:t pitivät ruokailurastia. Tapahtumaan osallistui noin
100 henkilöä.
6.9. Pelipäivä
Hubissa järjestetyssä pelipäivässä n. 40 osallistunutta fuksia ja ISOhenkilöä pääsi
rentoutumaan rankan viikon jäljiltä. Paikalle tuotiin osallistujien toimesta lauta ja konsolipelejä.
Tapahtumassa nautittiin myös tiistain Aaltoparty rastilta jääneitä karkkeja sekä energiajuomia,
ja ruokahuollosta vastasi järjestetty pizzatilaus.
8.9. GrilliChilli
Vapaamuotoiseen hengailuun YTHS:n läheisillä merenrantakallioilla osallistui yhteensä n. 40
fuksia ja 30 ISOhenkilöä. Yhdistys järjesti paikalle mehua sekä pallogrillejä, joissa osallistujat
lämmittivät ostamiaan grilliruokia. Fuksipäälliköt järjestivät pieniä leikkejä. Tapahtuma oli
rentona hengailuna erittäin positiivinen viikonaloitus, ja viimeiset osallistujat poistuivatkin
paikalta vasta klo 23 aikoihin.
11.9. Fuksiryhmätapahtumapäivä
ISOryhmät järjestivät fukseilleen toiminnallisen illan jonkin aktiviteetin parissa. Päivystävä
fuksipäällikkö sekä ISOvastaava kiersivät tapahtumia. Tapahtumissa nähtiin kaikkea niin
osakuntahengailusta Helsingissä ja keilailusta aina valokuvasuunnistukseen sekä leipomuksiin
asti.
15.16.9. Fuksien sitsikoulutukset
Fukseille järjestetyissä sitsikoulutuksissa esiteltiin sitsi ja laulukulttuuria sekä akateemisen
pöytäjuhlan tapoja. Yhdistyksen lukkarit kävivät myös laulattamassa muutamia tärkeitä

teekkarilauluja. Koulutuksia järjestettiin kaksi, joihin osallistui yhteensä n. 95 fuksia. Koulutus oli
fukseille pakollinen fuksipiste.
15.9. Lettufudis
Yhdessä Rakennusinsinöörikillan sekä Maanmittarikillan kanssa järjestettiin tapahtuma, jossa
ensin urheiltiin leikkimielisesti Alvarin aukiolla lämmittelyn sekä sellusankopallon muodossa.
Liikunnan jälkeen saunottiin, paljuiltiin ja syötiin lettuja rantasaunalla. Aalto First Year
Experience toimi tapahtuman tukijana, minkä ansiosta letut olivat osallistujille ilmaisia.
IEtoimikunta auttoi rantasaunan ja ruoan valmisteluissa sekä jatkojen järjestämisessä.
Perinteisessä sellusankopallossa PT:n fuksit ikävä kyllä sijoittuivat viimeiseksi, mutta joukkueen
henki oli kuitenkin korkealla, ja taktiikan laatijana toiminut fuksipäällikkö otti täyden vastuun
tapahtuneesta ja julisti seuraavana vuonna tehtävässä toimivan jonkun muun henkilön.
17.9. Fuksisitsit
Fuksitoimikunta tarjosi apunsa sekä edusti IEtoimikunnan järjestämillä Fuksisitseillä
yhdistyksen fukseille. Sitseille osallistui n. 100 fuksia, ISOhenkilöitä sekä yhdistyksen hallitus,
lukkareita ja muita toimijoita. Kutsuvieraina paikalle saapuivat myös yhdistyskummi AYY:n
hallituksesta, Fuksimajuri sekä TF:n Phuxvator.
22.9. CanCaninfo
Fuksien tanssiryhmä CanCanista järjestetty info ja rekrytilaisuus, jossa perustettiin uusi
CanCantanssiryhmä. Vuoden 2013 CanCanaktiivit myös kävivät kertomassa tanssiryhmän
toiminnasta. Hubissa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yhteensä n. 65 fuksia, joista 55 ilmoitti
kiinnostuksensa lähteä mukaan toimintaan. Vastuuhenkilöksi valittiin Peppi Vilén. Vuoden 2014
CanCanin ensimmäinen keikka nähtiin perinteiseen tapaan korkeakoulusitseillä.
23.9. Leffailta
Kyseiselle
päivälle
oltiin
suunniteltu
Helsingin
yliopiston
kemistien
kanssa
SkumppaSpåratapahtuma, joka jouduttiin perumaan Helsingin raideliikenteen pysäyttäneen
Julkisten ja palvelualojen liiton mielenilmauksen takia. Korvaavana tapahtumana järjestettiin
elokuvailta Hubissa, johon osallistui yhteensä n. 15 fuksia sekä ISOhenkilöä.
29.9. Fuksien karkkipäivä
Namusedän järjestämä iltapäivävierailu Fazerin makeistehtaalle Vantaalle, jolle osallistui täydet
48 fuksia ilmon täytyttyä minuuteissa. Pätkisten puutteessa tämän vuoden karkinsyöntiennätys
jäi 14 Susupatukkaan namusetä Mikko Laineen toimesta.
10.10. Fuksien haalarimerkki ja matrikkelitoimikuntien kasaus
Lounastaukoinfossa Hubissa kasattiin kiinnostuneista fukseista toimikunta vastaamaan
fuksimatrikkelin sekä fuksivuosikurssin haalarimerkin toteutuksesta. Toimikuntaan ilmoittautui
yhteensä n. 25 fuksia, ja vastuuhenkilöiksi merkille valittiin Jenina Noki ja matrikkelille Riikka
Hammar. Toimikuntien työn tulos esiteltiin haalarigaalassa 30.11.

28.10. Suuri Saunaseikkailu
PT:n, AS:n, Inkubion, Fyysikkokillan, ja TIKin fuksikapteenit yhdessä järjestivät Suuren
Saunaseikkailun. Tapahtumassa oli saunoina käytössä Gorsu, Rantasaunan molemmat puolet,
Ossinlinna ja Roviosauna. Fuksit kiersivät saunoilla järjestetyillä rasteilla ja keräsivät
suunnistuksenomaisesti lappuihinsa pisteitä. Jatkot pidettiin Rantasaunalla. Tapahtumaan
osallistui n. 100 ihmistä, ja 25 PTfuksia. IEtoimikunta auttoi rastin ja jatkojen järjestämisessä.
31.10. Peliilta
Perjantaina 31.10. järjestettiin Learning Hubissa peliilta, jossa pelattiin erilaisia lautapelejä.
Peliiltaan osallistui noin 25 ihmistä.
1.11. Halloweenbileet
ISOt järjestivät fukseille Halloweenbileet sekä Trick or Treat henkisen rastikiertelyn. Bileitä
edeltävässä rastikiertelyssä n. 40 fuksia kierteli ISOjen pitämiä rasteja näiden asunnoissa, ja
varsinaisissa bileissä Gorsussa paikalla oli n. 80 henkeä. IEtoimikunta auttoi ISOja tapahtuman
järjestelyissä, ja järjestäjätiimiä koordinoi ISOvastaava.
10.11. Vuorimieskillan Fuksiekskursio Kuusakoskelle
25 Prosessiteekkarifuksia ja yksi fuksipäällikkö kävi vuorimiesdelegaation kanssa
yritysvierailulla kahdella Kuusakosken toimipisteellä. Ekskursion ensimmäinen pysähdyspaikka
oli Kuusakosken autojen ja elektroniikkaromun kierrätykseen erikoistunut Heinolan toimipiste.
Heinolasta siirryttiin Lahteen energiajätteen prosessointilaitokselle.
13.11. Kemistikillan fuksiekskursio Thermo Fisher Scientificille Vantaalle
Iltapäivän ajan kestänyt fuksiekskursio laboratoriotarvikkeita tuottavalle Thermo Fisherille
koostui yritysesittelystä sekä tehdas ja tutkimuslaitoskierroksesta. Ekskursiolle osallistui n. 15
PTfuksia sekä fuksipäällikkö.
24.11. PJK:n fuksiekskursio Sappi Kirkniemen paperitehtaalle
Ekskursiolla käytiin tutustumassa paperitehtaan erilaisiin prosessivaiheisiin. Ekskursiolle
osallistui n. 25 PTfuksia ja fuksipäällikkö.
30.11. Haalarigaala
Prosessiteekkarifuksien haalarigaala järjestettiin Learning Hubissa. Tapahtumaan osallistui n.
90 fuksia. Tapahtumaa tuki TEK ja Alumninet. Otaniemen killat ja TF esittelivät haalarinsa, ja
lopuksi fuksipäälliköt esittelivät Prosessiteekkareiden haalarit vuodelle 2014. Tapahtumassa
julkistettiin myös fuksien itse toteuttamat fuksimerkki “Phuksien Turmio” ja fuksimatrikkeli
“PhuksiperheeT”.
30.11.2.12. Nelikiltaristeily

Nelikiltaristeily
Helsingistä
Tukholmaan
ja
takaisin
järjestettiin
yhteistyössä
Rakennusinsinöörikillan, Athenen ja Prodekon kanssa fuksikapteenien toimesta. Järjestetylle
ryhmämatkalle osallistui reilu 160 fuksia, joista n. 75 oli PTfukseja. Yhteensä PTfukseja
osallistui risteilylle n. 90, kun mukaan lasketaan itse risteilynsä järjestäneet. Lisäksi laivalla oli
mukana vanhempia tieteenharjoittajia n. 300. Risteilyn järjestettyyn ohjelmaan kuului
hyttisuunnistus, osallistujille jaetut bingolaput, sekä arkiaamun piristys paikallisväestölle Sergels
Torgetilla leikkikimaran muodossa. Ohjelman kulujen kattamiseksi itse matkansa järjestäneille
fukseille myytiin terminaalissa risteilyohjelman sekä haalarimerkin sisältäneitä paketteja.

Yrityssuhdetoimikunta
Prosessiteekkareiden vuoden 2014 yrityssuhteista vastasi hallituksen yrityssuhdevastaava Lauri
Rentto. Yrityssuhdetoimikunnan muut jäsenet:
Julia Nyström
Antti Hakala
Iiris Hakaste
Antti Karvanen
Evgen Multia
Niklas Roth
Tyko Viertiö

TEKyhdyshenkilö
Yrityssuhdekisälli
Yrityssuhdekisälli
Yrityssuhdekisälli
Yrityssuhdekisälli
Yrityssuhdekisälli
Yrityssuhdekisälli

Vuosi 2014 aloitettiin yhteydenotoilla yrityksiin Prosessiteekkareiden telttakatosta varten.
Konsepti pistettiin kuitenkin jäihin loppuvuodeksi yritysten kiinnostuksen puutteen takia. Lisäksi
Aallon alumni ja yrityssuhteiden kanssa tehtiin yhteistyösopimus.
Prosessinkäynnistys 1.9.
Kevään aikana lyötiin lukkoon Prosessiteekkareiden fuksien ensimmäisen illanvietto eli
Prosessinkäynnistys. Outotec ja UPM lähtivät tänäkin vuonna innolla mukaan järjestämään
fukseillemme ikimuistoista iltaa. Prosessinkäynnistykseen kuljettiin Otaniemestä yritysten
tarjoamilla busseilla. Prosessinkäynnistys järjestettiin Outotecin uudessa pääkonttorissa
Matinkylässä. Ilta alkoi alkudrinkeillä, myslipatukoilla ja tervetuliaspuheilla, joita seurasi UPM:n
ja Outotecin yritysesittelyt. Illallista syötiin, nautittiin virvokkeita ja laulu raikasi Outotecin
upeassa ruokalassa. Ruokala on suunniteltu hiljaiseen lounastamiseen, mikä muodosti
haasteita lukkarien kuuluvuudelle. UPM järjesti myös mukavan tiimipelin, jossa oli tarjolla
symbolisia palkintoja. Prosessinkäynnistykseen osallistui lähes kaikki fuksit, hallitus, lukkarit ja
runsaasti ISOja. Yhteensä tapahtumassa oli noin 190 opiskelijaa ja 20 yritysedustajaa. Ilta
onnistui ongelmitta ja yhteistyötä Outotecin ja UPM:n kanssa jatketaan toivottavasti myös
tulevaisuudessa.

Syksyllä Yrityssuhdetoimikunta keskittyi rahan keräykseen Prosessiteekkareiden vuosijuhlia ja
haalareita varten. Tässä kuitenkin onnistuttiin vain tyydyttävästi heikon taloustilanteen takia.
Monet yhteistyökumppanit jäivät pois tänä vuonna ja muut supistivat tukeaan, siitä huolimatta
haalarit saatiin hankittua Nelikiltaristeilyyn mennessä. Lisäksi yhdistys oli mukana auttamassa
korkeakoulua UraFoorumin järjestelyissä 5.12.
Yhdistystä tukeneet yritykset:
Outotec
Prosessinkäynnistys
UPM
Prosessinkäynnistys
Kemira
Haalarit
BASF
Haalarit
Norilsk Nickel
Haalarit
Atlas Copco
Haalarit
Neste Oil
Haalarit + Vuosijuhlat
Agile Pack
Haalarit
Ovako
Haalarit

Tiedotustoimikunta
Prosessiteekkareiden vuoden 2014 tiedotuksesta vastasi yhdistyksen tiedottajasihteeri Katri
Hukkanen. Tiedotustoimikunnan muut jäsenet:
Ella Potka
Päätoimittaja
Nikolas Tolvanen
Valokuvaaja
Mikko Kiviluoma
Kotimaan kirjeenvaihtaja
Iiro Lehtiniemi
Kotimaan kirjeenvaihtaja
Olli Kanninen
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Emilia Stenman
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Elisa Nuutinen
Webbitoimittaja
Mikko WuokkoWebbitoimittaja
Kia Lehti
Webbitoimittaja, Taiteellinen johtaja
Nina Sjöberg
Taiteellinen johtaja
Evgen Multia
WWWoperaattori
Vuoden 2014 alussa aloitettiin säännöllisen viikkotiedotteen lähettäminen Ptinfo
sähköpostilistalle. Viikkotiedotteella tavoitettiin koko jäsenistö, ja sen lisäksi jatkettiin
fuksipäälliköiden fuksiviikkotiedotteen lähettämistä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ja
ISOhenkilöille.
Pöytäkirjat pidettiin yksinkertaisina, ja keskustelun sijasta vain päätökset merkittiin muistiin.
Sihteeri huolehti pöytäkirjojen valmistumisesta kirjoittaen kaikki puhtaaksi. Pöytäkirjat pyrittiin
lisäämään nettisivuille mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen.

Prosessiteekkarien nettilehdestä julkaistiin vuoden aikana kolme numeroa, jotka ovat
nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla. Alkuvuodesta nettilehden nimeä sai ehdottaa
nettikilpailussa, jonka perusteella lehden nimeksi valikoitui ProTeesi. Nimikilpailun voittaja ja
ensimmäinen numero julkaistiin 21.4. PT:n (Epä)virallisissa Wapunalotusbileissä. Kaksi muuta
numeroa ilmestyivät syyslukukauden 2014 aikana.
Jäsenten vapaata keskustelua varten perustettiin yhdistykselle oma Telegramkanava #PT.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan puheenjohtajana ja opintovastaavana toimi keväällä Sakari Poikkimäki ja
syksyllä Mikko Niemeläinen. Lisäksi toimikuntaan kuuluivat:
Antti Hakala
Mikko Laine
Elisa Nuutinen
Otto Ojanen
Pyry Pitkänen
Sonja Päärnilä

Opintotoimikunnan jäsen
Opintotoimikunnan jäsen
Opintotoimikunnan jäsen
Opintotoimikunnan jäsen
Opintotoimikunnan jäsen
Opintotoimikunnan jäsen

Keväällä 2014 opintotoimikunta kokousti kaksi kertaa ja saattoi alulle tenttiarkiston.
Opintokyselyä ja yhdistyksen nettisivujen opintoosaa suunniteltiin jo keväällä, mutta toteutus
tapahtui vasta syksyn puolella. Korkeakoulun tutustumistilaisuudessa 16.7. Prosessiteekkareita
edusti Mikko Laine ja Tyko Viertiö.
Mikko Niemeläinen valittiin opintovastaavaksi yhdistyskokouksessa 22.9. Syksyllä
opintotoimikunta kokousti kerran, 8.10. Tämän lisäksi järjestettiin proffakahvit 17.10 sekä
syyslukukauden päättäjäiset 5.12, joihin kumpaankin oli kutsuttu jäsenistön lisäksi korkeakoulun
henkilökuntaa. Lokakuun tapahtumaan osallistuivat henkilökunnasta professorit Ville Alopaeus
ja Jari Koskinen, ja joulukuun tapahtumaan edellä mainittujen lisäksi professorit Katrina
Nordström ja Sami Franssila sekä varadekaani Tapani Vuorinen. Opiskelijoiden
osallistujamäärä oli kiitettävä ja tapahtumia voitiin pitää hyvin onnistuneina. Opintotoimikunta
järjesti myös vuoden 2014 tenttikilpailun, jonka voitti JanneJoonas Tiitinen.
Prosessiteekkareita
edustettiin
Kemian
tekniikan
korkeakoulun
hallintoelimissä,
Koulutusnevostossa ja Kemian tekniikan akateemisessa komiteassa, HallOpEdien toimesta.
Viestintä HallOpEdien välillä toimi keväällä hyvin ja miltei jokaisesta kokouksesta saatiin
muistiinpanot, jotka sitten jaettiin kaikille HallOpEdeille. Opintovastaava raportoi hallituksen
kokoukselle kyseisten muistiinpanojen pääasiat.

HallOpEdeina Kemian tekniikan korkeakoulussa toimivat vuonna 2014:

Koulutusneuvosto
Mikko Laine
Tommi Levo
Otto Kiiski
Mikko Niemeläinen
Markus Hovi
Tiina Wirén
Olivia Lehtimäki
Johanna Järvinen

Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Akateeminen komitea
Markus Hovi
Tiina Wirén
Sipi Seisko
Sakari Poikkimäki
Tommi Levo
Otto Kiiski
Mikko Niemeläinen
Johanna Järvinen

Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Hoitotoimikunta
Vuonna 2014 Hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi Elina Honkanen. Toimikuntaan kuuluivat
seuraavat henkilöt:
Samu Nurmi
Mikko WuokkoUrpo
Mikko Kiviluoma
Iiro Lehtiniemi
Juho Hirvinen
Lauri Rentto

Arkistonhoitaja, Urpo
Urpo
Urpo
Urheilutoimenhoitaja
Prosessinhoitaja

Urpojen kanssa kokoustettiin vuoden aikana muutaman kuukauden välein. Heiltä saatiin
rakentavaa palautetta hallituksen toimintaan sekä apua ohjesääntöjen muodostamisessa.

Liikuntatoiminta
Urheilutapahtumia järjestettiin kaksi kappaletta keväällä: CHEMin paintball lajikokeilu 11.1. sekä
geneerinen urheilutapahtuma 17.5. Paintballkokeilu saavutti suuren suosion ja kaikki pelipaikat
saatiin täytettyä. Toukokuun tapahtuman kävijämäärä oli todella pieni. Syksyllä PT:n ja CHEMin
kiltojen liikuntasarjajoukkueet yhdistettiin synergiaetujen vuoksi.
Yhdistystila
Vuonna 2013 alkanutta kahvipassitoimintaa jatkettiin ja prosessiHuoneen siisteydestä pidettiin
huolta. Huoneelle hankittiin mm. väliaikaiset kaiuttimet, siivousvälineitä, Lisäksi
Prosessiteekkarit voitti keväällä Julkkudiilikilpailun, minkä ansiosta Learning Hubiin saatiin
tuliterä PlayStation 4, sekä pelit Rayman Legends ja NHL 15. Hallitus edusti PT:tä keväällä
Akateemisessa Wartissa, ja palkintopysti pukukilpailun voitosta koristaa prosessiHuonetta.

Rahastotoimikunta
Rahastotoimikunnan puheenjohtajana toimi rahastonhoitaja Kia Lehti. Toimikuntaan kuului
kilpailuttaja Oskari Kilpi. Rahastotoimikunta hankki yhdistykselle virallisen lipun keväällä TTER:n
tukemana. Lippu naulattiin ja otettiin käyttöön Prosessiteekkarit ry:n vuosijuhlassa,
Lämmönsiirto II:ssä 27.9. Lisäksi rahastotoimikunta selvitti musiikintoistolaitteen ja
ensiapulaukun hankkimista yhdistykselle, mutta toimikunta päätti yhdessä hallituksen kanssa
olla ostamatta näitä asioita yhdistykselle vuonna 2014. Lisäksi yhdistykselle hankittiin Ytunnus
ja käteiskassa.
Tulos oli 1119,50 euroa.

Muita tapahtumia
Lisäksi järjestettiin lukuisia tapahtumia, joiden järjestäminen ei ollut erikseen minkään
toimikunnan vastuulla.
9.1.2014 Toimarivaihto 
(Hallitus 2013 hoiti järjestelyt)
17.1.18.1.2014 Hallitusvaihto 
(Hallitus 2013 hoiti järjestelyt)
26.3. Kevätkokous
29.3. HCNerdfest’14
8.4. PT:n Teekkarispeksikasa
17.4. Yhdistyskokous
10.5. Lakkipiknik
19.7. PTSummerFest’14
22.9. Yhdistyskokous
3.11. Yhdistyskokous
11.11. Toimari&Hallituspromo
19.11. Syyskokous

6.12. Edustus Itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa
7.12. Tenttiinlukuilta
19.12. Haalarimerkkien ompeluilta

Talous
Yhdistyksen talousasioista on vastannut Kia Lehti. Yhdistyksen tilit ovat Nordeapankissa.
Yhdistyksen kulut ovat karkeasti olleet vuoden 2014 talousarvion mukaisissa määrissä ja
vuodelle 2015 on laadittu vastaava arvio. Vuoden 2014 tilinpäätös osoitti XXX tulosta.

