Prosessiteekkarit ry
Toimintakertomus 2015

Yleistä
Vuoden 2015 lopussa Prosessiteekkarit ry:llä (myöh. yhdistys) jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli
286. Jäsenmäärä on hieman noussut viime vuodesta, sillä vaikka osa vanhoista jäsenistä ei ollut
maksanut jäsenmaksuaan, on yhdistykseen tullut entistä enemmän uusia jäsenmaksun maksaneita
henkilöitä. Vuonna 2015 hallitus kannusti jäseniään maksamaan jäsenmaksujaan entistä enemmän
tiedottamalla jäsenmaksun hyödyistä, ja erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita osallistumaan
yhdistyskokouksiin, joissa äänivaltaisuus vaatii jäsenmaksun maksamisen.
Yhdistyksen toiminnasta on vastannut yhdistyksen hallitus, toimihenkilöt, ISOhenkilöt sekä joukko
muita vapaaehtoisia.
Yhdistyksen tilat ovat sijainneet Materiaalitekniikan laitoksen kirjastossa osoitteessa Vuorimiehentie
2. Yhdistyksellä on ollut edellä mainitussa osoitteessa huoneessa B157 oma yhdistystila, joka
tunnetaan prosessiHuoneena. Lisäksi yhdistyksellä on ollut kirjaston läheisyydessä olevassa
huoneessa B002 varasto ja tilan vieressä oleva Living Room -Hub on ollut jäsenten ahkerassa käytössä.

Hallinto, edunvalvonta ja suhdetoiminta
Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2015 kuuluneet seuraavat henkilöt: Elisa Alasuvanto, Risto
Hertzberg, Heidi Korhonen, Lauri Koskinen, Milla Kumin, Kia Lehti, Erkka Pehto, Janne Stubb, Juho
Tamminen ja Janne-Joonas Tiitinen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kia Lehti. Hallitus on
kokoontunut

vuoden

aikana

kolmekymmentäkolme

(33)

kertaa

ja

hallituksen

jäsenten

osallistumisaktiivisuus on ollut keskimäärin erinomainen. Touko-heinäkuussa hallituksen jäseniltä
kerättiin palautetta hallituksen toiminnasta, sekä pidettiin henkilökohtaiset kehityskeskustelut.
Yhdistyksen kokouksia on järjestetty kolme (3) kappaletta, joissa on käsitelty sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen kaikkien aikojen ensimmäisen Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtajan haku
avattiin maaliskuussa ja saman kuun lopulla toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin hallituksen
kokouksessa Iiro Lehtiniemi, joka kokosi Huomionosoitustoimikunnan. Toimikunnan jäseniä olivat
Lehtiniemen lisäksi Reetta Hassinen, Elina Honkanen, Kia Lehti ja Janne-Joonas Tiitinen. Toimikunnan
ehdotus hyväksyttiin hallituksen kokouksessa (kunniamaininnat ja hopeiset ansiomerkit) ja
yhdistyksen kokouksessa (kultaiset ansiomerkit). Kunniamaininnat saivat Iiris Hakaste, Emilia

Jyrkiäinen, Pia Lahti, Jukka Lommi, Samu Nurmi, Tyko Viertiö ja Mikko Wuokko. Hopeiset ansiomerkit
saivat Sakari Poikkimäki ja Ella Potka. Kultaiset ansiomerkit saivat Mikko Kiviluoma, Mikko Laine ja
Laura Lundell.
Jäsenistöltä kerättiin kevään lopulla palautetta muun muassa tapahtumista, tiedotuksesta ja
yhdistystilasta. Vastauksia saatiin kymmenen ja kaiken kaikkiaan yleinen ilmapiiri oli tyytyväinen.
Lisäksi vuonna 2013 aloittaneilta opiskelijoilta kerättiin YTHS:n puolesta palautetta muun muassa
opiskelijoiden kuormittuneisuudesta ja hyvinvoinnista ja tiedot on luottamuksellisesti välitetty
YTHS:lle. YTHS alkoi vuoden alussa tekemään lakisääteistä oppilaitosselvitystä Kemian tekniikan
korkeakoulun osalta. Yhdistys oli mukana selvityksessä kertomalla näkemyksiä esimerkiksi
opiskelutiloista, ergonomiasta sekä opiskelun kuormittavista tekijöistä.
Yhdistyksen hallitus tapasi korkeakoulun dekaania, varadekaania ja opintoasiainpäällikköä kolmesti
vuoden aikana. Lisäksi loppuvuonna järjestettiin yhdessä Kemian tekniikan korkeakoulun kiltojen
kanssa kaksi kokousta, joissa käsiteltiin kansainvälisiä opiskelijoita ja tila-asioita. Kokousten avulla
pyrittiin

saamaan

aikaan

hyvät

lähtöasetelmat

korkeakoulussa

jo

meneillään

olevalle

kansainvälistymiselle sekä tilojen supistumiseen reagoimiselle tulevina vuosina.
Hallituksen jäsenet edustivat vuoden aikana yhdistystä kiltojen vuosijuhlissa sekä pitämällä rasteja
muun muassa Talvipäivässä, Aalto-partyssa ja Wappu-Ulliksella.

IE-toimikunta
Toimikuntaan kuuluivat vuonna 2015 seuraavat henkilöt:
Risto Hertzberg Isäntä
Elisa Alasuvanto Emäntä
Henri Ailas

ApuIE

Laura Antola

ApuIE

Jakke Anttila

ApuIE

Toni Heinilä

ApuIE

Werneri Huhtinen

ApuIE

Elisa Juvonen ApuIE
Antti Karvanen

ApuIE

Hanna Kuha

ApuIE

Johanna Kuronen

ApuIE

Laura Makkonen

ApuIE

Henni Matikainen

ApuIE

Juuso Mälkönen

ApuIE

Jenina Noki

ApuIE

Kasper Nurmi ApuIE
Risto Oudman

ApuIE

Nella Peippo

ApuIE

Meri Pöntynen ApuIE
Santeri Santikko

ApuIE

Alex Villa

ApuIE

Mikko Niemeläinen

Lukkari

Tyko Viertiö

Lukkari

Jakke Anttila

Lukkarin kisälli

Jani Anttila

Lukkarin kisälli

Werneri Huhtinen

Lukkarin kisälli

Sini Korpiharju

Lukkarin kisälli

Anna-Liina Lehtimäki Lukkarin kisälli
Annamaaria Mytty

Lukkarin kisälli

Pyry Pitkänen Lukkarin kisälli
Janne-Joonas Tiitinen Lukkarin kisälli
Antti Metsälä

Emerituslukkari

Reetta Hassinen

Lämmönsiirtäjä

Lauri Koskinen

Lämmönsiirtäjä

Ella Potka

Lämmönsiirtäjä

Julia Nyström Apuauto
Aurora Korelin

Apuauto

Sakari Poikkimäki

Apuauto

Antti Karvanen

Suihkulähdevastaava

Lauri Koskinen

Bilevastaava

Toimikunnan toiminnasta vastasivat isäntä Risto Hertzberg ja emäntä Elisa Alasuvanto, jotka myös
edustivat yhdistystä AYY:n Isännistössä ja Emännistössä. Lukkari Mikko Niemeläinen edusti yhdistystä
AYY:n Lukkaritoimikunnassa.
Vuosijuhla
Prosessiteekkarien vuosijuhla Lämmönsiirto III järjestettiin perjantaina 25.9. Cocktail-tilaisuus
järjestettiin Learning Hubissa, jossa istuva hallitus otti vastaan vuosijuhlalahjoja eri yhdistyksiltä ja
kutsuvierailta. Pääjuhlaa juhlittiin Poliisien kesäkodilla Lauttasaaressa. Juhlassa
nautittiin hyvästä ruoasta, loistavasta musiikista ja kuunneltiin mukaansatempaavia puheita. Puheen
naiselle juhlassa piti Juhani Heimo. Vuosijuhlien jatkot järjestettiin Albergan kartanon kellaritiloissa.
Pääjuhlaan ja jatkoille oli bussikuljetus.
Lauantaiaamun silliaamiaista vietettiin Otaniemen Rantasaunalla, jossa ohjelmana oli CanCan’14:n
viimeinen keikka.
Tapahtumat
21.1. Tuomiopäiväsitsit (yhdessä Prodekon kanssa)
27.2. Disneysitsit (yhdessä KIK:n ja PJK:n kanssa)
14.2. Ystävänpäiväkiva (yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
27.3. Drinkki-ilta (yhdessä Inkubion kanssa)
4.3. Gravitaatioetkot (yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
20.4. Wanhojen Wappusitsit (yhdessä IK:n kanssa)
24.4. Fuksien Wappusitsit (yhdessä SIK:in ja AS:n kanssa)
7.5. Casinositsit (yhdessä Laurea Leppävaaran kanssa)
4.9. Kaukkarietkot
16.9. Fuksisitsit
25.9. Lämmönsiirto III
26.9. Lämmönsiirron sillis
10.10. Korkeakoulusitsit eli PoCHEMon-sitsit (yhdessä VK:n, KK:n ja PJK:n kanssa)
27.10. Mexicositsit
20.11. PikkujouluT
12.12. Kaverisitsit
13.12. Toimarikaato

Fuksitoimikunta
Fuksitoimikuntaan kuuluivat vuonna 2015 seuraavat henkilöt:
Heidi Korhonen

Fuksipäällikkö

Janne-Joonas Tiitinen Fuksipäällikkö
Jakke Anttila

ISOvastaava

Tyko Viertiö

Fuksipaavi Tykani I

Juhani Heimo

Fuksipaavi Tykani II

Iiris Hakaste

ISOkardinaali Iiris Julma

Lauri Rentto

Namusetä

Toimikunnan toiminnasta vastasivat Fuksipäälliköt Heidi Korhonen ja Janne-Joonas Tiitinen. He
edustivat yhdistystä myös AYY:n Fuksitoimikunnassa. Lisäksi ISOvastaava Jakke Anttila edusti AYY:n
ISOtoimikunnassa. Wappuun asti fuksitoiminta oli Fuksipaavien Tyko Viertiön ja Juhani Heimon ja
ISOtoiminta ISOkardinaali Iiris Hakasteen alaisuudessa.
Fuksitoimikunta vastasi kemian tekniikan korkeakouluun saapuvien kandifuksien vastaanotosta,
orientaatiosta sekä teekkarikasvatuksesta. Fuksipaavit vastasivat vuoden 2014 syksyn sekä 2015
kevään fuksien toiminnasta ja Fuksipäälliköt syksyllä 2015 aloittaneiden Prosessiteekkarifuksien
toiminnasta. Tammikuussa opintonsa aloittaneita fukseja oli 2. Syksyllä 108 fuksia aloitti opintonsa
CHEMin kandidaattiohjelmassa. Toimikunta järjesti lukuisia eri tapahtumia ja organisoi fuksien
toimintaa

läpi

vuoden

mm.

erilaisten

tiedotusten,

kuten

viikkomailin,

ja

järjestettävien

infotilaisuuksien kautta sekä Fuksipäälliköiden Twitter-tilin @PT_boys:in avulla.
Fuksien orientaatio suoritettiin tiiviissä yhteistyössä kemian tekniikan korkeakoulun ja erityisesti
opintojen suunnittelijan Pia Lahden kanssa. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä muiden
erityisasema- ja opiskelijayhdistysten kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehtiin CHEMin muiden kiltojen
kanssa mm. fuksiekskursioiden ja fuksien työpisteiden saralla.
Toimikunnan

toiminta

keskittyi

fuksien

orientoimiseen

opiskeluun,

teekkariyhteisöön

ja

Prosessiteekkareihin järjestämällä erilaisia tapahtumia, organisoimalla fuksipisteiden suorittamista ja
antamalla tukea heidän ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. ISOtoiminnalla tuettiin fuksitoimintaa
merkittävällä tavalla.

ISOtoiminta
ISOvastaava Jakke Anttila vastasi ISOjen 2015 rekrytoinnista, kouluttamisesta, tiedottamisesta ja heille
järjestettävistä virkistystapahtumista. ISOkardinaali Iiris Hakaste vastasi keväällä 2015 ISOjen 2014
toiminnasta. Keväällä 2015 ISOtoiminta keskittyi ISOjen ‘14 edellisenä syksynä aloittamaan
fuksiryhmätoimintaan sekä uusien ISOjen ‘15 rekrytoimiseen.
Kevään aikana ISOt’14 pitivät mm. rastia fuksijäynäpäivässä, pitivät fuksiryhmissään tapahtumia sekä
järjestivät yhdessä Prosessiteekkareiden (epä)viralliset Wapunaloitusbileet Gorsussa, jossa palkittiin
seuraavat ISOhenkilöt/ISOryhmät ansioituneesta työstä ISOilussa vuoden aikana:
Kia Lehti

Vuoden ISOtäti

Marko Majaneva

Vuoden ISOsetä

Jakke Anttila

Vuoden varjoISO

Janne-Joonas Tiitinen

SuperISO

Heidi Haukilahti

SuperISO

Heidi Korhonen

Hyvä ISO

Erkka Pehto

Hyvä ISO

Liiga

Huikeat fuksiryhmätapahtumat

ISOvastaava ja Fuksipäälliköt kokosivat ISOhenkilöt lukuvuodelle 2015–2016. Rekrytointi tapahtui
helmikuussa. Huhtikuussa järjestettiin PT:n oma ISOkoulutus, jossa muodostettiin myös ISOryhmät.
ISOryhmiä oli 12, joista kahdessa 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 52 ja ISOsetätejä 26.
Syksyllä ISOvastaava ja fuksipäälliköt järjestivät ISOjen Wiimeisen woitelun ennen lukuvuoden alkua
viimeistelläkseen ISOjen koulutuksen ja antamaan lisäpotkua tulevaan lukuvuoden ISOiluihin.
Ensimmäistä kertaa Wiimeisen woitelun yhteydessä järjestettiin PT:n ISOkaste.
Ryhmät olivat erityisesti mukana syksyn orientaatioviikolla, jolloin fuksit kiertelivät ryhmissään
tutustuen Otaniemeen ja opiskeluyhteisöön. Ryhmien toiminta jatkui pitkin syksyä. Syksyllä ISOt
järjestivät yhdessä fukseille jo perinteeksi muodostuneet Halloweenbileet, jossa fuksit kiertelivät
ISOjen pitämiä rasteja.

Toimikunnan julkaisut vuonna 2015

●

Prosessiteekkareiden fuksiopas 2015
Fuksipäälliköt taittoivat fuksioppaan, joka lähetettiin opiskelupaikan vastaanottaneille kesällä
2015. Opas sisälsi tietoa opiskelujen aloittamisesta Aallossa ja CHEMissä, teekkariyhteisöstä
sekä tervehdyksiä lukuisilta eri tahoilta kuten fuksipäälliköiltä, fuksimajurilta, korkeakoululta,
PT:n hallitukselta sekä AYY:ltä.
Fuksioppaassa oli 44 sivua ja niitä painatettiin 200 kappaletta Picaset Oy:llä.

●

Prosessiteekkareiden fuksipistekortti 2015
Fuksipäälliköt tekivät PT:n fuksipistekortin fukseille 2015. Pistekortti toteutettiin vuoden
2013 ja 2014 pistekorttien pohjalta pienin muutoksin. Pistekortteja painatettiin 150
kappaletta Picaset Oy:llä.

Tapahtumat
7.1. Tammifuksien vastaanotto
Tammifukseille näytettiin paikkoja ja tutustutettiin korkeakoulun henkilökuntaan. Tammifukseja
saapui paikalle kaksi.
14.1. Kaudenavajaissuunnistus
Huippusuosion viime vuonna saavuttanut tapahtuma, jossa fuksit pitivät rasteja ja vanhemmat
tieteenharjoittajat kiertelivät niitä, järjestettiin tänäkin vuonna. Rasteja oli kymmenkunta ja
osallistujia riitti. Rantasaunalla järjestettiin jatkot, joiden järjestelyissä auttoi koko hallitus. Uusille
fuksipäälliköille

annettiin

harjoitukseksi

enemmän

hommaa.

Kaiken

kaikkiaan

kaudenavajaissuunnistus oli jälleen onnistunut tapahtuma!
2.2. ISO-info
ISO-infossa fukseille ja sitä vanhemmille prosessiteekkareille kerrottiin ja muistutettiin ISOilun
tärkeydestä ja hauskuudesta. ISO-infon veti ISOvastaava fuksipäälliköiden avustuksella. Info pidettiin
Materiaalitekniikan rakennuksen Learning Hubissa ja visuaalisena apuna käytettiin videotykkiä,
videoineen ja Power Point-esityksineen.
5.3. Fuksijäynän käskynjako

Fuksipaavit ohjeistivat fukseja tulevaan fuksijäynäpäivään liittyen ja antoivat etukäteen suoritettavat
ennakkotehtävät.
9.3. PTR-turnaus
Leikkimielisessä ja mielikuvituksellisissa lajeissa kisailtiin hyväntahtoisesti Materiaalitekniikan
rakennuksen Learning Hubin kotoisassa miljöössä. Lajeina olivat muun muassa Singstar-karaoke,
silmät kiinni yhdellä jalalla seisominen, vissyn kellotus ja monia muita. Turnauksen voitti Werneri
Huhtinen.
17.3. Fuksibileet: Kavitaatio ‘15 - St. Patrick’s Day
Vastuuhenkilöinä fukseista toimivat Riikka Hammar ja Riina Aromaa, mutta järjestämiseen osallistui
useita kymmeniä aktiivisia fukseja. Lippuja ja fuksien itse toteuttamaa haalarimerkkiä myytiin monena
päivänä Kandidaattikeskuksessa ja myös muualla. Servin Mökissä järjestettävissä bileissä oli satoja
ihmisiä ja jopa Tampereelta vierailulle tulleita Materiaali-insinöörikillan edustajia. Fuksibileet olivat
kaiken kaikkiaan menestys.
19.3. Fuksien Wappuluento
Fuksipaavien pitämällä fuksien Wappuluennolla fukseille annettiin tärkeää tietoja Wapunajan
käytännöistä, tapahtumista, ja aikatauluista. Tapahtuma järjestettiin materiaalitekniikan rakennuksen
Learning Hubissa.
23.3. Vuorimieskillan fuksiekskursio Ovako Imatralle
Vuorimieskillan järjestämällä fuksiekskursiolla oli mukana reilut kaksikymmentä henkeä, fuksipaavi
Juhani Heimo ja Vuorimieskillan raadin delegaatio mukaan lukien. Aamun aikainen lähtö ei ollut
kenellekään ylitsepääsemätön este, ja kierros terästehtaalla sujui mallikkaasti. Ekskursiokansa näki
niin jatkuvavalukoneen, kuin kuumavalssauslinjastonkin. Illanvietossa kisailtiin tietokilpailun
merkeissä ja nautittiin ekskursioisäntien vieraanvaraisuudesta. Fuksipaavikin uskaltautui saunasta
Saimaan jäähän tehtyyn avantoon ja paluumatkan bussissa raikui iloinen laulu.
24.3. PJK:n fuksiekskursio Metsä Board Kyrö
Puunjalostajakillan järjestämälle fuksiekskursiolle osallistui kolmattakymmenettä henkilöä, mukaan
lukien fuksipaavi Juhani Heimo ja Puunjalostajakillan raadin delegaatio. Tehdaskierroksella päästiin
tutustumaan paperitehtaan toimintaan niin valvomosta kuin paperikoneen juurestakin käsin.
Illanvietossa ekskursiokansa nautti isäntien vieraanvaraisuudesta täysin rinnoin, ja paluumatkakin
sujui välikohtauksetta.

25.3. Fuksiryhmätapahtumapäivä
Fuksiryhmätapahtumapäivänä ISOt järjestivät fuksiryhmälleen mukavaa yhteistä toimintaa. Jotkin
ryhmät tekivät yhteistyötä toisten ryhmien kanssa, muodostaen suurempia tapahtumia. Fuksipaavit
kiersivät iltapäivän ja illan aikana käymässä jokaisessa tapahtumassa. Tapahtumissa oli hyvä henki ja
osallistujilla oli kivaa.
1.4. Fuksijäynäpäivä (yhdessä KIK:n kanssa)
Fuksijäynäpäivänä fuksit kiertelivät Otaniemessä ja itäisessä satamakaupungissa erilaisten
yhdistysten rasteilla. Aamupäivän ohjelma oli fuksipaavien järjestämää, ja loppupäivän ohjelmaa
järjestettiin

yhteistyössä

Koneinsinöörikillan

kanssa.

Yhteisillä

tempauksilla

piristettiin

kaupunkilaisten päivää ja osoitettiin yhdistysten välistä rakkautta. Päivällä prosessiteekkarit pääsivät
vierailemaan Varsinaissuomalaisen osakunnan tiloissa Uudella Ylioppilastalolla. Fuksijäynäpäivän
jatkot

järjestettiin

Eteläsuomalaisen

osakunnan

tiloissa

Uudella

ylioppilastalolla

yhdessä

Koneinsinöörikillan kanssa. Fuksijäynäpäivään osallistui 80 prosessiteekkarifuksia.
13.4. & 14.4. Fuksien laulukokeet
Yhdistyksen lukkarit järjestivät prosessiteekkarifukseille laulukokeet. Fuksipaavit olivat mukana
valvomassa suorituksia ja nauttimassa fuksien luovan ilmaisun antimista. Laulukokeen suoritti vajaat
80 fuksia.
17.4. PT:n ISOkoulutus
PT:n ISOkoulutus järjestettiin Materiaalitekniikan rakennuksen Hubissa. Pia Lahti kävi kertomassa
ISOjen toiminnan merkityksestä korkeakoululle ja käytiin läpi yleisiä käytäntöjä PT-ISOilusta.
ISOkoulutuksessa paljastettiin tulevan vuoden ISOryhmät ja ISOryhmittäin tehtiin erilaisia tehtäviä.
Tapahtumassa oli tarjolla pientä purtavaa, jonka korkeakoulu oli sponsoroinut tapahtumaa varten.
19.4. (Epä)viralliset Wapunaloitusbileet
Prosessiteekkari-ISOt järjestivät Wapunaloitusbileet Gorsussa. Bileissä palkittiin myös lukuvuoden
2014–2015 superISOt. Osallistujia oli n. 80 ja tapahtuma oli onnistunut.
20.4. KK:n fuksiekskursio toksikologian laboratorioon
Kemistikilta järjesti fukseille ekskursion toksikologian laboratorioon.
24.4. Fuksien Wappusitsit (yhdessä AS:n ja SIK:n kanssa)
Fuksien Wappusitsit järjestettiin Servin Mökissä yhdessä Sähköinsinöörikillan ja Automaatio- ja
Systeemitekniikan killan kanssa. Osallistujia oli yhteensä noin 200. Juhlien käytännön järjestelyistä

vastasivat yhdistysten hallitukset, fuksipaavien sitsatessa ja pitäessä huolta lukkaroinnista yhdessä
kiltojen fuksikapteenien kanssa.
27.4. Wappusauna/Fuksien alasajo
Kaikenikäiset prosessiteekkarit kokoontuivat Otaniemen rantasaunalle yhdistyksen Wappusaunaan.
Osallistujia oli satakunta. Illan aikana fuksit ajettiin alas. Tapahtuma oli onnistunut ja lämmin sauna
maistui sateisessa loppukevään illassa.
30.4. Wappuaaton aamiainen
Fuksit kokoontuivat Wappuaaton aamun koittaessa aamiaiselle materiaalitekniikan rakennuksen
Learning HUBiin. Uusi toimikunta piti fuksipaavien ohjeistuksella huolen käytännön järjestelyistä.
Aamiaiselle osallistujia oli vajaat 80.
28.8. ISOjen Wiimeinen woitelu + ISOkaste
ISOvastaava ja päälliköt woitelivat (orientoivat) ISOja vielä viimeisen kerran ennen fuksien tuloa.
Woitelussa käytiin ISOille läpi fukseille tärkeitä asioita ja orientaatioviikon aikataulua. Pidettiin
ensimmäistä kertaa PT:n ISOkaste, jossa pidettiin ISOvala ja ISOt kirjoittivat nimet ISOkansioon.
29.8. Fuksien Waraslähtö
Tapahtuma pidettiin Alvarin aukiolla. Aukiolla oli PT:n teltta, PeTe, jonne fuksit saivat jättää
tavaroitaan tutustumisleikkien ajaksi. Tapahtuma alkoi klo 14. Fuksipäälliköt pitivät erilaisia
tutustumisleikkejä PT-fukseille ja ISOille. Waraslähdössä leikittiin myös yhteisleikkejä Tietokillan,
Fyysikkokillan ja Inkubion fuksien kanssa. Rantasaunalle mentiin tapahtuman jälkeen saunomaan noin
klo 17. Saunalla oli tarjolla fukseille ruokaa. Tapahtumassa oli rento ja hauska fiilis ja fukseilla tuntui
olevan kivaa.
31.8. Fuksien vastaanottotilaisuus ja Prosessinkäynnistys
Päälliköt ottivat fuksit vastaan ISOjen reippaalla avustuksella ja heidät orientoitiin korkeakoulun
tapoihin ja ensimmäisen päivän aikana hoidettiin juoksevia asioita. Prosessinkäynnistykseen
lähdettiin klo 17 materiaalitekniikan rakennuksen etupihan edestä.
2.9. CHEM-kiva
Tapahtumassa fuksit kiertelivät Hubin läheisyydessä sijaitsevia CHEMin kiltojen ja PT:n hallitusten
pitämiä leikkimielisiä rasteja ja pitivät hauskaa. Huonon sään takia tapahtuma jouduttiin siirtämään
sisätiloihin Materiaali- ja Kemiantekniikan rakennuksiin Silkkiniityn sijasta.

5.9. Peli-ilTa
Peli-ilTa järjestettiin Hubissa ja tapahtuma oli luonteeltaan rentoa lautapelien pelailua toisiin
tutustuen. Tapahtumaan tilattiin myös omakustanteinen pizza.
7.9. Grillichilli
Huonon sään takia Grillichilli järjestettiin Ossinkulmassa ja paikalle tuotiin grillejä, tilan uunin ja
hellan lisäksi. Alun perin tarkoituksena oli olla niemen kärjessä.
9.9. & 11.9. Fuksien sitsikoulutukset
Fukseille kerrottiin sitsikulttuurista ja teekkarilaulukulttuurista fuksipäälliköiden toimesta.
Tapahtumat järjestettiin Hubissa ja luentosalissa.
10.9. Fuksiryhmätapahtumapäivä
ISOt järjestivät fukseille kivaa tekemistä ja fuksipäälliköt kiersivät ISOvastaavan kanssa ryhmien
tapahtumat läpi. Jotkut ryhmät olivat yhdistäneet voimansa ja järjestivät yhteisen tapahtuman, mikä
mahdollisti mm. lentopallon peluun.
14.9. Lettufutis (yhdessä IK:n ja MK:n kanssa)
Tapahtuma järjestettiin Alvarin aukiolla ja paikalla pelattiin sankopalloa. MK voitti täpärästi PT:n ja
kolmanneksi niukasti sijoittui IK. Urheilun jälkeen mentiin Otakaari 20:een syömään pannukakkuja.
16.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit! Cocktailtilaisuus järjestettiin Polyteekkarimuseolla ja itse sitsit Servin
mökissä. ISOt pääsivät myös mukaan, mutta ilmoittautumisessa fuksit olivat etusijalla. Sitseillä
opetettiin fukseille sitsikäytäntöjen saloja. IE hoiti järjestelyt fuksipäälliköiden avustuksella.
2.10. Fuksimerkki ja -matrikkelitoimikuntien kokoaminen
Fuksipäälliköt kertoivat fuksimerkistä ja -matrikkelista, ja koottiin fukseista toimikunnat
suunnittelemaan ja toteuttamaan PT-fuksien ‘15 omaa fuksimerkkiä ja -matrikkelia. Molemmille
toimikunnille valittiin omat vastuuhenkilönsä.
6.10. Liikuntatapahtuma: Stratego
Liikuntatutorit järjestivät tapahtuman. Ensiksi pelattiin Strategoa Otarannassa, minkä jälkeen
siirryttiin jälkilöylyihin Ossinsaunalle. Strategon säännöt oli lähetetty ennen tapahtumaa opeteltavaksi
ja peli sai todella positiivisen ja innostuneen palautteen osallistujilta. Tapahtumaan osallistui eniten
fukseja, mutta myös vanhempaa PT-polvea oli innokkaana mukana.

13.10. PT:n fuksiekskursio SSAB:lle
PT:n lukuvuoden 2015 ensimmäinen fuksiekskursio järjestettiin SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalle.
26.10. VK:n fuksiekskursio Componentalle
Prosessiteekkarifuksit vierailivat Vuorimieskillan järjestämällä fuksiexcursiolla Componentalla ja
tutustuivat yrityksen toimintaan ja työmahdollisuuksiin.
31.10. Halloweenbileet
ISOt järjestivät perinteiseen tapaan Halloweenbileet ISOvastaavan johdolla. ISOt pitivät mitä
pelottavampia rasteja, joita fuksit kiertelivät. Jatkot pidettiin Gorsussa.
12.11. PJK:n fuksiekskursio Sappille
Prosessiteekkarifuksit vierailivat Puunjalostajakillan järjestämällä fuksiexcursiolla Sappilla ja
tutustuivat yrityksen toimintaan ja työmahdollisuuksiin.
17.11. KK:n fuksiekskursio DuPontille
Kemistikilta järjesti PT:n fukseille excursion DuPontille, missä fuksit pääsivät tutustumaan yrityksen
toimintaan ja työmahdollisuuksiin.
17.–18.11. Fuksien museokäynnit
Fuksien museokäynnit järjestettiin marraskuun puolessa välissä 2 eri päivänä 6 vuorossa. Yhteensä
museokierroksilla kävi 77 fuksia.
29.11. Haalarigaala
Prosessiteekkarifuksit saivat vihdoinkin nuo kauniit siniset haalarinsa. Haalarigaala järjestettiin klo 12
alkaen Servin Mökissä. Muut killat kävivät esittelemässä haalarinsa ja tämän jälkeen esiteltiin PT:n
vuoden 2015 haalarit. Lopuksi fukseille jaettiin omat haalarinsa, lausuttiin haalarivala ja otettiin
ryhmäkuva. PTH’15 kuin myös uusi hallitus ‘16 olivat auttamassa tapahtuman järjestelyissä
fuksipäälliköitä.
29.11.- 1.12. Nelikiltaristeily (yhdessä IK:n, Athenen ja Prodekon kanssa)
Uudet haalarit päällään kirmattiin seilaamaan Tukholmaan. Nelikiltaristeily järjestettiin yhteistyössä
IK:n, Athenen ja Prodekon kanssa. Heidän kanssaan oli järjestetty yhteishyttitilaus, ja risteilyllä
toteutettiin yhteistyössä muuta risteilykansaa hämmentävää toimintaa. Ensimmäisenä iltana oli
perinteinen hyttisuunnistus. Tukholmassa järjestettiin yhteistä toimintaa Sergelin torilla ja

paluumatkalla tanssittiin mm. letkajenkkaa laivan Promenadella ja saatiin nauttia CanCan’15
esiintymisestä.
9.12. PT-ISOjen virkistystapahtuma
ISOvastaava järjesti ISOille virkistystapahtuman syksyn lopussa, tenttiviikon jälkeen. Tapahtuma oli
Ossin kulmassa. ISOvastaava oli valmistanut ISOille ruokaa ja tapahtuma toteutettiin vapaassa
sitsihengessä.
18.12. Haalarimerkkienompeluilta
Vuoden viimeinen fuksitapahtuma oli rento hengailu Materiaalitekniikan rakennuksen Learning
Hubissa. Tapahtumassa ommeltiin haalarimerkkejä ja katsottiin Hubin valkokankaalta elokuvia.
Fuksipäälliköt olivat hankkineet tapahtumaan pientä naposteltavaa. Tapahtuma sujui mukavissa
merkeissä ja kaikki lähtivät hyvin mielin joulun viettoon.

Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2015 yhdistyksen yrityssuhdevastaava Janne
Stubb.
Toimikunnan muut jäsenet:
Waltteri Leskinen

Yrityssuhdekisälli

Sai Li

Yrityssuhdekisälli

Vuosi alkoi neuvotteluilla Metsän kanssa Prosessiteekkareiden telttakatoksen sponsorointiin liittyen.
Noin puolentoista kuukauden rupeaman jälkeen sopimus saatiin vietyä maaliin. Telttakatoksen
hankintaa oli tukemassa myös TTER, joka oli myöntänyt tälle hankkeelle avustusta jo syksyllä
2013. Teltta ehti saapua juuri sopivasti Wapuksi, ja siitä päästiin täten nauttimaan Ullanlinnanmäellä,
jossa se sai myös ensikasteensa.
Helmikuun alussa järjestettiin yhdessä Kemistikillan kanssa Design Factoryn Stagella urailta, jossa oli
puhumassa DI Olli Pyylampi Nesteeltä ja DI Mikko Peura Borealikselta. He kertoivat tapahtumassa
taustoistaan ja edustamiensa yritysten tarjoamista kesätyöpaikoista. Lisäksi puheenvuoron
tapahtumassa piti vastavalmistunut Kemistikillan alumni, DI Maija Renkonen.

Huhtikuussa alettiin pohjustamaan Prosessinkäynnistystä, ja asian tiimoilta otettiin yhteyttä
Outoteciin ja UPM:ään. Oikeiden yhteyshenkilöiden löydyttyä tapahtuman suunnittelu lähti etenemään
vauhdilla, ja elokuun alussa sovittiin tapaamisessa yhteyshenkilöiden kanssa tapahtuman lopullinen
agenda. Vuonna 2015 Prosessinkäynnistys järjestettiin Töölönlahdella UPM:n pääkonttorilla Bioforetalolla, joka tilana soveltui loistavasti tämänkaltaisen tapahtuman järjestämiseen. Iltaan sisältyi
yritysesittelyjä ja uratarinoita sekä tietysti hyvää ruokaa, juomaa, seurustelua ja laulua. Tapahtumaan
osallistui satakunta fuksia, reilu 50 ISOhenkilöä ja parikymmentä yritysedustajaa.
Lokakuussa yhdistys järjesti fuksiekskursion SSAB:n terästehtaalle Hämeenlinnaan. Ekskursio sisälsi
perinteisen yritysesittelyn lisäksi tehdaskierroksen, jonka jälkeen saatiin nauttia SSAB:n tarjoamasta
päivällisestä ja kuunnella erilaisia uratarinoita. Ekskursio sujui kokonaisuudessaan todella hyvin, josta
kiitos aktiivisille osallistujille. SSAB julkaisi vierailustamme kuvan myös omilla virallisilla Facebook–
sivuillaan.
Loppuvuoden isoin projekti oli haalarien hankinta. Vuonna 2015 haalarit päätettiin kilpailutuksen
perusteella tilata Silkkipaino TAM-foliolta. Loppukevään, kesän ja alkusyksyn ajan suoritettiin koko
toimikunnan voimin sponsoritiedustelua yhdistetysti sekä haalareita, että Lämmönsiirto III vuosijuhlaa varten.
Vuoden 2015 aikana Prosessiteekkareita tukeneet yritykset:
Outotec

Prosessinkäynnistys

UPM

Prosessinkäynnistys

Metsä

Teltta ja Lämmönsiirto III

SSAB

Fuksiexcursio ja haalarit

Neste

Haalarit

Kemira

Haalarit

Kotkamills

Haalarit

Andritz

Haalarit

Pöyry

Haalarit

ThermoFisher Scientific

Tiedotustoimikunta

Haalarit

Prosessiteekkareiden vuoden 2015 tiedotuksesta vastasi yhdistyksen tiedottaja-sihteeri Milla Kumin.
Tiedotustoimikunnan muut jäsenet:
Pyry Pitkänen

Päätoimittaja

Riina Aromaa

Päätoimittaja

Katri Hukkanen

Toimittaja

Ville Larimo

Toimittaja

Saija Pajari

Toimittaja

Mikko Wuokko

Toimittaja, kirjeenvaihtaja

Laura Antola

Kirjeenvaihtaja

Juho Tamminen

Www-operaattori

Elisa Juvonen

Kuvaaja

Aurora Korelin Kuvaaja
Ville Larimo

Kuvaaja

Mika Sahlman Kuvaaja
Kia Lehti

Kuvaaja, taiteellinen johtaja

Jenina Noki

Taiteellinen johtaja

Vuoden aikana jäsenistölle tiedotettiin tapahtumista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen
viikkotiedotteella maanantaisin Pt-info-sähköpostilistalle. Pöytäkirjat pidettiin yksinkertaisina, joten
muistiin merkittiin vain päätökset. Pöytäkirjat valmistuivat viimeistään pari viikkoa kokouksen
jälkeen ja hyväksymisen jälkeen ne lisättiin nettisivuille jäsenistön luettavaksi.
Yhdistyksen verkkolehti ProTeesi julkaistiin vuoden 2015 aikana neljä kertaa, kerran keväällä, kerran
kesällä sekä vielä kaksi lehteä syksyllä. Pyry Pitkänen oli kesän jälkeen estynyt hoitamaan
päätoimittajan tehtäviä, joten hänen tilalleen valittiin loppuvuodeksi Riina Aromaa.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan puheenjohtajana ja opintovastaavana toimi Erkka Pehto. Lisäksi toimikuntaan
kuuluivat seuraavat henkilöt:
Juuso Mälkönen

Opintotoimikunnan jäsen ja tenttiarkistonhoitaja

Laura Antola

Opintotoimikunnan jäsen

Elisa Nuutinen

Opintotoimikunnan jäsen

Mikko Niemeläinen

Opintotoimikunnan jäsen

Riina Aromaa Opintotoimikunnan jäsen
Sakari Poikkimäki

Opintotoimikunnan jäsen

Tyko Viertiö

Opintotoimikunnan jäsen

Werneri Huhtinen

Opintotoimikunnan jäsen

Vuoden 2015 aikana opintotoimikunta kokousti neljä kertaa. Nettisivujen opinnot-osuutta kehitettiin
loppusyksystä. Opintotoimikunta edusti Kemian tekniikan korkeakoulun kandiohjelmaa keväällä ja
syksyllä KoeKampus-tapahtumassa sekä korkeakoulun itsearviointityöpajassa keväällä.
Opintotoimikunta järjesti kaksi tapahtumaa vuoden 2015 aikana. Keväällä järjestettiin Proffakahvit ja
joulukuussa ProffaglögiT. Opiskelijoiden osallistujamäärä oli kiitettävä ja tapahtumia voitiin pitää
hyvin onnistuneina. Kumpaakin tapahtumaan osallistui myös noin 10 korkeakoulun henkilökunnan
jäsentä. Opintotoimikunta järjesti myös vuoden 2015 tenttikilpailun, jonka voitti Aleksi Matikainen
(eniten palautettuja tenttejä) ja Anna He (satunnainen voittaja). Tenttiarkistoa hoiti Juuso Mälkönen.
Opintovastaava auttoi korkeakoulua abi-infojen järjestelyissä keväällä ja syksyllä ja piti muutenkin
tiivistä yhteistyötä korkeakoulun sekä CHEMin muiden kiltojen opintovastaavien kanssa.
Opintovastaava tiedotti opintoihin liittyvistä asioista Prosessiteekkarien jäsenille.
Prosessiteekkareita edustettiin Kemian tekniikan korkeakoulun hallintoelimissä, Kemian tekniikan
koulutusneuvostossa ja Kemian tekniikan akateemisessa komiteassa, HallOpEdien (hallinnon
opiskelijaedustajien) toimesta. Viestintä HallOpEdien välillä toimi hyvin koulutusneuvostossa ja miltei
jokaisesta kokouksesta saatiin muistiinpanot. Yleisesti ottaen viestintä HallOpEdien kesken oli
kuitenkin puutteellista. Opintovastaava raportoi hallituksen kokoukselle Koulutusneuvoston ja
Kemian tekniikan akateemisen komitean muistiinpanojen pääasiat.
HallOpEdeina Kemian tekniikan korkeakoulussa toimivat vuonna 2015:
Koulutusneuvosto
Erkka Pehto
Olivia Lehtimäki

Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen

Jessica Niskanen

Varsinainen jäsen

Tiia-Mari Rantakylä

Varsinainen jäsen

Elisa Nuutinen

Varajäsen

Tommi Levo

Varajäsen

Otto Kiiski

Varajäsen

Jasmina Aouni

Varajäsen

Akateeminen komitea
Mikko Niemeläinen

Varsinainen jäsen

Otto Kiiski

Varsinainen jäsen

Tommi Levo

Varsinainen jäsen

Johanna Järvinen

Varsinainen jäsen

Erkka Pehto

Varajäsen

Jessica Niskanen

Varajäsen

Olivia Lehtimäki

Varajäsen

Tiia-Mari Rantakylä

Varajäsen

Lisäksi Kemian tekniikan korkeakoulun HallOpEd-vastaava edusti korkeakoulua CHEM management
teamissa. HallOpEd-vastaavana toimi keväällä Markus Hovi ja syksyllä Erkka Pehto.
Opintovastaava edusti Prosessiteekkareita AYY:n Opintoneuvostossa.

Hoitotoimikunta
Vuonna 2015 Hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi Lauri Koskinen. Toimikuntaan kuuluivat
seuraavat henkilöt:
Elina Honkanen

Urpo

Katri Hukkanen

Urpo

Mikko Laine

Urpo, Arkistonhoitaja

Iiro Lehtiniemi Urpo
Mikko Niemeläinen

Urpo

Julia Nyström

Urpo

Sakari Poikkimäki

Urpo, Hubiruusu

Jani Anttila

Hubiruusu

Elisa Juvonen

Prosessinhoitaja

Lauri Rentto

Prosessinhoitaja

Riikka Hammar

Prosessinhoitaja

Mikko Laine

TEK-yhdyshenkilö (25.7.2015 asti)

Mikko Niemeläinen

TEK-yhdyshenkilö (25.7.–31.12.2015)

Juho Tamminen

Arkistonhoitaja

Elina Honkanen

Urheilutoimenhoitaja

Melissa Linko

Urheilutoimenhoitaja

Nella Peippo

Kv-vastaava

Urpojen kanssa kokoustettiin vuoden aikana muutaman kuukauden välein. Heiltä saatiin rakentavaa
palautetta hallituksen toimintaan sekä kommentteja hallituksen muodostamiskäytännöistä.
Liikuntatoiminta
Unisportin liikuntasarjoihin osallistuttiin koko Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoiden voimin
molempina

lukukausina.

Joukkueita

oli

futsalin,

salibandyn

ja

koripallon

sarjoissa.

Urheilutoimenhoitajat järjestivät lajikokeiluja muutaman vuoden aikana boulderointiin, paintballiin ja
megazoneen. Syksylle suunniteltiin myös Kemistikillan kanssa yhteistä yritysten tukemaa
hyvinvointikilpailua,

mutta

Kemistikilta

ei

loppujen

lopuksi

halunnut

tehdä

yhteistyötä

Prosessiteekkareiden kanssa.
Yhdistystila
Vuonna 2013 alkanutta kahvipassitoimintaa jatkettiin ja laajennettiin valikoimaa virjoitusjuomiin ja
pikkumakeisiin. Prosessinhoitajat ja Hubiruusut valmistivat myös muutamaan otteeseen leivoksia
jäsenten nautittavaksi. ProsessiHuoneen siisteydestä pidettiin huolta ja kesällä toteutimme
suursiivouksen samalla muuttaen tilan järjestystä. Huoneelle hankittiin mm. televisio, tietokone,
kahvinkeitin, sohva ja hyllyjä kahvikupeille.
Kv-toiminta
Kv-vastaava osallistui aktiivisesti kv-toimikunnan toimintaan. Lisäksi mietimme CHEMin hallitusten
kanssa suuntaviivoja vaihto-opiskelijoiden vastaanottoon tulevina vuosina. Lähitulevaisuudessa
tilanne säilyy ennallaan, mutta on lähes varmaa, että muutaman vuoden sisällä vaihto-opiskelijat
tulevat olemaan ensisijaisesti Prosessiteekkareiden vastuulla. Lisäksi aloitimme varautumisen
mahdollisiin kandidaattiohjelman vaihto-opiskelijoihin syksyllä 2016.

Rahastotoimikunta
Rahastotoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2015 toimi yhdistyksen rahastonhoitaja Juho
Tamminen. Toimikunnan ainoa toimihenkilö oli Santeri Santikko, joka toimi kilpailuttajana.
Kilpailuttaja kartoitti vuoden aikana kiinnostusta yhdistyksen jäsenten keskuudessa hankkia yhteinen
yhdistystuote. Hallitus kuitenkin katsoi, ettei kiinnostus ollut tarpeeksi laajamittaista, joten ideasta
luovuttiin ja todettiin, että asiaa voi tarkastella uudestaan tulevaisuudessa.

Vuoden lopussa katsottiin, että kilpailuttajan tehtävät olivat kovin vähäiset, joten ehdotettiin
seuraavalle toimikaudelle kilpailuttajan viran lakkauttamista. Perusteluina lakkauttamiselle oli siis
vähäinen kuormitus sekä välikätenä toimimisesta aiheutuva ylimääräinen vaiva, joka ei vastaa siitä
saatavaa hyötyä.
Yhdistyksen raha-asiat hoidettiin normaaliin tapaan, huolellisesti ja tarkasti. Tulos oli 6247,67 euroa.

Muita tapahtumia
Lisäksi järjestettiin lukuisia tapahtumia, joiden järjestäminen ei ollut erikseen minkään toimikunnan
vastuulla.

●

8.1.2015 (vuoden 2014 hallitus järjesti): Toimihenkilövaihto

●

16.–17.1. (vuoden 2014 hallitus järjesti): Hallituksen vaihto

●

20.1.: Rasti Talvipäivässä

●

23.3.: Kevätkokous

●

1.5.: Teltta pystyssä ja grilli kuumana Ullanlinnanmäellä

●

23.5.: Lakkipiknik

●

1.9.: Teltta ja grilli kuumana Aalto Partyssa

●

9.11.: Yhdistyskokous

●

16.11.: Toimihenkilö- ja hallitusvirkainfo

●

24.11.: Syyskokous

●

6.12.: Edustus itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa

Talous
Yhdistyksen talousasioista on vastannut rahastonhoitaja Juho Tamminen. Yhdistyksen tili on Nordeapankissa. Yhdistyksen kulut ovat karkeasti olleet vuoden 2015 talousarvion mukaisissa määrissä ja
vuodelle 2016 on laadittu vastaava arvio. Vuoden 2015 tilinpäätös osoitti 6247,67 euron tulosta.

