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Johdanto
Prosessiteekkarit ry (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka
tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita, herättää ja ylläpitää
jäsentensä mielenkiintoa ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä tutustuttaa
uudet jäsenensä koulutusalaan ja teekkarikulttuuriin.

Hallinto ja suhdetoiminta
Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan aktiivisesti. Jäsenistöllä on mahdollisuus antaa
jatkuvasti palautetta yhdistyksen verkkosivujen kautta, jonka lisäksi vuoden aikana teetetään
erilaisia kyselyjä, joiden avulla yhdistyksen toimintaa kehitetään. Puheenjohtaja pitää
jokaiselle hallituksen jäsenelle syyslukukauden alkuun mennessä kehityskeskustelun.
Vuonna 2019 yhdistys jatkaa aktiivista vaikuttamista Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
asettamissa yhteistyöelimissä. Yhdistys ylläpitää hyviä suhteita muihin Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan erityisasemayhdistyksiin sekä luo ja ylläpitää hyviä suhteita alan muihin
Suomessa toimiviin opiskelijayhdistyksiin. Kemian tekniikan korkeakoulun kiltoihin pidetään
tiiviisti yhteyttä ja keskinäisiä tapaamisia järjestetään aina tarpeen vaatiessa, kuitenkin
vähintään kerran lukukaudessa. Yhdistystä edustetaan muiden yhdistysten vuosijuhlilla ja
vastavuoroisesti muita yhdistyksiä kutsutaan yhdistyksen vuosijuhlaan Lämmönsiirtoon.
Yhdistys

kehittää

aktiivisesti

suhteitaan

ammatillisiin

sidosryhmiinsä,

esimerkiksi

osallistumalla Puunjalostusinsinöörit ry:n Nuorten Forumiin. Yhdistys ylläpitää ja kehittää
hyviä suhteita korkeakoulun johtoon ja järjestää säännöllisesti tapaamisia korkeakoulun
johdon kanssa. yhdistys kehittää toimintaansa sopivaksi kansainvälisille opiskelijoille.

Hoitotoimikunta
Hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen sisä- ja ulkovastaava. Toimikuntaan
kuuluu

alumnivastaavat,

LAN-vastaavat,

arkistonhoitaja,

liikuntavastaavat,

yhdenvertaisuusvastaava sekä urpot.

hyvinvointivastaavat,
prosessinhoitajat,

kulttuurivastaavat,
TEK-yhdyshenkilö,

Hoitotoimikunnan puheenjohtaja ylläpitää yhdessä puheenjohtajan kanssa yhteyksiä AYY:n
muihin erityisasemayhdistyksiin sekä muihin Suomen ainejärjestöihin, varsinkin yhdistyksen
sisarkiltoihin. Yhteistyössä Suomen muiden prosessiteollisuutta opiskelevien yhdistysten ja
kiltojen kanssa pyritään järjestämään ensimmäistä kertaa alan opiskelijoita ja työnantajia
kokoavat Prosessiteekkaripäivät syksyllä.
Liikuntavastaavat järjestävät lajikokeiluja, yhteisiä pelivuoroja Fyysikkokillan kanssa,
sulkapallopelejä

tenttiviikoilla,

hoitavat

ilmoittautumisen

liikuntasarjoihin,

tiedottavat

urheilusarjojen peleistä sekä koordinoivat liikuntatutoreita. Tämän lisäksi he yrittävät lisätä
liikuntasarjojen

pelaajamääriä

ja

saada

uusia

henkilöitä

osallistumaan

peleihin.

Liikuntavastaavien tavoitteena on innostaa enemmän jäsenistöä urheilutoiminnan pariin
sekä laajentaa ja ylläpitää nykyistä toimintaa.
Kulttuurivastaavat hoitavat yhdistykselle lipputilauksia erilaisiin spekseihin ja approihin sekä
järjestävät

erinäistä

kulttuuritoimintaa,

kuten

leffailtoja

yhdistyksen

jäsenille.

Kulttuurivastaavien tavoitteena on antaa jäsenistölle erilaisia kulttuurikokemuksia niin
teekkarikulttuurista kuin muista kulttuureista.
Hyvinvointivastaavat

järjestävät

monipuolisesti

tapahtumia

jäsenistölle

erilaisista

hyvinvoinnin osa-alueista. He toimivat yhteistyössä muun muassa kulttuurivastaavien,
liikuntavastaavien, prosessinhoitajien ja apu-IE:n kanssa mahdollisuuksien mukaan.
Arkistonhoitaja ylläpitää yhdistyksen arkistoa ja vastaa yhdistyksen arkistoitavasta
materiaalista sekä pyrkii digitalisoimaan arkistoitavaa materiaalia.
Alumnivastaavien

tavoitteena

on

edistää

yhdistyksen

alumnitoimintaa,

sitouttaa

valmistuneita opiskelijoita toimintaan, luoda valmistuvan infopaketti ja järjestää vähintään
yksi pääasiassa alumneille suunnattu tapahtuma. He myös toimivat linkkinä yhdistyksen ja
yliopiston välillä alumnitoiminnassa.
TEK-yhdyshenkilö toimii linkkinä Tekniikan Akateemisten ja yhdistyksen välillä.
Prosessinhoitajat ovat vastuussa Prosessihuoneen yleisen kunnon ja viihtyvyyden
huolehtimisesta sekä kehittämisestä. Heidän puoleensa voi ensisijaisesti kääntyä tilan
kehittämistä koskevissa asioissa.
LAN-vastaavat
jäsenistölle.

järjestävät

kaksi

kertaa

vuodessa

videopelitapahtuman

yhdistyksen

Uutena toimihenkilövirkana vuonna 2019 on lisätty Yhdenvertaisuusvastaava. Hän tekee
yhdistykselle yhdenvertaisuussuunnittelun. Lisäksi Yhdenvertaisuusvastaava kartoittaa
jäsenistön ajatuksia tämänhetkisestä tilanteesta yhdenvertaisuuden saralla kyselyllä, ja sitä
reflektoiden ideoi ja luo tarvittaessa toimenpiteitä.
Urpot hoitavat yhdistyksen virallisen valituksen ja antavat kehitysideoita yhdistyksen
toiminnasta.

Urpot tapaavat hoitotoimikunnan puheenjohtajaa vähintään kaksi kertaa

lukukaudessa ja kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista ja askarruttavista asioista.
Hallitus voi pyytää urpoilta tukea ja neuvoja tarvittaessa.

Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen tiedottaja-sihteeri, jonka lisäksi sen
alaisia toimihenkilövirkoja ovat päätoimittaja, toimittaja, kotimaan kirjeenvaihtaja, ulkomaan
kirjeenvaihtaja, valokuvaaja, taiteellinen johtaja, kääntäjä ja www-operaattori. Vuoden 2019
hallituksen päätöksistä ja tulevista tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle hyvissä ajoin.
Yhdistyksen sähköpostilistalle lähetetään säännöllisesti viikkotiedote, johon kootaan
tärkeimmät yhdistyksen tapahtumat, CHEM:n kiltojen tapahtumat sekä ulkopuolisten tahojen
tiedotteet. Yhdistyksen tiedotus tapahtuu vuoden aikana myös englanniksi. Kokousten
pöytäkirjat lisätään verkkosivuille mahdollisimman nopeasti niiden hyväksymisen jälkeen
jäsenistön

nähtäväksi.

Tiedottaja-sihteeri

on

vastuussa

yhdistyksen

tapahtumien

ilmoittautumisrekisteristä.
Yhdistyksen lehti ProTeesi julkaistaan vuonna 2019 vähintään viidesti (5), sekä painettuna
että netissä, ja lehteä kehitetään jäsenistön toiveiden mukaisesti päätoimittajien toimesta.
Päätoimittajien apuna ProTeesin teossa ovat toimittajat, kotimaan kirjeenvaihtaja sekä
ulkomaan kirjeenvaihtajat.
Verkkosivujen ulkoasua kehitetään vuoden aikana visuaalisesti ja sisällöllisesti wwwoperaattorin toimesta. Lisäksi vuonna 2019 yhdistys julkaisee uudet verkkosivut sekä aloittaa
niiden kääntämisen englanniksi. Kääntäjän vastuulla on verkkosivujen sekä muiden
tarpeellisten tekstien kääntäminen englanniksi. Taiteellinen johtaja auttaa www-operaattoria
verkkosivujen visuaalisessa puolessa. Tiedottaja-sihteeri vastaa pääasiallisesti yhdistyksen
Facebook-, LinkedIn- ja Instagram-sivuista ja pitää huolta sosiaalisesta mediasta.
Valokuvaajien määrä pidetään suurena, jotta yhdistyksen toiminta saadaan ikuistettua
mahdollisimman hyvin.

Tapahtumatoimikunta
Tapahtumatoimikuntaan kuuluu isäntä ja emäntä, apu-IE, lukkarit ja lukkarikisällit,
wappumestari, lämmönsiirtotoimikunta sekä autokuskit. Lukkarit ja heidän kisällinsä
ylläpitävät

ja

kehittävät

yhdistyksen

laulukulttuuria.

Lukkaritoimintaa

organisoi

lukkaritoimikunnan puheenjohtaja. Wappumestari vastaa mahdollisena wappuna 2019
järjestettävästä

Ullanlinnanmäen

Wappupiknikistä,

sekä

mahdollisista

muista

wapputapahtumista. Yhdistyksen vuosijuhlista vastaa pääosin lämmönsiirtäjä ja tämän
lämmönsiirtotoimikunta. Apu-IE:n sekä autonkuljettajien tehtävä on olla isännän ja emännän
apuna sitsien ja muiden toimikunnalle kuuluvien tapahtumien toteuttamisessa.
Alustavasti toimikunnan tavoitteena on vuonna 2019 järjestää sitsejä, mukaan lukien
taistelusitsit, wappusitsit (fuksien ja wanhojen), lakkisitsit, fuksisitsit sekä korkeakoulusitsit
yhdessä CHEM:n kiltojen kanssa. Uutena tapahtumana suunnitellaan järjestettävän kauan
toivotut perhesitsit kaverisitsien sijaan. Tavoitteena on lisätä myös muiden tapahtumien,
kuten saunailtojen ja bileiden osuutta yhdistyksen tapahtumatarjonnassa. Tapahtumia
voidaan järjestää yhteistyössä muiden opiskelijayhdistysten kanssa, ja vuonna 2019
poikkitieteellisyyttä pyritään lisäämään myös Aallon ulkopuolelle. Tapahtumien järjestäminen
tapahtuu huomioiden myös vanhemmat jäsenet. Korkeakoulun englanninkielisen linjan
alkaessa

tapahtumatoimikunnan

tavoitteena

on

myös

huomioida

tämä,

yhdessä

fuksipäälliköiden kanssa. Tapahtumista tiedotettaessa kiinnitetään huomiota koko Kemian
tekniikan korkeakoulun opiskelijayhteisön tavoittamiseen, kuitenkin huomioiden tapahtuman
kohderyhmän.

Fuksitoimikunta
Prosessiteekkareiden

fuksitoimikunta

kansainvälisyysvastaavasta

koostuu

(KV-vastaava)

fuksipäälliköistä,

sekä

vuoden

2018

ISOvastaavasta,
fuksipäälliköistä,

ISOvastaavasta ja KV-vastaavasta. Fuksitoimikunnan pääasiallisena tavoitteena on Kemian
tekniikan

korkeakoulun

uusien

opiskelijoiden

tutustuttaminen

teekkarikulttuuriin

ja

Aalto-yliopiston opiskelijayhteisöön. Muita tavoitteita toiminnalle ovat fuksikasvatuksen
ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijoiden
integrointi kaikille yhteiseen fuksikasvatukseen.
Saavuttaakseen toiminnalleen asetetut tavoitteet fuksitoimikunta järjestää monipuolista
toimintaa yhdistyksen fukseille yhteistyössä yhdistyksen tapahtumatoimikunnan sekä
CHEM:in muiden kiltojen kanssa. Tärkeimpiä järjestettäviä tapahtumia opiskeluvuoden

aikana ovat Waraslähtö, museokierrokset Polyteekkarimuseolle, fuksisitsit ja sitsikoulutus,
Prosessin optimointi ja Prosessin alasajo.
Toimikuntaan kuuluu myös erittäin vahvana osana ISOtoiminta ja KV-toiminta, joiden
tarkoituksena on rekrytoida ja kouluttaa riittävä määrä ISOja, KV-ISOja sekä Chemical
Engineering -ISOja kansainvälisen kandidaattiohjelman opiskelijoille ohjaamaan, tukemaan
ja auttamaan fukseja läpi lukuvuoden.
ISOtoiminnan tarkoituksena on rekrytoida, kouluttaa ja ohjata ISOja. ISOtoimikunta pitää
huolen, että ISOt saavat tarvittavat kolme koulutusta ennen syksyä. Tavoitteena on saada
orientaatioviikolle riittävä määrä motivoituneita ja osaavia ISOja, jotta jokainen fuksi tuntee
itsensä tervetulleeksi. ISOt järjestävät fukseille vuoden kuluessa fuksiryhmätapahtumia,
Halloweenbileet

ja

Wapunaloitusbileet.

ISOvastaava

toimii

vuoden

aikana

myös

fuksikapteenien apukätenä, ja auttaa tapahtumissa sekä muissa juoksevissa asioissa.
Fuksitoimikunnan tapahtumia ja toimintaa jaksotetaan tasaisesti läpi vuoden ja niitä
kehitetään

aktiivisesti. Yhdistyksen fukseja ja ISOja tutustutetaan vuoden aikana

KV-opiskelijoihin,

sekä

muiden

AYY:n

alaisten

yhdistysten

opiskelijoihin

kuten

teekkarifukseihin ja KY:n mursuihin järjestämällä yhteisiä tapahtumia.
KV-toiminta
Prosessiteekkareiden KV-vastaava toimii vuonna 2019 fuksitoimikunnan alaisuudessa.
Kansainvälinen toimikunta toimii yhteistyössä CHEM:n muiden kiltojen KV-vastaavien
kanssa

sekä

on

vastuussa

-kandidaattipääaineen

Tutoreista.

Kansainvälisistä

sekä

Prosessiteekkareiden

Chemical

KV-toiminnan

Engineering
pääasiallisena

tarkoituksena on vastaanottaa kansainväliset Chemical Engineering -kandidaattipääaineen
opiskelijat,

tutustuttaa

heidät

fuksikasvatukseen

sekä

yleisesti

integroida

heidät

suomalaiseen kulttuuriin sekä teekkarielämään. Prosessiteekkareiden KV-vastaava on
päävastuussa Chemical Engineering -kandidaattipääaineen opiskelijoista, mutta hän toimii
yhteistyössä fuksikapteenien kanssa kansainvälisten opiskelijoiden fuksikasvatuksessa.
KV-vastaava vastaa yhdessä fuksikapteenien sekä muiden CHEM:n KV-vastaavien kanssa
fuksipistekorttien

suunnitelusta

Prosessiteekkareiden

myös

KV-vastaava

auttaa

kansainvälisille
myös

opiskelijoille

CHEM:n

muita

sopiviksi.
KV-vastaavia

maisteriopiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden teekkarielämään integroimisessa sekä
tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumia järjestetään uusien opiskelijoiden saapuessa
syksyllä ja keväällä, sekä ympäri vuotta.

Prosessiteekkareiden

KV-vastaava

korkeakouluyhdistyksen

toiminnan

pyrkii

myös

kansainvälistymistä,

jatkuvasti
muun

edistämään

muassa

auttamalla

kääntämään tapahtumia sekä tiedotusta englanniksi.

Opintotoimikunta
Opintotoimikuntaa

johtaa

opintovastaava,

jonka

lisäksi

toimikunnan

jäseniä

ovat

tenttiarkistonhoitajat. Toimikunnan tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta korkeakoulussa
ja

sen

hallintoelimissä,

jäsenistön tiedottaminen opintoasioista sekä korkeakoulun

henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen kanssakäymisen edistäminen.
Yhdistyksen verkkosivujen opinnot-osion kehitys ja päivittäminen ovat toimikunnan
vastuualueina. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus päivittää yhdistyksen verkkosivujen
sivuaineopasta ja luoda maisteripääaineopas. Myös abimarkkinointia pyritään kehittämään
muun muassa luomalla abi-osio yhdistyksen verkkosivuille. Lisäksi tenttiarkiston hoitaminen
sekä

verkkomateriaalin

ylläpito

ovat

toimikunnan

toimihenkilöiden

vastuutehtäviä.

Opintotoimikunta vastaa uusien opiskelijoiden laboratoriotakkien ja -lasien hankinnasta.
Opintovastaava toimii lisäksi yhdistyksen puheenjohtajan apuna suhteiden hoidossa
ammatillisiin sidosryhmiin.
Toimikunta järjestää toimintavuotensa aikana opintoaiheisia tapahtumia itsenäisesti sekä
yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Näitä tapahtumia ovat ainakin Proffakahvit ja
Maisteripääainesauna. Lisäksi toimikunta kerää opintoihin liittyvää palautetta, joiden pohjalta
viedään kehitysehdotuksia yliopiston päättäviin elimiin sekä henkilökunnan tietoon.
Edunvalvontaa koordinoidaan yhdessä korkeakoulun kiltojen opintovastaavien kanssa, ja
yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää. Opintotoimikunta tekee yhteistyötä myös hallinnon
opiskelijaedustajien kanssa. Lisäksi toimikunta ylläpitää yhteistyötä korkeakoulun kanssa
esimerkiksi

tekemällä

yhteistyötä

abi-markkinoinnin

osalta,

suunnittelemalla

opintotapahtumia sekä muita mahdollisia koulutustilaisuuksia. Opintotoimikunta vastaa
Kemian

tekniikan

korkeakoulun

sekä

yhdistyksen

välisen

yhteistyösopimuksen

noudattamisen valvomisesta, niin korkeakoulun kuin yhdistyksen osalta.

Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta koostuu vuonna 2019 yrityssuhdevastaavasta, yrityssuhdekisälleistä
sekä excursiovastaavasta. Toimikunta pyrkii vuoden aikana solmimaan suurimpien
yhteistyöyritysten kanssa vuosisopimukset, joissa määritellään näkyvyys kunkin yrityksen

osalta. Toimikunta suorittaa myös tarvittaessa muiden yksittäisten sponsorien hankinnan ja
valmistelee tulevan vuoden yritysyhteistyötä syksyn aikana.
Toimikunta järjestää vuoden 2019 alussa Prosessiteekkareiden puolipitkäexcursion,
Faasimuutoksen, jossa vieraillaan alan yrityksissä muutaman päivän ajan. Syyslukukauden
alussa uusille opiskelijoille järjestetään yritystapahtuma Prosessinkäynnistys. Toimikunta
järjestää vuoden aikana lisäksi muita ekskursioita sekä case-tyyppisiä yritysiltoja. Yhteistyötä
yritystapahtumien osalta tehdään soveltuvissa määrin korkeakoulun kiltojen ja mahdollisesti
myös muiden yhdistysten kanssa.
Yrityssuhdevastaava koordinoi syksyllä haalarien hankinnan. Haalarit jaetaan edellisvuosien
tapaan Prosessin optimoinnissa lokakuussa.

Taloustoimikunta
Taloustoimikunnan puheenjohtaja on hallituksen rahastonhoitaja. Lisäksi toimikuntaan
kuuluvat laitevastaava, yhdistystuotevastaava sekä taloustoimikunnan jäsenet.
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen juoksevien talousasioiden, kuten laskujen ja
perimisten hoitaminen. Hän huolehtii näihin liittyvistä dokumenteista ja kirjanpidosta, jonka
pohjalta hän tekee tilinpäätöksen tilikauden lopuksi. Rahastonhoitaja ylläpitää yhdistyksen
jäsenlistaa ja toimii tietosuojaselosteen rekisterivastaavana sekä huolehtii yleisestä
rahatilanteesta. Hän kartoittaa tarvetta hankinnoille ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.
Rahastonhoitaja huolehtii myös yhdistyksen kassasta.
Laitevastaava huolehtii yhdistyksen PA-laitteiston vuokrauksesta ja opastaa vuokraajia sen
käytössä. Yhdistystuotevastaavan tehtävä on kartoittaa tarvetta erilaisille yhdistystuotteille ja
hankkia

niitä

yhdistykselle.

Taloustoimikunnan

jäsenten

tehtävänä

rahastonhoitajaa yhdistyksen talousasioissa ja taloudenhoidon kehittämisessä.

on

avustaa

