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Yleistä
Prosessiteekkarit ry:n (myöh. yhdistys) toiminnasta vastasi vuonna 2021 11-henkinen hallitus,
toimihenkilöt, ISOhenkilöt ja joukko muita vapaaehtoisia. Vuonna 2021 yhdistyksessä toimi
yhteensä 102 toimihenkilöä, jotka jakautuivat seitsemään toimikuntaan. Vuoden 2021 lopussa
jäsenmaksun

suorittaneita

jäseniä

oli

789.

Aalto-yliopiston

ylioppilaskunnan

(AYY)

hallituskummina yhdistykselle vuonna 2021 toimi Rebecca Adrianzen.
Vuonna 2021 koronaviruspandemia edelleen vaikutti vahvasti yhdistyksen toimintaa, mikä rajoitti
esimerkiksi tapahtumien järjestämistä. Rajoitteet näkyivät erityisesti kevätlukukaudella ja
syyslukukaudella normaalia toimintaa päästiin jo hieman aloittamaan. Koronaviruksen
vaikutuksia yhdistyksen toimikuntien toimintaan on käsitelty tarkemmin toimikuntien kohdalla.
Yhdistyksen tila, Prosessihuone, sijaitsi Kemian tekniikan korkeakoulun rakennuksessa,
osoitteessa Kemistintie 1 D 2. Pitkän sulun jälkeen yhdistystila päästiin avaamaan jäsenistölle
lokakuun alussa.

Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuului seuraavat henkilöt:
Oona Hanska

Puheenjohtaja

Jussu Hämynen

Fuksipäällikkö

Elmeri Koponen

Emäntä

Leevi Kosonen

Yrityssuhdevastaava

Niilo Kostiander

Rahastonhoitaja

Eveliina Palo

Fuksipäällikkö

Atte Reunanen

Sisä- ja ulkovastaava

Niko Saastamoinen

Isäntä

Sara Siivola

Opintovastaava

Pyry Vartia

Tiedottaja-sihteeri

Julia Wierzchowiecka

KV- ja maisterivastaava
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Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana yhteensä 40 kertaa, joista 21 pidettiin etäyhteydellä.
Etäyhteydellä järjestetyt kokoukset pidettiin Zoom-alustalla. Hallitus kokousti viikoittain, pois
lukien kesä, jolloin hallitus oli kesätauolla. Hallituksen kokouksista tiedotettiin hyvissä ajoin
yhdistyksen kalenterissa ja viikkotiedotteessa, jossa oli linkki hallituksen etäkokouksiin.
Kevätlukukauden päätteeksi hallituksen puheenjohtaja piti hallituksen jäsenille yksittäiset
kehityskeskustelut, joiden pohjalta hallituksen ja yhdistyksen toimintaa kehitettiin loppuvuoden
aikana. Kokouksien lisäksi hallitus järjesti keskenään myös virkistystoimintaa vuoden aikana.
Yhdistyksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä neljä kappaletta:
Kevät:
Yhdistyksen kevätkokous 30.3.2021
Syksy:
Ylimääräinen yhdistyksen kokous 14.9.2021
Ylimääräinen yhdistyksen kokous 18.10.2021
Yhdistyksen syyskokous 15.11.2021
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin etäyhteyksin Microsoft Teams -alustalla ja siihen vaadittiin
ennakkoilmoittautuminen hallituksen päätöksellä, viitaten poikkeuslakiin 677/20204 § 4
yhdistyslaki. Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Syksyn ensimmäisessä
ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa valittiin kultaisten ansiomerkkien saajat sekä valittiin
yhdistykselle ensimmäinen kunniajäsen. Syksyn toisessa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa
valittiin hallituksenmuodostaja vuodelle 2022. Syyskokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat.
Vuoden 2021 ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin maaliskuussa Werneri Huhtinen,
joka rekrytoi toimikunnan kevään aikana. Toimikunnan muut jäsenet olivat Joona Pystynen, Juhani
Rahikka, Valtteri Siira sekä Julia Tofferi. Toimikunnan ehdotus kunniamainintojen ja hopeisten
ansiomerkkien osalta hyväksyttiin ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen pohjalta hallituksen
kokouksessa. Yhdistyksen kokous hyväksyi ansiomerkkitoimikunnan esityksen kultaisten
ansiomerkin ja kunniajäsenyyden osalta yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 14.9.2021.
Yhdistyksen kunniamaininta myönnettiin Laura Lukkarilalle, Sasu Pasaselle, Iiro Peuhkurille, Ottilia
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Romanalle, Linh Tongille ja Olli tunkelolle. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin Janika Hartille, Taru
Jormakalle, Milja Koskelalle ja Perttu Saarelalle. Kultainen ansiomerkki myönnettiin Krista
Lindqvistille. Yhdistyksen kunnajäsenyys myönnettiin Kemian tekniikan korkeakoulun dekaanille
Kristiina Kruusille.
Koska Lämmönsiirto VIII jouduttiin perumaan koronapandemiasta johtuen, jaettiin Lämmönsiirto
IX:ssä myös vuonna 2020 myönnetyt ansiomerkit. Vuonna 2020 yhdistyksen kunniamaininnan
saivat Leila Arstila, Oona Hanska, Peetu Ilola, Milja Koskela, Ville Lindström, Anna Pasonen, Joona
Pystynen ja Jaakko Sääskilahti. Hopeisen ansiomerkki myönnettiin Krista Lindqvistille ja kultainen
ansiomerkki myönnettiin Jani Anttilalle. Kunniamaininnat, ansiomerkit ja kunniajäsenyys
julistettiin yhdistyksen etävuosijuhlissa Lämmönsiirto IX:ssä 17.9.2021. Hallitus päätti myös palkita
ansioituneita prosessiteekkareita pikkujouluissa pienin lahjoin ja kunniakirjoin. Palkittuja olivat
Jani Anttila, Janika Hart, Oskari Honka, Taru Jormakka, Nora Kahanpää, Veera Ollikainen, Perttu
Saarela, Mimi Tran, Olli Tunkelo ja Sofia Tynkkynen.
Hallitus keräsi vuoden aikana palautetta jäsenistöltä käyttäen anonyymiä palautelomaketta
yhdistyksen verkkosivuilla. Tämän lisäksi hallitus keräsi jäsenistöltä palautetta yhdistyksen
toiminnasta ja tapahtumista kevät- sekä syyskyselyllä. Molemmissa kyselyissä vastanneiden
kesken arvottiin 20 € Wolt-lahjakortti. Kevätkysely avattiin toukokuussa ja vastauksia saatiin
yhteensä 38. Palautteet käytiin läpi hallituksen kanssa ja niiden pohjalta suunniteltiin syksyn
toimintaa. Syyskysely avattiin joulukuussa ja siihen saatiin yhteensä 56 vastausta. Kevät- ja
syyskyselyn tuloksia esiteltiin vuoden 2022 hallitukselle tammikuun hallituksen kokouksessa.
Tulosten perusteella käytiin keskustelua tapahtumien laadusta sekä kehityskohteista tulevana
vuonna. Kevät- ja syyskyselyssä tapahtumia pyydettiin arvioimaan arvosana-asteikolla, joka oli
huono (1), kohtalainen (2), hyvä (3), kiitettävä (4) ja erinomainen (5). Kevään tapahtumien keskiarvo
oli 3.67 ja syksyn keskiarvo oli 4.06.

Edunvalvonta
Vuoden aikana yhdistyksen hallitus hoiti edunvalvontaa kokoustamalla korkeakoulun johdon
kanssa kerran kuussa pois lukien kesäkuukaudet. Yhdistyksen edustajat kokoustivat korkeakoulun
johdon sekä CHEM:n muiden kiltojen kanssa 10 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa oli läsnä
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yhdistyksen

puheenjohtaja,

opintovastaava,

CHEM:n

muiden

kiltojen

puheenjohtajat,

opintovastaavat sekä korkeakoulun puolesta dekaani Kristiina Kruus, koulutuksesta vastaava
varadekaani Jouni Paltakari sekä opintoasiainpäällikkö Anni Rintala. Kokouksissa oli aika-ajoin
myös muita osallistujia korkeakoulun puolelta. Kokouksissa käsiteltiin vuoden alussa yleisiä
opiskelijayhdistysten sekä korkeakoulun välistä yhteistyötä. Kokouksissa puhuttiin paljon siitä,
miten yhdistykset ja korkeakoulu voivat auttaa opiskelijoita etäajan parissa. Myös Kemian
tekniikan korkeakoulun yhdistysten Code of Conductin valmistelusta ja etenemisestä puhuttiin
lähes kaikissa kokouksissa. Code of Conduct toteutetaan yhteistyössä yhdistyksen, CHEM:n
kiltojen ja korkeakoulun kanssa. Asian edistämiseksi vuodelle 2022 perustettiin työryhmä, jossa
on edustajia kaikilta tahoilta.

Suhdetoiminta
Hallituksen jäsenet edustivat yhdistystä vuoden aikana muun muassa AYY:n asettamissa
toimikunnissa, korkeakoulun päättävissä toimielimissä ja eri ainejärjestöjen vuosijuhlissa.
Hallituksen puheenjohtaja edusti vuoden aikana yhdistystä Puunjalostusinsinöörit ry:n Nuorten
Forumissa, jonka kokouksissa käsiteltiin muun muassa Forest Based Industries -päivän järjestelyjä,
metsäteollisuuden näkyvyyttä sekä markkinointia lukiolaisille sekä peruskoululaisille.
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Hoitotoimikunta
Vuoden 2021 hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen sisä- ja ulkovastaava Atte
Reunanen.

Sisä-

ja

ulkovastaava

edusti

yhdistystä

AYY:n

alaisuudessa

Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK).
Hoitotoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt:
Jani Anttila

Prosessinhoitaja, Urpo, Arkistonhoitaja

Werneri Huhtinen

Urpo

Peetu Ilola

Urpo

Elisa Juvonen

Alumnivastaava

Kai Karvetti

Prosessinhoitaja

Elmeri Koponen

LAN-vastaava

Milja Koskela

Arkistonhoitaja, Urpo

Leevi Kosonen

LAN-vastaava

Mauri Kostiainen

Alumnivastaava

Rudolf Nikander

Arkistonhoitaja

Hanna-Reetta Penttinen

LAN-vastaava

Iiro Peuhkuri

Prosessinhoitaja

Joona Pystynen

LAN-vastaava, prosessinhoitaja, TEK-yhdyshenkilö

Mika Sahlman

Alumnivastaava

Jere Vänskä

Urpo

Taru Jormakka

Prosessinhoitaja

Janika Hart

Prosessinhoitaja

Olli Tunkelo

Prosessinhoitaja

Sonja Alasaukko-oja

Prosessinhoitaja

Veikka Wiksten

Prosessinhoitaja

Valtteri Siira

Hyvinvointivastaava, Kulttuurivastaava

Elina Hakula

Hyvinvointivastaava, Kulttuurivastaava

Laura Virtanen

Kulttuurivastaava

Juhani Rahikka

Urpo
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toimivassa

Krista Lindqvist

Urpo

Otto Kankaanpää

Urpo

Jenina Noki

Urpo

Jakke Anttila

Alumnivastaava, Urpo

Anni Toivonen

Liikuntavastaava

Jenni Pärkinen

Liikuntavastaava

Toimihenkilöistä liikuntavastaavat Jenni Pärkinen ja Anni Toivonen edustivat yhdistystä AYY:n
alaisuudessa toimivassa Liikuntatoimikunnassa.
Toimikunta järjesti vuonna 2021 kaiken kaikkiaan yli 10 tapahtumaa sekä huolehti muun muassa
arkistoinnista, Prosessihuoneen ylläpidosta ja TEK-yhteistyöstä. Arkistonhoitajat vastasivat
yhdistyksen materiaalin arkistoimisesta. Urpot kokoustivat keväällä sisä- ja ulkovastaavan kanssa,
jonka lisäksi toiminnasta annettiin palautetta sekä kehitysehdotuksia urpojen ja sisä- ja
ulkovastaavan yhteisellä Telegram-kanavalla pitkin vuotta. Urpoilta saatua palautetta käytiin läpi
ja hyödynnettiin hallituksen kokouksissa. TEK-yhdyshenkilö toimi linkkinä yhdistyksen ja Tekniikan
akateemisten välillä.

Alumnitoiminta
Alumnitoimintaa kehittämässä oli vuoden aika neljä alumnivastaavaa. Vuonna 2020 aloitetut
Alumnien kvartaalikatsaukset jatkuivat ja ne lähetettiin yhdistyksen alumneille sähköpostitse
yhteensä kolme kertaa. Niiden sisältöinä olivat tulevat alumnien tapahtumat ja yhdistyksen
kuulumiset. Syksyn alussa vietettiin yhdistystilan uudella terassilla Alumnien grilliäfterit, jossa
grillailtiin makkaraa ja kerrottiin kuulumisia. Syksyn toinen alumniäfteri järjestettiin joulukuussa
d20 taproomilla.

Liikuntatoiminta
Yhdistyksen liikuntatoiminnasta vastasi vuoden aikana kaksi liikuntavastaavaa. Kevään aikana ei
päästy järjestämään yhteisiä liikuntavuoroja Unisportin tiloissa. Tietokillan kanssa yhteiset torstain
liikuntavuorot päästiin aloittamaan marraskuun alussa. Vuoroilla pelattiin vuoroviikoin salibandyä
ja koripalloa. Tenttiviikon sulkapallovuorot järjestettiin kaksi kertaa syksyn aikana.
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Tietokillan kanssa yhteistyössä järjestettiin keväällä Kesäkuntoon 2021 -tapahtuma. Tapahtuma
alkoi 15. maaliskuuta ja päättyi 25. huhtikuuta. Sen tavoitteena oli kannustaa jäsenistöä
liikkumaan kevään aikana. Liikuntavastaavat järjestivät wappuviikolla myös Skumppajoogan, joka
toteutettiin etänä. Syksyn hyvinvointiviikolla järjestettiin retki trampoliinipuisto Rushiin.
CHEMeleons-joukkueen pelit alkoivat tauon jälkeen syyskuun alussa Unisportilla. Joukkue
osallistui koripallo-, futsal- sekä salibandysarjaan.

Kulttuuri ja hyvinvointi
Kulttuuritoiminnasta vastasi vuoden aikana 3 kulttuurivastaavaa ja yhdistyksen hyvinvoinnista
kaksi

hyvinvinvointivastavaa.

Kulttuuri-

ja

hyvinvointivastaavat

järjestivät

yhdessä

liikuntavastaavien kanssa yhdistyksen historian ensimmäisen hyvinvointiviikon marraskuun
alussa, jonka aikana järjestettiin useampi hyvinointiteemainen tapahtuma. Viikko alkoi
pullanleivonnalla

Prosessihuoneella

Taikinaterapiaa-tapahtumassa.

Seuraavana

päivänä

kuulimme opintopsykologi Henna Niivan luennon aiheesta sopeutuminen uuteen arkeen ja itsestä
huolen pitäminen niin, että voimat riittävät opiskelemiseen ja vapaudesta nauttimiseen. Saman
viikon torstaina hyvinvointiviikko jatkui vielä PT:n MuseoApproilla, joissa kulttuurivastaavat
kierrättivät osallistujia kolmessa eri Helsingin museossa.
Kevään ja syksyn aikana yhdistyksen jäseniä kannustettiin luovuttamaan verta yhdistyksen omaan
verenluovutusryhmään. Vuoden 2021 aikana yhdistyksemme jäsenet kävivät luovuttamassa verta
64 kertaa, mikä oikeutti platinakunniakirjaan.

Prosessihuone ja prosessinhoitajat
Prosessinhoitajat huolehtivat Prosessihuoneen ylläpidosta. Kevään ajan Prosessihuone oli
kokonaan poissa käytöstä. Prosessihuone avattiin taas jäsenistön normaaliin käyttöön lokakuussa,
jonka

jälkeen

tilan

välipala-

ja

virvoitusjuomatarjontaa

ylläpidettiin

entiseen

tapaan.

Prosessihuoneella jatkettiin biojätteen, lasin, metallin, paperin ja pahvin kierrättämistä. Syksyllä
hankittiin Prosessihuoneelle uusia huonekaluja. Kirjahylly ja tv-taso saivat uuden ilmeen ja vanhat
myytiin käytettyinä eteenpäin. Prosessihuoneen edustan terassia laajennettiin alkusyksystä
yhdistyksen jäsenten Jani Anttilan ja Perttu Saarelan toimesta.
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LAN-vastaavat
LAN-vastaavat järjestivät kevään lanit kokonaan etämuodossa 16. ja 17. huhtikuuta. Valitettavasti
syksyllä ei onnistuttu LAN-tapahtumaa järjestämään ollenkaan.

Ulkosuhteet
Keväällä

ulkosuhteiden

ylläpito

käynnistettiin

keskustelemalla

Prosessiteekkaripäivien

mahdollisesta ajankohdasta ja lokaatiosta. Alun perin ne suunniteltiin pidettävän 2022
tammikuussa Otaniemessä, mutta tämän suunnitelman perui vallitseva koronatilanne.
Yhdistyksen hallitus päätti kohdistaa katseet suoraan vuoden 2022 syyslukukaudelle. Yhdistys kävi
myös edustamassa uuden sisarkillan Adamas ry:n ensimmäisillä vuosijuhlilla ja loi uusia
kontakteja tätä kautta.
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Tapahtumat
Kevät
15.3.–25.4. Kesäkuntoon 2021 yhdessä Tietokillan kanssa
16.4–17.4. PTHCNF XII
26.4. Skumppajooga
Syksy
4.10. Alumni grilliäfterit
26.10. Tenttiviikon sulkapallo
2.11. Taikinaterapiaa / Dough therapy
3.11. Psykologi Henna Niivan luento
3.11. Retki Trampoliinipuistoon
4.11. PT:n MuseoAppro
4.11. alkaen PT x TIK vakituiset liikuntavuorot
2.12. Alumniäfterit
17.12. Tenttiviikon sulkapallo
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Tiedotustoimikunta
Vuoden 2021 tiedotusoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen tiedottaja-sihteeri Pyry
Vartia. Tiedottaja-sihteeri edusti yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa Viestintätoimikunnassa
(VTMK).
Tiedotustoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt:
Jani Anttila

WWW-operaattori

Anupama Bhandari

Valokuvaaja

Kim Eklund

Toimittaja

Riikka Hammar

Valokuvaaja

Janika Hart

Taiteellinen johtaja, somevastaava, kääntäjä

Pinja Heikkinen

Toimittaja

Arvi Heinijoki

WWW-operaattori

Viti Hirvenoja

Kääntäjä

Anna Ihamuotila

Taiteilija

Linda Jalonen

Taiteilija

Nina Jokiaho

Somevastaava, taiteilija, valokuvaaja

Taru Jormakka

Somevastaava, valokuvaaja

Elisa Kemppainen

Taiteilija

Sari Kupiainen

Tulkki, kääntäjä

Kathy Li

Valokuvaaja

Elina Lindelöf

Taiteilija

Krista Lindqvist

Ulkomaankirjeenvaihtaja, valokuvaaja

Laura Lukkarila

Toimittaja

Rudolf Nikander

WWW-operaattori, kääntäjä

Jenni Pärkinen

kääntäjä

Anna Pasonen

Tulkki, kääntäjä

Joona Pystynen

Toimittaja

Juhani Rahikka

Päätoimittaja, WWW-operaattori

Venla Räihä

Taiteilija
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Jaakko Sääskilahti

Ulkomaankirjeenvaihtaja

Valtteri Siira

Taiteilija, toimittaja, valokuvaaja

Julia Tofferi

Toimittaja

Olli Tunkelo

Toimittaja

Jere Vänskä

Päätoimittaja

Salla Vuohtoniemi

Toimittaja

Veikka Wiksten

Toimittaja

Toimihenkilöistä Juhani Rahikka ja Jere Vänskä edustivat yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa
Päätoimikunnassa. Toimihenkilöistä Jani Anttila edusti Digitoimikunnassa.
Yhdistyksen jäsenistöä tiedotettiin pääsääntöisesti sähköpostitse koko jäsenistön kattavan
sähköpostilistan kautta viikkotiedotteella, johon oli koottu keskeisimmät jäsenistöä koskevat
tapahtumat ja muut tärkeät asiat. Keväällä viikkotiedotteeseen lisättiin myös kesätyöilmoituksia.
Viikkotiedote lähetettiin joka maanantai paitsi kesä- ja joululomaviikoilla. Viikkotiedote lähetettiin
sekä suomeksi että englanniksi erillisille sähköpostilistoille. Jokaisessa viikkotiedotteessa kerrottiin
lyhyesti hallituksen kuulumiset. Viikkotiedotteesta sekä hallituksen kuulumisista laitettiin myös
tiivistelmä yhdistyksen tiedotuskanavalle Telegramiin.
Kokousten pöytäkirjat on pyritty pitämään laajoina aiempien vuosien mukaan. Pöytäkirjoihin on
päätösten lisäksi kirjattu myös suunnitelmia ja tilannepäivityksiä. Pöytäkirjat on hyväksymisen
jälkeen lisätty yhdistyksen verkkosivuille jäsenistön nähtäville.
Yhdistyksen verkkosivuja on päivitetty vuoden aikana ja korjailtu viallisia kohtia. Nettisivuja on
pyritty pitämään ajan tasalla.
Yhdistyksen näkyvyyttä vahvistettiin somessa uudella somevastaavan viralla. Somevastaavat ovat
päivittäneet tapahtumia ja kuvia yhdistyksen Instagramiin. Instagramiin julkaistiin 35 kuvaa, jotka
saivat yhteensä 6035 tykkäystä, ja keskimäärin 167 tykkäystä julkaisua kohden. Tilin seuraajien
määrä kasvoi 1100:sta 1339:ään eli seuraajien määrä kasvoi 239:llä. Facebookissa julkaistiin 7
julkaisua, jotka saivat yhteensä 40 tykkäystä.
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Taiteellista johtajaa hyödynnettiin antamalla erilaisia vastuutehtäviä. Taiteellinen johtaja oli
pääsääntöisesti vastuussa taiteilijoista, ja johti näiden toimintaa jakamalla tehtäviä ja
varmistamalla, että tehtävät tulevat hoidettua. Taiteellinen johtaja oli suunnittelemassa myös
hallitusläsyä.
Taiteilijat tekivät taiteellisen johtajan johdolla monenlaisia pyyntöjä, joita tuli hallitukselta. Taitelijat
toteuttivat hallitus- ja toimariläsyn, joista vain toimariläsy päätettiin tilata printtinä. Lisäksi
taiteilijat toteuttivat lämmönsiirtotoimikunta X:lle ja laulukirjatoimikunnalle oman läsyn. Taiteilijat
tekivät haalarimerkin Talvitemmellykselle ja IKxPT Wappu Kombatille sekä loivat Wappu
Kombatille Facebookiin kansikuvan.
Valokuvaajat ikuistivat vuoden aikana useita tapahtumia. Valokuvat löytyvät yhdistyksen Flickrtililtä.

Toimikunnan julkaisut
Yhdistyksen lehteä ProTeesia julkaistiin vuoden aikana neljä kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi
kertaa syksyllä. Ensimmäistä numeroa päätettiin tilata vähemmän, koska lehteä ei päässyt
fyysisesti lukemaan mihinkään koronapandemiasta johtuen. Viimeistä numeroa päätettiin tilata
vähemmän, koska sitä ei ehditty tilaamaan julkistustapahtumaan mennessä. Kaikki lehdet on
toimitettu yhteistyökumppaneille ja ne ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.
Viikko 12, ProTeesi 1/2021
Julkaistiin etänä Zoomissa yhdistyksen kahvihetken yhteydessä, 10 kpl.
Viikko 17, ProTeesi 2/2021
Julkaistiin etänä Zoomissa yhdistyksen skumppahetkessä, 116 kpl. Lehteä jaettiin jäsenistölle
Wappuna Wappukassien mukana.
Viikko 37, ProTeesi 3/2021
Julkaistiin etänä Lämmönsiirto IX Striimissä, 86 kpl. Lehteä jaettiin jäsenistölle Lämmönsiirto IX
vujukassien mukana.
Viikko 47, ProTeesi 4/2021
Julkaistiin etänä yhdistyksen pikkujouluissa, 10 kpl.
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Taloustoimikunta
Vuonna 2021 yhdistyksen rahastonhoitajana sekä taloustoimikunnan puheenjohtajana toimii Niilo
Kostiander. Rahastonhoitaja edusti yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa Rahatoimikunnassa.
Taloustoimikuntaan kuuluvat tänä vuonna seuraavat toimihenkilöt:

Peetu Ilola

Taloustoimikunnan jäsen

Nina Jokiaho

Taloustoimikunnan jäsen

Taru Jormakka

Taloustoimikunnan jäsen

Mauri Kostiainen

Taloustoimikunnan jäsen

Kathy Li

Yhdistystuotevastaava

Mika Sahlman

Taloustoimikunnan jäsen

Veikka Wiksten

Laitevastaava

Yhdistyksen huolellista taloudenpitoa jatkettiin vuonna 2021 yhteistyössä muun hallituksen ja
taloustoimikunnan jäsenten kanssa. Korona-aika etätapahtumineen vähensi rahaliikenteen
määrää, ja kevään aikana yhdistyksen menot olivat odotetusti normaalia pienemmät. Vuoden
talousarviota lähdettiin suunnittelemaan vallitsevan tilanteen epävarmuus huomioon ottaen, eikä
suurempia hankintoja kevään aikana tehty. Etätapahtumia ja fuksitoimintaa pystyttiin tukemaan
hyvin. Syksyllä rahaliikenne jokseenkin normalisoitui, ja yhdistyksen varoja pystyttiin käyttämään
live-tapahtumiin ja muun muassa Prosessihuoneen ehostamiseen. Onnistunut yritysyhteistyö ja
säästeliäs koronavuosi mahdollistavat varojen kohdentamisen erityisesti 10. juhlavuoden
toimintaan ja hankintoihin.
Vuonna 2021 yhdistyksen pankkia päätettiin vaihtaa Nordeasta Osuuspankkiin. Uusi pankkitili
avataan alkuvuodesta 2022. Pankin vaihtamisella saadaan pienennettyä pankin palvelumaksuja,
sekä pyritään yleisesti sujuvoittamaan pankkipalveluita. Pankkien hinnastoja kilpailutettiin syksyllä
2021,

ja

Osuuspankki

valikoitui

kulujen

puolesta

parhaaksi

vaihtoehdoksi.

Tilikauden tulos oli +13 778,43 €. Voitto johtui arvioitua suuremmista tuloista sekä alkuvuoden
vähäisistä menoista.
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Fuksitoimikunta
Vuoden 2021 fuksitoimikunnan toiminnasta vastasivat hallituksen jäseninä fuksipäälliköt Eveliina
Palo ja Jussu Hämynen sekä kansainvälisyys- ja maisterivastaava (KV- ja maisterivastaava) Julia
Wierzchowiecka. Fuksitoimikunnan puheenjohtajana toimi Eveliina Palo. Eveliina Palo ja Jussu
Hämynen edustivat yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa Fuksitoimikunnassa (FTMK), ja Julia
Wierzchowiecka edusti yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa Kansainvälisyystoimikunnassa
(KvTMK). Fuksitoimikunta vastasi
aloittaneiden

fuksien

eli

Kemian

uusien

tekniikan

opiskelijoiden

korkeakoulun

kandidaattiohjelmissa

vastaanotosta,

orientaatiosta

teekkarikasvatuksesta.
Fuksitoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt:
Arvi Heinijoki

Aalto-yliopiston kemian tekniikan

korkeakoulun
prosessiteekkariyhdistyksen Kansainvälisyyssektorin
kansainvälisin kansalainen Arvi VI
Savinya Hewapathirana

IB-correspondant

Robin Högdal

CanCan-vastaava

Anna Ihamuotila

IB-correspondant

Sari Kupiainen

IB-correspondant

Laura Lukkarila

Yhdistyksen eteläisemmän pallonpuoliskon
fuksiyhteyshenkilö & traktorimekaanikko XVI Laurus

Johanna Mäenpää

CanCan-vastaava

Joona Pystynen

ISOvastaava

Valtteri Siira

Yhdistyksen pohjoisemman pallonpuoliskon
fuksiyhteyshenkilö traktorimekaanikko XVII Valdoise

Tella Taskinen

Kemian tekniikan korkeakoulun laitetekniikan ja
prosessien harjoittaja, fuksilautakunnan jäsen ja optimoija
Tella the ISO-14001 XII

Linh Tong

IB-correspondant
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sekä

Toimihenkilöistä ISOvastaava Joona Pystynen edusti yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa
ISOtoimikunnassa (ITMK). Vuoden 2021 Wappuun (1.5.2021) asti fuksitoiminnasta olivat vastuussa
Laura Lukkarila ja Valtteri Siira, ISOtoiminnasta vastuussa Tella Taskinen ja KV- ja
maisteritoiminnasta Arvi Heinijoki. 1.5.2021 alkaen vastuu fuksitoiminnasta siirtyi Eveliina Palolle
ja Jussu Hämyselle, vastuu ISOtoiminnasta Joona Pystyselle ja vastuu KV- ja maisteritoiminnasta
Julia Wierzchowieckalle.
Laura Lukkarila ja Valtteri Siira vastasivat vuoden 2020 syksyn ja vuoden 2021 kevään
fuksitoiminnasta. Tammikuussa 2021 Kemian tekniikan korkeakoulussa aloitti kolme uutta fuksia,
joten lukuvuoden 2020–2021 lopullinen uusien opiskelijoiden määrä oli 184, joista 166 aloitti
suomenkielisessä kandidaattiohjelmassa ja 18 englanninkielisessä Chemical Engineering kandidaattiohjelmassa. Eveliina Palo ja Jussu Hämynen vastasivat vuoden 2021 syksyn
fuksitoiminnasta, jolloin opinnot aloitti 192 opiskelijaa suomenkielisessä kandidaattiohjelmassa ja
17 opiskelijaa englanninkielisessä Chemical Engineering -kandidaattiohjelmassa.

Kevätlukukausi
Fuksitoimikunnan kevät alkoi virassa olevien fuksipäälliköiden Laura Lukkarilan ja Valtteri Siiran
jatkaessa 2020 fuksien fuksikasvatusta kohti lähenevää kevättä. Kevään toiminta jatkui
etämuotoisena, sillä kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset jatkuivat yhä vuoden vaihteen
jälkeen.
Vuosi alkoi tammiorientaatiolla, jossa tammikuussa aloittaneille uusille kemiantekniikan fukseille
esiteltiin

yhdessä

Kemian

tekniikan

korkeakoulun

kanssa

järjestetyllä

etäluennolla

yliopistoelämään sekä opiskelun aloittamiseen liittyviä tärkeitä tietoja. Fuksipäälliköt osallistuivat
luennolle esittelemällä tammifukseille yhdistystä.
Vuoden

ensimmäisenä

tapahtumana

järjestettiin

perinteinen

Kaukkarisuunnistus,

joka

järjestettiin yhdistyksen Discord-kanavalla. Tapahtuma toteutettiin etämuotoisesti rastikiertelynä,
jossa rastinpitäjinä olivat tällä kertaa fuksit ja kiertelijöinä yhdistyksen vanhemmat jäsenet. Fuksit
lähtivät innokkaasti pitämään rasteja, joita lopulta saatiin kahdeksan kappaletta. Toisena
tammikuun

tapahtumana vuorossa oli myös toistamiseen siirretty LettuCup yhdessä

Rakennusinsinöörikillan ja Maanmittarikillan fuksien kanssa. Tapahtuman alustana toimi oma
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Discord-kanava, jonne ilmoittautuneet fuksit pääsivät joukkueensa kanssa. LettuCupissa fuksit
pääsivät ratkomaan lettuaiheisia tehtäviä ja haasteita ryhmänsä kanssa ja jokaisesta palautetusta
tehtävästä joukkue sai eri määrän pisteitä. Illan päätteeksi nähtiin huikea voittajien julkistaminen,
ja voittanut joukkue kruunattiin juhlallisesti LettuCup-pokaalilla.
Kevään PTR-Turnaus järjestettiin helmikuussa. Vuonna 2021 sekä fukseille että vanhemmille
suunnatussa tapahtumassa joukkueet pääsivät suorittamaan turnauksessa sekä Zoom-alustalla
pidettyjä aktiivisempia rastitehtäviä, mutta myös täysin etänä tehtäviä osakilpailuja. Joka
tehtävässä parhaiten suoriutunut joukkue sai suurimman pistepotin. Voittanut joukkue sai uutena
lanseeratun PTR-Turnaus-pokaalin, johon alettiin vuodesta 2021 keräämään myös voittaneen
joukkueen jäsenten nimet. Tapahtuma oli selkeästi onnistunein siihen asti järjestetyistä
etätapahtumista.
Laskiaisviikko alkoi Fuksijäynän sekä Kavitaation käskynjaolla, jossa fukseille annettiin pakollisen
fuksipisteen eli Fuksijäynän ohjeet, esitehtävät ja ryhmiin ilmoittautumisen ohjeet. Lisäksi
alkupamauksensa sai Kavitaatio, jota aktiivinen määrä fukseja lähti järjestämään. Myös edeltävänä
vuonna aloitettu Talvitemmellys sai jatkoa laskiaisviikolla. Vuonna 2021 Talvitemmellys järjestettiin
viikon

mittaisena

tapahtumana,

jossa

viikon

aikana

Telegramissa

julkaistiin

erilaisia

laskiaishenkisiä haasteita, joita tekemällä pystyi lunastamaan itselleen uuden TalviOnnea
haalarimerkin. Vuoden 2021 fuksipäälliköt Hämynen ja Palo toimivat tapahtuman organisoijina.
Heti maaliskuun alussa Wappu julistettiin järjestettäväksi, ja tämän innoittamana järjestettiin
myös Wappuluento fukseille. Luento pidettiin etämuotoisesti ja siinä kerrottiin muun muassa
teekkarilakkitutkinnon suorittamiseen liittyvistä seikoista, kuten pistekortin eri pakollisista
pisteistä ja pisterajojen muutoksista. Haastavien olosuhteiden vuoksi lakkitutkinnon pisterajoja
laskettiin peruutetut tapahtumat huomioiden. Eri vuosijuhlien peruuntuessa ja tapahtumien
ollessa etänä, otettiin Suurtyöpiste myös pois pakollisista pisteistä. Lakkitutkintotiedotusten lisäksi
fuksit saivat tietää eri Wapunajan tapahtumista ja esimerkiksi fuksipeijaisista ja -spekseistä.
Maaliskuun aikana järjestettiin myös PT:n lakkitutkinnon pakollisena osana toimivat laulukokeet,
joihin fuksit saivat osallistua yksin tai pienryhmissä. Laulukokeet järjestettiin 30 minuutin
mittaisina etäkokeina, joiden aikana fukseille opetettiin yleisimpiä lauluja ja laulutyyppejä.
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Kokeessa

kokeiltiin

myös

yhteislaulua

ja

keskusteltiin

laulukulttuurista.

Laulukokeen

suoritteeseen kuuluivat kokeeseen osallistumisen lisäksi esimateriaalin läpikäynti sekä oman
laulun sanoitus. Esimateriaaleina fukseille jaettiin erilaisista laulutyypeistä koottu esimerkkiläsy
sekä tiivistetty tietopaketti laulukulttuurin historiasta ja PT:n laulukulttuurista.
Fuksijäynä pidettiin fuksipistekortin yhtenä pakollisena pisteenä, jota varten fuksit pääsivät
muodostamaan omat noin kahdeksan henkilön jäynäjoukkueet. Ennen itse jäynäpäivää fuksit
suunnittelivat ryhmissään oman jäynän, ideoinnin ja toteutuksen sekä tekivät jäynäyskulttuuriin
tutustuttavan esitehtävän. Fukseja kannustettiin tekemään jäyniä myös etämuotoisesti.
Jäynäpäivä toteutettiin etämuotoisesti Otaniemen Design Factoryltä striiminä, jota fuksit pääsivät
seuraamaan kotisohviltansa. Jäynäpäivässä katsottiin fuksien lopulliset dokumentoidut jäynät,
jotka olivatkin innovatiivisia ja monipuolisia toteutukseltaan.
Maaliskuun lopussa järjestettiin fuksien suunnittelema ja toteuttama Kavitaatio teemalla
Kavitaatio Goes Worldwide. Tapahtuma oli etämuotoinen rastikiertely, jossa osallistujat saivat
valita joukkuetta kiinnostavan maan ja suorittaa erilaisia tehtäviä oman maansa twistillä. Ohjelmaa
oli järjestetty runsaasti koko illaksi, ja rastien aiheet vaihtelivat ruoanlaitosta maantietoon. Tänä
vuonna tapahtuma oli suunnattu CHEMin jäsenistölle ja osallistujamäärä oli hyvä, yli 100 henkeä.
Huhtikuussa järjestettiin myös perinteinen fuksikasvatuksen päättävä Prosessin alasajo sekä
Fuksien wappusitsejä korvaava Wappu-Ceissinen :D yhdessä Automaatio- ja systeemitekniikan
killan sekä Sähköinsinöörikillan kanssa. Ennen alasajoa fuksit saivat myös osallistua Otaniemeen
tutustuttavalle kiertelylle omaan tahtiin nauhoituksen avulla. Etämuotoisen Wappu-Ceissisen :D
aikana fuksit osallistuivat sekaryhmissä erilaisiin ryhmäyttäviin aktiviteetteihin, muun muassa
pienryhmien speed datingiin ja piirustuspeleihin.
Perinteiset Fuksipeijaiset alkoivat pian Wapun julistamisen jälkeen ja kestivät aina Wappuun
(1.5.2021) saakka. Peijaisten aikana vapaaehtoisista fukseista koostuva peijaisjoukkue suoritti
erilaisia tehtäviä yksin ja pienissä ryhmissä kisaten muita Otaniemen fuksijoukkueita vastaan.
Myös fuksispeksit järjestettiin osana peijaisia ja prosessiteekkarifuksien joukkue teki oman
speksinsä, joka esitettiin Wapun aatonaattona koko Otaniemelle.
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Lakit jaettiin edellisistä vuosista poiketen hajautetusti kahden päivän aikana Kemian tekniikan
korkeakoulun takapihalla. Lakkienjako järjestettiin yhdistyksen kesken ja lakkeja olivat jakamassa
fuksipäälliköt. Jokainen fuksi sai varata itselleen 15 minuutin lakkienjakohetken kahden muun
vuosikurssilaisen kanssa.
Lakkeja tilasi CHEMin opiskelijoista yhteensä 147 henkilöä. Näistä yhdistyksen fukseja oli 133 ja
KV- ja maisteriopiskelijoita 14. Wappulakkiin oikeutettuja oli yhteensä 127 henkilöä ja
äitienpäivänä lakkinsa sai 20 opiskelijaa.

Syyslukukausi
Syksyn alkaessa oli voimassa vielä joitain koronarajoituksia, mutta kaikki tapahtumat pyrittiin
järjestämään livetapahtumina rajoitusten sallimassa muodossa. Syksy alkoi Waraslähdöllä, joka
järjestettiin

sunnuntaina

päivä

ennen

orientaatioviikon

alkua.

Tapahtumassa

leikittiin

tutustumisleikkejä Alvarin aukiolla ja sen jälkeen jakauduttiin kahteen eri jatkopaikkaan,
Rantasaunalle ja Otakaari 20.
Orientaatioviikko alkoi perinteisesti fuksiryhmiin jakautumisella ja ryhmittäin ISOjen johdolla
kampuksen kiertelemisellä ja muun muassa haalareiden sovittamisella, fuksipistekorttien
esittelyllä ja jakamisella sekä fuksiryhmäkuvien ottamisella. Sama ohjelma jatkui tiistaipäivänä.
Maanantai-ilta

jatkui

Prosessin

käynnistyksellä,

joka

tänä

vuonna

järjestettiin

kokoontumisrajoitusten vuoksi niin, että ISOt isännöivät fuksiryhmiä kodeissaan. Fuksiryhmissä
katsottiin yhdessä hallituksen OUBSilta lähettämä striimi, jossa tapahtuman sponsorit UPM ja
Metso Outotec esiintyivät lyhyesti ja esiteltiin sponsorien fukseille jakama lahjakassi ja sen sisältö.
Lisäksi ohjelmassa oli hallituksen ja ISOvastaavan esittäytyminen sekä pientä fuksiryhmittäin
suoritettavaa ohjelmaa.
Orientaatioviikon tiistaina järjestettiin Otaniemessä ISOkiertely, jossa ISOt pitivät rasteja ja fuksit
kiertelivät fuksiryhmittäin. Kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumalla ei ollut jatkoja.
Tapahtuma oli onnistunut ja kaikki ISOryhmät saatiin pitämään rastia.
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Orientaatioviikon torstaina järjestettiin fukseille ISOille Otarannassa Fuksipiknik. Paikalle tuotiin
pelejä, kuten mölkky ja kroketti. Fuksit ja ISOt toivat myös omia pihapelejä ja lisäksi paikalla
soitettiin musiikkia. PT:n teltan alta löytyi myös vesipiste.
Orientaatioviikon perjantaina järjestettiin perinteisille Kaukkareille korvaava tapahtuma:
Teekkarius 1.0 -rastikiertely. Rasteilla esiteltiin teekkarikulttuurin eri puolia, esimerkiksi
laulukulttuuria, wappulehtiä, jäynäämistä, krokettia ja beer pongia. Rastikiertelyn päätteeksi
järjestettiin Ossinlammella ulkojatkot. Paikalla oli beer pong -pöytiä ja Aalto-DJ soittamassa
musiikkia. Tunnelmaa nostatettiin PT:n kaiuttimilla ja ledikannuilla.
Muita syyskuun tapahtumia olivat GrilliChilli, jossa grillailtiin ja testattiin yhdistystilan uutta
terassia, sekä CHEM-Appro, joka toteutettiin yhteistyössä CHEM:n kiltojen kanssa. Tapahtumassa
oli kiltojen ja PT:n pitämiä rasteja, sekä paikallisia ravintoloita ja kauppoja. Jatkot pidettiin
Ossinlammella. Myös Otatarhan ajoihin saatiin fukseilta hyvän kokoinen joukkue, ja fuksit etenivät
aina finaaliin asti.
Lokakuussa järjestettiin LettuCup yhteistyössä Maanmittarikillan ja Rakennusinsinöörikillan
kanssa. Aluksi pelailtiin Alvarin aukiolla sekajoukkueissa sankopalloa, polttopalloa, ultimatea ja
muita rennompia pelejä, kuten krokettia, mölkkyä ja spikeballia. LettuCup jaettiin swägsukkulaviestijuoksun voittajajoukkueelle. Jatkot järjestettiin Otakaari 20:ssä, jossa oli tarjolla
vohveleita ja lettuja. Jatkojen ohjelmaan sisältyi sauna, lautapelejä, tietovisa ja karaoke.
Lokakuussa järjestettiin myös Prosessin optimointi yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa.
Tapahtumassa esiteltiin muiden Otaniemen kiltojen ja yhdistysten haalareita, AFRY piti
yritysesittelyn ja fuksit saivat omat haalarinsa. Saliosuuden jälkeen järjestettiin rastikiertely, jossa
yhdistyksen eri toimikunnat pääsivät esittäytymään ja esittelemään toimihenkilövirkojaan.
Tapahtuman jatkot järjestettiin Rantasaunalla ja ne olivat avoimet myös rastinpitäjille.
Marraskuussa järjestettiin Takkakabinetissa rento Haalarimerkkien ompeluilta fukseille, jossa
myytiin ja ommeltiin merkkejä. Lisäksi järjestettiin Fuksisitsit Täffällä. Sitseillä ei ollut jatkoja
koronatilanteen tuomien vaikeuksien vuoksi. Marraskuun lopussa järjestettiin vielä Fuksimerkin ja
-matrikkelin julkistustilaisuus Ossinkulmalla. Tapahtumassa merkki- ja matrikkelivastaavat

21

esittelivät yhdistyksen vuoden 2021 fuksimerkin ja fuksimatrikkelin. Lisäksi vastavalitut vuoden
2022 fuksipäälliköt esittäytyivät. Tapahtumassa tarjoiltiin karkkia, sipsiä ja mehua.
Marras- ja joulukuun aikana järjestettiin myös PäleWartit, joissa fuksipäälliköt kävivät fuksien
kanssa mennyttä syksyä läpi. Warteissa juteltiin alkaneen kouluvuoden mukanaan tuomista
tunteista ja tunnelmista.
Yhdistyksen

omien

fuksitapahtumien

lisäksi

fuksipäälliköt

osallistuivat

syksyn

aikana

Teekkarijaoston Fuksitoimikunnan tapahtumien järjestämiseen. Näitä tapahtumia olivat
Otasuunnistukset syyskuussa ja Fuksien juhlasitsit marraskuussa.

KV-toiminta
Yhdistyksen KV- ja maisterivastaava Julia Wierzchowiecka toimi yhdistyksen kansainvälisyyttä
edistävissä asioissa. Tämän lisäksi KV- ja maisterivastaava rekrytoi yhdessä CHEM:n muiden KVvastaavien kanssa 30 KV-tutoria.

Kevätlukukausi
Vuoden 2021 tammikuussa kemian tekniikan korkeakoulussa vaihto-opinnot aloitti 15 vaihtoopiskelijaa, joista osa suoritti vaihdon etänä kotimaastaan käsin. Uusille sekä toista
vaihtolukukauttaan suorittaville vaihto-opiskelijoille järjestettiin kevään aikana erilaisia, pääosin
etämuotoisia, tapahtumia. 12.1. toivotettiin uudet opiskelijat tervetulleiksi rennon jutustelun
merkeissä Welcoming Evening -tapahtumassa ja 28.1. järjestettiin suomalaista kulttuuria
esittelevä Finnish Culture Evening -tapahtuma.
Helmikuussa järjestettiin kevään ainoa fyysinen tapahtuma, Valentine’s Day Campus Tour 14.2.,
joka oli rastikiertelytyyppinen kampuskiertely pienissä ryhmissä. Kävelyn lisäksi tapahtumaan
kuului kroketin pelaamista sekä makkaran paistoa.
Wapun

lähestyessä päätettiin

jakaa

lahjakasseja wapputunnelman

nostattamiseksi, ja

wapputapahtumat huipentuivat 27.4. järjestettyihin CHEM International -Wappusitseihin, jotka
tänä vuonna järjestettiin Zoomissa yhdessä vuoden 2020 KV-vastaavien kanssa.
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Kevään aikana päätettiin myös CHEM:n KV-sektorin kulujen jakamisesta siten, että yksi
kilta/yhdistys huolehtii kulujen hoidosta puolet kalenterivuodesta, jonka jälkeen vuoro siirtyy
seuraavalle killalle/yhdistykselle. Päätettiin Kemistikillan olevan vastuussa kevään kuluista ja
Vuorimieskilta syksyn kuluista.

Syyslukukausi
Syksyllä opintonsa aloitti yhteensä 171 vaihto- ja maisteriopiskelijaa. Ennen orientaatioviikkoa,
heille järjestettiin 4.9. Kickstart -niminen tutustumistapahtuma, jossa oli rentoa ulkopelien
pelailua. Orientaatioviikolla järjestettäviä tapahtumia olivat tiistain Tutor Checkpoint Crawl, jossa
tutorit pääsivät pitämään rasteja Otaniemessä, keskiviikkona Guild Hangout, jonka tarkoituksena
oli esitellä varsinkin maisteriopiskelijoille CHEM:n kiltoja. Koska osa uusista opiskelijoista suoritti
vaihdon

etänä,

tai

ei

vielä

päässyt

koronarajoitusten

vuoksi

Suomeen,

järjestettiin

orientaatioviikon torstaina Online Hangout Zoomissa.
Muita syyskuun tapahtumia olivat 16.9. järjestetyt Practise Sitsit, joiden tarkoituksena oli
tutustuttaa uudet opiskelijat sitsikulttuuriin sekä opettaa sitsikäytöstapoja, ja 23.9. olivat
Teekkarjaoston alaisen KvTMK:n järjestämät International Sitsit, joiden teemana oli ABBA.
Lokakuussa järjestettiin kolme tapahtumaa; 11.10. oli Finnish Culture Evening, tällä kertaa
suomalaista kulttuuria esiteltiin livemuodossa, mikä mahdollisti ruokatarjoilun ja saunomisen, ja
18.10. järjestettiin yhdessä Insinööritieteiden korkeakoulun KV- ja maisterivastaavien kanssa
yhteistapahtuma, jossa kamppailtiin korkeakouluittain Alvarin aukiolla, minkä jälkeen päästiin
jatkoille

Rantasaunalle.

Viimeisenä

vuorossa

olivat

Teekkarijaoston

KvTMK:n

toteemieläinteemaiset KV-ISOsitsit 29.10.
Marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa KvTMK:n perinteisen Mystery Dinnerin sijaan
International Grand Sitsit Teekkariperinneviikolla. Toinen kuukauden tapahtuma oli CHEM KV- ja
maisterivastaavien järjestämä Food Around the World Ossinkulmalla. Joulukuussa puolestaan
järjestettiin yksi tapahtuma vaihto- ja maisteriopiskelijoille, Goodbye Sauna, ja yksi tapahtuma
tutoreille, eli Tutor Thank You Evening Gorsussa.
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ISOtoiminta
Huhtikuun

alussa

fuksitoimikunta

järjesti

2020

ISOvastaavan

Tella

Taskisen

johdolla

ISOWappumäihän, joka oli kaikille PT:n jäsenille avoin ISOjen järjestämä wapputapahtuma.
Tapahtuma oli jaettu useampaan osallistavaan eri ohjelmanumeroon, joita osallistujat kykenivät
seuraamaan Zoom-seminaarin välityksellä. Juonto ja hallinnointi tapahtui Aalto Design Factoryltä
käsin, ja ohjelmanumeroita striimattiin myös ISOjen kotisohvilta. Tapahtuman aikana palkittiin
erinomaisesti vuotensa suorittaneet superISOt Eeli Klemelä, Eveliina Palo, Ottilia Romana ja Sami
Kriikku ITMK:n perinteiden mukaisesti. Ensimmäistä kertaa annettiin myös kahdeksan
kunniamainintaa fuksien äänestämille ansioituneille ISOille. Kunniamainintaan ylsivät CoPuLitISOryhmän jäsenet Tara Terho vastuuISOna ja ISOt Ariana Voitsekhovski, Eeli Klemelä, Ottilia
Romana, Tobias Waris ja hallitusISO Sasu Pasanen. Lisäksi kunniamaininnan saivat Jussu Hämynen
ja Maria Pikhtina. Huhtikuussa ISOtoimikunta 2020 järjesti myös etänä ISOsitsit, joihin kaikki
halukkaat ISOt pääsivät osallistumaan. Kevään aikana jokainen ISOryhmä myös järjesti ryhmälleen
rajoitusten mukaista tekemistä fuksiryhmätapahtuman nimissä.
ISOvastaava Joona Pystynen oli vastuussa lukuvuoden 2021–2022 ISOjen rekrytoinnista,
kouluttamisesta, tiedottamisesta ja tapahtumista. ISOvastaava kokosi ISOhenkilöt lukuvuodelle
2021–2022 ja rekrytointi ja haastattelut suoritettiin helmi-maaliskuussa. ISOvastaava haastatteli
myös Chemical Engineering -ISOt. ISOja valittiin yhteensä 83 kpl, joista 9 oli TF-ISOja ja 9 Chemical
Engineering -ISOja. Ryhmäjako suoritettiin maaliskuussa. Suomenkielisen kandidaattiohjelman
ryhmiä oli 15, joista viidessä oli TF-ISOja. Chemical Engineering ryhmiä oli kaksi. Jokainen ryhmä
valitsi

keskuudestaan

vastuuISOn

johtamaan

ryhmän

toimintaa

ja

kommunikoimaan

ISOvastaavan kanssa. Jokaiselle ISOryhmälle nimettiin myös oma hallitusISO yhdistyksen vuoden
2021 hallituksesta.
Teekkarijaoston ISOtoimikunnan järjestämä teekkari-ISOkoulutus uusille ISOille toteutettiin
Zoomissa rastikiertelyn muodossa huhtikuussa. ISOille järjestettiin syyskuun alussa ennen koulun
alkua Wiimeinen Woitelu, jossa ISOt kiertelivät rasteja ISOryhmissään ja saivat koulutusta ja
vinkkejä orientaatioviikkoon ja koko ISOvuoteensa ISOvastaavalta, fuksipäälliköiltä sekä KV- ja
maisterivastaavalta. Tapahtuma toimi myös virkistystapahtumana ISOille, ja siellä suoritettiin
yhdistyksen ISOkaste ja ISOvalan vannominen.
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Waraslähdössä ISOt tulivat tutustumaan uusiin fukseihin ja osallistumaan ryhmäytymisleikkeihin.
Syksyn orientaatioviikolla ISOt olivat vastuussa fuksien aikataulujen toteutumisesta ja heidän
viihtyvyydestään. Orientaatioviikon tiistaina ISOt olivat lisäksi pitämässä rasteja fukseille
ISOkiertelyssä. Marraskuussa järjestettiin PT x Inkubio: Painajainen Teekkarikylässä yhdessä
Inkubion kanssa. Tapahtumassa fuksit pääsivät sekaryhmissä kiertelemään ISOjen pitämiä rasteja.
Jatkot järjestettiin OK20 alakerrassa. ISOt järjestivät loka- marraskuussa fuksiryhmilleen myös
fuksiryhmätapahtumat,

joissa

aktiviteetteina

oli

esimerkiksi

lautapelien

pelailua

ja

haalarimerkkien ompelua.

Toimikunnan julkaisut
Prosessiteekkareiden fuksiopas 2021 sekä Fuksi Guide 2021
Fuksipäälliköt suunnittelivat, toteuttivat ja taittoivat sekä suomen- että englanninkielisen
fuksioppaan. Fuksioppaan suomen- ja englanninkielinen versio olivat saatavilla sähköisessä
muodossa yhdistyksen nettisivuilla ja korkeakoulun lähettämän sähköpostin mukaan liitettiin
linkki sähköiseen fuksioppaaseen. Suomenkieliset fuksioppaat lähetettiin kesällä postitse
opiskelupaikan vastaanottaneille opiskelijoille koulun toimesta, ja englanninkielisen version
fyysinen kopio jaettiin uusille englanninkielisille kandidaattiopiskelijoille orientaatioviikolla.
Oppaat sisälsivät tietoa teekkariyhteisöstä, opiskelujen aloittamisesta ja fuksivuoden opintojen
sisällöstä Aallossa ja Kemian tekniikan korkeakoulussa sekä tervehdyksiä lukuisilta eri tahoilta,
kuten fuksipäälliköiltä, fuksimajurilta, korkeakoululta, yhdistyksen hallitukselta sekä AYY:ltä.
Suomenkielisessä fuksioppaassa oli 58 sivua ja niitä tilattiin 200 kappaletta.
Englanninkielisen fuksioppaan keskeisin ero suomenkieliseen fuksioppaaseen oli opintojen
tietosisällön

muutos

englanninkielistä

kandidaattiohjelmaa

vastaavaksi.

Oppaan

ohjelmanjohtajan tervehdyksen teki Chemical Engineering -kandidaattiohjelman johtaja Mikko
Möttönen. Englanninkielisessä fuksioppaassa oli 58 sivua ja sitä tilattiin 25 kappaletta.
PT Fuksipistekortti sekä PT Fuksi Point Card 2021
Fuksipäälliköt suunnittelivat, taittoivat ja tilasivat fuksipistekortit sekä niiden englanninkieliset
käännökset, jotka jaettiin Orientaatioviikolla jokaiselle uudelle opiskelijalle. Fuksipistekorteista
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toimitettiin suomen- ja englanninkielinen versio, jotta jokainen uusi kandidaattiopiskelija voisi
suorittaa lakkitutkinnon haluamallansa kielellä. Fuksipistekortin pakollisten pisteiden sisältö pysyi
samana aiemmasta vuodesta. Vapaavalintaisten pisteiden suorittamisrajana pysyi 30 pistettä.
Epävarman maailmantilanteen myötä vapaavalintaisten pisteiden suorittamisen valinnaisuuden
määrää lisättiin lisäämällä vapaita viivoja. Suomenkielisiä fuksipistekortteja tilattiin 200 kappaletta,
ja

englanninkielisiä

Fuksi

Point

Cardeja

tilattiin

30

kappaletta.

CHEM Guide 2021
CHEMin

kiltojen

ja yhdistyksen

KV-

ja maisterivastaavat

suunnittelivat

ja

toteuttivat

englanninkielisen oppaan vaihto-opiskelijoille, joka lähetettiin sähköisesti syksyllä 2021 saapuville
vaihto-oppilaille. Opas sisälsi yleistietoa Suomessa asumisesta, vinkkejä ja esimerkkejä vaihtooppilaille, tietoa Aalto-yliopistosta, kiltojen esittelyjä, sekä tärkeitä yhteystietoja. CHEM Guidessa
oli 26 sivua ja se lähetettiin vain sähköisenä versiona.

Tapahtumat
Kevät
8.1. Tammiorientaatio
12.1. Welcoming evening
21.1. Kaukkarisuunnistus
26.1. LettuCup (yhdessä IK:n ja MK:n kanssa)
28.1. Finnish Culture Evening
11.2. PTR-Turnaus
14.2. Valentine’s Day Campus Tour
15.2. Fuksijäynän & Kavitaation käskynanto
15.2.–21.2. Talvitemmellys
1.3. Wappuluento
11.3. Fuksijäynäpäivä
20.3. Kavitaatio Goes Worldwide
9.4. ISOWappumäihä
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17.4. Prosessin alasajo
21.4. Wappu-Ceissinen :D (yhdessä SIK:in ja AS:n kanssa)
27.4. Chem International Wappusitsit
29.4. Fuksispeksit (yhdessä FTMK:n kanssa)
Syksy
3.9. Wiimeinen Woitelu
4.9. Kickstart
5.9. Waraslähtö
6.9. Prosessin käynnistys
7.9. ISOkiertely
7.9. Tutor Checkpoint Crawl
8.9. Guild Hangout
9.9. Fuksipiknik
10.9. Teekkarius 1.0 -rastikiertely
10.9. Online Hangout
16.9. Practise Sitsit
23.9. International Sitsit
24.9. GrilliChilli
28.9. CHEM-Approt
11.10. Finnish Culture Evening
14.10. LettuCup
18.10. CHEM-ENG Guild Games
19.10. Prosessin optimointi
29.10. PT x Inkubio: Painajainen Teekkarikylässä
3.11. Haalarimerkkien ompeluilta
5.11. Fuksisitsit
11.11. Food Around the World
28.11. Fuksimerkin ja -matrikkelin julkistustilaisuus
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10.12. CHEM International Pre-Xmas party
17.12. Tutor Thank You -Evening
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Tapahtumatoimikunta
Tapahtumatoimikunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Niko Saastamoinen, joka toimi myös
yhdistyksen isäntänä. Yhdistyksen emäntänä toimi Elmeri Koponen. He edustivat yhdistystä AYY:n
alaisuudessa toimivassa Isännistössä ja Emännistössä (IE).
Tapahtumatoimikuntaan kuuluivat lisäksi seuraavat toimihenkilöt:
Inka Antikainen

Apu-IE

Jakke Anttila

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Jani Anttila

Autokuski, Laulukirjatoimikunnan jäsen, Wappumestari

Anu Eilamo

Apu-IE

Maisa Haapanen

Apu-IE

Riikka Hammar

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Oona Hanska

Laulukirjatoimikunnan puheenjohtaja

Janika Hart

Lämmönsiirtäjä IX, Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Heikki Hartikka

Apu-IE

Toni Heinilä

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Oskari Honka

Apu-IE

Aino Hukkanen

Paljuvastaava

Anna Ihamuotila

Apu-IE, Lukkarikisälli

Linda Jalonen

Apu-IE

Taru Jormakka

Lämmönsiirtäjä IX, Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Nina Jokiaho

Bilevastaava

Julia Jänkävaara

Apu-IE, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen

Nora Kahanpää

Bilevastaava, Laulukirjatoimikunnan jäsen

Jessika Katajainen

Lukkarikisälli

Kai Karvetti

Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Eeli Klemelä

Apu-IE

Venla Kokkonen

Apu-IE

Elmeri Koponen

Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen
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Milja Koskela

Laulukirjatoimikunnan puheenjohtaja, Lämmönsiirtotoimikunnan
jäsen

Leevi Kosonen

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Hanna Kujanpää

Apu-IE

Ella Kuuri-Riutta

Apu-IE

Leevi Lamminjoki

Lukkarikisälli

Onni Lehtikuja

Lukkarikisälli

Krista Lindqvist

Autokuski, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen

Ville Lindström

Autokuski, Bilevastaava, Lukkarikisälli

Laura Lukkarila

Laulukirjatoimikunnan jäsen, Lukkarimestari

Cecilia Maijala

Apu-IE

Helmi Malk

Apu-IE

Ilona Malmipuro

Lukkarikisälli

Janina Mellanen

Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen

Rudolf Nikander

Lukkarikisälli

Jenina Noki

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Sasu Pasanen

Autokuski

Anna Pasonen

Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Pekka Perkiö

Lukkarikisälli

Tiia Porkola

Apu-IE

Joona Pystynen

Autokuski, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen,
Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Atte Reunanen

Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen

Jenni Roivas

Apu-IE

Ottilia Romana

Apu-IE, Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen

Sauli Rytkönen

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Tuulia Rytkönen

Apu-IE

Perttu Saarela

Wappumestari

Niko Saastamoinen

Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Vilma Saranpää

Apu-IE
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Anna Savola

Apu-IE

Sara Siivola

Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen, Lämmönsiirtotoimikunta X

Kaisla Soljanto

Paljuvastaava

Jaakko Sääskilahti

Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Mariina Tikka

Apu-IE

Julia Tofferi

Lämmönsiirtotoimikunta X jäsen

Emilia Tognetty

Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen, Lämmönsiirtotoimikunta X

Saaga Torvinen

Apu-IE

Mimi Tran

Apu-IE

Olli Tunkelo

Paljuvastaava, Lämmönsiirtäjä X

Pyry Vartia

Lukkarikisälli

Eetu Varttila

Lukkarikisälli

Elsa Viljakainen

Apu-IE

Anni Virta

Apu-IE

Laura Virtanen

Lämmönsiirtotoimikunnan jäsenet

Salla Vuohtoniemi

Apu-IE

Jere Vänskä

Laulukirjatoimikunnan jäsen

Veikka Wiksten

Lukkarikisälli

Sami Yli-Seppänen

Apu-IE

Tapahtumatoimikunta järjesti vuoden aikana erilaisia perinteisiä tapahtumia sekä pyrki keksimään
vaihtoehtoisia tapoja järjestää kyseisiä tapahtumia etänä. Vuosi alkoi pandemiatilanteen ollessa
vahvasti läsnä ja estäen livetapahtumien järjestämisen.
Kaikki alkuvuoden tapahtumat järjestettiin etänä. Uusi etätapahtuma WappuKombat yhdessä
Rakennusinsinöörikillan kanssa järjestettynä oli osallistujien mielestä menestys, ja tapahtuman
uudelleenjärjestämistä toivottiin kovasti. Keväällä myös järjestettiin viikoittain maanantaina
Yhdistyksen kahvihetki Zoomissa, jossa oli paikalla aina vähintään kaksi hallituksen jäsntä.
Kahvihetket koettiin mukavaksi virkistykseksi vallinneen tilanteen keskellä ja ne lievittivät pahinta
ikävää yhdistystilaa kohtaan.
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Syksyn alkaessa koronarajoitukset vaikuttivat vielä vahvasti tapahtumien toteutuksiin, mutta
kaikki

tapahtumatoimikunnan

tapahtumina.

tapahtumat

Tapahtumatoimikunta

onnistuttiin

järjesti

syksyn

järjestämään

aikana

kolmet

turvallisesti
sitsit,

live-

Fuksisitsit,

Korkeakoulusitsit sekä Perhe- ja kaverisitsit. Muita tapahtumatoimikunnan järjestämiä tapahtumia
syksyllä olivat Sauna- ja leffailta, PikkujouluT sekä Toimarikaato.
Vuoden 2021 keväällä aloitettiin valmistautuminen yhdistyksen 10. juhlavuoteen. Tämän johdosta
tapahtumatoimikunnan alle perustettiin laulukirjatoimikunta sekä Lämmönsiirtotoimikunta X.
Laulukirjatoimikunta

aloitti

yhdistyksen

oman

laulukirjan

Lämmönsiirtotoimikunta X yhdistyksen 10. juhlavuoden suunnittelun.

toimittamisen

ja

Lämmönsiirto X -

toimikunta järjesti syksyllä ensimmäisen tapahtumansa Historiaa ja viiniä- muodossa.

Bilevastaavat
Bilevastaavat eivät keväällä päässeet järjestämään livetapahtumia koronarajoituksista johtuen.
Syksyllä bilevastaavat järjestivät Lämmönsiirtobileet sekä Wirtaa Wanhoille -tapahtuman.
Lämmönsiirtobileisiin bilevastaavat olivat laatineet kolme rastia, joiden välillä osallistujat kiersivät.
Rasteilla oli ruukkujen maalausta, drinkkikoulutus ja yhdistyksen 10. juhlavuoden tunnelmointia.
Mukana tapahtumassa oli myös lämmönsiirtotoimikunta X, joka vastasi juhlavuoden esiin
tuomisesta. Wirtaa Wanhoille -tapahtuma oli suunnattu 2019 ja aikaisemmin aloittaneille
opiskelijoille. Ilta koostui rennosta oleskelusta, tapaksien nauttimisesta ja viinitarjoilusta.

Apu-IE
Apu-IE avusti isäntää ja emäntää vuoden aikana sitsien ja muiden illanviettojen järjestämisessä
koristelun, ruuanlaiton, siivouksen sekä tarjoilun muodossa. Apu-IE myös piti itsenäisesti rastia
Prosessin optimoinnissa, jossa he kertoivat mitä kaikkea apu-IE:n toimintaan kuuluu.

Lukkaritoimikunta
Lukkaritoimikuntaa johti vuonna 2021 Laura Lukkarila. Sitsejä keväällä ei pystytty järjestämään,
mutta lukkaritoimikunta laati keväällä ohjeistuksen lukkareille koskien laululäsyjä ja sitsien yleistä
viihtyvyyttä. Syksyllä lukkaritoimikunta oli johtamassa laulua Fuksisitseillä, Korkeakoulusitseillä,
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sekä Perhe- ja kaverisitseillä. Perhe- ja kaverisitseillä lukkareiksi nimitettiin Ville Lindström ja Pekka
Perkiö.

Lämmönsiirto
Lämmönsiirtotoimikunta joutui tekemään loppukesästä 2021 päätöksen Lämmönsiirto IX:n
etätoteutuksesta. Epävakaassa tilanteessa livejuhlien järjestämisen jatkaminen muodosti liian
suuren taloudellisen riskin yhdistykselle. Lisäksi osallistujien terveyttä ei haluttu riskeerata.
Lämmönsiirto

järjestettiin

vuonna

2021

etäyhteyksin

OUBS:in

Studiolta.

Juhlien

seremoniamestarina toimi Mauri Kostiainen ja juhlapuheen piti Krista Lindqvist. Vuosijuhlastriimin
lisäksi jäsenistöllä oli mahdollisuus tilata vuosijuhlakasseja, jotka sisälsivät kolmen ruokalajin
illallisen, koristeita, Lämmönsiirto IX -läsyn, sekä Lämmönsiirto IX -snapsilasin kaiverruksineen.

Wappu
Koronatilanteesta johtuen perinteistä Wappupiknikiä ei

voitu järjestää. Tämän

sijaan

wappumestarit toteuttivat jäsenistölle wappukassit yhteistyössä IE:n kanssa. Wappukasseissa oli
erilaisia herkkuja ja tuotteita wappufiilistä kohottamaan.

Autokuskit
Autokuskit avustivat yhdistystä tapahtumien järjestämisessä tarjoamalla autojaan logistiikan
mahdollistamiseen.

Autokuskit auttoivat esimerkiksi yhdistyksen teltan kuljetuksissa ja

kauppareissuilla.

Paljuvastaavat
Paljuvastaavat eivät keväällä päässeet paljua lämmittämään pandemiatilanteen vuoksi. Syksyllä
paljuvastaavat tarjosivat lämpimiä paljuhetkiä Yhdistyksen kesäpäivillä sekä Waraslähdössä.
Paljuvastaavat huolehtivat paljun lämmittämisestä ja ylläpidosta koko tapahtuman ajan sekä
puhdistivat sen käytön jälkeen.
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Tapahtumat
Kevät
PTH’21 Game Show 29.1.
CHEMIE-COCCISHOW 27.2.
IKxPT Wappu Kombat 1.4.–23.4.
Minuuttikalja 27.4.
Yhdistyksen skumppahetki 1.5.

Syksy
Yhdistyksen kesäpäivät 7.8.
Lämmönsiirtobileet 13.9.
Historiaa ja viiniä -ilta 23.10.
Fuksisitsit 5.11.
Korkeakoulusitsit 17.11.
Wirtaa Wanhoille 22.11.
PikkujouluT 23.11.
Perhe- ja kaverisitsit 7.12.
Toimarikaato 8.12.
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Opintotoimikunta
Vuoden 2021 opintotoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen opintovastaava Sara Siivola.
Opintovastaava edusti yhdistystä AYY:n alaisuudessa toimivassa Opintotoneuvostossa (OPN).
Opintotoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt:
Linda Jalonen

Abivastaava

Fernanda Jokinen

Abivastaava

Kathy Li

Abivastaava

Veera Ollikainen

Abivastaava

Valtteri Siira

Tenttiarkistonhoitaja

Linh Tong

Abivastaava

Sofia Tynkkynen

Abivastaava

Laura Virtanen

Abivastaava

Tenttiarkistonhoitaja huolehti tenttien keräämisestä tenttiarkistoon sekä eniten tenttejä
palauttaneiden palkitsemisesta. Yhdistyksen kesäpäivillä palkittiin eniten keväällä tenttejä
palauttanut Nora Kahanpää.
Abitiimin vastuulla oli heti kevään alussa englanninkielisen kandidaattiohjelman yhteishaku, johon
ei kuitenkaan ehditty valmistella mainontaa liian kiireellisestä aikataulusta johtuen. Abitiimin
kesken päätettiin, että vastedes edellisen vuoden abitiimi sekä opintovastaava valmistelevat
seuraavan

kevään

yhteishaun

mainonnan.

Maaliskuussa

pidettyyn

suomenkielisen

kandidaattiohjelman yhteishakuun abitiimi valmisteli yhdistyksen Instagram-tilille stooreja sekä
taiteilijoiden kanssa yhteistyössä mainoksen, joka oli kohdennettu 16–25-vuotiaille koko Suomen
alueella.
Kevään aikana toteutettiin CHEM:n kiltojen opintovastaavien kanssa etäopetuskysely. Kyselyssä
kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä sekä toiveita etäopetuksesta. Lisäksi selvitettiin pandemian
aiheuttaman etäopetuksen ja opetustilojen sulkemisen vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin.
Tuloksia käsiteltiin muun muassa Kiltojen tapaamisissa, Kemian tekniikan korkeakoulun
koulutusneuvoston kokouksissa, Kemian tekniikan korkeakoulun henkilökunnan Coffee Break 35

tilaisuudessa sekä korkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitetuilla etä-Proffakahveilla.
Kyselyn päätyttyä yhdistyksen jäsenille lähetettiin erikseen tieto kyselyn pohjalta tehtävistä
jatkotoimenpiteistä. Tällä tavoin pyrittiin lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä.
Korkeakoulusopimuksen mukaan laboratoriotakit ja -lasit siirtyivät korkeakoulun vastuulle. Tämän
myötä syksyllä myytiin eteenpäin vain varastossa olevia takkeja ja laseja.
Joulukuun aikana valmisteltiin kevään englanninkielisen kandidaattiohjelman mainosta. Tähän
mainokseen ei käytetty budjettia, sillä mainokseksi luotiin Facebook- sekä Instagram-päivitys.
Tämä toteutettiin fuksipäälliköiden sekä somevastaavien kanssa.
Opintovastaava toimi hallopedinä CHEM:n koulutusneuvostossa, koulutusneuvottelukunnassa ja
opetusosaamisen arviointiryhmässä (TCAC). Koulutusneuvostossa suunniteltiin muun muassa
akateemisen

ohjauksen

uudistusta

sekä

suunniteltiin

alustavasti

vuoden

2022–2024

opetussuunitelmia. Koulutusneuvottelukunnassa keskusteltiin hyvin kattavasti korkeakoulun
strategiasta ja pyrittiin tuomaan sitä paremmin opetushenkilökunnalle selkeäksi.
Kaikki

vuoden

opintotapahtumat

järjestettiin

Prosessiteekkareiden,

Puunjalostajakillan,

Kemistikillan sekä Vuorimieskillan opintovastaavien yhteisvoimin. Pandemiatilanteesta johtuen
kevään opintotapahtumat järjestettiin etänä.
Kevään Proffakahvit järjestettiin zoomin välityksellä. Tilaisuudessa esiteltiin etäopetuskyselyn
tuloksia sekä keskusteltiin toimivista keinoista etäopetuksessa. Tapahtuma keräsi paljon
osallistujia. Syksyn Proffakahvit järjestettiin Kemian tekniikan korkeakoulun aulassa 18.11. ja
tapahtuma keräsi jälleen paljon osallistujia.
Maisteripääainesauna järjestettiin 19.11. Gorsussa. Tapahtumaan osallistui puhujien lisäksi 30
pääaineista kiinnostunutta.
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Tapahtumat
Kevät
Teacher’s coffee break 8.4.
Proffakahvit 28.4.
Syksy
Proffakahvit 18.11.
Maisteripääainesauna 19.11.
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Yrityssuhdetoimikunta
Vuoden 2021 yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen yrityssuhdevastaava
Leevi

Kosonen.

Yrityssuhdevastaava

edusti

yhdistystä

AYY:n

alaisuudessa

toimivassa

Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK).
Yrityssuhdetoimikuntaan kuuluivat seuraavat toimihenkilöt:
Sasu Pasanen

Excursiovastaava

Iida Miettinen

Yrityssuhdekisälli

Anton Rühr

Yrityssuhdekisälli

Alisa Järvelä

Yrityssuhdekisälli

Julia Jänkävaara

Yrityssuhdekisälli

Savinya Hewapathirana

Yrityssuhdekisälli

Yrityssuhdetoimikunnan vuosi sujui erinomaisesti yhteistyösopimusten osalta ja sponsorien
määrä kasvoi viime vuodesta koronasta huolimatta. Vuosi kului haalarisponsorien hankkimisessa,
vuosisopimuksien uusimisessa ja yritystapahtumien järjestämisessä.
Vuonna 2021 yrityssuhdetoimikunta alkoi panostaa yhdistyslehden markkinointiin mahdollisille
sponsoreille ja lehteen onnistuttiin myymään aiempaa enemmän mainospaikkoja. Samat yritykset
ostivat myös mainospaikan useammasta lehdestä.

Vuosisopimukset
Vuosi alkoi tammikuussa Metsä Groupin vuosisopimuksella, joka sisälsi tuen yhdistyshuoneelle,
verkkosivuille ja viikkotiedoitteisiin. Samalla solmittiin sopimukset myös Nesteen ja Okmetic Oy:n
kanssa. Nesteen sopimuksen sisältö pysyi viime vuosien tapaisena, eli sisältäen sponsoroinnin
haalareihin, vuosijuhliin, viikkotiedotemainonnan sekä nettisivunäkyvyyden. Okmetic Oy:n kanssa
uusittiin

vuosisopimus

viikkotiedotemainonnan,

sisältäen
yritystapahtuman

haalarisponsoroinnin,
sekä

uutuutena

nettisivunäkyvyyden,
yhdistyslehtimainonnan.

Helmikuussa solmittiin SSAB:n, AFRY:n ja Puunjalostusinsinöörien vuosisopimukset, jotka pysyivät
suurimmilta osin muuttamattomina verrattuna aiempaan vuoteen. Puunjalostusinsinöörien
kanssa tehty vuosisopimus sisälsi näkyvyyden vuosijuhlissa ja verkkosivuilla, mainokset
38

yhdistyslehdessä ja sisällön tuottamisen sosiaalisessa mediassa. Sopimus SSAB:n kanssa sisälsi
haalarisponsoroinnin,

viikkotiedotemainonnan

vuosijuhlissa.

kanssa

AFRY:n

saatiin

sekä

neuvoteltua

vuonna
vanhan

2020

maksettu

sopimuksen

näkyvyys

sisällön

lisäksi

nettisivunäkyvyys, eli kokonaisuutena haalarisponsorointi, viikkotiedote, puheenvuoro Prosessin
Optimoinnissa ja nettisivunäkyvyys. Vuosisopimus Muratan kanssa uusittiin huhtikuussa hieman
muutetulla sisällöllä. Vuosisopimus sisälsi nettisivunäkyvyyden, viikkotiedotemainonnan ja
vuonna 2020 sovitun excursion.

Haalarit
Haalariprojekti

aloitettiin

vuoden

alussa

ottamalla

yhteyttä

viime

vuosien

haalariyhteistyöyrityksiin. Haalariyhteistyöyritykset pysyivät miltei samana viime vuoteen
verrattuna, mutta kaksi uutta yritystä lähtivät mukaan tukemaan yhdistystä, Fat Lizard Brewing co.
ja Ruosniemen panimo. Haalarisponsorien hankinta saatiin päätökseen kesäkuun aikaan ja
ensimmäiset haalarit olivat valmiina jo kesällä. Haalareita tilattiin lopulta 291 kappaletta, eli 83
enemmän viime vuoteen verrattuna. Haalareita ei tänä vuonna tilattu ylimäärin viime vuosien
varastoon jääneiden haalareiden määrän takia. Entisten vuosikurssien haalareita myytiin vaihtoopiskelijoille. Vuosikurssille uniikki fontti, Futura PT, vaihdettiin selän logon tekstiin.

Lämmönsiirto IX
Yrityssuhdetoimikunta onnistui hankkimaan sponsoreita syksyllä järjestettyyn vuosijuhlaan.
Yhteistyöyritykset pysyivät samoina.

Tapahtumat
Kevät
21.1. PT:n Murata Electronics yritystapahtuma
Yhdistys järjesti etäyhteyksin virtuaaliesittelyn Muratan toimipisteelle. Murata kertoi omasta
toiminnastaan ja esitteli tehdasaluettaan. Suurin osa osallistujista oli fukseja ja useammalle heistä
tämä oli ensimmäinen yritystapahtuma.
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11.2. Etäyritysvierailu Aurubikselle
Helmikuussa jäsenistö vieraili etäyhteyksin Aurubiksen Porin tehtaalla tutustuen Aurubiksen
valssaamoon ja valimoon. Osallistujamäärä oli 11 henkilöä, jolloin yritystapahtuma saatiin pidettyä
keskustelupohjaisena. Osallistujia oli monelta eri vuosikurssilta, joille Aurubis ei ollut
entuudestaan tuttu.
20.4. Exel Composites Wappuyritystapahtuma
Tapahtuma järjestettiin Wapun alla etäyhteyksin. Jäsenistö pääsi perehtymään syvällisemmin
materiaalitieteeseen, sekä itse komposiitteihin ja niiden valmistukseen. Tapahtumaan osallistui 30
henkilöä.

Syksy
6.9. Prosessin käynnistys
Prosessin käynnistys toteutettiin tänä vuonna etäyhteyksin pandemiatilanteen takia ja tapahtuma
striimattiin fukseille ja ISOille OUBSin tilasta. Illan ohjelma koostui yritysten videoesittelystä,
rakentamiskilpailusta

ja

lahjakassien

sisällön

läpikäymisestä.

Tapahtumaa

oli

mukana

järjestämässä UPM ja Metso:Outotec. Lahjakassit olivat kyseisten yritysten sponsoroimia.
Suoratoistoa oli seuraamassa lähes 400 henkilöä.
14.9. Lämmönsiirtoviikon Case-ilta
Syksyn alussa järjestettiin Nesteen, AFRYn ja Chemigaten kanssa vuosijuhlaviikolla vuoden
ensimmäinen fyysinen yritystapahtuma Otarannan kerhotilalla. Osallistujia oli 12, jotka
suurimmalta osin olivat vanhempia tieteenharjoittajia.
19.10. Prosessin optimointi
Prosessin optimointi järjestettiin lokakuussa kandidaattikeskuksen A-salissa. Tapahtumassa
esiteltiin vuoden 2021 haalarit, jotka jaettiin uusille opiskelijoille. Saliosuuden jälkeen uudet
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opiskelijat osallistuivat fuksipäälliköiden ja eri toimihenkilöiden järjestämään rastikiertelyyn.
Prosessin optimointiin osallistui yli 200 henkilöä.
4.11. Fuksiexcursio
Tänä vuonna fuksiexcursio järjestettiin Vantaalle Okmeticin toimistolle. Yritysesittelyn jälkeen
saatiin kattava tehdaskierros. Excursio oli erittäin onnistunut, ja osallistujia oli 30, joista kaikki
olivat fukseja.
2.12. Kemianteollisuus työpaja: Hiilineutraali kemia 2045
Joulukuussa järjestettiin etäyhteyksin Kemianteollisuus ry:n kanssa työpaja, johon osallistui 10
henkilöä. Tapahtumassa päästiin pureutumaan tarkemmin hiilineutraaliuteen sekä siihen, miten
Suomi voi vaikuttaa muuhun maailmaan kestävillä ratkaisuillaan. Tapahtumassa saatiin hyvää
keskustelua aikaan, ja oli ylipäätänsä onnistunut.
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Sponsorit
Vuoden 2021 aikana yhdistystä tukivat seuraavat tahot:
ABB

Verkkosivut

AFRY

Haalarit, työ- ja harjoittelupaikkojen mainostus, verkkosivut

Aurubis

Verkkosivut

Chemigate

Vuosijuhlat

Chromaflo

Verkkosivut, työ- ja harjoittelupaikkojen mainostus

Exel Composites

Haalarit, ProTeesi, verkkosivut, vuosijuhlat

Fat Lizard Brewing co.

Haalarit

Kemianteollisuus ry

Haalarit, verkkosivut, työpaja, ProTeesi

Kotkamills

Haalarit

Metso:Outotec

Prosessinkäynnistys

Metsä Group

Yhdistyshuonenäkyvyys, kahvisponsorointi

Murata

Vuosisopimus

Neste

Vuosisopimus

Nornickel

Haalarit

Okmetic

Haalarit

Orion

Haalarit

Puunjalostusinsinöörit

Haalarit, vuosijuhlat, ProTeesi, verkkosivut, abimarkkinointi

Roal

Haalarit

Ruosniemen Panimo

Haalarit, vuosijuhlat

Sappi

Haalarit, ProTeesi

SSAB

Vuosisopimus

Sweco

Haalarit

Thermo Fisher Scientific

Haalarit

Umicore

Haalarit

UPM

Prosessinkäynnistys

Veolia Services

Vuosijuhlat

Wipak

Haalarit
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