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1 Yleistä (Puheenjohtaja Nelli Kaskirinne)

Puunjalostajakilta ry:n vuoteen 2023 kuuluu toiminnan ylläpitämistä sekä kehittämistä

kiltalaisten etujen mukaisesti. Tavoitteena on tehdä kiltaa näkyvämmäksi

korkeakoulussa ja sen ulkopuolella, sekä löytää uusia, etenkin alasta kiinnostuneita

jäseniä mukaan toimintaan. Toiminta halutaan pitää monipuolisena, ja tarjota

kiltalaisille edunvalvontaa, excursioita sekä erilaisia tapahtumia laajalla alueella.

Puunjalostajakilta ry:n sosiaalisen median kanavia on tarkoitus hyödyntää edelleen

aktiivisesti. Tapahtumien markkinointi ja tiedottaminen sosiaalisen median kanavissa

on tärkeää opiskelijoiden tavoittamisessa. Uusien kandidaatin tutkinnon opiskelijoiden

lisäksi on tarkoitus lisätä killan näkyvyyttä myös kansainvälisten- ja

maisteriopiskelijoiden keskuudessa, jotta myös nämä opiskelijat saataisiin integroitua

yhdistyksen toimintaan entistä paremmin. Tätä toteutetaan huolehtimalla siitä, että

tiedotus tapahtuu aina suomen lisäksi englanniksi. Tavoitteena on, että yhä suurempaan

osaan tapahtumista voisi osallistua myös ilman suomen kielen taitoa.

Puunjalostajakilta ry:n vuosijuhla Kuumahionta LXXVIII järjestetään jälleen perinteiseen

tapaan maaliskuussa. Tänäkin vuonna juhlien järjestämisessä raadin tukena toimii

vuosijuhlatoimikunta. Vuosijuhlaviikolle on suunniteltu lajikokeilu sekä

vuosijuhlaexcursio. Puunjalostajakilta ry hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita

sekä tukemaan vuosijuhlia että koko vuoden kattavaa toimintaa. Puunjalostajakilta ry

myös ylläpitää vanhoja yhteistyökumppanuuksia mm. jatkamalla excursiotoimintaa

aktiivisena.

Puunjalostajakilta ry tulee jatkamaan yhteistyötä myös korkeakoulun kanssa tiiviinä.

Yhteistyöllä pyritään jatkuvasti kehittämään maisteriohjelmia ja pääaineita sekä

huomioimaan opiskelijoiden palaute. Korkeakoulun muiden kiltojen ja yhdistysten

välistä yhteistyötä on tarkoitus kehittää esimerkiksi yhteisten tapahtumien muodossa.

Tavoitteena on kokoontua muiden korkeakoulun yhdistysten puheenjohtajien kanssa

mahdollisimman usein, jotta yhteistyö pysyy tiiviinä. Myös kaikkien CHEMin hallitusten

kanssa on tarkoitus kokoontua vähintään kerran kevät- sekä syyslukukaudella.



Puunjalostajakilta ry ylläpitää yhteistyötä myös Otaniemen ulkopuolelle. Tampereen

Paperikerhon kanssa tullaan jälleen järjestämään Krapularisaattori juhlavuoden

kunniaksi entistä isompana. Lisäksi Helsingin Yliopiston Metsäylioppilaiden kanssa

laajennetaan yhteistyötä viime vuodesta. Tarkoituksena on järjestää keväällä yhteiset

sitsit ja syksyllä urheilutapahtuma.

Puunjalostajakilta ry:n puheenjohtaja kuuluu Puunjalostusinsinöörien Nuorten

Forumiin, jossa tehdään yhteistyötä koko Suomen puunjalostusalan opiskelijajärjestöjen

kanssa. Vuoden aikana on tarkoitus löytää uusia kumppanuuksia yritysten ja yhdistysten

kanssa myös tämän kytköksen kautta. Lisäksi killan Puheenjohtaja edustaa kiltaa

Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan (AYY) Neuvostossa ja näin tekee yhteistyötä koko

yliopiston yhdistysten puheenjohtajien kanssa pysyäkseen ajan tasalla kiltaa koskevista

asioista.

2 Opintoasiat (Opintovastaava Joonas Kovalainen)

Opintovastaavan rooli on opiskelijoiden edunvalvonta; opiskelijoiden pitäminen ajan

tasalla opintoihin liittyvistä asioista, sekä opiskelijoiden näkemyksen edustaminen

yliopiston henkilökunnan kokouksissa sekä opetukseen liittyvissä keskusteluissa. Tätä

toteutetaan monella tavalla.

Killan sisällä opintovastaava on vastuussa opintotoimikunnasta, jossa on mukana

opiskelijoita biotuotteet-pääaineesta kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin

opinnoista sekä kaikista edustamiemme maisteriohjelmien pääaineista eli

biomassanjalostuksesta (Biomass Refining), kuitu- ja polymeeritekniikasta (Fibre and

Polymer Engineering) sekä teollisista energiaprosesseista ja kestävyydestä (Industrial

Energy Processes and Sustainability). Opintotoimikunta tapaa 4–6 kertaa vuodessa ja

kerää opiskelijoilta palautetta opinnoista sekä keskustelee niihin liittyvistä asioista.

Opintotoimikunta kokoontuu alustavasti jokaisen periodin jälkeen.

Kurssipalautetta kerätään myös kiltahuoneella olevan laatikon sekä nettisivujen kautta.

CHEM:n sisällä opintovastaava työskentelee myös yhteistyössä Kemistikillan,

Vuorimieskillan sekä Prosessiteekkareiden opintovastaavien kanssa vaikuttaakseen



yhdessä korkeakoulun opintoasioihin. Tähän liittyy tapaamisia laitosten henkilökunnan

kanssa sekä kertomalla heille opiskelijoiden palautteesta.

Laajemmalla skaalalla opintovastaava kuuluu myös Opintoneuvostoon (OPN) sekä toimii

Hallopedinä. OPN:nässä kaikkien yhdistysten opintovastaavat jakavat uutisia ja ideoita

opintoihin liittyvistä asioista ympäri Aaltoa, sekä kuulevat ylioppilaskunnan työstä

opintoasioiden ympärillä. Hallopedinä opintovastaava osallistuu tärkeisiin

henkilökunnan tapaamisiin, kuten laitosten ohjausryhmiin sekä koulutusneuvostoihin

opiskelijaedustajana.

Vuonna 2023 suurena osana Opintovastaavan tehtäviä on portfoliouudistuksen

kokouksiin osallistuminen ja niistä tiedottaminen killalle.

Opintovastaavan muihin rooleihin kuuluu tenttiarkiston ylläpitäminen sekä kesätyöinfon

järjestäminen vuoden alussa nuoremmille opiskelijoille. Vuoden aikana keväällä ja

syksyllä järjestetään Proffakahvit, jossa opiskelijat kuulevat laitoksen tutkimusryhmien

työskentelystä ja pääsevät vapaasti juttelemaan professorien kanssa opinnoista. Lisäksi

syksyllä järjestetään Maisteripääainesauna, jossa korkeakoulun maisteriohjelmien

tarjontaa esitellään kandivaiheen opiskelijoille maisteriopiskelijoiden omien kokemusten

kautta. Keväällä järjestetään myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille Kandipääainesauna

tapahtuma, jossa opiskelijat pääsevät kuulemaan eri kandivaiheen pääaineista.

Tavoitteena on myös järjestää korkeakoulun kanssa tapahtumia, joissa opiskelijat

pääsevät tutustumaan tohtoriopiskeluun ja tutkimusryhmien toimintaan.

3 Tiedotustoiminta

3.1 Tiedotus (Tiedottaja Vertti Kemppi)

Killan virallinen tiedotuskanava on sähköpostilista: ”pjk-akt@list.ayy.fi”.

Kiltalaisiamme tiedotetaan sähköpostin lisäksi Puunjalostajakillan internetsivuilla,

Puunjalostajakillan Facebook-sivulla ja -ryhmässä ja Telegram-ryhmässä. Killan

sähköpostilistalle lähetetään joka sunnuntai viikkotiedote, jossa on koottuna kaikki

killan tapahtumat, muut keskeiset tapahtumat, kesätyömahdollisuudet ja tärkeät

mailto:pjk-akt@list.ayy.fi


tiedotteet. Viikkotiedotteen jakelu keskeytyy opintojen tavoin kesän ja joululoman

ajaksi.

Killan ensisijaiset tiedotuskanavat ovat killan internetsivut sekä sähköpostilista. Näiden

lisäksi pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään killan Telegram-ryhmää, joka on

edeltäviä epävirallisempi tiedotus- ja yhteydenpitokanava. Killan internetsivujen tiedot

pyritään pitämään ajan tasalla koko vuoden ajan.

Facebook on killan toissijainen tiedotuskanava. Facebookin Puunjalostajakilta -ryhmässä

jokaisella kiltalaisella on mahdollisuus ilmoittaa tapahtumista ja muista mielestään

olennaisista alaan liittyvistä asioista. Tämän lisäksi Facebookissa on

Puunjalostajakilta-sivu, jossa vain raatilaisilla ja raadin valtuuttamilla henkilöillä on

oikeus ilmoittaa tapahtumista.

Lisäksi killalla on LinkedIn-sivu sekä -ryhmä. LinkedIn-sivua ja -ryhmää ei käytetä

varsinaisena tiedotuskanavana, vaan ne toimivat pääsääntöisesti verkostoitumisen

välineenä nykyisille ja entisille kiltalaisille. Killan oman Telegram-ryhmän lisäksi

Telegramissa on koko CHEMin yhteinen tiedotuskanava, jossa tiedotetaan kaikkien

korkeakoulun kiltojen ja yhdistysten tapahtumista.

Vuonna 2023 tiedottamisessa pyritään ylläpitämään ja kehittämään killan vakaata ja

laadukasta tiedotustoimintaa. Keskeisimpänä tavoitteena killan toimijoiden sisäistä

tiedonvälitystä pyritään kehittämään. Lisäksi sosiaalisen median sisältöjen

monipuolisuutta pyritään laajentamaan ja kehittämään. Tähän pyritään muun muassa

sillä, että tiedottajan lisäksi myös muut raatilaiset ja killan somevelhot luovat sisältöä

Instagram-tilille.

3.2 Kiltalehti Juopuu (Päätoimittaja Tinja Aromaa)

Juopuun tavoitteena on ilmestyä tänä vuonna kolme kertaa kevätlukukaudella;

FBI-päivillä, Kuumahionnan silliksellä ja vappuna. Kevään lehtien lisäksi lehti ilmestyy

kaksi kertaa syyslukukaudella, Kotimaan Pitkällä ja pikkujouluissa, eli yhteensä viisi

kertaa. Päätoimittajaa urakassa auttaa salainen toimitus, joka tuottaa suurimman osan

lehden sisällöstä. Kyseisen toimituksen lisäksi killan jäsenet ja killan sisällä toimivien

kerhojen edustajat kirjoittavat lehteen juttuja päätoimittajan niin toivoessa. Kiltalaiset



voivat lähettää palautetta, kommentteja ja erityisesti juttuideoitaan Juopuun viralliseen

sähköpostiosoitteeseen juopuu@gmail.com tai suoraan päätoimittajalle muita sähköisiä

tai perinteisiä viestintävälineitä hyödyntäen. Vuoden aikana tehdyt julkaisut postitetaan

Juopuun uskollisille kestotilaajille. Tänäkin vuonna Juopuussa julkaistaan jonkin verran

vakiopalstoja, mutta enimmäkseen keskitytään uusien juttujen, ajankohtaisten kuvien ja

monipuolisen sisällön tuottamiseen. Lehden korkeaa laatua pidetään yllä käyttämällä

laadukasta taitto-ohjelmaa ja pitämällä huoli toimituksen virkeydestä erinäisten

virkistys- ja ryhmäytymistapahtumien kautta.

4 Kansvainvälisyystoiminta (KV- ja
maisterivastaava Oskari Honka)

Vuoden 2023 tavoitteena on järjestää vaihto- sekä maisteriopiskelijoille säännöllisesti

avoimia tapahtumia. Tapahtumien kautta myös Aalto-yliopistoon ja Suomen

kulttuuriin tutustuminen tulee olemaan avainasemassa. CHEM kv-vastaavien ja

CHEM kiltojen sekä yhdistyksen järjestämien tapahtumien avulla kansainväliset

opiskelijat pääsevät tutustumaan teekkarikulttuuriin ja integroituvat

opiskelijayhteisöön. Maisterifuksien ja vaihto-oppilaiden fuksikasvatus ja lakkitutkinnot

ovat keväällä 2023 vielä vuoden 2022 kv-vastaavien vastuulla, mutta syksylle 2023

vastuu siirtyy uusille kv-vastaaville. Keväällä 2023 uusien kv-vastaavien tavoitteena on

olla mukana auttamassa ja oppimassa tapahtumissa. Uudet vastaavat ovat keväällä

vastuussa viikkotiedotteesta, vuosibudjetin suunnittelusta ja oman tapahtuman

järjestämisestä. Vuosibudjetin perusteella tavoitteena on saada korkeakoululta lisää

tukea CHEMin kiltojen kv-toimintaan.

Vuoden 2023 tavoitteena on jatkaa prosessitrilogiaa vastaavan tapahtumasarjan

kehitystä. Varsinkin vuonna 2022 ensimmäisen kerran järjestetty haalarigaala tullaan

uusimaan vuonna 2023. Tämä tapahtuma on erittäin tärkeä teekkarikulttuuriin

integroitumisen kannalta.

Kemian tekniikan korkeakoulussa Vuorimieskillan (VK), Puunjalostajakillan (PJK),

Kemistikillan (KK) ja Prosessiteekkarien (PT) kv-vastaavat tekevät tiiviisti yhteistyötä

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kv-vastaavien säännöllisiin tehtäviin kuuluu

viikkotiedotteiden lähettäminen viikoittain vaihto-opiskelijoille, josta löytyy



informaatiota tulevista tapahtumista tai tiedotettavista asioista. Tapahtumien

mainostamista helpottaa myös CHEM kv-vastaavien Instagram-tili, sähköposti listat ja

telegram-kanavat, joilla voi tavoittaa opiskelijat helpommin. Kv-vastaavien järjestämiä

tapahtumia on laidasta laitaan, mutta joka syksy sekä kevät järjestetään International

sitsit yhteistyössä Kansainvälisyystoimikunnan kanssa. Lisäksi toimikunta organisoi

kv-tutoreita sekä kansainvälisten opiskelijoiden teekkarilakin ansaitsemista.

Kansainväliset tutorit rekrytoidaan yhdessä PJK, VK, KK ja PT kv-vastaavien

kanssa. Tutorit haastatellaan ja heille järjestetään Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan

(AYY) sekä kv-vastaavien toimesta koulutukset. Kv-tutorit saavat AYY:ltä palkkion

työstään kuluneelta lukukaudelta. Palkkion saantiin on kuitenkin tietyt kriteerit.

Tutoreille järjestetään myös saunailtoja ja muita tapahtumia kiitokseksi tutoroinnista.

On tärkeää, että kansainväliset opiskelijat tuntevat itsensä tervetulleiksi killan

tapahtumiin. Jotta se onnistuisi, killan tiedotuksessa kansainväliset opiskelijat

otetaan huomioon kääntämällä tapahtumakuvaukset aina englanniksi.

Tutkinto-opiskelijoita kiinnostavat excursiot ja muut yritystapahtumat on

mahdollisuuksien mukaan myös järjestettävä englanniksi. Sitsejä ja muita killan

tapahtumia on mainostettava kaikille, jotta tieto killan tapahtumista välittyy myös

kansainvälisille opiskelijoille. Syksyn ja vuoden ensimmäiset viikot ovat erityisen

tärkeää aikaa, sillä silloin opiskelijat tutustuvat uuteen ympäristöönsä ja löytävät tiensä

sinne, missä heidät toivotetaan tervetulleiksi yhteisöön ja

tapahtumiin. Kaikkien killan jäsenten on suotavaa aktiivisesti tutustua uusiin

kansainvälisiin opiskelijoihin, jotta he tuntevat itsensä tervetulleiksi kiltaan ja tätä

kautta lähtevät aktiivisesti mukaan toimintaan.

5 Virkistys- ja kulttuuritoiminta

5.1 Virkistystoiminta (Emäntä Santeri Kämäräinen ja Isäntä
Siiri Aaltola)

Isännän ja Emännän (IE) tehtävänä on järjestää kiltalaisille virkistäytymistä ja

viihdykettä erilaisten tapahtumien muodossa. Yhdessä isäntä ja emäntä ovat vastuussa

tapahtumien suunnittelusta, järjestämisestä, tarvittavien tarjoilujen hankkimisesta sekä



yleisesti onnistumisesta. Isännän ja emännän tehtäviin lukeutuu myös killan

yhdistyskokousten tarjoilujen hoitaminen. Vastuulla on myös huolehtia yhdessä

kiltismestarien kanssa siitä, että kiltahuoneella on aina sen ollessa auki tarjolla

pikkupurtavaa sekä juotavaa kiltalaisille. Tarvittaessa isäntää ja emäntää avustaa

erilaisten tapahtumien järjestämisessä PUUharyhmä. Myös muu raati auttaa

tapahtumien järjestämisessä. Tämän lisäksi IE varmistaa, että lukkarit ovat paikalla aina

tarpeen vaatiessa.

Tulevalle vuodelle IE pyrkii järjestämään monipuolisesti erilaisia tapahtumia

edellisvuosien konsepteja hyödyntäen ja uusia tapahtumia ideoiden. Keväällä

ensimmäisenä vuorossa on killanvaihto, jossa juhlistetaan toimihenkilöiden ja raadin

vaihtumista. Helmikuun aikana järjestään Siantapon Maailmanmestaruuskilpailut, jotka

raati järjestää yhdessä Siantappajan kanssa. IE hoitaa tarjoilupuolen. Maaliskuussa

järjestetään myös muiden CHEM:n isäntien ja emäntien kanssa CHEM-rantsuilta, jossa

fukseja pyritään tutustuttamaan kiltoihin.

Keväällä sitsejä on luvassa kolmet. Helmikuussa järjestetään yhdessä Vuorimieskillan ja

Kemistikillan IE:n kanssa kaverisitsit. Keväällä on tulossa myös maalisuussa yhteiset

sitsit ystäväjärjestömme, Helsingin Yliopiston Metsäylioppilaiden kanssa sekä huhtikuun

lopussa perinteiset aamusitsit Maanmittarikillan kanssa.

Kuumahionta LXXVIII, joka järjestetään maaliskuun alussa, on Kuumahiontatoimikunnan

ja raadin vastuulla, joten isäntä ja emäntä järjestävät pääasiassa juhlien jälkeisen päivän

silliksen ja huolehtivat sen tarjoiluista PUUharyhmän kanssa. IE:n vastuulla on myös

Kuumahionnan jatkot (Jatkohionta).

Krapularisaattorin järjestäminen on tänä vuonna Puunjalostajakillan vastuulla.

Järjestelyistä vastaa Urheilumestari, mutta illanvieton järjestää IE. Keväällä IE on

yhdessä muiden Otaniemen IE:den kanssa järjestämässä myös yhteistä tapahtumaa

kaikille Otaniemen opiskelijoille.

Alustavasti syksylle on suunnitteilla tapahtumia killan ystävyysjärjestöjen kanssa.

Esimerkiksi sitsit ystäväkiltamme vuorimieskillan kanssa, sekä yhteistä uhreilua,

iltamaa, sitsiä tms. ystäväjärjestömme, Helsingin yliopiston Metäylioppilaiden kanssa.

Suunnitelmissa on myös järjetää hienommat ‘Fancy sitsit’ oman kiltamme kesken. IE:n



vastuulla on myös järjetää syksyllä kaikkien aikojen raatisitsit, edellisten vuosien

raadeille.

Syksyllä IE pyrkii auttamaan Prosessiteekkareiden IE:tä fuksitapahtumien

järjestämisessä. Tavoitteena on tutustuttaa fukseja kiltaan ja sen toimintaan heti

lukuvuoden alusta asti. Tavoitteena olisi saada kiltaan enemmän kandivaiheen

opiskelijoita - erityisesti Biotuotteet-pääaineen opiskelijoita. Syksyllä järjestetään

perinteiset CHEM-korkeakoulusitsit ja -approt, sekä yleisen kiinnostuksen mukaan

erilaisia tapahtumia, kuten sauna- ja maisteluiltoja. Syksyn aikana koko Otaniemen

Isännistö ja Emännistö järjestää myös perinteisen Polin sekä Dipolin appron.

5.2 Kulttuuritoiminta (Kulttuurimestari Viti Hirvenoja)

Ylläpitääkseen kiltalaisten mielenvirkeyttä, on Puunjalostajakillan tavoitteena omien

tapahtumien lisäksi osallistua yhdessä ulkopuolisiin tapahtumiin mahdollisuuksien

mukaan. Näitä ovat esimerkiksi yhteislähdöt approihin, konsertteihin ja spekseihin

kiltalaisten mielenkiinnon ja tapahtumien toteutuneisuuden mukaan.

Tarkoituksena on myös järjestää leffailtoja, ja tehdä yhteistyötä CHEMin kiltojen ja

korkeakouluyhdistyksen kanssa CHEM-turnajaisten muodossa.

6 Urheilutoiminta (Urheilumestari Aapo Sevon)

Urheilutoiminta on osa killan tapahtumatarjontaa, ja sen tarkoitus on lisätä kiltalaisten

intoa ja kiinnostusta erilaisia urheilulajeja kohtaan, sekä parantaa kiltalaisten

hyvinvointia. Urheilutoimintaa koordinoi urheilumestari Aapo Sevon.

Urheilutapahtumista tullaan tiedottamaan pääosin Puunjalostajakillan

Telegram-ryhmässä sekä viikkotiedotteissa.

Tavalliseen tapaan vuosijuhlaviikolle on suunnitteilla lajikokeilu. Alustavasti huhtikuun

6. päiväksi on suunnitteilla tapahtuma nimeltä CHEM-turnajaiset, jossa CHEMin killat ja

korkeakouluyhdistys kisailevat keskenään enemmän tai vähemmän urheilullisesti.



Huhtikuun 21. päivä järjestetään jokavuotinen killan ja Tampereen Paperikerhon välinen

Krapularisaattori-urheilutapahtuma, jonka järjestämisvuoro on tänä vuonna

Puunjalostajakillalla. Koska tänä vuonna tapahtuma täyttää 50 vuotta, on siitä tarkoitus

tehdä ennennäkemätön. Toisin kuin aiempina vuosina, luvassa on useampia lajeja sekä

sisällä että ulkona.

Syksyllä on tarkoitus järjestää viime vuoden tapaan yhteistä urheilua Helsingin

yliopiston Metsäylioppilaiden kanssa sekä kiltalaisten kiinnostuksen mukaan muita

matalan kynnyksen tapahtumia.

7 Excursiotoiminta (Excursiomestari Jussi
Oikkonen)

Excursiomestarin tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä killan jäsenistön ja yritysten

välillä. Olennaisin tehtävä on järjestää yritysvierailuja alan yrityksiin. Koronarajoitusten

väistyttyä yritykset ovat olleet innokkaita järjestämään excursioita kiltamme kanssa.

Vuosijuhlaexcursio järjestetään maaliskuun 1. päivä, jolloin vieraillaan kahdessa

kohteessa. Kilta tulee vierailemaan Kotkamillsillä ja Andritzilla päivän aikana. Kotimaan

Puolipitkä tullaan järjestämään maaliskuun viimeisellä viikolla, ja se tulee tällä kertaa

olemaan kahden yön mittainen retki. Tälle matkalle on suunniteltu kolme yritysvierailua,

jotka edustavat eri metsäteollisuuden suuntauksia.

Syksyllä perinteinen Kotimaan Pitkä toteutetaan loka-marraskuun aikana arkiviikon

pituisena matkana. Lisäksi uudet fuksit pääsevät tutustumaan metsäteollisuuteen

syksyn aikana Fuksiexcursion kautta. Näiden lisäksi tänä vuonna projektina on

muodostaa ulkoexcursiotoimikunta, joka lähtisi jo tänä vuonna suunnittelemaan ja

valmistelemaan ulkomaille suuntautuvaa retkeä. Projektin laajuuden vuoksi

mahdollinen retki toteutuisi vasta ensi vuonna eli seuraavan excursiomestarin kaudella.

Toimikunta perustettaisiin nopeuttamaan projektia ja tukemaan excursiomestaria, jolla

on työn alla myös tämän vuoden aikana toteutuvat excursiot.


