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PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021
AIKA

29.1.2021 klo 16:00

PAIKKA

Microsoft Teams

LÄSNÄ

Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja
Ida Leiviskä, sihteeri

Kiia-Kaisla Kilponen

Antti Pietiläinen

Lassi Onne (Liittyi kohdassa 9.)

Anu Kovanen

Leena Heikinmaa

Ella Hatara

Martta Harsia

Enni Ukkonen

Matilda Seppinen

Herkko Teittinen

Oskari Sievinen

Iiro Haanpää

Valtteri Hakli (Liittyi kohdassa 4.)

Johanna Johansson

Veera Leinonen

Katja Immonen (Liittyi kohdassa 4.)

1. Kokouksen avaus
Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohdat 8. Haalarimerkkikilpailu, 9. Kiltahuone sekä 15. Tapahtumajaosto ja kevään
tapahtumat. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Valtteri Hakli ja Katja Immonen liittyivät klo 16:02.

5. Ilmoitusasiat
LTKY meets Skinnarila järjestettiin 15.1.
Tuutorihaku on auennut ja jatkuu 7.2 asti.
Jäsenkysely on auki 31.1. asti ja siitä muistutellaan jäsenistöä.
YTHS maksu tulee maksaa viimeistään 31.1.
Etelä-Karjalan Osuuskaupan tiloja on esitelty killoille ja ainejärjestöille.
Puheenjohtaja osallistuu RILin hallituksen kokoukseen.
Viikolla 3 järjestettiin hallituksenvaihtotilaisuus etänä.
Lutikoiden laajemmat kulkuoikeudet on päivitetty puheenjohtajalle ja projektivastaavalle.
Jäärieha järjestetään mahdollisuuksien mukaan 7.3. Tapahtumaan osallistuu fuksivastaava
sekä fukseja.

LUT Junior University- päivät järjestetään 10.–11.3. ja 16.–17.3. näillä näkymin yläasteen
tiloissa.

6. Koronavirus
Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus sekä maskisuositus ovat edelleen voimassa. LUT
linjaa 5.2. miten loppukevät opiskellaan.

7. Kiltakummin kuulumiset
LTKY:n pääsihteeri on vaihtunut. Pääsihteerin titteli on vaihdettu toiminnanjohtajaksi. Uusi
toiminnanjohtaja on Arttu Kaukinen.
ECampus Dirscord kanavaa päivitetään.

8. Haalarimerkkikilpailu
Päätettiin olla jatkamatta vanhan haalarimerkkikilpailun osallistumisaikaa. Päätettiin, että
äänestys parhaasta haalarimerkistä on auki helmikuun loppuun ja se järjestetään
Facebookissa. Ehdotettiin, että lähempänä vuosijuhlia järjestetään toinen
haalarimerkkikilpailu Pelletti 20 vuotta -merkistä.

9. Kiltahuone
Päätettiin, että kiltahuoneen suursiivous järjestetään 5.3. Siivousta varten vuokrataan
sohvanpesuri. Suursiivouksen hoitavat kiltahuonevastaavat, Leena Heikinmaa, Oskari
Sievinen ja Veera Leinonen.
Lassi Onne liittyi klo 16:16.
Palattiin kohtaan 7.

10. Vujuedustukset
Palattiin kohtaan 9.
Päätettiin, että Pelletin hallitus osallistuu Ympäristöteekkarikillan etävuosijuhlille 19.2. ja
lähetetään lahja Ympäristöteekkarikillalle etukäteen.

11. Hallitus-, toimari- ja jäsenistöpaidat
Yrityssuhdevastaava pyytää tarjoukset kiltatoimija- ja jäsenistöpaidoista Kloffa Clothing yritykseltä sekä vuoden 2020 paidat tehneeltä yritykseltä. Seuraavassa kokouksessa
päätetään paitojen tarkemmat tiedot sekä mistä ne tilataan.

12. Hyvä opettaja- palkinto
Päätettiin ehdottaa Sanni Väisästä Hyvä opettaja -palkintoon.

13. Sääntömuutos
Keskusteltiin pitäisikö killan sääntöjä muuttaa, niin että ne sallisivat killan kokouksiin etänä
osallistumisen myös korona-ajan jälkeen.

14. Killan häirintäyhdyshenkilö
Päätettiin, että pyydetään Pelletin kiltatoimijoille yhdenvertaisuuskoulutusta 17.2. klo 14-15.
Koulutuksen jälkeen Pelletille valitaan killan oma häirintäyhdyshenkilö.

15. Tapahtumajaosto ja kevään tapahtumat
Tapahtumajaosto on kokoustanut ja suunnitellut kevään tulevia tapahtumia.

Pelletin juomamaistelu järjestetään 17.2. klo 18 eteenpäin Zoomissa. Tapahtumaan kuuluu
kymmenen eri juoman esittelyt sekä muuta oheisohjelmaa.
Muita tapahtumia, joita keväälle on suunniteltu ovat ystävänpäivätapahtuma, tietovisailta,
etäsitsit sekä alkuperäisen vuosijuhlaviikon ohjelmaa. Liikuntatapahtumien osalta on
suunniteltu Pelletin kyykkäturnausta sekä suunnistusta.

16. Vuosijuhlat
Vuosijuhlat pidetään 9.-10.10.2021. Coctail-tilaisuutta varten on varattu Lappeenrannan
Pursiseuran Wilmanranta ja iltajuhlaa varten Kehruuhuone. Kehruuhuoneen
menuvaihtoehdoista saadaan lisää tietoa myöhemmin. Iltajuhlan jatkopaikaksi ehdotettiin
jotakin keskustan baaria. Silliaamiaiselle ehdotettiin Ylioppilastalon kellaria ja päätettiin,
että varataan se sunnuntaille 10.10. Projektivastaava alkaa keräämään koristeluryhmää
vuosijuhlaa varten. Ramboll on ilmaissut kiinnostuksensa sponsoroida vuosijuhlia.
Päätettiin, että vuosijuhlasihteeri suunnittelee ”Save the date” -kutsut vuosijuhlia varten.

17. Viestintäjaosto
Pelletin LinkedIniin on tehty julkaisu uusista kiltatoimijoista.
Nettisivuja päivitetään pikkuhiljaa ja sinne on suunniteltu työnhakuun liittyvää artikkelia.
Julkiset pöytäkirjat tullaan julkaisemaan nettisivuilla.
Pelletin omaa Telegramia on selvitetty, mutta se ei onnistu ilman puhelinnumeroa.
Naamakalenterikuvaus järjestetään 3.-4.2.

18. Alumnitoiminta

Pelletin alumnitoiminnasta kiinnostuneille on luotu Telegram-ryhmä, jossa on 42 henkilöä.
Ryhmässä on pohdittu virallisen alumniyhdistyksen perustamista. Suunnitteilla on myös
ideariihi alumnitoimintaan liittyen.
Alumnivastaava päivittää Pelletin onnittelukortin valmistuneille sekä toimittaa sen
eteenpäin.

19. Yritysyhteistyö
Yrityssuhdetoimikunta on ottanut yhteyttä jo moniin yrityksiin. Ramboll on ilmaissut
kiinnostuksensa sponsoroida Pelletin vuosijuhlia.

20. Edunvalvonta
Edunvalvontavastaava kokoaa tiivistelmän Pelletin jäsenkyselystä ensi kokoukseen.

21. Posti ja talous
Posti:
Talous
-

22. Muut esille tulevat asiat
Hallitus vahvisti Ville Varpulalle myönnettävät opintopisteet hallitustyöskentelystä.
LUT Junior University -vastaavat ovat valmiita pitämään ympäristötekniikan rastin paikan
päällä yläasteella.
Pelletin jäsenyydet ovat myynnissä helmikuun loppuun asti.
Pelletille tarjotun soutuveneen ostamista selvitellään.

Tyttökalenteriin tulevia kuvia eri kuukausille on suunniteltu.

23. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 11.2.2021 klo 12:00.

24. Kokouksen päättäminen
Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 17:36.

