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PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021
AIKA

25.2.2021 klo 16:00

PAIKKA

Microsoft Teams

LÄSNÄ

Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja
Ida Leiviskä, sihteeri

Kiia-Kaisla Kilponen

Antti Pietiläinen (Poistui kohdassa 18.)

Larissa Lemmetty (Poistui kohdassa 14.)

Arttu Valkonen

Leena Heikinmaa (Liittyi kohdassa 6.)

Ella Hatara (Poistui kohdassa 15.)

Oili Kangasmetsä

Enni Ukkonen (Poistui kohdassa 21.)

Oskari Sievinen

Iiro Haanpää

Pinla Nokkanen

Johanna Johansson

Tomi Kaartinen

Katja Immonen

Valtteri Hakli

Kia Dillström

Veera Leinonen

1. Kokouksen avaus
Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 16:02.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohta 11. Toiminnanedistämisilta. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat
Pelletin juomamaistelu järjestettiin etänä 17.2.
Pelletin hallitus osallistui Ympäristöteekkarikillan etävuosijuhlille 19.2.
Toiminnanedistämisilta järjestettiin 23.2.
Pelletin jäsenyydet ovat myynnissä 28.2. asti.
Haalarimerkkikisan äänestys on auki 28.2. asti.
Jäsenistöpaidat ovat myynnissä 5.3. asti.
RIL järjestää webinaarin 17.3.
Jäärieha on peruttu.
Pelletin juhlaviikon haalarimerkit on tilattu.
Pelletti sijoittui kiltakyykässä viidennelle sijalle.

Varapuheenjohtaja osallistui Lappeenrannan kaupungin tilaisuuteen, jossa kerrottiin mitä
kaupungin tapahtumia on tulossa. Keskustelua oli muun muassa hiilineutraalista UUSfestivaalista.

6. Koronavirus
Tilanne on huonontunut merkittävästi ja Etelä-Karjala on leviämisvaiheessa. Suuri osa
tartunnoista on peräisin Holiday Club Saimaalta. Suomessa otetaan 8.3. käyttöön
poikkeusolot. Yliopisto on opiskelijoilta kiinni kaksi viikkoa. Paperitentit on peruttu viikolta
9 ja ne järjestetään mahdollisesti viikolla 10. Exam-tila on auki ja siellä on mahdollisuus
käydä tekemässä tenttejä.
Leena Heikinmaa liittyi klo 16:13.

7. Kiltakummin kuulumiset
Kiltakummi ei päässyt paikalle, mutta oli välittänyt terveisensä etukäteen.
Kuntavaalit lähestyvät ja toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu kuntavaalipaneeliin.
LTKY:n kulttuurisektorilla oli ensimmäinen SYL:n tapaaminen. Kiltakummi muistuttelee
myös maskien käytöstä ja turvavälien pitämisestä.

8. Hallitus-, toimari- ja jäsenistöpaidat
Päätettiin tilata kekkuli- sekä jäsenistöpaidat Taitexiltä. Jäsenistöpaidan hinta on 10 € ja
kekkulipaidan 15 €. Jäsenistöpaidoissa vaihtoehtoina ovat Pelletin logolla varustettu paita ja
Ymtetyttö-paita. Kekkulipaidat tilataan tummansinisenä ja jäsenistöpaidoissa vaihtoehtoina
ovat musta ja tummansininen. Jäsenistöpaidat ovat myynnissä 5.3. klo 15 asti.

9. Liikuntavastaavan valinta
Vuodelle 2021 valittu liikuntavastaava on jättänyt pestinsä. Kukaan ei osoittanut
kiinnostustaan uudeksi liikuntavastaavaksi hallituksen kokouksessa 25.2. Päätettiin, että
liikuntavastaava valitaan myöhemmin ja projektivastaava liittyy väliaikaisesti
liikuntavastaavien tiedotuskanaviin.

10. Häirintäyhdyshenkilön valinta
LTKY järjesti Pelletin kiltatoimijoille 17.2. yhdenvertaisuuskoulutuksen.
Pelletin häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin Katja Immonen ja Kiia-Kaisla Kilponen.

11. Toiminnanedistämisilta
Toiminnanedistämisillassa käytiin jäsenkyselyn 2020 tulokset läpi.
Pellepostiin toivottiin edunvalvonnan kuulumisia ja nettisivuille anonyymia
palautteenantomahdollisuutta. Koulutusohjelmalta kaivattiin lisää uraohjaukseen liittyvää
sisältöä. Kiltahuoneelle toivottiin uusia pelikortteja ja naulakoita, kahvikuppitelinettä sekä
biljardipöytää. Pelletin yritysyhteistyön osalta kaivattiin enemmän yritysyhteistyötä myös
etänä. Myös Pelletin ja kerhojen välinen yhteistyö nostettiin esiin. Tämän lisäksi toiveena
oli säännölliset peli-illat Discordissa, joiden järjestämisestä tapahtumajaosto ottaa vastuun.

12. Tapahtumajaosto ja kevään muut tapahtumat
Pelletin juhlaviikko on viikolla 10 ja silloin järjestetään kolme tapahtumaa.
Pienryhmäapprot järjestetään 8.–14.3. Appropassit tehdään sähköisenä. Pubivisa järjestetään
10.3. ja etäsitsit 12.3. Facebook-tapahtumat juhlaviikon tapahtumista tulevat pian ulos.
Pelletti järjestää yhdessä Armatuurin ja Quinta Wine Clubin kanssa juomamaistelun viikolla
12. Tapahtuman budjetiksi Pelletin osalta päätettiin 200 €.

Pelletin omaa kyykkäturnausta ei järjestetä keväällä.
Päätettiin suunnitella LTKY:n hyvinvointiviikolle Pelletin bingo.

13. Kevätkokous
Yliopiston sulkemisen takia tilinpäätös viivästyy muutamalla päivällä, joten päätettiin siirtää
kevätkokousta. Uudeksi ajankohdaksi päätettiin 24.3. klo 17. Myös fuksivastaavahakua
jatketaan 23.3. asti. Tilinpäätös on tällä hetkellä toimitettu toiminnantarkastajille.
Keskusteltiin killan kokouksien etä-äänestyksestä ja mikä alusta olisi sopivin äänestykselle.
Ehdotettiin muun muassa syyskokouksessa käytettyä Google Formsia ja SurveyMonkeyta.
Puheenjohtaja selvittää minne kevätkokouskutsu tulee laittaa sähköisesti.

14. Vuosijuhlat
Vuosijuhlien jatkoja varten Las Palmasista on mahdollisuus varata maksutta oma osasto.
Narikka on ilmainen ja drinkkiliput onnistuvat. Mahdollista on myös suunnitella Pelletti 20
vuotta-drinkki.
Vuosijuhlasihteeri ja projektivastaava tekevät alustavan budjetin tulevista vuosijuhlista.
Ehdotettiin kiintiöpaikkoja kunniajäsenille. Ehdotettiin myös, että nimetään lisää
kunniajäseniä, jotka pääsevät ilmaiseksi vuosijuhlille avecin kanssa.
Päätettiin, että Pelletin alumnipaidat julkistetaan vuosijuhlilla.
Larissa Lemmetty poistui klo 17:24.

15. Vuosijuhlaedustukset
Maanmittarikilta on lähettänyt Pelletille etävuosijuhlakutsun. Vuosijuhlat järjestetään 20.3.
Ella hatara poistui klo 17:27.

16. Viestintäjaosto
Pelletin vanhoista nettisivuista on maksettu vuoden 2021 ylläpitomaksu, jonka jälkeen ne
lopetetaan.
Naamakalenteri vuoden 2021 kiltatoimijoista on valmis. Naamakalenteri lähetetään
sähköisenä sisarkilloille.
Julkiset pöytäkirjat laitetaan lähiaikoina nettisivuille.
Viikon 8 pellepostissa oli ensimmäistä kertaa edunvalvonnasta tiedotusta. Osion valmisteli
tiedottaja ja edunvalvontavastaava. Edunvalvonnasta ehdotettiin myös somepäivityksiä.
Contact Forumin arvonnassa voitetut kahvit on lähetetty. Aiemmasta tiedosta poiketen
paketteja tulee 60 kappaletta eikä 50 kappaletta.

17. Alumnitoiminta
Alumnivastaava on pitänyt ideointiriihen alumnitoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden
kanssa. Ideointiin osallistui noin 15 henkilöä.
Keskusteltiin, onko oman alumniyhdistyksen perustaminen järkevää. Päätettiin, että aluksi
alumnitoiminta pidetään alumnivastaavan vetämänä Pelletistä irrallisena ryhmänä.
Keskusteltiin myös Pelletin alumnipaidoista.

18. Yritysyhteistyö
Afryn case-iltaa ehdotettiin viikolle 13.
Siniltä pyydettiin sponsorointia siivousvälineisiin. Tähän ei ole saatu mitään vastausta.
Pelletiltä tiedusteltiin kiinnostusta tehdä yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin kanssa
hiilinegatiivisessa UUS-festivaalissa. Päätettiin, että Pelletti lähtee yhteistyöhön mukaan.
Lappeenrannan kaupungin kanssa sovitaan tapaaminen, jossa suunnitellaan yhteistyötä.

Antti Pietiläinen poistui 17:51.

19. Edunvalvonta
Edunvalvontavastaava toteutti yhdessä tiedottajan kanssa Pellepostiin edunvalvontaan
liittyvää tiedotusta.
Edunvalvontavastaava ja puheenjohtaja osallistuivat koulutusohjelman kokoukseen.
Ympäristötekniikan koulutusohjelman vaihto-oppilaiden sekä opettajien määrää tullaan
lisäämään. Sustainable.now-kurssi järjestetään uutena ympäristötekniikan kurssina.
Urapoluista kertovaa sisältöä kehitetään koulutusohjelman puolelta. Kokouksessa
keskusteltiin myös ruotsin integroinnista. LUT:n puolelta kehitetään koulutusohjelmien
kommunikointikanavaa.
Keskusteltiin englanninkielisistä kursseista suomenkielisessä tutkinnossa.

20. Posti ja talous
Posti:
Talous:
21. Muut esille tulevat asiat
Tyttökalenterin valmistusajankohdaksi ehdotettiin syksyn vuosijuhlia.
LUT Junior University järjestetään kokonaan etänä, jos järjestetään ollenkaan.
Enni Ukkonen poistui klo 18:16.

22. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 11.3. klo 16:00.

23. Kokouksen päättäminen
Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 18:19.

