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PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021 

AIKA 11.2.2021 klo 12:00 

PAIKKA Microsoft Teams 

LÄSNÄ Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja

 Ida Leiviskä, sihteeri 

 Aarni Vaittinen 

Anu Kovanen  

Ella Hatara 

 Iiro Haanpää 

 Johanna Johansson 

 Katja Immonen 

 Kia Dillström 

 Larissa Lemmetty 

 Leena Heikinmaa 

 Martta Harsia 

 Matilda Seppinen 

 Oskari Sievinen 

 Pinla Nokkanen 

 Tomi Kaartinen 

 Valtteri Hakli 

 Veera Leinonen 

   

 

 



 
 

1. Kokouksen avaus 

Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 12:01. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Maskisuositus on voimassa myös kiltahuoneilla. 

Haalarimerkkikisan äänestys on auki helmikuun loppuun asti.  

Pelletin jäsenyydet ovat myynnissä helmikuun loppuun asti.  

Ystävänpäiväbingo järjestetään 14.2. 

Pelletin juomamaistelu järjestetään 17.2. 

Tuutorihakua on jatkettu 14.2. asti.  

LTKY:n vuosijuhlasihteerihaku on auki 21.2. asti.  

Pelletin kiltahuoneelle on ostettu uusi kello. 

Abitiimin haku on auki 14.2. asti.  

Ympäristöteekkarikillan etävuosijuhlat järjestetään 19.2. Pelletin hallitus osallistuu 

vuosijuhlille ja on lähettänyt lahjan Ympäristöteekkarikillalle.  

 



 
 

6. Koronavirus 

10 henkilön kokoontumisrajoitus on edelleen voimassa. Maskisuositus on voimassa myös 

kiltahuoneilla.  

 

7. Kiltakummin kuulumiset 

Kiltakummi ei päässyt kokoukseen, eikä ollut kertonut terveisiään etukäteen.  

 

8. Kiltahuone 

5.3. järjestetään kiltahuoneen suursiivous.  

Pelletti voitti Contact Forumin arvonnassa 50 pakettia kahvia. Ehdotettiin, että 

kahvimaksuista saaduilla rahoilla voitaisiin ostaa jotain muuta kahvimaksun maksaneiden 

hyväksi. Päätettiin, että kiltahuonevastaavat selvittävät mitä syötävää kiltahuoneelle 

voitaisiin ostaa.  

 

9. Hallitus-, toimari- ja jäsenistöpaidat 

Yrityssuhdevastaava on saanut tarjoukset vuoden 2020 tilauksen tehneeltä yritykseltä Tai-

Texiltä ja Kloffa Clothing -yritykseltä. Kloffa Clothingin paidat ovat huomattavasti 

kalliimpia mutta keskusteltiin, olisivatko ne silti rahan arvoisia. Jos päädytään viime vuoden 

yritykseen, olisi kekkulipaidan hinta 15 € ja jäsenistöpaidan 10 €. Päätettiin, että lopullinen 

päätös tilauspaikasta tehdään myöhemmin. Keskusteltiin myös kekkulipaitojen väristä ja 

päätettiin, että siitä tehdään äänestys.   

 

10. Hyvä opettaja -palkinto 

Päätettiin ehdottaa Sanni Väisästä Hyvä opettaja -palkintoon. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja valmistelevat perustelutekstin. 



 
 

 

11. Pelletin toiminnanedistämisilta 

Pelletin toiminnanedistämisilta järjestetään 23.2. ja tapahtumajaosto tekee siitä Facebook-

tapahtuman. Toiminnanedistämisillassa käydään läpi vuoden 2020 jäsenkyselyn tulokset. 

 

12. Tapahtumajaosto ja kevään muut tapahtumat 

Ystävänpäiväbingo järjestetään 14.2. ja kolmelle nopeimmalle bingon suorittajalle annetaan 

palkinnoksi SkinnariLA-haalarimerkki. 

Juomamaistelu järjestetään 17.2.  

Pelletin etäsitsit järjestetään 12.3. ja samalle viikolle suunnitellaan muuta vuosijuhlia 

korvaavaa toimintaa. Suunnitteilla kyseiselle viikolle sitsien lisäksi on Pienryhmä-approt, 

tietovisa ja Vuosijuhlaviikko-haalarimerkki. Pienryhmä-approjen budjetiksi päätettiin 200e.  

Kiltakyykkä järjestetään 17.2. 

Pelletin kyykkäturnausta suunnitellaan maaliskuulle. 

 

13. Kevätkokous 

Kevätkokous päätettiin järjestää 17.3. etänä. 

 

14. Fuksivastaavahaku 

Fuksivastaavahaku avataan viimeistään 16.2. ja se on auki 16.3. asti. Nykyinen 

fuksivastaava suunnittelee hakuilmoituksen ja julkaisee sen. Uusi fuksivastaava valitaan 

kevätkokouksessa 17.3. 

 

15. Vuosijuhlat 

Save the Date -kutsut Pelletin vuosijuhlista on suunniteltu ja ne lähetetään sisarkilloille.  



 
 

Jatkopaikaksi on mietitty Las Palmasia. 

Silliaamiaiseen on varattu kellari, mutta myös rantasaunaa ehdotettiin.  

 

16. Viestintäjaosto 

Pelletti voitti Contact Forumin some-arvonnassa 50 pakettia kahvia.  

Naamakalenterin kuvaukset on suoritettu. Valmis hallituksen 2021 naamakalenteri 

lähetetään sisarkilloille. 

Nettisivuille on päivitetty uusien kiltatoimijoiden kuvat. 

 

17. Alumnitoiminta 

Alumnivastaava ei ollut paikalla. 

 

18. Yritysyhteistyö 

Yrityssuhdejaostolla menee hyvin. 

 

19. Ymtelaulu 

Päätettiin, että muutetaan ymtelaulun sanoitusta. Keskusteltiin, miten sanojen muutos 

toteutetaan. Ehdotettiin esimerkiksi sanoituskilpailua tai muunlaista vapaata ideointia.  

 

20. Edunvalvonta 

LUTin kanta on, että vain anonyymiä kurssipalautetta voidaan pyytää. Jos kurssipalautetta 

pyydetään nimellä, siitä voi ilmoittaa edunvalvontavastaavalle.  

Uni.lut korvataan Elut.fi-sivustolla. Uudelle sivustolle on suunniteltu koulutusohjelmien 

tiedotuskanavaa.  



 
 

Seuraava koulutusohjelmakokous järjestetään 24.2. ja sinne osallistuu puheenjohtaja sekä 

edunvalvontavastaava.  

 

21. Posti ja talous 

Posti: 

-  

Talous: 

-  

22. Muut esille tulevat asiat 

Hallitus vahvisti Sonja Töyrylälle myönnettävät opintopisteet hallitustyöskentelystä.  

Fazer on osoittanut kiinnostuksensa sponsoroida Pelletin vuosijuhlia. 

Pelletin logon maalausta Ylioppilastalon pöytään selvitetään.  

 

23. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 25.2.2021 klo 16:00. 

 

24. Kokouksen päättäminen 

Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 13:16.  


