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PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021
AIKA

11.3.2021 klo 16:00

PAIKKA

Microsoft Teams

LÄSNÄ

Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja
Ida Leiviskä, sihteeri

Larissa Lemmetty

Arttu Valkonen

Laura Eini

Antti Pietiläinen (Poistui kohdassa 17.)

Leena Heikinmaa

Ella Hatara

Martta Harsia (Poistui kohdassa 11.)

Emmi Nylund

Matilda Seppinen

Enni Ukkonen

Mimmi Parjanen

Herkko Teittinen (Liittyi kohdassa 7.)

Nellinoora Paananen

Iiro Haanpää

Oili Kangasmetsä (Liittyi kohdassa 7.)

Johanna Johansson

Olivia Kuronen

Katja Immonen

Oskari Sievinen

Kia Dillström (Poistui kohdassa 11.)

Pinla Nokkanen (Liittyi kohdassa 6.)

Lassi Onne (Liittyi kohdassa 10.)

Reeta Hömppi (Poistui kohdassa 17.)

Saul Klemola

Veera Leinonen

Valtteri Hakli

1. Kokouksen avaus
Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 16:01.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Siirrettiin kohta 14. Vuosijuhlat kohdaksi 7.
Siirrettiin kohta 7. Kiltakummin kuulumiset kohdaksi 19.
Lisättiin kohta 13. Haalarimerkkikilpailu.
Lisättiin kohta 17. Etäkursio.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat
Koulu on suljettuna 5.4. asti.
Pelletin juhlaviikon Pubivisa järjestettiin 10.3.
Pelletin juhlaviikon Pienryhmäapprot on käynnissä 8.–14.3.

Pelletin juhlaviikon sitsit järjestetään 12.3.
Juhlaviikon haalarimerkit ovat saapuneet.
Ryhmä Pelletin kiltatoimijoita kokousti UUS-festivaalin kanssa ja suunnitteli yhteistyötä.
Seuraava tapaaminen pidetään huhtikuussa.
Pelletin kevätkokous järjestetään 24.3. etänä.
Toiminnantarkastuskertomus 2020 on toimitettu hallitukselle allekirjoitettavaksi.
Pelletti & Armatuuri x Quinta juomamaistelu järjestetään 30.3.
Maanmittarikillan etävuosijuhlat järjestetään 20.3.
LUT Junior University -tapahtuma on peruttu tältä keväältä.
Jäsenistöpaitojen tilausaika päättyi 5.3.
LTKY julkaisi kannanottonsa LUTin etätenttimisen ja ylioppilaskuntaan suuntautuvan
kommunikaation kehittämiseksi.
LUTilla on parin viikon päästä auditointi.

6. Koronavirus
Etelä-Karjala on leviämisvaiheessa. Ravintolat on suljettu.
Koulu on suljettu 5.4. asti. Hallitus järjesti koronatiedotustilaisuuden opiskelijoille 2.3.
Pinla Nokkanen liittyi klo 16:06.

7. Vuosijuhlat
Vuosijuhlasihteeri ja projektivastaava ovat tehneet alustavan budjetin vuosijuhlia 2021
varten. Budjetti on käyty myös yrityssuhdejaoston kanssa läpi. Budjettiin kirjataan vielä
arvioidut tulot ja se lisätään Pelletin Driveen. Budjettia tarkennetaan myöhemmin myös
vuosijuhlille ilmaiseksi osallistuvien kunniajäsenten osalta.
Oili Kangasmetsä liittyi klo 16:12.

Herkko Teittinen liittyi klo 16:19.

8. Killan Discord-vastaavan valinta
Saul Klemolalle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.
Pelletin Discord-vastaavaksi valittiin Saul Klemola.
Päätettiin, että ensimmäinen peli-ilta Pelletin Discrod-kanavalla järjestetään 22.3. illalla.
Päätettiin myös, että järjestetään aluksi peli-iltoja joka maanantai ja tarkkaillaan miten
suosittuja peli-illat ovat.

9. Kiltahuoneen siivoaminen
Tilapalvelut ovat myöntäneet luvan yhdelle henkilölle käydä siivoamassa kiltahuone.
Puheenjohtaja selvittää saisiko kiltahuonetta mennä siivoamaan kaksi henkilöä. Päätettiin,
että Arttu Valkonen ja Katja Immonen käyvät kiltahuoneella. Samalla kiltahuoneelta otetaan
mukaan beer pong pöydät, jotka emäntä ottaa säilytettäväksi.

10. Kevätkokous ja sääntömuutosehdotukset
Toiminnantarkastuskertomus 2020 on toimitettu hallitukselle. Puheenjohtaja selvittää miten
sen allekirjoittaminen olisi etäaikana järkevintä tehdä.
Vuoden 2020 rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen kevätkokouksessa.
Puheenjohtaja kyseli Johanna Johanssonin kiinnostusta toimia puheenjohtajana ja Ida
Leiviskän kiinnostusta toimia sihteerinä kevätkokouksessa.
Päätettiin, että kevätkokouksessa esitetään sääntömuutosehdotus, joka koskee
mahdollisuutta osallistua ja äänestää etänä killan kokouksissa, kohtaa 19 §. Keskusteltiin
miten sääntömuutoksen voisi muotoilla, jotta se kehottaisi kuitenkin ensisijaisesti tulemaan

paikan päälle. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta ilmoittaa etäosallistumisesta
kokouskutsussa tai mahdollisuudesta hallitukselle päättää etäosallistumisen tarpeesta.
Päätettiin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat sääntöehdotuksen
lopullisen sanamuodon.
Esille nousi myös hallituksen kokousten etämahdollisuus ja mitä siitä sanotaan säännöissä.
Puheenjohtaja selvittää tarvittaisiinko myös hallituksen kokousten etäosallistumiseen
sääntömuutoksia.
Lassi Onne liittyi klo 16:31

11. Korkeakouluopiskelijoiden kannanotto
Turun yhteiskunta- ja kasvatustieteiden ainejärjestö Index ry on lähettänyt Pelletille
kannanottonsa liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Pellettiä pyydettiin allekirjoittamaan
kannanotto järjestönä. Päätettiin, ettei kyseistä versiota kannanotosta allekirjoiteta.
Suurimpana syynä tähän oli kannanotossa ehdotettu opintopistevaatimuksen laskeminen 10
opintopisteeseen vuodessa.
Keskusteltiin myös LUTin kiltojen tai LTKY:n mahdollisuudesta tehdä kannanotto.
Kia Dillström poistui klo 16:54.
Martta Harsia poistui klo 17:05.

12. Tapahtumajaosto ja kevään muut tapahtumat
Pelletin juhlaviikon pienryhmäapprot ovat käynnissä 8.–14.3.
Juhlaviikko huipentuu etäsitseihin, jotka järjestetään 12.3. Pelletin kiltakummi järjestää
lyhyen toustikoulutuksen tämän hallituksen kokouksen jälkeen.
Pelletin wapun tapahtumaksi on mietitty Loungebileitä etänä. Tapahtuma järjestettäisiin
Zoomissa tai Discordissa.

Kiltahiihto järjestetään 15.–22.3.
Armatuuri & Pelletti x Quinta juomamaistelu järjestetään 30.3. ja Facebook-tapahtuma
julkaistaan pian.
Pelletti järjestää LTKY:n hyvinvointiviikolle hyvinvointibingon.

13. Haalarimerkkikilpailu
Haalarimerkkikilpailun äänestysaika on loppunut ja voittaja on Maapallo ja apustaja merkki. Päätettiin, että tilataan haalarimerkkikisan voittajamerkkiä myöhemmin, samalla
kun tilataan muita merkkejä. Tapahtumajaosto suunnittelee Pelletin Loungebileisiin merkin.
Keskusteltiin Pelletin haalarimerkkien myynnistä netissä.

14. Viestintäjaosto
Naamakalenteri 2021 on lähetetty sisarkilloille digitaalisena versiona.
Edunvalvonnalle on luotu Pelletin Instagramiin oma kohokohta, johon lisätään ajankohtaista
tietoa Pelletin edunvalvonnasta.
Some-vastaava on suunnitellut kohokohdille uusia kansikuvia. Ne tullaan päivittämään
lähiaikoina.
Pelletin somessa toteutetaan fuksivastaavan roolin esittely ennen fuksivastaavahaun
päättymistä. Nykyinen fuksivastaava esittelee roolia yhden päivän aikana.
Nettisivuille on tehty kohta anonyymille palautteelle. Palaute ohjautuu viestintävastaavan
sähköpostiin ja palautteet käydään hallituksen kokouksissa läpi.
Julkiset pöytäkirjat on lisätty nettisivuille.

15. Alumnitoiminta
Viikolla 9 alumnivastaava järjesti ideointi-illan, johon osallistui noin 10 henkilöä.

Alumnien ensimmäiseksi tapahtumaksi päätettiin järjestää 19.3. afterworkit etänä.
Pelletin nettisivujen alumniosio vaatii päivitystä.

16. Yritysyhteistyö
Fennovoima on ottanut haalarimainoksen ja tulee sponsoroimaan Pelletin vuosijuhlia.
LES on ottanut haalarimainoksen ja myös UPM on ilmaissut kiinnostuksensa sponsoroida
Pellettiä.

17. Etäkursio
Kursiovastaava on ollut yhteydessä Heleniin ja sopinut etäyritysvierailu Helenin
voimalaitokselle. Sätkyä on kysytty mukaan etäyritysvierailulle ja ehdotettiin, että
tapahtuma laajennettaisiin avoimeksi kaikille killoille. Alustava päivämäärä etävierailulle on
13.4. klo 15 alkaen.
Reeta Hömppi poistui klo 17:40.
Antti Pietiläinen poistui klo 17:41.

18. Edunvalvonta
Edunvalvontavastaava toteutti kyselyn ympäristötekniikan opiskelijoiden
kesäkurssitarjonnan toiveista.
Kaupungin kautta yhteistyötä kesätöitä
Edunvalvontavastaava osallistui edunvalvontatoimikunnan tapaamiseen, jossa käsiteltiin
muun muassa LTKY:n kannanottoa ja tiettyjen laboratoriotöiden toteuttamisesta koululla.

19. Kiltakummin kuulumiset
Wappu alkaa tänä vuonna 13.4.

Harrastemessu järjestetään 16.3.
OLS-kysely on auki 17.3. asti.
Hyvinvointiviikko järjestetään viikolla 11.

20. Posti ja talous
Rahastonhoitaja ei ole päässyt noutamaan postia kouluta, mutta laskut on skannattu ja
lähetetty hänelle.
Posti:
Talous:
-

21. Muut esille tulevat asiat
Kevätkokouksen kokouskutsu laitetaan sähköisenä Pelletin jäsenet Facebook-ryhmään,
Pellepostiin ja Pelletin nettisivuille.
Kuusi hallituksen jäsentä osallistuu Maanmittarikillan etävuosijuhlille 20.3.
Liikuntavastaavan pesti on edelleen avoinna.
Yksi mahdollisuus RILin sponssin käyttöön on Loungebileet.
Pelletille tarjotun soutuveneen hinta on 350 €. Hintaan kuuluu veneen lisäksi äyskäri, lukko,
ketju, puinen lava ja airot. Pelletin tulisi hankkia pelastusliivit veneen käyttöä varten.

22. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 23.3. klo 16:00.

23. Kokouksen päättäminen
Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 18:04.

