
 
 

PÖYTÄKIRJA 

25.5.2021 

 

 

PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 10/2021 

AIKA 25.5.2021 klo 18:00 

PAIKKA Microsoft Teams 

LÄSNÄ Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja 

Ida Leiviskä, sihteeri 

 Enni Ukkonen 

 Iiro Haanpää 

 Katja Immonen (Liittyi kohdassa 8.) 

 Kia Dillström 

 Lassi Onne (Poistui kohdassa 12.) 

 Larissa Lemmetty 

 Matilda Seppinen (Liittyi kohdassa 4. 

ja poistui kohdassa 7.) 

 Olivia Kuronen (Poistui kohdassa 17.) 

 Oskari Sievinen 

 Pinla Nokkanen 

 Saul Klemola 

 Tomi Kaartinen (Liittyi kohdassa 3.) 

 Valtteri Hakli (Liittyi kohdassa 11.) 

 Veera Leinonen 

 

 

   



 
 

1. Kokouksen avaus 

Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 18:01. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohta 8. Kevään menneet tapahtumat. 

Lisättiin kohta 14. Alumnitoiminta. 

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen. 

Tomi Kaartinen liittyi klo 18:02. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Matilda Seppinen liittyi klo 18:03. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Loungebileet järjestettiin 23.4. 

Tapahtuma X järjestettiin 16.4. 

Wappu loppui toukokuun alussa.  

Koulun ovet avattiin opiskelijoille 17.5. 

Pelletille on hankittu soutuvene ja sitä varten on avattu varauskalenteri. 

Peli-illat ovat olleet tauolla. 

Kesäkurssit on julkaistu. 

 



 
 

6. Koronavirus 

Etelä-Karjala on siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen ja rokotukset edistyvät. 

Ulkotiloissa on voimassa 50 henkilön kokoontumisrajoitus ja sisätiloissa 20 henkilön 

kokoontumisrajoitus. Koulu on avattu ja sinne pääsee käyttämällä omaa lutikkaa. 

LUT ei ota vaihto-opiskelijoita ensi syksynä. 

 

7. Kiltakummin kuulumiset 

LTKY:n hallitus on puheenjohtajaa lukuun ottamatta tällä hetkellä lomalla. 

LUT:iin on suunnitteilla yhteiskuntatieteiden koulutusohjelma vuodeksi 2023. 

Matilda Seppinen poistui klo 18:08 

 

8. Kevään menneet tapahtumat 

Käytiin läpi Loungebileiden ja Tapahtuma X:n palautekysely. Molemmista saatiin pääosin 

hyvää palautetta. 

Katja Immonen liittyi klo 18:10 

 

9. Syksyn tapahtumat ja fuksiviikot 

Pelletin kesätapaaminen järjestetään 28.8. ja sitä varten varataan rantasauna. 

Suunniteltiin, että ymtetyttöleikit järjestetään fuksiviikoilla. 

Suunniteltiin, että syksyn aikana järjestetään Ymte approt ja fuksisitsit. 

Pohdittiin fuksikursion ja rankan toteutustapaa. 

Kaikki fuksiviikkojen ja syksyn tapahtumat järjestetään koronatilanteen salliessa.  

 

 

 



 
 

10. Vuosijuhlat 

Seremoniamestari on hakusessa syksyn vuosijuhlille. Juhlapuhujana on Sanni Väisänen, 

mutta muut puheiden pitäjät ovat hakusessa. 

Vuosijuhlien kutsukortti ja koristelut täytyy myös suunnitella. 

Kunniajäsenten onnittelukortit ovat työn alla ja ne lähetetään pian. 

Valinta kasvis- ja liharuokavaihtoehdon välillä onnistuu vuosijuhlien ruokatarjoilussa.  

 

11. Kesähalko 

Kesähalko järjestetään 6.–8.8. Mökkivaihtoehdot esitellään facebookissa, minkä jälkeen 

niistä äänestetään. 

Mietittiin tuutoreiden osallistumista kesähalkoon. 

Ymtelaulun uusia sanoja ideoidaan kyseisenä viikonloppuna. 

Valtteri Hakli liitty klo 18:45. 

 

12. Viestintäjaosto 

UUS-festivaalille on lähetetty Pelletin esittelyteksti ja kuva, joista tehdään postaus tällä 

viikolla.  

Nettisivujen valikossa on pientä ongelmaa, jota selvitellään. 

Pelehtiä ja kv-pelehtiä edistetään kesäkuun aikana. 

Kesäkuussa toteutetaan Pelletin kesätyöesittely snapchatissa ja niistä tehdään nettisivujuttu. 

Heinäkuulle on suunnitteilla alumnien työpaikkaesittelyä. 

Veneestä tehdään instagram-postaus. 

Lassi Onne poistui klo 18:52 

 

 



 
 

13. Yritysyhteistyö 

Yrityssuhdejaosto on pitänyt Teams-palaverin YIT:n kanssa ja palaa asiaan vielä 

loppukesästä. Suunnitteilla on mahdollisesti pidempiaikaista yhteistyötä. 

 

14. Alumnitoiminta 

Eri kiltojen alumnitoimijat ovat kokoustaneet ja alumnien kautta on suunnitteilla 

alakohtaisia infoja. 

Syksyllä mahdollisesti järjestetään Pelletin alumnitapahtuma. 

 

15. Edunvalvonta 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat huhtikuun lopussa koulutusohjelman 

kokoukseen. Seuraava koulutusohjelman kokous järjestetään kesäkuussa. 

 

16. Posti ja talous 

Posti: 

-  

Talous: 

-  

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Kesän aikana voisi järjestää Pelletin afterworkit tai piknikin. 

Abitiimi esittelee kiltoja ig-liven välityksellä. Katja Immonen vastaa Pelletin osalta 

kysymyksiin. 



 
 

Soutuvene on käytössä. Airot täytyy huoltaa tai hankkia kokonaan uudet ja vene täytyy 

maalata jossakin vaiheessa. Veneen nimiehdotuksia kysytään Pelletin instagramin kautta. 

Tämän jälkeen jäsenistö saa äänestää voittajaa. 

Olivia Kuronen poistui klo 19:20. 

 

18. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 19:23.  

 

 

 


