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1. Kokouksen avaus 

Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 11:11. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohta 18. Killan uudet jäsenet. 

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Pelletti goes Repovesi 2.0 järjestettiin 18.–19.9. 

Fuksien kyykkäkokeilu järjestettiin 20.9. 

Moska & Chill järjestettiin 23.9. ja tapahtumaan osallistui paljon KV-opiskelijoita. 

Kiltisaamupala on nyt järjestetty kaksi kertaa. 

Pelletin pyöräretki järjestetään 27.9. 

Pelletin ja KRK:n yhteiset fuksisitsit järjestetään 28.9. 

Pellettiin on liittynyt 52 uutta jäsentä. 

Beer pong -pöydät ovat saapuneet joista toisen lunasti Leena Heikinmaa toimitusvirheen 

takia. Kolmas beer pong -pöytä on tilattu. 

Pelletti-heijastimet ovat painossa. 

 



 
 

6. Koronavirus 

Lokakuussa poistuu kokoontumisrajoitukset ja etätyösuositus. Rokotuskattavuus paranee 

koko ajan. 

 

7. Kiltakummin kuulumiset 

Ensimmäisen sauniksen suunnittelu on aloitettu. 

Viikolla 41 järjestetään hyvinvointiviikko. 

Viikolla 46 järjestetään KV-viikko. 

 

8. Tapahtumajaosto ja syksyn tapahtumat 

Fuksisitsit järjestetään 28.9. Haalarimerkit eivät ole vielä saapuneet, joten niitä jaetaan 

jälkikäteen. Fuksisitseillä myydään punamustia. 

6.10. on mahdollista päästä suunnistamaan Ruoholammelle. Saul Klemola on luvannut 

auttaa ja opastaa suunnistajia. 

Kiltisaamupalasta tehtiin kysely jäsenistön Telegram-ryhmään ja sen perusteella tehtiin 

päätös sen jatkosta: Päätettiin tarjota jäsenistölle kerran kuukaudessa aamupala. Lokakuun 

aamupala järjestetään 6.10. 

LTKY:n vujuviikon baaribileiden toteutustapaa pohditaan vielä. 

Kiltiskahvit järjestetään 2. periodissa kiltiksellä tai muualla LUTin tiloissa. 

 

9. Syksyn ekskursiot 

Tupsufuksikursio yritetään järjestää 19.10. Jos kursiota ei saada tällöin järjestettyä, 

järjestetään se rankan jälkeen. 

Yrsujaosto alkaa selvittämään rankan yritysvierailuja. 

 



 
 

10. Vuosijuhlat 

Vuosijuhlien jatkopaikka on vielä auki. Jos jatkoja ei pystytä järjestämään Las Palmasissa 

ne järjestetään kellarissa. 

Pelletti-villasukkaohjeet ovat melkein valmiina ja ne julkaistaan vuosijuhlaviikolla. 

Resonanssi ei pääse laulamaan vuosijuhlille. 

Pubivisa G:ssä yritetään järjestää vujuviikolle. 

Päätettiin, että haetaan Virosta vujujuomat ja mahdollisesti myös jatkojuomat. 

Lassi Onne poistui klo 11:47. 

 

11. Collegepaidat 

 20 v.-juhlacolleget julkistetaan vujuviikolla ja ne tilataan Taitexiltä. 

Äänestyksen voitti harmaa college vihreällä tekstillä. 

Matilda Seppinen ja Ella Hatara suunnittelevat juhlacollegen ulkoasun. 

Enni Ukkonen poistui klo 12:04. 

 

12. YOLOn museovitriini 

YOLOn museovitriiniin viedään ainakin vahoja kuvia, poronmulkkulista, vanha pj-takki ja 

pörrölakki, ymtetyttöpaita ja liimattavia silmiä 

 

13. Uusi haalarimerkki 

Päätettiin, että lisätään Pelletin haalarimerkkivalikoimaan uusi Säästä vettä, juo jallua -

pisaramerkki. Uutta merkkiä tilataan 200 kpl ja muita Pelletin merkkejä tarpeen mukaan. 

LTKYn vujuviikon baaribileiden haalarimerkkejä tilataan 400 kpl. 

 

 



 
 

14. Viestintäjaosto 

Instagramissa julkaistaan tänään häirintäyhdyshenkilöiden kirjoittama postaus. 

Pelletin historia julkaistaan ensi viikolla nettisivuilla. 

Hallituksen kokouksista tullaan tekemään erittäin kevyt tiivistelmä Instagramiin.  

Instagramiin on suunniteltu vuosijuhlaviikkoa varten teemaan sopivia materiaaleja. 

  

15. Yritysyhteistyö 

Neste ja Hyötytuuli ovat ottaneet haalarimainokset. 

Afry lähti sponsoroimaan vuosijuhlia ja haalareita. 

Fixuruoalle on saatu alekoodi, jolla saa 10 % alennuksen yli 100 € ostoksista. 

 

16. Alumnitoiminta 

Alumniporukalla on tulossa tapaaminen ja alumnitapahtuma järjestetään ennen joulua. 

 

17. Edunvalvonta 

Edunvalvonnan palauteboxin kautta on saatu palautetta. 

Rakennusten LVI-tekniikan työkurssilla on edelleen ongelmia. 

 

18. Killan uudet jäsenet 

Päätettiin hyväksyä 31.8.–27.9. välillä Pellettiin liittyneet jäsenet. 

 

19. Tietotilinpäätös 

Päätettiin hyväksyä uusin versio tietotilinpäätöksestä. 

 

 



 
 

20. Posti ja talous 

 

21. Muut esille tulevat asiat 

Haalarisovitus järjestetään viikoilla 40 ja 41. 

Soutuvene maalataan keväällä ja fuksit laittavat sen talviteloille. 

Uudet beer pong -pöydät maalataan ennen vuosijuhlien sillistä jos keretään. 

Fukseja rekrytään vuosijuhlille töihin. Tupsuista vain muutama ilmoittautui halukkaaksi. 

 

22. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 12.10. klo 11. 

 

23. Kokouksen päättäminen 

Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 12:55.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

________________________________                       ________________________________ 

   Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja                 Ida Leiviskä, sihteeri 


