
 
 

PÖYTÄKIRJA 

12.10.2021 

 

 

PELLETTI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 16/2021 

AIKA 12.10.2021 klo 11:00 

PAIKKA LUT 3307 ja Microsoft Teams 

LÄSNÄ Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja 

Ida Leiviskä, sihteeri 

 Anu Kovanen (Poistui kohdassa 10.) 

 Ella Hatara 

 Emmi Nylund (Poistui kohdassa 10.) 

 Iiro Haanpää 

 Johanna Johansson 

 Katja Immonen 

 Kia Dillström 

 Larissa Lemmetty 

 Lassi Onne (Poistui kohdassa 10.) 

 Leena Heikinmaa 

 Martta Harsia 

 Nellinoora Paananen (Poistui kohdassa 10.) 

 Oili Kangasmetsä (Poistui kohdassa 10.) 

 Olivia Kuronen (Poistui kohdassa 9.) 

 Oskari Sievinen (Poistui kohdassa 10.) 

 Pinla Nokkanen 

 Veera Leinonen 

 

 

 

 

 



 
 

1. Kokouksen avaus 

Suvi-Tuuli Ryhänen avasi kokouksen kello 11:03. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Siirrettiin kohta 17. Edunvalvonta kohdaksi 8. 

Lisättiin kohta 18. Uusien jäsenten hyväksyminen. 

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Fuksisitsit järjestettiin 28.9. 

Lokakuun kiltisaamupala ja suunnistuksen lajikokeilu järjestettiin 6.10. 

Vuosijuhlaviikon hengailuilta järjestettiin 7.10. 

Pelletin vuosijuhlat järjestettiin 9.–10.10.  

Hyvinvointiviikko ja kiltapyöräily ovat käynnissä. 

Fuksikysely on saatu tehtyä. 

Pelletin pyöräretkelle ei ollut yhtäkään osallistujaa. 

Pellettiheijastimet on tilattu ja ne ovat matkalla. 

Collegepaitojen myynti avataan, kun niiden hinta on selvillä. 

 



 
 

6. Koronavirus 

Etelä-Karjala on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Anniskelu- ja kokoontumisrajoitukset ovat 

poistuneet. Koululla maskia suositellaan käytettävän edelleen esimerkiksi laboratorioissa ja 

ruokaloissa. 

 

7. Kiltakummin kuulumiset 

Hyvinvointiviikko on nyt käynnissä. 

Sustainability week järjestetään marraskuun ensimmäisellä viikolla. Pelletti auttaa LTKY:n 

kirpputorissa. 

Kellarin rajoitukset ovat poistuneet. 

LUTin hallitukseen haetaan opiskelijaedustajaa. 

Teekkarilakkien ensimmäinen tilauskierros on käynnissä. 

 

8. Edunvalvonta 

Ympäristötekniikan koulutusohjelman uutiskanava valmistuu. 

Rakennusten LVI-tekniikan työkurssille tarvittavat ohjelmistot on hankittu muutamille 

kampuksen tietokoneille. 

Kiltiskahvit ja kurssipalautetilaisuus järjestetään marraskuussa. 

 

9. Tapahtumajaosto ja syksyn tapahtumat 

LTKY:n vuosijuhlaviikon baaribileet järjestetään 20.10. Club Vallassa. 

Loppusyksyn tapahtumia tulee olemaan muun muassa rennompaa hengailua, fuksikyselyn 

palautetilaisuus, Pelletin ja RILin yhteinen tapahtuma, vuosijuhlien kiitostapahtuma ja 

liikuntatapahtuma, joka on tennis.  

Vuosijuhlien menot viimeistellään, kun saadaan kaikki laskut. 



 
 

Pelletti sai vuosijuhlalahjaksi kaksi puuta, jotka istutettiin Schwäbisch Hallille. Puiden 

istutuksesta tehdään tapa niin, että yksi puu istutetaan jokaista 10 killan vuotta kohden. 

Seuraava puu tulee siis istuttaa vuonna 2031. 

Olivia Kuronen poistui klo 11:31. 

 

10. Syksyn ekskursiot 

Rankka 

Lipunmyynti suoritetaan Kide.appissa. 14.10. klo 3:21 saavat ilmoittautua kaikki 

vuonna 2020 ja sitä ennen aloittaneet. Fukseille avataan lipunmyynti samana päivänä 

klo 6–7 ja muiden kiltojen edustajien tulee lähettää hakemus. 

Menomatkalle ei ole vielä saatu yritysvierailua. 

Käytiin Rankan budjetti läpi. 

Tupsufuksikursio 

Ilmoittautuminen aukeaa ensin tupsuille ja tupsujen tuutoreille.  

Käytiin Tupsufuksikursion budjetti läpi. 

Päätettiin ottaa tämän vuoden budjetista rahaa fuksikursiolle, vaikka se siirtyisikin ensi 

vuoden puolelle. 

Koulutusohjelma sponsoroi Pellettiä tänä vuonna 2000 €, josta päätettiin käyttää osa 

kursioihin. 

Lassi Onne poistui klo 12:04. 

Anu Kovanen poisti klo 12:04. 

Oskari Sievinen poistui klo 12:09. 

Emmi Nylund poistui klo 12:10. 

Oili Kangasmetsä poistui klo 12:10. 

Nellinoora Paananen poistui klo 12:10. 



 
 

11. Vuosijuhlaedustukset 

Ella Hatara lähtee edustamaan Ketekin vuosijuhlille. 

Leena Heikinmaa ja toinen edustaja, joka päätetään kekkulichatissa lähtevät edustamaan 

Sätkyn vuosijuhlille. 

Clusterin vuosijuhlille lähtevät edustajat päätetään kekkulichatissa. 

 

12. Kiltatoimijoiden esittely ja hallitushaun avaaminen 

Kiltakähmintä järjestetään 1.11. Silloin avataan myös hallitushaku ja käynnistetään roolien 

esittelyt Pelletin Snapchatissa. 

 

13. Syyskokous 

Päätettiin syyskokouksen päivämääräksi 24.11. 

 

14. Fuksikyselyn tulokset 

Käytiin fuksikyselyn tulokset läpi. Fuksivastaava järjestää tulosten läpikäyntitilaisuuden. 

 

15. Viestintäjaosto 

Pelletin nettisivuille on lisätty Pelletin historia sekä Pellettisukkien ohje. Pellettisukkien ohje 

on Oskari Akkasella käännettävänä englanniksi. 

Instagramiin päivitetään vuosijuhlista, kunhan saadaan kaikki kuvat. 

Sanni Väisäsen juhlapuhe julkaistaan Pellepostissa. 

 

16. Yritysyhteistyö 

LCA Consulting otti yhteyttä ja on halukas esittelemään yritystään Pelletille. 

Fuksit voivat sovittaa haalareita kiltahuoneella tämän ja ensi viikon ajan. 



 
 

17. Alumnitoiminta 

Alumnitapahtuman alustavaksi päivämääräksi päätettiin 4.12. 

 

18. Uusien jäsenien hyväksyminen 

Päätettiin hyväksyä 27.9.–12.10. välillä Pellettiin liittyneet jäsenet. 

  

19. Posti ja talous 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

LTKY:n paku ei mennyt katsastuksesta läpi, joten se ei ole nyt käytössä. 

Kiltahuone siivotaan pian ja turhat kahvikupit poistetaan hyllystä. Kahvinkeittimen 

puhdistuksesta muistutetaan jäsenistöä. 

Pelletin soutuvene laitetaan pian talvikuntoon. 

Uudet beer pong -pöydät maalataan mahdollisimman nopeasti. 

Vuosijuhlakoristeet annetaan Armatuurille. 

Jenni Partin hallitustoiminnan opintopisteet hyväksyttiin hallituschatissa. 

Ylioppilastalon uudistetun yläkerran yksi ryhmätyötila on nimetty Pelletin toiveen mukaan 

YO Gurtiksi. 

Vuosijuhlalahjaksi saatiin paljon ihania lahjoja muun muassa ruokaa kiltisaamupaloille ja 

bussiin mahtuva beer pong -pöytä. 

 

21. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 27.10. klo 10. 

 

22. Kokouksen päättäminen 



 
 

Suvi-Tuuli Ryhänen päätti kokouksen kello 13:05.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

________________________________                       ________________________________ 

  Suvi-Tuuli Ryhänen, puheenjohtaja                 Ida Leiviskä, sihteeri 


