
Talousarvio 2022 (Kirjallinen) 
Vuoden 2022 talousarviossa oletetaan, että koronapandemia ei enää vaikuta Pelletti ry:n toimintaan. 

Vuonna 2021 Pelletti ry:n haalarimainossponsoroinnit tulevat olemaan noin 8000 €. Lähes saman 
yritysyhteistyötahdin oletetaan jatkuvan vuonna 2022, sillä myös vuonna 2020 haalarimainossponsoroinnit 
olivat yli 8000 €. Vuonna 2020 haalareita tilattiin 63 kpl, ja ne maksoivat 3916,59 € (eli kappalehinta 62,17 
€). Vuonna 2021 haalareita tilattiin 53 kpl, jolloin ne tulevat maksamaan noin 3300 €. Vuonna 2022 on 
oletettavissa, että haalareita tilataan sama määrä kuin vuonna 2021, joten niihin on arvioitu kuluvan rahaa 
n. 3500 €. 

PK5-saunailtoihin arvioidaan menevän yhtä paljon rahaa kuin vuoden 2020 talousarviossa, sillä 
koronapandemia ei enää todennäköisesti vaikuta niiden järjestämiseen. PK5-saunailtojen Pelletin osuus 
tilavuokrasta voi kuitenkin laskea, sillä myös AMK-järjestöt ovat tulleet mukaan saunailtojen järjestämiseen, 
ja näin tilavuokra jakautuu useammalle taholle. 

Vuosijuhlasponsorointiin on vuonna 2021 saatu 1275 €. Tämän arvioidaan laskevan, sillä vuonna 2021 
järjestettiin pyöreät 20 v. vuosijuhlat, jotka olivat isommat juhlat kuin vuoden 2022 vuosijuhlat tulevat 
olemaan. Samasta syystä vuoden 2022 vuosijuhliin on budjetoitu 1400 €, mikä on vähemmän kuin vuonna 
2021, jolloin budjetti oli 6500 €. 

Vuosijuhlaedustuksiin arvioidaan menevän vuonna 2022 1700 €. Tämä on enemmän kuin aiempina vuosina, 
sillä kirjanpitojen perusteella huomataan, että aiempien vuosien 1200 € on aliarvioitu. 
Vuosijuhlaedustukset kattavat osallistumismaksut ja vuosijuhlalahjat. Koronapandemian ei oleteta 
vaikuttavan vuosijuhlien järjestämiseen vuonna 2022. 

Vuonna 2021 Pelletti ry sai poikkeuksellisesti koulutusohjelmalta 2000 € tukirahan. Yleensä tukirahan 
suuruus on ollut 1500 €, ja sen oletetaan jatkossa pysyvän samana. Kurssipalautejärjestelmästä saatiin 
vuonna 2021 750 €, tämän oletetaan pysyvän samana. 

LTKY:n tapahtumakierron mukaan Pelletti ry järjestää vuonna 2022 syksyn avajaiset, jotka ovat perinteisesti 
baaribileet. Näiden tuotoksi on arvioitu 1000 €.  

Kahvimaksuja on myyty vuonna 2021 46 kpl. Vuonna 2020 kahvimaksuja myytiin 51 kpl. Kiltahuoneen kiinni 
olo keväällä ja kesällä on todennäköisesti hieman vähentänyt kahvimaksujen myyntimäärää vuonna 2021. 
Kahvimaksu on ollut suuruudeltaan 10 €/ lukukausi. Kahvimaksun hinnan oletetaan laskevan keväällä 2022, 
sillä Pelletti ry voitti arvonnassa kiltahuoneelle 50 pakettia ilmaista kahvia. Kahvimaksuja oletetaan 
menevän myös vuonna 2022 noin 50 kpl. Keskimääräiseksi kahvimaksun hinnaksi vuodelle 2022 on arvioitu 
n.7 €/lukukausi. Kahvin kuluja on myös laskettu vuoden 2021 talousarviosta (735 €). Kahviin sekä 
kahvimaitoihin arvioidaan kuluvan vuonna 2022 550 € ilmaisten kahvipakettien myötä. 

Killan tapahtumiin on budjetoitu 1500 €. Tämä sisältää esimerkiksi leffaillat, fuksiviikkojen tapahtumat, 
killan omat pikkujoulut sekä vastaavat tapahtumat. Tämä korvaa vanhoista talousarvioista kohdan ”Pienet 
tapahtumat”. Vuonna 2021 huomattiin tarve budjetoida killan omiin tapahtumiin rahaa, joten se on nyt 
otettu mukaan talousarvioon vuodelle 2022.  

Vuoden 2022 talousarvioon on kursioiden menoja nostettu verrattuna vuoden 2021 ja 2020 talousarvioon 
1500 €:sta 2000 €:n sekä killan tapahtumien menoja 500 €:sta 1500 €:n. Tämä johtuu siitä, että vuonna 
2021 säästettiin pyöreisiin vuosijuhliin ja vuonna 2020 suoritettiin kiltahuoneremonttia. Näin ollen vuonna 
2022 voidaan panostaa enemmän kursioihin ja killan omiin tapahtumiin. Vuonna 2021 ei järjestetty 
fuksikursiota vaan tupsufuksikursio, sillä koronapandemian vuoksi tupsufuksit eivät olleet vielä käyneet 



kursiolla. Alkuvuodesta 2022 on tarkoitus järjestää fuksikursio, johon rahat kuitenkin otetaan vuoden 2021 
budjetista. 

Vuonna 2021 Pelletti ry osti veneen. Venepaikka on vuodessa 60 €. Vuonna 2022 vene on myös tarkoitus 
muun muassa maalata, joten venekuluiksi on arvioitu n. 150 €. 

Vuoden 2022 talousarviossa kekkuleiden virkistäytymiseen on budjetoitu 600 €. Tämä kattaa 
hallituksenvaihtosauniksen sekä mahdollisesti toisen virkistäytymis-/kiitostapahtuman loppuvuodelle. 


