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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2022- 31.12.2022
 

Johdanto

 

Pelletti ry on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin (myöhemmin

LUT-yliopisto) ympäristötekniikan opiskelijoiden ainejärjestö (myöhemmin kilta).

Toimikaudella 2022 Pelletti ry toimii vahvana vaikuttajana opiskelijatoiminnan tuottamisessa

ja kehittämisessä. Pelletti ry:n tehtävänä on koota LUT-yliopiston ympäristötekniikan

opiskelijat yhteen, järjestää opintoihin ja vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa, toimia

ympäristötekniikan opiskelijoiden edunvalvojana sekä toimia tiiviissä yhteistyössä LESin

(LUT School of Energy Systems), ympäristötekniikan koulutusohjelman, Lappeenrannan

teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin LTKY) sekä muiden sidosryhmien

kanssa. Toiminnassa pyritään jatkuvuuteen ja järjestömuistin parantamiseen. Vuonna 2022

maailmalla vallitseva COVID-19 -pandemia voi vaikuttaa tämän toimintasuunnitelman

toteuttamiseen, mutta rokotekattavuuden kasvamisen myötä oletetaan, ettei se vaikuta

merkittävästi.

 

Talous

 

Pelletti ry:n tulot koostuvat jäsen- ja/tai liittymismaksuista, ainejärjestöavustuksesta sekä

mahdollisimman monipuolisesta varainkeruusta. 

 

Tiedotus

 

Killan virallinen tiedotus toteutetaan sähköpostilista Pellepostin ja Pelletti ry:n kotisivujen

kautta. Tiedotuksessa hyödynnetään myös LTKY:n tiedotuskanavia ja Pelletin sosiaalisen

median kanavia, kuten Facebookia ja Instagramia. Killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee

Pelletti ry:n nettisivuilla.
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Tiedotuksessa pyritään tasalaatuisuuteen kaikissa kanavissa sekä suomeksi että englanniksi.

Pelletti ry:n tiedotus tapahtuu seuraavissa kanavissa:

Pelleposti -sähköpostilista

www.pellettiry.fi - Pelletti ry:n nettisivut

facebook.com/Pelletti ry

facebook.com/Pelletin jäsenet

instagram.com/pellettiry

Telegram: tinyurl.com/pelletti

Snapchat: pellettiry

linkedin.com/pellettiry

Tiedotus toteutetaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivassa kanavassa.

Tapahtumat

 

Vuonna 2022 yhä maailmalla vallitseva COVID-19 -pandemia ei todennäköisesti vaikuta

merkittävästi Pelletti ry:n tapahtumien järjestämiseen. Pelletti ry pyrkii järjestämään

tapahtumia niin urheilun, kulttuurin, työelämän, opiskelua tukevan kuin viihteellisemmänkin

toiminnan saralla. Vuonna 2022 Pelletti ry:n tavoitteena on järjestää vuosijuhlat,

kesätapaaminen, fuksisitsit, pikkujoulut, vähintään yksi peli-ilta, moska- ja kyykkäturnaukset

sekä kolme ekskursiota. Vuoden 2022 alussa Pelletti ry järjestää vuoden 2021 fukseille

fuksikursion, sekä koko jäsenistölle hyvinvointi-illan. Pelletti ry järjestää myös säännöllisin

väliajoin matalan kynnyksen liikunta- tai vapaa-ajan tapahtumia. Toiminnassa panostetaan

myös alkoholittomiin tapahtumiin. Ekskursioista yksi on fuksikursio, yksi on

ympäristöteekkaripäiville suuntaava rankka ja yksi on asiakursio. Wapun aikaan pyritään

järjestämään jo perinteeksi muodostuneet Loungebileet.
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Yhteistyö

 

Yhteistyötä jatketaan muiden Lappeenrannan kiltojen ja ainejärjestöjen, sisarkiltojen,

koulutusohjelman henkilöstön ja LESin kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös LTKY:n ja

Tekniikan akateemiset TEK:n sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n kanssa. Pelletti

ry osallistuu saunailtojen järjestämiseen muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. Wappuna

maalataan logo Punkkerimäkeen. LTKY:n bilekierron mukaan vuonna 2022 Pelletti järjestää

Syksynavajaiset. Kilta osallistuu jatkossakin fuksikoulutukseen yhdessä muiden tahojen

kanssa, ja järjestää myös omat fuksitapahtumansa fuksiviikoilla.

Vuonna 2022 Pelletti ry:n alumniyhteistyötä pyritään parantamaan alumnivastaavan johdolla.

Pyritään luomaan aiempaa tiiviimpi ja aktiivisempi alumniryhmä, muun muassa pitämällä

viestintäkanava aktiivisena. Lisäksi pyritään järjestämään yhteistyötä lisääviä tapahtumia,

esimerkiksi afterworkit tai muuta illanviettoa.

Yritysyhteistyö

 

Yritysyhteistyön tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

Tällä tavoin killan ja yhteistyöyritysten käyttämä aika suhteiden ylläpitämiseen vähenee.

Sopimuspaketit räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Pelletti ry pyrkii

valmistelemaan myös tulevan vuoden yritysyhteistyötä syksyn aikana. Yhteistyötä

yritystapahtumien osalta tehdään soveltuvissa määrin yliopiston kiltojen ja mahdollisesti

myös muiden yhdistysten kanssa. Pidetään yhteyttä vanhoihin yrityskontakteihin, joiden

kanssa yhteistyötä pyritään syventämään ja laajentamaan.
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Kansainvälisyys 

 

Pelletti ry ottaa toiminnassaan huomioon myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat.

Kielikynnystä pyritään pienentämään ja tiedotusta tehostamaan tiedottamalla sekä

englanniksi että suomeksi. Pelletti ry pyrkii myös järjestämään englanninkielisiä tapahtumia,

joihin kv-opiskelijoiden on helppo osallistua. Näitä tehtäviä varten Pelletti ry valitsee

itselleen kansainvälisyys-, eli kv-vastaavan.

Koulutuspolitiikka

 

Pelletti ry jatkaa ympäristötekniikan kurssien kurssipalautteiden keräämistä myös vuonna

2022. Tavoitteena on nostaa kurssipalautekyselyiden vastausprosenttia vuoden 2021 tasosta. 

 

Pelletti ry järjestää ainakin seuraavia opintoaiheisia tapahtumia:

1. Kiltiskahvit kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä

2. Kurssipalautetapahtumat kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä

3. Koulutusohjelmapäivän ympäristötekniikan koulutusohjelman henkilökunnan kanssa

Sosiopolitiikka

 

Pelletti ry ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriään säännöllisesti. Yliopiston 1.

rakennusvaiheessa sijaitsevan kiltahuoneen viihtyisyyteen tullaan edelleen panostamaan ja

viihtyisyyttä lisäämään jäsenistön avoimen palautekyselyn avulla. Loppuvuodesta 2021

toteutetaan jäsenkysely Pelletti ry:n toiminnan nykytilan arvioimiseksi. Toimikaudella 2022

jäsenkyselyn vastaukset käydään läpi ja niiden myötä tehdään mahdolliset muutokset Pelletti

ry:n toimintaan. Jäsenkysely tehdään myös vuoden 2022 lopulla. Myös fukseille suunnataan

oma kysely koskien fuksiviikkoja ja opiskelujen aloittamista. Fukseille kootaan infopaketti,

joka voidaan toteuttaa fuksivihkona ja/tai nettisivujen fuksiosiona.
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Joka syksyn aluksi pidetään uusille opiskelijoille suunnattu Pelletti ry -info, joka on matalan

kynnyksen yhteistapahtuma, jossa kannustetaan opiskelijoita aktiiviseen kiltatoimintaan

esittelemällä kiltaa. Lisäksi hallitus pyrkii pysymään ajan tasalla Lahden kampuksen

toiminnasta koskien ympäristötekniikan koulutusta, ja pyrkii valitsemaan itselleen

Lahti-vastaavan. Turvallisen kouluympäristön takaamiseksi Pelletti ry valitsee itselleen

ainakin yhden häirintäyhdyshenkilön.

 


