Tervetuloa
Fuksit

ARMATUURI:in!

Tervetuloa lappeen Rantaan!
Suuret onnittelut tuoreesta opiskelupaikasta ja tervetuloa
LUT:iin! Olet astumassa korkeakouluopiskelun maailmaan,
joka todennäköisesti eroaa huomattavasti aiemmista
kokemuksistasi. Helpottaaksemme hyppyä tuntemattomaan
olemme koonneet tämän pienen infovihkosen.
Seuraavilta sivuilta löydät esittelyt henkilöistä, jotka ovat
ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana sinua opastamassa.
Tuutorit toimivat pienien ryhmien vetäjinä ja auttavat heti
ensimmäisinä päivinä kulkemaan eksymättä kampuksella ja
valitsemaan oikeat kurssit. Yhteistyössä tuutoreiden kanssa
toimii kiltamme fuksivastaava, jonka vastuualueen painopiste
on enemmän teekkarikulttuurin sekä koulun ulkopuolisen
toiminnan puolella. Fuksivastaavaa kutsutaankin hyvästä
syystä usein fuksien hengelliseksi johtajaksi.

Fuksivastaavan tunnistaa valkoisesta kypärästä.

Armatuuri ry on energiatekniikan ainejärjestö, joka pitää
opiskelijoidensa puolia muuttuvassa yliopistomaailmassa.
Esimerkiksi opiskeltavat kurssit ovat muotoutuneet paremmiksi
killan ja koulutusohjelman yhteistyön tuloksena. Iltarientoihin
kilta tuo osansa järjestämällä saunailtoja sekä tapahtumia
laidasta laitaan. Mutta ennen kaikkea Armatuuri tuo yhteen
kaikki lappeen Rantojen energiateekkarit ja tarjoaa
mahdollisuuden tutustua niin tuleviin työkavereihin kuin
parhaisiin ystäviin. Tapaamme siis syksyllä; tervetuloa
viettämään elämäsi parasta aikaa!

Siiri Jämsén
Puheenjohtaja 2017
Armatuuri Ry

ARMATUURI RY LYHYESTI
• Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan
opiskelijoiden kilta
• Perustettu 1974 (yksi yliopiston kolmesta vanhimmasta
killasta)
• Opiskelijajäseniä n. 260, valmistuneita opiskelijoita eli
alumneja arviolta 1500
MITÄ TEEMME?
•
•
•
•

Yhdistämme ja edustamme alamme opiskelijoita
Ajamme jäsenistön etuja
Järjestämme sekä asiallista että viihteellistä toimintaa!
Toimimme yhteistyössä yliopiston, energiatekniikan
osaston, ylioppilaskunnan, yliopistomme kiltojen,
yhteistyöyritysten sekä muiden paikkakuntien sisarkiltojen
kanssa

MISTÄ ARMATUURILAISEN TUNNISTAA?
•
•

Energiatekniikan fuksin: kirkkaan valkoisesta haalarista
Varttuneemman opiskelijan: harmaantuneemmasta
valkoisesta haalarista ja mahdollisesti teekkarilakista

MITÄ KILTA JÄRJESTÄÄ?
• Fuksikursio (kursio = bussilastillinen teekkareita kiertää
yrityksiä)
• Killan pikkujoulut
• Vuosijuhlat
• Wapun ulkoilmasitsit (sitsit = akateeminen pöytäjuhla)
• Killan kesätapaaminen
• Rankka/kevyt excursio
• Asiakursioita alan yrityksiin

KUINKA JÄSENEKSI?
•

Maksamalla kertaluontoisen jäsenmaksu (15€), jolla saat:
o Elinikäisen jäsenyyden
o Kiltamme haalarit(!)
o Osallistua killan hallituksen kokouksiin ja toimia
killan hallituksessa ja toimihenkilönä
o Osallistua kiltamme järjestämiin tapahtumiin
o Käyttää kiltahuonetta ja sen palveluita

Vielä valkoiset fuksin haalarit, josta voit poimia yhteistyöyritysten
joukosta mielenkiintoiset yritykset tulevaisuuden työllistymistä varten.

Wappuaattona fuksit laskevat kasteen merkeissä hyiseen
Saimaaseen ja saavat keskiyöllä painaa päähänsä
teekkarilakin merkiksi teekkariudesta. Wappuun kuuluu myös
monia muita tapahtumia kuten killan logon maalaaminen ja
Armatuurin järjestämät Wapun ulkoilmasitsit.

ENERGIATEKNIIKAN TUUTORIESITTELYT
Uusien opiskelijoiden (eli fuksien) oppaina yliopistomaailmassa
toimivat tuutorit. Fuksit jaetaan tuutor-ryhmiin, joissa ryhmän
tuutori opastaa sinut talon tavoille, niin opiskelun kuin
opiskelijakulttuurin
suhteen!
Tässä
pienet
esittelyt
tuutoreistamme:

Jaakko Puntanen
Morjesta
ja
onnittelut
opiskelupaikasta! Olen Jaakko,
parikymppinen toisen vuoden
enteläinen ja mahdollisesti juuri
sinun tuutorisi. Lappeenrantaan
muutin Mikkelistä, toivottavasti
kukaan teistä ei joutunut
kärsimään
lukiomme
edustajista abiristeilyllä.
Lappeenrantaan
lähtö
oli
itselleni helppo ratkaisu, koska
kaupunki oli ennestään tuttu.
Alavalinta sen sijaan oli hieman arvalla heitetty, mutta
valintaani en ole katunut hetkeäkään. Energiatekniikka on
osoittautunut mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi alaksi, joka
tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia.
Vaikka tunsin entuudestaan jo useita täällä opiskelevia tai
tänne tulevia, on ollut mukavaa tutustua joka puolelta Suomea
opiskelemaan tulleisiin ihmisiin. Täällä se on erittäin helppoa,
koska ympäristö ja tilanne on kaikille uusi. Esimerkiksi
fuksiviikoilla lähes kaikki fuksit ovat samoissa tapahtumissa,
joten ei muuta kuin reippaasti mukaan ja pitämään hauskaa!

Heikki Lohilahti
Moikka ja tervetuloa LUT:iin
opiskelemaan! Olen Heikki,
21v ja kotoisin
KantaHämeestä,
Riihimäeltä.
Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä
2015, jonka jälkeen lähdin
vuodeksi
inttiin
Parolannummelle
ennen
muuttoa
ensimmäiseen
omaan
asuntoon
Lappeenrantaan.
Vapaaajalla harrastan partiota, sekä
kaikenlaista epäakateemista, kuten koneurakointia, mopoja ja
muuta mukavaa :)
Ensimmäisten koulupäivien informaatioähky on valtava, mutta
kyllä se opiskelu siitä lähtee rullaamaan; niin se lähti meilläkin.
Fuksivuosi meni yhdessä hujauksessa opiskelun sekä
erilaisten opiskelijatapahtumien merkeissä, ja yhtäkkiä olikin jo
wappu sekä ensimmäinen kouluvuosi täällä LUT:issa
paketissa. Hyvää kesän jatkoa ja nähdään syksyllä!
Santeri Honkanen
Hei kaikki fuksit ja tervetuloa
Lappeenrantaan!
Olen Santeri, yksi teidän
tulevista tuutoreistanne. Olen
kotoisin Kuopiosta enkä ollut
käynyt
Lappeenrannassa
ennen viime syksyä. Tykästyin
heti Lappeenrannan hyviin
urheilumahdollisuuksiin
sekä
hyvään yhteishenkeen etenkin
yliopistolla.

Aluksi olin tietenkin hieman pihalla yliopistoelämästä, mutta
nopeasti ensimmäisten viikkojen aikana se tuli tutuksi. Porukka
on avointa ja helposti lähestyttävää, joten muistakaa tekin fuksit
lähteä avoimella asenteella, älkääkä pelätkö tulla juttelemaan
vapaa-aikaan tai kouluun liittyvistä jutuista. Syksyllä nähdään!

Kirsi Nieminen
Moikka tulevat fuksit!
Olen Kirsi ja osan teistä
tuutorina syksyllä. Kun muutin
tänne vuosi sitten, olin käynyt
vain
kerran
aiemmin
paikkakunnalla,
enkä
siis
lukuvuoden alkaessa tuntenut
ketään.
Yllätyin,
kuinka
nopeasti
tutustuin
muihin
fukseihin, ja myös muihin
opiskelijoihin. Tekin löydätte
varmasti mukavia ihmisiä heti
saavuttuanne, mutta älkää
ihmeessä
lopettako
uusiin
tutustumista. Myös vanhempia
ja
(ehkä)
viisaampia
opiskelijoita kannattaa lähestyä, kaikki ovat olleet teidän
paikalla jossain vaiheessa.
Nyt teillä on varmasti jo odotuksia ja ehkä ennakkoluulojakin
lappeen Rannassa opiskelusta, mutta yrittäkää olla avoimin
mielin ja katsokaa mitä vuosi tuo tullessaan. Siis tutustukaa
ihmisiin, kyselkää, osallistukaa tapahtumiin (niitäkin on
yllättävän monenlaisia) ja ennen kaikkea nauttikaa
ensimmäisestä vuodesta. Teillä on vain yksi fuksivuosi!
Nähdään syksyllä :)

Niklas Heinonen
Moro tulevat fuksit ja onnittelut
opiskelupaikasta! Olen Niklas
ja yksi teidän tulevista
tutoreistanne. Kotoisin olen
Virolahdelta,
pienestä
kunnasta
Lappeenrannan
eteläpuolelta, mutta asuin
ennen
Lappeenrantaan
muuttoa noin
4 vuotta
Kotkassa.
Intin jälkeen, ennen opiskelun
aloittamista, minulla oli tyhjä
olo opiskelupaikan suhteen,
olihan paikan saamisesta
LUT:sta jo yli vuosi. Muutinkin
Lappeenrantaan jo heinäkuussa ja tutustuin kaupunkiin kylässä
käyneiden kavereiden kanssa ja ihastuin kauniiseen
Lappeenrantaan melko äkkiä. Fuksiviikko oikeastaan vasta
avasi silmäni ja antoi minulle motivaatiopiikin opiskelun suhteen.
Lyhyessä ajassa myös tutustuin älyttömän moniin ja hyviin
tyyppeihin. Tulevia fukseja haluaisin innostaa olemaan rohkeita,
uteliaita ja kysymään mahdollisimman paljon mieltä
askarruttavista asioista. Nähdään hymyssä suin syksyllä ja
tervetuloa mukaan porukkaan!

Paavo Tiitta
Moro! Tervetuloa Lappeenrantaan ja LUTiin. Mun nimi
on Paavo ja oon yks teiän
tuutoreista
opintojen
alkaessa syksyllä. Oon 20vuotias ja toinen vuosi
pyörähtää käyntiin syksyllä
opintojen parissa. Alun perin
olen kotoisin Järvenpäästä.
Harrastuksiin kuuluu muun
muassa salilla käynti ja
jääkiekko,
jota
pelailen
Skinnarilan
opiskelijoista
koostuvassa Parru HT:ssa.
Tosiaan jos jääkiekon pelaaminen hyvällä hengellä ja porukalla
kiinnostaa voi mua tulla syksyllä rohkeesti nykimään hihasta.
Muutenkin suosittelen etsimään, jonkun mukavan harrastuksen
Lappeenrannasta ja niitähän täältä löytyy. Niiden avulla löytää
oman henkistä porukkaa, vaikkakin kavereitten saaminen täällä
ei vaikeaa ole! Rohkeesti vaan mukaan kaikkeen toimintaan ja
kannattaa
kanssa
osallistua
mahollisimman
paljon
fuksiviikkojen tapahtumiin, koska siellä tutustuu helposti uusiin
ihmisiin ja saa uusia kavereita. Nähdään syksyllä!!

Matias Majamäki
Morjesta ja onneksi olkoon
opiskelupaikasta! Oon Matias,
21-vuotias kundi alun perin
Pieksämäeltä, Kuopion kautta
Lappeenrantaan rantautunut.
Vapaa-ajalla
pelailen
kavereiden
kanssa
kaikenlaista
urheilua
ja
vähemmän urheilua.
Opiskelu Lappeenrannassa on
sekä mukavaa, että leppoisaa.
Toivottavasti kaikki pääsevät
osallistumaan fuksiviikoille, mutta ohessa kannattaa hoitaa
opiskelut kunnialla. Fuksivuotena kannattaa osallistua erilaisiin
tapahtumiin ja sitä kautta tutustua moniin uusiin ihmisiin! Aluksi
opiskelu saattaa tuntua rankalta, mutta opiskelurytmiin tottuu
nopeasti. Mukavaa loppukesää ja nähdään syksyllä!

Santeri Kinnunen
Terve uudet fuksit!
Olen Santeri ja joidenkin teidän
tuleva tutori. Olen opiskellut
LUT:ssa energia-tekniikkaa nyt
vuoden enkä ole katunut
hetkeäkään päätöstäni, hyvä
valinta! Olen kotoisin Kiteeltä
(lue: Kittteeltä) ja harrastuksiani
on koulun lisäksi lenkkeily ja
moottoripyöräily. Opiskelujeni
alussa minulla ei ollut montaa

tuttua Lappeenrannassa, mutta eri tapahtumissa käydessäni
uusia ystäviä alkoi löytyä.
Vaikka en itse ole se himobilettäjä niin tykkään käydä
tapahtumissa siitä huolimatta ja niin kannattaa teidänkin!
Fuksiviikolle kannattaa tulla avoimin mielin, sillä siellä tutustuu
hyvin uusiin tuleviin opiskelukavereihin ja saa hieman kuvaa
millaista opiskelijaelämä on. Muistakaa nauttia tulevasta
kouluvuodesta! Nähdään syksyllä!

Oona Tuomisto
Moikkelismoi ja heissulivei fuksit!
Mie oon Oona ja oon kotosin
Lappeenrannan
naapurikaupungista
Imatralta.
Imatralta on lyhyt matka,
mutten
ollut
ennen
ensimmäistä päivää käynyt
koskaan LUT:ssa ja tiesin
koulusta vain etäisiä tuttuja.
Tutustuin
kuitenkin
jo
ensimmäisenä
päivänä
ihmi-siin, jotka ovat nykyään
parhaita
kavereitani
ja
Skinnarila tuntui ihan hetkessä kuin kodilta.
Fuksivuosi oli miun elämän paras vuosi, koska pääsin
tekemään asioita, joista pidin ja kokeilemaan myös kaikkea
uutta. Suosittelen lähtemään toimintaan mukaan avoimella ja
positiivisella asenteella ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin.
Aktiivisuudesta on apua joka asiassa, mutta muistakaa myös
opiskella kaiken hauskanpidon lisäksi!
Nähdään syksyllä ja tule juttelemaan, vaikken olisi siu tuutori! :)

Oskari Savukoski
Terveisiä
Kroatiasta
ja
onnittelut opiskelupaikasta! Mä
oon Osku, 21-vuotias jäbä
Järvenpäästä ja toivottavasti
tuleva tuutorinne. Lähinnä
aikaani
kulutan
frendien
kanssa änäriä pelaten tai Syke
training
centerin
penalla
Matiaksen kanssa. Pienestä
pojasta lähtien urheillut, mutta
lähimpänä sydäntä ollut aina
säbä.
Yliopistossa opiskelu saattaa aluksi tuntua hieman haas-tavalta,
mutta nopeasti rytmiin tottuu, kun oppii säätämään
opiskelurytmin
itselle
sopivaksi.
Suosittelen
kaikkia
osallistumaan avoimin mielin fuksiviikoille, sillä jo siellä minäkin
tapasin nykyiset läheisimmät koulukaverini ja tätäkin kirjoitan
Kroatiasta käsin saman porukan kanssa. Fuksivuosi menee
todella nopeasti, joten kannattaa ottaa siitä kaikki irti. Nähdään
syksyllä uusissa kuvioissa!

Tuure Tamminen
Morjesta
tulevat
energiatekniikan
opiskelijat
ja
tervetuloa Lappeenrantaan!
Mun nimi on Tuure ja saatanpa
olla juurikin sinun tuutorisi ensi
syksynä.
Itse
olen
tieni
samonnut
Lappeenrantaan
Keski-Suomen
metsistä,
tarkemmin sanottuna Joutsasta.

Kiinnostukseni kohteisiin kuuluu muun muassa erilaiset
pallopelit, musiikki sekä lumilautailu.
En tuntenut juuri ketään Lappeenrantaan muuttaessani, mihin
varmasti moni teistäkin voi samaistua. Itse lähdin kohti
tuntematonta avoimin mielin ja tätä suosittelen kaikille muillekin.
Teillä on edessänne upea fuksivuosi ja suosittelenkin
aloittamaan vuoden osallistumalla aktiivisesti fuksiviikkojen
tapahtumiin. Kysymysten esiintyessä tervetuloa nykimään
hihoista ja lahkeista.
Nähdään syksyllä!

FUKSIN TERVEHDYS
Onneksi olkoon ja tervetuloa energiseen joukkoomme!
Olet tehnyt mahtavan päätöksen tulevaisuudestasi ja päättänyt
tulla opiskeleman tulevaisuuden alaa Lappeen Rannan
teknilliseen yliopistoon. Olen vuoden 2017 Armatuurin Isäntä ja
seuraavaksi kerronkin, miten olen päätynyt tähän loistavaan
tilanteeseen.
Kuten varmasti moni teistä; en tuntenut Lappeenrantaan
rantautuessani ketään. Tavarani muutin Lappeen Rantaan
muutamaa päivää ennen ensimmäisiä fuksiviikkojen
tapahtumia. Ensimmäiset päivät Lappeenrannassa rakentelin
IKEA huonekaluja Tinderin kautta lainaamillani työkaluilla,
mutta aidon kosketuksen Lappeen Rannan iloiseen
opiskelijaelämään sain ”We Love Mondays” bileistä, joilla
fuksiviikot avattiin ja joissa tapasin monia kaltaisiani muualta
tulleita opiskelijoita. Näissä juhlissa päätökseni sosialisoitua ja
puhua ihmisille kantoi hedelmää ja onnistuin vaivatta
tutustumaan mahtaviin uusiin tyyppeihin.
Huikeaa Lappeen Rannassa mielestäni oli sinne saapuneiden
opiskelijoiden yhteinen hyppy tuntemattomaan. Tällä tarkoitan
sitä, että harva fuksi tuntee ennestään kanssa opiskelijoitaan,
ja tämä luo tilanteen, jossa kaikkien on tasapuolisesti helppo
ystävystyä eikä kukaan joudu ulkopuoliseksi. Uusien ystävien
hankkimista eli verkostoitumista suosittelen ja painotan
vahvasti,
sillä
parhaimmassa
tapauksessa
kuten
allekirjoittaneella koulunkäynti on käytännössä ”ystävien
kanssa puuhailua”, ja kavereiden kanssa yhdessä tehden
helpottuvat niin erilaiset laskuharjoitukset, kuin aamuluennolle
raahautuminen.
Suurenmoisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen löydät
esimerkiksi oman kiltasi järjestämistä tapahtumista, muista
tapahtumista ja esimerkiksi kerhoista, joita LUT:ista löytyy
laidasta laitaan niin muusikoille, taitelijoille, urheilijoille,

kalastajille
ja
monille
muillekin
mielikuvituksellisille
harrastuksille. Näillä sanoilla siis kannustan jokaista
mahdollisimman suureen aktiivisuuteen heti alusta alkaen
opiskelijaelämän parissa, vaikka fuksiviikoilla eilinen päivä
hieman väsyttäisi, niin lopuksi se palkitsee hetkellä, jolloin
tarvitset koulutehtävässä apua tai tulevaisuudessa suosituksia
työpaikkaa varten. Oman aktiivisuuteni johdosta tutustuin
moniin kilta-aktiiveihin ja erilaisiin kerhoihin, jotka ovatkin
rikastuttaneet elämääni viimeisen vuoden.
Ps. Allekirjoittaneeseen törmää usein killan tapahtumissa tiskin
takana ja varmasti koulun käytävilläkin. Jos törmäyksen
seurauksena päähän juolahtaa kysymys opiskelusta, lappeen
Rannasta tai muusta mieltä askarruttavasta asiasta vastaan
mielelläni rajattomien kykyjeni mukaan.
Aktiivisin terveisin,
Armatuurin Isäntä, fuksi vuodelta 2016
Ville Kuusela

Isäntä & emäntä vuosimallia 2017

Vuoden aikana Armatuurin fuksit kokoontuvat tuutoreiden
johdolla yhdessä killan vanhempien tieteenharjoittajien kanssa
fuksisitseille ja fuksikursiolle, joista jälkimmäisessä tutustutaan
alan eri yrityksiin (mahdollisesti myös teidän tuleviin
työpaikkoihinne!). Alla olevassa kuvassa ollaan vierailulla
Hämeenlinnassa Elenialla.

Energiatekniikan opiskelijat osallistuivat Suomen 100-vuotis
juhlavuoden kunniaksi tempaukseen, jossa muodostettiin
Suomen lippu opiskelijahaalareista.

Välillä myös teekkarit pukeutuvat parhaimpiinsa, syövät hyvää
ruokaa ja tanssivat valssia vuosijuhlien merkeissä.

ENERGIATEKNIIKAN FUKSIVASTAAVA
Jokaisessa killassa, kuten myös Armatuurissa, toimii
fuksivastaava, joka opastavaa fuksit yliopistoelämän alkuun ja
teekkarikulttuuriin! Voit tutustua fuksivastaavaan lukemalla
fuksivastaavan tervehdykset uusille opiskelijoille.

Hei uudet fuksit!
Tervetuloa Lappeenrantaan opiskelemaan energiatekniikkaa.
Olen Lassi ja olen 2017-2018 lukuvuoden fuksivastaava.
Tehtäväni on toimia teille ohjaajana teekkarikulttuuriin ja myös
auttaa teitä pääsemään mukaan killan toimintaan. Minä hain
Lappeenrantaan opiskelemaan 2015 keväällä ja aloitin koulun
2016 syksyllä. Olen 21-vuotias Heinolasta kotoisin oleva
opiskelija.
Suosittelen kaikkia osallistumaan fuksiviikoilla kaikkiin
tapahtumiin, koska niissä luodaan ryhmähenki, joka säilyy läpi
opiskeluajan. Fuksiviikkojen jälkeen alkaa koulu nopealla
tahdilla ja voin kokemuksesta sanoa, että yliopistossa yksin
opiskelu on haastavaa ja tylsää. Vaikka tapahtumia on paljon
fuksiviikoilla kannattaa ne kaikki kuitenkin käydä, koska ne ovat
ainutkertaisia tapahtumia. Olette vain kerran fukseja.
Voin nyt fuksi vuoteni jälkeen todeta, että mennyt lukuvuosi oli
elämäni hauskin tähän mennessä. En lähde kertomaan
etukäteen, mitkä tapahtumat olivat parhaimpia, koska kaikki
riippuu teistä. Jos kaikki lähtevät täysillä johonkin tapahtumaan
mukaan, siitä tulee mahtava tapahtuma. Parhaimmat
kokemukset olen saanut juuri yllättävissä tilanteissa. Hyvänä
esimerkkinä on toisen killan tapahtuman jäljiltä olevan paljun
huuhtelu ja lämmitys aamu kahdelta tai lasten kahluualtaan
täyttö parvekkeelle. Skinnarilassa ei voi ikinä tietää mitä tulee
tapahtumaan. Tämä yllätyksellisyys on mielestäni parasta
Skinnarilassa.
Kun tulee jotain kysyttävää opiskelujen aikana kannattaa
käväistä kiltahuoneella, koska sieltä löytyy lähes suora vastaus

kysymykseen tai ainakin ohjataan henkilön luokse, joka osaa
vastata kysymykseen. Kiltahuoneelta saa vastauksen mihin
tahansa kysymykseen oli kyseessä sitten, kuinka monta
opintopistettä saa ohjelmoinnin perusteista tai kuinka sohvalla
pystyy laskea mäkeä.

Lopuksi vielä muutama
vihje, joilla pärjää pitkälle.
-Osallistu tapahtumiin
-Tule käymää kilta
huoneella
-Ota juhlapuku jo
ensimmäiselle viikolle
mukaan ;)
-Liity facebook
ryhmään ”Enten
fuksipallerot 17”
-Käy aktiivisesti
kiltahuoneella

Fuksivastaavanne
Lassi Onne

Pelaamme joka kevät ja syksy Energiatekniikan osastoa
vastaan HotLeg-turnauksen, jossa mitataan osaston ja
jäsenistön paremmuus. Pelaamaan pääsevät kaikki halukkaat
kiltalaiset, ja lajien kirjo on ollut laaja, niin sählyä, keilausta,
frisbeegolfia
kuin
curlingiakin.
Pyrimme
myös
mahdollisuuksien mukaan järjestämään jäsenistölle pelejä,
kuten perinteistä teekkaripeliä kyykkää!

Armatuuri tilasi keväällä uudet komeat pelipaidat, joita voi
käyttää vaikka kyykätessä.

Armatuuri tekee vuosittain eri puolille Suomea excursioita,
joissa tutustutaan alamme yrityksiin. Viime keväällä
matkustimme Rankka-excursiolla Turun kautta Otaniemeen
Energiateekkaripäiville! Matka oli ikimuistoinen ja reissulla
päästiin verkostoitumaan eli tutustumaan sisarkiltojen
toimijoihin. Alla olevassa kuvassa ollaan matkalla kohti Lahden
Oilonia.

Armatuurin hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä, joita
avustaa suuri joukko killan toimihenkilöitä. Alla näet hallituksen
jäsenet sijoitettuna voimalaitoskaavioon!

Yhteystiedot
Lisää infoa meistä ja vastauksia kysymyksiisi voit löytää
nettisivuiltamme www.armatuuri.fi
Löydät meidät ja paljon kuvamateriaalia myös
Facebookista, joten käy tykkäämässä Armatuurin
Facebook-sivusta ja näet reaaliajassa mitä killassamme
tapahtuu!
Armatuuri on myös Instagramissa ja seuraamalla
käyttäjää @armatuuri näet paljon killan meiningeistä!
Jos haluat ottaa yhteyttä, vastaamme mielellämme mieltä
askarruttaviin kysymyksiin.
Puheenjohtaja: Siiri Jämsén
pj@armatuuri.fi
puh. 0451391314
Fuksivastaava: Lassi Onne
lassi.onne@student.lut.fi
puh. 044 0293335

KÄY LIITTYMÄSSÄ UUSIEN OPISKELIJOIDEN
FACEBOOK-RYHMÄÄN:
•
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MUISTATKO VIELÄ MISTÄ EROTTAA
ENERGIATEKNIIKAN OPISKELIJAN?

TÄSSÄ VIHJE:

Armatuuri ry
Ylioppilastalo
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta

