TERVETULOA
ARMATUURIIN FUKSIT!
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.

Kiltamme 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!

Ville Kuusela
Puheenjohtaja 2018

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.

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

Tiia Hallikainen
Hei

ja
onnittelut
myös
puolestani opiskelupaikasta!
Olen Tiia, yksi ensi vuoden
tuutoreista. Lappeenrantaan
saavuin
viime
syksynä
Jyväskylästä,
jossa
olen viettänyt lähes koko
elämäni. Vapaa-aikani kuluu ystävien kanssa,
liikkuen
ja moottoripyöräillen.

Fuksivuoden aloitus tuntui viime syksynä jännittävältä, kun
käytännössä kaikki oli uutta ja vierasta ja opiskelurutiinikin oli
hukassa välivuoden jälkeen. Päätin lähteä avoimella mielellä
kohti ensimmäistä opiskeluvuotta ja jo fuksiviikoilla tutustuin
ihmisiin, joita nyt kutsun ystävikseni. Suosittelen uusille
fukseillekin, että tulkaa avoimin mielin, tutustukaa ihmisiin ja
käykää tapahtumissa. Opiskeluakaan ei kannata unohtaa.
Ennen kaikkea, nauttikaa!
Tule ihmeessä juttelemaan ja kyselemään mietityttävistä
asioista, vaikken sinun tuutori olisikaan! Nähdään syksyllä!!

Miro Paakkunainen
Moikka!
Oon Miro 21v ja tuun Kotkasta.
Aloitin opiskelut viime syksynä
hieman
sokkona,
koska
en
tuntenut Lappeenrannasta juuri
ketään
tänne
muuttaessani.
Asetuin kuitenkin kodiksi nopeasti
jo fuksiviikoilla, enkä ole katunut hetkeäkään LUTiin
hakemista.
Erityisen
tyytyväinen
olen
pääainevalintaani
energiatekniikkaan.
Mielenkiintoisia
teemoja,
hyvät työllisyysnäkymät!
Vapaa-ajalla harrastelen
mm.
moottoripyöriä ja kaikkea niihin liittyvää, laskettelua ja
elämästä nauttimista. Nähdään fuksiviikoilla!
Otso Hannonen
Hyvää huomenta jokaiselle fuksille
riippumatta kellon ajasta, milloin luet
tätä!
Onneksi
olkoon
opiskelupaikasta
ja
hyvästä
valinnasta
lähteä
lukemaan
energiatekniikkaa!
Olen
Otso,
Kotkasta kotoisin oleva 21-vuotias
ens vuoden tutori. En ollut pahemmin
viettänyt aikaa Lappeenrannassa
ennen tänne muuttamista, mutta
vanhoja intti- ja koulukavereita niin
läheltä ja ei niin läheltä oli päätynyt samaan paikkaan. Joka
tapauksessa kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan ja
tutustumaan niin muihin fukseihin kuin vanhempiinkin

opiskelijoihin oman ja muiden kiltojen sisältä. Aktiivisen
opiskelijaelämän lisäksi kulutan aikaani musisoiden yksin,
bändissä tai yliopiston mieskuorossa, Teekkarilaulajissa.
Harrastus mahdollisuudet ovat hyvät ja kaikille taatusti löytyy
muutakin tekemistä kuin vain nököttää tehtävien ääressä.
Opiskelu voi aluksi tuntua vaikealta varsinkin silloin jos ei ole
tottunut tekemään paljoa työtä peruskoulussa tai lukiossa,
mutta kyllä se siitä lähtee joko omalla uurastuksella tai kaverin
avustuksella ja opiskelurytmistä saa nopesti kiinni.
Fuksiviikoille vain reippaasti ja avoiin mielin mukaan!

Kirsi Nieminen
Moikka tulevat fuksit!
Olen Kirsi ja yksi tuutoreistanne.
Opiskelen
energiatekniikkaa
kolmatta vuotta ja tuutorina olen
nyt toista kertaa. Kun muutin
tänne kaksi vuotta 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 :)
Eemeli Härmälä

Hei! Mie oon Eemeli Härmälä, yks
armatuurin tulevista tuutoreista.
Harrastelen kuntosaleilua,
koodailua ja välillä juhlimistakin
siinä
missä
muutkin.
Portsarihommiakin tulee tehtyä ja
aina saa tulla tervehtimään! Ainii, ja
lempiväri on turkoosi.
Päätin
hakea
LUT
energiatekniikkaan koska oon aina
tykänny fysiikasta ja ydintekniikka kiinnostaa iha sikana.
Tykkään opiskella LUT:ssa koska täällä saa vapaasti päättää
missä järjestyksessä ja kuinka aktiivisesti kursseja käy. Itse
suoritin fuksivuonna noin 80 op vaikka luennoilla ei suuremmin
tullut käytyä. Opintojen ohella on mukava käydä erilaisissa
tapahtumissa ja erityisesti sitseillä. Itse tykkäsin omasta
fuksivuodesta todella paljon ja toivon, että tulevilla fukseilla on
vähintään yhtä hauskaa!

Atro-Matti Puruskainen
Morjens! Meikäläinen on Atro,
toisen polven LUT:tilainen. Palaan
jälleen opintojen pariin vuoden
mittaisen armeijaloman jälkeen, ja
pyrin antamaan parhaat apuni
sekä teidän opintojen aloitukseen,
että
sopeutumiseen
ja integroitumiseen
tänne
itäisen Suomen kirkkaimpaan helmeen,
Lappeenrantaan.
Oma suositukseni tänne tullessa on jättää ennakkoluulot ja
ajatukset narikkaan, ja lähestyä kaikkia vastaantulevia
opiskelijoita
avoimin
mielin.
Pyri
myös
olemaan
mahdollisimman aktiivinen vuoden aikana, sillä yliopiston killat
järjestävät huikeita tapahtumia pitkin vuotta, joista saa
legendaarisen luokituksen arvoisia muistoja! Nämä kun
onnistuu opintoja unohtamatta, on fuksivuosi varmasti yksi
parhaimpia vuosia elämässä.

Kaisa Kvick
Heippa!
Minä

oon
Kaisa
toista
opiskeluvuottani
aloitteleva tuutori.
Olen kotoisin Kouvolasta ja
kummasti
sieltä
tänne Lappeenrantaan

ajautunut. Parasta

Lappeenrannassa on se, että täällä on ihan huippu porukkaa
(ja mahtavaa, että säkin oot päättänyt tulla tänne!).
Opiskelujen alku voi olla aika kiireistä aikaa ja uutta asiaa
meinaa tulla joka suunnasta, mutta ei kannata pelästyä sillä
kyllä se siitä lähtee rullaamaan. Kannattaa kanssa aina
rohkeasti kysästä, kun jokin askarruttaa. Fuksiviikoista
kannattaa ottaa kaikki ilo irti ja tutustua ennakkoluulottomasti
uusiin ihmisiin. Innolla ootan, että tavataan syksyllä!

Vili Seppälä
Terve!
Mun nimi on Vili Seppälä,
alunperin
Ylöjärveltä
Tampereen kupeesta
kotoisin
ja
tänne
energiatekniikkaa
ainoana
oikeana
vaihtoehtona
opiskelemaan lähtenyt.
Vaikka itärajan läheisyydessä melko erilaista
onkin
kuin
Tampereen leveysasteilla, elämänmenoon täällä tottuu
nopeasti. Uusia ja erilaisia ihmisiä tapaa joka paikassa, niin
luennoilla kuin erilaisissa kissanristijäisissä ja tapahtumissa.
Opiskelun aloittamista ei kannata stressata, sillä ensimmäisen
viikon aikana kerrotaan ja autetaan kaikessa, mikä mieleen
saattaa juolahtaa. Jos jotakin kysyttävää tulee, kannattaa
kysyä mieluummin kuin menettää yöunet itse miettiessä. Ei ole

tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmiä vastaajia. Tervetuloa minunkin
puolesta vielä lappeen Rannoille ja fuksiviikoilla tavataan!
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 ihmisiin, 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! :)

Joni Erkinharju
Moi! Oon Joni Erkinharju,
yksi teidän tuutorinne tänä
vuonna.
Olen
kotoisin
Kouvolasta.
Lappeenrantaan tullessani
ei minulla ollut montaa tuttua
täällä. Myös monet muut
olivat samassa tilanteessa,
joten uusien kavereiden löytäminen ei ollut vaikeaa.
Kannattaakin olla aktiivinen ensimmäisten viikkojen aikana.
Opiskelu Lappeenrannassa on intensiivistä, mutta kun löytää
sopivan tasapainon koulun ja vapaa-ajan välillä, jää
opiskeluajasta ikimuistoisia muistoja. Yliopistolta löytyykin
vapaa-ajalle
monia
kerhoja
aina
näytelmäkerhosta
jääkiekkojoukkueeseen ja vaelluskerhosta pelikerhoon.
Pitäkää oikein mukava fuksivuosi! Nähdään syksyllä!

Lauri Kuusisto
My name is Lauri Kuusisto
and started my studies in LUT
2017.
I
am
studying
bioenergy.
I came to LUT because I
wanted to study more. I
gratuated
from
Metropolia
School of Applied Sciences in 2017 and
decided that I want to study even more, so

that’s the main reason why I came to
Lappeenranta.
At the beginning, the school felt difficult but it becomes easier
when you find friends and activities that you can do in our
school.
Hope you have wonderful time in Lappeenranta!

FUKSIN TERVEHDYS
Tervetuloa Armatuuriin!
Hei ja onnittelut pääsystä opiskelemaan energiatekniikkaa
LUT:iin! Energiatekniikka on ala, joka avaa äärimmäisen monta
ovea. Tulevaisuudennäkymät ovat meillä mahtavat, ja koulutus
antaa erinomaiset valmiudet kaikkeen, mitä tuleman pitää.
Nimeni on Juho Heinonen ja aion kertoa teille hieman omista
taustoistani,
kokemuksistani
Rannoilla,
koulutusohjelmastamme sekä rakkaasta killastamme,
Armatuurista.
Olen Kouvolasta lähtöisin ja vaikka lappeen Ranta oli minulle
ennestään tuttu, olen nähnyt siitä ensimmäisen vuoden aikana
sen paremman puolen. Ensikosketuksen opiskelijaelämään
sain ”Back 2 Uni” -bileistä, jotka järjestettiin koulun alkua
edeltävänä lauantaina. Tapasin tutorini sekä muita

kanssaopiskelijoita, jotka osoittautuivat mahtaviksi tyypeiksi.
Tämä sai minut odottamaan innolla fuksiviikkoja. Suosittelenkin
kaikille olemaan aktiivisia fuksiviikkojen aikana (ja niiden
jälkeen) sekä juttelemaan aivan tuntemattomienkin ihmisten
kanssa, se palkitaan! Ihmiset Skinnarilassa ovat avoinmielisiä
ja keskustelevat kanssanne varmasti.
Monesti kuulee, että fuksiviikot ovat elämän parasta aikaa.
Minäkin kuulin tämän monesti, ja voinkin todeta sen pitävän
paikkansa. Kannustan teitä olemaan aktiivisia niiden aikana ja
käymään tapahtumissa, sillä niistä ei ainoastaan saa huikeita
kokemuksia, vaan myös tapaat mahtavia ihmisiä. Näistä
ihmisistä rakentuu sinulle tukiverkko, ”sijaisperhe”, sillä heidän
kanssaan tulet viettämään paljon aikaa, koulussa sekä
vapaaajalla.
Fuksiviikot
rakensivat
ainutlaatuisen
ryhmähengen koko vuosikurssin kesken, ja tämä ryhmähenki
on äärimmäisen hieno.

Vuoden edetessä erilaisia tapahtumia on laidasta laitaan,
lajikokeiluista erilaisten teemabileiden kautta yritysvierailuihin.
LUT:ssa on myös paljon erilaisia kerhoja, jotka järjestävät
tapahtumia laidasta laitaan sekä ottavat mielellään uusia
jäseniä. Korvia hivelevää ääntä voit harjoittaa muun muassa
kuorossa ja moottorikerhossa, omien mieltymyksiesi mukaan.
Ei kannata epäröidä kerhoihin liittymistä, vaikka et olisikaan
harrastaja: tapaat uusia ihmisiä, opit uutta tai kertaat vanhaa!
Kannustan teitä lähtemään mukaan myös kiltatoimintaan, sillä
se ei ainoastaan näytä hyvältä CV:ssä, se myös rikastuttaa
teidän opiskeluaikaanne huimasti. Pääset vaikuttamaan killan
toimintaan, edustamaan kiltaamme esimerkiksi toisten kiltojen
vuosijuhlilla ja verkostosi ei ainakaan pääse kutistumaan,
päinvastoin!
Odotan innolla tapaamistanne ensi syksynä. Jos mieleenne
putkahtaa kysymyksiä ihan mistä vaan, älkää epäröikö kysyä.

Vastaan kysymyksiinne, ja 95 % ajasta selkeällä suomen
kielellä.
Kesäterveisin,
Juho Heinonen, fuksi
2017
Yrityssuhdetoimihenkilö
2018

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

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 FUKSIVASTAAVA
Jokaisessa killassa, kuten myös Armatuurissa, toimii
fuksivastaava, joka opastavaa fuksit yliopistoelämän alkuun ja
teekkarikulttuuriin! Voit tutustua fuksivastaavaan lukemalla
fuksivastaavan tervehdykset uusille opiskelijoille.
Moikka kaikki uudet fuksit!
Ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta, teillä tulee olemaan
huikea vuosi edessänne!
Mun nimi on Venla ja olen 21-vuotias tyttö alun perin Lahesta.
Toimin tulevana lukuvuonna teidän fuksivastaavana ja mut
tunnistaa valkoisesta kypärästä! Tehtäväni on opastaa teitä
teekkarikulttuurin
pariin,
mutta
myös
vanhemmista
tieteenharjoittajista saa ottaa esimerkkiä (omalla vastuulla).

Opiskelijakulttuuri on oma maailmansa ja etenkin
teekkarikulttuuriin kuluu monia asioita joita ei muualla ole.
Skinnarilan hengestä tulette kuulemaan myös, ja ainakin itse
olen siihen onneksi myös törmännyt. Allekirjoittaneella oli se
ennakkokäsitys, että opiskelijaelämään kuuluu opiskelun
lisäksi lähinnä keskiviikkoiset baaribileet. Sitseistä ja approista
olin sentään joskus kuullut. Tämä osoittautui aika nopeasti
vääräksi, joten suosittelen ottamaan selvää mitä kaikkea muuta
opiskelijaelämä on!
Aloitin itse opinnot syksyllä 2017, eli itselläni fuksivuosi on juuri
takanapäin. Ja olipahan vuosi. En tuntenut ennestään ketään
Lappeenrannassa opiskelevaa, eikä mulla ollut asuntoakaan
kolmeen ekaan viikkoon. Fuksiviikkojen jälkeen sai asuntoa
vielä hetken odotella, mutta kavereita olikin enemmän, kun
oisin voinut etukäteen kuvitella! Koko vuodesta päällimmäisenä
mieleen jäi fuksikursio, kaikki jatkojenjatkojenjatkot jotka eivät
kuuluneet suunnitelmiin,
fuksisuunnistus, ohjelmoinnin
harkkatyöstä selviäminen ja wapun kolmen viikon ruokavalio
joka koostui lähinnä pakastepizzasta. Aloin käymään myös
muodostelmaluistelutreeneissä, vaikka luistimet oli jalassa
viimeksi yläasteen liikkatunneilla. Kannattaa aloittaa joku uusi
harrastus, tai jatkaa vanhaa, sillä siellä tutustuu helposti uusiin
ihmisiin ja saa vastapainoa opiskelulle ja biletykselle.
Mahdollisuuksia on monia, sillä erilaisia kerhoja, joukkueita,
pallopelivuoroja ja ryhmäliikuntatunteja on paljon.
Opiskelutkin sujui loppujen lopuksi tosi hyvin, vaikka syksyllä oli
pieniä hankaluuksia tottua lukiosta hieman poikkeavaan
opiskelutapaan ja keväällä taas motivaatiota oli vaihtelevasti.
Opiskelussa auttoi eniten kavereiden kanssa yhdessä
tekeminen ja sitä suosittelen myös teille.
Fuksiviikoilla tulet tarvitsemaan yo-lakkia ja ompelutarvikkeita
sekä juhlavaateet (tutustu LTKY sivuilla pukukoodeihin,
luvassa ainakin dc cocktail) joten ne kannattaa muistaa pakata
mukaan.

Nähdään fuksiviikoilla!
Venla Valtokari
Fuksivastaava 2018-2019

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

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

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 2017 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
hallituksemme luokkakuvan 2018

YHTEYSTIEDOT
Lisää infoa meistä ja vastauksia kysymyksiisi voit löytää
nettisivuiltamme www.armatuuri.fi

Löydät meidät ja paljon kuvamateriaalia myös Facebookista,
joten käy tykkäämässä Facebook-sivustamme Armatuuri ja
näet reaaliajassa mitä killassamme tapahtuu!
Muista
samalla
liittyä
myös
uusien
Facebookryhmään Entenfuksit 2018!

opiskelijoiden

Armatuuri on myös Instagramissa ja seuraamalla käyttäjää
@armatuuri näet paljon killan meiningeistä!

Mediapalettimme uusin lisäys on Snapchat, josta meidät löytää
tunnuksella Armatuuri

Jos haluat ottaa yhteyttä, vastaamme mielellämme mieltä
askarruttaviin kysymyksiin niin sosiaalisessa mediassa kuin
henkilökohtaisestikin!

Puheenjohtaja

Fuksivastaava

Ville Kuusela
pj@armatuuri.fi
0400 666207

Venla Valtokari
Venla.Valtokari@student.lut.fi
040 7439779

MUISTATKO VIELÄ MISTÄ TUNNISTAA
ENERGIATEKNIIKAN OPISKELIJAN?
TÄSSÄ VIHJE:

FUKSIN LUNTTISANASTO FUKSIVIIKOILLE:
Fuksi

Ensimmäisen vuoden opiskelija

Tupsufuksi Toisen vuoden opiskelija, ensimmäinen vuosi
N-fuksi

tupsulakin kanssa
Viidennen opiskelu vuotensa ohittanut
”vanhempi tieteenharjoittaja”

Teekkari

Eri puolilla Suomea, useissa eri väreissä
esiintyvä eliö

Tuutori

Paras ystäväsi ensimmäisinä päivinä. Ehkä
sen jälkeenkin

Fuksivastaava

Fuksien hengellinen johtaja, joka
pitää huolen, että kaikilla on kivaa

Kiltis

Kiltahuone,
oman
ajanviettopaikka

Schwäbisch Hall

alan

opiskelijoiden

Puistoalue propagandamyllyn juurella

Propagandamylly LUTin ylpeys, vihreä tuulivoimala
Yolo

Saimaan rannalla
Ylioppilastalo. Tarkoittaa useasti myös
pelkästään Ylioppilastalolla sijaitsevaa
Aalefravintolaa

Lytky

Lappeenrannan teknillisin yliopiston
ylioppilaskunta
Lisää lappeen Rantalaista opiskelijasanastoa
löydät esimerkiksi Lytkyn nettisivuilta
ltky.fi>UUSI OPISKELIJA>SKINNARILASUOMI
-SANAKIRJA

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ!

Armatuuri Ry
Ylioppilastalo
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta

