Tervetuloa
Fuksit

ARMATUURI:in!
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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.

Armatuurin fuksivastaavan tunnistaa valkosesta 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!

Heikki Lohilahti
Puheenjohtaja 2019
Armatuuri Ry
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ARMATUURI RY LYHYESTI

KUINKA JÄSENEKSI?

● 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

●

Maksamalla killan liittymismaksun (15€), jolla saat:
o Killan jäsenyyden 7-vuodeksi.
o Kiltamme haalarit(!)
o Osallistua killan hallituksen kokouksiin ja
hallituksessa ja toimihenkilönä
o Osallistua kiltamme järjestämiin tapahtumiin
o Käyttää kiltahuonetta ja sen palveluita

toimia

killan

Alla muutamia kuvia muun muassa Armatuurin haalareista, sekä Wapun
tapahtumista.

MISTÄ ARMATUURILAISEN TUNNISTAA?
●
●

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

valkoisesta

MITÄ KILTA JÄRJESTÄÄ?
●
●
●
●
●
●
●

Fuksikursion (kursio = bussilastillinen teekkareita kiertää yrityksiä)
Killan pikkujoulut
Vuosijuhlat
Wapun ulkoilmasitsit (sitsit = akateeminen pöytäjuhla)
Killan kesätapaaminen
Rankka/kevyt excursio
Asiakursioita alan yrityksiin

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

5

6

Wappuaattona fuksit laskevat kasteen merkeissä hyiseen Saimaaseen ja
saavat keskiyöllä painaa päähänsä teekkarilakin merkiksi teekkariudesta.

Armatuurin fuksivastaava ja puheenjohtaja laskemassa teekkarikasteessa Saimaaseen
keväällä 2019.

Wappusitsit, eli perinteisesti Armatuurin Wappuna järjestämät ulkoilmasitsit

Wappuun kuuluu myös monia muita tapahtumia kuten killan logon
maalaaminen ja Armatuurin järjestämät Wapun ulkoilmasitsit.

Jäsenistön käytössä oleva kiltahuone, jossa voi muun muassa käydä kahvilla luentojen
välissä.
Armatuurin logo Punkkerinmäessä.
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ENERGIATEKNIIKAN FUKSIVASTAAVA
Jokaisessa killassa, kuten myös Armatuurissa, toimii fuksivastaava, joka
opastavaa fuksit yliopistoelämän alkuun ja teekkarikulttuuriin! Voit
tutustua fuksivastaavaan lukemalla fuksivastaavan tervehdykset uusille
opiskelijoille.

vastuutehtäviä. Tämä on tietenkin myös hyvä tapa tutustua vanhempiinkin
opiskelijoihin ja uusiin ystäviin (mahdollisesti) uudessa kaupungissa.
Fuksiviikoille mukaan kannattaa ottaa ylioppilaslakki, ompelutarvikkeet
sekä cocktail -pukukoodin mukaiset vaatteet. Suosittelen saapumaan
Lappeenrantaan avoimin mielin ja positiivisella asenteella. Melkein kaikkea
kannattaa kokeilla ainakin kerran!

Moikka fuksit!

Nähdään elokuussa!

Mun nimi on Matilda, ja oon Armatuurin uusi fuksivastaava. Oon 20vuotias, syksyllä toisen vuoden aloittava energiatekniikan opiskelija, ja
alunperin kotoisin Sastamalasta eli Vammalasta eli Tampereen läheltä.
Lappeenrantaan muutin viime syksynä siis melko kaukaa, ja olin täällä
tainnut kokonaista kolme kertaa käydä aiemmin, ja muutama vanha kaveri
oli tänne aiemmin muuttanut opiskelemaan, eli pari tuttuakin löytyi
valmiiksi.

Matilda Orpana
Fuksivastaava 2019-2020

Fuksivastaavan tehtävä on johdattaa tuoreet fuksit teekkarikulttuurin
pariin, ja koulia fukseista kunnollisia teekkareita. Armatuurin
fuksivastaavan, eli mut, tunnistaa valkoisesta kypärästä, eli jos bongaatte
mut jostain, niin tulkaa ehdottomasti moikkaamaan ja kysymään neuvoa,
mikäli jokin askarruttaa mieltä.
Opiskelija- ja teekkarikulttuuri on ihan oma maailmansa, johon kannattaa
lähteä innolla ja uteliaisuudella mukaan. Uusia kavereita ja kokemuksia saa
helposti erilaisista tapahtumista, joihin ei ole välttämättä ennen törmännyt.
Myös killan toimintaan, sekä järjestö- ja kerhotoimintaan kannattaa
tutustua, sillä yliopistolta löytyy laaja kirjo erilaisia harrastuksia ja
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ENERGIATEKNIIKAN TUTORIESITTELYT

Sanni Tapola

Uusien opiskelijoiden (eli fuksien) oppaina yliopistomaailmassa toimivat
tutorit. Fuksit jaetaan tutor-ryhmiin, joissa ryhmän tutor opastaa sinut
talon tavoille, niin opiskelun kuin opiskelijakulttuurin suhteen! Tässä pienet
esittelyt ensi syksyn tutoreistamme:

Moikka!

Senni Auvinen
Moi fuksit! Mä oon Senni, 21 vuotta vanha ja
aloittelen
nyt
syksyllä
toista
vuotta
energiatekniikan opintojen parissa. Oon yksi
teidän tutoreista, eli jos tätä naamaa näette
jossain niin ihan mitä vaan saa tulla kysymään jos
askarruttaa. Kotoisin olen Mäntyharjulta, eli
sataa kilometriä kauemmaksi en kotoa lähtenyt
opiskelemaan. Silti aloitin Lappeenrannassa
tuntematta yhtään ketään tai yhtään mitään.
Uusia kavereita, kokemuksia ja seikkailuja tuli
kovalla
ryminällä
ja
jotenkin
niitä
opintopisteitäkin pääsi silti kertymään ekana
vuonna.

Oon Sanni, toisen vuoden enteläinen ja yksi
teidän tuutoreista. Kiva nähdä syksyllä teitä
kaikkia, toivottavasti tuutte viihtymään
Lappeenrannassa ja opinnot lähtee hyvin
käyntiin! Tulkaa tänne avoimin mielin ja
osallistukaa rohkeasti tapahtumiin, täällä on
helppo tutustua uusiin ihmisiin ja saada ystäviä.
Kaikki vapaa-ajan aktiviteetit ei suinkaan ole
pelkkää juhlimista, joten jokaiselle löytyy
varmasti mieleisiä juttuja koulutyön ohelle. Teille tulee paljon uusia asioita
omaksuttavaksi ja se voi alussa hämmentää, mutta me tuutorit pyritään
auttamaan ja opastamaan teitä niin että saatte hyvän startin yliopistoopiskeluihin. Nähdään fuksiviikoilla, toivottavasti teidän fuksivuodesta
tulee huippu ja ikimuistoinen! :)
Tuuli Outinen
Moikka!

Odotan tosi innolla että tuutte tänne ja lupaan että fuksivuodesta tulee ihan
huippu jos lähdette positiivisella asenteella toimintaan ja tapahtumiin
mukaan!
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Oon Tuuli, 20v toisen vuoden enteläinen.
Opiskelemaan
Lappeenrantaan
muutin
Kotkasta, ilman sen suurempaa tietoa
kaupungista,
yliopistosta
tai
muista
opiskelijoista. Mun fuksivuosi oli ihan huippu
ja odotan, että ensivuodesta tulee vähintään
yhtä mahtava. Paras vinkki miten tehdä
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fuksivuodesta paras mahdollinen on ehdottomasti ottamalla avoimen
asenteen ja osallistumalla mahdollisimman moneen järjestettävään
tapahtumaan heti alusta saakka. Verkostoitumisen lisäksi toki myös
opiskelujen eteneminen on opiskelijan kannalta tärkeää ja me pyritäänkin
muiden tuutoreiden kanssa varmistamaan että te saatte opiskelut hyvin
käyntiin ja sopeudutte Lappeenrantaan ja LUT:iin mahdollisimman hyvin.
Me nähdään syksyllä, onnittelut vielä opiskelupaikasta!

Hanna Karjalainen
Moikka fuksit! Oon Hanna, 20 vuotta vanha, ja
oon toisen vuoden energiatekniikan opintoja
aloittelemassa nyt syksyllä. Oon killan emäntä, eli
järkkäilen teille vielä ainakin tän syksyn ajan
kaikenlaista kivaa tapahtumaa, mihin kannattaa
ehdottomasti osallistua. Oon Espoosta kotoisin,
joten en ensimmäistä vuotta aloittaessa montaa
muuta fuksia tuntenut. Nopeasti pääsi
tutustumaan, ja fuksivuosi oli täynnä toinen
toistaan hulvattomampia tapahtumia. Hienoa,
että ootte valinnu tulla tänne lappeen Rannoille viettää elämänne parasta
aikaa. Odotan teidän kaikkien näkemistä ja mahdollisuutta päästä
tutustumaan teihin. Syksyllä nähdään!
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Minttu Väärälä
Moi fuksit!
Todella hienoa, että tekin olette päätyneet
opiskelemaan energiatekniikkaa! Oon Minttu ja
yksi teidän tuutoreistanne. Aloitan syksyllä
toisen
opiskeluvuoteni
energiatekniikan
parissa. Vaikka olen asunut jo joitain vuosia
Lappeenrannassa, yliopisto kampuksineen oli
minulle fuksivuotta aloitellessani tuntematon,
enkä tuntenut täältä juuri ketään. Tapahtumat
ja opinnot ovat tuoneet tullessaan kuitenkin
uusia kavereita niin omasta killasta kuin sen
ulkopuoleltakin. Unohtakaa turhat ennakkoluulot ja tulkaa rohkeasti
mukaan, tapahtumia löytyy kaikille. Ensimmäinen vuosi on varmasti
kiireistä aikaa, mutta muistakaa ottaa siitä ilo irti.
Tulkaa ihmeessä juttelemaan ja esittämään kysymyksiä, jos sellaisia
ilmenee. Nähdään syksyllä!
Aapo Länsimies
Morjes! Olen Aapo ja yksi ensi lukuvuoden
tuutoreistanne.
Lappeenrantaan
muutin
Kotkasta viime syksynä. Vaikka Kotka on melko
lähellä Lappeenrantaa, olin käynyt täällä vain pari
kertaa aikaisemmin ja kaupunkina oli minulle
melko tuntematon. Lukuvuoden alussa minulla
oli vain pari kaveria täällä, mutta kaikenlaisissa
tapahtumissa tulee tutustuttua nopeasti uusiin
ihmisiin.
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Tulkaa fuksiviikoille avoimin mielin ja älkää stressatko liikaa. Jos jokin asia
askarruttaa tai olette muuten vain hukassa, kysykää, niin me autamme. Me
tuutorit olemme täällä juuri teitä varten. Ottakaa rennosti ja osallistukaa
tapahtumiin, koska tästä tulee varmasti yksi elämänne parhaimpia vuosia.
Onnittelut vielä minunkin puolesta opiskelupaikasta ja nähdään ensi
syksynä lappeen Rannoilla!
Iida Tapanainen
Heippa fuksit! Mie olen Iida, yksi teidän
tutoreistanne. Olen 21-vuotias, Lappeenrannasta
kotoisin
ja
syksyllä
aloittelen
toista
opiskeluvuottani energiatekniikan parissa. Vaikka
opiskelenkin kotipaikkakunnallani, ei yliopisto
ollut ennestään tuttu ympäristö. Siksi sainkin
monesti yllättyä iloisesti sen tarjoamista
mahdollisuuksista aina uusista kavereista vapaaajan viettoon ja erilaisiin tapahtumiin saakka - itse
opiskelua kuitenkaan unohtamatta.

Suvi-Tuuli Poikonen
Heippa!
Oon Suvi-Tuuli, toista vuotta aloittava
energiatekniikan opiskelija ja tuleva tuutori.
Muutin viime syksynä Lappeenrantaan KeskiSuomesta, tietämättä kaupungista mitään tai
tuntematta ketään. Fuksivuosi löi kuitenkin
kaikkien odotuksien yli. Opiskelut olivat
mielenkiintoisia, ihmisiin tutustui todella
helposti ja tapahtumia riitti laidasta laitaan.
Erityisen onnellinen olen hyvistä ystävistäni,
joihin tutustuin jo fuksiviikkojen aikana.
Jos haluaa saada vuodesta kaiken irti,
kannattaa suhtautua avoimesti uusiin juttuihin ja ihmisiin. Vaikka kaikki on
uutta ja outoa, niin ei kannata turhaan jännittää. Aina saa kysyä, jos jokin
askarruttaa. Nauttikaa vain kaikin rinnoin tulevasta fuksiudestanne!
Odotan innolla teidän tapaamistanne, syksyllä nähdään!
Juho Suni

Syksyllä kannattaa saapua tänne positiivisella
asenteella ja avoimin mielin, jotta fuksivuodesta
saa varmasti mahdollisimman paljon irti.
Nähdään silloin!

Morjens fuksit!
Mun nimi on Juho ja oon yksi teidän tuutoreistanne!
Opiskelen energiatekniikkaa toista vuotta ja oon
ensimmäistä kertaa tuutorina. Lappeenranta oli
mulle tänne muuttaessa melko tuttu, mutta nyt
vuoden asuttuani täällä, Lappeenrannasta on tullut
yks mun lemppari kaupungeista! Täältä saa tosi
helposti uusia kavereita ja kaikki muutkin ihmiset oli
tosi avoimia ja mukavia. Ihan varmasti teillekkin
löytyy uudet opiskelija kamut ja varmaa jopa uusia
parhaita ystäviä. Me tuutorit ollaan teidän kavereita
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myös joten älkää pelätkö meitä tai myöskään muita vanhempia
opiskelijoita, vaan tulkaa heti vaan jutustelemaan ja haastamaan kinkkisillä
kyssäreillä! Tulevat opiskeluvuodet tulee olemaan teidän elämän parasta
aikaa joten olkaa avoimia uusille ihmisille, tapahtumille ja muillekkin uusille
asioille ja opiskelujen ohella muistakaa myös pitää hauskaa!
Nähdään syksyllä!
Jussi Lähteenmäki

FUKSIN TERVEHDYS
Tervetuloa Armatuuriin!
Hei ja onnittelut onnistuneesta valinnastanne opiskella energiatekniikkaa
meillä LUT:issa, kauniissa maisemissa Saimaan rannalla. Energiatekniikka on
tulevaisuuden läpimurtoala, jonka tiimoilta varmasti töitä riittänee nyt ja
tulevaisuudessa. Nimeni on Artturi Lindström ja kerron teille nyt hieman
omista taustoistani, kokemuksistani ja toki rakkaasta killastamme
Armatuurista.

Moro
tuleva
fuksi
ja
onnittelut
opiskelupaikasta!
Mä oon Jussi, 20-vuotias toista vuotta LUT:ssa
aloittava energiatekniikan opiskelija. Oon
kotoisin Puuha-Nallen takapihalta, Janakkalan
Tervakoskelta, josta muutin Lappeenrantaan
vuosi sitten täysin tietämättömänä koko
kaupungista tai kanssaopiskelijoista.
Suurin osa LUT:n opiskelijoista tulee muualta
Rannoille, joten ei huolta, jos olet tällä hetkellä
samassa jamassa, kuin mä olin viime syksynä.
Kompaktin yliopiston ja avoimen ilmapiirin
ansiosta kukaan ei varmasti jää porukan ulkopuolelle. Suosittelen siis
jättämään ennakkoluulot Skinnarilan ulkopuolelle ja tutustumaan rohkeasti
muihin opiskelijoihin!
Elämääni kuuluu rankan opiskelun (lue: rankan nukkumisen) lisäksi myös
muun muassa futis sekä erittäin viisaiden ihmisten kanssa
verkostoituminen, niin kuin kuvasta tulee ilmi.
Näkyillään syksyllä!

Olen Kotkasta kotoisin ja saavuin itsekin monen muun fuksin tavoin
ulkopaikkakunnalta uuteen ja tuntemattomaan kaupunkiin. Sain kuitenkin
nopeasti huomata, että ilmapiiri on erittäin ystävällinen ja avoin. Jo
ensimmäisinä päivinä löytyi hyviä ystäviä, joiden kanssa tuli vietettyä aikaa
opiskellessa sekä vapaa-ajalla. Nämä uudet ystävät luovatkin itsellesi
”turvaverkoston”, jonka ansiosta Lappeenranta alkaa tuntumaan kodilta ja
aika kulumaan kuin siivillä. Fuksiviikot ovatkin loistava hetki löytää uusia
tuttavuuksia, hyviä ystäviä tai jopa sen oman mielitiettynsä sekä kokemaan
monenlaista uuttaa ja hauskaa. Suosittelenkin jokaista osallistumaan
ainakin fuksiviikon tapahtumiin mahdollisimman ahkerasti ja
avoinmielisesti. Uusien tuttavuuksien tapaaminen ei tähän kuitenkaan lopu
vaan läpi vuoden järjestettävissä saunailloissa, teemabileissä ja monen
muotoisissa kekkereissä on helppo löytää kavereita vuosikurssiin tai
ainejärjestöön katsomatta.
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Oma kiltamme Armatuuri on paljon enemmän kuin pelkkä ainejärjestö. Se
on yhteisö, isoveli ja mahdollistaja. Kiltamme järjestää useita tapahtumia
läpi vuoden. Näistä prameimpana varmastikin sosiaalisessa mediassakin
trendikkäät vuosijuhlat. Killan tapahtumissa on hieno mahdollisuus
tutustua myös alamme vanhempiin ja kokeneempiin opiskelijoihin, tai jo
työssäkäyviin entisiin opiskelijoihin. Heillä usein riittääkin paljon
sanottavaa, jonka voi kuitenkin useimmiten tiivistää yhteen lauseeseen:
”Nauttikaa fuksivuodestanne!”. Tämän haluan myös teidän muistavan, sillä

fuksivuosi on varmasti yksi elämänne parhaista, jos vain niin päätätte.
Kiltahuoneelle eksyessänne kysymään apua koulujutuissa tai muissa mieltä
askartavissa asioissa löytyy aina joku auttamaan ja ohjeistamaan. Killat
myös mahdollistavat suuren osan vuoden tapahtumista ja Armatuurin
järjestämät ovatkin takuulla yksiä parhaista, joita tulette kokemaan.
Kiltojen lisäksi kampukselta löytyy myös useita aktiivisia 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!

ARMATUURIN VUOSI!
Syksyllä järjestetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille orientaatioviikot,
joita myös fuksiviikoiksi kutsutaan. Fuksiviikot pitää kokea, niitä ei voi pukea
sanoiksi lehtisen sivuille. Tästä syystä jatketaankin vuotta eteenpäin kuvien
avulla, sillä uskokaa pois, elämää on vielä fuksiviikkojen jälkeenkin.

Syksyllä Armatuurin fuksit kokoontuvat tutoreiden johdolla yhdessä killan
vanhempien tieteenharjoittajien kanssa fuksisitseille ja -kursiolle, joista
jälkimmäisessä tutustutaan alan eri yrityksiin (mahdollisesti myös teidän
tuleviin työpaikkoihinne!). Näissä tapahtumissa fuksit pääsevät
perehtymään teekkarikulttuurin saloihin vanhempien tieteenharjoittajien
avustuksella.

Odotan innolla tapaavani jokaisen teistä ensi syksynä, joten tervetuloa
juttelemaan, kun jossakin törmäillään.

Kesäterveisin,
Artturi Lindström, fuksi 2018

Sitisit, eli akateemiset pöytäjuhlat.
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Fuksikursion yritysvierailu Lappeenrannan Energialla.

Syksyisin järjestetään myös killan syyskokous, jossa valitaan puheenjohtaja
ja hallitus seuraavalle vuodelle. Perinteisesti syyskokouksen jälkeen
vietetään killan pikkujouluja.

Sekä nykyisiä, että tulevia ydinalan ammattilaisia sitsaamassa lappeen Rannassa.

Keväisin järjestämme kursion, jota kutsutaan joko Rankaksi tai Kevyeksi,
riippuen
energiateekkaripäivien
sijainnista.
Tänä
keväänä
energiateekkaripäiviä vietettiin lappeen Rannassa, joten kevään kursio oli
Kevyt.

Hallitus 2019 killan pikkujouluissa.

Alkuvuodesta Armatuuri on järjestänyt yhdessä Suomen Atomiteknillisen
seuran kanssa Ydäripäivän, jossa ydinalan asiantuntijat tulevat
esittelemään alan uusia tuulia. Seminaarin jälkeen on vietetty iltaa Suomen
säteilevimpien sitsien parissa.
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Kevyen yritysvierailu Tampereella Valmetille.
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Suomen energiateekkarit kokoontuivat keväällä 2019 lappeen Rannassa. Ensi vuonna
energiateekkaripäivät järjestetään Otaniemessä.

Vuoden aikana eri tahot järjestävät kaikenlaisia tapahtumia. Kuvassa alla
myös Armatuurin edustusta ottamassa osaa ylioppilaskunnan 50-v
juhlavuositempaukseen.

Armatuurin hallitus vastaanottamassa kutsuvieraiden lahjoja vuosijuhlien cocktailtilaisuudessa.

Pelaamme joka kevät ja syksy Energiatekniikan osastoa vastaan HotLegturnauksen, 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 karjalaista
pihapeliä kyykkää.

Tempaus ylioppilaskunnan juhlavuoden kunniaksi. Mukana tempauksessa myös muutamia
Armatuurilaisia.

Välillä myös teekkarit pukeutuvat parhaimpiinsa, syövät hyvää ruokaa ja
tanssivat valssia vuosijuhlien merkeissä. Keväällä juhlittiin Armatuuri ry:n
45-vuotista taivalta.
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Yhteystiedot
Lisää infoa meistä ja vastauksia
nettisivuiltamme www.armatuuri.fi

kysymyksiisi

voit

löytää

Löydät meidät ja paljon kuvamateriaalia myös Facebookista, joten käy
tykkäämässä Armatuurin Facebook-sivusta ja näet reaaliajassa mitä
killassamme tapahtuu!
Armatuuri on myös Instagramissa ja
@armatuuri näet paljon killan meiningeistä!
Jos haluat ottaa yhteyttä,
askarruttaviin kysymyksiin.

vastaamme

seuraamalla

käyttäjää

mielellämme

mieltä

Puheenjohtaja: Heikki Lohilahti
pj@armatuuri.fi
puh. 050 4078683
Fuksivastaava: Matilda Orpana
matilda.orpana@student.lut.fi
puh. 045 2032815

KÄY LIITTYMÄSSÄ UUSIEN OPISKELIJOIDEN FACEBOOKRYHMÄÄN:
●

Entenfuksit 2019
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MUISTATKO VIELÄ MISTÄ EROTTAA
ENERGIATEKNIIKAN OPISKELIJAN?

Tässä vihje!

Nähdään syksyllä!
Armatuuri ry
Ylioppilastalo
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta
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