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SISÄLLYSLUETTELO



Pitelet käsissäsi Pelletti ry:n opasta fuk-
sivuoteen, joka on kirjoitettu juuri sinul-
le, uusi ympäristötekniikan opiskelija.

Onnea uudesta ympäristötekniikan opis-
kelupaikastasi täällä Lappeenrannassa!
Teit hyvän valinnan niin urasuunnitelmi-
esi kuin opiskeluaikasikin kannalta. Tä-
män lehden myötä haluammekin toivot-
taa sinut tervetulleeksi pellettiläisten
joukkoomme. On hienoa saada sinut mu-
kaan!

Pelletti ry on Lappeenrannan teknillisen
yliopiston ympäristötekniikan opiskeli-
joiden ainejärjestö, tuttavallisemmin kil-
ta. Pelletin tarkoituksena on yhdistää ym-
päristötekniikan opiskelijoita, opastaa
uudet opiskelijat, eli fuksit, heti ensim-
mäisestä päivästä lähtien sisälle opiske-
lijaelämän saloihin sekä valvoa kaikkien
opiskelijoidemme etuja yliopistolla. Tä-
män toteutamme järjestämällä monen-
laisia tapahtumia, kuten akateemisia
pöytäjuhlia eli sitsejä, ekskursioista eli
reissuja ympäristötekniikan alan yrityk-
siin, ja virkistäytymispäiviä ympäristötek-
niikan koulutusohjelman henkilökunnan
kanssa. Käytössämme on yliopistolla
myös kaikkien pellettiläisten koti eli kilta-
huone, jonne voi opiskelujen ohessa tulla
juomaan kahvia, pelaamaan kortti- ja
konsolipelejä sekä ennen kaikkea tutus-
tumaan muihin pellettiläisiin.

LUT:n kampuksella teemme tiivistä
yhteistyötä myös muiden alojen kiltojen
kanssa ja pidämme yhteyttä sisarkiltoi-
himme, eli muihin ympäristötekniikan
opiskelijoihin ympäri Suomen.

Muista Lappeenrannan opiskelijoista pel-
lettiläisen erottaa harmaista haalareista,
joita sinäkin pääset tulevaisuudessa kan-
tamaan. Nyt tämä kaikki saattaa kuulos-
taa turhan etäiseltä ja monimutkaiselta,
mutta ei hätää. Kaikki selviää paremmin
syksyllä, kun pääset liittymään mukaan!

Täällä uudessa opiskelupaikassasi sinua
vastassa killan lisäksi ovat ympäristötek-
niikan tuutorit, jotka opastavat sinut kou-
lumme tavoille. Heiltä saat kaiken tär-
keän infon opiskelusta ja muun muassa
oikeista kurssivalinnoista, joten niistä ei
kannata näin kesähelteillä etukäteen
stressata. Olen myös varma, että jo en-
simmäisestä viikosta lähtien löydät täältä
samanhenkisiä tyyppejä, joita jo myö-
hemmin kavereiksi ja ystäviksikin kutsut.
Tiiviillä kampusalueella on sellainen yh-
dessä opiskelun ja tekemisen meininki,
jota et löydä muualta. Onneksi pääset
tutustumaan tähän Skinnarilan henkeen
pian!

Nyt päästän sinut eteenpäin. Toivon, että
tapaamme heti fuksiviikoilla ja pääset nä-
kemään, mitä opiskelijaelämällä ja lap-
peen Rantojen teekkarikulttuurilla on si-
nulle tarjottavana. Viimeisenä vinkkinä:
ole avoin ja osallistu rohkeasti kaikkeen!
Niin saat parhaat palat irti ensimmäisestä
opiskeluvuodestasi.

Syksyä jo odottaen,

Minttu Valjakka
Puheenjohtaja
Pelletti ry
minttu.valjakka@student.lut.fi 

TERVETULOA YMTELLE



Moikka Fuksit ja tervetuloa Lappeenran-
taan opiskelemaan ympäristötekniikkaa!

Mun nimi on Hanna ja toimin teidän fuk-
sivastaavana koko ensimmäisen lukuvuo-
den. Oon ite toisen vuoden ymteläinen
eli ympäristötekniikan opiskelija. Mun
tehtävänä on tutustuttaa teidät teekkari-
kulttuuriin ja olla teidän apunanne aina
kun sitä tarvitsette. Minulta saa ja kan-
nattaakin tulla kysymään kaikkea mikä
mietityttää niin opiskeluun kuin arkeen-
kin liittyen, lupaan auttaa parhaani mu-
kaan.

Tapaatte mut ja tuutorit heti fuksiviik-
kojen ekana päivänä ja me pidetään
huolta siitä, että te viihdytte. Voin nyt jo
sanoa, että teidän fuksiviikoista tulee
huikeat! Luvassa on paljon yhteistä teke-
mistä ja joka päivälle jotakin hauskaa.
Ottakaa siis mukaan reippaasti iloista
mieltä ja ennakkoluulotonta asennetta,
niin fuksiviikoistanne tulee varmasti iki-
muistoinen kokemus.

Hyvän fiiliksen lisäksi fuksiviikkoja varten
kannattaa pakata mukaan myös ylioppi-
laslakki, uikkarit ja ehkäpä jotain bile-
vaatetta, niille saattaa olla käyttöä.

Elokuun vikalla viikolla alkavat fuksiviikot
kestävät siis kaksi viikkoa ja niiden aikana
on paljon erilaista ohjelmaa ja aktivi-
teettiä. Fuksiviikkojen tarkoitus onkin
ryhmäyttää uudet opiskelijat ja saada
teidät tuntemaan olonne viihtyisäksi ja

tervetulleiksi. Ekalla viikolla tutustutaan
yhdessä yliopistoon ja puuhaillaan mei-
dän oman killan sekä muidenkin LUT:n
fuksien kanssa. Fuksiviikot ovat loistava
mahdollisuus tutustua oman alan opis-
kelijoihin, myös vanhempiin tieteenhar-
joittajiin sekä tietysti poikkitieteellisesti
muidenkin alojen edustajiin.

Toisella fuksiviikolla alkaa sitten myös
opiskelu, kun ensimmäiset kurssit start-
taavat. Sitä ennen opastamme teitä
kaikissa yliopiston sähköisissä järjes-
telmissä, kuten kurssi-ilmoittautumises-
sa. Ensimmäisten viikkojen aikana asiaa
tulee olemaan paljon, lisäksi tapaatte
monia uusia ihmisiä ja tutustutte uuteen
ympäristöön, mutta kaikesta kyllä
selviää! Minä ja koko meidän huikea
tuutorporukka odotetaan innolla teidän
saapumista lappeen Rannoille. Pian
nähdään!

Iloisin terveisin,

Hanna Lento
Fuksivastaava
Pelletti ry
hanna.lento@student.lut.fi

FUKSIVASTAAVAN VINKIT 
FUKSIVIIKKOILLE

25.8. Pelletin kesätapaaminen
ja Back To Uni -bileet

27.8. Fuksiviikot alkavat





Nimi: Satu Innanen
Ikä: 20
Kotipaikkakunta: Savonlinna
Paras paikka Lappeenrannassa: Syke 
Training Center
Tykkään: Syödä hyvää ruokaa, käydä 
salilla ja eräjormailla

Nimi: Kalle Kinnunen
Ikä: 22
Kotipaikkakunta: Kerava
Paras paikka Lappeenrannassa: 
Opiskelijayhteisö ja Sataman ympäristö
Tykkään: Olla liikunnallinen ja harrastaa 
urheilua sen kaikissa olomuodoissa

TUUTORIT  TUKENASI 
KOKO FUKSIVUODEN

Harppaus yliopistoelämään tuo muka-
naan paljon uutta ja tietotulva voi tuntua
tukahduttavalta, mutta meidän tuutorien
opastuksella pääset opiskelujen ja teek-
karielämän alkuun. Me ollaan täällä sinua
varten, jotta siirtymä opiskelujen pariin
olisi mahdollisimman sujuva. Tapaat tule-
vat tuutorisi heti fuksiviikkojen ensim-
mäisenä päivänä, jolloin alkaa toivot-
tavasti ikimuistoinen fuksivuosi!

Opiskelun aloittaminen tuo mukanaan
paljon järjestelyä niin itse opintojen pa-
rissa kuin sen ulkopuolellakin. Tuutorit
ottavat sinuun yhteyttä jo ennen koulun
alkua, jolloin voit kysyä rohkeasti, jos
jokin mietityttää. Ensimmäisten viikkojen
aikana tuutorit ohjeistavat kaiken tarvit-
tavan opintoihin liittyen, ja esimerkiksi
ensimmäisen periodin kursseille ilmoit-
taudutaan yhdessä.



Opintoasioiden järjestelyn parissa vieräh-
tääkin tovi ja fuksiviikkojen päivät ovat
melko pitkiä. Monet käytännön asiat tu-
levat kyllä tutuksi opintojen edetessä ja
kysymyksiä herää varmasti lisää jatkos-
sakin, tällöin tuutoreilta löytää vastuksen
asiaan kuin asiaan.

Monelle opiskelupaikan myötä on edessä
muutto uuteen kaupunkiin. Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto sijaitsee Skinna-
rilassa syrjempänä Lappeenrannan kes-
kustasta. Sijainti on etu kompaktin alu-
een ja yhteisöllisen ilmapiirin, Skinnarilan
hengen takia. Erilaisten tapahtumien
kautta pääset helposti tutustumaan uu-

teen asuinympäristöösi ja sen tarjoamiin
palveluihin. Kampusalueen lähettyviltä
löytyy kaikki tarpeellinen, eivätkä keskus-
tan kaupatkaan ole kuin lyhyen bussi-
matkan päässä.

Fuksiviikkojen aikana tuutorit toimivat
matkaoppainasi. Kampusalue voi tuntua
alkuun isolta ja sekavalta, kun tuutorit
johdattavat sinua paikasta toiseen, mutta
viimeistään ensimmäisen periodin aikana
huomaat, että suunnistamiseen ei tarvi-
takaan enää karttaa. Tuutoreiden johdol-
la tutustut myös kaikkiin kampusravin-
toloihin sekä muihin tärkeisiin paikkoihin.

Nimi: Siiri Kasurinen
Ikä: 22
Kotipaikkakunta: Nummela
Paras paikka Lappeenrannassa: Selam
Tykkään: Syödä ja siivota

Nimi: Sami Hirvonen
Ikä: 21
Kotipaikkakunta: Lappeenranta
Paras paikka Lappeenrannassa: Satama
Tykkään: Tehdä teatteria, nauttia 
mallasjuomia ja saunoa



Nimi: Anna Pietilä
Ikä: 20
Kotipaikkakunta: Vammala
Paras paikka Lappeenrannassa: Cafe Bar G
Tykkään: Opettaa koiralle huonoja tapoja

Nimi: Anni Herttuainen
Ikä: 20
Kotipaikkakunta: Savonlinna
Paras paikka Lappeenrannassa: Linnoitus 
hienoin, Skinnarila viihtyisin
Tykkään: Reivata opiskelijabileissä ja liikkua 
muutenkin

Varsinkin reitti kiltahuoneelle tulee tu-
tuksi fuksiviikkojen aikana. Kiltahuone on
kaikkien pellettiläisten yhteinen olohuo-
ne, jossa viihtyy niin kahvin kuin seuran-
kin takia.

Tietenkin tuutoreiden tärkeimmäksi teh-
täväksi muodostuu kannustaminen osal-
listumaan yhteisiin tapahtumiin ja tutus-
tumaan uusiin opiskelijakavereihin, jotta
tuntisit olosi heti mahdollisimman kotoi-
saksi. Ympäristötekniikan kilta Pelletti on
suhteellisen pieni kilta, joten tulet var-
masti tutustumaan oman fuksiporukan
lisäksi myös vanhempiin opiskelijoihin.

Erilaisissa tapahtumissa tutustuu myös
muiden kiltojen edustajiin ja ystäväpiiri
laajenee koko ajan opiskelujen edetessä.

Fuksiviikkojen tavoite on saada sinulle
mahdollisimman hyvä startti opiskeluun
ja tuntemaan olosi tervetulleeksi Lap-
peenrantaan. Edessäsi on sekä rankat
että mahtavat fuksiviikot, joita seuraa
monet hyvät opiskeluvuodet. Nähdään
fuksiviikoilla!

Odottavin terveisin,

Tuutorit
Satu, Kalle, Sami, Siiri, Anna ja Anni



□ Ole Lappeenrannassa 25.8.2018! Ota varaslähtö fuksiviikkoihin lauantaina 25.8.

Pelletin kesätapaamisessa ja kaikille avoimissa Back To Uni -bileissä! Fuksiviikot

alkavat virallisesti seuraavana maanantaina 27.8.

□ Hae asuntoa pikimmiten! Edulliset opiskelijakämpät löydät LOAS:in eli Lap-

peenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön kautta. Myös yksityisiltä vuokranan-

tajilta ja Lappeenrannan asuntopalvelun kautta voi etsiä asuntoa.

□ Tee osoitteenmuutos sekä maistraatille että postille asunnon saatuasi.

□ Hae opinto- ja asumistukea Kelalta. Tukia voi hakea myös takautuvasti.

□Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Sinun on oltava ylioppilaskunnan jäsen,

jotta voit opiskella yliopistossa.

□ Tilaa opiskelijakortti osoitteesta www.frank.fi niin pääset nauttimaan esimer-

kiksi opiskelijahintaisista lounaista jo heti fuksiviikoilla.

□ Liity Pelletin fuksit 2018 -Facebook-ryhmään. Tämä ryhmä on yksi fuksivuoden

tärkeimmistä infokanavista!

□ Tutustu fuksipussiin osoitteessa www.uni.lut.fi. Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston opintoportaalista löydät myös koulutusohjelmakohtaiset opintosuunni-

telmat ja muuta mielenkiintoista luettavaa.

□ Älä stressaa! Kaikki opintoihin liittyvä selviää tarkemmin kun olet paikan päällä.

□ Valmistaudu nauttimaan Skinnarilan syleilystä ja opiskelijaelämästä!

□ Kysy jos mietityttää! Jos joku on epäselvää tai mietityttää ennen opiskelija-

elämän alkua, älä epäröi kysyä apua esimerkiksi fuksivastaavalta tai tuutoreilta!

TO DO -LISTA FUKSIVIIKKOILLE



TEK eli Tekniikan Akateemiset on diplo-
mi-insinöörien, arkkitehtien, tietojenkä-
sittelytieteiden ja luonnontiteellisen yli-
opistotutkinnon suorittaneiden ja suorit-
tavien etujärjestö. TEK pitää jäsentensä
puolia työmarkkinoilla ja tarjoaa moni-
puolisia, työelämää tukevia palveluja.
TEK:n noin 70 000 jäsenestä runsaat 20
000 on opiskelijoita, ja opiskelijoille jäse-
nyys on maksuton.

TEK toimii työmarkkinoilla osana Akavaa,
eli korkeasti koulutettujen työmarkki-
najärjestöä. Lisäksi TEK toimii koulutus-
ja teknologiapolitiikassa, edistäen tek-
niikkaa sekä sen arvostamista ja sovelta-
mista kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Jäseniään TEK tukee uran eri
vaiheissa, ja myös opiskelijoilla on käy-
tössään lähes kaikki TEKin palvelut.

Opiskelijalle näkyvimpiä etuja ovat har-
joittelu- ja alkupalkkasuositukset sekä
työnhaussa opastava Teekkarin työkirja.
Opiskelijana saat jäsenyydestä myös pal-
jon muita etuja, kuten esimerkiksi:

- Lakineuvoja työelämän tilanteisiin
- Jäsenlehti TEK
- Tekniikka & Talous sekä Talouselämä-

lehdet digitaalisena
- Työttömyysturva IAET-kassaan liitty-

mällä
- Lukuisia jäsenalennuksia esimerkiksi

vakuutuksista, hotelleista ja monista
muista palveluista

Jäsenetuja voi tutkia tarkemmin osoit-
teessa www.memberplus.fi

Opiskelijat ovat myös mukana TEK:n pää-
töksenteossa. TEK onkin mukana järjestä-
mässä ja tukemassa vuoden mittaan lu-
kuisia tapahtumia ja muuta opiskelija-
toimintaa ympäri kampusaluetta ja sen
ulkopuolella. Opiskelijajäsenyyden mak-
saessa pyöreät nolla euroa, ovat edut
vähintäänkin hyviä. Opiskelijajäsenyys ei
sido mihinkään, eli valmistuessasi voit it-
se valita, haluatko jatkaa TEK:n jäsenenä.
Jäseneksi liittyminen käy helposti netissä.

Mikä sitten allekirjoittaneen rooli on?
TEK-kiltayhdyshenkilön eli kyhin tärkein
tehtävä on nimensä mukaisesti Tekniikan
Akateemisten ja Pelletin välinen yhtey-
denpito. Lisäksi pidän teille fukseille TEK-
infon jo heti ensimmäisten viikkojen aika-
na. Sen yhteydessä kannattaa jo liittyä
TEK:n jäseneksi, jotta pääsee nauttimaan
sen jäseneduista jo heti opiskelun alku-
vaiheessa. Lisäksi vastaan mielelläni kysy-
myksiin TEK:n toimintaan liittyen. Näh-
dään syksyllä!

Terveisin,

Henri Mikkonen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Pelletti ry
henri.mikkonen@student.lut.fi

ps. Mitä on teekkarikulttuuri tai
teekkarius? Jyvälle pääset osoitteessa
www.teekkarit.fi

TEKNIIKAN AKATEEMISET –
TEEKKARIEN TUKIVERKKO





Meillä Lappeenrannassa ympäristöteknii-
kan opiskelijat erottaa harmaista haala-
reista, joita kannammekin ylpeästi ja
onnellisesti yllämme. Haalareita koristaa
jos jonkinmoiset koristeet haalarimer-
keistä erinäisiin muistoihin vuosien var-
rella olleista reissuista. Haalareista muo-
dostuu tärkeä symboli, joka yhdistää sa-
man alan opiskelijoita ja luo yhteenkuu-
luvuutta. Pienenä, mutta aktiivisena kil-
tana näymme paljon eri tapahtumissa ja
aina kun löytää harmaahaalarisen, löytää
ystävän! Fuksiviikoillakin jos sattuu eksy-
mään, harmaahaalarisiin voi aina tur-
vautua hädän hetkellä, olivatpa ne sitten
viidennen vuoden konkareita tai vähän
nuorempaa vuosikurssia.

Miten nämä maagiset haalarit nyt sitten
saa omakseen? Tähän onkin yksinkertai-
nen vastaus: liittymällä kiltaamme Pellet-
tiin! Pellettiläiset saavat siis haalarit il-
maiseksi. Seuraava askel onkin jo haala-
reiden sovittaminen ja oman koon löytä-
minen. Lopulta nämä uudenkarheat

haalarit saapuvat kiltahuoneellemme to-
dennäköisesti ensimmäisen vuotesi ke-
väällä. Voit noutaa omasi ja kirmata jo
seuraavassa opiskelijatapahtumassa kil-
tamme tärkein asuste päälläsi!

Muistojen ja haalarimerkkien lisäksi haa-
lareita koristavat mainospaikan ostanei-
den yritysten logot. Haalareiden mainos-
tuloilla kilta rahoittaa haalarit fukseille.

Haalarit päästään tilaamaan, kun main-
oksia haalareihin on saatu riittävästi.
Tässä sinä voit auttaa meitä ja nopeuttaa
haalarien tilaamista! Mikäli sinulla on
yhteys henkilöön, jonka työpaikkaa voisi
kiinnostaa mainospaikan ostaminen ja
Pelletin toiminnan tukeminen, niin ilmoi-
ta siitä tuutorillesi tai suoraan minulle.
Vaikka valmiita kontakteja ei löytyisi-
kään, mutta intoa sitäkin enemmän, voit
myös kysellä mainoksia melkein mistä
tahansa yrityksestä. Minä hoidan kyllä
paperihommat ja vien asian eteenpäin!

HAALARIT –PELLETTILÄISEN 
TÄRKEIN ASUSTE



Miten just sä sitten hyödyt mainoksen
hankkimisesta haalareihin?

1. Haalarit saadaan tilattua aiemmin ja
saat nopeammin ikiomat haalarit, joilla
viipottaa opiskelijatapahtumissa.

2. Jokaiselle mainoksen hankkineelle fuk-
sille tarjotaan palkkioksi mainoksesta lah-
jakortti, joka on 10 % haalarimainoksen
hinnasta.

Jos vielä kuitenkin mietityttää jokin asia
haalareissa tai mainosten hankinnassa, ei
huolen häivää! Lisää ohjeita saat kuulla
syksyllä, kun pidän teille infon haalareista
ja mainoksista!

Näin viidennen opiskeluvuoden kynnyk-
sellä omat haalarit ovat saaneet kokea
vaikka mitä ja kulkea mukana monilla
reissuilla. Sinullakin haalarit tulevat var-
masti olemaan yksi tärkeimmistä asuis-
tasi opiskeluvuosiesi aikana.

Aurinkoisin terveisin,

Mari Pirtilä
Yrityssuhdevastaava
Pelletti ry
mari.pirtila@student.lut.fi



OTOKSIA FUKSIVUODELTA

Vuosijuhlilla pääsee pukeutumaan 
parhaimpiinsa ja nauttimaan hyvästä 
ruoasta, ohjelmasta ja seurasta.
Kuva: Joni Kinnunen

Fuksit saavat teekkarikasteensa 
fuksivuoden päätteeksi eli vappu-
aattona.

Pelletin kiltahuoneelta löytyy kahvia, 
teetä, opiskelutarvikkeita, erilaisia 
pelejä ja varmasti mahtavaa seuraa!

Jo fuksiviikoista lähtien tutustuu 
helposti niin oman kuin muidenkin 
alojen opiskelijoihin.
Kuva: Joni Kinnunen



G = Cafe Bar G, ylioppilastalon takana sijaitseva kahvila/ravintola

KILTA = ainejärjestö tietyn alan opiskelijoille, esimerkiksi Pelletti

KILTIS = kiltahuone, kaikkien pellettiläisten yhteinen olohuone

KYLTERI = kauppatieteiden opiskelija

LYTKY = Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta eli LTKY, jonka jäseniä 

kaikki LUT:n opiskelijat ovat

MOSKA = kiltiksellä pelattava korttipeli

NOPPA = opintopiste

PELLETTI = ympäristötekniikan opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta, yhdistää kaikki 

ympäristötekniikan opiskelijat ja ajaa meidän etujamme

PELEHTI = uusille ympäristötekniikan opiskelijoille tarkoitettu opas fuksivuoteen

SKINNARILAN HENKI = tiivis yhteishenki, joka pitää huolta kaikista SVV:n asukeista

SVV = Skinnarilan VapaaValtio eli Skinnarilan kampusalue, Lappeenrannan 

korkeakouluopiskelijoiden valtakunta

TEEKKARI = tekniikan opiskelija

YMTE = ympäristötekniikan koulutusohjelma

YMTELÄINEN = ympäristötekniikan opiskelija, sinä!

WHATSAPP
Älä säikähdä jos tuutorisi ovat 
sinuun yhteydessä jo ennen 
fuksiviikkojen alkua!

SANAKIRJA

PELLETTI SOMESSA

FACEBOOK
FUKSIRYHMÄ: Pelletin fuksit 2018
PELLETIN SIVU: Pelletti

INSTAGRAM
@pellettiry

SNAPCHAT
@pellettiry

Ja osoitteessa www.pellettiry.org




