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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
Paljon onnea opiskelupaikastasi Lappeenrannassa 
ja ympäristötekniikan koulutusohjelmalla! Tällä het-
kellä luet Pelletti ry:n juuri sinua varten tekemää leh-
teä, Pelehtiä. Tässä lehdessä esitellään Pellettiä, ja 
erityisesti henkilöitä, jotka tutustuttavat sinut uuteen 
ja kiehtovaan opiskelijaelämään Lappeenran-
nassa!  Mikä sitten se Pelletti oikein on ja mitä se 
opiskelijalle antaa? Pelletti ry on Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston ympäristötekniikan opiskelijoi-
den ainejärjestö, eli tuttavallisemmin kilta. Tarkoi-
tuksenamme on yhdistää ympäristötekniikan opis-
kelijat tiiviiksi porukaksi, johdattaa uudet opiskelijat 
heti alusta sisälle opiskelijaelämään ja valvoa mei-
dän etujamme yliopistolla. Järjestämmekin paljon 
erilaisia tapahtumia, kuten akateemisia pöytäjuhlia 
eli sitsejä ja ekskursioita, joissa vieraillaan alan yri-
tyksissä ja usein tutustutaan myös muiden paikka-
kuntien opiskelijaelämään. Tapahtumaa on paljon 
niin yliopistolla kuin sen ulkopuolellakin, ja jokainen 
varmasti löytää joukosta mieleistänsä aktiviteettia. 
Pääset tutustumaan niin teekkarikulttuuriin kuin yri-
tysmaailmaankin. Killan toimintaa ylläpitää reilu 20 
hengen hallitus- ja toimihenkilöporukka, ja toimin-
taan kannattaa myös uusien opiskelijoiden lähteä 
mukaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien! Pel-
letti pitää myös yhteyttä muihin koulun kiltoihin, ja 
lisäksi meillä on yhteyksiä sisarkiltoihimme ympäri 
Suomen. 

Ympäristötekniikan opiskelijat ovat tiivis yhteisö, ja 
porukassamme on mahtava yhteishenki. Uudet 
opiskelijat otetaan hyvillä mielin mukaan poruk-
kaan, ja vanhempiinkin opiskelijoihin tutustuu nope-
asti. Tuutorit auttavat sinut alkuun opinnoissasi ja 
kaikissa käytännön asioissa, joita yliopisto-opiske-
luun liittyy. Tuutorit myös opastavat kiltaan 

liittymisessä, ja Pelletin jäsenyyteen sisältyy tapah-
tumien lisäksi kiltamme tavaramerkki, harmaat haa-
larit, joista tunnistat kätevästi muut Pellettiläiset. Jä-
senien käytössä on myöskin kiltahuoneemme, joka 
toimii erinomaisena ajanviettopaikkana yliopistolla. 
Kiltahuoneella voit nauttia kahvia ja teetä, pelailla 
korttia tai pleikkaria, ja etenkin tutustua muihin ym-
päristötekniikan opiskelijoihin.    

Muutto Lappeenrantaan ja uusi koulu voi tuntua to-
della jännittävältä, mutta olen varma, että löydät no-
peasti uusia ystäviä ja tunnet olosi kotoisaksi. Muis-
tan itsekin jännittäneeni ensimmäisiä päiviä uu-
dessa paikassa, josta ei tuntenut ketään. Ensim-
mäisten päivien jälkeen kuitenkin huomasin, kuinka 
mahtava kokemus yliopistoelämä on jo muutaman 
päivän jälkeen. Pelletti pitää huolen siitä, että kaikki 
tuntevat olonsa tervetulleeksi. Kampusalue on 
myös tiivis, ja Lappeenrannassa onkin helppo elää 
sopusoinnussa kaikkien opiskelijoiden kesken, 
alaan katsomatta. Yhdessä tekeminen ja kokemi-
nen kasvattavat sinua ihmisenä enemmän kuin 
osaat kuvitellakaan. Olet tulossa paikkaan, jossa 
vallitsee ainutlaatuinen yhteisöllisyys ja yhteishenki, 
jota kutsutaan Skinnarilan Hengeksi. Fuksivuotesi 
aikana sinulle selviää, mitä tämä kaikki tarkoittaa. 
Pelletin puheenjohtajana haluankin toivottaa sinut 
erittäin tervetulleeksi Pellettiin ja osaksi tätä mahta-
vaa yhteisöä! Tärkein vinkkini on tämä: ole utelias, 
avoin ja osallistu ennakkoluulottomasti mukaan 
kaikkeen mitä opiskelijaelämä tuo tullessaan!    

Fuksiviikkoja innolla odottaen,   
Jenni Partti  
Puheenjohtaja, Pelletti ry 
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TERVETULOA FUKSI! 
Onnittelut opiskelupaikasta! Me olemme tuutoreita 

ja autamme sinua opiskelussa ja teekkarielä-

mässä alkuun. Tulet tapaamaan tuutorisi heti en-

simmäisen päivän aikana. Me autetaan sinua, jotta 

opiskeluun ja elämään Lappeenrannassa olisi 

mahdollisimman helppo sopeutua. Ensimmäisten 

päivien aikana uutta tietoa tulee paljon, mutta tulet 

selviämään siitä. Tuutorit auttavat sinua opiskelu-

jenaloituksessa. Kaksi ensimmäistä viikkoa yli-

opistolla on fuksiviikkoja. Niiden aikana ilmoittau-

dutaan yhdessä kursseille ja käydään läpi uusia 

opiskelualustoja. Tuutorit auttavat sinua sopeutu-

maan uuteen kouluun ja ympäristöön sekä ohjeis-

tavat kaikessa mahdollisessa. Tyhmiä kysymyksiä 

ei ole, aina kannattaa kysyä, jos jokin askarruttaa. 

Tuutorit ottavat sinuun yhteyttä jo ennen opiskelu-

jen alkua, älä säikähdä sitä. 

Ensimmäisillä viikoilla kampusalue, joka tuntuu en-

sin sokkeloiselta, tulee tutuksi. Me kierrätämme 

teitä eri paikoissa yliopistoa ja autamme löytä-

mään oikeat luentosalit. Opit myös tuntemaan ja 

löytämään kampuksemme eri ravintolat. Ensim-

mäisen periodin jälkeen oletkin jo kuin vanha tekijä 

kampuksella kulkiessasi. 

Uuden opiskelupaikan saatuaan monille se tarkoit-

taa muuttoa uuteen kaupunkiin. Yliopisto sijaitsee 

Skinnarilassa, joka on vähän kauempana keskus-

tasta. Skinnarilassa on oma Skinnarilan henki ja se 

tekee opiskelusta entistä kivempaa. Pienellä alu-

eella on paljon opiskelijoita, mikä luo yhteisölli-

syyttä. Keskustaan ei kuitenkaan ole kovin pitkä 

matka ja bussilla se hurahtaa noin vartissa. Kau-

patkin sijaitsevat ihan yliopiston lähellä ja pyörällä 

sinne pääsee parissa minuutissa. 



Meidän tehtäviimme kuuluu myös tutustuttaa teidät opiskelijaelämään. Kannustamme teitä mukaan eri-

laisiin opiskelijatapahtumiin. Tulette tutustumaan erilaisissa aktiviteeteissa opiskelijakavereihinne sekä 

vanhempiin opiskelijoihin ja muiden kiltojen opiskelijoihin. Meidän kiltamme Pelletti on suhteellisen pieni 

ja tulet varmasti tapaamaan monien eri vuosikurssien opiskelijoita heti ensimmäisellä viikoilla. Myös reitti 

Pelletin kiltahuoneelle eli kiltikselle tulee tutuksi. Kiltis on pellettiläisten oma olohuone, jossa voi hengailla, 

juoda kahvia ja tavata muita pellettiläisiä. 

Fuksiviikoilla pyritään siis tutustuttamaan teidät opiskeluun, opiskelijaelämään ja Lappeenrantaan. Py-

rimme siihen, että tulette tuntemaan olonne tervetulleeksi ja sopeudutte uuteen ympäristöön. Fuksiviikot 

tulevat olemaan sekä antoisat että rankat ja niitä seuraavat mahtavat opiskeluvuodet! Syksyllä nähdään! 

Iloisin terveisin, 

Aapo, Marko, Karoliina, Noora, Milla ja Sonja 

 

  

FUKSIVASTAAVAN TERVEISET 
Moikka fuksit ja paljon onnea opiskelupaikasta! Mä oon Sonja, teidän tämän vuoden fuksivastaava. 

Olen toisen vuoden opiskelija. Tehtävänäni on tutustuttaa teidät teekkarikulttuuriin ja auttaa teitä aina, 

kun sitä tarvitsette. Multa saa aina tulla kysymään apua ja autan teitä parhaani mukaan. Minä ja tuutorit 

myös pidetään huolta, että teillä tulee olemaan unohtumaton fuksivuosi!  

Mut ja muut tuutorit tapaatte heti fuksiviikkojen ekana päivänä. Fuksiviikot alkavat elokuun vikalla vii-

kolla ja kestävät kaksi viikkoa. Fuksiviikoilla tulee olemaan paljon ohjelmaa ja aktiviteetteja. Ensimmäi-

sellä viikolla puuhastellaan meidän ja muiden LUTin kiltojen kanssa ja tutustutaan yliopistoon. Haus-

kanpitoa ja ryhmäytymistä unohtamatta. Kannattaa pitää mieli avoimena, sillä ystäviä voi löytää niin 

oman killan fukseista kuin vanhemmista opiskelijoistakin ja muista killoista. Fuksiviikoilla tulette saa-

maan paljon uusia kavereita ja niitä kertyy koko opiskeluiden ajan lisää.  

Toisella viikolla mukaan kuvioon astuu opiskelu. Älkää olko siitä kuitenkaan huolissanne, mä ja muut 

tuutorit autetaan teitä opiskelutyökalujen käytössä, kurssi-ilmoittautumisessa ja löytämään oikeaan 

paikkaan oikeaan aikaan. Tulette selviämään kaikesta, vaikka kahden ensimmäisen viikon aikana tu-

leekin paljon uutta, uusi ympäristö, koulu ja ihmiset.   

Mukaan lappeen Rannoille iloisen ja avoimen mielen lisäksi kannattaa 

pakata yo-lakki, uikkarit ja bilevaatetta. Ottakaa mukaan myös jotain 

tyylikkäämpää vaatetta, esimerkiksi mekko tai pikkutakki, pukukaan 

ei ole liikaa, sillä niille saattaa olla käyttöä! Nyt teillä on vielä ke-

sää jäljellä valmistautua mahtaviin fuksiviikkoihin. Mä ja meidän 

loistava tuutorporukka toivotetaan teidät tervetulleiksi lap-

peen Rannoille ja odotetaan malttamattomina teidän tapaa-

mistanne.   

Nähdään fuksiviikoilla!  

Terveisin, 

Sonja Töyrylä 

Fuksivastaava  
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TUUTORIT ESITTÄYTYVÄT 
 
 

AAPO RÄSÄNEN 
Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Kuopioooo 

Outo biisi, josta tykkään: 

Stand By Me –Ben E. King 

Vapaa-ajalla...: Piirrän, urhei-

len, laji ku laji menee, mut eni-

ten treenaan salilla ja sen li-

säks hengaillen kavereitten 

kaa ofc ☺☺ 

 

 

 

 

MARKO SAVOLAINEN 
Ikä: 20 

Kotipaikkakunta: Parainen 

Outo biisi, josta tykkään: Ri-

hanna -Umbrella 

Vapaa-ajalla...: Liikun ja olen 

kavereiden kanssa, ellen ole 

kotona netflixin tai koneen ää-

ressä. 
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KAROLIINA KÄHKÖNEN 
Ikä: 20 

Kotipaikkakunta: Pieksämäki 

Outo biisi, josta tykkään: 

Johnny Cash –I Walk the Line 

Vapaa-ajalla...: Neulon ja ma-

ratoonaan TV-sarjoja 

 

NOORA RANTALA 
Ikä: 20 

Kotipaikkakunta: Pirkkala 

Outo biisi, josta tykkään: 

Tigress –Alive 

Vapaa-ajalla...: Kokkailen ja 

nukun 
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MILLA TOIVANEN 
Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Lahti 

Outo biisi, josta tykkään: 

Isac Elliot-Baby I 

Vapaa-ajalla...: Katson 

realitytv-ohjelmia, hoidan 

kasveja ja hot yogaan. 

 

 

 

SONJA TÖYRYLÄ 
Ikä: 20 

Kotipaikkakunta: Eurajoki 

Outo biisi, josta tykkään: 

Mira Luoti –Ei paniikkia 

Vapaa-ajalla...: Juoksen 

Skinnarilan katuja, katson 

Netflixiä ja näen kavereita  
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TO DO -LISTA FUKSIVIIKOILLE 
 

 Hae asuntoa pikimmiten! Edulliset opiskelijakämpät löydät 

LOAS:n eli Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön 

kautta. Myös yksityisiltä vuokranantajilta ja Lappeenrannan 

asuntopalvelun kautta voi etsiä asuntoa.  

 Tee osoitteenmuutos sekä maistraatille että postille asun-

non saatuasi. 

 Hae opinto- ja asumislisää Kelalta. Tukia voi hakea myös 

takautuvasti.  

 Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Sinun on oltava yli-

oppilaskunnan jäsen opiskellaksesi yliopistossa.  

 Tilaa opiskelijakortti osoitteessa www.frank.fi niin pääset 

nauttimaan esimerkiksi opiskelijahintaisista lounaista jo heti 

fuksiviikoilla. 

 Liity Pelletin fuksit 2019 -Facebook-ryhmään. Tämä 

ryhmä on yksi fuksivuoden tärkeimmistä infokanavista! 

 Tutustu fuksipussiin osoitteessa www.uni.lut.fi. LUT-yli-

opiston opintoportaalista löydät myös koulutusohjelmakohtai-

set opintosuunnitelmat ja muuta mielenkiintoista luettavaa. 

 Älä stressaa! Kaikki opintoihin liittyvä selviää tarkemmin, 

kun olet paikan päällä. 

 Valmistaudu nauttimaan Skinnarilan syleilystä ja opiskelija-

elämästä! 

 Kysy jos mietityttää! Jos jokin on epäselvää tai mietityttää 

ennen opiskelijaelämän alkua, elä epäröi kysyä apua esi-

merkiksi fuksivastaavalta tai tuutoreilta! 

  

https://www.loas.fi/fi
http://www.frank.fi/
http://www.uni.lut.fi/
Antti




10 
 

TEKNIIKAN 
AKATEEMISET 

TEK eli Tekniikan Akateemiset on diplomi-insinöörien, 
arkkitehtien, tietojenkäsittelytieteiden ja luonnontieteelli-
sen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja suorittavien etu-
järjestö. TEK pitää jäsentensä puolia työmarkkinoilla ja 
tarjoaa monipuolisia työelämää tukevia palveluja. TEKin 
noin 72 000 jäsenestä runsaat 20 000 on opiskelijoita.  

TEK toimii työmarkkinoilla osana Akavaa, eli korkeasti 
koulutettujen työmarkkinajärjestöä. Lisäksi TEK toimii 
koulutus- ja teknologiapolitiikassa, edistäen tekniikkaa 
sekä sen arvostamista ja soveltamista kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti. Jäseniään TEK tukee uran 
eri vaiheissa, ja myös opiskelijoilla on käytössään lähes 
kaikki TEKin palvelut.  

Opiskelijat ovat mukana myös TEKin päätöksenteossa. 
TEK onkin mukana järjestämässä ja tukemassa vuoden 
mittaan lukuisia tapahtumia ja muuta opiskelijatoimintaa 
ympäri kampusaluetta ja sen ulkopuolella. Opiskelijajä-
senyyden maksaessa pyöreät nolla euroa, ovat edut vä-
hintäänkin hyviä. Opiskelijajäsenyys ei sido mihinkään, 
eli valmistuessasi voit itse valita, haluatko jatkaa TEKin 
jäsenenä. Jäseneksi liittyminen käy helposti netissä.  

Mikä sitten allekirjoittaneen rooli on? TEK-kiltayhdyshen-
kilön eli kyhin tärkein tehtävä on nimensä mukaisesti 
Tekniikan Akateemisten ja Pelletin välinen yhteydenpito. 
Lisäksi pidän teille fukseille TEK-infon jo heti ensimmäis-
ten opiskeluviikkojen aikana täällä lappeen Rannoilla. 
Sen yhteydessä kannattaa jo liittyä TEKin jäseneksi, jotta 
pääsette nauttimaan jäseneduista jo heti opiskelun alku-
vaiheessa. Lisäksi vastaan mielelläni kysymyksiin TEKin 
toimintaan liittyen. Syksyllä tavataan!  

Terkuin,  
Minttu Valjakka  
TEK-kiltayhdyshenkilö  
minttu.valjakka@student.lut.fi   

ps. TEK ja teekkarit verkossa www.tek.fi ja 
www.teekkarit.fi!  

  

TEKin opiskelijaetuja: 

• Harjoittelu- ja alkupalkkasuositukset 

• Työnhaussa opastava TEK työkirja 

• CV-klinikka 

• TEK-lehti, viisi kertaa vuodessa ilmes-

tyvä jäsenlehti 

• Työttömyysturva KOKO-kassaan liitty-

mällä 

• TEK lounge kampuksella 

• Lukuisia jäsenalennuksia esimerkiksi 

vakuutuksista, hotelleista ja monista 

muista palveluista. 

• Lisää etuja löydät täältä 

https://www.tek.fi/fi/liity-jaseneksi-0
mailto:minttu.valjakka@student.lut.fi
http://www.tek.fi/
http://www.teekkarit.fi/
https://www.tek.fi/fi/jasenyys/jasenedut
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HAALARIT 
Pienenä kiltana pellettiläiset ovat hyvin tiivistä po-

rukkaa. Vuosikurssista huolimatta kaveerataan 

kaikkien kanssa, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. 

Pellettiläinen on aina menossa mukana, oli tapah-

tuma mikä hyvänsä. Tämän huomaakin helposti 

ihmisistä haahuilemassa ympäriinsä harmaissa 

haalareissaan. Haalarit ovat tärkeä asuste opiske-

lijoille, ja varsinkin meille pellettiläisille. Ne päällä 

edustamme aina ympäristötekniikkaa, ovat ne yl-

lämme missä tahansa. Varsinkin fuksiviikoilla haa-

lareista onkin helppo paikantaa pellettiläiset, mikäli 

satut olemaan hukassa ja totta kai suositeltavaa on 

muutenkin tulla tutustumaan! 

Opiskelijahaalarit ovat siis jokaisella ainejärjestöllä 

eri väriset ja toimivat eräänlaisena symbolina opis-

kelijoille. Haalarit muodostuvat jokaiselle opiskeli-

jalle uniikeiksi erilaisten haalarimerkkien, niiden 

määrän ja muidenkin muistojen ansiosta mitä nii-

hin haluaakaan kiinnittää. Kannattaa kuitenkin 

muistaa, ettei eri haalarin väri ole mikään este tu-

tustumiselle. Lappeenrannassa ollaan todella 

poikkitieteellisiä ja muiden alojen opiskelijat ote-

taan hyvin porukkaan siinä missä omatkin.  

Miten opiskelijan tärkeimmän varusteen saakaan 

sitten omakseen? Pellettiin liittyminen riittää, ei-

vätkä haalarit maksa uusille fukseille mitään. Kai-

ken muun lisäksi haalareita koristavat yrityksien 

mainokset. Tässä kohtaa minä astun kuvaan mu-

kaan. Vastaan kiltamme yrityssuhdevastaavana 

muun muassa mainosten hankinnasta, joilla rahoi-

tamme uudet haalarit. Ne päästäänkin tilaamaan 

heti kun kasassa on tarpeeksi mainoksia. Tässä 

asiassa sinulla on mahdollisuus nopeuttaa tilaa-

misprosessia. Mikäli tunnet henkilön yrityksestä, 

joka haluaisi mahdollisesti ostaa haalareistamme 

mainospaikan ja näin tukea toimintaamme, niin 

voit ilmoittaa tästä minulle tai tuutorillesi. Me halli-

tuksessa hoidamme homman siitä eteenpäin! 

Terveisin, 

Vertti Vesanto 

Yrityssuhdevastaava



FUKSIVUOSI KUVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelletin kiltahuoneelta löytyy kahvia, 

teetä, opiskelutarvikkeita, erilaisia pe-

lejä ja varmasti mahtavaa seuraa! 

 

Jo fuksiviikoista lähtien tutustuu hel-

posti niin oman kuin muidenkin alojen 

opiskelijoihin. Kuva: Joni Kinnunen 

Vuosijuhlilla pääsee pukeutumaan 

parhaimpiinsa ja nauttimaan hyvästä 

ruoasta, ohjelmasta ja seurasta. 

Kuva: Miti 

 

Fuksit saavat teekkarikasteensa 

fuksivuoden päätteeksi eli vappuaat-

tona. 
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PELLETIN VUODEN FUKSIN TERVEISET

Koulutarvikkeet on hommattu, ylioppilaskunnan 
jäsenyys taskussa ja ehkä jopa uusi kämppä 
otettu haltuun. Pelletin fuksioppaasta olet luke-
nut yliopistosanaston, josta muistat muutaman 
kummallisen sanonnan. Tutuilta olet ehkä kuul-
lut jotain sekalaisia tarinoita yliopistoelämästä. 
Olet valmiina uuteen elämänvaiheeseen. Silti 
tuntuu, että jotain on jäänyt tekemättä. Se on se 
jännitys varmaan, eikö…  

Vuosi sitten mä olin juuri samassa tilanteessa 
kuin sinä nyt. Ensimmäinen yliopistopäivä odotti 
oven takana ja jännitti kuin pientä porsasta. Olin 
ehtinyt aikani iloita opiskelupaikasta, ja pölyn 
laskeuduttua koulun aloitus tuntui siistiltä mutta 
samalla vähän pelottavalta. Kaupunkikin oli 
uusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävelen ekaa kertaa yliopiston pihaan ja näen 
siellä porukan, josta osalla on harmaat haalarit. 
Tuo hetki on jäänyt mieleeni eikä varmaan tule 
vähään aikaan unohtumaan. Siitä se kaikki lähti 
liikkeelle. Alun tutustumisten jälkeen yliopis-
toelämä lähti tosi nopeasti käyntiin ja muiden 
ymteläisten nimetkin muistuivat päivä päivältä 
paremmin.  

Välillä ekan vuoden aikana tuntui siltä, että opis-
keluiden ja muun opiskelijaelämän ristitulessa ei 
ole aikaa edes käydä syömässä. Toisinaan taas 
kämpillä viikonloppua viettäessä mietti, että mi-
täs tässä seuraavaksi. Vanhoja kavereita tuli vä-
lillä etenkin syksyn pimeydessä ikävä. Miettei-
den keskellä auttoivat opiskelukaverit, uudet ja 
vanhemmat opiskelijat, joista oli yllättävän nope-
asti tullut läheisiä ja hyviä ystäviä. Kavereiden 
kanssa jutellessa huomasi, että samoja fiiliksiä 
oli yleensä muillakin.  

Tahdon rohkaista sinua lähtemään mukaan kai-
kenlaiseen toimintaan ja meininkiin, mitä kaikki 
epämääräiset porukat täällä silloin tällöin järkkäi-
lee. Itse olen löytänyt kivat piirit ja omanlaiseni 
ihmiset yliopistolta osallistumalla vähän kaiken-
laisiin juttuihin. Ole silti oma itsesi. Jos jokin ak-
tiviteetti tai muu asia tuntuu ikävältä, siitä saa ja 
pitää sanoa. Viime vuonna vanhemmat opiskeli-
jat ottivat meidät fuksit mukaan ja huomioon älyt-
tömän hyvin alusta lähtien. Haluan, että teillä tä-
mänvuotisilla on vuoden jälkeen samanlainen fii-
lis.  

Muistakaa nauttia yliopistoelämästä ja odottaa 
teekkarilakin saamista. Se on jees.  

Terveisin,  
Aarni Vaittinen  
Viime vuoden kohtalontoveri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANAKIRJA 
 

G = Cafe Bar G, ylioppilastalon takana sijaitseva kahvila/ravin-

tola 

KILTA = ainejärjestö tietyn alan opiskelijoille, esimerkiksi Pel-

letti 

KILTIS = kiltahuone, kaikkien pellettiläisten yhteinen olohuone 

KYLTERI = kauppatieteiden opiskelija  

LYTKY = LUT-yliopiston ylioppilaskunta eli LTKY. Sen jäseniä 

ovat kaikki LUT:in opiskelijat 

MOSKA = kiltiksellä pelattava korttipeli   

NOPPA = opintopiste  

PELLETTI = ympäristötekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö 

eli kilta. Se yhdistää kaikki ympäristötekniikan opiskelijat ja ajaa 

meidän etujamme 

PELEHTI = uusille ympäristötekniikan opiskelijoille tarkoitettu 

opas fuksivuoteen 

SKINNARILAN HENKI = tiivis ja hyvä yhteishenki, joka vallitsee 

opiskelijoiden kesken 

SVV = Skinnarilan VapaaValtio eli Skinnarilan kampusalue, 

Lappeenrannan korkeakouluopiskelijoiden oma valtakunta 

TEEKKARI = tekniikan opiskelija  

YMTE = ympäristötekniikan koulutusohjelma 

YMTELÄINEN = ympäristötekniikan opiskelija, sinä myös! 
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SOMET 

FACEBOOK 

Fuksiryhmä: Pelletin 

fuksit 2019 

Pelletin sivu: Pelletti 

 

INSTAGRAM 

@pellettiry  

 

WHATSAPP 

Tuutorit voivat olla si-

nuun yhteydessä jo en-

nen fuksiviikkoja!  

 

SNAPCHAT 

@pellettiry

Ja osoitteessa www.pellettiry.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


