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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 

Oikein paljon onnea uudesta opiskelupaikastasi 

Lappeenrannassa ja ympäristötekniikan koulutus-

ohjelmalla! Tällä hetkellä luet Pelletti ry:n juuri si-

nua varten tekemää lehteä, Pelehtiä. Lehdessä 

esittelemme rakasta ainejärjestöämme Pellettiä 

sekä niitä henkilöitä, jotka tutustuttavat sinut uu-

teen ja kiehtovaan opiskelijaelämään Lappeenran-

nassa. 

Mikä Pelletti sitten oikein on ja mitä se opiskelijalle 

antaa? 

Pelletti ry on LUT-yliopiston ympäristötekniikan 

opiskelijoiden ainejärjestö, eli tuttavallisemmin 

kilta. Tarkoituksenamme Pelletissä on yhdistää 

ympäristötekniikan opiskelijat tiiviiksi yhteisöksi 

sekä johdattaa teidät uudet opiskelijat heti alusta 

alkaen sisälle opiskelijaelämään ja kiltaamme. Val-

vomme myös meidän kaikkien etuja yliopistolla. 

Järjestämme paljon erilaisia tapahtumia, kuten aka-

teemisia pöytäjuhlia eli sitsejä ja ekskursioita, 

joissa vieraillaan alan yrityksissä ja tutustutaan 

usein myös muiden paikkakuntien opiskelijaelä-

mään. Myös pienempiä tapahtumia, kuten leffail-

toja tai liikuntatapahtumia järjestetään mahdolli-

simman usein. Tekemistä on paljon sekä yliopis-

tolla että sen ulkopuolella, joten jokaiselle var-

masti löytyy mieleistä puuhailtavaa! 

Pelletin toimintaa ylläpitää runsas ja monipuolinen 

hallitus- ja toimihenkilöporukka, ja toimintaan kan-

nattaakin myös uusien opiskelijoiden ehdotto-

masti lähteä mukaan! Omalla kampuksella pi-

dämme yhteyttä muihin yliopistomme kiltoihin, ja 

lisäksi ylläpidämme yhteyksiä sisarkiltoihimme ym-

päri Suomen. 

Pelletti ja ympäristötekniikan opiskelijat muodos-

tavat tiiviin yhteisön, jossa vallitsee mahtava ja läm-

min yhteishenki. Uudet opiskelijat otetaan ilomie-

lin mukaan porukkaan, ja myös vanhempiin opis-

kelijoihin on helppo tutustua. Heti fuksiviikoilla 

tuutorit sekä fuksivastaava auttavat sinut alkuun 

opintoihisi liittyvissä asioissa, kuten kurssi-ilmoit-

tautumisissa. He myös opastavat sinut liittymään 

upeaan kiltaamme! Jäsenyyteesi sisältyy tapahtu-

mien ohella kiltamme tavaramerkki, harmaat haa-

larit, joista tunnistat kätevästi muut Pellettiläiset. 

Jäsenenä käytössäsi on myös Pelletin oma kilta-

huone, joka toimii erinomaisena ajanviettopaik-

kana yliopistolla. Siellä voit muun muassa nauttia 

kahvia ja teetä, pelata korttia tai pleikkaria ja tu-

tustua muihin ympäristötekniikan opiskelijoihin eli 

ymteläisiin.  

Opiskelun aloitus ja muutto Lappeenrantaan jän-

nittää varmasti, mutta sopeudut joukkoomme taa-

tusti ja löydät uusia ystäviä. Yhteisöllisyys ja yh-

dessä tekeminen on meille tärkeää, eikä ketään jä-

tetä ulkopuoliseksi, opiskelualaan katsomatta. 

Kampuksellamme vallitsee ainutlaatuinen yhteis-

henki, jota kutsutaan Skinnarilan hengeksi. 

Olemme eläneet jo jonkin aikaa poikkeusaikoja, ja 

vaikkemme olekaan voineet fyysisesti olla yhdessä, 

olemme silti pystyneet pitämään kiinni yhteishen-

gestämme ja huolehtimaan toinen toisistamme. 

Toivottavasti voisimme kuitenkin syksyllä aloittaa 

opiskelumme mahdollisimman normaaliin tapaan, 

jotta sinäkin pääsisit näkemään, mitä tarkoitan. 
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Pelletin puheenjohtajana haluankin toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 

lappeen Rannoille ja mahtavaan joukkoomme! On ilo saada sinut osaksi yhtei-

söämme. Muista olla utelias sekä avoin, ja lähde ennakkoluulottomasti mukaan 

opiskelijaelämän tarjoamiin seikkailuihin! 

 

Fuksiviikkoja innolla odottaen, 

Suvi-Tuuli Ryhänen 

Puheenjohtaja 

Pelletti ry 
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FUKSITERVEHDYS 
 
Onnittelut uudesta opiskelupaikasta ja tervetu-

loa osaksi Pellettiä. Päällimmäisenä fiiliksenä on 

varmasti innostus opiskelupaikasta ja tulevasta 

opiskeluajasta, mutta luultavasti myös jännittää. 

Me tuutorit olemme täällä juuri sinua varten, 

jotta opiskelu lähtisi sujuvasti käyntiin, tutustut 

uusiin kavereihin, kampukseen sekä opiskelijaelä-

mään. Ensimmäisenä on edessä kaksi viikkoa kes-

tävät fuksiviikot, joiden aikana esimerkiksi osal-

listutaan opiskelijatapahtumiin koronatilanteen 

mukaan, ilmoittaudutaan yhdessä kursseille ja tu-

tustutaan yliopiston tiloihin. Fuksiviikoilla tulee 

todella paljon uutta asiaa, mutta ei hätää me au-

tamme sinua. Kaikkea mitä mieleen juolahtaa-

kaan saa kysyä. Tutuksi tulee yliopiston ruoka-

paikat, kiltahuoneen sijainti sekä pidämme huo-

len että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.  

 

Monelle uusi opiskelupaikka tarkoittaa muuttoa 

omilleen ja uutta kotikaupunkia. Pyrimme 

antamaan vinkkejä ja auttamaan myös näihin liit-

tyvissä kysymyksissä. Lappeenranta on viihtyisä 

kaupunki, josta löytyy kaikki tarpeellinen ja mu-

kavasti mahdollisuuksia harrastamiseen ja vapaa-

ajan viettoon. Yliopisto sijaitsee Skinnarilassa ja 

parasta kampusalueessa onkin sijainti keskustan 

ulkopuolella. Tämä luo tiiviin opiskelijayhteisön 

ja mahtavan ilmapiirin, tätä kutsutaankin Skinna-

rilan hengeksi. Kampusalueella sijaitsee Sale ja 

isommat ruokaostokset voi hoitaa Sammonlah-

dessa, johon kävelee hetkessä, keskustaan pää-

see bussilla n. 20 minuutissa.  

 

Me tuutorit odotamme innolla syksyn alkamista 

ja olemmekin yhteydessä jo ennen Fuksiviikkoja. 

On mahtavaa päästä tutustumaan just suhun. 

Vielä kerran onnea ja tervetuloa huippu poruk-

kaan, tehdään opiskeluajasta yhdessä ikimuistoi-

nen! 
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FUKSIVASTAAVAN TERVEISET 
 

 
 

 

 

 

  

Heippa fuksit ja paljon onnea maailman parhaasta opiskelupaikasta! Miun nimi on Kia, miusta 

käytetään tosin enemmän lempinimeä Dille, ja opiskelen ymtellä toista vuotta. Fuksivastaavana 

miun tehtävä on tutustuttaa teidät teekkarikulttuurin saloihin ja olla muutenkin apuna, missä 

ikinä apua tarviittekin. Fuksiviikoilla ja tapahtumissa miut on helppo tunnistaa harmaasta kypä-

rästä ja koululla miut löytää yleensä kiltahuoneelta. Jos minua ei näy, miut yleensä kuulee. Miulle 

voi aina tulla juttelemaan ja vetää hihasta, jos on jotain kysyttävää! 

 Eletään koronan takia edelleen vähän hassuja ja 

epävarmoja aikoja, mutta kaikesta huolimatta 

mie ja tuutorit ollaan täällä teitä vastassa jo heti 

fuksiviikkojen ensimmäisenä päivänä valmiina 

järjestämään teille ikimuistoinen fuksivuosi, ta-

valla tai toisella! Fuksiviikot alkaa syyskuun en-

simmäisellä viikolla ja kestää kaksi viikkoa. En-

simmäisellä viikolla tutustutaan yliopistoon ja 

muihin opiskeluun liittyviin käytännön juttuihin 

sekä puuhastellaan kaikkea kivaa ja hauskaa yh-

dessä niin oman kuin mahdollisesti muidenkin 

LUTin kiltojen kesken. Kavereita voi löytää Pel-

letin lisäksi muista killoista ja muilta vuosikurs-

seilta. 

Toisella viikolla mukaan kuvioihin tulee myös 

opiskelu. Sitä ei tarvitse kuitenkaan liikaa jännit-

tää, sillä mie ja tuutorit autetaan teitä kurssi-il-

moittautumisissa ja sähköisissä järjestelmissä. 

Fuksiviikoilla tulee paljon uutta tietoa, uusia ih-

misiä ja uusi ympäristö, mutta yhdessä myö sel-

vitään! 

Mukaan lappeen Rannoille saapuessa kannattaa 

ottaa yo-lakki, uikkarit, bile-vaatetta ja jotain vä-

hän hienompaa, kuten mekko tai pikkutakki. Mie 

ja tuutorit odotetaan teidän tapaamista ja syksyä 

intoa täynnä, valmiina järjestämään huippu startti 

kohti opiskelija- ja teekkarielämää. Nähdään 

fuksiviikoilla! 

 

Terveisin, 

Kia Dillström 

Fuksivastaava 
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TUUTORIESITTELYT  

Venla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 23 

Kotipaikkakunta: Oulu 

Biisi, jota laulan suihkussa: Olavi 

Uusivirta – Kultaa hiuksissa 

Outo fakta: Lapsena suurta herk-

kuani oli vehnäjauhot suoraan 

pussista ja karkasinkin aina tilai-

suuden tullen jauhokaapille 

Kiia-Kaisla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Tampere 

Biisi, jota laulan suihkussa: Topi 

Sorsakoski – Eva  

Outo fakta: Tykkään tosi paljon 

rekisterikilvistä ja seuraan kymp-

pirekkareita hyvin aktiivisesti 
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       TUUTORIESITTELYT  

Jenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Helsinki 

Biisi, jota laulan suihkussa: JVG – 

Huoli pois  

Outo fakta: Oon hidas syömään, 

kahvin juomisesta puhumattakaan 

:D 

Anu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 19 

Kotipaikkakunta: Hyvinkää 

Biisi, jota laulan suihkussa: Miljoo-

nasade – Marraskuu 

Outo fakta: Olen yhtä pitkä kuin 

viisi subia ja yksi keksi 
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       TUUTORIESITTELYT  

Emmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 22 

Kotipaikkakunta: Kotka 

Biisi, jota laulan suihkussa: JVG – 

Ikuinen vappu 

Outo fakta: Nukun aina korvatul-

pat korvissa ja silmälaput                                       

silmillä, vaikka olisi ihan hiljaista ja 

pimeää. 

Hollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Espoo 

Biisi, jota laulan suihkussa: Tommi 

Läntinen – Via Dolorosa 

Outo fakta: Olen osallistunut Ju-

nior Masterchef -ohjelmaan. 



10 
 

 

        TUUTORIESITTELYT  

Katja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 20 

Kotipaikkakunta: Tuusula 

Biisi, jota laulan suihkussa: Whi-

tesnake – Here I Go Again 

Outo fakta: Olen niin puhelias, 

että jatkan puhumista myös nuk-

kuessa 

 

Herkko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Juva 

Biisi, jota laulan suihkussa: Ritari 

Ässä – WikiRock  

Outo fakta: Teen töissä purevista 

paarmoista biokaasua 
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       TUUTORIESITTELYT  

Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Mäntsälä 

Biisi, jota laulan suihkussa: Gasellit 

– Mitä mä Malagas? 

Outo fakta: Rakastan kaakaota, ja 

dippaan joskus jopa aamupala lei-

päni kaakaossa 

Siiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä: 21 

Kotipaikkakunta: Joensuu 

Biisi, jota laulan suihkussa: Kaija 

Koo – Kuka keksi rakkauden 

Outo fakta: Aivastan aina kun 

saan kylmiä väreitä 
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VUODEN FUKSIN TERVEHDYS 

 

Onnittelut minunkin puolesta uudesta opiskelupaikasta, toivottavasti oot yhtä innoissas kuin 

minäki olin vuos sitten! Innostuksen lisäksi sua saattaa jännittää, tapahtuuhan tässä iso elä-

mänmuutos. Muutat mahdollisesti uuteen kaupunkiin, ehkä jopa ekaa kertaa omillesi, tutus-

tut lukuisiin uusiin ihmisiin ja pääset aloittamaan huippumielenkiintoiset opinnot ymtellä.  

 Mun oma fuksisyksy ei saanut ihan parasta mahdollista 

alkua. Just ennen fuksiviikkoja iski flunssa (lue: fuksi-

kuppa) ja jouduin pysymään kotona ja odottamaan ne-

gatiivista koronatulosta. Sehän sieltä sitten aikanaan tu-

likin, ja pääsin vihdoin mukaan orientaation loppumet-

reille. Mua pelotti, etten pääsisi enää porukoihin mu-

kaan, olihan muut fuksit pyörineet yhdessä jo viikon päi-

vät ja kaikki tuntuivat jo tuntevan toisensa. Huomasin 

olevani ihan turhaan peloissani, mut otettin tosi hyvin 

porukoihin, piti vaan rohkeasti mennä juttelemaan 

muille. En ollut aluksi ihan perillä kaikesta, mitä orien-

taation alussa oltiin käyty, mutta onneksi mun tuutori ja 

fuksivastaava auttoivat kaikessa, mitä keksinkään kysyä. 

Tällä yritän suakin rohkaista, että mene juttelemaan 

muille fukseille, niitä jännittää aluksi varmasti ihan yhtä 

paljon kuin sua. Älä myöskään pelkää jutella vanhem-

mille ymteläisille, me ei purra. Me kaikki muistetaan 

miltä tuntui olla itse fuksi ja otetaan teidät kaikki var-

masti mukaan porukoihin. Kannattaa osallistua erilaisiin 

tapahtumiin, niissä oppii tuntemaan porukkaa tosi hyvin. 

Alkoholin käyttöäkään ei kannata stressata, vaikka 

meillä täällä lappeen Rannoilla voi olla aika railakastakin 

meininkiä, ei ketään painosteta juomaan ja menosta voi 

nauttia myös selvinpäin.  

Eli siis vielä kerran tervetuloa, toivottavasti nähdään 

fuksiviikoilla! Saa aina tulla nykäisemään hihasta, mut 

tunnistaa haalareista roikkuvista pinkeistä käsiraudoista. 

 

Pinla Nokkanen 

Pelletin vuoden fuksi 
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TO DO -LISTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hae asuntoa pikimmiten! Edulliset opiskelijakämpät löydät LOAS:n 

eli Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön kautta. Myös yk-

sityisiltä vuokranantajilta ja Lappeenrannan asuntopalvelun kautta 

voi etsiä asuntoa.  

 Tee osoitteenmuutos sekä maistraatille että postille asunnon saa-

tuasi. 

 Hae opinto- ja asumistukea Kelalta. Tukia voi hakea myös takautu-

vasti.  

 Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Sinun on oltava ylioppilaskun-

nan jäsen opiskellaksesi yliopistossa.  

 Tilaa opiskelijakortti osoitteessa www.frank.fi niin pääset nauttimaan 

esimerkiksi opiskelijahintaisista lounaista jo heti fuksiviikoilla. 

 Liity Pelletin fuksit 2021 -Facebook-ryhmään. Tämä ryhmä on yksi 

fuksivuoden tärkeimmistä infokanavista! 

 Tutustu fuksipussiin osoitteessa https://uni.lut.fi/ . LUT-yliopiston 

opintoportaalista löydät myös koulutusohjelmakohtaiset opinto-

suunnitelmat 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 jokin on epäselvää tai mietityttää ennen 

opiskelijaelämän alkua, elä epäröi kysyä apua esimerkiksi fuksivastaa-

valta tai tuutoreilta! 

https://www.loas.fi/fi
https://www.loas.fi/fi
http://www.frank.fi/
http://www.frank.fi/
https://uni.lut.fi/
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TEKNIIKAN AKATEEMISET 
 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tervetuloa 

osaksi teekkareiden yhteisöä! 

Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan osaa-

jien etu- ja palvelujärjestö. Meitä on noin 72 000 

jäsentä, joista opiskelijoita on kolmasosa. Teekka-

reista lähes 85 prosenttia kuuluu TEKiin! Opiskeli-

jajäsenistämme suurin osa opiskeleekin teknillisellä 

alalla ja valmistuu diplomi-insinööriksi.  

Tehtävänämme on tukea sinua, jotta voit saavuttaa 

parhaan mahdollisen työuran, saat jo opiskeluai-

koinasi mielenkiintoisia kesätyöpaikkoja ja saat par-

haat mahdolliset valmiudet menestyä työelämässä 

valmistuttuasi. Tuemme myös teekkarikulttuuria ja 

kiltoja sekä järjestöjä opiskelijatoiminnan järjestä-

misessä. TEKin jäsenenä pääset mukaan myös tek-

niikan osaajien yhteisöön. Kampuksella sijaitseva 

TEK Lounge on jäsenistölle tarkoitettu viihtyisä tila, 

joka on käytettävissä niin opiskeluun, kuin vapaa-

ajan viettoon. Loungen voi myös varata omaan 

käyttöön täysin ilmaiseksi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKin jäsenyys on opiskelijalle maksuton ja 

opiskelijajäsenenä saat käyttöösi monia hyödyl-

lisiä ja rahanarvoisia palveluita! Liity TEKin jä-

seneksi maksutta osoitteessa www.tek.fi/liity-

opiskelija. Mikä sitten allekirjoittaneen rooli 

on? TEK-kiltayhdyshenkilön eli kyhin tärkein 

tehtävä on nimensä mukaisesti yhteydenpito 

Tekniikan Akateemisten ja Pelletin välillä. Li-

säksi pidän teille fukseille TEK-infon jo heti en-

simmäisten opiskeluviikkojen aikana täällä lap-

peen Rannoilla. Sen yhteydessä kannattaa heti 

liittyä TEKin jäseneksi, jotta pääsee nauttimaan 

jäseneduista jo suoraan opintojen alkuvai-

heessa. Lisäksi vastaan mielelläni kysymyksiin 

TEKiin liittyen. Syksyllä tavataan! 

 

Kesäterkuin,  

Olivia Kuronen 

TEK-kiltayhdyshenkilö 

olivia.kuronen@student.lut.fi 

Ps. TEK ja teekkarit verkossa, 

www.tek.fi/opiskelijat ja www.teekkarit.fi. 

Seuraa myös Instagramissa @teekkarit ja 

@itasuomentykki 

 

Opiskelijan jäsenpalveluita ovat muun muassa: 

• TEK-lehti kotiin, viisi kertaa vuodessa il-

mestyvä aikakauslehtimäinen jäsenlehti 

• TEKin työkirja, loppuvuodesta ilmestyvä 

timantinkirkas opas työnhakuun 

• Opiskelijoille suunnatut ja ilmaiset tapah-

tumat 

• TEK loungen palvelut kampuksella 

• Palkkaneuvonta ja opiskelijoiden palkka-

suositukset 

• Monipuolisia koulutuksia ja webinaareja 

• Mahdollisuus lähteä TEKin opiskelijatoi-

mintaan 

mailto:olivia.kuronen@student.lut.fi
http://www.tek.fi/opiskelijat
http://www.teekkarit/


15 
 

 

HARMAAT HAALARIMME 

 

  

Moikka Fuksit! 

Olen Iiro Haanpää ja aloitan juuri kolmannen vuoden opinnot ymtellä. 

Toimin Pelletin hallituskaudella 2021 yrityssuhdevastaavana. Yrityssuh-

devastaavan toimenkuvaan kuuluu Pelletin ja yrityksien välinen yhtey-

denpito, haalarimainoksien hankkiminen, haalareiden tilaaminen sekä 

järjestää jäsenistölle yritystapaamisia oman alan yritysten kanssa.  

Fuksit voivat myös osallistua auttamaan haalarimainoksien kanssa! Jos 

onnistut hankkimaan haalarimainoksen, saat mainoksen hinnasta 10% 

suuruisen S-ryhmän lahjakortin. Mahdollisissa haalarimainoksissa voitte 

olla yhteydessä minuun! 

Onneksi olkoon koulupaikasta ja tervetuloa Ymtelle! 😊 

Terveisin Iiro Haanpää 

 

Eri ainejärjestöillä on oman väriset opiskeli-

jahaalarinsa, joista tunnistaa eri alojen opis-

kelijat. Harmaat haalarit nähdessäsi tiedät, 

että vastassa on pellettiläinen, jonka seu-

raan voit liittyä aina! Varsinkin fuksiviikoilla 

pellettiläiset paikantaa helposti haalareiden 

värin avulla. 

 

Tämän opiskelijaelämän legendaarisen asun 

saamiseksi, tulee sinun vain liittyä Pelletin 

jäseneksi. Haalarit ovat Pelletin jäsenille il-

maiset! Ne päällä edustamme sekä Pellettiä, 

että Lappeenrannan ympäristötekniikkaa. 
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RIL KOKOAA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AKATEEMISET! 
 

Moi! 
Edustan RILiä, rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettujen yhteisöä. Toimin siellä 
teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti ensimmäisellä vii-
kolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. Edustamme koko Suomen rakennetun 
ympäristön alan teekkareita ja RILiin kuuluukin yli 6000 jäsentä. 

 
Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten ammatti-
taidon edistäminen mm. koulutusten muodossa ja verkostoituminen monipuolisissa ta-
pahtumissa. Täydennyskoulutusten lisäksi julkaisemme vuosittain lukuisia ohjeita ja kä-
sikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, kannanotoin, projektein ja kilpai-
luin. Tuomme Suomeen myös säännöllisesti rakennetun ympäristön sektorin merkittä-
vimpiä kansainvälisiä tapahtumia. 

 
Teekkareille RILin jäsenyys on ilmainen. Jä-
senetuihin kuuluu myös viikoittain postiluukusta 
kolahtava Rakennuslehti, teekkareille sähköinen 
Tekniikka & Talous sekä   aikakausilehti Rakennus-
tekniikka. Järjestämme myös vuosittain kyselyitä, 
joilla kerätään hyödyllistä tietoa opiskelusta, ke-
sätöistä ja teekkareiden palkasta. RIL-Säätiöltä 
voit hakea apurahaa ulkomaan vaihtoa varten tai 
erinomaisesta opinnoista suoriutumisesta. Pa-
rasta RILissä on kuitenkin monipuoliset tapahtu-
mat, joita järjestetään satoja vuoden aikana ym-
päri Suomen. RILillä on oma nuorille suunnattu 
vapaaehtoisista toimijoista koostuva  jaos RIL-
Nuoret, jotka järjestävät monenlaista tapahtu-
maa näkökulmanaan opiskelijat tai vastavalmis-
tuneet. 

 

Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi! 
 Nähdään syksyllä! 

 

Valtteri Keto 
Teekkariyhdyshenkilö 
 RIL 
www.ril.fi 

http://www.ril.fi/
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FUKSIVUOSI KUVINA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelletin kiltahuoneelta löytyy kahvia, 

teetä, opiskelutarvikkeita, erilaisia pelejä 

ja varmasti mahtavaa seuraa! 

 

Jo fuksiviikoista lähtien tutustuu helposti 

niin oman kuin muidenkin alojen opiske-

lijoihin. Kuva: Joni Kinnunen 

Vuosijuhlilla pääsee pukeutumaan par-

haimpiinsa ja nauttimaan hyvästä ruoasta, 

ohjelmasta ja seurasta. Kuva: Miti 

 

Fuksit saavat teekkarikasteensa fuksivuo-

den päätteeksi eli vappuaattona. 

 



18 
 

Lassi Onne on LTKY:n hallituksen jäsen, joka 

vastaa opiskelijakulttuurista Lappenrannassa ja 

Lahdessa ja jonka naama tulee varmasti tutuksi 

niin kampuksella, kiltahuoneilla, toimistolla 

kuin kyykkäkentillä. Miuta saa tulla aina nykä-

see hihasta ja tulla kyselee mieltä askarrutta-

vista asioista. 

LTKY:N TERVEHDYS 

Hei tuleva pellettiläinen, 

ja isot onnittelut opiskelupaikastasi! Mie olen Lassi, 

ja haluan toivottaa tervetulleeksi lappeen Rannoille 

LTKY:n, meidän yliopiston ylioppilaskunnan puo-

lesta. 

 

Varmaan oletkin jo kuullut, että LTKY:n toimisto 

on se paikka, josta saat opiskelijakorttiisi lukuvuo-

sitarran, ja jonka toimistosta voit nauttia kahvia 

vaikka joka päivä. Mutta tarjotaan me aika paljon 

muutakin! Ylioppilaskunnan tavoite on parantaa 

opiskelijoiden elämää niin edunvalvonnan kuin opis-

kelijakulttuurin kautta. Me valvomme opiskeli-

joidemme etua kursseilla ja lobbaamme opiskeli-

joidemme ääntä paikallisella sekä valtakunnallisella 

tasolla. Pidämme yllä tenttiarkistoa, ja varmis-

tamme, ettei opiskelijoidemme oikeuksia poljeta, 

tai ketään opiskelijaamme häiritä. Kampuksella me 

myös pyöritämme Aalefin ravintoloita Yoloa ja La-

seria, joista löydät kampuksen parhaimmat lounaat, 

sekä pientä kioskia, josta löydät esimerkiksi luento-

materiaalit painettuna. Lisää meistä, palveluistamme 

ja organisaatiostamme pääset lukemaan nettisivuil-

tamme, ltky.fi. 

 

Toinen LTKY:n tärkeimmistä tehtävistä on opiske-

lijakulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen kaikkine 

teekkari- ja kylterijuttuineen. Tuemme kiltojen ja 

jopa yli 30 harrastekerhon toimintaa, jotta tarjonta 

vapaa-ajalle olisi mahdollisimman rikasta ja jotta jo-

kainen teistä löytäisi mielekästä aktiviteettia kam-

pukselta. Itse Lappeenrannan opiskelijakulttuurikin 

on aika uniikkia verrattuna muihin opiskelupaikka-

kuntiin; esimerkiksi kaikki opiskelijarientomme 

ovat lähtökohtaisesti aina poikkitieteellisiä kaikille 

killoille sekä myös naapurimme LABin opiskelijoille, 

joten uusien tuttujen löytäminen on varmasti help-

poa! 

 

Myös me, LTKY, järjestämme itse paljon aktiviteet-

teja vuoden aikana yhdessä kiltojen kanssa, kuten 

sen kuuluisan Wapun, hyvinvointiviikot syksyisin ja 

keväisin ja muita vastaavia perinteisiä tapahtumia. 

Toki, olet ensisijaisesti tullut opiskelemaan, mutta 

suoraan sanottuna toista samanlaista opiskelijaelä-

mää et tule saamaan, joten muistathan pitää myös 

hauskaa ja nauttia menosta! Pysyäksesi ajan tasalla 

uutisista ja myös kevyemmästä kontentista, suosi-

tellen seuraamaan meidän somekanavia, esimer-

kiksi instassa @ltky_insta. Ja tietysti, tulethan vetä-

mään hihasta, kurkkaamaan toimistolle ja slaidaa-

maan DM:ään, kun mieltäsi askarruttaa mikä ta-

hansa kysymys. Me ollaan täällä teitä varten! 

 

Terveisin, Lassi 

  

Kuva: Miti 

 

https://ltky.fi/
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FUKSIN SANAKIRJA 
 

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 LUT-yliopiston ylioppilaskunta eli LTKY 

Moska Kiltiksellä pelattava korttipeli 

Noppa Opintopiste 

Pelletti Ympäristötekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö eli kilta. Se yhdis-

tää kaikki ympäristötekniikan opiskelijat ja ajaa meidän etujamme 

Pelehti Uusille ymten opiskelijoille tarkoitettu opas fuksivuoteen 

PK5 Punkkerikatu 5, opiskelijoiden suosima saunatila 

Skinfo SkinnarilaInfo, nettisivu, josta näkee mm. ruokalistat ja bussiaikataulut 

Skinnarilan 

henki 

Tiivis ja hyvä yhteishenki, joka vallitsee opiskelijoiden kesken 

SVV Skinnarilan VapaaValtio eli Skinnarilan kampusalue, Lappeenrannan 

korkeakouluopiskelijoiden oma valtakunta 

Teekkari Tekniikan opiskelija 

Yolo Ylioppilastalon nimitys, yo-talo 

Ymte Ympäristötekniikan koulutusohjelma 

Ymteläinen Ympäristötekniikan opiskelija, sinä myös! 
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Pelletin löytää myös sosiaalisesta mediasta ja osoitteesta www.pellettiry.fi! 

 

FACEBOOK 

• Pelletti 

• Pelletin fuksit 2021 

• Pelletin jäsenet 

INSTAGRAM 

• @pellettiry 

SNAPCHAT 

• @pellettiry 

TELEGRAM 

• Pelletin jäsenistö (tinyurl.com/pelletti) 

• Pelletti reippailee (t.me/PellettiReippailee) 

LINKEDIN 

• Pelletti ry 

• Pelletti jobs 

DISCORD 

• Pelletin virtuaalinen kiltahuone 

http://www.pellettiry.fi/
https://www.facebook.com/pellettiry
https://www.facebook.com/groups/3762939873811019
https://www.facebook.com/groups/769997583045928
https://discord.gg/nRr3vEYw5t

