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Puheenjohtajan tervehdys

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Lap-
peenrantaan!

Olen Emma ja toimin tänä vuonna laskennallisen teknii-
kan killan Lateksii ry:n puheenjohtajana. Olen neljän-
nen vuoden opiskelija ja kuluneet vuodet ovat opintojen
sekä opiskelijaelämän puolesta olleet unohtumattomat.
Aloitin Lateksiin hallituksessa jo fuksivuonna, jonka
jälkeen olen ollut aktiivisesti kiltatoiminnassa mukana.

Mutta mikä Lateksii tai mikä kilta? Lateksii on lasken-
nallisen tekniikan opiskelijoiden eli tuttavallisemmin

latelaisten kilta. Kilta tarkoittaa yliopistossa tekniikkaa opiskelevien eli teekkarien ainejär-
jestöä, jonka tehtävänä on tarjota jäsenilleen tapahtumia sekä huolehtia opintojen hyvästä
laadusta. Kilta tarjoaa jäsenilleen saunailtoja, liikuntatapahtumia sekä hankkii uusille opis-
kelijoilleen haalarit. Lisäksi killalla on oma kiltahuone eli kiltis, josta voit löytää sohvia ja
pelikonsoleita rentoutumiseen sekä työskentelytilaa kavereiden kanssa opiskeluun. Kiltikselle
ovat tervetulleita kaikki killan jäsenet viettämään aikaa ja juomaan kahvia. Tämän takia se
onkin oiva paikka tavata kiltalaisia sekä saada apua opiskeluiden kanssa.

Opintojen aloittaminen ja mahdollisesti uudelle paikkakunnalle muuttaminen tuovat suuria
muutoksia elämään, mutta kannattaa muistaa, että jokainen täällä on ollut samassa tilanteessa.
Kiltatoiminnan ja tapahtumien kautta pääset helposti tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä sekä
tutustumaan muiden kiltojen jäseniin.

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen, eikä tapahtumia tai toimintaa ole voitu järjestää
perinteiseen tapaan. Sen takia toivotaan, että syksyllä voidaan toivottaa teidät normaalisti
tervetulleiksi Lappeenrantaan ja päästään tutustumaan toisiimme kasvotusten!

Odottaessasi fuksiviikkoja voit vielä käydä tsekkaamassa Lateksiin nettisivut
https://lateksii.fi
sekä meidän ylioppilaskunnan sivut
https://ltky.fi

Lämpimin terveisin,

Emma Hannula
Lateksii ry:n hallituksen puheenjohtaja

https://lateksii.fi
https://ltky.fi


Fuksivastaavan tervehdys

Moikka sinä uusi LaTen fuksi! Onnittelut aivan loista-
vasta alavalinnasta ja tervetuloa munkin puolesta tänne
lappeen Rannoille! Mie oon Taru, teidän fuksivastaa-
va. Oon 20-vuotias, alun perin kotoisin Kouvolasta ja
aloitan ensi syksynä kolmannen vuoden laskennalli-
sen tekniikan parissa. Vapaa-aikaani kulutan liikunnan
ja musiikin parissa (ja kukapa ei sitä Net�ixiäkin tai
vastaavia välillä katselisi).

Mutta mikä ihmeen fuksivastaava? Mun roolia voisi
kuvailla esimerkiksi opiskelijaelämätuutorina, eli mun
avulla pääsette tutustumaan seuraavan yhdeksän kuukauden aikana teekkarikulttuuriin saloi-
hin, perinteisiin ja kaikkeen mahdolliseen kivaan, mitä luentojen ja laskuharjoitusten ulko-
puolella tapahtuu. Jaan teille fuksiläystäkkeeseen pisteitä erilaisista suorituksista, ja näitä kun
keräilette ahkerasti vuoden aikana, niin saatte painaa päähänne upean teekkarilakin Wappuna!
Mutta näistä ja kaikesta muustakin sitten paljon lisää vielä fuksiviikoilla.

Ensimmäinen vuosi yliopistossa tuo mukanaan paljon uusia kokemuksia, joita sitten muis-
tellaan lämmöllä ja haikeudella vielä vuosikymmentenkin päästä. Fuksiviikot on täynnä mo-
nenlaista ohjelmaa ja loistava mahdollisuus saada uusia loppuelämän ystäviä. Itsellänikin
muodostui heti fuksiviikoilla tiivis kaveriporukka ja päädyttiin muun muassa erään fuksi-
viikkojen opiskelijatapahtuman jälkeen pelaamaan kyykkää aamuviideltä. Suosittelen myös
ehdottomasti opintojen ohella lähteä tutustumaan kilta- ja kerhotoimintaan – jokaiselle löytyy
varmasti mielekästä tekemistä ja oman henkistä seuraa. Itse aloitin fuksina kiltatoiminnan mei-
dän somevastaavana ja tällä hetkellä kyseisen pestin lisäksi vaikutan myös meidän hallituksessa
tiedottajana.

Tulkaa siis sellaisina kuin olette, avoimin mielin ja hypätkää oman mukavuusalueenne ul-
kopuolelle sekä kokeilkaa uusia asioita! Vastoinkäymisistä ei kannata liikaa murehtia, sillä
asioilla on tapana aina lopulta järjestyä, eikä Skinnarilan henki jätä ketään yksin.

Minut tunnistatte fuksiviikoilla ja muissa ensi lukuvuoden opiskelijatapahtumissa (kuvan
mukaisista) fuksianpunaisista haalareista ja kypärästä. Minua saa aina tulla nykäisemään
hihasta tai laittaa vaikkapa viestiä, jos jokin askarruttaa mieltä tai muuten vain tekee mieli
höpistä.

Nähdään syksyllä!

Taru Haimi
Fuksivastaava



Fuksin tervehdys

Morjenttes fuksipalleroiset ja tervetuloa lappeen Ran-
noille! Onnittelut uudesta opiskelupaikasta ja hyväs-
tä alavalinnasta! Ennen yliopistoa olen kuullut muun
muassa lukiossa ja armeijassa, että tämä on ihmisen
parasta aikaa. Olen kuitenkin huomannut, että se pa-
ras aika on aina siinä hetkessä, missä eletään. "Elämä
on ihmisen parasta aikaa", totesi eräs legendaarinen
mäkikotka aikanaan. Ottakaa siis kaikki ilo irti opiske-
luajastanne, erityisesti fuksivuodesta.

Opiskelunne alkavat fuksiviikosta. Sinä aikana tutus-
tutte kampusalueeseen sekä muihin opiskelijoihin. Oma kaveriporukkani muodostui fuksiviik-
kojen aikana ja se laajeni vuoden aikana. Todennäköisesti se myös laajenee edelleen. Aluksi
kaikki saattaa tuntua sekavalta, joten kannattaa pitää silmät ja korvat auki kun kiertelee
kampusaluetta tuutoreiden kanssa.

Suosittelen lähtemään mukaan erilaisiin kerhoihin ja järjestöihin, sillä niin löytää uusia kave-
reita, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista. Kannattaa myös kokeilla kaikkea uutta, mitä
ei ole ennen jostain syystä kokeillut. Tärkeintä on se, että lähtee rohkeasti mukaan tapahtu-
miin ja tutustuu muihin opiskelijoihin. Tätä kutsutaan verkostoitumiseksi ja se on avaintekijä
opiskelijaelämässä.

Sitten hieman allekirjoittaneesta. Olen 20-vuotias ja kotoisin Hankasalmelta. Harrastuksiin
kuuluu frisbeegolf, kyykkä sekä paljon muuta urheilusta musiikkiin. Olen killan tiskijukka ja
vara-ei. Vara-ei auttaa tarvittaessa killan emäntää ja isäntää esimerkiksi sitsien järjestämisessä.
Lisäksi olen mukana parissa kerhossa.

Näkyillään Skinnarilassa!

Joona Lappalainen
Ex-fuksi



Tuutorit esittäytyvät

Emma

Heippa fuksit ja onnea opiskelupaikasta! Mä oon Emma
ja yks teidän tuutoreista syksyllä. Oon kotoisin Laukaas-
ta eli keski-suomen suunnalta eksynyt tänne Lappeen-
rantaan opiskelemaan. LUT:issa mulla alkaa syksyllä
jo kolmas vuosi ja oonkin viihtynyt täällä tosi hyvin,
vaikka ennen tänne muuttoa en tuntenut täältä ketään.

Oon mukana myös kiltatoiminnassa ja toimin tänä vuon-
na Lateksiin Isäntänä, joten muhun törmää varmasti
syksyllä myös meidän killan tapahtumissa! Lisäksi tyk-

kään vapaa-ajalla harrastaa kaikenlaista urheilua pallopeleistä lenkkeilyyn.

Veera

Moikka ja oikein paljon onnea opiskelupaikasta myös
mun puolesta! Oon Veera, alun perin kotoisin Lohjalta
ja tosiaan yksi teidän ensi syksyn tuutoreista. Lasken-
nallisen tekniikan opiskelua mulla on takana nyt vuosi
ja syksyllä starttaa toinen.

Tällä hetkellä teitä fukseja varmaan mietityttää moni
asia ja kysymyksiä herää juttuun jos toiseenkin liittyen.
Ei hätää, sillä me tuutorit ollaan vastaamassa teidän
kysymyksiinne parhaamme mukaan jo ennen fuksiviik-
koja ja niiden aikana, toki jeesataan teitä myös syksyn
edetessä. Opintojen aloitus jännittää varmasti teitä kaikkia, toisia enemmän ja toisia vähemmän.
Tulkaa kuitenkin fuksiviikoille avoimin mielin, valmiina osallistumaan erinäisiin tapahtumiin
ja tutustumaan uusiin ihmisiin.

Uskaltakaa poistua omalta mukavuusalueeltanne ja kokeilla jotain uutta, sillä silloin usein
syntyy ne parhaimmat muistot. Hyvää loppukesää ja nähdään syksyllä!



Saara

Moikka fuksit ja onneksi olkoon opiskelupaikasta! Olen
Saara, 22-vuotias ja aloitan tulevana syksynä kolmat-
ta vuottani laskennallisella tekniikalla. Olen kotoisin
Tuusulasta. Vapaa-aikani kuluu musiikin ja juoksun
parissa.

Fuksivuoteni oli mahtava ja suosittelinkin teitä osal-
listumaan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Mi-
nulle Lappeenranta oli aivan vieras kaupunki, mutta
näiden kahden vuoden aikana olen tutustunut upeisiin

tyyppeihin. Vaikka opintojen alku voi olla jännittävää, olkaa avoimia ja nauttikaa!

Tervetuloa Lappeenrantaan, nähdään syksyllä!

Atte

Terve vaan munkin puolesta ja onnittelut opiskelupai-
kasta! Mä oon Atte, teidän neljäs tuutori ensi syksynä.
Kotoisin oon Siilinjärveltä Pohjois-Savosta ja ikää on
22 vuotta. Tykkään urheilla, lähinnä höntsätä, monia
lajeja pallopeleistä retkeilyyn. Kotona aika kuluu tieto-
koneella ja ruoanlaitossa. Tuutoroinnin lisäksi toimin
Emman parina killan Emäntänä, joten omissa tapahtu-
missa häärätään aktiivisesti.

Muiden tavoin en tuntenut ketään, kun tänne muutin
viime syksynä, mutta heti fuksiviikoista tilanne muuttui,
vuosi meni tosi nopeesti hyvässä seurassa. Löydätte varmasti uusia kavereita kun lähdette
kaikkeen yhtään mielenkiintoseen mukaan, sillä suurin osa on täsmälleen samassa tilanteessa,
etsimässä niitä uusia kavereita.

Ensimmäiset viikot varmasti jännittää, mutta avoimin mielin ja meidän opastuksella pääsette
hyvin alkuun. Ootte kaikki tervetulleita Lappeenrantaan ja Latelle, vietetään mukava vuosi
yhdessä!



Mikä ihmeen Lateksii?

Lateksii ry. on vuonna 2016 perustettu kilta laskennallisen tekniikan opiskelijoille. Killan tar-
koituksena on ajaa ja valvoa jäseniensä etuja, kehittää opetusta LUT:ssa sekä järjestää erilaisia
tapahtumia ja aktiviteetteja. Killan jäseneksi voi liittyä jokainen laskennallisen tekniikan opis-
kelija maksamalla kertaluontoisen 20e liittymismaksun. Jäsenyydellä saat muun muassa killan
upeat fuksianpunaiset haalarit ja oikeuden käyttää kiltahuonetta ja sen palveluita.

Lateksiin hallitus esittäytyy

Kiltamme hallituksen tehtävänä on pitää huolta kiltalaisten hyvinvoinnista sekä opintojen
parissa että vapaa-ajalla, päättää killan hankinnoista ja järjestää tapahtumia. Tänä vuonna
hallitusta johtaa ja kiltaa edustaa puheenjohtaja Emma. Edunvalvontavastaava Petra huo-
lehtii kiltamme edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista. Rahastonhoitajamme Pauli ohjaa killan
taloutta. Projektivastaava sekä varapuheenjohtaja Eki huolehtii isojen tapahtumien suunnit-
telusta. Emäntä Atte ja Isäntä Emma toimivat projektivastaavan apuna killan tapahtumien
toteutuksessa. Killan yrityssuhteista ja haalarimainoksista vastaa yrityssuhdevastaava Leevi.
Sihteeri Otto toimii tarkkana kirjanpitäjänä killan kokouksissa. Tiedottajana toimii Taru.

Selvitymisohje fuksiviikoille

Ensimmäisille viikoilla naamaan läjähtävä informaatiopläjäys täyttää helposti pienen fuksien
pään, mutta ei hätää, tässä pieni muistilista mitä tarvitset mukaasi heti ensimmäisestä päivästä
lähtien:

� Henkilöllisyystodistus

� Yliopiston käyttäjätunnukset1

� Läsnäolotodistus2,3

� Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

� Ylioppilaslakki, sotkettava

� 10e pankkitilillä4

� Ruokaa ja juomaa

�3 Oman itsesi!

Muistathan myös tehdä muuttamiseen liittyvät viralliset osuudet, kuten tehdä osoitteenmuu-
toksen ja hankkia kotivakuutuksen.

1Saat aktivoitua tunnukset pankkitunnuksilla osoitteessa https://id.lut.fi/
2Saat tämän opintotoimistosta. Tällä saat alennuksia kunnes opiskelijakorttisi saapuu
3Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös Frank -mobiilisovellusta: https://www.frank.fi/
4Kulkuavaimen hankkimista varten

https://id.lut.fi/
https://www.frank.fi/


Yhteystiedot ja some

Verkkosivut
https://lateksii.fi

Facebook
Lateksii ry.

Lateksii-ryhmä laskennallisen tekniikan opiskelijoille

Instagram
@lateksii_ry

#lateksii

https://lateksii.fi

