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ALKUSANAT

Tervehdys vuoden 2022 tutafuksi. Se, että luet tätä mestariteosta tarkoittaa, että olet juu-Tervehdys vuoden 2022 tutafuksi. Se, että luet tätä mestariteosta tarkoittaa, että olet juu-
ri ottanut ison askeleen elämässäsi ja vastaanottanut opiskelupaikan LUTin tutalta! Mitä ri ottanut ison askeleen elämässäsi ja vastaanottanut opiskelupaikan LUTin tutalta! Mitä 
lämpimämmät onnitteluni loistavan päätöksen johdosta ja tervetuloa lappeen Rannoille!lämpimämmät onnitteluni loistavan päätöksen johdosta ja tervetuloa lappeen Rannoille!

Luet vuoden 2022 fukslaakia, joka on juuri teitä varten koottu opus. Fukslaakin tarkoituk-Luet vuoden 2022 fukslaakia, joka on juuri teitä varten koottu opus. Fukslaakin tarkoituk-
sena on aloittaa teidän perehdytys Lappeenrantalaiseen opiskelijaelämään ja se sisältää sena on aloittaa teidän perehdytys Lappeenrantalaiseen opiskelijaelämään ja se sisältää 
paljon hyödyllistä tietoa koskien esimerkiksi fuksiviikkoja ja kaikkea muuta kivaa, johon paljon hyödyllistä tietoa koskien esimerkiksi fuksiviikkoja ja kaikkea muuta kivaa, johon 
tulette syksyn aikana törmäämään. Lisäksi pääsette tutustumaan teidän tuleviin tuutorei-tulette syksyn aikana törmäämään. Lisäksi pääsette tutustumaan teidän tuleviin tuutorei-
hin ja kuulemaan rakkaan kiltamme Kaplaakin toiminnasta, ja sen hallituksesta.hin ja kuulemaan rakkaan kiltamme Kaplaakin toiminnasta, ja sen hallituksesta.

Muistakaa liittyä Facebookissa Kaplaakin fuksit ’22 ryhmään ja ottakaa muutenkin hal-Muistakaa liittyä Facebookissa Kaplaakin fuksit ’22 ryhmään ja ottakaa muutenkin hal-
tuun vieressä näkyvät somekanavat!tuun vieressä näkyvät somekanavat!

Minulla ei ole muuta sen kummallisempaa muuta kuin ottakaa mukava asento ja sukel-Minulla ei ole muuta sen kummallisempaa muuta kuin ottakaa mukava asento ja sukel-
takaa syksyä odotellen fiilistelemään fukslaakin antimia!takaa syksyä odotellen fiilistelemään fukslaakin antimia!

Syksyä odotellen,

Tommi Saarnio
Fuksivastaava

Kaplaaki Ry
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Moikka Kaplaakin uusi fuksi!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi  LUT-Yliopistossa ja ihanaa, että olet liittymässä 
osaksi meidän  tuotantotalouden opiskelijoiden yhteisöä, Kaplaakia. Valintasi tulla 
opiskelemaan tuotantotaloutta juuri Lappeenrantaan on loistava, et varmasti tule 
katumaan! Syksyn alkaessa elämäsi tulee mitä luultavimmin muuttumaan melkoisesti. 
Muutto uudelle paikkakunnalle, uudet ystävät sekä yliopistossa opiskelun aloittaminen 
tulevat väistämättä olemaan osa tätä muutosta ja kaikki voi nyt tuntua hieman 
hämmentävältä ja jännittävältä. Toivottavasti tämän Fukslaakin lukemisen jälkeen 
sinulla on parempi käsitys, mitä odottaa tulevalta syksyltä ja tulevilta opiskeluvuosilta!

Aluksi on olennaista tietää mikä Kaplaaki on. Kaplaaki on LUT-Yliopiston 
tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestö, eli tuttavallisemmin kilta. Kaplaakin 
tarkoituksena on valvoa jäsenistönsä etuja opintoihin liittyvissä asioissa, järjestää 
erilaisia tapahtumia opiskelun vastapainoksi sekä pitää huolta jäsenistöstä ja yhdistää 
heitä. 

Kaplaakilaisilla on yliopistolla oma kiltahuone eli kiltis, jonne kaikki kaplaakilaiset ovat 
aina tervetulleita juomaan kahvia ja hengailemaan. Kiltiksellä on tarjolla ilmaiseksi 
kahvia ja teetä. Kiltiksellä voi myös esimerkiksi pelata korttia, pleikkaria, lautapelejä 
tai opiskella. Kiltiksellä viettää aikaa kaplaakilaisia kaikilta eri vuosikursseilta, joten 
kiltahuone on tosi hyvä paikka paikka tutustua uusiin ihmisiin ja löytää kavereita.

Kaplaakin toiminnasta huolehtii kahdeksantoistahenkinen kekkuliporukka, johon 
kuuluu yhdeksän hallituslaista ja yhdeksän toimihenkilöä. Me kekkulit pidämme 
huolen, että kaplaakilaisilla on opiskelujen ohella opiskelijoille sopivaa ajanvietettä, 
kuten sitsejä, yritysvierailuja, erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja saunailtoja. Pääset 
tutustumaan koko kekkuliporukkaan jo heti fuksiviikoilla!

Elämäsi Lappeenannassa alkaa fuksiviikoilla, joissa ensimmäisenä tulet tapaamaan 
oman tuutorisi sekä oman fuksiryhmäsi ja muut opiskelutoverit. Oma tuutori on 
tukenasi ja turvanasi alusta alkaen ja hän tutustuttaa sinut LUTissa opiskeluun sekä 
muutenkin opiskelijaelämään.Yliopistossa opiskelu eroaa paljon aikaisemmista 
opiskeluista tuodessaan mukanaan akateemisen vapauden. Tämän vapauden myötä 
voit opiskella missä ja milloin haluat, mutta se tuo mukanaan myös vastuuta. Sinun 
täytyy itse huolehtia, että hommat tulee hoidettua ajallaan.

Meillä täällä Lappeenrannan Skinnarilassa on erinomainen yhteishenki, jota kutsutaan
Skinnarilan Hengeksi. Se yhdistää ainutlaatuista teekkari- ja kylteriyhteisöämme. 
Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana tulet taatusti huomaamaan mitä se tarkoittaa.
Kaplaakin puheenjohtajana haluan lämpimästi toivottaa sinut tervetulleeksi osaksi
kiltaamme sekä LUTin yhteisöä. 

Tervetuloa Rannoille, pian nähdään! <3

Terveisin,
Anni Kesäniemi
Puheenjohtaja
Kaplaaki ry
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Lämpimästi tervetuloa LUT-yliopistoon ja Tutalle myös meidän 
henkilökunnan puolesta! Olen Kirsi Kokkonen, yksi Tutan opettajista 
sekä kandidaattiohjelmamme johtaja. Minuun tulet törmäämään 
todennäköisesti jo heti ensimmäisinä opiskeluviikkoinasi.

Olet tehnyt loistavan opiskelupaikkavalinnan, niin Tuotantotalouden 
koulutusohjelman kuin LUT-yliopiston osalta! Tuta-tutkinto on 
arvostettu ja tutalaisten mahdollisuudet työmarkkinoilla ovat 
hyvin monipuoliset. Vaikka maailmalla ollaankin nyt eletty aika 
poikkeuksellisia ja epävarmoja aikoja, uskon että meille tekniikan 
ja talouden taitaville yhdistäjille löytyy jopa lisääntyvää kysyntää 
jatkossa.

KOULUTUSOHJELMAN TERVEISET

Itse olen istunut LUTilla opettajanpöydän molemmilla puolilla, ja voin koke-
musteni perusteella vilpittömästi todeta, että LUTin kuuluisa Skinnarilan henki 
on vahva myös opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opetustilanteissa ei 
turhia pönötetä, vaan keskustellaan ja ratkaistaan asioita yhdessä. Lisäksi 
opiskelijat osallistuvat aktiivisesti mm. opetuksen kehittämiseen yhdessä 
opettajien kanssa. Tutan opiskelijat ovatkin tosi avoimia ja osaavia tiimipe-
laajia, joita me saamme ylpeänä lähettää työelämään valmistumisen jälkeen!

Omasta fuksivuodestani LUTissa on jo ”tovi” vierähtänyt, mutta vielä on hy-
vin muistissa, kuinka ainutlaatuista aikaa se oli! Joten vaikka näin viran puo-
lesta täytyykin kannustaa sinua opiskelemaan ahkerasti, niin muista tehdä 
muutakin ja pitää hauskaa! Mm. kiltasi Kaplaaki, ylioppilaskunta ja kerhot 
järjestävät toimintaa ja tapahtumia, joihin suosittelen menemään mukaan 
– itsekin näin tein, ja sieltähän ne parhaat muistot ovat mieleen jääneet!

Toivon, että sinun opiskeluaikasi on yhtä ikimuistoinen kuin oma-
ni. Me täällä teemme parhaamme, että tulet viihtymään kanssamme!

Tervetuloa tutalaiseksi!

toivottelee,

Kirsi

Tuotantotalouden
kandidaattiohjelman johtaja



”EdUNVALvonTAa jA jäSeNETuJa” 
-terveisiä ylioppilaskunnasta! 

 
Mietitkö, että miksi ihmeessä täytyy mak-
saa ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja tun-
tuu, että maksat ihan tyhjästä? Ymmärrän. 
Täällä kirjoittelee Roosa Grönberg, yli-
oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 
ja kannan ison huolen siitä, että jokainen 
uusi fuksi tuntisi kuuluvansa meidän iha-
naan opiskelijayhteisöön. Ensimmäisenä 
kuitenkin onnittelen loistavasta valinnas-
ta tulla LUT-yliopistoon ja osaksi meidän 
opiskeljayhteisöä! 

Ennen kuin menen asiaan, tärkein ensin. 
Ota just nyt heti seurantaan Instagramis-
sa @ltky_insta tai käy Facebookissa tyk-
käämässä LTKY. Sitä kautta saat helposti 
oikeasti tärkeätäkin tietoa helposti ja saat 
nopeasti kiinni, että mitä kaikkea meidän 
ylioppilaskunta tekee! Nettisivut on myös 
erittäin kattavat, jossa on esimerkiksi toi-
miston aukioloajat.

Sitten itse asiaan. Mitä se meidän yliop-
pilaskuntamme LTKY antaa jäsenilleen? 
Sanoisin, että tärkein mitä LTKY tekee, 
on edunvalvonta. Kuivaa ja ei juurikaan 
konkreettista kerrottavaa. Yleisesti LTKY 
on merkittävä organisaatio, joka pidetään 
jatkuvasti mielessä kaikessa päätöksen-

teossa, sillä meidän vaikutusvaltamme on 
tunnistettu. Ajamme aktiivisesti opiskeli-
joiden etua joka tasolla ja joka paikassa. 
En edes uskalla miettiä, millaisia päätök-
siä olisi tehty, jos tätä opiskelijoiden isoa 
ja yhteistä edunvalvojaa ei olisi. Esimer-
kiksi koronakeväänä 2021 teimme kan-
nanoton, jossa vaadimme kaikkien pape-
ritenttien korvaamista sähköisillä tenteillä. 
Eipä loppukeväästä enää paperitenttejä 
ollut. 

LTKY työllistää kovia ammattilaisia, joil-
la mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus 
ja vaikutusvaltaisuus. Me LTKY:ssä vaa-
limme yhdenvertaista opiskelijakulttuuria 
ja on erityisen tärkeää, että jokainen saa 
olla oma itsensä ilman minkäänlaista häi-
rintää tai syrjintää. LTKY:llä on häirintäyh-
dyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä aina, 
kun näin kokee. Tästä tulette kuulemaan 
vielä enemmän. Lisäksi viemme eteen-
päin viestejä, jos esimerkiksi kurssiarvos-
telu on myöhässä. 

LTKY:n tärkeimmät jäsenpalvelumme sinulle:
• Ilmainen kahvi toimistolla
• Tapahtumat, kuten fuksiviikot, hyvinvointi-

viikko ja Wappu
• Edunvalvonta
• Lukuvuositarrat ja LTKY:n haalarimerkit 

toimistolta

LTKY:N TERVEISET LTKY:llä on oma toimisto Ylioppilastalolla 
Lappeenrannassa ja kampuksella Lahdessa. 
Toimistolle saa tulla kysymään tai ilmaiselle 
kahville.  Kenties vaikka saisit uusia kaverei-
ta! Toimistolta voi tulla myös vuokraamaan 
esimerkiksi peräkärryn tai tulla hakemaan 
lukuvuositarran muoviseen opiskelijakorttiin.  

Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen, jos 
ylioppilaskunta ei organisaationa kiinnosta. 
Ylioppilaskunta asettuu hieman hassusti or-
ganisaatio kunnan ja yhdistyksen väliin. Yli-
oppilaskunta on lakisääteinen ja siihen on 
opiskelijan kuuluttava. Ikään kuin kansalai-
sen täytyy maksaa veroja valtiolle. Lakisää-
teisen aseman vuoksi ylioppilaskunnalla on 
myös velvollisuuksia ja opiskelijoiden etujen 
ajaminen otetaan erittäin vakavasti, mutta 
organisaationa olemme joustava. Ylioppilas-
kunnalla on työntekijöitä, joiden ns. pomona 
toimii toiminnanjohtaja. Ylioppilaskunnan 
hallitus toimii kuitenkin ns. toiminnanjohtajan 
pomona. Isoimmat päätökset ja hallituksen 
toimintaa valvoo edustajisto, jonka kokoon-
panoon kaikki pääsevät vaikuttaa vaaleissa. 
Seuraavat vaalit ovat syksyllä 2023.

Ylioppilaskunnan toimintaan voi osallistua 
esimerkiksi oman killan kautta, hakemalla 
ylioppilaskunnan  kulttuurijaostoon, hake-
malla hallitukseen tai asettua ehdolle edus-
tajiston vaaleissa! Aktiivisesti voi osallistua 
esimerkiksi käymällä toimistolla kahvilla tai 
olla yhteydessä toimijoihin.  

Kiitos paljon mielenkiinnosta. Jos tiedonja-
nosi ei sammunut tällä lyhyellä tervehdyk-
sellä, niin allekirjoittaneelle saa laittaa säh-
köpostia, soitella tai nykäistä vaikka haalarin 

hihasta. Haluan, että teistä jokainen tuntee 
kuuluvansa vahvasti oman killan lisäksi 
myös ylioppilaskuntaan. Ole rohkea ja poik-
kea vaikka toimistolla kahvilla.

Näkemisiin,  

Roosa Grönberg
roosa.gronberg@ltky.fi 
0400171076 
Neonkeltainen hiha
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Fuksiviikoilla tulee todella paljon uutta asiaa, joka pitäisi painaa muistiin. 
Tämän takia suosittelen ennen opintojen aloitusta tutustumaan hieman esi-
merkiksi eLUTiin ja Sisuun. Pieni perehtyminen helpottaa varmasti kärryillä 
pysymistä infoissa ja voit käyttää energiaasi enemmän kaikkeen muuhun 
orientaation ohjelmaan. Orientaation aikana on hyvä tutustua rohkeasti mui-
hin opiskelijoihin ja osallistua avoimin mielin järjestettäviin tapahtumiin.

Jos tässä vaiheessa herää jo jotakin kysyttävää, minulle tai tuutorillesi voi 
laittaa matalalla kynnyksellä viestiä vaikka jo ennen orientaation alkua. Me 
halutaan, että saat kaiken tarvittavan tiedon opintojen alkuun liittyen, hyvän 
kokemuksen orientaatiosta ja pääset tutustumaan yliopistokulttuuriin. Muista 
rentoutua ja nauttia kesästä ennen opintojen alkua

Terveisin,
Kaisa Liukkonen
kaisa.liukkonen@lut.fi
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OPINTONEUVOJAN TERVEISET

Moikka tuleva tutalainen ja onnittelut huikeasta opiskelupaikasta!

Mun nimi on Kaisa Liukkonen, oon 22-vuotias ja alunperi kotoisin Mikkelistä. 
Syksyllä alkaa mun neljäs vuosi tutalla ja opintojen ohessa työskentelen 
yliopistolla tuotantotalouden opintoneuvojana. Opintoneuvojan tehtäviin 
kuuluu muun muuassa opiskelijoiden opintoihin liittyviin kysymyksiin 
vastaaminen ja opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa avustaminen. Me 
tullaan näkemään piakkoin opintojen alussa ja aina saa tulla nykäsemään 
hihasta, mikäli jotkin opintoihin liittyvät asiat mietityttää.
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KAPLAAKIN ALUMNIEN TERVEISET

Tervehdys tulevaisuuden multiosaajat ja tervetuloa lappeen Rantaan! 

Kaplaakin Alumni onnittelee lämpimästi teitä aivan loistavasta päätöksestä 
lähteä LUT Universityyn opiskelemaan tuotantotaloutta. Ei pelkästään 5-6 
vuoden päässä siintävästä työmarkkinoilla kovaa kamaa olevista tutkinto-
papereista, vaan myös siksi, että lappeen Ranta on aivan loistava paikka 
opiskella, luoda omaa identiteettiä, ja verkostoitua laajalti oman henkisten 
ihmisten kanssa niin paikallisesti kurseilla, kerhoissa ja kiltatoiminnassa 
kuin myös kansainvälisesti ESTIEM:in ja muiden kansainvälisten organi-
saatioiden kautta. Skinnarilan kampus tarjoaa loistavat puitteet tutkia omia 
kiinnostuksen kohteita, kehittää omaa (työelämä)osaamistaan ja tottakai 
juhlia hyvässä seurassa.

Me vanhukset… tai siis entiset opiskelijat muistelemme hyvin suurella lämmöllä 
opiskeluaikojamme lappeessa ja jos joskus törmäätte meihin esimerkiksi alum-
nimiksereissä, Täyskympissä taikka kursioilla niin tulkaa rohkeasti juttelemaan; 
me emme pure. Vaikka valmistuminen ja työelämä ovat vielä toistaiseksi (toi-
vottavasti) kaukaisia ajatuksia, niin siihen valmistautumisen voi aloittaa hyvissä 
ajoin kahdella tavalla: verkostoitumalla, ja tekemällä asioita mitkä itsestä tuntuu 
hyvältä.

Harrastustoiminta antaa todella hyvää osaamista ja taitoja, joista on hyötyä myös 
työelämässä. Opiskeluaika on elämän parasta aikaa keskittyä omiin kiinnostuk-
sen kohteisiinsa ja älkää turhaan huolehtiko jos deadlinet vähän paukkuu ja val-
mistumisaikataulu ei ihan pidä – töitä kerkiää tehdä lopun ikäänsä vaikka ura 
alkaa vähän myöhemmin kuin mitä omat vanhemmat tykkäsivät
(nimimerkillä kahdeksan vuoden opinnot fuksista DI:hin).

Kaplaakin Alumni ry toivottaa avosylin kaikki LUT TUTA -taustaiset ihmiset (TUTA-
22 mukaan luettuna) jäsenikseen verkostoitumaan eri sukupolvisten LUT TUTA-
laisten kanssa heti kun teistä itsestä tuntuu hyvältä – miettikää kuitenkin asiaa 
viimeistään kun valmistuminen ja uraputken alku alkavat häämöttää. Toivotam-
me onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä ja muistakaa pitää todella paljon 
hauskaa tulevina vuosina – niin mekin teimme!

Kaplaakin Alumni ry:n puolesta,

Lassi Uusitalo

Puheenjohtaja, Kaplaakin Alumni ry (TUTA-10)
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MIKÄ KAPLAAKI ON?

Kaplaaki on lappeenrantalaisten tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestö 
eli kilta. Lappeenrannan killoista Kaplaakin historia yltää pisimälle vuoteen 
1974, jolloin tutalaiset perustivat oman järjestönsä.  Yli neljänkymmenen 
vuoden aikana Kaplaaki on kasvanut yhdeksi Pohjois-Euroopan suurimmaksi 
tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestöksi. Joka vuosi Kaplaaki toivottaa 
tervetulleeksi alle sata uutta opiskelijaa osaksi killan toimintaa.

Kaplaakin tärkeimmät tehtävät ovat jäsenistön edunvalvonta ja oheistoiminnan 
järjestäminen. Tämän takia Kaplaaki osallistuu monenlaisiin työryhmiin ja 
kokouksiin yliopiston, ylioppilaskunnan (LTKY) ja muiden kiltojen kanssa. Vapaa-
ajan tapahtumien tarkoitus on tarjota opiskelijoille vastapainoa rankan opiskelun 
tilalle. Kaplaaki järjestää vuosittain vierailuja yrityksiin ja sisarkiltoihin excursioiden 
muodossa sekä erilaisia juhlia sitseistä baaribileisiin. Vuosittain juhlitaan myös 
kiltamme vanhenemista vuosijuhlien merkeissä keväällä. Tärkeä tehtävä Kaplaakille 
on myös teekkarikulttuurin opettaminen uusille fukseille. Kaplaakilaiset harrastavat 
urheilua yhdessä erilaisissa killan kekskeisissä kilpailuissa. Yhteistyössä yritysten 
kanssa järjestetään lisäksi Skinnarilassa casejen ratkontaa ja muuta mukavaa 
aktiviteettia. Kaplaaki tarjoaa niin ikään jäsenistölleen kiltahuonepalveluja. 
Kaplaakilaisten oma kiltis sijaitsee Ylioppilastalon yläkerrassa. Siellä jäsenet voivat 
nauttia kahvia, pelata kakkosta ja levätä opiskelun ohessa. Aktiivisesti Kaplaaki 
toimii myös somessa facebookin ja instagramin puolella.

Kaplaakin jäseneksi pääsevät kaikki LUTin tuotantotaloutta opiskelevat ihmiset. 
Killan liittymismaksu on 20 euroa ja jäsenyys on voimassa valmistumiseen saakka. 
Liityttyäsi voit osallistua Kaplaakin ainoastaan jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin, 
kokouksiin ja aktiviteetteihin. Kiltis on myös aina avoinna jäsenille palveluineen. 
Kaplaakin tummansiniset haalarit ovat myös yksi etu, jonka jäsenet saavat.. Hallitus 
tilaa vuosittain uusille fukseilleen haalarit, jotka jäsen saa ilmaiseksi omakseen. 
Jäseneksi liittymisestä löydät lisää sivulta 28.

Vuosittain syksyllä järjestetään koko jäsenistön syyskokous, jossa killalle valitaan 
uusi hallitus. Kahdeksanhenkinen hallitus huolehtii Kaplaakin toiminnasta vuoden 
ajan apunaan toimihenkilöt ja erilaiset toimikunnat. Pestit vaihtelevat suuresti 
jokaisen henkilön välillä, ja lisää niistä voit lukea seuraavalta sivulta hallituksen 
ja toimihenkilöiden esittelyistä. Mukaan Kaplaakin toimintaan pääsee helposti, 
ja kaikki aktiivit kertovatkin mielellään hommistaan lisää, joten rohkeasti vain 
kyselemään!



KAPLAAKIN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2022

Puheenjohtaja Anni Kesäniemi
Heipähei fuksit!

Olen tosiaan Anni Kesäniemi ja toimin Kaplaakin puheenjohtajana. Olen 21-vuotias kol-
mannen vuoden tutalainen ja alunperin kotoisin Somerolta. Lappeenrannasta on muo-
dostunut mulle todella tärkeä paikka ja olenkin viihtynyt täällä erinomaisesti heti omis-
ta fuksiviikoistani lähtien. Puheenjohtajana vastaan rakkaan kiltamme  toiminnasta, eli 
parhaani mukaan organisoin ja ohjaan kiltamme toimintaa. Päätehtäviäni ovat kiltamme 
hallituksen kokousten johtaminen, edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa sekä aktiivinen 
yhteydenpito sidosryhmiimme. 

Opiskeluaikani täällä Lappeenrannassa ovat olleet elämäni parasta aikaa. Olen pääs-
syt opiskelemaan itseäni kiinnostavaa alaa ja samalla ympärilläni on ollut upeita ja in-
spiroivia  ihmisiä, joiden kanssa olen päässyt ystävystymään ja jakamaan ikimuistoisia 
kokemuksia. Osallistumalla aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti kaikkeen tulet saamaan 
parhaimman kokemuksen Skinnarilan vauhdikkaasta opiskelijaelämästä

Täällä Rannoilla on myös erittäin hyvät mahdollisuudet osallistua erilaiseen kerho- ja 
järjestötoimintaan. Niissä hommissa pääsee oppimaan uutta ja tutustumaan samanhen-
kisiin opiskelijoihin hyvin poikkitieteellisesti. Suosittelen myös lämpimästi Kaplaakin kil-
tatoimintaa, johon itsekin lähdin mukaan fuksivuoden aikana. Fuksina toimin Kaplaakin 
Emäntänä. Kiltatoiminnissa pääsee kehittämään itseään, oppimaan uutta sekä tutustu-
maan paremmin kaplaakilaisiin eri vuosikursseilta. Parasta Kaplaakissa ja koko LUTissa 
on meidän yhteishenki. Kaikki ovat kaikkien kavereita iästä, vuosikurssista, sukupuoles-
ta, ihonväristä tai mistään muustakaan riippumatta.

En malta odottaa tulevaa syksyä ja fuksiviikkoja! Minut 
tunnistaa kovan naurun lisäksi sinisestä pj:n takista. Älä 
epäröi tulla nykäisemään hihasta, jos kaipaat juttuseuraa 
tai vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Pian 
nähdään! <3
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Sihteeri Sakari Setälä
Wazzaaaa!

Mun nimi on Sakari, kaverit haukkuu Sakeks ja toimin ens 
vuonna Kaplaakin sihteerinä. Oon alunperin Espoosta ja 
pääsen nauttimaan Lappen Rantojen huikeesta tunnelmasta 
nyt kolmatta vuotta. 

Mä tuun olee tuttu näky melkein kaikissa meidän tapahtumissa, 
välillä kameran jatkeena välillä ilma, mutta aina täysillä 
mukana. Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjojen kirjoittamine, 
valokuvaaminen sekä yleinen auttaminen sillä missä vaan 
ehtii. 

Rannoilla parast on ehdottomasti Kaplaakilaiset ja tapahtumiin 
osallistumine. En voi suositella mitään muuta enempää kuin 
mahdollisimman moneen tapahtumaan osallistumista sekä 
niissä uusein kaverien saamista! Onnea opiskelupaikasta, 
tapahtumissa tavataan!

Excursiovastaava Aatu Komulainen

Hellurei!

Olen tässä kuvassa kovin virnuileva veikko eli Aatu Komu-
lainen. Mittarissa on 22-vuotta ja syksyllä alkaa kolmas 
vuosi opintoja lappeen Rannoilla.

Hallituksessa roolini on toimia excursiovastaavana eli jär-
jestän jäsenistölle excuja ympäri Suomen maan. Excut 
ovat viihdyttäviä bussireissuja, joille hankin yritysvierailuja 
ja erilaista ohjelmaa matkan luonteen mukaan. Teille fuk-
seille excut tulevatkin jo tutuksi syksyllä fuksikursion mu-
odossa, jolloin kaikki pääsevät kokemaan excutunnelman 
ja kuulemaan allekirjoittaneen huonoja vitsejä! 

Toivottavasti teistä jokainen lähtee ennakkoluulottomasti 
mukaan fuksikursiolle sekä kaikkiin muihin tapahtumiin, 
mitä fuksisyksy tuo eteen. Onnittelut vielä opiskelupaikas-
ta ja fuksiviikoilla nähdään :)

Yrityssuhdevastaava Kreetta Härkönen

Moikka! Olen Kreetta ja mun tehtävä Kaplaakin hallituksessa 
on secure da bag, toisin sanoen toimin yrityssuhdevastaavana. 
Alunperin olen kotoisin Kajaanista ja tuotantotalouden opintoja 
on takana kaksi vuotta.

Yrityssuhdevastaavana pidän huolta, että yhteys yritysmaail-
man ja opiskelijoiden välillä syntyy jo opiskelujen aikana. Haa-
larimainosten hommaaminen, työpaikkailmoituksien julkaise-
minen Kaplaaki Jobs -facebookryhmään (käykää liittymässä!!) 
ja erilaisten tapahtumien järjestäminen yhdessä yritysten 
kanssa kuuluu mun pestiin. Yritysyhteistyön kautta Kaplaaki 
saa rahaa järjestää kaikkea kivaa jäsenistölleen.

Onnittelut opiskelupaikasta, viettäkää rentouttava kesä ja vielä 
parempi fuksivuosi!

Talousvastaava ja varapuheenjohtaja 
Oskari Alamäki

Moikka fuksit!

Mä oon Oskari Alamäki, ja oon kotoisin Keski-Suomesta 
Keuruulta. Mulla alkaa syksyllä kolmas vuosi tutalla ja 
toimin tänä vuonna Kaplaakin talousvastaavana, sekä 
varapuheenjohtajana.

Mun vastuulla Kaplaakissa on kirjanpito, jäsenrekisterin 
ylläpito ja muut talouden hoitoon liittyvät asiat. Tulette 
olemaan meikäläisen kanssa tekemisissä viimeistään, kun 
liitytte syksyllä Kaplaakin jäseniksi. Toivottavasti pääsette 
kaikki osallistumaan fuksiviikoille, uskallan luvata sen 
olevan ikimuistoisimpia viikkoja elämässänne!
 
Loppuun haluan sanoa, että olette tehneet erinomaisen 
valinnan suunnatessanne lappeen Rannoille 
opiskelemaan tuotantotaloutta! Nähdään fuksiviikoilla ja 
tehdään yhdessä teille huikea fuksivuosi!
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Opintovastaava/Häirintäyhdyshenkilö
Riku Mattila

Rock and Roll Fuksit!

Mä oon Riku 22v Espoosta ja mulla alkaa syksyllä kolmas vuosi 
Tutalla. Toimin rakkaan Kaplaakin opintovastaavana ja häirintäy-
hdyshenkilönä Mimmin kanssa. Eli siis oon Kaplaakin virallinen 
vitutuksen, murheiden ja huolten kuuntelija. Jos siis tulee jotain 
ongelmia, epäkohtia tai huolia minut tunnistaa pitkistä kiharoista 
hiuksista ja 19 vuoden haalareista.
Tiivistettynä: 

Opintovastaava = Kurssipalautteet, yhteistyö ja kommunikointi kou-
lutusohjelman kanssa, Edunvalvonta pöhinä
Häirintäyhdyshenkilö = Selivittää ongelmia ja auttaa matalalla 
kynnyksellä, vaitiolovelvollinen

Nyt teillä on varmasti tulossa ikimuistoinen, tapahtuma rikas ja 
mahtava syksy! Nähdään elokuussa ja onnea hyvästä valinnasta!

Tiedottaja Anna Lindholm

Moro!

Mun nimi on Anna ja alunperin oon kotoisin Kuopiosta. 
Nyt syksyllä alkaa mun kolmas vuosi opiskeluja tutalla, ja 
Kaplaakissa toimin tiedottajana. Mun hommiin siis kuu-
luu viikkokirje, some ja nettisivujen ylläpito yms. Eli jos 
sulla on mitään kysymyksiä, niin esimerkiksi Kaplaakin 
instagramin kautta voi aina laittaa tulemaan :)

Opiskelu Rannoilla on ainakin itselleni ollut yksi elämän 
hauskinta ja erikoisinta aikaa, joten kannusta lähtemaan 
mukaan kaikkiin tapahtumiin. Onnea vielä uudesta 
opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!

ps. fukslaakin alussa on lista kaikista sometileistä ja si-
vustoista, jotka kannattaa ottaa hallintaan jo ennen syk-
syn alkua ;)
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KV- ja ESTIEM- vastaava  Deeqo Farah

mMmMoOii fUkSit <3

Mun nimi on Deeqo Farah, ja opiskelen kolmatta vuotta rann-
oilla! Alunperin olen kotoisin Vantaalta (<3) Ja vastaan yhdessä 
Matiaksen kanssa Kap-
laakin KV-asioista ja oon myös samalla Euroopan tutalaisten 
järjestön eli ESTIEMin Local Group Lappeenrannan vastaava. 
ESTIEM  (European Students of Industrial Engineering and 
Management) on opiskelijaverkosto, missä on tutalaisia 24 eri 
Euroopan maasta ja se tarjoaa upeita mahdollisuuksia matk-
ustaa ja kehittää itseään. Opiskeluajan parhaimpiin muistoihin 
kuuluu ehdottomasti ESTIEM matkat mitkä olen päässyt koke-
maan sekä Lappeenrannassa järjestetyt ESTIEM tapahtumat, 
joten suosittelen lämmöllä niihin osallistumista <33. Fuksiv-
iikoilla pidetään vielä erillinen info ESTIEMistä, joten sieltä saa 
lisää tietoa!
 
Toivotan teille erinomaista fuksivuotta, ja toivon että kotiudutte 
rannoille erityisen hyvin. Lappeen Randa on best <3 JA onneksi 
olkoon maailman parhaimmasta opiskelupaikasta! 

Nähdään syksyllä!

Projektivastaava Asta Lehtovaara

Hellou! 

Mä oon Asta ja toimin Kaplaakin projektivastaavana. 
Oon koko ikäni asunut Salossa, kunnes eksyin sieltä 
Rannoille ja syksyllä mulla alkaa kolmas opiskeluvuosi 
tutalla.

Opiskeluaikana oon päässyt tutustumaan mahtaviin 
ihmisiin sekä kokemaan unohtumattomia tapahtumia! 
Se onkin syy, miksi hain projektivastaavaksi. Mun 
tehtävänä on siis järjestää erilaisia tapahtumia ja bileitä 
sekä varmistaa, että te fuksit ja muut opiskelijat viihdytte. 
Uskon, että teille on tulossa ihan mahtava fuksivuosi.

Olkaa omia itsejänne ja osallistukaa rohkeasti 
tapahtumiin! <3 Nähdään fuksiviikoilla!



Isäntä Hermanni Heikkinen
Tjenare!

Olen Hermanni Heikkinen ja olen kotoisin Helsingistä. 
Tulevana syksynä aloitan toisen vuoteni tutalla. Tulen to-
imimaan Isäntänä meidän killassamme. Pidämme huolen 
kaplaakin emännän kanssa siitä, että teillä olisi mahdolli-
simman mukava ensimmäinen vuosi! EI-sektorin edusta-
jana tulemme järjestämään saunailtoja ja bileitä, joista 
meidät aina löytää. Joten tervetuloa tutustumaan! Nähdään 
Lappeenrannassa, saunomisen tai juhlimisen merkeissä. 

Emäntä/Häirintäyhdyshenkilö
Mimmi Parjanen
Moi fuksit <3 
Ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa meidän ihanaan kiltaan!! 
Mun nimi on Mimmi, oon kotosin Espoosta ja toimin Kaplaakin emäntänä sekä 
häirintäyhdyshenkilönä Rikun kanssa. Luin vuoden ympäristötekniikkaa ja vai-
hdoin sit tutalle eli alotan mun kolmannen vuoden LUT:ssa ja toisen vuoden 
tutalla.

Meidän tehtävä Hermannin kanssa emäntänä ja isäntänä on pitää huolta teidän 
fuksien ja muiden Kaplaakilaisten viihtyvyydestä sekä auttaa meijän projista 
Astaa tapahtumien järjestämisessä (ja siivota :DD). Häirintäyhdyshenkilöinä 
mä ja Riku ollaan vaitiolovelvollisia tukihenkilöitä, joiden puoleen voi matalalla 
kynnyksellä kääntyä jos kokee tulleensa häirityksi esimerkiksi tapahtumissa tai 
yliopistolla ylipäätään.

Osallistukaa rohkeasti tapahtumiin heti fuksiviikoista lähtien, mut ja Hermannin 
löytää varmasti jokaisesta tapahtumasta ja meidän kanssa saa aina tulla hen-
gaamaan. Innolla ootan teihin kaikkiin tutustumista, nauttikaa kesästä ja näh-
dään syksyllä!!

Lahti-toimihenkilö Aleksi Nyström

Hellurei Fuksipallerot!Hellurei Fuksipallerot!

Meikä on Aleksi Nyström, ja alun perin kotoisin Iitistä. Olen 26 vuotta 
ja opiskelen Tuotannon Johtamisen maisteriohjelmassa toista vuotta. 
Tätä ennen olen opiskellut Kuopiossa itseni Rakennusmestariksi sekä 
-insinööriksi, jonka takia pyörinkin kesäisin rakennustyömailla Rak-
ennuttaja-valvojan roolissa.  Jo Kuopiossa toimin aktiivisena opiskeli-
jakentällä, ja halusinkin ottaa Rannoillakin kaiken ilon irti opiskelusta. 
Siispä lähdin kekkuliksi, enkä ole katunut päivääkään! Mielestäni kek-
kulihommat on paras tapa verkostoitua Kaplaakin jäsenistöön, sekä 
poikkitieteellisesti muiden kiltojen jäseniin. 

Toimin Kaplaakissa Lahti-toimihenkilönä. Mun vastuulla on integroida 
Lahdessa opiskelevat maisterit mahdollisimman hyvin mukaan Kap-
laakin toimintaan sekä teekkarielämään. Lisäksi toimin yhteyshen-
kilönä kampusten välillä. Muhun voi, ja kannattaa, olla matalla kynnyk-
sellä Lahden asioihin liittyen! Ja tietysti myös muuhun opiskeluun tai 
vastaavaan liittyen, vastailen sitten parhaan osaamiseni mukaan.

Muistakaa nauttia opiskeluajasta. Se on ainutlaatuinen hetki 
elämässänne. Oman kokemuksen mukaan tämä Lappeen Rannoilla 
oleva opiskelijoiden yhteisöllisyys ja ”Skinnarilanhenki” on ainutlaatu-
inen, josta kannattaa nauttia. Kannattaa lähteä fuksiviikoille ihmettele-
mään meininkejä, sillä silloin on helpoin luoda uusia ystävyyssuhteita!

Liikunta- ja vapaa-aika -toimihenkilö
Eemil Ivars

Moikka fuksit! Mun nimi on Eemil ja toimin Kaplaakin liikunta- ja 
vapaa-aikatoimihenkilönä. Monen muuttuneen urasuunnitel-
man jälkeen päädyin lopulta Lappeenrantaan ja aloittelen syk-
syllä toista opiskeluvuotta. Mun tehtävä liikunta- ja vapaa-ai-
katoimarina on järjestää Kaplaakin jäsenille tervehenkisiä 
aktiviteetteja ja tapahtumia. LUTin ja LABin killat kisaavat vu-
osittain monissa eri lajeissa osana perinteisiä Kiltaolympialai-
sia. Joukkueiden kasaaminen Kiltaolympialaisiin kuuluu mun 
vastuulle ja toivoisinkin, että mahdollisimman moni teistäkin 
lähtisi messiin edustamaan Kaplaakia. Onnittelut vielä opiskel-
upaikasta ja mukavaa kesää, nähdään fuksiviikoilla!

KV-toimihenkilö Matias Junttila

Moikka kaikille! Mun nimi on Matias. Taidan olla meidän hal-
lituksen vanhus korimallia -96. Kotoisin en oo oikeen mistään, 
mut synnyin Kaarinaan ja sieltä aika monen mutkan kautta nyt 
Lappeenrannassa. Kolmas vuos täällä edessä ja ei voi sanoa 
muuta ku, että tervetuloa nauttimaan!

Toimin Kaplaakin KV-toimihenkilönä, eli KV- ja ESTIEM-vas-
taavan oikeana kätenä. Käytännössä vastaan Kaplaakin KV 
tiedottamisesta ja ylipäätään KV toiminnan kehittämisestä. 
Vapaa-aika menee kaikkeen turhaan, ku ei osaa sanoa mi-
hinkään ei ja Rannoilla ehottomasti parasta on meidän uskom-
aton yhteishenki ja tapahtumat!
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TEK- ja alumnitoimihenkilö Pauli Karjalainen
MOI

Mä oon Pauli Karjalainen Espoosta kotoisin oleva kolmannen vuo-
den tutalainen. Kaplaakin hallituksessa toimin TEK- ja alumnitoimi-
henkilönä. Mun vastuulla on esimerkiksi, alumnien kanssa tehtävän 
yhteistyön kehittäminen ja ylläpito, sekä Tekniikan akateemisiin eli 
TEKiin liittyvät asiat. Tarkoituksena on myös kertoa uusille opiskel-
ijoille lisää TEKistä heti fuksiviikoilla! Jos tulee kysyttävää niin kysy 
rohkeasti, mut tunnistaa TEK-paidasta, rennosta meiningistä ja 
huonoista läpistä. Nähdään syksyllä!

Maisteritoimihenkilö Teemu Kivikero

Morjestaa!

Mä oon Teemu, 24v, pikkuhiljaa N.-vuoden puolelle hiipivä vanhempi 
herrasmies. Olen kotoisin Tuusulasta, josta päädyin tänne lappeen 
Rannoille Kaplaakiin opiskelemaan vuonna 2017.
Toimin tämän vuoden tosiaan Kaplaakin maisteritoimihenkilönä eli 
järkkäilen maistereille sopivaa tapahtumaa ja vastaan yleisestikin 
kaikista maistereita koskevista asioista ja maisterifuksien ryhmäyty-
misestä. Olen omasta fuksivuodesta lähtien ollut aktiivisesti mukana 
tapahtumissa ja erilaisten järjestöjen toiminnassa mukana ja suosit-
telen ehdottomasti lähtemään tapahtumiin ja järjestötoimintaan mu-
kaan riippumatta opiskelujen vaiheesta.

Fuksivastaava Tommi Saarnio
Morjesta! Mä oon Tommi, oon 21vee ja mulla käynnistyy syksyllä toin-
en vuosi tutalla. Toimin lukuvuoden 2022-2023 Kaplaakin hallituksessa 
fuksivastaavana. Mun hommiin siis kuuluu lyhyesti sanottuna fuksien 
ryhmäytymisen edistäminen ja tähän ihanaan teekkarielämään perehdyt-
täminen.

Kohta on jo syksy ja päästään taas pitämään hauskaa erilaisten tapah-
tumien ja aktiviteettien parissa. Annan ison suosituksen lähtemään avo-
imesti ja ennakkoluulottomasti messiin kaikkiin tapahtumiin, sillä niistä on 
jäänyt ainakin mulle parhaat muistot omasta fuksivuodesta ja oon päässyt 
tutustumaan niissä mahtaviin tyyppeihin. Mut tunnistaa tapahtumissa 
valkoisesta Leijonien Karjala-paidasta ja loputtomasta energiasta. Näh-
dään syksyllä!!

Kiltahuonetoimihenkilö Saku Blom

Morjesta fuksit!

Oon Saku, 20-vuotias tokan vuoden kaplaakilainen ja Rannoille saa-
punut Espoosta. Toimin tänä vuonna Kaplaakissa kiltahuonetoimi-
henkilönä. Mun tehtävänä on siis pitää huolta kiltiksen antimista, si-
isteydestä ja varmistaa, ettei kahvi ja tee pääse loppumaan. 

Kiltis tulee teille varmasti tutuksi, ja toivon että tuutte heti syksyllä 
rohkeesti sinne kahvittelemaan, hengailemaan, ja pelailemaan esim. 
biljardia, pleikkaria tai korttia. Mut ainakin löytää sieltä ja voi haastaa 
biliksessä/fifassa. 

Suosittelen ja toivon, että osallistutte heti syksystä alkaen kaiken-
laisiin tapahtumiin. Niistä saa unohtumattomia muistoja uusien kav-
ereiden lisäksi. Onnea opiskelupaikasta, tuutte varmasti viihtymään! 
Nyt ottakaa iisisti ja nauttikaa kesästä, nähdään fuksiviikoilla!

26 27



KAPLAAKIN YRITYSYHTEISTYÖ

Meillä Kaplaakissa tehdään paljon yhteistyötä eri yritysten kanssa, olemmehan me tutalaiset ja erityisesti lut-
tilaiset todella haluttuja työntekijöitä yritysmarkkinoilla. Yksi tärkeimmistä yritysyhteistyön tavoitteista on 
tuoda meitä kaplaakilaisia sekä yrityksiä lähemmäs toisiaan, toisin sanoen luomme siis verkostoitumismah-
dollisuuksia jäsenistömme ja yritysten edustajien välille. Yhteistyön avulla pyrimme luomaan siltoja yritys-
maailmaan ja siten auttamaan jäsenistöämme löytämään uusia näkökulmia, kokemuksia ja apua siihen, minne 
tuotantotalouden diplomi-insinööri voi työelämässä ja yritysmaailmassa sijoittua.
 
Yritykset haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme, sillä he haluavat löytää parhaat osaajat organisaatioonsa 
töihin jo uramme alkuvaiheissa. Yritykset tarjoavat monenlaisia harjoittelu- ja trainee paikkoja, sekä kandi- ja 
diplomityöaiheita. Yritykset tietävät, että Lappeenrannan tutalta valmistuu alansa huippuosaajia ja tämän takia 
myös yhteistyö on heidän kannaltaan tärkeää. Yhteistyön avulla kumppanimme pääsevät tapaamaan meitä 
opiskelijoita jo opintojen alkuvaiheesta saakka erilaisten ekskursioiden eli yritysvierailujen ja workshoppien 
kuten casen ratkaisu iltojen merkeissä. Nämä tapahtuvat ovat todella mielenkiintoisia sekä opettavaisia, mutta 
samalla rentoja, josta esimerkiksi kertoo se, että yritykset monesti järjestävät erinomaiset tarjoilut ruokineen ja 
juomineen vierailujen yhteydessä.
 
Tämän lisäksi yhteistyöt yrityksien kanssa ovat äärimmäisen tärkeää toimintamme jatkuvuuden kannalta. Yri-
tykset tukevat toimintaamme yhteistyösopimuksien puitteissa ja sopimuksista saaduilla tuloilla me pystymme 
tarjoamaan jäsenistöllemme monenlaisia etuja, kuten ilmaiset opiskelijahaalarit, ilmaiset kahvit ja maidot kil-
tahuoneella ja muut hankinnat kiltahuoneelle jäsenistön eduksi, kuten padel-mailat, sulkapallomailat, PS5 + 
pelit, yms. Lisäksi järjestämme edullisia tai jopa ilmaisia tapahtumia opintojen vastapainoksi jäsenistöllemme, 
juuri saamamme yritystuen avulla.
 
Kaplaakin yritysyhteistöistä ja toiminnan jatkuvuudesta vastaa kokonaisuudessaan Kaplaakin hallitus. Päävas-
tuussa Kaplaakin yrityssuhteista on yrityssuhdevastaava, jonka apuna toimii yrityssuhdetiimi. Yritysvierailuis-
ta päävastuussa on excursiovastaava yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.
 
Tänä vuonna Kaplaakin yrityssuhdevastaavana toimii Kreetta Härkönen. 
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OPISKELIJAHAALARIT
Teekkarin eli tekniikan yliopisto-opiskelijan tunnistaa kampuksella haalareista. Lappeenrannan tutalaiset erottaa 
tummansinisistä haalareista, jossa toisessa lahkeessa komeilee kolme erottuvaa heijastinnauhaa. Teillä fukseilla ei 
syksyllä ole vielä haalareita, ja juuri siitä teidät tullaan erottamaan fukseiksi. Mutta totta kai haluamme, että tekin 
saatte haalarinne mahdollisimman nopeasti ja siinä te voitte auttaa!
 
Teidän fuksien opiskelijahaalareiden tilauksesta vastaa perinteisesti yrityssuhdevastaava eli tänä vuonna vastuussa 
on Kreetta Härkönen. Perinteisesti Kaplaakin jäsen, eli jäsenmaksun maksanut henkilö, saa haalarinsa ilman lisä-
maksua. Jotta haalarit voidaan rahoittaa, niihin myydään yrityksille haalarimainoksia.
 
Haalarimainoksia myytäessä on sinun, uuden fuksimme, mahdollisuus auttaa yrityssuhdevastaavaa ja mahdollistaa 
vuosikurssillenne haalarit hyvissä ajoin syksyllä! Sinulle on varmasti kertynyt kontakteja yritysmaailmaan kesä-
töiden, vanhempien, sukulaisten tai muiden yhteyksien kautta? Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus käyttää 
suhteitasi hyödyksi ja kysyä, mikäli yhteyshenkilösi haluaa tukea Kaplaakia ostamalla haalarimainoksen tulevista 
haalareitanne! Tätä kannattaakin kysyä jo kesän aikana, jotta kun syksyllä tapaamme, on sinulla jo yhteystiedot val-
miina jatkoa varten. 
 
Haalarimainokset ovat yrityksille erinomaisia sijoituskohteita, sillä ne luovat yritykselle hyvää brändikuvaa sekä 
antavat positiivista näkyvyyttä yritykselle kantajansa päällä useiden opiskeluvuosien ajan. Myös muu yhteistyö yri-
tyksien kanssa on aina mahdollista ja niistä on hyvä keskustella tarkemmin, mikäli yhteishenkilösi osoittaa kiinnos-
tusta laajempaan yhteistyöhön. 

Jokainen haalarimainoksen myynyt fuksi palkitaan tutamaisen hauskalla illalla. Itse myydyn haalarimainoksen nä-
keminen omissa haalareissa on hieno tunne. 

Haalarimainoksiin liittyen voi minuun ottaa yhteyttä jo nyt, ennen opintojen alkua joko sähköpostitse tai puhelimitse 
esimerkiksi whatsappissa. Haalarimainoksista tai muusta yhteistyöstä ehdimme kuitenkin jutella myös syksyllä, jo-
ten kiirettä ei ole! Yrityssuhdevastaavana keskustelen mielelläni lisää aiheesta ja vastaan kysymyksiin! 

Onneksi olkoon vielä kerran opiskelupaikastasi. Nähdään fuksiviikoilla! 

Kreetta Härkönen
Yrityssuhdevastaava

yritys@kaplaaki.fi
+358 40 4875502
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EY:N TERVEISET

Maailmaa muokkaamassa strategiakonsulttina

Onnittelut uusi tuotantotalouden opiskelija! Olet tehnyt tulevaisuutesi 
kannalta erinomaisen valinnan opiskella tuotantotaloutta ja täten kasvaa 
tekniikan ja talouden rautaiseksi ammattilaiseksi. Kuten tuotantotalouden 
taitajat, myös EY taipuu moneen. Olemme yksi maailman suurimmista 
asiantuntijayrityksistä, ja tarjoamme tilintarkastuksen, verotuksen, 
liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntijapalveluita sekä 
liikkeenjohdon konsultointia.

Itse työskentelen Töölönlahden rannalla sijaitsevassa konttorissamme 
strategiakonsultoinnin ja yritystenjärjestelyiden parissa EY-Parthenon 
tiimissä, joka yhteistyössä muiden EY:n osastojen kanssa auttaa asiakkaita 
luomalla kasvustrategioita, optimoimaan toimintamallia ja parantamaan 
kannattavuutta rakenteellisten muutosten kautta. Työssäni itseasiassa yhdistyy 
merkittävä osa niistä asioista, joita tulet käsittelemään tuotantotalouden 
aineopintojen kursseilla LUT:ssa.

Jo opiskeluaikana minulle oli vahvistunut kuva, että konsultointi voisi olla 
itselleni sopivin ensimmäinen askel urapolullani, sillä en ollut täysin varma, 
mitä haluan tehdä ja näin itseni yleisenä ’liikkeenjohdon generalistina’ 
– liiketoiminnan kehittäminen eri näkökulmista tuntui hyvältä paikalta 
hyödyntää tuotantotalouden opinnoista saatuja oppeja.

Aloitin EY:llä syyskuussa 2018 traineena, ja trainee-jakson aikana kirjoitin myös 
diplomityöni EY:lle. Nykyisin työskentelen manager-positiossa projektipäällikkönä 
EY-Parthenon tiimissä. Tiimimme on aivan erinomainen paikka tuoreelle tuotantota-
louden diplomi-insinöörille kehittyä moniosaajaksi ja saada ensimmäisestä päivästä 
lähtien vastuullisia työtehtäviä harteilleen – tiimistämme löytyy itseasiassa useita 
tuotantotalouden dippainssejä niin Lappeenrannasta, Tampereelta kuin Helsingistä-
kin. Olen lyhyen työurani aikana päässyt tekemään läheisesti työtä niin kotimaisten 
kuin ulkomaisten pörssiyritysten ja pääomasijoittajien kanssa, työskennellen lähei-
sesti yritysten ylimmän johdon kanssa.

Mikäli etsit työurasi alkuvaiheilla työ- tai harjoittelupaikkaa, joka tarjoaa mahdol-
lisimman jyrkän oppimiskäyrän ja erittäin dynaamisen tiimin, niin EY-Parthenon 
voi olla juuri oikea paikka sinulle. Työssämme yhdistyy analyysien tekeminen sekä 
ongelmanratkaisukyky yhdessä asiakkaiden ja lahjakkaiden tiimien kanssa. Henki-
lökohtaisesti minua itseäni motivoi työskennellä EY:llä se, että pääsen auttamaan 
asiakkaita laajoissa strategisissa kysymyksissä, ja tällä tavoin vaikuttamaan ympä-
röivään maailmaan.

EY tekee yhteistyötä Kaplaakin kanssa myös vuonna 2022 muun muassa fuksivii-
koilla ja kurssi- ja caseyhteistyön muodossa läpi vuoden! Minuun voi olla yhteydes-
sä esimerkiksi Linkedinin tai Facebookin kautta mikäli haluat kysyä lisää liikkeen-
johdon konsultoinnista tai EY:stä yleisesti.

Antti Sinkkonen
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TIETOEVRY:N TERVEISET

IT-alalla on jälleen boomi päällä!

Terveiset aurinkoisesta Espoon Keilaniemestä ja onneksi olkoon tuotantotalouden 
opiskelupaikasta! Olen Maria Heimonen - kaplaakilainen vuodesta 2018! 
Aloitin syksyllä 2021 Tietoevryllä, yhdessä pohjoismaiden suurimmassa IT-
yrityksessä Graduate-ohjelmassa. Espoossa kanssani aloitti samaan aikaan 
lähes neljäkymmentä opintojaan viimeistelevää nuorta - ensimmäiset vakituiset 
työsopimukset taskussaan. Tällä hetkellä kirjoitan töiden ohella myös 
diplomityötä.

IT-alan suurimpia työllistäjiä - tiimejä jokaiselle
Tietoevryllä työskentelen datatiimissä mm. datan visualisoinnin ja analysoinnin 
sekä testaamisen parissa. Perehdytysjakson jälkeen pääsin nopeasti asiakaspro-
jekteihin mukaan. Puolet työajastani kuluu tällä hetkellä dippatyön parissa sisäi-
sen kyvykkyysstrategian kanssa, jossa kehitetään oppimispolkuja työntekijöille. 
Kaplaakilaiset ovat päätynet meidän firmassa hyvin erilaisiin tiimeihin, joten 
omat kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden tavoitteet kannattaa tuoda rekrypro-
sessissa esille.

Olet ehkä miettinyt kuka toimittaa Pohjoismaiden johtavien yritysten tietojärjestelmämuu-
tokset tai osallistuu kehittämään datajohtoista liikkumista. Olipa kyseessä sitten miljardiko-
koluokan konepajayhtiön IT-transformaatiosta tai ministeriön digitalisaatiohankkeessa on 
yrityksemme mukana tarjousprosessissa. Tällä hetkellä 24 000 työntekijäämme toimittaa 
palveluita yli 90 maahan.

Kansainvälinen Graduate-ohjelma
Graduate-ohjelma on muuten ehdottomasti paras tapa liittyä kasvavaan joukkoomme! Noin 
vuoden mittaisessa Graduate-ohjelmassa järjestetään useampi monipäiväinen koulutusmo-
duuli ja näin post-covid aikaan tapahtumat ovat vihdoin fyysisesti ympäri Pohjoismaita. 
Virallisten koulutusten lisäksi olemme myös järjestäneet toimistomme Graduate-poru-
kalla tekemistä vapaa-ajalla. Kuluneena syksynä olen ehtinyt käydä nuorten kollegoideni 
kanssa firman piikkiin niin cocktail-koulutuksessa, boulderoimassa, sisäsurffaamassa kuin 
Latviassa tutustumassa muihin pohjoismaalaisiin graduateihin. Yrityksemme tukee myös 
osallistumistamme Finland Young Professionals (FYP) toimintaan, jossa pääsee tapaamaan 
myös muiden yritysten nuoria esimerkiksi Himoksen Spring Breikillä tai Viron exculla

Graduate-ohjelma 2023:n hakuaika alkaa syksyn aikana. Aloituspäivä on joustava ja sovi-
taan jokaisen valitun henkilön kanssa. Graduate-ohjelmassa työsuhteet ovat kokopäiväisiä 
ja vakituisia, joten jos etsit vakituista työtä esim. kandivaiheen jälkeen, Graduate-ohjelma 
on sinulle! Tietoevry jatkaa Kaplaakin yhteistyökumppanina myös tulevaisuudessa, joten 
törmäillään yhteisissä tapahtumissa!

Maria Heimonen

Syksyn 2021 Graduate-ohjelmassa tuttuja kaplaakilaisia 
aloitti mm. Tuomas Aarnikoivu (Jr. SAP Consultant), Jutta 
Karjalainen (Solution Consultant), Markus Majaniemi (Cloud 
Consultant) ja Joonas Paukkunen (Strategic Sales, Analyst). 
Muutaman tovin pidempään Tietoevry:llä ovat työskennelleet 
Kaplaaki-aktiivit Marko Buuri (Data Engineer) ja Vilma Saari 
(Project Manager, Data & Analytics).
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Toimenpiteet:

● Liittyessä Kaplaakin jäseneksi, sitoutuu noudattamaan LTKY:n
yhdenvertaisuusjulistusta sekä Kaplaakin yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
● Jokaisessa Kaplaakin tapahtumassa on etukäteen ilmoitettu häirintäyhdyshenki-
lö(t), joille voi tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen ilmoittaa mahdollisesta
häirinnästä.
● Kaplaaki sitoutuu tiedottamaan yhdenvertaisuustoiminnasta sekä
häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot.
● Kaplaaki pitää toimintaansa mahdollisimman läpinäkyvänä ja jäsenistön
mahdollisimman lähellä päätöksentekoa
● Kaplaaki ylläpitää anonyymiä palautteenantokanavaa ja kartoittaa jäsenistön
mielipiteitä mm. toiminnanedistämisilloissa ja jäsenpalvelukyselyissä.
● Tavoitteena on myös avoin ja ennakoiva viestintä. Pyritään välttämään
epäselvyyksiä ja tiedotetaan ajoissa. Viestitään relevanteilla kielillä ja tarjotaan 
aina mahdollisuus yhteydenottoon.
● Kaplaakin tavoitteena on päivittää sukupuolittuneet perinteet paremmin
nykypäivään sopivaksi. Sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista ei oleteta tai
kysytä tarpeettomasti.
● Kaplaaki pyrkii mainitsemaan tapahtumaviestinnässään, onko paikalle esteetön
pääsy.
● Kaplaakin mikään toiminta ei velvoita juomaan alkoholia eikä juomiseen koskaan
painosteta. Kaplaaki sitoutuu järjestämään myös täysin alkoholittomia tapahtumia
ja alkoholittomiin vaihtoehtoihin panostetaan.
● Yhdenvertaisuussuunnitelmaa muokataan tarvittaessa ja sitä tarkastellaan
vähintään kerran vuodessa, kun uusi hallituskausi on alkanut.

Allekirjoittaen,
Kaplaakin hallitus 2022

Kaplaakin yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaplaakin toiminta ja siihen liittyvät tapahtumat perustuvat aina vapaaeh-
toisuuteen. Pakottaminen tai pakottamiseen verrattavissa oleva toiminta 
on ehdottamista kiellettyä Kaplaakin toiminnassa. Suosiminen, välillinen ja 
välitön syrjintä sekä häirintä ovat kiellettyä Kaplaakin ja sen sidosryhmien 
toiminnassa. 

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, 
sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, 
asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jon-
ka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. 

Kaplaakin hallituksen tehtävänä on varmistaa, ettei Kaplaakin toiminnassa 
esiinny syrjintää, häirintää, suosimista tai vastaavaa epäasiallista käyttäy-
tymistä. Mikäli kyseistä toimintaa esiintyy, tullaan se käsittelemään luot-
tamuksellisesti erittäin vakavana asiana. Epäasiallinen käytös Kaplaakin 
toiminnassa voi johtaa killasta erottamiseen sekä lopulliseen pääsykieltoon 
kaikkiin Kaplaakin ja  en sidosryhmien toimintaan sekä tapahtumiin.

Kaplaakin häirintäyhdyshenkilöt

Kaplaakin häirintäyhdyshenkilöt ovat tukihenkilöitä, joiden puoleen voi 
kääntyä, mikäli kokee tulleensa häirityksi joko toisen opiskelijan tai henki-
löstöön kuuluvan tahon toimesta. He tukevat ja neuvovat häirintätilanteiden 
selvittelyssä. Häirintäyhdyshenkilöt auttavat, jos et löydä auttavaa tahoa 
jolle kertoa asiasta, sekä ohjaavat tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin. He 
neuvovat ja tukevat opiskelijoita, jotka ovat kohdanneet häirintää, syrjintää, 
kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole viranomaisia, vaan he ovat Kaplaakin halli-
tuksen jäseniä/toimihenkilöitä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä. Heihin 
voi olla yhteydessä myös, vaikkei itse olisi häirinnän kohteena, vaan on 
todistanut kyseisiä tilanteita tai haluaisi keskustella mahdollisista tavoista 
puuttua niihin. Jos virallinen häirintäyhdyshenkilö ei pääse paikalle tapahtu-
maan, niin tilalle valitaan hallituksesta henkilö, jolle häirintäyhdyshenkilö on 
antanut riittävän perehdytyksen aiheesta.36 37



TEKIN ESITTELY

Pauli Karjalainen
TEK-Kiltayhdyshenkilö
Kaplaaki
+358 44 284 3794
tek@kaplaaki.fi
Telegram: @paulikarjalainen38 39
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ESTIEM ON SINULLE JOS:

• Haluat matkustaa halvalla
• Tykkäät tutustua uusiin kulttuureihin
• Tykkäät juhlia
• Haluat kehittää itseäsi
• Haluat nähdä maailmaa

• 80 matkakohdetta 25 maassa
• Kaplaaki korvaa osan matkakuluista. 

Lisätietoa Kaplaakin nettisivuilla

Euroopan laajuinen tuta -opiskelijoiden verkosto

LISÄTIETOJA:

• Fuksiviikoilla kuulet lisää   toi-
minnasta ESTIEM-infossa

• Yhteyttä voi aina myös ottaa 
Kaplaakin ESTEM-vastaa-
vaan Deeqoon (estiem@
kaplaaki.fi) tai kv-toimihen-
kilöön Matiakseen (kv@
kaplaaki.fi)

ESTIEM SOMESSA:

• www.estiem.org
• FB: @ESTIEMfb ja                     

@LGLappeenranta
• IG: @estiem_official ja                

@estiemlglappeenranta

ESTIEM ESITTELY
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2022 VUODEN TUTAFUKSIN TEKSTI

Moikka fuksit! 

Heti alkuun lämpimästi tervetuloa Kaplaakiin. Olette tulleet oikeaan yliopis-
toon, koska tämä on se paikka, missä jengi viihtyy. Mä olen Jatta Mikkanen 
ja haluan kertoa teille uusille opiskelijoille kaikista niistä huikeista mahdolli-
suuksista ja kokemuksista, jotka teillä on edessänne.   

Muutin Lappeenrantaan pienen Mäntyharjun kunnan syrjäseuduilta, eli aivan pe-
rämetsistä. Muutto kaupunkiin aiheutti lähinnä positiivista odotusta, mutta elämä 
Lappeen rannoilla vaati totuttelua. Elämänpiirin vaihdos ei ollut mikään helpoin, 
kun uudesta kaupungista ei tuntenut ketään. Asiaan tuli kuitenkin pian muutos, kun 
Back 2 Uni -bileet ottivat kaikki uudet opiskelijat lämpimästi vastaan jytäävillä bii-
silistoillaan ja nimipiireillään. Kymmenet nimet kaikuivat vuoron perään ilmassa, 
kun uusia tuttavuuksia syntyi. Sinä iltana tapasin ensimmäistä kertaa heidät, joiden 
kanssa välillä opiskelin ja useimmiten nauroin lukemattomat kerrat fuksivuoteni 
aikana. Näistä yliopistobileistä ja fuksiviikkojen tapahtumista myös teidän opis-
kelijaelämänne voi alkaa. Kannustan jokaista teistä osallistumaan niihin heti kun 
mahdollista. Lupaan, ettette tule pettymään.  

Fuksiviikkojen aikana tiedon määrä on lievästi sanottuna suuri. Päivät tulevat täyt-
tymään infoluennoista ja illat tapahtumista. Kaikkea ei todellakaan tule pystyä si-
säistämään, kukaan ei pysty siihen. Täältä löytyy aina joku, joka tietää ja pystyy 
auttamaan. Tiedon sisäistämisen määrää tärkeämpää on mielestäni läsnäolo. Se että 
on yhdessä muiden fuksien kanssa hieman eksyksissä, hämillään ja ihmeissään. 
Tutkikaa, kysykää ja ennen kaikkea pitäkää hauskaa, koska fuksivuosi on ennen 
kaikkea kokemuksia varten. Opinnot kyllä etenevät tapahtumiin osallistumisen 
ohessa, kun muistaa opiskelun ja hauskanpidon välissä myös levätä. Opin oman 
fuksivuoteni aikana, että kannattaa osallistua mahdollisimman moniin ja erilaisiin 
tapahtumiin vaikka kukaan lähin kaveri ei lähtisikään mukaan. Tapahtumista löytää 
aina mitä upeampia tyyppejä, joihin tutustua. Olkaa tarpeeksi rohkeita heittäyty-
mään Skinnarilan hengen vietäviksi niin teistä kyllä huolehditaan. 
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Yliopisto-opiskelussa mielestäni parasta on sen akateeminen vapaus. Se mahdol-
listaa niin opintojen vapauden kuin vastuunkin. Tärkeintä on löytää juuri itselle 
sopivin tapa suorittaa tutkintonsa. Opiskelijoille annetun vapauden avulla oman 
tutkintonsa voi rakentaa haluamalla tavalla, mikä on itselle muodostunut todella 
tärkeäksi. Saatan opiskella kotipaikkakunnalta käsin myöhään illasta tai toisen yli-
opiston tiloissa jo aikaisin aamulla. Myös akateeminen vartti, joka tulee varmasti 
tutuksi, on ainakin eliminoi omat myöhästymiseni luennoilta ja mahdollistanut var-
tin pidemmät unet, jotka aina kelpaavat.

Näissä niin rakastamissani tapahtumissa varsinkin poikkitieteellinen verkostoitu-
minen on helpompaa. Tuotantotaloudessa verkostoituminen on alan avainsanoja, 
mutta koen sen synonyymiksi myös ystävystymisen. Omanhenkisiä ihmisiä on 
varmasti myös muilla aloilla eikä oman kaveripiirin tarvitse rajoittua vain omaan 
opiskelualaan. Valitettavasti korona-aallot rajoittivat poikkitieteellisyyttä minun 
ensimmäisellä opiskeluvuotenani ja toivon suuresti, ettei niin käy teille. LUTin 
kansainvälisyys on valtava etu, hyödyntäkää se.  

Opin täällä Kaplaakissa myös sen, että yhteisö on se, joka kantaa. Yksin ei tarvitse 
tai pidä selvitä. Yhteishengen merkityksen ymmärtää todella vasta kun laulaa Vil-
lieläintä muiden kanssa ja huutaa Kaplaakia täysillä Saimaassa kastuneena. Siksi 
mainitsemieni läsnäolon ja ystävystymisen merkitys on suuri. Fuksivuosi on täynnä 
koettavaa. Älkää pelätkö tarttua haasteisiin ja heittäytyä tämän yhteisön vietäviksi. 
Miksi murehtia tulevaisuutta, kun voi edes hetken verran nauttia hetkestä, laskea 
hiuksensa irti ja antaa vain mennä? Löytäkää ne kanssaopiskelijat, joiden kanssa 
haluatte kokea tulevat vuodet ja todella eläkää. Nähdään tapahtumissa!

Parhain terveisin

Jatta Mikkanen
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KAPLAAKIN JÄSENYYS 
Ainejärjestötoiminta on näkyvä osa opiskelijaelämää. Jokaisella koulutusohjelmalla 
on omat kiltansa, jonka toiminnasta opiskelijat itse vastaavat. Killat järjestävät paljon 
toimintaa ja tapahtumaa jäsenistölleen, ja huolehtivat, ettei yliopisto-opiskelijan arki ole 
pelkkää opiskelua. 

Kaplaakin jäseniksi hyväksytään kaikki LUT-Yliopistossa opiskelevat tuotantotalouden 
opiskelijat. Liittymismaksu maksaa 20 €, ja jäsenyys on voimassa valmistumiseen saakka.

Kaplaakin jäsenenä:
• Saat Kaplaakin tummansiniset haalarit
• Voit nauttia kiltahuoneen tarjonnasta
• Pääset osallistumaan Kaplaakin kaikkiin tapahtumiin
• Pääset osallistumaan Kaplaakin omille liikuntavuoroille
• Pääset osaksi euroopanlaajuista tutalaisten järjestöä, ESTIEMiä
• Voit lainata ilmaiseksi Kaplaakin BeerPong-pöytiä, padelmailoja ja muita 

liikuntavälineitä
• Saat sähköpostiisi viikottaisen tiedotteen ajankohtaisista   

asioista ja avoimista työpaikoista
• Voit osallistua Kaplaakin syys- ja kevätkokouksiin ja asettautua ehdolle hallitukseen

KANDITUUTORIT 2022



Rasmus Lattu

Morjesta!!
Mun nimi on Rasmus Lattu, oon 21 vuotta ja oon 
toisen vuoden tutalainen. Oon kotosin stadista, mutta 
oon sopeutunu paremmin kun hyvin tänne lappeen 
Rannoille! Fuksivuosi oli yks parhaimmista vuosista 
mun elämästä ja ootan syksyä innolla. Muistakaa olla 
aktiivisia ja osallistukaa paljon erilaisiin tapahtumiin. 
Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja tervetuloa rannoille!

Motto: Carpe diem
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Fuksikursio

Janne Hämäläinen

Moro! 
Oon Janne, 25 vuotias toisen vuoden tutalainen ja 
oon yks Kaplaakin kandituutoreista tänä vuonna :) 
Onnittelut vielä koulupaikasta ja nähdään syksyllä!

Motto: Ei tyhjä säkki pystyssä pysy
Lempitapahtuma fuksivuodelta: LaSkin Goes Ruka

Rosa Kurkela

Moikka!
Onnittelut kaikille opiskelupaikasta ja tervetuloa 
Lappeen rannoille syksyllä! Mä oon Rosa, 20-vuotias 
toisen vuoden tutalainen ja ilolla osa tätä mahtavaa 
kandiporukkaa. Ite oon alunperin kotoisin Suomen 
Chicagosta (Lahesta) ja kohtalon ansiosta eksyin viime 
syksynä tänne Etelä-Karjalaan. Oma fuksivuoteni oli 
ihan mahtava ja uskon, että tuleva vuos on ainakin yhtä 
tapahtumarikas. Ihanaa päästä näkemään teitä kaikkia 
elokuussa <33!

Motto: Tässä ei pyritä täydellisyyteen, vaan läpipääsyyn
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Karjalan approt

Noora Liikanen

Moikka ja onnittelut hyvästä opiskelupaikasta! Mä oon 
Noora Liikanen ja alotin viime syksynä mun opiskelut eli 
mulla alkaa syksyllä toinen vuos tuta-opintoja. Täytän just 
ennen fuksiviikkoja 20 ja oon alunperin Kangasniemeltä.  
Toivon, että te kaikki osallistutte aktiivisesti tapahtumiin, 
niin saatte paljon kivoja muistoja. Ootan jo ihan super 
paljon teidän uusien fuksien tapaamista ja tän vuoden 
fuksiviikkoja, joten siellä nähdään!!<33

Motto: Better sorry than safe :)
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Willimiehen wipellys

Iida-Eerika Hänninen

Moikka moi! Mun nimi on Iida-Eerika hänninen ja nyt 
syksyllä aloitan toisen vuoden tutalla. Ikää on 19v ja 
oon kotoisin Leppävirralta. Onnea opiskelupaikasta, 
ootte tehnyt aivan loistavan valinnan opiskelupaikan 
suhteen! Ainakin mulla fuksivuosi oli mahtavampi kuin 
osasin ikinä odottaa, joten toivon että tekin nautitte 
siitä täysillä ja otatte kaiken ilon irti!! Syksyllä nähdään!

Motto: Ei se oo niin justiinsa
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Fuksisuunnistus

Markus Honkonen
Morjensta fuksit!

Meikä on Markus Honkonen, 20-vuotias, alunperin 
kotoisin Keski-Suomesta Äänekoskelta. Syksyllä 
alkaa mun toinen vuosi tutalla. Fuksivuosi oli yks 
ikimuistosimmista vuosista mulle. Toivon, että te uudet 
fuksit tuutte rohkeesti osallistumaan fuksivuoden 
tapahtumiin, jolloin saatte kaiken irti fuksivuodesta!

Motto: Boredom comes from a boring mind
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Estiem matka Ranskaan
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Roope Huittinen

Oon Roope 22 vee ja kotosin Savonlinnast. Miulla alkaa 
nyt toka vuos tutalla täällä Lappeenrannassa ja oon ko-
tiutunu tänne tosi hyvin. Omasta fuksivuodesta jäi käteen 
ikimuistosia kokemuksia ja kehotanki teitä rohkeesti osal-
listumaan kaikkee aina kun mahollisat. Ootan innolla, että 
pääsee tapaamaa teitä, joten nähhää fuksiviikoilla!

Motto: Jos nukut et saa mitään, Jos oot hereillä voit saada 
vaikka kalan.
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Marathon Monday

Miko Jäkälä

Moikka vaan fuksit!

Oon Miko Jäkälä, 21 vee toisen vuoden tutalainen ja ko-
toisin Saimaan rannalta täältä Lappeenrannasta. Onnit-
telut opiskelupaikasta, ja valmistautukaa ikimuistoiseen 
aikaan elämässänne, nimittäin opiskelijaelämään! Viime 
vuosi oli mahtava, joten tulevasta vuodesta tulee vähin-
täänki yhtä railakas

Motto: Parempi kossu taskussa kuin kymmenen tiskillä
Lempitapahtuma fuksivuodelta: FinnHits

Kalle Valén

Hyvää päivää fuksit! Mä oon Kalle Valén ja 22-vuotias toisen 
vuoden tutalainen Kuopiosta eksynyt Saimaan rannalle opiskele-
maan. Ootte tehny aivan mahtavan päätöksen lähtee opiskelee 
tutaa just luttiin. Tuleva vuosi ja etenkin fuksiviikot tulee olemaan 
täynnä vaikka mitä hauskaa. Tärkein ohje, minkä voin antaa on, 
että levätkää nyt ennen syksyä ja osallistukaa tulevan vuoden ai-
kana kaikkeen mahdolliseen mukaan. Nähdään syksyllä lappeen 
Rannoilla!! 

Motto: Kokeilumieli on rento
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Kaplaakin Rankka

Anna Liljeström

Heisulivei, Olen Anna, 19-vuotias Espoon takametsien 
hattivatti. Missä ikinä viiletänkin, mut tunnistaa ylipuukatusta 
repusta. Yliopistossa olen löytänyt innostuksen tanssiin 
ja siksi taoahtumista mut yleensä löytääkin tanssilattialta 
heilumasta. Lisäksi olen pesunkestävä heppatyttö ja maaninen 
ruokakulinaristi

Motto: Kysyvä ei tieltä eksy
Lempitapahtuma fuksivuodelta: WAPPU

Mikko Kaponen

Moikkuuuu
Meikän nimi on Mikko Kaponen ja oon alun perin Pohjois-Espoon  
periferiasta kotoisin. Oon 21 ja määki tulin tänne vuos sitte käsiä 
heiluttaa. Onnittelut vielä munkin puolesta kaikille tänne päässeil-
le ja pahoittelut kaikille Aallon sekä Tampereen rejekteille, aina ei 
onnista. On tääki iha ok. Ootan kuitenkin innolla, että nähään sitte 
syssymmällä ja alotetaan hauska vuosi!

Motto: Lut ei ollu mun ykkösvalinta, mut tää oli paljon enemmän 
kun odotin ja nyt en vaihtais mihinkään
Lempitapahtuma fuksivuodelta. Liugur

Elia Bärholm
 
Moikkelis!
Mun nimi on Elia Bärholm, oon 21-vuotias ja alotan syk-
syllä tokan vuoden tutalla LappeenRANNOILLA. Oon ko-
tosin Espoost, josta päädyin tänne Saimaan paratiisin ää-
reen. Eka vuos meni nopeesti ja hauskaa oli. Tavotteena 
onkin pitää huoli, että teillä on vähintää yhtä hauskaa!!

Motto: Aina ei voi voittaa mut harvoin hävitää
Lempitapahtuma: LaSkin Goes Ruka
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Milja Ruohola

Terve! Ja heti alkuun onnittelut opiskelupaikasta!! Mä oon 
Milja Ruohola, 22-vuotias toisen vuoden tutalainen ja alun 
perin Tampereelta. Tuun oleen yks teidän kandituutoreis-
ta tulevana vuonna täällä LUTissa. Fuksivuosi on ainut-
laatuinen vuosi ja tulee menemään ohi nopeammin kuin 
huomaakaan, joten eri tapahtumiin kannattaa osallistua 
opiskelustressistä huolimatta, tai juurikin sen takia. Jos 
tulee mitään kysyttävää, niin aina voi tulla kysymään!
Nähdään syksyllä!

Motto: Kuolema kuittaa univelat
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Willimiehen Wipellys

Kalle Mustakallio

Morjesta!
Mun nimi on Kake Mustakallio ja olen Popedan mailta 
kotosin. Onnittelut opiskelupaikan saannista! Oot tehnyt 
hienon valinnan lähtemällä seikkailuun tänne Rannoille. 
Itse rouhin koulupaikan LUTin highwayn kautta ja lähden 
nyt opiskelemaan toista vuotta teidän tuutorina. Nähdään 
fuksiviikoilla!

Motto: Elä täysillä
Lempitapahtuma fuksivuodelta: Pikkulaskiainen
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Fuksiviikkojen pakkauslista:

• Opiskelijakortti
 -Opiskelijakortti kannattaa tilata ajoissa Frankin-sivustolta

• Varusteet säälle kuin säälle
 -Ohjelmaa järjestetään paljon myös ulkona, joten 
 kannattaa varautua säänmukaisin varusteisin eri olosuh  
 teisiin

• Vanha ylioppilaslakki & tutti ja narua
 -Lappeenrannan teekkarikulttuuriin kuuluu uusien opis-  
 kelijoiden  fuksilakit. Nämä askarrellaan fuksiviikkojen ai-  
 kana vanhasta ylioppilaslakista, tutista ja narusta.

• Smart casual asu
 -Fuksiviikkojen aikana Kaplaaki järjestää uusille opiskeli  
 joilleen coktailtilaisuuden, jossa dresscodena on smart   
 casual asu

• Hyvää mieltä ja positiivista asennetta
 -Oikealla asenteella fuksiviikot tulevat olemaan ikimuistoiset

VINKIT ORIENTAATIOON!

Orientaatioon on enää muutamia viikkoja aikaa! Alla löy-
dät vinkkejä fuksiviikoille valmistautumiseen!

Fuksiviikot alkavat maanantaina 29.8.2022 Lappeenrannan kampuksel-
la. Saavuthan ajoissa paikalle, jotta aloitus sujuu mahdollisimman jouhe-
vasti! Saapumisohjeet yliopistolle löydät täältä!.

Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan LUT-Yliopiston käytäntöihin ja 
kampukseen. Toisella viikolla alkavat luennot ja harkat, joiden ohella fuk-
siviikkojen ohjelma jatkuu. LUTin nettisivuilla kannattaa tutustua ainakin 
uusien opiskelijoiden ja Tuotantotalouden koulutusohjelman osioon, joista 
löytyy paljon uutta informaatiota.

Iltaohjelmaakaan ei viikoilta puutu. Ylioppilaskunta (LTKY) ja killat järjes-
tävät illasta toiseen monipuolista toimintaa, johon kaikki voivat osallistua. 
Iltaohjelma löytyy LTKY:n sivuilta ja Facebookista, ja sitä päivitetään elo-
kuun aikana..

Mikäli fuksiviikoista heräsi jotakin kysyttävää, voit Kaplaakin fuksit ’22 
-fb-ryhmässä kysellä tai laittaa suoraan viestiä osoitteeseen fuksivastaa-
va@kaplaaki.fi

Fuksiviikot ovat loistava tilaisuus tutustua uusiin opiskelutovereihin, yli-
opistoon ja opiskeluelämään, joten niihin kannattaa osallistua avoimin 
mielin ja positiivisella asenteella!

https://www.lut.fi/tutustu-meihin/yhteystiedot/saapumisohje
https://elut.lut.fi/fi/opintojen-aloittaminen
https://www.lut.fi/fi/opiskelu/tekniikka/tuotantotalouden-kandidaattiohjelma
mailto:fuksivastaava%40kaplaaki.fi?subject=
mailto:fuksivastaava%40kaplaaki.fi?subject=
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Brian Kottarainen  Ylioppilaskunnan ja Skinnarilan Vapaavaltion 
perustajahahmo
Cafe Labra Skinnarilankadun legendaarinen pyöräkellari
EI-sektori Kiltojen emännät ja isännät
Fuksi SINÄ, ensimmäisen vuoden opiskelija
Fuksijaosto Kaplaakin fuksivastaavan luotsaama fukseista koostuva 
ryhmä, joka järjestää yhdet syksyn suosituimmista bileistä eli ”Fuksijaoston 
bileet”
Fuksilakki Fuksin tunnusmerkki, ennen Teekkarin arvonimeä käytettävä 
tupsulakin virantoimittaja
Fuksipiste Keräillään vuoden mittaan käydyistä tapahtumista, tarpeeksi 
kerättyään voidaan ansaita Teekkarin arvonimi Wappuna
Fuksipisteläystäke Pahvi, johon fuksipisteitä kerätään
Cafe-Bar G, Gee Skinnarilan kantapaikka, kampusalueella sijaitseva   
ravintola
Hässi lappeen Rantalainen Wappulehti
Kellari YO-talon kellari, toimii vuoden aikana monien tapahtumien 
näyttämönä
Kakkonen Kaplaakilaisten joukossa suosituin korttipeli, jota jokainen 
itseään kunnioittava kaplaakilainen osaa pelata
Kekkuli Kilta- tai muussa järjestötoiminnassa mukana oleva ihminen
Kiltahuone, Kiltis Killan valtaama osa osaston tiloista, varmin paikka 
tavata joku killan kekkuleista, tarjolla lehtiä, pelejä, kahvia, Playstation, 
tietokone ja vanhempien opiskelijoiden järkkymätöntä tietämystä

Kursio, Excursio Opintomatka yritykseen ta sisarkiltaan
Kylteri Kauppatieteiden vanhempi tieteenharjoittaja
Kyykkä Karjalainen perinnepeli, jonka teekkarit ovat ottaneet 
omakseen
PoWi Polytekninen Willimiesklubi, lappeen Rannan teekkari- ja 
kylterikulttuurin ylläpitäjä 
Punamusta Karjalaisia teekkari- ja kylterilauluja sisältävä kirja
Saunis Emäntien ja Isäntien järjestämä saunailta PK-5:lla joka tiistai
Sitsit Akateeminen pöytäjuhla
Skinnarilan vapaavaltio, SSV Yliopiston ympäristön alueet 
Linnunradalle asti
Suomi-paita Kaplaakin fuksivastaavan tunnusmerkki eli Suomen 
jääkiekkomaajoukkueen pelipaita
Teekkari Vanhempi teknisten tieteiden opiskelija
Teekkarilakki Teekkareiden käyttämä tupsulakki, lappeen 
Rantalaisessa teekkarilakissa on seitsemän kulmaa ja kokardina Aalef-
kirjain, jota ympäröi hammasratas
Tuutori Ohjaa sinut opintojen ja teekkarielämän alkuun
Wappu Huhtikuussa alkava opiskelijoiden juhla, jota Skinnarilassa 
juhlitaan pisimpään Suomessa
Niskalaukaus, Nisuri Kaplaakilaisten lempijuoma

SKINNARILA - SUOMI - SKINNARILA SANAKIRJA
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Kaplaaki ry
LUT Tuotantotalouden 

kilta
Laserkatu 10

53850 Lappeenranta
www.kaplaaki.fi

Nähdään elokuussa!
Tervetuloa!

Nähdään elokuussa!
Tervetuloa!
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