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Suuret onnittelut juuri sinulle pHuk-
si, olet päätynyt Skinnarilan kam-

pukselle, lappeen Rannoille ja edessäsi 
on kenties ensimmäinen vuotesi yliopis-
to-opintojen parissa! Mikä parasta, koulu-
tusohjelmaksesi on valikoitunut Kemian-
tekniikka täällä LUT-yliopistossa. 

Silmiesi edessä avautuva digitaali-
nen läpyskä on Kemiantekniikan Killan 
valmistama reaktiotuote: Käyttöturvalli-
suustiedote eli KTT. Tämä lehtinen toi-
mii ensioppaanasi lappeen Rantalaisen 
teekkarikulttuurin sekä kemiantekniikan 
opiskelun maailmaan. Seuraavilta sivuilta 
löydät terveiset niin kiltamme pHuksivas-
taavalta ja tuutoreilta, sekä muuta muka-
vaa lueskeltavaa loppukesään.

Kemiantekniikan Kilta ry on koulutus-
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ohjelmamme opiskelija-ainejärjestö, 
johon kuuluvat lähes kaikki alamme 
opiskelijat LUTista. Tarkoituksenam-
me on luoda yhteishenkeä kemi-
antekniikan opiskelijoiden kesken, 
vaalia jäsentemme etuja yliopistol-
la, tarjota erilaisia jäsenetuja, sekä 
ohjeistaa teitä pHukseja opiskeli-
jaelämänne alkuun. Kilta järjestää 
vuoden aikana monia tapahtumia, 
joissa pääset tutustumaan vanhem-
piin opiskelijoihin sekä teekkarikult-
tuuriin.

Esimerkkejä tapahtumistamme 
ovat ekskursiot, eli vierailut alan yri-
tyksiin ympäri Suomea, sekä sitsit ja 
vuosijuhlat, jotka ovat akateemisia 
pöytäjuhlia. Kilta järjestää myös mui-
ta aktiviteetteja noin parille sadalle 
jäsenelleen ympäri vuoden.

Yhteistyömme ulottuu koko kam-
puksen muihin kiltoihin ja ainejärjes-
töihin, sekä ulkopaikkakuntalaisiin 
sisarkiltoihin, joihin pääset tutustu-
maan etenkin ekskursioilla. Jokai-
sella killalla on omanväriset opiske-
lijahaalarinsa, joista erotat eri alojen 
opiskelijat. Meillä kemiantekniikalla 
täällä Skinnarilassa on mustat haala-
rit, jotka saat omaksesi ensimmäisen 
vuoden kuluessa kiltaan liittyessäsi.

Heti ensimmäisestä viikosta al-
kaen sinua opastavat tuutorit sekä 
killan pHuksivastaava. Tuutorit aut-
tavat sinua opiskelun alkuun pääse-
misessä ja yhdessä pHuksivastaa-
van kanssa pitävät huolen siitä, että 
kaikki pitävät hauskaa ja tutustuvat 
toisiinsa sekä omaksuvat Skinnarilan 

hengen.
Näillä sanoilla haluan toivottaa 

sinut tervetulleeksi mustahaalari-
seen joukkoomme koko Kemiantek-
niikan Killan hallituksen puolesta! 
Tapaamisiin!

Terveisin,
Joni Lampila
Puheenjohtaja
Kemiantekniikan Kilta ry
pj@kemiantekniikankilta.fi
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Tuutorien ja
pHuksivastaavan 

esittely



Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Opri

1.2 Käyttötarkoitus
 pHuksivastaava
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Reaktiokinetiikka

Mä oon Opri, 22-vuotias kete-
läinen. Alotan syksyllä neljännen 
vuoden opinnot ja samalla toimin 
uusien fuksien fuksivastaavana. 
Kotosin oon Kuopiosta Savon maan 
sydämestä.

Ihan ensimmäiseksi, onnittelut 
opiskelupaikasta! Mahtavaa saada 
uusia tyyppejä mukaan meidän po-
rukkaan (KeTeKuplaan)! Yhdessä 
minä ja tuutorit autetaan teidät al-
kuun niin opiskelussa kuin teekka-
rikulttuuriin tutustumisessa.

Toivottavasti tulette avoimin mie-
lin mukaan tapahtumiin ja yhteiseen 
tekemiseen heti fuksiviikkojen alus-
sa. Teitä on tulossa tänne lappeen 
Rannoille ympäri Suomea, joten 
luvassa on varmasti paljon uusia 
kavereita. Ensimmäiset päivät ovat 
jokaiselle jännittävää aikaa, kun 
ollaan uuden edessä. Porukkaan 
kuitenkin mahtuu jokainen omana 
itsenään eikä tarvitse jännittää tur-
hia, hyvin se menee :) 

Nähdään syksyllä!

Moikkuu!
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Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Magnus

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Saattaa aiheuttaa koordi-
 naatiokyvyn menetystä ja
 verenvuotoa

Mä olen Magnus, kaverit käyttä-
vät usein lempinimeä Magge. Olen 
22-vuotias ja aloitan syksyllä toisen 
vuoden opinnot kemiantekniikalla. 
Olen kotoisin Espoosta, mutta olen 
asunut ulkomailla suurimman osan 
elämästäni, joten puhun sujuvasti 
myös englantia. 

Omassa fuksivuodessani oli eh-
dottomasti parasta se, että tutustuin 
upeisiin uusiin ihmisiin. Me pyrimme 

muiden tuutoreiden kanssa siihen, 
että teidän kaikkien fuksivuodesta 
tulee unohtumaton. Joten kannus-
tan teitä kaikkia tulemaan rohkeasti 
mukaan tapahtumiin ja ottamaan 
fuksivuodesta irti mahdollisimman 
paljon. 

Onnittelut vielä uudesta opiske-
lupaikasta!

Moikka!
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Mun nimi on Leevi ja ikää mittaris-
sa 22 vuotta.Syksyllä alkaa mun toi-
nen opiskeluvuosi kemiantekniikalla 
lappeen Rannoilla. Alkuni oon saanu 
Lapuan lakeuksilla mutta nyt jo joten-
kin kotiutunut tänne itä-suomalaisten 
keskuuteen.

Siistiä päästä ohjaamaan teidän 
opiskelun aloitusta. Luvassa varmasti 
teekkarihommia, yöelämää ja opiske-
lua. Mun mielestä parasta pHusivuo-
dessa oli erilaisten tapahtumien kirjo 

ja niiden mukanaan tuomat ystävät ja 
kaverit.

Loppuun muutama vinkki mitä 
tarvitaan lappeen Rannoilla:

1.   Avoin mieli
2.   Innokkuutta
3. Pikkuisen rohkeutta ja kykyä 

heittäytyä
näillä pärjää pitkälle!
Nähdään syksyllä!

ps. Tästä tulee mahtava vuosi!

Moro!

Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Leevi

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Aiheuttaa sekavia olotiloja
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Oon Veera ja alotan nyt syksyl-
lä toisen vuoden kemiantekniikan 
opinnot. Ikää on kertynyt 20 vuotta 
ja oon kotosin Keravalta :) toimin 
siis teidän fuksien yhtenä tuutoreis-
ta!

Omassa fuksivuodessa parasta 
oli ehdottomasti kaverit, aivan uu-
sien asioiden opettelu sekä opiske-
lijaelämään tutustuminen.

Itseäni ainakin vuosi sitten jän-
nitti aloittaa opiskelut täällä lappeen 

Rannoilla, mutta tuutorien sekä 
kavereitten avulla se oli kuitenkin 
helppoa. Älä stressaa siis koulun 
aloitusta sillä me tuutorit huolehdi-
taan kyllä et pääsette hyvin alkuun 
opinnoissa ja yliopistoelämässä!

Onnea vielä opiskelupaikasta, 
teit oikean päätöksen, kun valitsit 
juuri LUTin.

Moikka!

Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Veera

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Reagoi kiivaasti etyylialkoho- 
 lin kanssa
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Mä oon Veeti ja aloittelen toista 
vuottani kemiantekniikan opiske-
luissa ja toimin yhtenä teidän tuuto-
reista. Ikää multa löytyy 22 vuotta ja 
olen kotoisin Lopen perunapeltojen 
keskeltä. 

Tervetuloa teille kaikille uusille 
fukseille tänne lappeen Rannoille 
mahtavaan opiskelijayhteisöön mu-
kaan! Minä ja muut tuutorit pidetään 
huoli, että opitte yliopisto-opiskelun 

ja teekkarielämän tavoille. 
Itselle parasta omassa fuksi-

vuodessani oli monet uudet ystävät 
ja hienot kokemukset erilaisten ta-
pahtumien parissa. Suosittelen siis 
teille kaikille avoimuutta ja rohkeut-
ta lähteä moneen asiaan mukaan, 
niin saatte mahdollisimman paljon 
irti omasta fuksivuodestanne.

Moro!

Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Veeti

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Pitkäaikainen altistuminen 
 voi aiheuttaa maksavaurioita
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Mie oon Kasper. Ikää 21 vuotta, 
kotoisin oon Joensuusta ja aloitte-
len syksyllä toista vuotta opintojen 
parissa. 

Minä ja tuutorikollegani tullaan 
pitämään huoli, että teistä jokainen 
pääsee opintoihin mukavasti kiinni 
ja oppii opiskelijaelämän tärkeim-
mät temput. Omassa fuksivuodes-
sa ehdottomasti parasta oli uudet 
piirit ja kaverit sekä opiskelijatapah-

tumat, joihin kannustan teitä kaikkia 
reippaasti osallistumaan alusta al-
kaen.

Lämpimät onnittelut opiskelu-
paikasta ja nähään syksyllä!

Moro!

Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Kasper

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 
Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Pieninä annoksina
 altistumisella positiivi-
 nen terveysvaikutus

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta
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Mä oon Tinka 21-vuotias ja oon 
yks teijän tulevista tuutoreista! Mä oon 
alunperin kotosin Vantaalta ja ihastunut 
Lappeenrantaan ensimmäisen vuoden 
aikana. Syksyllä alotan siis toisen vuo-
teni labrojen ja kaavojen parissa kemi-
antekniikalla. Meidän tuutorien tehtävä 
on auttaa teijät alkuun opiskeluissa ja 
näyttää teille millaista teekkarikulttuuri 
on meijän LUT:issa. 

Kun mun fuksivuoteni alkoi, en 
tuntenut ketään entuudestaan ja ai 
että kyllä jännitti. LUT:in mahtavan yh-

teishengen ja hauskojen tapahtumien 
ansioista uusiin ihmisiin tutustuminen 
oli todella helppoa. Uudet ihmiset ja 
unohtumattomat opiskelija tapahtumat 
ovatkin päällimmäisenä mielessä fuksi-
vuodelta. 

Vinkkinä neuvoisin teitä tulemaan 
kouluun ennakkoluulottomasti ja suo-
sittelen osallistumaan yhteisiin tapahtu-
miin avoimesti! En malta odottaa, että 
päästään pitämään hauskaa yhdessä. 
Pidemmittä puheitta onnittelut opiskelu-
paikasta ja nähdään syksyllä!

Moiii!

1.1 Kauppanimi
 Tinka

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

2.1 Erityisominaisuudet
 Eksoterminen
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Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

Kohta 2: Vaaran yksilöinti



Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Sara

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Herkästi syttyvä neste ja 
 höyry

Oon 22- vuotias ja alotan syksyl-
lä mun toisen vuoden opinnot kemi-
antekniikan parissa täällä Lappeen-
rannassa. Kotoisin oon Vantaalta, ja 
oon yks teidän uusista tuutoreista!

Meiän tuutoriporukka tekee 
kaikkensa toivottaakseen teidät 
tervetulleiksi LUTin maailmaan ja 
auttaa teitä kaikessa tarvittavassa, 
sekä tutustuttaa teidät teekkarikult-
tuuriin. Omassa fuksivuodessa pa-
rasta olivat minulle uudet ihmiset ja 

kokemukset joita se toi mukanaan.
Odotan innolla kaikkien tapaa-

mista! Muistakaa avoin mieli, vaik-
ka uusi koulu onkin aina jännittävä 
asia. 

Vielä kerran onnea opiskelupai-
kasta, ja tervetuloa kemianteekka-
rien maailmaan!

Moi kaikki oon Sara!
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Kohta 1: Aineen tunnistetiedot

1.1 Kauppanimi
 Ada

1.2 Käyttötarkoitus
 Tuutori
 

Käyttöturvallisuustiedote
Kemiantekniikan Kilta

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Erityisominaisuudet
 Hydrofiilinen

Mää oon Ada, 20-vuotias nyt 
toista vuotta alottava kemianteknii-
kan opiskelija. Oon kotoisin Muu-
ramesta (Jyväskylän läheltä) ja 
alotin ite LUTissa ketään tuntemat-
ta ja Lappeenrannassa koskaan 
aikasemmin käymättä. Mua jännitti 
opintojen alotus tosi paljon ja niin 
varmaan monia teistäkin, mut nou 
hätä koska me tuutorit pidetään kyl-
lä hyvää huolta siitä että teijän opis-

kelijaelämä lähtee hyvin käyntiin ja 
pääsette sisään mahtavaan teekka-
rikulttuuriin! 

Fuksivuodesta ja fuksiviikoista 
tulee varmasti tosi kivat ja unoh-
tumattomat kuhan lähette avoimin 
mielin kaikkeen touhuun mukaan 
:) hurjasti onnea opiskelupaikasta, 
syksyllä nähdää

Moikka!
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E-I Emäntä–isäntä-sektori. 
Järjestävät erilaisia tapahtumia 
ja sauniksia.

Fuksi/pHuksi  Ensimmäisen 
vuoden opiskelija (pHuksi nimen-
omaan kemiantekniikan)

G Cafe Bar G, ylioppilastalon vie-
ressä oleva kuppila ja kotisohvan 
jatke

Jäynä Teekkareiden järjestämä 
hauska pila, jonka on tarkoitus 
aiheuttaa hämmennystä muissa 
ihmisissä

KeTeK Kemiantekniikan Kilta 
ry, ainejärjestö kemiantekniikan 
opiskelijoille

Kiltis Kiltahuone, jossa kaikilla 
killan jäsenillä on oleskelulupa

Kylteri Kauppatieteiden opiskelija
Kyykkä Vanha karjalainen ulko-
laji, jota opiskelijat harrastavat 
ahkerasti

Lytky Ylioppilaskuntamme LTKY, 
jonka jäseniä ovat kaikki yliopis-
ton opiskelijat

Noppa  Opintopiste
Saunis  Saunailta, vuorossa ole-
vien kiltojen EI-sektorin järjestä-
mänä tiistaisin

Sillis Silliaamiainen, joka järjes-
tetään vuosijuhlien tai sitsien 
seuraavana päivänä

Sitsit Akateeminen pöytäjuhla, 
jossa lauletaan ja nautitaan hy-
västä ruoasta ja juomasta (usein 
jollain teemalla)

Skimble Sikakimble, KeTeKin 
kehittämä hauska seurapeli ”:D”

Teekkari Tekniikan alan opiskelija
Vujut Vuosijuhlat, esim. killan tai 
muun ainejärjestön järjestämänä

YO-talo/yolo rakkaalla lapsella 
on monta nimeä – ks. takakansi

SUOMI
SVV

SUOMI
SANAKIRJA
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KUVIA VUOSIEN VARRELTA
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Hei fuksi!
 
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa sinulle mitään. 
Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, palkkatietoa, jäsenetuja ja 
alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien webinaareihin.
 
TEK on 77 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen yhteisö. Olemme 
osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria kysymyksiä ilmastonmuutoksesta 
luonnon resurssipulaan ja modernin työelämän haasteisiin.
 
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
 
 

Terveisin,

Miko Kuokkanen
Opiskelijayhdyshenkilö,  
Lappeenranta
 +358 44 0808 035
miko.kuokkanen@tek.fi
Telegram: @mikokuokkanen
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Joni Lampila
TEK-kiltayhdyshenkilö

joni.lampila@kemiantekniikankilta.fi
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Haalarit – opiskelijan
virkapuku
Opiskelijahaalarit, eli yksinkertaisemmin 
haalarit, ovat opiskelijajuhlissa ja 
muissa tapahtumissa pääsääntöisesti 
käytettävä asu. Yleensä tapatumiin 
laitetaan juurikin haalarit, jos 
dresscodesta eli pukukoodista ei 
ole erikseen ilmoitettu. Haalarit ovat 
materiaaliltaan hengittävää, joustavaa 
ja kestävää polymeeriä, ja niitä on 
miellyttävä pitää kuumassakin ja 
raskaassa sisäilmassa.

Jokaisella ainejärjestöllä eli 
killalla on oman väriset haalarit. 
Kemiantekniikan Killan haalarit ovat 
väriltään mustat. Mustalle värille ei ole 
löytynyt mitään logiikkaan perustuvaa 
selitystä, mutta jotkut vanhemmat 
tieteenharjoittajat sanovat värin olevan 
tyypillinen lääketieteelle ja muille 
superihmisten opiskelualoille. Musta 
väri on vakiintunut Kemiantekniikan 
Killalle aikojen saatossa. 

pHuksit saavat haalarinsa yleensä 
ennen KeTeläisten paljon odottamaa 
Luonnontieteilijöiden jouluristeilyä, 
joka järjestetään marraskuun 
lopussa.Tapahtuma on yhden päivän 
risteily Ruotsiin, ja monet KeTeläiset 
mieltävät sen vuoden kohokohdaksi 
pHuksiviikkojen ohella.

Kuva: Miti



19

KETEK SOMESSA

Kiltahuone, eli tuttavallisemmin kiltis 
on kemiantekniikan opiskelijoiden 
yhteinen ”olohuone”. Kiltahuoneella 
voit viettää aikaa yhdessä 
opiskelijatovereidesi kanssa kahvia 
juoden, opiskellen tai ihan vain 
hengaillen.

Suurin osa KeTeläisistä käykin 
nauttimassa raikasta Pauligin 
juhlamokkaa juuri luentojen välissä. 
Moni tulee kiltikselle myös, vaikkei 
olisi luentoja, koska kiltahuone 
on mitä parhain paikka nähdä 
ystäviä. Ole siis rohkea pHuksi, 
ja tule nauttimaan kiltahuoneen 
syleilystä heti ensimmäisestä 
opiskeluviikostasi lähtien!

Kiltahuone

  @ketekry

  KeTeK - Kemiantekniikan
  Kilta ry

  kemiantekniikankilta.fi
WWW



G
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PIKAOPAS KAMPUKSELLE
1    Kiltahuone
2    Pääsisäänkäynti
3    YTHS
4    Ylioppilastalo ja LTKY:n toimisto
5    Kemian vaihe ja laboratoriot
6    Opintotoimisto ja ”IC”
G   Cafe G Bar

6


