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 Puheenjohtajan tervehdys 

 Hoi  sinä  siellä!  Juu  juu,  juuri  sinä  laskennallisen  tekniikan 
 fuksi,  joka  luet  tätä  kaavakokoelmaa.  Tervetuloa  lappeen 
 Rannoille! 

 Edessäsi  avattuna  on  tällä  hetkellä  kaavakokoelma  ,  joka 
 pitää  sisällään  ensiapua  alkuhypeen  opiskelupaikan 
 saannista!  No  mutta  mikä  ihmeen  kaavakokoelma  ja  mitä 
 se  pitää  oikein  sisällään?  Ei  hätää,  vielä  ei  tarvitse  laskea 
 mitään  vaan  tämä  opus  pitää  sisällään  tärkeää 
 informaatiota  tulevia  fuksiviikkoja  ja  kiltaa  koskien,  joten  ei 
 muuta kuin hypätään itse pihviin! 

 Minä  olen  Laakkosen  Petra  ja  toimin  rakkaan  kiltamme 
 Lateksii  ry:n  puheenjohtajana.  Olen  viidennen  vuoden  opiskelija  ja  kotoisin  Suomen 
 texasista  eli  kavereiden  kesken  Nivalasta.  Tämä  ei  suinkaan  ole  ensimmäinen 
 vuoteni  kiltamme  hallituksessa,  vaan  aikaisemmin  olen  toiminut  muun  muassa 
 tiedottajan  ja  edunvalvontavastaavan  hommissa.  Ennen  kuin  hyppäsin  kiltamme 
 hallituksen  toimintaan  mukaan,  niin  aloitin  kiltatoimijan  urani  fuksivuonna  vara-ei:nä 
 eli yhtenä killan toimihenkilöistä. 

 Puheenjohtajana  tehtäväni  on  pitää  huolta,  että  kiltamme  pysyy  pystyssä  ja 
 jäsenistömme  voi  hyvin.  Onneksi  tähän  hommaan  olen  saanut  avukseni  kymmenen 
 muuta  hallituksen  jäsentä  ja  useita  eri  toimihenkilöitä  vastaamaan 
 hyvinvoinnistamme. Näistä pääsette kuulemaan lisää fuksiviikoilla. 

 Paljon  tekstiä  killasta,  mutta  mikä  se  oikein  on?  Kilta  on  tekniikan  opiskelijoiden  eli 
 tutummin  teekkarien,  ainejärjestöstä  käytettävä  nimitys.  Meidän  Laskennallisen 
 tekniikan  opiskelijoiden  eli  tutummin  Latelaisten  kilta  on  Lateksii  ry.  Killan  tehtäviin 
 kuuluu  toimia  opiskelijoiden  edunvalvojana,  kehittää  laskennallisen  tekniikan 
 opetusta,  järjestää  opinto-,  sosiaali-  ja  kulttuuripalveluja  sekä  toimia  jäsenistönsä 
 sosiaalisten ja taloudellisten etujen puolesta. 

 Paljon  hienoja  sanoja,  mutta  mitäs  nämä  oikeastaan  käytännössä  tarkoittavat? 
 Kyseiset  termit  pitävät  sisällään  paljon  juhlia,  saunailtoja,  opintomatkoja,  erilaisia 
 koulutuspoliittisiin  kysymyksiin  liittyviä  tiedotustilaisuuksia,  haalarit,  kiltahuoneen, 
 kahvia, useita sohvia ja paljon muuta mukavaa. 



 Tuleva  vuosi  tuo  tullessaan  paljon  uutta  ja  odottamatonta,  mutta  omasta 
 kokemuksesta  voin  sanoa,  että  kannattaa  ennakkoluulottomasti  lähteä  testaamaan 
 uusia  asioita  ja  tutustumaan  uusiin  ihmisiin.  Tehdään  tästä  fuksivuodestanne 
 uskomattoman upea kokemus yhdessä! 

 Ps.  Jos  tiedon  jano  killastamme  vain  kasvoi  kaavakokoelmaa  lukiessasi  niin 
 fuksiviikkoja  odotellessa  kannattaa  käydä  ottamassa  haltuun  vielä  kiltamme  nettisivut 
 ja instagram: Lateksii.fi ja @lateksii_ry 

 Innolla tapaamistanne odottaen, 
 Petra Laakkonen 
 Lateksii ry:n puheenjohtaja 



 Fuksivastaavan tervehdys 

 Hei uusi fuksi! Tervetuloa 
 opiskelemaan laskennallista 
 tekniikkaa lappeen Rannoille! Täällä 
 voit oppia ja kokea paljon uutta, 
 kunhan vain lähdet rohkeasti ja 
 avoimin mielin mukaan erilaisiin 
 aktiviteetteihin. Ennen opiskelujen 
 alkua on fuksiviikot, joiden aikana 
 tutustut kampukseen, toisiin fukseihin 
 ja muihin opiskelijoihin tuutoreiden 
 johdolla. Päivisin käsitellään 
 opiskeluasioita kuten kursseille 
 ilmoittautumista. Illalla hengaillaan 
 porukalla kampusalueella ja 
 opiskelijatapahtumissa, joista 
 ensimmäinen on heti maanantaina! 
 Olen  Joona,  21-vuotias,  kotoisin  Hankasalmelta  ja  aloitan  kolmannen  opiskeluvuoteni 
 syksyllä.  Harrastan  muun  muassa  kyykkää  ja  frisbeegolffia.  Kyykkä  on  vanha 
 karjalainen  peli,  mutta  sitä  pelataan  opiskelijapiireissä  myös  Skinnarilan  Vapaavaltion 
 (SVV)  ulkopuolella.  Suosittelen  lämpimästi  kokeilemaan  kyseistä  lajia.  Voitte  jopa 
 perustaa oman fuksijoukkueen! 

 Toimin  fuksivastaavana  (FV)  ja  tehtäväni  on  perehdyttää  teidät  teekkarikulttuurin 
 perinteisiin  ja  saloihin.  Tunnistatte  minut  kuvan  mukaisista  fuksianpunaisista 
 haalareista  ja  kypärästä.  Oli  teillä  sitten  kysymyksiä  opiskelijaelämään,  opiskeluun  tai 
 ihan  mihin  vaan  liittyen,  niin  minua  voi  nykäistä  hihasta.  Fuksiviikoilla  saatte 
 fuksipisteläystäkkeen,  johon  voitte  kerätä  pisteitä  erilaisista  tapahtumista  ympäri 
 vuoden.  Kun  olette  keränneet  tarpeeksi  pisteitä,  niin  pääsette  laittamaan  teekkarilakin 
 päähänne keskiyöllä Suomen pisimmän Wapun loppuhuipennuksessa. 

 Monia  teistä  saattaa  jännittää  uusi  vaihe  elämässänne,  mutta  ei  syytä  huoleen,  sillä 
 tuutorit,  minä  ja  muut  vanhemmat  opiskelijat  autetaan.  Aluksi  tämä  oli  aivan  uusi 
 paikkakunta  minulle,  enkä  tuntenut  täältä  juuri  ketään.  Olen  kuitenkin  löytänyt  paljon 
 uusia  kavereita  eri  ainejärjestöistä,  myös  muista  yliopistoista.  Erityisesti 
 kerhotoimintaan  kannattaa  lähteä  mukaan,  niin  voi  löytää  kavereita,  joilla  on  samoja 
 harrastuksia  ja  mielenkiinnon  kohteita.  Myös  kiltatoiminta  on  mukavaa.  Itse  olen 
 kiltamme hallituksessa tiedottajana, sekä toimihenkilönä tiskijukkana. 



 Vielä  kerran  tervetuloa  lappeen  Rannoille.  Muistakaa  olla  oma  itsenne,  kokeilkaa 
 uusia asioita sekä verkostoitukaa muiden opiskelijoiden kanssa. 

 Fuksiviikkoja odotellessa, 

 Joona Lappalainen 

 Fuksivastaava 



 Fuksin tervehdys 

 Moikka fuksit! Ihan alkuun haluan 
 toivottaa teiät vielä kerran lämpimästi 
 tervetulleeksi lappeen Rannoille ja 
 Lateksiin huippuporukkaan! Mun nimi 
 on siis Veeti ja oon yks teidän 
 kuudesta tuutorista.Ootankin jo tosi 
 innolla, että päästään tutustumaan! 
 Oon 21-vuotias ja kotosin 
 Kempeleestä, Oulun seudulta. 
 Vapaa-aikaani kulutan pitkälti 
 kaikenlaiseen liikkumiseen ja urheiluun, jota tulee myös melko paljon seurattua. 

 Teillä on nyt alkamassa täysin uusi ja erilainen elämänvaihe, mikä varmasti jännittää 
 kaikkia ainakin joltain osin. Itsekin lähes toiselta puolelta Suomea tänne ketään 
 tuntematta muuttaneena voin myöntää, että jo ennen fuksiviikkojen alkua alla oli pari 
 hieman heikommin nukuttua yötä.. Onneksi me tuutorit ollaan auttamassa teitä 
 tänäkin vuonna alusta lähtien ihan kaikessa. Fuksiviikot on huippukivaa aikaa ja ihan 
 varmasti löydätte myös uusia kavereita jo niiden aikana, joten toivonkin kaikkien 
 lähtevän mukaan hyvällä fiiliksellä! 

 Itsellänikin tutustuminen opiskelijakavereihin alkoi heti fuksiviikoista ja jatkui läpi vuoden 
 muun muassa erilaisissa tapahtumissa. Monet kerrat oltiin myös kiltahuoneella 
 kyselemässä neuvoja viisaammilta. Hyvässä porukassa vuosi vierähti todella nopeasti! 

 Koko ensimmäinen opiskeluvuosi pitääkin sisällään paljon monenlaista koettavaa. 
 Vaikka opinnotkin pitävät teidät kiireisinä, on tärkeää jättää aikaa myös tapahtumille ja 
 muulle opiskelijaelämälle. Kiltatoiminnan kautta pääsette olemaan mukana killan 
 toiminnassa ja pysytte kartalla siitä, mitä Skinnarilassa milloinkin tapahtuu. Myös 
 erilaisten kerhojen myötä tekemistä löytyy varmasti kaikille aina kyykän peluusta ja 
 kuorolaulamisesta viinien maisteluun. Kannustankin kaikkia kokeilemaan uusia asioita 
 ja olemaan itsekin aktiivinen - näin saatte koko fuksivuodesta kaiken ilon irti. 

 Nähdään syksyllä! 

 Veeti Rajaniemi 
 Vuoden Fuksi 2022 



 Tuutorit esittäytyvät 

 Eero 

 Heippa fuksit ja onnea opiskelupaikasta! 
 Moi fuksit ja paljon onnea uudesta 
 opiskelupaikasta! Olen Eero, 21-vuotias 
 toisen vuoden aloittava latelainen ja yksi 
 tuutoreistanne. Lappeenrantaan olen 
 eksynyt Iisalmesta Pohjois-Savosta. 
 Vapaa-ajalla jumppailen punttisalilla ja 
 penkkiurheilen, ja totta kai kierrän 
 opiskelijatapahtumia! 
 Tullessani ensimmäistä kertaa Lappeenrantaan 
 viime syksynä, en tiennyt kaupungista juuri mitään enkä ketään. Kuitenkin heti 
 ensimmäisellä viikolla pääsin tutustumaan uusiin huipputyyppeihin, ja näin varmasti 
 käy teillekin. Fuksivuosi oli niin huippua, että en meinaa nyt kesällä malttaa odottaa, 
 että uusi lukukausi alkaa. Toivottavasti saavutte opiskelemaan uteliaina ja avoimin 
 mielin. Tällä reseptillä fuksivuodestanne tulee varmasti ikimuistoinen. 
 Tervetuloa Lappeenrantaan ja laskennalliselle tekniikalle! 

 Matti 

 Moro fuksit, isot onnittelut kaikille 
 opiskelupaikasta ja Lappeenrannassa 
 nähdään! Mä oon tosiaan Matti, yks teiän 
 tuutoreista syksyllä. Oon 21-vuotias, 
 kotoisin Sipoosta Uudeltamaalta ja aloitin 
 opiskelun viime syksynä Laskennallisella 
 tekniikalla. Vapaa ajalla lähinnä näen 
 kavereita, pelaan, urheilen ja 
 kuuntelen/soitan musiikkia. 



 Itselleni oli alku Lappeenrannassa kohtuu helppo, sillä muutama ennalta tuttu 
 kaverini oli jo opiskelemassa siellä. Mutta teillä useilla varmasti ihan uusi paikka ja 
 uudet ihmiset, sen takia me tuutorit ollaan teidän apuna sopeutumisessa 
 lappeenrantaan, ja autetaan teitä pääsemään opintojen alkuun sekä 
 opiskelijaelämään mukaan. 

 Suosittelen koittamaan tulla kaikkeen mahdolliseen mukaan, riippumatta vaikuttaako 
 tapahtuma/asia kiinnostavalta etukäteen. Jo fuksiviikkojen aikana pääsee 
 tutustumaan valtavan moneen ihmiseen, sekä näkemään monenlaista tekemistä. 

 Nauttikaa loppukesästä ja syksyllä nähdään! 

 Toni 

 Moro fuksit! Ensimmäiseksi, onnittelut opiskelupaikasta ja 
 tervetuloa lappeen Rannoille! Mun nimi on Toni, oon 
 kotoisin Joensuusta ja syksyllä minulla alkaa toinen vuosi 
 laskennallisella tekniikalla. Vapaa-aikani kulutan mieluiten 
 frisbeegolfin ja salilla reenaamisen parissa. 

 Lappeenrantaan muuttaminen viime syksynä oli 
 jännittävää, odotin hyvin innoissani mitä tämä uusi vaihe 
 elämässä tuleekaan pitämään sisällään. Olen päässyt 
 täällä tutustumaan uusiin ihmisiin, olen myös kokenut 
 laskennallisen tekniikan olevan juuri se oikea juttu 
 meikäläiselle. Fuksivuoden ehdoton kruunu oli se hetki, 
 kun pääsimme Wappuna fuksitovereiden kanssa ensimmäistä kertaa painamaan 
 teekkarilakit päähämme. 
 Fuksiviikoilla saatte ensikosketuksen niin yliopistossa opiskeluun kuin 
 opiskelijaelämäänkin, suosittelen lähtemään niille avoimin ja uteliain mielin! Nähdään 
 syksyllä! 



 Sampsa 

 Morjesta fuksit ja tervetuloa 
 Lappeenrantaan! Mun nimi on 
 Sampsa, ja alotan nyt toista vuotta 
 Laskennallisella tekniikalla. 
 Kotoisin oon Joensuusta, ja 
 harrastuksina multa löytyy 
 kuntosaleilu, pääosin voimanosto, 
 sekä shakki. 

 Fuksivuos oli mun mielestä tosi hauska, ja pyrin 
 osaltani varmistamaan että teillä tulee olee yhtä hyvä 
 kokemus kuin mulla. Monia teistä varmaan jännittää tulla tänne opiskelemaan, mutta 
 lähtekää kaikkeen mukaan hyvällä asenteella ja avoimin mielin, niin oon varma että 
 asiat lähtee rullaamaan. Tehään tästä yhdessä hyvä vuosi.  Nauttikaa  loppukesästä 
 ja syksyllä nähdään! 

 Eetu 

 Morjens ja paljon onnea opiskelupaikasta! Mie oon 
 Eetu, toisen vuoden opiskelija laskennalliselta 
 tekniikalta ja yksi teidän tuutoreista. Ite olen alun 
 perin kotoisin täältä Lappeenrannasta. Vapaa-ajalla 
 harrastan videopelien pikapelaamista sekä 
 satunnaista höntsäliikuntaa pallopeleistä 
 lenkkeilyyn. Olen mukana myös kiltatoiminnassa ja 
 toimin meidän killan Emäntänä, eli miuta näkee 
 varmasti killan tapahtumilla syksyn aikana. 
 Fuksivuonna en tuntenut etukäteen ketään samaan 

 aikaan aloittaneita, mutta fuksiviikoilla pääsi helposti porukkaan mukaan. Suosittelen 
 ehdottomasti osallistumaan eri tapahtumiin, se on yksi parhaista tavoista tutustua 
 uusiin ihmisiin ja päästä sisälle opiskelijakulttuuriin. Itsellä oma opiskeluporukka 
 muodostui vahvasti ekojen viikkojen aikana. 
 Opintojen aloitus jännittää varmasti, toisia enemmän ja toisia vähemmän. Myö 
 tuutorit ollaan teidän tukena syksyn aikana ja vastataan teidän kysymyksiin jo ennen 
 fuksiviikkoja. Kannattaa pitää mieli avoimena ja mennä myös vähän oman 
 mukavuusalueen ulkopuolelle. Onnea vielä kerran opiskelupaikasta ja tervetuloa 
 lappeen Rannoille! Viettäkäähän kiva loppukesä, syksyllä nähdään! 



 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  20  e  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  Petra  . 
 Edunvalvontavastaava  Emma  huo  lehtii kiltamme edunvalvonnasta. 
 Hyvinvointivastaavamme ja häirintäyhdyshenkilömme  Oskari  huolehtii jäsentemme 
 hyvinvoinnista. Rahastonhoitajamme  Atte  ohjaa killan  taloutta. Projektivastaava 
 Ilmari  huolehtii isojen tapahtumien suunnit  telusta.  Emäntä  Eetu  ja Isäntä  Emma 
 toimivat projektivastaavan apuna killan tapahtumien  toteutuksessa. Killan 
 yrityssuhteista ja haalarimainoksista vastaa yrityssuhdevastaava  Taru  .  Sihteeri  Joona 
 toimii tarkkana kirjanpitäjänä killan kokouksissa. Varapuheenjohtajamme  Akseli 
 huolehtii yhdessä Petran kanssa killan johtamisesta ja edustamisesta. Tiedottajana 
 toimii  Joona  . 



 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 

 käyttäjätunnukset  1 

 ⬜ Läsnäolotodistus  2,3 

 ⬜ Ylioppilaskunnan jäsenmaksu 

 ⬜ Ylioppilaslakki, sotkettava 

 ⬜ 10 e pankkitilillä  4 

 ⬜ Ruokaa ja juomaa 

 ✓  Oman itsesi! 

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

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



 Yhteystiedot ja some 

 Verkkosivut 
 https://lateksii.fi 

 Facebook 
 Lateksii ry. 

 Lateksii-ryhmä laskennallisen tekniikan opiskelijoille 

 Instagram 
 @lateksii_ry 

 #lateksii 
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