Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry
Olet vastaanottanut uuden opiskelupaikan lappeen Rannoilla. Lappeenrannan insinööriopiskelijat LapIO ry onnittelee. Saavut opiskelemaan LAB-Ammattikorkeakouluun Lappeenrannan kampukselle
joko konetekniikkaa tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Aloittavana tekniikan alan opiskelijana sinulla on mahdollisuus liittyä tekniikan alan opiskelijoiden opiskelijayhdistykseen LapIO:on.
LapIO ry on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen
tekniikan alan opiskelijayhdistys ja samalla Insinööriopiskelijaliitto
IOL ry:n paikallisyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsenistönsä henkisten, yhteiskunnallisten, ammatillisten ja muiden vastaavien etujen ajaminen. Kansankielellä sanottuna toimimme edunvalvojanasi AMK:n koulutuksen sisällön ja laadun suhteen, autamme mahdollisissa työelämää koskevissa kysymyksissä ja annamme mahdollisuudet tutustua vaivattomasti muihin paikallisiin
opiskelijoihin sekä opiskelijakulttuuriin toimintamme ja tapahtumiemme muodossa.
Tekniikan tutorit ovat luoneet teille syksyllä 2020 saapuville opiskelijoille oman ryhmän Facebookiin, johon voit jo liittyä! Ryhmä löytyy
alla mainituilla nimellä.
Tekniikan fuksit 2020:

Tekniikan fuksit syksy 2020

LapIOn toimintaa pyörittää kymmenhenkinen hallitus. Meidät löydät
toimistolta, joka sijaitsee Saimian rakennuksen alimmaisessa kerroksessa. Yhteyttä voit ottaa myös Facebookissa, sähköpostilla (hallitus@lapio.net)
tai kysymällä käytävillä hallituksen jäseniltä
LapIOsta tai muuten vaan opiskeluun liittyvistä mietteistä. Tsemppiä opiskelu-urakkaan, otetaan yhdessä siitä kaikki ilo irti!

Lisää LapIOsta nettisivuilla!

Fuksivastaavan terveiset
Moikka! Paljo onnea opiskelupaikasta ja
tervetuloa joukkoomme! Teillä on nyt
edessä mahtavat opiskeluajat ja niistä
kannattaa muistaa nauttia. Vaikka syksy
onkin nyt alkamassa poikkeusolosuhteiden vallitessa niin ei anneta sen himmentää yhteishenkeä ja opiskelukulttuuriamme. Jos jokin asia mietityttää opiskeluihin tai miksei mihin tahansa muuhunkin liittyen, tule ihmeessä nykäsemään hihasta tai lahkeesta.
Fuksivastaava
Klaus Niskanen

Tapahtumaa ja tekemistä
Koronatilanteen vallitessa muistathan tapahtumissa seuraavat asiat
-Noudata annettuja ohjeita, sekä suosituksia
-Pidä huolta turvaväleistä, älä lähentele
-Älä jaa pullonsuuta
-Seuraa ensisijaisesti suomen hallituksen, THL:n ja AVI:n ajankohtaisia ohjeita koronaviruksesta
-Noudata myös LAB:in ja KOE:n ajankohtaisia ohjeistuksia poikkeusoloista
-Älä osallistu tapahtumiin, mikäli olet saapunut 14 vrk:n sisään ulkomailta tai tunnet olosi vähänkään kipeäksi
Jos tunnet olosi kipeäksi tai epäilet saaneesi koronavirus tartunnan,
tee oirekartoitus omaolossa. Mikäli tartunta todetaan, ota yhteys tapahtuman vastuuhenkilöihin. Muista myös hyvä käsihygienia!
www.omaolo.fi

Kippolakierros (3.9.2020)
Kippolakierros osoittaa parhainta opiskelijatraditiota heti syksyn alkuun. Tarkoituksena on kierrellä lappeen Rannan kuppiloita, jotta
kaikki tulisivat heti alkuunsa tutuksi. Tämä on mainio tilaisuus tutustua muihin yhtä aikaa opinnot aloittaviin fukseihin. Kippolakierroksella voit tavata muiden fuksien lisäksi myös muita LapIOlaisia.

Fuksiaiset (9.9.2020)
Fuksiaisissa mitataan kampuksen uusien tulokkaiden kykyjä. Eri
opiskelualojen fuksit ottavat yhteen pienjoukkueissa erilaisten rastikilpailujen muodossa. Voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi yllätyspalkinto.

Kiltaolympialaiset
Näissä korkeakoulukampuksen sisäisissä mittelöissä LapIO kilpailee ahkerasti muita opiskelijayhdistyksiä vastaan eri urheilulajeissa.
Esimerkiksi jääkiekossa LapIOn dynastia on yltänyt jopa
neljänä peräkkäisenä vuotena voittoon! Joukkueisiin
voi päästä kuka vain innokas
urheilija(tai kuntoilija)-sielu,
ilmoittautumisista eri lajeihin
tiedotetaan pitkin opiskeluvuotta. Lisätietoja hallituksen
liikuntavastaavalta Valtteri
Valtoselta.

ASTin (NN. - NN.N.2021)
ASTin on valtakunnallinen
aloittavien sekä aloittavanmielisten insinööriopiskelijoiden risteily syyskuussa. Ohjelmassa on mm. perinteinen
rastikierros, toogabileet sekä
insinöörikaraoke. Astinin lähtökaupunkiin Turkuun LapIO
matkustaa perinteen mukaan bussikyydillä. Valitettavasti maailmalla vallitsevan
tilanteen takia ASTin vuodelle 2020 on peruttu! Pidetään sormet ristissä, että ensi syksynä
päästään risteilemään turvallisesti!

Sarviaiset + Jälkiliukkaat
(08.10.2020)
Sarviaiset ovat perinteisesti olleet insinööriopiskelijoiden välinen rastikisa,
jossa kilpaillaan kunniakkaasta Sarvipää-nimityksestä ja hullun hienosta kypärästä, sekä erilaisista muista palkinnoista. Kisassa on 2 kategoriaa, fuksien
sarja sekä yleinen sarja. Sarviaisilla on
pitkät perinteet lappeen Rannoilla ja Sarvipää-titteli on erittäin arvostettu ja tavoiteltu saavutus.

Jo perinteeksi muodostunut kevätliukkaat tulee *tirsk* tänä vuonna
liukkaampana kuin koskaan syksyllä uudella nimellä Jälkiliukkaat.
(Normaalisti Kevätliukkaat järjestetään keväällä ennen Suomen pisimmän wapun alkua.)

IOP eli Insinööriopiskelijapäivät (Keväällä)
Keväisin järjestetään Insinööriopiskelijapäivät, joka on valtakunnallinen insinööriopiskelijoiden kokoontumisajo. IOP sai alkunsa jo
vuonna 1992 Raahessa. Tapahtumaan kuuluu avajaiset, rastikierros pitkin kaupunkia ja loppubileet. Tapahtumapaikka vaihtelee vuosittain ja ensi keväänä tämä riemukas tapahtuma järjestetään Jyväskylässä. Näillä kinkereillä tapaa takuuvarmasti insinöörejä ympäri Suomea, tutustuu uusiin tuttavuuksiin ja tapaa vanhoja tovereita. Kuten ASTinilla, myös IOPilla tapahtuman suolana toimii itse
matka tapahtumapaikkakunnalle, jolla sattuu ja tapahtuu ikimuistoisia asioita. LapIO kunnioittaa perinteitään muun muassa ryhmäkuvalla matkoistaan, joista esimerkkinä alla potretti matkalta vuoden
2019 Insinööriopiskelijapäiville.

Haalarivärikartta
Tämän avulla tunnistat tapahtumissa vipeltävät opiskelijat!
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