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Mikä ihmeen LapIO?
LapIO on yhtä kuin Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry. Yhdistyksemme on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan tekniikan yksikön
opiskelijayhdistys ja samalla Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n alainen paikallisyhdistys.
Vakaa tarkoituksemme on jäsenistömme henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten ja
muidenkin vastaavien etujen
ajaminen. Keskitymme kehittämään insinöörikoulutusta,
insinööriopiskelijakulttuuria ja
alan työelämävalmiuksia.

Jäseneksemme pääseminen edellyttää kuulumista
koulumme tekniikan opiskelijoihin ja Insinööriopiskelijaliiton jäsenyyttä. Liittyminen kannattaa, koska
luvassa on paljon mukavaa tekemistä! Lisäksi
saat alennuksia muun muassa haalareista.

Kiiruhda
osoitteeseen
lapio.net
ja liity Insinööriliittoon.
Samalla liityt
yhdistyksemme
jäseneksi!

Hae myös mukaan työryhmiimme,
joissa työskenteleminen on oiva
lisä ansioluetteloon! Lisäksi pääset viettämään aikaa mahtavassa
porukassa.

Tervetuloa kampukselle!
Lappeenrannan Insinööriopiskelijat kohtaavat
Kaakkois-Suomen suurimmalla korkeakoulukampuksella, joka on LABin ja
LUT-yliopiston yhteinen. Skinnarilan kaupunginosassa sijaitsevalla
kampuksella työskentelee noin
10 000 ihmistä, joista 3400 on
Lue
LABin opiskelijoita.
Kampusalueella on loistavat
puitteet opiskelulle: tekniikan
laboratoriot ovat yhdet Suomen
parhaista.

Kampuksella on myös tiedekirjasto, viisi opiskelijahintaista ravintolaa, kahvila ja ruokakauppa,
opiskelijan terveydenhuolto sekä liikuntapalveluita palloilu- ja lajivuoroista
ryhmäliikuntaan ja kuntosaliin. Kielikeskuksessa voi opiskella yhdeksää
kieltä – eurooppalaisten kielten
koulusta lisää!
lisäksi kiinaa ja japania.

elab.lab.fi

Tutorit pitävät huolen siitä, että
kampus, Lappeenranta ja opiskelukaverit tulevat tutuiksi – meillä et
jää yksin!

Opiskelijan Lappeenranta!
Kaakkois-Suomessa sijaitseva Lappeenranta on
kansainvälinen yliopistokaupunki Saimaan rannalla.
Lappeenrannan 73 000 asukkaasta joka kymmenes
on korkeakouluopiskelija. Lappeenrantaan on helppo tulla: junamatka Helsinkiin kestää kaksi tuntia
ja Joensuuhun vain hieman kauemmin. Pietariin on
noin 200 kilometrin matka ja moniin Keski-Euroopan kohteisiin pääsee suoraan kaupungin lentokentältä.

Lappeenrannassa on kattavasti vapaa-ajanpalveluja,
kuten kahviloita, ravintoloita, viisi kauppakeskusta,
teatteri ja elokuvateatteri sekä laajasti liikuntapalveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Lappeenrannan
satama ja linnoitusalue ovat suosittuja kohteita sekä
paikallisten että matkailijoiden parissa. Tule ihastumaan!

Etsitään
tulevaisuuden
softaosaajia.
miradore.com/careers

Hei Lappeenrannan
Insinööriopiskelijat!
Tarjoamme teille tulevaisuuden töitä
mielenkiintoisten ja vaihtelevien projektien
parissa. Tekniikan alan opiskelijat löytävät meiltä
useita uramahdollisuuksia harjoittelupaikoista
opinnäytetöihin huippusuositun AFRY Future
Stars -urapolkuohjelman lisäksi.
Mikäli sinua kiinnostaa kokeilla siipiäsi
suunnittelu- ja konsultointiyhtiössä, hae meille!

Liity joukkoomme: » afry.fi
Making Future

Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry
Yliopistonkatu 36
53850 LAPPEENRANTA
hallitus@lapio.net
www.lapio.net

Meillä pääset haastamaan itsesi ja kasvattamaan ammatillista osaamistasi urasi
alkuvaiheessa yhdessä Suomen johtavista
ohjelmistotaloista. Työskentelemme intohimoisesti asiakastyytyväisyyden ja kovien
kasvutavoitteiden eteen.
vismasolutions.com

IG: @vismasolutions

• www.jssuomi.fi

Be Our
Solution.
Parhaat
Työpaikat™
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