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Päätoimittaja on lisännyt lehteen vinkkejä onnistuneeseen fuksivuoteen, joista osa on opittu 

kantapään kautta. Ota viisaat (?) neuvot talteen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkki 1. Älä piirrä Paintilla sotkuisia sähköteknisiä piirroksia harkkatöihin. Vaikka kyseessä onkin hieno taideteos, 

ei tarkastaja sitä jostain syystä arvosta. 
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PUHEENJOHTAJAN 

TERVEHDYS 
 

Tervehdys sinä tuleva sähkötekniikan opiskelija! 

 

Sähköteekkareiden yhdistys ry:n eli Sätkyn 

puheenjohtajana minulla on suuri ilo toivottaa 

sinut tervetulleeksi Lappeenrantaan opiskelemaan 

sähkötekniikkaa LUT-yliopistoon! 

 

Sätky on vuonna 1997 perustettu kilta, johon voi 

liittyä kuka tahansa sähkötekniikkaa LUT-

yliopistossa pääaineenaan opiskeleva opiskelija. 

Killat ovat opiskelijoiden koulutuskohtaisia 

ainejärjestöjä ja jokaisella killalla on 

Lappeenrannassa eriväriset haalarit. Sätkyn 

jäsenet onkin helppo tunnistaa sähkönvihreistä ja 

hyvin tahrankestävistä haalareistaan. Killan 

nettisivuilta www.sätky.fi löydät lisätietoja 

killasta ja sen toimijoista. Voit myös seurata 

Sätkyä Facebookissa sekä Instagramissa 

@satky_ry.  

 

Kiltamme on tärkeä osa opiskelijoiden elämää, 

niin vapaa-ajalla kuin opinnoissakin. 

Opiskelijoille kaikista näkyvimmin kilta kuitenkin 

toimii tapahtumien järjestäjänä omalle 

jäsenistölleen, mutta myös kaikille opiskelijoille 

muiden kiltojen kanssa. Muiden kiltojen lisäksi 

yhteistyötä tapahtuu myös sähköalan 

mielenkiintoisimpien yritysten kanssa esimerkiksi 

ekskursioiden yritysvierailujen merkeissä. 

Ekskursiot ovat killan järjestämiä ikimuistoisia 

reissuja, joita muistellaan yhdessä opintojen 

päätyttyäkin! 

 

Sätky pitää huolta opiskelijoistaan myös 

yhteistyössä yliopiston kanssa. Kiltamme antaa 

sähkötekniikan opiskelijoille äänen vaikuttaa sekä 

ylläpitää opetuksen laatua sähkötekniikan 

koulutusohjelman johto- ja opetushenkilöstön 

kanssa. Kiltamme edustaa jäsenistöään ja 

varmistaa, että opetukseen saa mahdollisuuden 

vaikuttaa jokainen opiskelija. 

 

Kilta myös ylläpitää kiltahuonetta eli 

tuttavallisemmin kiltistä. Jokainen sätkyläinen on 

tervetullut viettämään aikaa kiltiksellä juuri 

sellaisena kuin on! Kiltahuoneella vietetään aikaa 

esimerkiksi luentojen välissä ja sieltä löytyy 

varmasti vanhempi sähkötekniikan opiskelija, 

joka osaa neuvoa asiassa kuin asiassa. 

Kiltahuoneen käyttöoikeuden, alennukset Sätkyn 

tapahtumista sekä ikiomat sähkönvihreät haalarit 

saa liittymällä Sätkyn jäseneksi! 

 

Hallitus sekä toimihenkilöt pyörittävät killan 

toimintaa. Myös sinä voit päästä meidän 

joukkoomme mukaan ja vaikuttamaan 

opiskelijayhteisöösi jo heti ensimmäisenä 

opiskeluvuotenasi. Killan toimintaan pääsee 

mukaan kaikki halukkaat ja jokaiselle löytyy 

varmasti omannäköistä tekemistä. Kilta-aktiivina 

saat itsellesi varmasti erityiset opiskeluvuodet!  

 

Fuksiviikoista alkaen minä sekä Sätkyn muut 

toimijat opastamme sinut opiskelijakulttuurin 

saloihin yhteistyössä tuutorisi ja fuksivastaavasi 

kanssa. Sätkyn periaatteisiin kuuluu 

yhdenvertaisuus ja jokainen onkin tervetullut 

juuri sellaisena kuin on. Saavu siis syksyllä 

avoimin mielin ja omana itsenäsi! 

 

Aurinkoista loppukesää ja nähdään fuksiviikoilla! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Taru Salmi 

Hallituksen puheenjohtaja 

Sätky ry 

 

4. vuoden sähköteekkari 

puheenjohtaja@satky.fi 
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FUKSIVASTAAVAN TERVEHDYS 
 

Hei Sinä tuleva sähkötekniikan fuksi, 

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa meidän 

joukkoomme opiskelemaan sähkötekniikkaa lappeen 

Rantaan!  

 

Minä olen Tobias ja toimin sinun fuksivuotesi ajan 

kiltamme fuksivastaavana. Vastuulleni kuuluu 

tutustuttaa sinut yliopistoelämään sekä teekkarikulttuuriin 

siten, että ensi wappuna voit kutsua itseäsi Teekkariksi ja 

painaa ylpeänä päähäsi perinteisen teekkarilakin. 

 

Useimpien, ehkä myös sinunkin, kohdalla yliopisto-

opintojen aloittaminen Skinnarilassa tarkoittaa 

muuttamista uudelle paikkakunnalle uusien ihmisten 

joukkoon. Vaikka omalla kohdallani fuksivuodesta onkin 

jo kulunut aikaa, muistan vielä erittäin hyvin tuon ajan 

kaksi kesää sitten. Muutin kotiseudultani Porvoosta 

pieneen soluasuntoon Skinnarilaan tietämättä, kuka seinän 

toisella puolella asuu. Näin jälkikäteen voin sanoa, että 

kaikki se hermoilu ja jännitys oli aivan turhaa, sillä suurin 

osa muista opiskelijoista ovat ainakin jossain vaiheessa 

olleet täsmälleen samassa tilanteessa. Skinnarilassa on 

tutkitusti Suomen paras opiskelija ilmapiiri, ja sen kyllä tulet sinäkin huomaamaan nopeasti. 

 

Sinunkin yliopistoelämäsi alkaa maanantaina 30.8. orientaatioviikolla, jossa minä ja 

sähkötekniikan tuutorit otamme teistä kopin ja aloitamme perehdyttämisen opintoihin ja 

paikalliseen kulttuuriin. Varsinaiset opinnot ja luennot alkavat vasta toisella viikolla, mutta 

silloinkin iltaohjelmaan kuuluu monia tapahtumia. Tätä kaksi viikkoa kestävää tapahtumaa 

kutsutaan yleisesti fuksiviikoiksi, joka on monen kokeneemmankin opiskelijan mielestä parhaita 

fuksivuoden muistoja. 

 

Vallitseva koronatilanne luo ongelmia myös opiskelijoiden tapahtumien luomiseen. Meille on aina 

ensisijaista opiskelijoiden terveys, ja sen takia isot massatapahtumat ovat vielä kysymysmerkki. 

Sätky ry kuitenkin järjestää ainakin omille fukseilleen pienempiä verkostointi tapahtumia. Haluan 

painottaa, miten tärkeää on osallistua ja olla mukana, sillä juuri niissä löytyy parhaiten uusia 

ystäviä, joiden kanssa opiskelu on huomattavasti mukavampaa 

 

Muista, että fuksivuotesi viihtyvyys on omasta asenteestasi ja ennakkoluuloistasi kiinni. Saavu siis 

paikalle avoimin mielin ja nauti kaikista Skinnarilan sinulle tarjoamista antimista. Nähdään 

fuksiviikoilla ja tehdään tästä mahtava vuosi! Minut tunnistaa vihreiden haalareiden lisäksi 

vihreästä kypärästä. 

 

Tobias Lönnström 

Fuksivastaava, Sähköteekkareiden yhdistys ry (Sätky) 
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Sätky pähkinänkuoressa 
 

Kilta, Sähköteekkareiden yhdistys, Sätky. Meidän 

Sätkyläisten yhteisöllä on monta nimeä kuin 

rakkaalla lapsella konsanaan. Lyhyesti tiivistettynä 

killalla tarkoitetaan teknillisen alan ainejärjestöä ja 

Sätky on LUT-yliopiston sähkötekniikan kilta. 

YLEISINFO Sätky on vuonna 1997 perustettu 

yhdistys, johon voi liittyä kuka vain 

sähkötekniikkaa LUT-yliopistossa pääaineenaan 

opiskeleva opiskelija. Killan jäsenet on helppo 

tunnistaa sähkönvihreistä ja hyvin tahrankestävistä 

haalareistaan.  

 

MITEN SINÄ HYÖDYT JÄSENENÄ? Sätky 

järjestää jäsenilleen tapahtumia, jotka ovat mainio 

mahdollisuus tutustua toisiin sähkötekniikan 

opiskeljoihin. Vuoden varrella järjestettäviä 

tapahtumia ovat mm. ystävänpäiväsitsit, 

vuosijuhlat ja fuksikursio.  

 

Selkeimmin meille näkyvä päivittäinen palvelu on 

killan ylläpitämä kiltahuone eli kiltis yliopiston 6. 

vaiheessa. Kiltahuone on kaikkien Sätkyläisten 

yhteinen ajanviettopaikka. Pääset tutustumaan 

kiltahuoneeseen tuutorisi mukana jo heti 

ensimmäisinä päivinä.  

 

Lisäksi Sätky järjestää ekskursioita ympäri 

Suomea. Ekskursioilla on mahdollista päästä 

tutustumaan esimerkiksi erilaisiin sähköalan 

yrityksiin ja muihin sähkötekniikan sisarkiltojen 

opiskelijoihin.  

 

HALLITUS Sätkyn toiminnasta vastaa tänä 

vuonna 11-henkinen hallitus, joka koostuu eri 

vuosikurssien sähkötekniikan opiskelijoista. 

Hallituksen tehtävä on hoitaa killan operatiivista 

toimintaa, kuten järjestää jäsenilleen toimintaa ja 

tapahtumia sekä toimia koulutusohjelman 

opiskelijoiden yhdyssiteenä. Hallitustoiminta ei 

vaadi aikaisempaa kokemusta, eli kuka vain voi 

hakea mukaan. 

 

TL;DR; SÄTKY RY  

LUT-yliopiston sähkötekniikan opiskelijoiden 

yhteisö  

Perustettu: 1997  

Haalareiden väri: Sähkönvihreä  

Jäseniä: n. 200  

Jäsenten hyödyt: Pääset mukaan lappeen Rannan 

parhaimpaan sähkötekniikan opiskelijoiden 

yhteisöön. Mitä muuta ihminen voi kaivata?  

Lisäksi mm. saat itsellesi ikiomat haalarit, pääset 

käyttämään kiltahuonetta ja sen palveluja sekä 

pääset osallistumaan toinen toistaan huikeampiin 

tapahtumiin ja ekskursioihin.  

 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

 

 

Vinkki 2. Liity rohkeasti hallitustoimintaan! Saat 

ainutlaatuisen opiskelukokemuksen ja 

opintopisteitäkin! 
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Sätkyn tuutorit 2021 
Joku näistä komistuksista tai kaunottarista on sinunkin tuutorisi. He ovat aikaisempien vuosikurssien sähkötekniikan 

opiskelijoita, joten heidän oppejaan kannattaa kuunnella. Siinä missä fuksivastaavan tehtävä on opettaa fukseille 

teekkarikulttuurillinen oppi, tuutorin tehtävä on johdattaa fuksi yliopisto-opintojen alkuun. 

Nimi: Henrik Tenhunen 

Vuosikurssi: 

Ikä: 

Mistä kotoisin: Oulu 

Toteemieläin: Rotta 

Parasta Skinnarilassa: Notskit 

Hauskin opiskelumuisto: Virkamiesruotsin keskusteluissa uuden kielen keksiminen 

Parasta sähkössä: Sillä voi päättää tai pelastaa hengen 

Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Sähköiskujen ja kutosvaiheen sohvien välisen yhteyden löytäminen 

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Fuksisuunnistus 

 
Nimi: Veli-Eemeli Pötrönen 

Vuosikurssi: 2 

Ikä: 23 

Mistä kotoisin: Kotka 

Toteemieläin: Kotka 

Parasta Skinnarilassa: Skinnnarilan vapaavaltio 

Hauskin opiskelumuisto: Fuksiviikot 

Parasta sähkössä: Sähkö iskut 

Erikoisin sähköön liittyvä muisto: HV kondensaattorin oikosulku  

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: sitsit 

 

Nimi: Ville Vuori 

Vuosikurssi: 2 

Ikä: 21 

Mistä kotoisin: Vantaa 

Toteemieläin: Kala 

Parasta Skinnarilassa: Opiskelijatapahtumat 

Hauskin opiskelumuisto: Fuksiviikot 

Parasta sähkössä: Sähkö labrat 

Erikoisin sähköön liittyvä muisto: 

Sulakkeen palaminen labrassa 

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: 

Fuksisitsit 

 

Nimi: Tuukka Kinnunen 

Vuosikurssi: 2 

Ikä: 21 

Mistä kotoisin: Pirkkala 

Toteemieläin: Susi 

Parasta Skinnarilassa: Yhteisöllisyys 

Hauskin opiskelumuisto: Fuksiviikko 

Parasta sähkössä: Pitää jääkaapin 

kylmänä 

Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Pallosalama 

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Korona 

 
Nimi: Meea Vilkman 

Vuosikurssi: 2 

Ikä: 21 

Mistä kotoisin: Lahti 

Toteemieläin: Amppari 

Parasta Skinnarilassa: Ihmiset ja tapahtumat 

Hauskin opiskelumuisto: Kaikki ne myöhäisillan discord puhelut tehtäviä tehdessä. 

Parasta sähkössä: Sen olemassaolo. Olisi aika tylsää ilman sitä 

Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Kaikki ne pienet sähköiskut mitä on saanut. 

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Fuksisitsit 

MIKÄ ON TOTEEMIELÄIN? 

Mikä tahansa (eläin)laji,  

- jota teekkari tarvitsee selvitäkseen  

- jonka edustajiin hänellä on läheinen 

suhde tai  

- ei juuri tässä hetkessä keksi 

muutakaan 
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Nimi: Sampo Metsäluoto  

Vuosikurssi: 2  

Ikä: 22  

Mistä kotoisin: Joensuu  

Toteemieläin: Panda  

Parasta Skinnarilassa: Skinnarilan henki  

Hauskin opiskelumuisto: Kavereiden kanssa opiskelu  

Parasta sähkössä: Kaikki mikä sähköön liittyy  

Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Luento suoraan illanvieton jälkeen  

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Fuksiviikot  

  

  

  

Nimi: Marikki Melkinen  

Vuosikurssi: 2  

Ikä: 19  

Mistä kotoisin: Mikkeli  

Toteemieläin: Jänis  

Parasta Skinnarilassa: kaikki löytyy läheltä  

Hauskin opiskelumuisto: fuksiviikot  

Parasta sähkössä: monipuolisuus  

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: sitsit  

  

  

 

  

Nimi: Aliisa Impola  

Vuosikurssi: 2  

Ikä: 19  

Mistä kotoisin: Pyhäjoki  

Toteemieläin: Aasi  

Parasta Skinnarilassa: Ystävät  

Hauskin opiskelumuisto: Tekniikan matematiikka  

Parasta sähkössä: Labra  

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: sitsit  

  

  

 

 

Nimi: Olli Helenius  

Vuosikurssi: 2  

Ikä: 23  

Mistä kotoisin: Vantaa   

Toteemieläin: Pöllö  

Parasta Skinnarilassa: Kaunis luonto ja Skinnarilan henki  

Hauskin opiskelumuisto: Orientaatioviikko  

 

  

  

 

 

Nimi: Anni Eronen  

Vuosikurssi: 2  

Ikä: 20  

Mistä kotoisin: Kotka  

Toteemieläin: Yökissa  

Parasta Skinnarilassa: Yhteisöllisyys  

Hauskin opiskelumuisto: etäluennot (not)  

Parasta sähkössä: vaihtelevuus  

Hauskin fuksivuoden tapahtuma: fuksisitsit  

  
  
  

Vinkki 3. Tutustu myös muiden kiltojen 

opiskelijoihin! Verkostoitumalla saat 

upeita ystäviä ja vaikeat 

kouluhommatkin sujuvat nohevammin 

osaavan neuvoessa. 
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International tutors 2021 
 

 

 

Name: Yuriy Bokovoy  

Class: 2  

Age: 20  

Where are you from: Minsk, Belarus  

Totem animal: Raccoon  

The best thing about Skinnarila: How multicultural people are  

The funniest student memory: Finishing the first semester and going on Christmas break  

The best thing about electricity: It can be used for anything and everything  

The most unusual memory about electricity: Seeing ball lightning  

The funniest freshman event: Freshman week  

 
 

  
 

Name:  Tuomas Haaranen 

Class:  2 

Age:  25 

Where are you from:  Imatra 

Totem animal: Hippopotamus  

The best thing about Skinnarila:  The people 

The funniest student memory:  Rolling down the steepest hill of the Lappeenranta fortress 

whilst maybe not entirely sober. 

The best thing about electricity:  It goes real fast :)) 

The most unusual memory about electricity: Doing my ex's father's house cabling whilst also 

maybe not entirely sober.  

The funniest freshman event:  The afterparty of FreshmenBobbleFreshmenOrienteeringTasks 

  

 

 

 

Name:  Jouni Himanen 

Class: 2  

Age:  22 

Where are you from: Ryttylä  

Totem animal:  Poodle 

The best thing about Skinnarila: The people  

The funniest student memory: The first sitsit  

The best thing about electricity:  Changing lightbulbs 

The most unusual memory about electricity: Getting a 5 from a math course  

The funniest freshman event:  First 2 weeks of being a freshman 

  
 

 
 

 

Name:  Erik Reen 

Class:  2 

Age: 20 

Where are you from:  Espoo, Finland 

Totem animal:  Capybara 

The best thing about Skinnarila: The university :) 

The funniest student memory:  Getting 6/60 class credit 

The best thing about electricity: The possibilities and automation. R=U/I  

The most unusual memory about electricity:  Capacitors pegi 18 

The funniest freshman event: All of them 
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Vinkit fuksiviikkoihin 

 

Fuksiviikkojen ohjelma on vallitsevan tilanteen vuoksi vielä epävarma, joten siitä 

ilmoitellaan lähempänä. Fuksiviikot alkavat kuitenkin ma 30.8. 

Tuutorisi ja fuksivastaavasi pitävät sinut ajan tasalla sekä vastaavat mahdollisiin 

kysymyksiisi. Sätky pyrkii pitämään fukseilleen erilaisia tapahtumia, mutta seuraamme 

THL:n ajantasaisia rajoituksia sekä suosituksia, jolloin muutoksia voi tapahtua lyhyelläkin 

aikataululla. Muista kuitenkin saapua mahdollisiin tapahtumiin vain terveenä! 

 

Ota mukaan: 

• Ylioppilaslakki 

Ylioppilaslakista tehdään fuksiviikoilla perinteinen tekniikan fuksilakki. Syksyllä YO-lakkeja saa 

myös ostettua esimerkiksi Prismasta, jos et esimerkiksi halua käyttää sitä isoisältä saamaasi 

perintölakkia. Lakin tekoon tarvitset myös värikästä, kestävää narua ja ison kirkasvärisen tutin. 

Ompelutarvikkeetkaan eivät ole pahitteeksi. Karhulanka on testattu käytännössä kestäväksi, joten 

sillä on hyvä ommella sekä lakki että myöhemmin haalarimerkit kiinni haalareihin. 

• Sauna ja/tai uintivarusteet 

• Sään mukaista ja liikunnallista varustetta! 

Fuksiviikoilla ollaan paljon ulkona ja ohjelmaan kuuluu mahdollisesti myös pientä kisailua, kuten 

fuksiolympialaiset ja fuksisuunnistus. 

 

Lisäksi vinkkejä vanhoilta opiskelijoilta: 

• Kysy jos jäi epäselväksi. Toisto on opintojen äiti. 

• Kannattaa osallistua kaikkeen, jos vaan pystyy. 

• Älä huoli, kaikki on ihan yhtä kujalla kuin sinäkin. 

• Kaikkia jännittää yhtä paljon kuin sinuakin. 
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Liity mukaan! 
 

 

• Facebookissa 

Liity Sätkyn fuksit 2021-ryhmään. Jos et omista Facebookia, niin suosittelemme 

tekemään tilin 

ainakin fuksiviikkojen ajaksi, sillä etenkin tapahtumista jaetaan paljon 

informaatiota Facebookissa. 

 

• Telegramissa 

Liity Sätkyn fuksit 2021-ryhmään. Telegram on paremmin varusteltu versio Whatsappista. 

Liittymislinkki löytyy Facebook-ryhmästä, mutta saat sen myös tuutoriltasi, kun hän ottaa sinuun 

yhteyttä. 

 

• Kiltaan 

Kiltaan liittymällä saat oikeuden osallistua killan järjestämiin tapahtumiin sekä syssymmällä aivan 

ikiomat sähkönvihreät haalarit. Liittymisohjeet löytyvät osoitteesta: 

 www.sätky.fi/liittyminen-ja-jasenmaksut 

 

• Killan sähköpostilistoille 

Kilta viestii opiskeluun ja kiltaan liittyvistä asioista jäsenilleen sähköpostilistojen kautta. 

Suosittelemme liittymään kaikille sähköpostilistoille. Listat ja ohjeet liittymiseen löytyvät 

osoitteesta: www. sätky.fi/sahkopostilistat. 

Lisäksi kannattaa vilkaista ylioppilaskunnan tietopaketti 

https://ltky.fi/opiskelijalle/uudet-opiskelijat/ 

 

SÄTKYN VIRALLISET SOMET: 

Nettisivut: www.sätky.fi 

Instagram: @satky_ry  

(Varmista, että seuraat oikeaa Instagram-tiliä. Sätkyn nimissä on tehty valetili, joten älä seuraa sitä.) 

Facebook: Sätky 

 

Sätkyn telegram-ryhmä jaetaan fuksipromootion jälkeen. 
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NÄHDÄÄN FUKSIVIIKOILLA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Where’s Master Blaster? Tättädättättätä 

 


