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Puheenjohtajan tervehdys
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Hei fuksi!

Aluksi haluaisin onnitella lämpimästi

opiskelupaikan johdosta ja toivottaa onnea

tuleviin opintoihisi. Olet tehnyt erinomaisen

päätöksen!

Seuraavaksi kysyt varmaan itseltäsi, että mikä

ihme se kilta on? Kilta on opiskelijoidensa

näköinen järjestö, jonka tehtävänä on yhdistää,

edunvalvojaa viihdyttää kiltamme jäseniä.

Killan toimintaan kuuluu paljon

hallinnollistakin puolta yhdessä korkeakoulun

kanssa, mutta parhaiten kilta tulee näkymään

teille erinäisissä tapahtumissa, jotka

muodostavat erinomaisen vastapainon

haastaville opinnoillemme. Toinen

konkreettisesti näkyvä asia on tietysti

kiltahuoneemme, jonne voi tulla luentojen ja

laskarien välisellä ajalla. Kiltahuoneella voi

virkistäytyä kuuman kupposen, viihde-

elektroniikan tai lautapelien avulla.

Kiltaa pyörittää 11 hengen hallitus ja aktiivinen

joukko toimihenkilöitä. Killan toimintaan on

mahdollista lähteä mukaan täysillä jo

ensimmäisenä vuotena, mikä onkin ehdottoman

kannattavaa, sillä hyödyllisten taitojen lisäksi

saat paljon uusia kavereita.

Kilta tarjoaa parhaimmillaan mielettömän

tukiverkoston. Opiskelukavereiden kanssa

vaikeimmatkin kurssit menevät läpi ilman

enempiä harmaita hiuksia ja vapaa-aika kuluu

rattoisasti erilaisissa killan järjestämissä

huvituksissa. Kolmen vuoden opiskelujeni

aikana olen kokenut ikimuistoisia hetkiä

Skinnarilan päivissä ja öissä, sekä päässyt

monille muille paikkakunnille myös

reissaamaan. Oma vinkkini onkin, että lähde

avoimin mielin mukaan kaikkeen, moni tylsältä

kuulostava asia voikin muuttua hyvässä

seurassa ikimuistoiseksi. Opiskelu on

mieletöntä ja muistorikasta aikaa ja siitä

kannattaakin ottaa kaikki irti jo ensimmäisistä

päivistä lähtien!

Fuksiviikoista alkaen minä ja Sätkyn muut

toimijat opastamme sinut

opiskelijakulttuurinsaloihin. Sätkyn

periaatteisiin kuulu yhdenvertaisuus ja jokainen

onkin tervetullut juuri sellaisena kun on. Saavu

siis syksyllä paikalle avoin mielin ja omana

itsenäsi!

Ystävällisin terveisin

Tobias Lönnström

Hallituksen Puheenjohtaja

Sätky Ry

4.Vuoden sähköteekkari

puheenjohtaja@satky.fi



Fuksivastaavan tervehdys

Tervehdys teille kaikille tuleville sähkötekniikan 

uusille fukseille!

Suurenmoiset onnittelut saadusta opiskelupaikasta 

sekä tervetuloa opiskelemaan lappeen Rantaan 

sähkötekniikkaa meidän yhteisöömme. Tätä 

päätöstä ette tule katumaan!

Nimeni on Joni Kaivola ja toimin meidän 

kiltamme fuksivastaavana teidän tulevan 

fuksivuoden ajan. Tavoitteenani sekä vastuullani 

on perehdyttää teidät mahdollisimman kattavasti 

yliopistoelämään sekä teekkarikulttuuriin, joka on 

vahvasti läsnä lappeen Rannoilla. Fuksivuoden 

lopussa (Wappuna) tavoitteenani on tehdä teitä 

kaikista pesunkestäviä Teekkareita.

Teistä mahdollisesti moni muuttaa täysin uudelle 

paikkakunnalle ja tämä saattaa tuntua sangen 

jännittävältä. Omasta kokemuksestani voin sanoa, 

että itseänikin jännitti, kun saavuin ensimmäisenä 

päivänä yliopistolle. Huoli pois, koska 

jännittäminen osoittautui turhaksi. Huomasin 

silmänräpäyksessä, kuinka hyvä yhteishenki tässä 

yliopistossa on ja tutustuin nopeasti lukuisiin 

ihmisiin killastamme sekä sen ulkopuolelta. 

Yliopistossamme vallitsee niin sanottu 

Skinnarilan henki, joka on tilastojen valossa 

osoittautunut parhaimmaksi yhteishengeksi 

kaikista Suomen yliopistoista! Tämä on siis 

kyselyihin perustunutta faktaa, ja sen tulette 

huomaamaan ensimmäisistä päivistä lähtien. 

Vaikka tuntuisi siltä, että ei tiedä mitä on tulossa, 

niin positiivisella sekä avoimella mielellä pääsee 

meidän yliopistossamme erittäin pitkälle :)!

Teidän orientaatioviikkonne alkaa maanantaina 

29.8 ja orientaatioviikon tarkoituksena on aloittaa 

tämä teekkarikulttuuriin perehdytys sekä toisiinsa 

tutustuminen ja ylipäätänsä yliopistoelämän 

aloittaminen. Teillä kaikilla on oma tuutori, joka 

ohjeistaa teitä yliopistoelämän aloittamisessa. 

Kaikilta killan jäseniltämme esim. vanhemmilta 

opiskelijoilta voi kuitenkin tarvittaessa kysyä 

kysymyksiä, jos jokin asia askarruttaa. Älkää 

huoliko, sillä jokainen meistä on valmis 

neuvomaan teitä asiassa kuin asiassa sekä 

perehdyttämään teidät täydellisesti yliopistossa 

opiskeluun. Nämä niin sanotut fuksiviikot

kestävät kaksi viikkoa, toisella viikolla teillä alkaa 

luennot ja opinnot, mutta iltaohjelmaa löytyy 

varmasti kattavasti.

Lopuksi haluan painottaa sitä, kuinka tärkeää 

on osallistua erilaisiin tapahtumiin varsinkin 

orientaatioviikoilla, sillä tätä kautta 

verkostoituminen helpottuu sekä saatatte 

löytää mitä mahtavampia uusia ystäviä koko 

loppuelämäksi 😊! Kokemuksesta voin sanoa, 

että verkostoituminen kannatti, sillä 

tapahtumissa löydetyt ystävät toivat piristystä 

minun ensimmäiselle vuodelleni. Tämä 

mahdollisti myös yhdessä opiskelun ja 

eteenpäin menemisen opinnoissa, kun teimme 

erilaisia projekteja ja tehtäviä hyvällä mielellä 

yhdessä. Jälkeenpäin voisin sanoa 

fuksiviikkojen olevan tärkeimmät viikot 

verkostoitumiselle. Erilaiset aktiviteetit tekivät 

myös siitä unohtumattoman.

Minulla on semmoinen tunne, että tästä vuodesta 

tulee todella mahtava teidän kanssanne sekä 

odotan innolla teidän auttamistanne ja 

perehdyttämistänne Skinnarilan 

opiskelijakulttuuriin. Minut tunnistaa tietysti 

vihreistä haalareista sekä sen lisäksi vihreästä 

fuksivastaavan kypärästä. Nähdään elokuussa ja 

muistakaa tuoda paikalle positiivista energiaa, 

niin vuodesta tulee varmasti todella huikea! 

Joni Kaivola

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!



Sätkyn tuutorit 2022
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Nimi: Teemu Hiltunen
Vuosikurssi: 2
Ikä: 22
Mistä kotoisin: Joensuu
Toteemieläin: Ankka
Parasta Skinnarilassa: Skinnarilan henki 
Hauskin opiskelumuisto: Fuksiviikot
Parasta sähkössä: Eristehilatransistori
Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Koskettaa kielellä paljasta 
kaapelia
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Sitsit

Nimi: Aleksi Poikselkä
Vuosikurssi: 2
Ikä: 21
Mistä kotoisin: Espoo
Toteemieläin: Kissa
Parasta Skinnarilassa: Aina näkee tuttuja ulkona
Hauskin opiskelumuisto: Fuksiviikot ja vapun tapahtumat
Parasta sähkössä: Että se on helppoa ja kivaa
Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Lähti taju kun sain pikkusen 
sähköiskun
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Fuksisuunnistus ja niiden jatkot ja 
jatkojen jatkot

Nimi: Santeri Tirronen
Vuosikurssi: 2
Ikä: 19
Mistä kotoisin: Mikkeli
Toteemieläin: Pingviini
Parasta Skinnarilassa: Kaupungin asunnot
Hauskin opiskelumuisto: Pokeri-illat
Parasta sähkössä: Kolmivaihevirta
Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Itseinduktio
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Karjalan Approt
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Nimi: Kasimir Ahonen
Vuosikurssi: 2
Ikä: 21
Mistä kotoisin: Espoo
Toteemieläin: Vuohi
Parasta Skinnarilassa: Skinnarilan henki
Hauskin opiskelumuisto: 11h bussimatka Rukalle
Parasta sähkössä: Master Blasterrr
Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Polviliukuu gemmis
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Laskin Goes Ruka 2021

Nimi: Milja Nylund
Vuosikurssi: 2
Ikä: 19
Mistä kotoisin: Riihimäki
Toteemieläin: Mangusti
Parasta Skinnarilassa: Yhteisöllisyys
Hauskin opiskelumuisto: Fuksiviikot
Parasta sähkössä: Monipuolisuus
Erikoisin sähköön liittyvä muisto: EMC
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Suomen pisin wappu

Nimi: Linnea Saaresti
Vuosikurssi: 2
Ikä: 20
Mistä kotoisin: Lappeenranta
Toteemieläin: Lokki
Parasta Skinnarilassa: Skinnarilan henki
Hauskin opiskelumuisto: fuksiviikot
Parasta sähkössä: monipuolisuus
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: vappu

Nimi: Juuso Liikkanen
Vuosikurssi: 2
Ikä: 21
Mistä kotoisin: Kotka
Toteemieläin: Karhu
Parasta Skinnarilassa: Skinnarilassa olevat opiskelijatapahtumat
Hauskin opiskelumuisto: Poikkitieteelliset fuksisitsit
Parasta sähkössä: Vihreys
Erikoisin sähköön liittyvä muisto: Tipuin järveen puhelin taskussa, 
eikä se hajonnut
Hauskin fuksivuoden tapahtuma: Edelleen ne poikkitieteelliset 
fuksisitsit
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Vinkit fuksiviikkoihin

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 fuksilakki että myöhemmin haalarimerkit kiinni 
haalareihin.

• Sauna ja/tai uintivarusteet

• Sään mukaista ja liikunnallista vaatetta

Fuksiviikoilla ollaan paljon ulkona ja ohjelmaan kuuluu myös pientä kisailua, kuten 
fuksiolympialaiset ja fuksisuunnistus.

Vinkkejä vanhemmilta opiskelijoilta onnistuneisiin 
fuksiviikkoihin:

• Kysyminen kannattaa aina. Jos ei kysy on vaikea saada vastausta.
(Päätoimittajan kommentti: ”mm. kellonajat on tosi vaikeita niin kannattaa kysyä 
eikä saapua paikalle tuntia liian aikaisin… tai myöhään”) :D

• 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 2022-ryhmään. Jos et omista Facebookia, niin suosittelemme tekemään 
tilin ainakin fuksiviikkojen ajaksi, sillä etenkin tapahtumista jaetaan paljon informaatiota 
Facebookissa.

• Telegrammissa

Liity Sätkyn fuksit 2022-ryhmään. 
Telegram on paremmin varusteltu versio Whatsappista. 

Kaikki tiedotus tapahtuu pääosin telegrammissa, joten liittykää 
ryhmään oheisen linkin kautta!

https://t.me/+HFyLqDtPMNA0MmFk

• 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 yleinen telegram-ryhmä jaetaan fuksipromootion jälkeen.

https://t.me/+HFyLqDtPMNA0MmFk
http://www.sätky.fi/liittyminen-ja-jasenmaksut
http://www.sätky.fi/sahkopostilistat
https://ltky.fi/opiskelijalle/uudet-opiskelijat/
http://www.sätky.fi/
https://www.instagram.com/satky_ry
https://www.facebook.com/satkyry
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NÄHDÄÄN 
FUKSIVIIKOILLA!


