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Tervetuloa opiskelemaan 

energiatekniikkaa lappeen Rannoille! 

 

Sydämeni pohjasta onnea 

sinulle, Armatuurin fuksi 2020! 

Olet vastaanottanut loistavan 

opiskelupaikan tulevaisuuden 

alalta ja olet muuttamassa 

Lappeenrantaan (ellet ole täällä 

jo valmiiksi), Suomen 

parhaaseen teekkarikaupunkiin. 

Kummankaan asian hienous ei 

ole sinulle ehkä vielä valjennut, 

mutta syksyn edetessä tajuat 

varmasti taputtaa itseäsi olalle 

hyvästä elämänpäätöksestä.  

Tuleva syksy on keväällä Skinnarilaa ja koko maailmaa 

ravistelleen koronaviruspandemian vuoksi erilainen kuin 

koskaan aiemmin. Vietämme 24.8. – 6.9. fuksiviikkoja ja 

Wappua päällekkäin, joten opiskelijayhteisössämme riittää 

hulinaa ja tapahtumia. Fuksiviikkojen tapahtumat ovat sinulle 

ensisijaisesti tärkeimmät, sillä niiden lomassa tutustut uusiin 

opiskelukavereihisi, opit tuntemaan kampuksen tavat ja paikat 

ja pääset kärryille siitä miten yliopistossa opiskellaan. Aloitat 

myös kouluttautumisesi teekkariksi, joka huipentuu 

Wappuaattoon 2021 jolloin saat painaa teekkarilakin päähäsi.  
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Kaikki on varmasti uutta, jännittävää ja sekavaa, mutta sinua on 

jo ensimmäisenä päivänä vastassa oma tutorisi, joka ottaa 

sinuun yhteyttä ennen koulun alkua. Hän auttaa sinua kaikissa 

koulunkäynnin aloittamiseen liittyvissä asioissa. Tutoreiden 

lisäksi sinua opastaa fuksivastaava, joka on vastuussa kaikkien 

energiatekniikan fuksien perehdyttämisestä 

teekkarikulttuuriin.  

Myös meiltä muilta, vanhemmilta 

armatuurilaisilta voit saada ja tulet 

saamaankin apua Skinnarila-elämäsi 

alkuaskeleilla.  Vanhemmatkin 

opiskelija-aktiivit pyörivät menossa 

mukana jo fuksiviikkojen 

ensimmäisestä päivästä lähtien ja tulet 

tutustumaan moneen huipputyyppiin 

usealta eri vuosikurssilta. Täällä ei ole 

väliä oletko fuksi vai seitsemännen 

vuoden opiskelija, olemme kaikki yhtä 

isoa valkohaalarista porukkaa! 

Puheenjohtajana odotan myös innolla 
että pääsen tutustumaan uusiin 
armatuurilaisiin, joten asettakaa 
päähänne reipas ja rohkea asenne ja 
24.8. tavataan! Minut tunnistaa kuvan 
frakista, jota pidän haalareiden 
kanssa. 
 
Senni Auvinen 
Puheenjohtaja 2020 
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ARMATUURI RY 
 
• LUT-yliopiston energiatekniikan opiskelijoiden kilta 

• Perustettu vuonna 1974 

• Opiskelevia jäseniä noin 260 

 

TOIMINTA 

• Alan opiskelijoiden yhdistäminen ja edustaminen 

• Jäsenistön etujen ajaminen yliopistomaailmassa 

• Asiallisia ja viihtellisiä tapahtumia 

• Yhteistyö yliopiston, energiatekniikan osaston, 

ylioppilaskunnan (LTKY), LUTin kiltojen, energia-alan 

yritysten ja muiden paikkakuntien energia-alan 

opiskelijoiden kanssa 

• Kiltahuoneen ylläpito 

 

VUOSITTAISIA TAPAHTUMIA 

• Fuksiexcursio 

• Fuksisitsit 

• Pikkujoulut 

• Ydinvoimaseminaari & Suomen säteilevimmät sitsit 

• Vuosijuhlat 

• Wappusitsit 

• Kesäpäivät 

• Rankka/Kevyt excursio 

• Saunailtoja 
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JÄSENYYS 

• Maksamalla liittymismaksun (15 €) killan tilille, saat: 

• Killan jäsenyyden seitsemäksi (7) vuodeksi 

• Haalarit  

• Oikeuden osallistua killan kokouksiin 

• Oikeuden toimia killan hallituksessa ja toimihenkilönä 

• Osallistua killan järjestämiin tapahtumiin 

• Käyttää kiltahuonetta ja sen palveluita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etelä-Savon Energialla lokakuussa 2019 
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Fuksilakkien askartelua fuksiviikoilla 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuksit laskevat Saimaaseen wappuaattona 
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Fuksivastaavan tervehdys 

 

Morjes uusille fukseille! 

Meikäläisen nimi on 

Tommi, ikää löytyy 

elokuussa 22 vuotta. 

Opiskelen syksyllä toista 

vuotta ja toimin teille 

fuksivastaavana. Ennen 

kuin muutin lappeen 

Rannoille, asuin 

pingviinien luvatussa 

maassa (Turengissa, 

Kanta-Hämeessä). 

Matkaa kotikotiin on 

reilu 3 tuntia. Olen siis 

muuttanut hieman kauempaa. Tiesin LUTista vain, että täällä on 

hyvä yhteishenki ja energiatekniikan koulutus on suomen 

parhaimmistoa. Voin todeta ensimmäisen vuoden jälkeen 

molempien väitteiden olevan totta. 

Fuksivastaavana mun tehtävänä on opastaa teitä 

teekkaripolkunne alkutaipaleella ja pitää huoli, että opitte 

teekkarien tavoille! Tunnistatte meikäläisen valkoisesta 

kypärästä, missä lukee FV. Muistakaa tulla kyselemään/ 

juttelemaan mun kanssa, jos joku asia askarruttaa, tai ihan 

muuten vaan! 

Opiskelija- ja teekkarielämä on todella laaja asia. Löytyy: 

sitsejä, kyykkää, approja, kavereita, excuja, sauniksia, 
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vuosijuhlia, erilaisia kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia, 

tietysti kiltatoimintaa sekä paljon muuta. Suosittelen 

lämpimästi tutustumaan kaikkeen mitä on tarjolla täällä 

Skinnarilan Vapaavaltiossa. Myös Skinnarilan henki on oikea 

asia, minkä tulette huomaamaan ensimmäisenä vuonna. 

Minulla on ollut todella huikea fuksivuosi ja uskon että teillä on 

myös! Muistakaa tulla fuksiviikoille avoimin mielin ja ottakaa 

nämä esineet mukaan: oma ylioppilaslakki, 

ompelutarvikkeet ja cocktail-pukukoodin mukaiset 

vaatteet. Löydät opastuksen pukukoodeista ja myös muuta 

hyödyllistä infoa opiskelusta/teekkarikulttuurista 

ylioppilaskuntamme sivuilta (www.ltky.fi/dc-ohjeistus/). 

Odotan innolla, että tavataan fuksiviikoilla ja syyswappuna 

2020! 

 

Tommi Murtola 

Fuksivastaava 2020 – 2021 
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Energiatekniikan tutorit 

 

Lari Vanhala 

Moro kaikille! 

Mun nimi on Lari, ikää 21v ja 

aloittelen toista vuotta entellä 

opiskelua nyt syksyllä. Itse alun 

perin lähtöisin Lahdesta ja 

Lappeenranta kaupunkina oli 

itselleni alun perin ihan 

tuntematon. Mutta nyt vuoden 

asuttuani täällä voin sanoa, että 

hyvin on kotiuduttu. Fuksivuosi 

ylitti kaikki odotukset niin 

opintojen kuin sen oheisen 

toiminnan puolesta. Parasta itse 

opiskelussa on omasta mielestä 

ollut se vapaus, millä niitä saa 

suorittaa ja että vastuu siirretään aika pitkälti opiskelijalle. 

Pystyt siis itse löytämään parhaan opiskelutyylin. Mutta totta 

kai siinä vastapainona on erinäiset tapahtumat, joihin 

kannattaa pyrkiä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. 

Niissä tapaa niin paljon erilaisia ihmisiä ja löytää uusia 

kavereita, että voin lämpimästi suositella. Tulkaa siis LUT:iin 

avoimin mielin ja jos herää kysymyksiä niin me tuutorit ollaan 

täällä teitä varten. 

Onnittelut kaikille opiskelupaikasta ja me nähdään ensi 

syksyllä! 
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Aleksanteri Tarkio 

Heisp! Mun nimi on Aleksanteri 

ja opintoja on yhden vuoden 

verran takanapäin. Oon yks 

tuutoreista, joten multa voi 

milloin vain tulla kysymään, jos 

joku askarruttaa. Pyrin 

vastaamaan tai sitten ohjaamaan 

teijät oikeaan suuntaa kyssärin 

kanssa. Ite tykkään ulkoilla esim 

just Skinnarilan alueella ja käydä 

kavereiden kanssa pelailemassa. 

Sulis ja bilis on ollu hyvää 

vastapainoa opiskelulle. Ite tuun 

Kirkkonummelta, joten 

Lappeenranta oli mullekkin vuos 

sitten ihan uus kokemus, pienellä 

kulttuurishokilla siitä selvittiin, 

joten etteköhän tekin selviä. Lemppari opiskelijatapahtuma 

itelle on ehkä kaikenlaiset approt, niissä pääsee kivasti 

viettämään aikaa kavereiden kanssa. 

 

Miikka Pihkola 

Morjens, olen Miikka ja aloitan nyt syksyllä toista vuotta 

opiskelemaan LUTissa energiatekniikkaa. Olen kotoisin 

Lahdesta. Olen rento, kaikkien kanssa toimeentuleva ja tykkään 

adrenaliinista niin kuin huumorista myös. Harrastuksiini 

kuuluu esimerkiksi erilaisia urheilulajeja, maantiepyöräily, 
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kartingia silloin tällöin, 

matkailu, luontokohteet ja 

ystävien kanssa hengailu. 

LUTissa pidän esimerkiksi 

siitä, että yliopistolle voi 

jäädä tekemään 

porukalla/yksin 

kouluhommia, vaikkakin 

opiskelutiloja saisi olla 

vielä enemmän. 

Opiskelutapahtumista, jos 

pitäisi päättää parhaat, 

niin varmaan sitsit ja 

approt. 

 

Veera Haanpää 

Heippa fuksit! Mä oon Veera 

ja yks teidän tuutoreistanne. 

Oon 21-vuotias, Vantaalta 

kotosin ja alotan syksyllä 

toisen vuoden opinnot. 

Tänne muuttaessa en 

tuntenut kun pari tyyppiä, 

mutta nyt ensimmäisen 

vuoden jälkeen oon saanut 

paljon ihania ystäviä ja 

hauskoja muistoja. Oon 

pienestä pitäen harrastanu 

muodostelmaluistelua. Nyt oon höntsäilly sitä täällä lappeen 
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Rannassa Parru Ice Girlseissä ja oon myös Parru ry:ssä 

toimihenkilönä. Parru on yliopiston urheiluseura, joka pyrkii 

edistämään opiskelijoiden urheilumahdollisuuksia sekä 

järjestää liikuntatapahtumia opiskelijoille. Lisäksi tykkään 

lenkkeillä ja käydä paljon erilaisilla tapahtumissa, joten oon 

melkeen aina menossa jossain! Armatuurissa oon tällä hetkellä 

toimihenkilönä projektisihteerin tehtävissä eli auttelen meidän 

projektivastaavaa sekä EI-sektoria erilaisten tapahtumien 

järjestämisessä. Lähdin fuksina tähän toimihenkilöpestiin ja on 

ollu super hauskaa, niin suosittelenkin vahvasti jo fuksivuonna 

lähtemään killan toimintaan mukaan! Tottakai myös opiskelen 

täällä ja opinnot on tuntunu tosi mielenkiintosilta jo 

ensimmäisenä vuonna! 

Fuksivuos oli mulle yks elämän ikimuistoisimmista vuosista ja 

toivon, että se on sitä teillekkin. Tulkaa lappeen Rantaan 

ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin. Me tuutorit ollaan 

täällä teitä varten ja odotankin, että pääsen tapaamaan teidät 

kaikki! Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä! 

 

Lauri Ytti 

Terve! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa lappeen 

Rannoille myös minun puolestani! Muutama pointti minusta. 

Olen Lauri yksi teidän tuutoreistanne ensi lukuvuotena. Olen 

entinen urheilija, joka viettää paljon aikaa uinnin parissa. 

Harrastan lähinnä kuntosalilla pööpöilyä ja välillä jopa 

lenkkeilen. Lappeenrantaan muutin viime syksynä 

Hämeenlinnasta, jossa olen ensimmäiset 20 vuotta viettänyt 

elämästäni. Lappeenranta oli minulle entuudestaan aika 

tuntematon paikka, vaikka pari kertaa olen täällä käynytkin 
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ennen muuttoa lähinnä 

harrastusten merkeissä. 

Täällä kuitenkin oppi 

nopeasti tuntemaan uusia 

imisiä erilaisissa 

tapahtumissa ja erityisesti 

fuksiviikkojen aikana. 

Muutama vinkki teille 

fukseille tulkaa rennolla 

mielellä ja suosittelen teitä 

kaikkia osallistumaan 

mahdollisimman moneen 

tapahtumaan vuoden 

aikana. Fuksivuosi on 

elämän parasta aikaa, joten 

ottakaa siitä kaikki 

mahdollinen irti! Odotan teidän näkemistänne ja 

mahdollisuutta päästä tutustumaan teihin. Vielä kerran onnea 

opiskelupaikasta ja tervetuloa Rannoille! 

 

Niko Ollikainen 

Morjensta fuksit. Ja onnittelut opiskelupaikasta minunkin 

puolestani. Mä oon Niko ja yksi teidän tulevan lukukautenne 

tuutoreista. Olen 22-vuotias Espoosta kotoisin oleva jantteri, 

jolla alkaa syksyllä toisen vuoden energiatekniikan opinnot. 

Muuttaessani Lappeenrantaan, en tuntenut juurikaan ketään 

koko kaupungista, enkä oikeastaan koko kaupunkia ollenkaan, 

mutta fuksiviikkojen aikana oppikin jo liikkumaan kaupungissa 
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kuin vanha tekijä, sekä oppi 

tuntemaan paljon opiskelijoita 

poikkitieteellisesti. Kannattaa 

ehdottomasti ottaa 

fuksiviikoista kaikki ilo irti 

osallistumalla erilaisiin 

tapahtumiin avoimin mielin ja 

turhaan jännittämättä. Jos tulee 

mitään kysyttävää yliopistoon, 

vapaa-aikaan taikka 

kaupunkiin liittyen nii voi tulla 

nykäsemään rohkeasti hihasta. 

Sitä varten me tuutorit ollaan. 

Nähdään syksyllä lappeen 

Rannoilla! 

 

Veera Rantavaara 

Moi ja onneksi olkoon 

opiskelupaikasta! Mäkin oon 

Veera ja aloitan toisen 

vuoden energiatekniikan 

parissa. Muutin 

Lappeenrantaan Lapualta 

Etelä-Pohjanmaalta asti, 

enkä ole hetkeäkään katunut 

tänne tulemista. 

Ensimmäisen kerran 

elämässäni, kun saavuin 

Lappeenrantaan, saavuin 
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muuttokuorman kanssa viime syksynä enkä tuntenut täältä 

ketään. Varmasti monella teistä saattaa olla sama tilanne 

edessä, mutta sitä ei tarvitse pelätä, täältä saat varmasti uusia 

kavereita. Me tuutorit ollaan teidän ekat kaverit, joten jos 

kysyttävää tulee ihan mistä tahansa asiasta, pyrimme 

löytämään vastauksen. lappeen Ranta ja oma fuksivuosi yllätti 

minut erittäin positiivisesti. Olen saanut aivan mahtavia uusia 

ystäviä ja uusia kokemuksia. Teidän fuksivuosi alkaa jo 

valmiiksi erittäin poikkeuksellisella syyswapulla, joten 

tervetuloa kokemaan se ja kaikki muut mieleenpainuvat uudet 

kokemukset. Tulevat vuodet ovat varmasti elämänne 

ikimuistoisimpia vuosia, joten saapukaa Saimaan rannalla 

iloisin ja avoimin mielin kohtaamaan LUT ja kaikki sen ihanat 

ominaisuudet. Nähdään syksyllä! 

 

Juho Hakala 

Morjes tulevat fuksit! Mä olen 

Juho Hakala ja olen yksi teidän 

tuutoreistanne. Olen 21-vuotias 

ja syksyllä aloitan toisen vuoden 

energiatekniikan opinnot. Olen 

kotoisin Satakunnan 

pääkaupungista Porista, josta 

muutin Lappeenrantaan 

tietämättä kaupungista mitään. 

Olen tykännyt kaupungista tosi 

paljon. Täällä ihmiset ovat 

mukavia ja uusia kavereita saa 

tosi helposti! Tuutoreina me 
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pidämme huolen siitä, että kukaan ei varmasti jää porukan 

ulkopuolelle. Suosittelen saapumaan paikalle positiivisin 

mielin ilman ennakkoluuloja ja tutustumaan rohkeasti muihin 

opiskelijoihin. Tulevat opiskeluvuotenne tulevat olemaan 

elämänne parasta aikaa! Jos ilmenee mitä tahansa kysymyksiä, 

niin me tuutorit olemme täällä teitä varten. Ja näin lopuksi, 

muistakaa opiskelun ohessa ottaa fuksiviikoista kaikki ilo irti! 

Syksyllä nähdään! 

 

Elias Karjalainen 

Jees morjens fuksit. Oon Elias ja 

aloittelen tässä syksyllä nyt 

toista vuotta energiatekniikan 

opiskelua Lappeenrannassa ja 

toimin myös teidän tulevana 

tutorina. Olen keravalainen 

rento tietokoneihminen ja tämä 

maisemanmuutos kaupungista 

Saimaan rannalle oli ainakin 

minun osaltani erittäin 

tervetullut, vaikka kaverit 

jäivätkin taakse. Tänne 

saapuessani minulla oli pieni 

käsitys Lappeenrannasta, 

Skinnarilasta ja LUT:ista, mutta nämä silti onnistuivat 

ylilyömään kaikki odotukseni ja kotiuduin hyvin nopeasti. 

Etukäteen en tuntenut muista energiatekniikan opiskelijoista 

ketään ja tuttuja oli vain muutama muilta aloilta, mutta 

onnistuin kuitenkin löytämään kavereita omasta ikäryhmästä 
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yllättävän nopeasti, sillä muutkin fuksit aloittivat samalta 

lähtöviivalta. Vaikka korona onnistui iskemään tässä keväällä 

wapun päälle, on fuksivuosi ollut aivan omanlaatuinen 

kokemus ja uskon teidänkin nauttivan siitä, joten käykää 

tapahtumissa avoimin mielin ja rohkeasti. 

 

Elias Pakarinen 

Mie oon Elias yksi teidän 

tuutoreista. Näin aluksi 

tervetuloa LUT:tiin ja 

onneksi olkoon 

opiskelupaikasta. Oon 20v 

ja kotosin Kontiolahdelta, 

joten muutin opintojen 

perässä kuten varmaan 

moni teistäkin. Alottelen 

toista vuotta LUT:issa ja oon 

ite tykännyt tosi paljon. 

Tykkään vapaa-ajalla 

viettää aikaa muiden 

kanssa, pelata pelejä ja 

harrastaa liikuntaa. 

Meillä korostuu Fuksiviikoilla verkostoituminen, suosittelen 

kaikkia osallistumaan niin moneen tapahtumaan kuin 

mahdollista, lähtemään ilman ennakkoluuloja tutustumaan 

toisiin ja heittäytymään aktiviteetteihin täysillä. Oma 

fuksiviikko hurahti nopeasti ohi ja paljon kerkesi tapahtua. Tuli 

paljon uusia kokemuksia ja kavereita. 
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Älkää huoliko, jos ei ole valmiiksi tuttuja tulossa LUT:tiin täältä 

löytyy kavereita heti ekasta päivästä lähtien. Itsellä ei ollut 

yhtään tuttua samalla alalla, mutta heti ensimmäisenä päivänä 

huomasin, että miten hyvää porukkaa yliopistolta löytyy. 

Suosittelen myös tutustumaan vanhempiin opiskelijoihin, 

rohkeasti vaan juttelemaan, he ovat varmasti mielissään! 

Tulkaa syksyllä hyvillä mielin ja positiivisella asenteella niin 

teillä on varmasti mukava fuksivuosi edessä! Innolla odottaen 

ja näkyillään fuksiviikoilla! 

 

Sanni Tyni 

Moikka! Mä oon Sanni, 19-

vuotias toisen vuoden 

energiatekniikan opiskelija. 

Itse saavuin Lappeenrantaan 

melko kaukaa Jyväskylästä, 

mutta opiskelukaupunki 

alkoi tuntua nopeasti kodilta 

vastaanottavaisen ilmapiirin 

ansiosta. Saman 

kokemuksen haluaisin 

kaikille fukseille, ja sen 

vuoksi kannustan jokaista 

mukaan toimintaan. Mulle 

opiskelun ohessa tärkeää on 

erityisesti liikunta, johon on 

ollut täällä hyvät puitteet. 

Monipuolisesta harrastustarjonnasta löytyy varmasti kaikille 

jotain ja opiskelijaelämä on yleisesti hyvin aktiivista. 
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Fuksisyksy ja koko vuosi on hauskaa aikaa ja siitä kannattaa 

ottaa kaikki ilo irti. Tervetuloa ja syksyllä nähdään! 
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Fuksin tervehdys 

 

TISSIT.  Moi vaan. Niin se vaan taisi huomio kiinnittyä, eikö? 

Kun nyt sain huomiosi, ajattelin lyödä pöytään muutaman 

pointin opiskelusta ja elosta täällä tekniikan alojen 

korkeakulttuurin keskittymässä, Skinnarilassa. Aloitetaan 

selvittämällä ketä syyttää asiavirheistä: Olen siis Aleksi ”Kossu” 

Koskela Turengista ja olen fuksi 2019. Toisinsanoen ei 

meitsikään mikään tuhattaituri tässä touhussa vielä ole, mutta 

ainakin viime syksyn muistojen pohjalta voin samaistua teistä 

suurimman osan fiiliksiin. 

Okei, rule number one: Don’t 

be a douche. Rule number two: 

Verkostoidu, verkotu, millä 

nimellä haluatkaan kutsua 

toisiin tutustumista. Mun oma 

subjektiivinen mielipide on, 

että tätä ei voi liikaa painottaa, 

koska ensimmäisten viikkojen 

aikana se on helpointa. Jengi 

saapuu mestoille ympäri 

maailmaa ja toteaa ”Hups, 

eihän täällä välttämättä oo 

ketään mulle entuudestaan 

tuttua.” Tähän ajatukseen 

kulminoituu jokasyksyinen 

seurapeli nimeltä fuksiviikot. 

Sinulla, fuksina, on nyt 

velvollisuus nauttia täysin 
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rinnoin kaikista niistä mahdollisuuksista tutustua uusiin 

ihmisiin ja integroida itsesi tähän kansan kermaa edustavaan 

ryhmään, Armatuuriin. Ole rohkea, osallistu tapahtumiin ja 

anna ujoutesi vaipua hetkeksi unholaan. Tulevien uusien 

ystäviesi kanssa tulet päätymään vielä kaikenlaisiin 

unohtumattomiin kommelluksiin opiskelujesi aikana ja 

viettämään hetkiä, joiden toivoisit olevan ikuisia. Tuntuu, kuin 

en voisi tarpeeksi korostaa omien uusien ystävieni merkitystä 

myös opiskelujeni sujuvuuden osalta. Tunne siitä, että et ole 

yksin välillä ylitsepääsemättömiltä vaikuttavien opiskelujen 

haasteiden kanssa, on ainakin minulle henkilökohtaisesti 

välttämätön. Ole siis valmis takomaan, kun rauta on kuumaa, 

heittäydy. 

Opiskeluiden takia sinäkin olet tänne luonnollisesti päätynyt, 

mutta vapaa-ajan mielekkyys on mielestäni vähintään yhtä 

tärkeää. Ja sen viettämiseen Skinnarilan opiskelijakulttuurilla 

on paljon annettavaa. Erilaisia kerhoja on kuin Turengissa 

puistokemistejä, jokainen varmasti löytää oman mielenkiinnon 

kohteiden mukaista toimintaa, spektrillä Grilliseurasta 

kuorolauluun tai partioon. Äläkä kuvittelekaan, että sinua ei 

hyväksyttäisi johonkin toimintaan mukaan. Ole 

ennakkoluuloton, ystävällinen, osoita kiinnostuksesi ja kohta 

huomaatkin tulleesi imaistuksi osaksi ryhmää, joka pitää 

samoista asioista kuin sinä. 

Skinnarilan kampuksen yhteishenki on tutkitusti ja todistetusti 

Suomen paras. Sinulla on kaikki oikeudet nauttia siitä täysin 

rinnoin. Oikeuksiin kuitenkin aina sisältyy myös vastuu. 

Meidän tulee vaalia sitä mitä edeltäjämme ovat saaneet aikaan 

ja pyrkiä aina eteenpäin. Varmasti jokaisella on välillä heikkoja 

hetkiä, mutta odotan juuri sinulta ennakkoluulottomuutta ja 
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kunnianhimoisuutta tässä asiassa. Sinä, minä, me. Yhdessä 

olemme vahvoja, joten tervetuloa sydämellisesti tekemään 

ryhmänä tästä älykkyyden keskittymästä entistä parempi 

paikka meille kaikille toteuttaa itseämme. 

 

Aleksi Koskela 

God-tier Entefuksi 2019 
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Armatuurin fuksit voittivat kiltojenvälisen mäenlaskukilpailu Liugurin 

tammikuussa 2020 

 

Armatuurin vuosi 

 
Armatuurin toiminta lähtee vuosittain käyntiin fuksiviikoista. 

Kaikki yliopistomme killat ja ylioppilaskunta osallistuvat 

lukuvuoden kahtena ensimmäisenä viikkona fuksien 

ryhmäyttämiseen ja kouluttamiseen tähtäävien tapahtumien 

järjestämiseen. Tänä syksynä 2020 vietämme 

poikkeuksellisesti skinnarilalaista teekkariwappua 

fuksiviikkojen kanssa päällekkäin. 

Syksyllä järjestämme fuksisitsit ja fuksikursion, joiden tarkoitus 

on opettaa uudet opiskelijat sitsi- ja kursiokulttuurin saloihin. 

Sitsit ovat akateemiset pöytäjuhlat joissa syödään, juodaan, 
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lauletaan ja seurustellaan. Kursio (virallisemmin excursio) on 

päivästä muutamaan yöhön kestävä reissu, joka taitetaan linja-

autolla ja johon kuuluu vierailuja yrityksissä ja mahdollisesti 

muiden teekkarikiltojen luona. Näihin molempiin osallistuu 

myös vanhoja opiskelijoita, jotka mielellään perehdyttävät 

fukseja näihin tapahtumiin liittyvien tärkeiden perinteiden 

saloihin. 

Loppuvuodesta järjestetään syyskokous, jossa killalle valitaan 

uusi puheenjohtaja ja hallitus. Syyskokouksen jälkeen vietetään 

pikkujouluja, joissa on tarjolla puuroa, glögiä ja saunomista. 

Tammikuussa Suomen ydinvoima-alan kärki kokoontuu 

lappeen Rannoille, kun Armatuuri järjestää Atomiteknillisen 

seuran kanssa yhteistyössä Ydinvoimaseminaarin, josta 

siirrytään jatkoille Suomen säteilevimmille sitseille. 
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Kevättalvella jäsenistö pukeutuu parhaimpiinsa, kun juhlimme 

vuosijuhlia. Vuoden arvokkaimmissa juhlissa pukeudutaan 

iltapukuun, vieraaksi saapuu ystävä- ja sisarainejärjestöjä, 

juodaan ja syödään hyvin ja tanssitaan. Viime keväänä vietettiin 

Armatuurin 46-vuotisjuhlia.  
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Maaliskuun paikkeilla järjestetään Energiateekkaripäivät joko 

Tampereella (Hervanta), Espoossa (Otaniemi) tai 

Lappeenrannassa. Armatuuri yhdistää reissuun yritysvierailuja 

ja muita kohteita, jolloin matka muuttuu useamman yön 

Rankkaexcuksi. Jos järjestämisvastuu sattuu Armatuurille, 

lähdemme jonain muuna ajankohtana yhden yön Kevyelle. 

Energiateekkaripäivät järjestettiin Lappeenrannassa viimeeksi 

vuonna 2019. Vuoden 2020 päivät jouduttiin perumaan 

koronavirusepidemian vuoksi jolloin matka Otaniemeen jäi 

tekemättä. 

Pitkin vuotta Armatuurin jäseniin on todennäköisintä törmätä 

kiltahuoneella, joka sijaitsee yliopistorakennuksessa. 

Kiltahuone on jokaiselle jäsenellemme avoin joka päivä 

vuorokauden ympäri. Useimmiten kiltistä käytetään tauko- ja 

kahvittelutilana, mutta voi siellä koulutöitäkin hoitaa (kunhan 

se ei häiritse vapaa-ajan viettoa). Kiltahuoneelta löytyy muun 

muassa kahvinkeitin, sohvia, pelikonsoleita ja pelejä, 

pöytäkone, kaikenlaista kirjallisuutta ja killan irtaimistoa 

vuosien varrelta. Kiltahuone on rento ja avoin hengauspaikka, 

jonka sohvilla saatat jopa tutustua uusiin ihmisiin! 
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Armatuurin hallitus 2020 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Marttila                  Senni Auvinen                 Veera Rantavaara 

Varapuheenjohtaja           Puheenjohtaja                 Sihteeri 

 

 

 

 

 

Artturi Lindström             Hanna Karjalainen           Aleksi Lehtomäki 

Yrityssuhdevastaava        Rahastonhoitaja               Exkursiomestari 

 

 

 

 

 
 

Tuomo Mutru                    Kirsi Nieminen                  Riikka Rautio 

Isäntä                                   Projektivastaava               Emäntä 
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Yhteystiedot 

 

Huolia, murheita, kysyttävää? Ensisijaisesti ota yhteyttä: 

 

Senni Auvinen 

Puheenjohtaja 

pj@armatuuri.fi 

050 438 9779 

Tommi Murtola 

Fuksivastaava 

tommi.murtola@student.lut.fi 

044 210 2285 

 

           @armatuuri 

 

           @armatuuri 

 

           Armatuuri 

 - Sivu 

 - Ryhmä 

 - Entenfuksit 2020 -ryhmä 

 

www.armatuuri.fi 
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Muistatko vielä mistä tunnistaa 

energiatekniikan opiskelijan? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valkoisista haalareista… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

…tai vähemmän valkoisista.  
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