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Tuleva Fuksi, TERVETULOA.
Nyt se on edessä. Monille uusi paikkakunta, kaikille uusi koulu 
ja uusi arki. Ehkä ensimmäistä kertaa muuttamassa omilleen, 
ei ehkä tunne ketään. Saa ja pitää vähän jännittää; se kuuluu 
asiaan. Ei pidä kuitenkaan huolestua, olet pian osallisena 
yhdessä Suomen parhaista opiskelijayhteisöistä. 

Siitä on nyt kolme vuotta, kun itse olin samassa asemassa. Vietin 
koko kesän töissä ulkomailla ja palasin Suomeen oikeastaan 
vasta torstain ja perjantain välisenä yönä, kun fuksiviikot 
starttasivat seuraavana maanantaina. Töissä ollessa ei oikein 
ehtinyt jännittää, mutta viikonloppu, kun pakkasin tavaroita ja 
muutin sunnuntaina soluhuoneeseeni Väinölänkadulle, alkoi 
todella vasta realistoitua, että ollaan uuden ääressä. Kaikki 
jännitys unohtui kuitenkin viimeistään maanantai-iltana, kun 
istuttiin iltaa porukalla ja kaikki olivat tosi mukavia. Syksyn 
myötä tuli selväksi, että olen oikeassa paikassa ja sama tunne 
on kantanut näiden vuosien läpi. 

Kun opintovuosi alkaa ja fuksiviikot iskevät täydellä teholla 
vastaan, suosittelen lähtemään mukaan avoimin mielin ja 
tarttumaan tilaisuuksiin. Ei turhaan sanota, että yliopistovuodet 
ovat ihmisen parasta aikaa; nauttikaa niistä täysillä!

Tämän lehden tarkotus on tuoda ensikosketus Enklaavin 
maailmaan. Pääset tutustumaan esimerkiksi syksyn tutoreihin, 
Enklaavin hallitukseen ja Lappeenrantaan. Toivottavasti se 
tuo jotain iloa jokaiselle :)



Kuva: Elisa Kallela

Nauttikaa myös kesästä siihen asti, että tavataan kaikki 27.8. 
Back2Uni-bileissä. Ladatkaa akkuja; ei tuo 2 fuksiviikon 
putki ole ihan kevyimmästä päästä, mutta varmasti tulee 
myös sisältämään paljon muistoja loppuelämäksi ja uusia 
kavereita. Olkaa valmiina, kohta mennään, vähintään yhtä 
kovaa kuin oheisessa kuvassa! 

ONNEA VIELÄ OPISKELUP
AIKASTA!

Katri Seppäläinen

Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Moikka moi, fuksit!Moikka moi, fuksit!
Suunnattoman suuret onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta! Nimeni Suunnattoman suuret onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta! Nimeni 
on Ida Mattila, olen fuksi vuosimallia ’19 eli neljännen vuoden opiskelija ja on Ida Mattila, olen fuksi vuosimallia ’19 eli neljännen vuoden opiskelija ja 
toimin tänä vuonna rakkaan ainejärjestömme, Enklaavin, puheenjohtajana. toimin tänä vuonna rakkaan ainejärjestömme, Enklaavin, puheenjohtajana. 
Enklaavi on LUT-yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys, jonka Enklaavi on LUT-yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys, jonka 
tarkoituksena on ajaa opiskelijoidemme etuja ja järjestää yhteistä sekä tarkoituksena on ajaa opiskelijoidemme etuja ja järjestää yhteistä sekä 
poikkitieteellistä toimintaa. Haluankin siksi tässä vaiheessa toivottaa teidät poikkitieteellistä toimintaa. Haluankin siksi tässä vaiheessa toivottaa teidät 
lämpimästi tervetulleiksi neonkeltaiseen yhteisöömme <3lämpimästi tervetulleiksi neonkeltaiseen yhteisöömme <3

Pääsette nyt aloittamaan uuden vaiheen elämässänne, uusi koulu ja osalle Pääsette nyt aloittamaan uuden vaiheen elämässänne, uusi koulu ja osalle 
myös uusi paikkakunta sekä ensimmäinen muutto omilleen. Yliopistossa myös uusi paikkakunta sekä ensimmäinen muutto omilleen. Yliopistossa 
opiskelu ja yksin asuminen tuo mukanaan itsenäisyyttä, valintoja ja paljon opiskelu ja yksin asuminen tuo mukanaan itsenäisyyttä, valintoja ja paljon 
kysymyksiä: Miten ilmoittaudun kursseille? Mistä löytyy luokka 2310, entä kysymyksiä: Miten ilmoittaudun kursseille? Mistä löytyy luokka 2310, entä 
Exam-tenttitilat? Millä ohjelmalla pyykit pitäis pestä? Voiko syödä jogurtin Exam-tenttitilat? Millä ohjelmalla pyykit pitäis pestä? Voiko syödä jogurtin 
jonka päiväys on mennyt? Entä mistä saa ostettua imuriin oikean pölypussin? jonka päiväys on mennyt? Entä mistä saa ostettua imuriin oikean pölypussin? 
Älkää kuitenkaan murehditko, tuutorinne perehdyttävät teidä perinpohjaisesti Älkää kuitenkaan murehditko, tuutorinne perehdyttävät teidä perinpohjaisesti 
yliopistomme käytänteisiin ja jos kodinhoitovinkeistä ei halua soittaa yliopistomme käytänteisiin ja jos kodinhoitovinkeistä ei halua soittaa 
vanhemmille, netistä löytyy ohjeet kaikkeen. vanhemmille, netistä löytyy ohjeet kaikkeen. 

Oli polkusi LUT:n kauppatieteisiin todistusvalinnan tai pääsykokeen kautta, Oli polkusi LUT:n kauppatieteisiin todistusvalinnan tai pääsykokeen kautta, 
on kova työ tuottanut tulosta. En väitä, että kaikki työ olisi nyt takananne, on kova työ tuottanut tulosta. En väitä, että kaikki työ olisi nyt takananne, 
mutta tuleviin opiskeluvuosiin mahtuu myös paljon muutakin kuin mutta tuleviin opiskeluvuosiin mahtuu myös paljon muutakin kuin 
luennoilla istumista ja tentteihin pänttäämistä. Kannustan teitä siis olemaan luennoilla istumista ja tentteihin pänttäämistä. Kannustan teitä siis olemaan 
aktiivisesti ja avoimin mielin mukana kaikessa heti fuksiviikoista lähtien! aktiivisesti ja avoimin mielin mukana kaikessa heti fuksiviikoista lähtien! 
Tulette taatusti kuulemaan fuksiviikkojen aikana myös paljon Skinnarilan Tulette taatusti kuulemaan fuksiviikkojen aikana myös paljon Skinnarilan 
hengestä, joka ytimessään on opiskelijoidemma välinen loistava yhteishenki. hengestä, joka ytimessään on opiskelijoidemma välinen loistava yhteishenki. 
Kaveri, puolituttu tai täysin vieras, suhteesta riippumatta autamme toinen Kaveri, puolituttu tai täysin vieras, suhteesta riippumatta autamme toinen 
toisiamme ja otamme kaikki huomioon. toisiamme ja otamme kaikki huomioon. 

Nähdään siis syksyllä fuksiviikkojen merkeissä!Nähdään siis syksyllä fuksiviikkojen merkeissä!
Terveisin, 

Ida Mattila
PUHEENJOHTAJA



FUKSIVASTAAVAN TERVEISET



Heissaaan kaikki Enklaavin fuksit Heissaaan kaikki Enklaavin fuksit 
ja tervetuloa Lappeenrantaan! Ihan ja tervetuloa Lappeenrantaan! Ihan 
ensimmäisenä haluan onnitella teitä ensimmäisenä haluan onnitella teitä 
kaikkia kauppakorkeaan pääsystä. Olipa kaikkia kauppakorkeaan pääsystä. Olipa 
LUT sitten ykkösvaihtoehtonne tai ei LUT sitten ykkösvaihtoehtonne tai ei 
- opiskelupaikka on suuri saavutus ja - opiskelupaikka on suuri saavutus ja 
saatte olla ylpeitä itsestänne. Teillä on saatte olla ylpeitä itsestänne. Teillä on 
rankka kevät takana, mutta nyt on aika rankka kevät takana, mutta nyt on aika 
nauttia kesästä, hengähtää ja ladata akut nauttia kesästä, hengähtää ja ladata akut 
täyteen ennen fuksiviikkoja!täyteen ennen fuksiviikkoja!

Täällä kirjoittelee Ria - Enklaavin fuksi- Täällä kirjoittelee Ria - Enklaavin fuksi- 
ja liikuntavastaava vuosimallia 2022. ja liikuntavastaava vuosimallia 2022. 
Oon 22-vuotias ja alunperin kotoisin Oon 22-vuotias ja alunperin kotoisin 
Vantaalta. Meitsin voi todennäköisimmin Vantaalta. Meitsin voi todennäköisimmin 
bongata yliopiston kirjastosta bongata yliopiston kirjastosta 
”opiskelemasta” Nocco toisessa kädessä ”opiskelemasta” Nocco toisessa kädessä 
ja puhelin toisessa – niin tai sitten ja puhelin toisessa – niin tai sitten 
valloittamasta Gemmin tanssilattiaa valloittamasta Gemmin tanssilattiaa 
taikka ihan mistä tahansa, missä on taikka ihan mistä tahansa, missä on 
koiria. Mulla starttaa syksyllä kolmas koiria. Mulla starttaa syksyllä kolmas 
opiskeluvuosi ja ootan innolla sitä, että opiskeluvuosi ja ootan innolla sitä, että 
päästään yhdessä teidän uusien fuksien päästään yhdessä teidän uusien fuksien 
kanssa kokemaan fuksiviikot ja muut kanssa kokemaan fuksiviikot ja muut 
opiskelijaelämän hulinat (toivottavasti) opiskelijaelämän hulinat (toivottavasti) 
täydessä loistossaan muutaman vuoden täydessä loistossaan muutaman vuoden 
tauon jälkeen.tauon jälkeen.

Fuksivastaavana mun tehtävä on Fuksivastaavana mun tehtävä on 
yhdessä tutoreiden kanssa saattaa yhdessä tutoreiden kanssa saattaa 
teidät osaksi meidän mieletöntä teidät osaksi meidän mieletöntä 
opiskelijayhteisöä sekä tutustuttaa teidät opiskelijayhteisöä sekä tutustuttaa teidät 
Skinnarilan vapaavaltioon ja Skinnarilan Skinnarilan vapaavaltioon ja Skinnarilan 
henkeen sekä yliopistomaailmaan ja henkeen sekä yliopistomaailmaan ja 
opiskelijakulttuuriin ylipäätään. Odotan opiskelijakulttuuriin ylipäätään. Odotan 
fuksiviikkoja jo innolla – ihan mahtavaa fuksiviikkoja jo innolla – ihan mahtavaa 
päästä tapaamaan teidät kaikki! päästä tapaamaan teidät kaikki! 
Tullaan varmasti törmäämään kaikissa Tullaan varmasti törmäämään kaikissa 
fuksiviikkojen tapatumissa, joten fuksiviikkojen tapatumissa, joten 
hihasta voi tulla nykäisemään koska hihasta voi tulla nykäisemään koska 

tahansa. Kuten pestin nimikin kertoo – tahansa. Kuten pestin nimikin kertoo – 
mä olen täällä just teitä varten ja mun mä olen täällä just teitä varten ja mun 
puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa. puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa. 
En tosiaankaan tiedä kaikesta kaikkea, En tosiaankaan tiedä kaikesta kaikkea, 
mutta lyödään viisaat päämme yhteen ja mutta lyödään viisaat päämme yhteen ja 
otetaan yhdessä asioista selvää.otetaan yhdessä asioista selvää.

Ensimmäinen opiskeluvuotenne alkaa Ensimmäinen opiskeluvuotenne alkaa 
fuksiviikoilla, jotka järjestetään yhdessä fuksiviikoilla, jotka järjestetään yhdessä 
hallituksen, tutoreiden ja koulun hallituksen, tutoreiden ja koulun 
kanssa. Jo ennen fuksiviikkoja teidät kanssa. Jo ennen fuksiviikkoja teidät 
jaetaan tutorryhmiin, joiden kanssa jaetaan tutorryhmiin, joiden kanssa 
vietätte paljon aikaa fuksiviikoilla. vietätte paljon aikaa fuksiviikoilla. 
Porukkaa pyritään kuitenkin Porukkaa pyritään kuitenkin 
sekoittamaan fuksiviikkojen aikana, sekoittamaan fuksiviikkojen aikana, 
jotta mahdollisimman monet kasvot jotta mahdollisimman monet kasvot 
tulisivat tutuiksi. Suurin osa teistä tulisivat tutuiksi. Suurin osa teistä 
on fuksiviikoilla samassa - uudessa on fuksiviikoilla samassa - uudessa 
ja jännittävässä – elämäntilanteessa, ja jännittävässä – elämäntilanteessa, 
ette ehkä tunne hirveästi muita ette ehkä tunne hirveästi muita 
vuosikurssiltanne ja kaupunkikin vuosikurssiltanne ja kaupunkikin 
on vieras. Fuksiviikoilla tärkeintä on on vieras. Fuksiviikoilla tärkeintä on 
hyvä asenne – siksi toivoisinkin, että hyvä asenne – siksi toivoisinkin, että 
lähdette fuksiviikoille innokkaina ja lähdette fuksiviikoille innokkaina ja 
avoimin mielin! Mitä enemmän annatte avoimin mielin! Mitä enemmän annatte 
itsestänne, sitä enemmän saatte takaisin. itsestänne, sitä enemmän saatte takaisin. 
Valmistautukaa myös astumaan ulos Valmistautukaa myös astumaan ulos 
mukavuusalueeltanne, mutta ennen mukavuusalueeltanne, mutta ennen 
kaikkea olkaa aitoja omia itsejänne – kaikkea olkaa aitoja omia itsejänne – 
näin huomaatte pian ympäröineenne näin huomaatte pian ympäröineenne 
itsenne saman henkisillä ystävillä, joiden itsenne saman henkisillä ystävillä, joiden 
kanssa muistelette opiskeluaikoja vielä kanssa muistelette opiskeluaikoja vielä 
vanhanakin!vanhanakin!

Fuksivuosi on ihmisen parasta 
aikaa – nähdään syksyllä ja 

pidetään hauska vuosi yhdessä!

Ria Ryynänen, Fuksivastaava 



Varapuheenjohtajan terveiset
Hei sinä uusi Enklaavin fuksi! 

Olen Olivia Valorinta, 4. vuoden enklaavilainen. Toimin 
tänä vuonna Enklaavin hallituksen varapuheenjohtajana. 
Vastuualueinani ovat yhteydenpito Enklaavin sidosryhmiin sekä 
maisteriopiskelijat. 
 
Ensiksi aivan valtavasti onnea uudesta opiskelupaikasta, kova 
työ on nyt palkittu! Tärkeintä fuksivuonna on olla avoin ja 
mennä rohkeasti mukaan kaikkeen mikä kiinnostaa. Muistan 
itse miten kolme vuotta sitten tulin Lappeenrantaan tuntematta 
ketään, ja olin aivan varma etten löydä yhtäkään kaveria tai 
innostu mitään yliopiston tai Enklaavin toiminnasta. Näin pari 
vuotta myöhemmin voin sanoa, että Suomen tutkitusti parhaassa 
opiskeluilmapiirissä tollainen huoli oli aivan turha! Muistakaa 
vaan heittäytyä, tulla tapahtumiin sekä olla avoimia kaikelle 
uudelle!!  
 
Odotan innolla fuksiviikkoja ja tulevaa syksyä ja teidän uusien 
fuksien tapaamista! Mulle saa myös aina tulla juttelemaan 
tai nykäsemään hihasta jos tulee mieleen jotain kysyttävää<3 
Yhteydessä voi olla myös sähköpostin kautta (vpj@enklaavi.fi). 
Tervetuloa Enklaaviin, kohta nähdään!!!

- Olivia Valorinta
Varapuheenjohtaja 2022







avoin kirje fukseille
Tervetuloa meidänkin puolestamme ja mitä mahtavimmat onnittelut 
opiskelupaikan johdosta! Taputa itseäsi selkään, sillä se on hieno 
saavutus. Oli sitten opiskelupaikkasi tarkkaan puntaroitu päätös tai onnen 
kantamoinen voimme luvata, että seuraavat vuodet tulet muistamaan 
varmasti aina, ota niistä siis kaikki ilo irti! 

Täällä tosiaan kirjoittelevat Enklaavin vuosijuhlavastaavat mallia 2022! 
Tärkeimpänä ja näkyvimpänä toimenamme on järjestää ainejärjestömme 
vuosijuhlat syksyllä 2022. Vuosijuhlia juhlitaan viikon ajan, viikolla 
38 (19.9–25.9). Viikon aikana järjestämme erilaisia tapahtumia ja 
vuosijuhlaviikko huipentuu perjantaina pidettävään illallisjuhlaan, johon 
saapuu muiden ainejärjestöjen kyltereitä juhlimaan ympäri Suomea. 
Vuosijuhlia ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää ilman teitä rakkaat 
fuksit. Tapana on ollut, että fuksit osallistuvat vujuviikon tapahtumien 
toteuttamiseen tapahtumasta riippuen vujuapureina. Toivomme, että 
jatkatte tätä perinnettä ja olette mukanamme vuosijuhlaviikon tapahtumien 
järjestämisessä. Fuksien apu on korvaamatonta ja teitä aktiivisia sekä 
auttavaisia fukseja muistetaankin palkkiolla! Uusien tuttavuuksien ja 
kokemusten lisäksi pääsette teille järjestettyihin kiitosbileisiin, jotka 
järjestämme kaikille vujuapureille. 

Mikäli sisäinen palosi heräsi ja haluat olla mukana järjestämässä 
vuosijuhlaviikon tapahtumia tai sinulle jäi kysyttävää, ota yhteyttä 
vuosijuhlat@enklaavi.fi. Lisätietoja vujuapurien hommista saatte vielä 
fuksiviikkojen aikana. Lisää pestimme toimista ja meistä voit lukea 
hallituksen esittelyistä! Meitä saa aina tulla vetäisemään hihasta tai 
slaidata deeämmää, jos herää mitään kysyttävää. Toivottavasti just sulla 
tulee olemaan huippu fuksivuosi!  

juhlavastaavat
Clara Luik                 Mari Salmi



LAPPEENRANTA PÄHKINÄNKUORESSA   
1. LUT-YLIOPISTO
Itse olennaisin tietysti; yliopisto. Täältä löytyvät 
luentosalit, kaksi opiskelijaravintolaa, kirjasto, koulun 
kuntosali. Ala-aulasta löytyy myös kioski, josta voi 
ostaa niin välipalaa kuin myös LUT-merchiä sekä 
opiskelutarvikkeita.

2. YLIOPPILASTALO
Yo-talo, Yolo, kutsu miksi haluat. Yolon palveluihin 
kuuluu opiskelijaravintola sekä kampuksen 
ruokakauppa Sale. Toisesta kerroksesta löytyy myös 
Enklaavin kiltahuone, jonne kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita kahvittelemaan, opiskelemaan tai vaikka 
ihailemaan Enklaavin järjettömän suurta televisiota.

3. LAB-AMK
LABin ammattikorkeakoulu, jonka tiloista löytyy niin 
luokkia, liikuntasaleja sekä yksi opiskelijaravintola. 
Yliopisto järjestää kielikurssit yhteistyössä LABin 
kanssa.

4. PARKKIPAIKAT
Kampukselta löytyy runsaasti parkkitilaa. Osalle 
parkkipaikoista tarvitsee parkkiluvan, mutta myös 
ilmaisia parkkipaikkoja löytyy esimerkiksi Laserkadulta 
YO-talon vierestä. Muista käyttää parkkikiekkoa!

5. KELLARI
YO-talon kellarissa sijaitseva tila, joka varmasti tulee 
tutuksi esimerkiksi sitsien ja muiden tapahtumien 
parissa. Kellari on kokenut mittavan remontin kesällä 
2022.

6. CAFE BAR G
G-bar eli Gee on Skinnarilan Vapaavaltion ainoa baari, 
jossa voi viettää iltaa ja varmasti törmätä tuttuihin.

7. LOASIN TOIMISTO
Täältä saat apua kaikkeen asumiseen liittyvässä. Täältä 
myös haetaan asunnonavaimet ennen muuttamista. 
Kannattaa myös tutustua LOASin nettipalveluun.

8. PUNKKERIMÄKI
Nimensä mukaisesti mäki kampusalueen ja 
Punkkerikadun välissä. Tänne maalataan joka vappu 
kaikkien yhdistysten logot. Mäen alapäässä on myös 
SVV:n, eli Skinnarilan Vapaavaltion raja.

9. SELAM
Kampuksen lähin kebab-pizzeria, josta saa 
kotiinkuljetuksella ruuat villimmänkin illan jälkeen.

10. SAMMONLAHDEN KAUPAT
S-Market ja K-Supermarket palvelevat rinnakkain 
Sammonlahdessa ja tarjoavat huomattavasti kampuskauppaa 
laajemman tuotevalikoiman. S-Marketin yhteydessä toimii 
myös apteekki ja K-Supermarketin yhteydessä Subway.

11. LIDL & RAJAMARKET
Samassa rakennuksessa toimivat kaupat. Rajamarket tarjoaa 
kaikenlaista tavaraa, ja sieltä tarttuu hyvin todennäköisesti 
mukaan jokin tärkeä hankinta jokaisella kerralla.

12. PRISMA & ALKO
Bussilla helposti saavutettavissa oleva megamarketti. Samasta 
rakennuksesta löytyy paljon palveluita, joista olennaisimmat 
varmasti ovat Prisma, Alko sekä apteekki.

13. LAS PALMAS
Legendaarinen karaokebaari, joka toimii myös silloin tällöin 
opiskelijabileiden näyttämönä. 

14. ARMADA
Armada pitää sisällään vahvasti Lappeenrannan yöelämää; 
sen seinien sisällä toimii muun muassa Giggling Marlin, 
Enklaavin yhteistyöbaari, jossa on opiskelijabileitä heti 
ensimmäisestä viikosta lähtien. Gemminä tunnettu baari ei 
kuitenkaan toimi yksin, vaan samassa kompleksissa on myös 
esimerkiksi karaokebaari Wallis.

15. KAUPPATORI
Torilta löytyy monia eri kojuja, ja voi ostaa esimerkiksi 
legendaarisen lappeenrantalaisevään; vedyn tai atomin.



LAPPEENRANTA PÄHKINÄNKUORESSA   

16. SATAMA
Satamatori toimii fuksivuoden rastitapahtumien 
lähtöpisteenä, ja kesäisin sen lukuisat ravintolalaivat tarjoavat 
hyvän illanviettopaikan.

17. LINNOITUS
Historiallinen kohde, jonka rakennus on alkanut jo 
1600-luvulla. Linnoitukseen kannattaa ehdottomasti tutustua, 
sillä se tarjoaa monenlaista; on museota ja idyllisiä kahviloita. 
Korkealta kummulta on myös hienot näkymät kaupunkiin.

18. ISO-KRISTIINA
The Kauppakeskus. On ravintolaa, elokuvateatteria, kauppoja 
ja erikoisliikkeitä. Alakerrassa palvelee myös Alko sekä 
ruokakaupat ja apteekki.

19. KONTTI
Jos kaipaa esimerkiksi kirpputoria, niin kannattaa suunnata 
Punaisen ristin Konttiin. Mikäli kaipaa vaikka sitsiasua, niin 
täältä voi hyvinkin löytää yhtä jos toistakin!

20. MATKAKESKUS
Koti-ikävän iskiessä, voit matkustaa matkakeskukselta junalla 
tai bussilla kotia kohti. Bussi numero 5 kuljettaa opiskelijat 
kampukselta matkakeskukselle, josta voi hypätä pitkän 
matkan bussiin tai junaan.

BONUKSENA...
Bonuksena mainittakoon vielä LOASin 
tunnetuimmat asuntokohteet. Nämä tulevat 
varmasti esiin jossakin keskustelussa! 
LOASin nettisivuilta löytyy infoa jokaisesta 
kohteesta, mutta tässä mainittuna etenkin 
ne, jotka voivat aiheuttaa hämmennystä. 

TIMPPA & SEPPO. Kampusalueen tämän 
hetken korkeimpia tornitaloja ja monen 
yksiöjonottajan ykköskohde. Timppa A viittaa 
vihreään ja Timppa B siniseen rakennukseen, 
ja yleensä näistä puhutaankin värien mukaan. 
Loasin toimiston löydät sinisen Timpan 
katutasolla. 

SK28. Viittaa LOASIn kohteeseen Skinnarila 
1. Nykyään osoite ei enää ole Skinnarilankatu, 
vaan Yliopistonkatu, mutta monet voivat viitata 
taloon vielä tällä nimellä. 

TEKNO. Teknologianpuistonkatu 2-4 lyhentyy 
puhekielessä yleensä vain Teknoksi ja yleensä 
viitataan LOASin kohteisiin Skinnarila 2 ja 3. 
Teknon vieressä on Skinnarila Garden, joka 
varmasti tulee myös tutuksi fuksiviikkojen 
aikana. 

PK. Punkkerikatu kulkee Punkkerimäellä ja 
Loasilla on useita kohteita kadun varrella. 
Yleensä taloihin viitataan niiden numeron 
kanssa, kuten esimerkiksi PK5, jossa 
järjestetään myös tiistaisaunikset.

ORIONIT. Nimestään huolimatta Orionit 
eivät sijaitse Orioninkadulla, vaan 
Korpimetsänkadulla, Kaivosuonkadulla 
sekä Korpisuonkadulla. Kompleksiin kuuluu 
yhteensä kuusi rakennusta (Orion I, Orion II, 
jne.) 



Enklaavin hallitus 2022
Moi kaikki uudet fuksit!  Me ollaan Enklaavin 
hallitus vuosimallia 2022. Meidän vastuulla on 
tän ainejärjestön pyörittäminen; 11 henkilöä 
pitää huolen niin strategisesta kuin operatiivisesta 
toiminnasta. Enklaavi ry on perustettu vuonna 
1991 ja siitä eteenpäin on järjestetty tapahtumia 
ja huolehdittu edunvalvonnasta. Meihin 

kaikkiin pääset tutustumaan heti fuksiviikkojen 
aikana, eikä ketään meistä tarvitse pelätä, vaan 
rohkeasti voi tulla nykäisemään hihasta ja kysyä 
ne hölmöltäkin tuntuvat kysymykset. Meidät 
tunnistaa varmasti parhaiten tummansinisistä 
hallitusswetareista tai mustista t-paidoista.

PUHEENJOHTAJA

Moro! :) Mun nimi on Ida, aloitan nyt syksyllä 
neljännen vuoden LUT:ssa ja toimin Enklaavin 
puheenjohtajana tänä vuonna. Tähän pestiin 
kuuluu operatiivinen ja strateginen johtaminen eli 
valvon ja ohjaan 11 henkistä hallitusta, joiden kanssa 
yhdessä pyöritämme ainejärjestömme jokapäiväistä 
toimintaa. Tämän lisäksi olen yhteydessä, sekä 
edustan Enklaavia eri sidosryhmillemme ja 
tarvittaessa annan viralliset kannanotot. Olen myös 
vastuussa hallituksen kokousten valmisteluista ja 
johtamisesta.

VARAPUHEENJOHTAJA

Moikka!! Mä oon Olivia, Enklaavin tämän vuoden 
varapuheenjohtaja. Tehtäviini kuuluu yhteydenpito 
Enklaavin sidosryhmiin kuten ekonomijärjestöihin 
ja meidän alumneihin, tän lisäks olen apukäsi 
meidän puheejohtajalle Idalle :) tosi kivaa päästä 
tutustumaan teihin uusiin fukseihin syksyllä, me 
ootetaan teitä jo innolla<3

TALOUSVASTAAVA

Moro! Meitsi on Tino, Enklaavin talousvastaava 
2022. Oon 24-vuotias ja oon Lahesta. 3. vuosi 
lähtee käyntiin ja on mahtavaa olla nauttimassa 
LUT:in opiskelijaympäristöstä ja tunnelmasta 
teidän kanssa syksyllä. Talousvastaavana mun 
pestiin kuuluu Enklaavin päivittäisistä raha-asioista 
huolehtiminen, kuten kirjanpito ja laskuttaminen. 
Erilaisten budjettien luominen on myös tärkeä osa 
tätä pestiä. Vastaan ainejärjestömme taloudestaja 
välillä saatan sanoa menohalujen yltyessä ei! Lisäksi 

tän oman toiminnan lisäksi lähden innokkaasti 
toimimaan muitten hallituslaisten kanssa, jotta 
voidaan pitää mahdollisimman hyviä tapahtumia 
jäsenistölle! Enklaavi ry:n järjestämät tapahtumat 
ovat lähellä sydäntä ja pääsette varmasti nauttimaan 
niistä täysin rinnoin. Siistiä olla mahdollistamassa 
kaikkea kivaa teille tänä vuonna – teitä varten 
tätä tehdään! Aina saa tulla vapaasti kyselemään 
tai kertoa, jos joku asia voisi olla vielä paremmin. 
Onnittelut neonkeltaisesta opiskelupaikasta <3. 
Nähdään syksyllä! Pelikaveri padeliin tai biitsiin hit 
me up! :)

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Moikka uudet fuksit ja tervetuloa Lappeenrantaan! 
Mä oon Arttu Hyttinen ja toimin tällä 
kaudella Enklaavin yrityssuhdevastaavana. 
Mun tehtäviin kuuluu luonnollisesti pitää 
huolta meiän yrityssuhteista ja rahakkaista 
tapahtumasponsoreista. Oon kotosin Espoosta ja 
mulla starttaa syksyllä kolmas vuos kauppatieteiden 
parissa. Nähdään syksyllä!

KOPO-VASTAAVA

Hejsan! Oon Maria (lausutaan Mariia, sukunimen 
lausuminen vielä vaikeempi juttu. Kokeilkaa 
rauhas: Tawaststjerna).
Toimin kopona hallituksessa, eli jos opintojen 
kanssa on ongelmia tuu nykäsemään hihasta! 
Positiivinenkin palaute otetaan mielellään vastaan. 
Mut voi löytää usein kiltikseltä loputtomalta 
kahvitauolta tai usein myös Skinnarilan Sykkeeltä 
treenaamasta.



PROJEKTIVASTAAVA

Tervehdys! Meitsi on Anton ja oon tän 
meneillään olevan hallituskauden ajan Enklaavin 
projektivastaava. Oon hallituksen seniori 
opintovuosilla mitattuna, sillä meikäläisellä alkaa 
viides vuosi LUT:ssa syksyllä. Ikää mulla on 24 
vuotta. Oon Tuusulasta kotosin ja muutaman 
mutkan kautta oon päätynyt Lappeenrantaan - 
hyvin oon viihtynyt. Projektivastaavana pidän mun 
jaoston ja muun hallituksen kanssa huolta siitä, 
että meidän jäenistö ja muutkin Lappeenrannan 
opiskelijat pääsee nauttimaan mitä mahtavimmista 
tapahtumista. Enklaavin toiminnassa ja 
järjestötoiminnassa ylipäätään oon ollut jo kolmisen 
vuotta mukana, joten homma on jokseenkin tuttua 
ja kai tästä nauttiikin kun jaksaa tehdä! Meikäläisen 
voi bongata tapahtumista tiikerirotsi päällä, joten 
mua et voi  olla tunnistamatta!

VIESTINTÄVASTAAVA

Moikka vaan kaikki! Mie oon enklaavin 
viestintävastaava Lotta, 24-vuotias ja alunperin 
Kouvolasta kotoisin. Lappeenrantaan oon kotiutunut 
parissa vuodessa paremmin kun hyvin. Eikä ihme, 
niin ainejärjestössä kuin LUT:issa vallitsee ihan 
mahtava yhteishenki, jonka varmasti myös te kaikki 
fuksit pääsette kokemaan. Itsellä alkoi juuri kolmas 
vuosi eli kandin kirjoittelu häämöttää edessä.. 
Vastaan ”päiväduunikseni” Enklaavin sosiaalisesta 
mediasta sekä viikkotiedotteesta ja toimin myös 
kokouksissamme sihteerinä. Jos siis just sulla on 
palautetta tai uusia ideoita vaikka someen liittyen, 
pistä vaan viestiä mulle tai tuu nykimään hihasta! 
Ekan vuoden suoritin avoimen väylässä, joten myös 
siihen liittyen voi tulla esittämään kysymyksiä. 
Tervetuloa Rannoille <3

GRAAFINEN VASTAAVA

Hola!!! Täällä Katri, Enklaavin 22-vuotias graafinen 
vastaava eli gv :) Alotan nyt neljännen vuoden 
opinnot Lappeenrannassa. Oon kotosin Kauniaisista, 
sieltä toisesta suomalaisesta enklaavista! Mun 
hommiin kuuluu Enklaavin graafisesta ilmeestä 
vastaaminen ja esimerkiksi tämän nimenomaisen 
lehden taittaminen. Tämän lisäksi oon myös toinen 
Enklaavin häirintäyhdyshenkilöistä. 

FUKSI- JA LIIKUNTAVASTAAVA

Minä täällä taas! Jos luit fuksivastaavan tervehdyksen, 
niin tiedätkin jo kuka mä olen ja mistä mä tuun! 
Sen lisäksi, että mun vastuualueisiin kuuluu te 
rakkaat fuksin niin istun myös muiden kiltojen 
liikuntavastaavien kanssa liikuntatoimikunnassa, 
joka vastaa yhteisesti Skinnarilan opiskelijoiden 
hyvinvoinnista ja liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi 
luotsaan meidän mahtavaa Enklaavi Sporttia 
eli liikuntajaostoa, jonka kanssa järjestetään 
enklaavilaisille toinen toistaan huikeampia 
lajikokeiluita ja liikuntatapahtumia ja toivottavasti 
sinä ja minä tavataan myös siellä! <3

JUHLAVASTAAVAT

Moikka uudet neonkeltaiset ja tervetuloa Rannoille! 
Mä oon Clara, fuksi vuosimallia ‘21 ja kotoisin 
Helsingistä. Toimin hallituksessa juhlavastaavana, 
toisin sanoen myös isäntä, ja olen syksylle 2022 
Enklaavin toinen häirintäyhdyshenkilö. Mulle voi 
tulla siis juttelemaan matalalla kynnyksellä mistä 
vaan!
Heijsan! Mä oon Mari ja toimin vuoden 2022 
Enklaavin toisena vuosijuhlavastaavana sekä 
emäntänä! Oon nyt toisen vuoden opiskelija täällä 
Lappeenrannassa, mutta kokemusta opiskelusta 
on kertynyt viiden vuoden verran Tampereen 
yliopistosta, josta valmistuin tänä keväänä! 
Kauppatiede alkoi kiinnostamaan sen verran paljon 
verrattuna tuohon aiempaan alaan, että päätin tehdä 
työtä tän unelman eteen, ja kyllä muuten kannatti! 
Meidän päätoiminen tehtävämme on Enklaavin 
31. vuosijuhlien ja juhlaviikon järjestäminen 
syyskuun lopussa. Siinä meitä auttaa meidän upea 
vuosijuhlajaosto sekä te fuksit!<3 Tämän tehtävän 
lisäksi emäntä- sekä isäntä tulee esiin teekkarikiltojen 
kanssa järjestettävissä tiistaisauniksissa. Nämä ovat 
huippumahdollisuuksia päästä hengaamaan iltaisin 
porukassa sekä tutustumaan LUT:in sekä LAB:in 
opiskelijoihin, joiden kanssa illat jatkuvat yleensä 
porukalla kampuksen G-baariin. ;)  
Meidät näkee kaikissa Enklaavin sekä monissa 
muissakin tapahtumissa, kiltiksellä ja myös 
kirjastossa opintojen alkaessa pyörimässä, joten 
tulkaahan moikkaamaan kun näette! Fuksiviikoilla 
nähdään!





Kuvasta puuttuu: Maria Tawastjerna, Anton Harju ja Clara Luik



KANDITUTORIT 2022
Aapo Tujula

Ronja Tiainen

Nikolas Linna

Sofia Pihkala

Moikka vaan kaikille uusille opiskelijoille ja isot onnittelut opiskelupaikasta! Miun nimi 
on Aapo, oon 23-vuotias toisen vuoden opiskelija. Oon alun alkaen Lappeenrannasta 
kotoisin eli kulmat on tullu tutuiksi. Fuksivuosi oli ainakin itselläni täynnä todella hyviä 
kokemuksia ja sain paljon uusia ystävä. Ennen kaikkea oli hieno päästä itse kokemaan 
Skinnarilan mahtava henki, josta vaan aiemmin olin kuullut huhuja. Tuutorina pyrin 
auttamaan parhaani mukaan niin kouluasioissa kuin muissakin mieltä askarruttavissa 
asioissa, eli jos vähänkin jokin asia askarruttaa niin älkää epäröikö vetää hihasta. 
Tärkeä vinkki kaikille: kaikkia fukseja jännittää samalla tavalla, kun just sua eli ei 
tarvii jännittää ja mukaan vaan hauskanpitoon. Nauttikaa loppukesästä ja syksyllä 
nähdään!

Tjänare kaikki uudet fuksit ja superisti onnea uudesta opiskelupaikasta! Meikäläinen 
on Ronja, 19-vuotias toisen vuoden opiskelija ja tuun Stadista päin, Tuusulassa 
asustellut myös!  Vapaa-ajalla tykkään hengata paljon frendien kaa sivistyneesti, 
sportata etenkin fudiksen ja laskettelun parissa sekä tietysti nauttia opiskelijaelämän 
riennoista täysin siemauksin ei-niin sivistyneesti! :D
Mun oma fuksivuosi oli ihan huikee ja pääsi tutustumaan mahtaviin tyyppeihin sekä 
osallistumaan erilaisiin tapahtumiin! LUTissa on tosi rento meininki niin kannattaa 
ehdottomasti ottaa kaikki ilo irti ja lähteä täysillä mukaan erilaisiin meininkeihin! <3 
Nauttikaa kesästä ja syssyllä nähdään rannoilla! Tervetuloa LUTTIIN!

Hei vaan kaikille uusille fukseille ja onnittelut uudesta opiskelupaikasta! Mä oon 
Nikolas, 21v ja alun perin Helsingistä. Vapaa-aika opiskeluiden ohella kuluu pääosin 
urheilun parissa. Kuntosalia, lenkkeilyä, golfia... lajilla ei ole väliä, vaan fiiliksellä! 
Tämä toistuu myös meidän opiskelijakulttuurissa täällä LUT:issa, sillä ei ole väliä 
mistä tulet tai millainen olet; kaikki hyväksytään mukaan porukkaan ja me ollaankin 
kuin yhtä perhettä kaikki. Ottakaa siis kaikki irti tulevasta fuksivuodestanne ja me 
tuutorit varmistetaan, että teillä kaikilla on huippuvuosi. Nähdään Rannoilla!

Moikka kaikki tuoreet fuksit ja onnittelut opiskelupaikasta! Mun nimi on Sofia, 
oon 20-vuotias ja alun perin kotoisin Espoosta. Mulla on toinen opiskeluvuosi 
Lappeenrannassa lähdössä käyntiin. Useimmiten muhun voi törmätä joko kirjastossa 
tai crossfitsalilla. Itse nautin omasta fuksivuodestani LUT:issa ihan täysillä ja toivon 
teille yhtä ikimuistoista kokemusta. Oon onnistunut löytämään täältä aivan ihania 
ihmisiä ympärille lähtemällä rohkeasti mukaan erinäköisiin tapahtumiin. Kannustan 
teitä tekemään samoin. Odotan jo innolla fuksiviikkoja ja teidän tapaamista!



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Panu Kohvakka

Essi Penttinen

Olli Eskanen

Lotta Martikainen

Janne Kynnäs

Tervehdys kaikille fukseille! Tervetuloa Lappeenrantaan ja isot onnittelut 
opiskelupaikan saamisesta! Mun nimi on Panu! Oon 20-vuotias ja alun perin 
Mikkelistä kotoisin. Tällä hetkellä opiskelen toista vuotta kauppatieteitä. 
Vapaa-aikana tykkään urheilla paljon, esimerkiksi jalkapallon, salibandyn tai 
kuntosalin parissa! Myös kavereitten kanssa tulee paljon vapaa-ajalla hengailtua. Mua 
voi lähestyä asiassa, kun asiassa ja matalalla kynnyksellä. Suosittelen osallistumaan 
avoimin mielin fuksiviikoilla kaikkiin tapahtumiin, olemaan rohkeasti mukana ja 
tutustumaan uusiin ihmisiin! Syksyllä nähdään!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa LUT:tiin! Olen Essi Kouvolasta, ja 
toisen vuosikurssin kauppatieteiden opiskelija. Lappeenranta on mahtava paikka 
ja yhteishenkemme niin ainutlaatuinen, ettet varmasti tule katumaan hetkeäkään 
LUT:in valitsemista! Minä ja muut tuutorit ollaan täällä teitä varten ja minuun saa olla 
yhteydessä mitä vaan koskien! Tavataan pian fuksiviikoilla, jotka tulet todennäköisesti 
muistamaan yliopiston parhaimpina viikkoina! 

Terve fuksit! Onnittelut koulupaikasta ja tervetuloa Luttiin. Mä oon Olli, 22-vuotias 
toisen vuoden Enklaavilainen ja Lappeenrantaan saavuin Kuopiosta. En tuntenut 
Lappeenrannasta ketään ennen opiskelujen alkua ja olin hieman epävarma valinnastani. 
Fuksiviikoilla epävarmat fiilikset haihtuivat tutustuessani uusiin ihmisiin ja lopulta 
olen viihtynyt Lappeenrannassa paremmin kuin olisin voinut ikinä kuvitella.  Itse 
pyrin fuksivuotena osallistumaan mahdollisimman moniin tapahtumiin ja sitä en ole 
katunut hetkeäkään. Rohkaisen siis kaikkia lähtemään avoimin mielin kohti tulevia 
tapahtumia ja muita pöhinöitä. Törmäillään syksyllä!

Moikka moi kaikki tulevat fuksit ja isot onnittelut opiskelupaikasta! Oon Lotta, 
20-vuotias toisen vuoden opiskelija ja kotoisin Pohjois-Karjalasta, Lieksasta. Mun 
vapaa-aika kuluu lähinnä liikunnan ja kavereiden parissa. Oma fuksivuosi oli aivan 
huippu, joten kannattaa ehdottomasti ottaa kaikki ilo irti siitä fuksiviikoista lähtien 
ja lähtee vaan hyvällä fiiliksellä kaikkeen mukaan! Tuutte ihan varmasti viihtymään. 
Tervetuloa LUTtiin ja nähdään fuksiviikoilla!

Moikka! Ensinnäkin suuret onnittelut opiskelupaikasta, meillä on täällä hyvät 
meiningit ja mahtavaa et pääset näihin mukaan! Mä oon Janne, 21-vuotias toisen 
vuoden opiskelija ja kotoisin olen järkyttävän elinvoimaisesta kasvukeskuksesta 
nimeltään Teuva, toiselta nimeltä tunnetaan myös Etelä-Pohjanmaan helmenä. 
Suosittelen tänne tullessa laittaan banjot täysil soimaa, kun avoimin mielin osallistutte 
tapahtumiin, voin luvata et tuutte löytää täältä aivan huikeita tyyppejä. Mulle voi tulla 
kertomaan vaikka mamman kuulumisia, ja jos joku asia mietityttää nii ilomielin pyrin 
auttamaan aina parhaani mukaan. Ottakaa kesästä kaikki irti, nähdään fuksiviikoilla! 



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Mirka Lilja

Jan Rindell

Minni Pantsu

Lauri Siro

Sara Nylund

Heippa fuksit! Mä oon Mirka, toisen vuoden Enklaavilainen ja suuntaudun hankintojen 
johtamiseen. Olen kotoisin Mäntsälästä, mutta olen kotiutunut erittäin hyvin 
aurinkoiseen Pikisaareen. Oma fuksivuosi oli erittäin ikimuistoinen ja vauhdikas, ja 
mä oon täällä varmistamassa että teidän kokemukset tulee olemaan yhtä positiivisia. 
Luvassa on siis erittäin tapahtumarikas vuosi, joten varautukaa vauhtiin ja yllättäviin 
tilanteisiin!

Morjesta uudet fuksit! Erittäin suuret onnittelut uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa 
Lappeenrantaan! Mä oon 26-vuotias ja alun perin kotoisin Stadista. Harrastan 
jääkiekkoo Parru HT:ssa, joka on muuten LUT:in opiskelijoiden joukkue ja muutenkin 
vapaa-aika kuluu aika lailla urheilun parissa ja kavereiden kanssa hengailtaessa. 
Lappeenranta ei ollu entuudestaan juuri yhtään tuttu, mut jo heti ekana päivänä ja  
muutenkin fuksiviikoilla pääsi tutustuu mahtaviin tyyppeihin ja sen jälkeen oli todella 
mukavaa alottaa opiskelut. Täällä on tosi hyvä yhteishenki ja apua saa aina kysymällä! 
Nauttikaa kesästä ja syksyllä nähdään! 

Moikka fuksit! Onnea nyt munkin puolesta opiskelupaikasta! Mä oon Minni, jotkut 
kutsuu Pantsuks. Oon 21-vuotias ja alunperin kotosin Helsingistä Oulunkylästä. 
Opiskelen toista vuotta kauppiksessa. Ennen kouluun pääsemistä en ollut ikinä käynyt 
Lappeenrannassa enkä tuntenut ketään. Kuitenkin heti nää ihmiset ja tää yhteishenki 
teki tästä kodin! Oon ilonen teidän puolesta, että tekin pääsette osaksi tätä! Lupaan, 
että ootte tulleet hyvään paikkaan. :) Fuksiviikot on yliopiston parasta aikaa, joten 
suosittelen lämpimästi olemaan avoimin mielin ja osallistumaan kaikkeen. Tervetuloa 
Lappeenrantaan ja nähdään syksyllä, jee!

Moro uudet fuksit ja tervetuloa osaksi tätä mahtavaa LUT:in yhteisöä! Meikäläinen 
on Lauri, 20-vuotias ja kotoisin Helsingistä. Aloitan itse toisen vuoden opinnot 
täällä kauppiksessa. Vapaaaika kuluu lähinnä salin peileihin pullistellessa ja muuten 
kavereiden kanssa hengaillessa+kaikissa hienoissa tapahtumissa, joita meillä kyllä 
riittää. Itse kun muutin isolta kirkolta Lappeenrantaan, niin ennakkoluulot olivat kuin 
pikkukylään muuttaisi, mutta lähdin avoimin mielin ja Lappeenranta osoittautuikin 
oivaksi opiskelijakaupungiksi. Olen viihtynyt täällä paremmin kuin hyvin. Kannattaa 
ehdottomasti lähteä mukaan kaikkiin fuksiviikkojen tapahtumiin ja heittäytyä täysillä 
mukaan. Mua voi aina vetästä hihasta ja haastaa vaikka beer pongiin jos kanttia riittää!

Moikka fuksit ja lämpimät onnittelut opiskelupaikasta! Mie oon Sara, 23-vuotias 
toisen vuoden kauppisopiskelija ja  kotosin täältä Lappeenrannasta. Oma fuksivuoteni 
oli ihan huikee koronasta huolimatta ja näin Lappeenrannasta ja etenkin Skinnarilasta 
ihan uuden puolen, vaikka luulin kaiken täällä jo nähneeni. Täällä pääsette osaksi ihan 
huikeeta opiskelijayhteisöä, joten toivonkin että lähdette kaikki rohkeesti ja avoimin 
mielin mukaan meidän tekemiseen! Tervetuloa Lappeenrantaan ja nähdään syksyllä! 



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Aleksi Kurunsaari

Ruusa Eiserbeck

Lauri Sipilä

Vilma Pöyry

Viljami Eerola

Moro, mä oon Aleksi ja oon tokan vuoden kauppisopiskelija. Oon 21-vuotias ja 
alkuperäsin oon Espoosta, enkä Lappeenrantaan muuttaessani hirveesti luttilaisia 
tuntenu. On jopa hyvä asia, että ei välttämättä tunne ihmisiä etukäteen, koska sillon 
lähtee helpommin tutustumaan uusiin tuttavuuksiin. Tärkein asia opiskelujen 
alotuksessa on se, että lähtee mukaan heittäytyvällä asenteella ja positiivisella mielellä. 
Fuksiviikoilla on todella tärkeää pitää hauskaa, mutta ei saa kuitenkaan tyhmyyksiä 
tehdä ettei joudu poliisin kanssa tekemisiin. Muistakaa rakkaat fuksit ettei kannettu 
vesi kaivossa pysy.

Moikka ja suuret onnittelut kaikille teille opiskelupaikasta täällä LUTissa! Oon Ruusa, 
20-vuotias ja alunperin Joensuusta. Itse aloitan syksyllä toisen vuoden kauppatieteiden 
opinnot ja ainakin oma fuksivuosi oli aivan huippu! En oo katunut hetkeäkään 
Lappeenrantaan lähtemistä, vaikka en etukäteen oikeastaan ketään täältä tuntenutkaan 
ja kaupunkikin oli täysin vieras. Ootan erittäin innolla teidän fuksien tapaamista ja 
toivonkin teidän osallistuvan fuksiviikoilla rohkeesti erilaisiin tapahtumiin, siellä 
päästään luomaan yhdessä teille unohtumattomia muistoja! Nähdään pian!

Morjens fuksit ja suuret onnittelut opiskelupaikan saamisesta! Mä olen Lauri, 
22-vuotias toisen vuoden opiskelija ja oon alunperin kotoisin Porvoosta. Fuksivuosi 
oli omalla kohdalla parempi mitä olisin ikinä osannut toivoa! Tän takii kannustan 
osallistumaan mahdollisimman paljon tapahtumiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin, 
jotta saisitte myös itse yhtä hyvän ja ikimuistoisen kokemuksen! Mut löytää 
tapahtumista ja kiltahuoneelta lähes poikkeuksetta. Nauttikaa kesästä ja alotetaan 
sitten syksyllä vauhdikas yhteinen vuosi fuksiviikkojen merkeissä! 

Moikka kaikki uudet fuksit, ja isot onnittelut opiskelupaikasta! Mä oon Vilma, 
23-vuotias, nyt toisen vuoden Enklaavilainen. Mun eka vuos täällä oli huikee, ja ylitti 
mun kaikki odotukset! Yhteishenki on täällä ihan mahtava, mikä helpotti uusien 
kavereiden löytämistä. Kannustan teitä lähtee mukaan mahdollisimman moniin 
tapahtumiin ja ottamaan ilo irti teiän fuksivuodesta! Tervetuloa Lappeenrannoille ja 
nähdään syksyllä! <3 

Moi ja tervetuloa luttiin. Mä oon Viljami, 22-vuotias toisen vuoden kauppisopiskelija. 
Oon kotosin Hämeenlinnasta, mutta tänne muuttaessa tunsin jo entuudestaan 
muutaman luttilaisen. Täältä ei oo kuitenkaan missään nimessä pakollista tuntea 
etukäteen porukkaa, koska ensimmäisten viikkojen aikana jokaselle tulee lukemattomia 
tilaisuuksia tutustua muihin opiskelijoihin, eli ei muuta kun peliverkkarit jalkaan ja 
vedot ylös! Nyt on laulut laulettu ja nuotit pantu pussiin.



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Anton Auout

Iida Ahola

Ilona Löfberg

Atte Entola

Jens Grimbergen

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Lappeen Rannoille! Oon Iida, kolmannen 
vuoden Enklaavilainen. Mä vietän vapaa-aikani uimahallissa, kiltahuoneella ja 
opiskelijatapahtumissa ympäri Suomea. Moni asia saattaa tuntua alkuun uudelta ja 
jännittävältä, mutta me autetaan kyllä. Lähtekää rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 
kaikkeen mukaan, mutta muistakaa myös kuunella omaa fiilistä ja ottaa aikaa 
palautumiselle. Isot muutokset saa olla jännittäviä. Ettehän kuitenkaan jännitä liikaa 
ennen lukuvuoden alotusta, kaikki selviää fuksiviikoilla <3

Moikka uudet fuksit ja tervetuloa rannoille! Ensinnäkin onnittelut parhaasta 
opiskelupaikasta! Mun nimi on Anton, 23 mittarissa ja toisen vuoden Enklaavilainen. 
Alun perin olen kotoisin Vantaan Tikkurilasta, mutta täällä Lappeenrannassa olen 
viihtynyt paremmin kuin hyvin. Monilla teistä on uuden opiskelupaikan lisäksi muutto 
uudelle paikkakunnalle ja se varmasti jännittää. Onneksi melko nopeasti pääsee 
jännityksestä eroon fuksiviikon riennoissa. Meikäläisen fuksiviikot toi mukanaan 
mahtavia uusia kavereita sekä ikimuistoisia kokemuksia. Muistakaa osallistua rohkeasti 
ja avoimin mielin niin tuutte saamaan mahdollisimman paljon irti opiskelijaelämästä. 
Tervetuloa mukaan mahtavaan opiskelijayhteisöön ja nähdään syksyllä!

Moikka ja hei onnee opiskelupaikasta teille kaikille! Mä oon Ilona, 19-vuotias toisen 
vuoden opiskelija ja alun perin Lahdesta kotoisin. Vapaa-aika kuluu menossa niin 
urheilun, juhlimisen kuin kavereiden kans hengailun merkeissä. Pääsin viettää ihan 
huikeen fuksivuoden ja toivonkin, et pääsette kokee jotain vähintään samanlaista! 
Läpi vuoden sai tutustuu uusin mahtaviin tyyppeihin ja pääs kerryttää vaik minkälaisii 
kokemuksii bussireissuista festareihin. Pieni paikka, mutta sitäki enemmän menoa ja 
meininkiä, niin mä Lappeenrantoja kuvailisin :) Nähään fuksiviikoilla!

Onnittelut opiskelupaikasta! Oon Atte, kohta 22-vuotias toisen vuoden enklaavilainen 
ja alun perin oon kotoisin Espoosta. Lappeenranta ei ollut kovin tuttu paikka ennen 
kun täällä vuosi sitten aloitin, mutta tänne kotiutuu erittäin hyvin! Koko yliopiston 
yhteishenki sekä opiskelijakulttuuri näkyy kyllä joka päivä kampusalueella sekä 
keskustassa! Monia saattaa jännittää saapuminen tänne Saimaan sydämeen, mutta 
väitän fuksiviikkojen jälkeen olon olevan erittäin tervetullut, me tutorit pidämme siitä 
huolen!

Morjesta kaikille ja lämpimästi tervetuloa Suomen parhaaseen yliopistoon! Mä oon 
Jens ja kohta lähtee toinen vuosi liikkeelle Lutissa. Oon 20-vuotias ja alunperin 
isolta kirkolta Helsingistä. Vapaa-aika tulee pääasiassa vietettyä liikunnan parissa ja 
kavereiden kanssa tulee paljon vietettyä aikaa. Mulla henkilökohtasesti fuksivuosi on 
ollut elämäni paras vuosi ja voin nyt todistaa faktaksi että opiskelijaelämä on ihmisen 
parasta aikaa! Mahtavaa saada tutustua kaikkiin uusiin fukseihin ja innolla odotan jo 
syksyä, josta varmasti tulee vielä parempi vuosi kuin edellisestä!! Räkänokasta mieskin 
tulee, vaan ei tyhjän naurajasta.



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Joona Vironen

Joonatan Nieminen

Kalle Uusivirta

Kalle Visuri

Mikko Kolehmainen

Moikat kaikille fukseille ja ihan alkuun isot onnittelut opiskelupaikan saamisesta! Mun 
nimi on Joona, oon 20-vuotias toisen vuoden Enklaavilainen Juvalta. Vapaa-ajalla mut 
löytää joko Gemmin jonosta, tapahtumista tai juoksemas säbä- tai jalkapallon perässä. 
Opiskelijana olen samanlainen kuin erilaisilla pelikentilläkin, eli arvaamaton! Oma 
fuksivuosi oli niin loistava, että nyt olis tavoitteena pitää teille vähintään samanlainen! 
Toivottavasti osallistutte innolla tapahtumiin! Mut löytää niistä useesti, joten matalalla 
kynnyksellä vaan moikkaamaan! Siellä nähdään!

Tertsi vaan kaikille uusille fukseille! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa LUT:iin 
opiskelemaan. Meikäläinen on Joonatan, kaverit sanoo Joneks, oon 25v ja kotoisin 
Kotkasta. Vapaa-ajalla tykkään käydä salilla, pelailla koripalloa ja penkkiurheilla. 
Näitten lisäksi tulee aika paljon hengailtua kavereiden kanssa. Fuksiviikoista kannattaa 
ehottomasti ottaa kaikki ilo irti, osallistua kaikkeen mihin pystyy ja pitää rento 
meininki päällä. Ei muutakun pietään lippu korkeella ja nähdään fuksiviikoilla!

Moikka kaikille! Heti kättelyssä haluisin onnitella teitä kaikkia opiskelupaikasta sekä 
toivottaa teidät tervetulleeksi tänne rannoille! Mulla fuksivuodesta on jo kulunut tovi, 
mut fuksiviikkojen ohjelma on melko tuoreessa muistissa viime vuoden tutoroinnin 
seurauksena. Jos tänä vuonna fuksiviikot on yhtä onnistuneet kun vuotta takaperin, 
on teillä pari hauskaa viikkoa edessä. Pro tippinä; lähtekää rohkeesti mukaan ja 
tutustukaa jengiin. Mitä tahansa on mielessä niin mua saa tulla nykimään hihasta niin 
jeesailen, hauskoja fuksiviikkoja kaikille!

Morjens, meikä on Kalle ja oon tokan vuoden enklaavilainen. Oon alunperin kotoisin 
pahamaineisesta Itä-Helsingistä, mutta Lappeenrannassakin oon viihtynyt erittäin 
hyvin. Tykkään urheilla ja käydä opiskelijatapahtumissa, ja useimmiten mut löytääkin 
joko koriskentältä tai gemmin tanssilattialta. Tykkään myös bepoa pelailla joten saa 
tulla haastamaan! P.S. Jos ikinä mikään askarruttaa ja näkee meikän kampuksella niin 
voi rohkeesti vaa nykästä hihasta niin autan mielelläni!

Morjesta kaikki uudet fuksit, ja onnittelut hyvästä opiskelupaikan valinnasta! Mun 
nimi on Mikko, oon 21-vuotias ja alunperin Valkeakoskelta kotoisin. Odotan mun 
toisen opintovuoden alkamista innolla, sillä mun fuksivuosi oli aivan mahtava, ja 
päivääkään ei ole kaduttanut täällä opintojen aloittaminen. Vapaa-aika mulla kuluu 
kitaraa soitellessa, urheillessa ja tietysti kavereiden kanssa hengaillessa ja huikeisiin 
tapahtumiin osallistuessa. Itselläni oli LUTista kovat odotukset, mutta silti yllätyin 
positiivisesti. Nauttikaa täysillä fuksivuodesta, osallistukaa tapahtumiin ja muistakaa 
myös opiskella, niin teilläkin on varmasti huikeat opintovuodet luvassa. Nähdään 
syksyllä ja tervetuloa LUTiin!



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Ville Luoto

Ella Suonvieri

Lauri Mannila

Emilia Poutanen

Samuel Marjanen

Ensiksi onnea kaikille teille tuleville fukseille LUT:iin pääsemisestä! Meikäläinen on 
siis Ville Luoto ja aloittelen juuri toisen vuoden kauppatieteiden opintoja ja toimin 
myös teidän fuksien tuutorina. Olen alun perin Jyväskylästä kotoisin ja harrastuksiin 
kuuluu kuntosalilla käymistä ja laskettelua. Opiskelijatapahtumissa käymisen voisi 
kanssa lukea jo harrastukseksi. Kaikkia varmasti jännittää ensimmäiset viikot, mutta 
me tuutorit ollaan täällä teitä varten ja odotankin innolla, että pääsen tutustumaan 
kaikkiin uusiin fukseihin ja viettämään teidän kanssanne mieleenpainuvan syksyn!

Moikka! Onnea kaikille superisti opiskelupaikasta ja tervetuloa Lappeenrantaan! 
Mä oon Ella 20-vuotias ja alunperin Espoosta. Vapaa-ajalla tykkään urheilla ja 
kesällä erityisesti supata. En tuntenut entuudestaan ketään Lappeenrannasta, mutta 
fuksivuoden aikana olen saanut ihania ystäviä. Teille tulee mahtava fuksivuosi, 
joten olkaa omia itsejänne ja tulkaa rohkeasti mukaan tapahtumiin! Nähdään 
Lappeenrannassa!

Moikka meikäläinen on Lauri ja lämpimät onnittelut opiskelupaikasta! Jos näät 
meikäläistä ni tuu ihmees vaihtaa kuulumiset ja highwayn-käyneenä multa löytyy 
siihen hyviä vinkkejä. Highway = highlife.

Moikka uudet fuksit ja onnittelut opiskelupaikasta!
Oon Emilia, 22- vuotias ja Lappeenrannasta kotoisin. Ihanaa, että ollaan saatu just 
sut LUT:tiin!! Oma fuksivuosi oli mitä parhain, joten kannustan kaikkia olemaan 
avoimin mielin vaikka voi vähän aluksi jännittääkin:D Meidän yliopiston hehkutettu 
upea yhteishenki on kyllä mainitsemisen arvoinen, ja pääsettekin nauttimaan siitä 
pian. Tervetuloa LUT:tiin ja nähdään syksyllä!:-)

Moi kaikki uudet fuksit ja mahtavaa et ootte päättäny tulla opiskelemaan 
Lappeenrantaan! Mä oon Samuel 21v, ja syksyllä starttaa toisen vuoden opinnot. 
Oon kotosin Espoosta ja en oikeestaan tuntenu ketään Lappeenrannasta kun tänne 
muutin, mut nopeesti fuksiviikolla jo alko tutustumaan ihmisiin ja sitä kautta sit löyty 
mukava porukka. Mun fuksivuosi oli tosi hauska ja kannustan teitäki heti alusta asti 
lähtemään kaikkeen mukaan avoimin mielin! Vapaa-ajalla tykkään sportata ja nähä 
frendejä, ja Lappeenrannassa löysinki jenkkifutiksesta itelleni uuden harrastuksen 
LUTin joukkueessa. Pitäkää mukava loppukesä ja nähään syksyllä!



Teksti: Mirka Kaljunen, kuvat: Katri Seppäläinen

Isla Macoviwca

Nea Liinakari

Neea Kivi

Pinja Kiuru

Venla Karjalainen

Moikka! Suuret onnittelut sulle opiskelupaikasta! Mä oon Isla 20-vuotias, ja alun 
perin kotoisin Kokkolasta. Alotan nyt mun tokaa vuotta täällä Lappeenrannassa. 
Vapaa-ajalla mä tykkään nähdä kavereita, tanssi, urheilla ja tutustuu uusiin ihmisiin. 
Mä matkustelen kans aika paljon. Mulla itelläni oli aivan huikee fuksivuosi, ja siks 
haluunki olla mahdollistamassa sitä myös teille. Porukkaan täällä pääsee ihan 
jokainen, joten rohkeesti vaan mukaan! Täältä tuutte saamaan aivan upeita muistoja 
näiden tulevien opiskeluvuosien varrelta. Olkaa avoimin mielin ja ottakaa kaikki ilo 
irti teidän fuksivuodesta. Mä ootan jo innolla teidän näkemistä syksyllä! Nähdään!

Moikka kaikki uudet fuksit ja munkin puolesta suuret onnittelut vielä kaikille 
koulupaikasta! Mä oon Nea, 20-vuotias toisen vuoden opiskelija ja kotoisin 
Klaukkalasta. Mulla itsellä oli ihan mahtava fuksivuosi ja pääsin tutustumaan ihan 
huippu tyyppeihin. Haluun toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi osaksi 
meidän opiskelijayhteisöä ja odotankin innolla jo teidän kaikkien tapaamista. Tehään 
yhessä teijänkin fuksivuodesta ikimuistoinen! 

Moi uudet fuksit ja lämpimät onnittelut opiskelupaikasta! Oon Neea, 22-vuotias tokan 
vuoden enklaavilainen ja Tuusulasta kotoisin. Vapaa-ajalla löydät mut urheilutalolta 
tai juoksemas ympäri keskustaa ja Skinnarilaa (milloin minkäkin tarkotuksen takia), 
joten mikäli oot lenkkiseuraa vailla, niin oon imus! LUT:ssa ja Rannoilla oon viihtynyt 
super hyvin, ja mun fuksivuos tarjos enemmän, mitä oisin ikinä osannu odottaa. 
Kandee ehottomasti lähtee tapahtumiin messiin, tuut löytää ihan mahtavia tyyppejä, 
enkä maltakaan oottaa, että päästään teijän kaa luomaan hauskoi muistoi yhdessä! 
Ihanaa saada sut meijän opiskelijayhteisöön just sellasena kun oot, pian nähdään!

Moikka ihanat uudet fuksit! <3 Mahtavaa et just sä oot tulossa meidän yliopistoon! 
Mun nimi on Pinja, oon 20-vuotias  ja kotoisin naapurikunnasta Luumäeltä. Multa voi 
siis tulla kyselemään kiperiä kysymyksiä niin koulusta kuin paikkakunnastakin. Mun 
oma fuksivuosi oli huikee ja tavotteena on tehdä siitä teille sitäkin parempi! Syksyllä 
nähdään!

Moikka uudet fuksit ja onnittelut opiskelupaikan johdosta! Mä oon Venla, oon 
21-vuotias, toisen vuoden enklaavilainen ja oon kotoisin Nurmijärveltä. Mun 
fuksivuosi oli ikimuistoinen ja oon viihtynyt Lappeenrannassa todella hyvin, ja 
niin varmasti tekin tuutte viihtymään. Muistakaa ottaa kaikki irti fuksivuodesta ja 
varsinkin fuksiviikoista. Nähdään syksyllä <3



K Y L L I KO R N E R IK Y L L I KO R N E R I

Kyllin läsnäolo saattaa johtaa siihen, että haalarimerkkejä sataa.



Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa enklaavilaiseksi!

Syksy tuo mukanaan ison muutoksen siihen elämään, jota olette aikaisemmin 
tottuneet elämään. Uusi kaupunki, jossa ette ehkä ole aikaisemmin käyneet ja josta 
ette tunne ketään. Lappeenranta ei tietenkään ole mikään Pariisi, mutta mielestäni 
ihmiset tekevät kaupungin.

Ihmisiin tutustuminen on tehty meillä helpoksi, ja suosittelenkin lähtemään mukaan 
kaikkeen! LUTin opiskelijaskene on aktiivinen ja kampukselta löytyy toimintaa niin 
bileiden, koulutuspoliitikan kuin kuorolaulunkin osalta, ja kaikkea siltä väliltä. Jo 
fuksiviikoilla monet tahot esittelevät toimintaansa, eli kannattaa tulla ehdottomasti jo 
alusta mukaan!

Meille kyltereille näkyvimmät tahot ovat Enklaavi, NESU, LTKY ja tietysti Suomen 
Ekonomit, jota minä edustan. Ekonomien tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että 
meillä tulevilla kauppatieteiden maistereilla on asiat mahdollisimman sekä hyvin 
opiskeluaikana, että valmistumisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia 
tapahtumia, kuten puhujia, musiikkia ja muihin kyltereihin tutustumista sisältävä 
KYPÄ, hyvinvointitapahtuma NUEK sekä lähes kuukausittain järjestettävät Kollikahvit, 
jotka järjestetään yhteistoiminnassa Enklaavin KOPOn kanssa. Lisäksi Kylli järjestää 
keväisin erilaisia workshoppeja, joissa laitetaan CV:t ja LinkedIn-profiilit minttiin 
kesätyöhakuja varten.

Pyörin aktiivisesti kampuksella koko vuoden ajan, eli naama tulee aivan varmasti 
tutuksi jo ensimmäisten päivien aikana. Hyvää kesää ja fuksiviikoilla nähdään!

Kylteriyhdyshenkilö, eli tuttavallisemmin Kylli on Suomen 

Ekonomeilla töissä oleva kylteri, jonka tehtävänä on välittää 

tietoja Ekonomien ja enklaavilaisten välillä. Kylli tekee 

läheistä yhteistyötä Enklaavin kanssa, ja tulette varmasti 

tapaamaan hänet fuksiviikkojen aikana. Enklaavin kyllinä 

toimii Anselmi Auramo, eli tuttavallisemmin Ansu.

Instasta löytää:
@enklaavinkylli
@suomenekonomit

Anselmi Auramo
Kylteriyhdyshenkilö



Meitä kauppatieteilijöitä on
matikkaneroista luoviin tyyppeihin
ja pomoista asiantuntijoihin ja
yrittäjiin. Olemme taloudentekijöitä:
edustamme kestävän talous- ja
bisnesosaamisen ydintä Suomessa.

Suomen Ekonomit on
kauppatieteilijöiden liitto. Jäseniä
on yli 55 000, ja olemme Akavan
neljänneksi suurin jäsenjärjestö. 

Edistämme sinulle tärkeitä asioita
ja vaikutamme sinun hyväksesi 
– kukaan muu ei sitä tee. 
Meidän kanssamme sinä menestyt
ja yhteiskunta hyötyy.

Lue lisää: ekonomit.fi/kyltereille

tervetuloa 
Ekonomeihin! 

Hei fuksi,
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Millon ne haalarit saadaan????
Haalarit, tuo opiskelijan lempivaate. Iki-ihanat neonkeltaiset, jotka loistaa niin 
Skinnarilassa, kuin myös muiden kaupunkien opiskelijatapahtumissa. Haalarit ovat merkki 
siitä, että ahkeralla työllä on saavuttanut haluamansa koulupaikan ja niitä pidetäänkin 
ylpeydellä päällä. Te uudet fuksit pääsette yhdessä täyttämään vuosikurssinne haalarit 
sponsoripaikoilla, jonka johdosta haalarinne eivät ainoastaan eivät ole ilmaiset, vaan 
myös mahdollisuus tienata hieman ylimääräistä. Jokaisesta myydystä sponsoripaikasta 
saat siivun omaan lompakkoosi - ja tietysti kunniaa ja arvostusta Enklaavin kovimpana 
myyntitykkinä! Jos mielessäsi on jo mahdollisesti sopiva yritys, voit olla yhteydessä 
osoitteeseen yritys@enklaavi.fi :)



ÄÄNESSÄ: VUODEN KYLTERIFUKSI
Morjensta kaikille ja tervetuloa 
uusille fukseille Suomen parhaaseen 
opiskelijakaupunkiin, Lappeenrantaan! 
Huippua että ollaan just sut saatu tänne 
osaksi meiän yhteisöä ja suurimmat 
onnittelut vielä opiskelupaikan 
vastaanottamisesta! Toivottavasti kaikilla 
on takana huippukesä ja päästään 
jatkamaan samoilla hyvillä fiiliksillä 
kohti tulevan syksyn opintoja!
Omalta osalta opiskeluiden aloittaminen 
oli suuri askel elämässä. Muutto 
toiseen kaupunkiin, yksin asuminen ja 
yksinäisyyden pelko olivat vahvasti läsnä 
ennen Lappeenrantaa tuloa. Tällaiselle 
Helsingissä asuvalle kaupunkipojalle 
Lappeenranta kuulosti erittäin kaukaiselta 
paikalta, jonne en vahingossakaan eksyisi, 
ainakaan opiskelemaan. Ensimmäisten 
viikkojen jälkeen kuitenkin kaikki ennakko-
luuloni murskaantuivat ja huomasin alkavani viihtymään ”rannoilla”. Kaveriporukat al-
koivat vakiintumaan sekä opiskeluiden ja vapaa-ajan tasapainottaminen alkoi tuntumaan 
entistä helpommalta! Yhtäkkiä huomasin olevani 5 viikkoa putkeen Lappeenrannassa, 
joka erosi huomattavasti ajatusmaailmasta ennen opiskeluja jolloin vahvasti ilmaisin, että 
tulisin joka perjantai kotiin Helsinkiin…
Oma opiskeluvuoteni ylitti odotukseni moninkertaisesti. Koronan laantuessa tapahtumat 
alkoivat pyörimään normaalisti ja pääsimme kaikki nauttimaan mahtavien järjestöjen 
avulla erilaisista tapahtumista ja aktiviteeteistä. Suosittelen itse kaikkia fukseja tutus-
tumaan ja hakemaan jo ensimmäisen vuoden aikana järjestötoimintaan. Itse Enklaa-
vi-Sportin jäsenenä olen jo noin puolessa vuodessa saanut reippaan määrän hyviä ko-
kemuksia ja uusia kavereita. Tapahtumien ja aktiviteettien järjestäminen ja suunnittelu 
onkin omasta mielestä erittäin hyvää vastapainoa opiskeluille ja juhlinnalle!
Tärkeimpänä vinkkinä uusille opiskelijoille antaisin, että tutustukaa toisiinne mahdolli-
simman hyvin. Jokainen tarvitsee ympärilleen tukiverkostoa ja sen luominen aloitetaan 
jo orientaatioviikoilla. Näiden viikkojen aikana monesti luodaan pohja tuleville kaveri-
porukoille, joten suosittelen olemaan aktiivinen ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin! 
Jokainen opiskelija tulee myös hyvin eri lähtökohdista, joten muistakaa ottaa kaikki huo-
mioon ja tehdään yhdessä fuksisyksystä unohtumaton!

Syksyä odotellen ja eteenpäin mennen, Jens, Vuoden Kylterifuksi



MIKÄ IHMEEN NESU-ENKLAAVI?
Hei ja onneksi olkoon, tuore enklaavilainen!
Sinulla on edessäsi loistavia neonkeltaisia vuosia. 
Lappeenranta on oikein mukava opiskelijakaupun-
ki, siitä pitävät huolen Skinnarilan lukuisat kerhot 
ja järjestöt. Paras näistä on tietenkin NESU, mutta 
mitä ihmettä se tarkoittaa?
Tämä veikeä kirjainyhdistelmä muodostuu sanois-
ta Nordiska Ekonomie Studerandes Union eli poh-
joismaisten kauppatieteiden opiskelijoiden asialla 
ollaan. Tarkoituksena on yhdistää suomalaisia ja 
pohjoismaisia alan opiskelijoita erilaisten tapahtu-
mien merkeissä. Vaikka Lappeenrannasta löytyy 
sinulle ihana neonkeltainen yhteisö, voit NESUn 
avulla kasvattaa kaveripiiriäsi tutustumalla kylte-
reihin myös Lappeenrannan ulkopuolelta. Mukaan 
NESUn toimintaan pääsee helposti: tule tapahtu-
maan – pidä hauskaa – verkostoidu – nauti! Jär-
jestömme aktiiveja kutsutaan nesulaisiksi, ja mikä 
parasta, et tarvitse hallituspaikkaa tai hakemusta 
päästäksesi nesulaiseksi tai nauttiaksesi NESUsta!
Suomen jokaisessa kylterikaupungissa on oma 
paikallinen NESU-järjestönsä. Täällä Lappeen-
rannassa meidän nimenä toimii ainejärjestöä kun-
nioittaen NESU-Enklaavi. Paikallisen toiminnan 
pyörityksestä vastaa NESU-Enklaavin hallitus, joka 
valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi. Hal-
litukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän 
hallituksen jäsentä, ja heidät voi tänä syksynä tun-

nistaa beigen värisistä, NESU-logolla varustetuista 
tiimipaidoista. Pääsette varmasti tutustumaan mei-
hin paremmin fuksiviikkojen aikana!
NESU järjestää monipuolisesti tapahtumia ympäri 
vuoden. Sinulle ensimmäisenä vastaan tulee fuksi-
sitsit, jolloin pääset tutustumaan sitsaamisen saloi-
hin ja NESU:n hienouksiin. Wikipedia määrittää 
sitsit akateemiseksi pöytäjuhlaksi. Tämä ei sinänsä 
ole ollenkaan väärin – olemmehan kaikki akatee-
mikkoja, istumme pöydissä ja juhlimme. Tämän 
lisäksi sitsit ovat täynnä hyvää ruokaa ja juomaa, 
laulamista sekä toinen toistaan hauskempia ohjel-
manumeroja eli kansankielellä proggiksia. Fuksi-
sitsit ovat yksi fuksivuoden kohokohdista, eli tätä 
tapahtumaa ei kannata missata! Tämä spektaakkeli 
on luvassa syyskuussa, joten suosittelemme pitä-
mään korvat höröllä lisätietoja varten. Otahan seu-
rantaan NESU-Enklaavin sometilit, täten varmistat 
saavasi kaiken tarpeellisen informaation sitseihin ja 
muuhun toimintaan liittyen. 
Koko NESU-Enklaavin hallitus odotaa jo maltta-
mattomana saapumistasi Lappeenrantaan. Olet 
enemmän kuin tervetullut kanssamme nesuile-
maan juuri sellaisena kuin olet. Nähdään siis tapah-
tumissa!

Parhain terveisin
Anu Kyösti

NESU-Enklaavi ry:n puheenjohtaja ’22

Hallitus 2022 pähkinänkuoressa 

Anu - Puheenjohtaja 
Kotipaikka: Parkano 
Vuosikurssi: 2020 
Toteemieläin: Duolingopöllö 

Rosa Saario - Talousvastaava 
Kotipaikka: Helsinki 
Vuosikurssi: 2021 
Toteemieläin: Minni Pantsu 

Timo - Graafinen vastaava 
Kotipaikka: Vantaa 

Vuosikurssi: 2021 
Toteemieläin: Jorma Sappinen 

Elmeri - Tiedottaja 
Kotipaikka: Oulu 
Vuosikurssi: 2021 
Toteemieläin: lego Ismo 

Sanni - Markkinointivastaava 
Kotipaikka: Lemi 
Vuosikurssi: 2020 
Toteemieläin: töyhtöhyyppä 

Helmi - Sitsivastaava 

Kotipaikka: Porvoo 
Vuosikurssi: 2020 
Toteemieläin: Martti (se 
HINAAJA autoista) 

Muusa - Yrityssuhdevastaava 
Kotipaikka: Savonlinna 
Vuosikurssi: 2020 
Toteemieläin: Eira-täti 

Mikko - Varapuheenjohtaja 
Kotipaikka: Ristiina 
Vuosikurssi: 2020 
Toteemieläin: Aasi shrekistä





FUKSISANASTO
Fuksisyksy tuo mukanaan paljon uutta, myös 
varmasti yhden jos toisenkin sanan, joka ei soita 
etukäteen kelloja päässä. Tässäpä teille koottuna 
pieni fuksisanasto, jonka avulla pääsee varmasti 
alkuun yliopistoelämässä!

Aalef. LTKY:n omistama yritys, johon kuuluu 
mm. ylioppilastalon ravintola, ravintola LASER 
sekä yliopiston aulassa sijaitseva Meidän Kioski.
 
Approt. Opiskelijatapahtuma, jossa 
suunnistetaan baarien/ravintoloiden/muiden 
vastaavien välillä, nautitaan juomista tai syömistä 
ja kerätään leimoja.

Fuksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija

Gee. Cafe Bar G on ylioppilastalon takana 
sijaitseva baari

Gemmi. Giggling Marlin, mitä yleisin jatkopaikka 
keskustassa

E-Lut. Verkkosivu, jonne on koottu kaikki 
tarvittava tieto opinnoista

Excu. Excursio eli opintomatka jonnekin, voi olla 
joko Lappeenrannan sisällä tai vaikka ulkomaille 
asti. Ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi 
yritysvierailuja, ajanvietettä sekä vapaata 
oleskelua

Kellari. Ylioppilastalon kellari, jossa järjestetään 
esimerkiksi juhlia ja sitsejä

Kilta. Tekniikan alan ainejärjestö. 
Lappeenrannassa myös kauppatieteiden 
ainejärjestöstä puhutaan kiltana, mutta tämä ei 
ole tyypillistä muualla. 

Kiltis. Kiltahuone, jokaisen killan oma 
”olohuone”, jonne jäsenet voivat vapaasti mennä 
viettämään aikaa tai vaikka juomaan kupposet 
kahvia. 

Kylteri. Vanhempi kauppatieteiden opiskelija. 
Vappuna fuksi kastetaan Saimaan syleilyssä 
kyltereiksi. 

Laser. Opiskelijahintaista ruokaa tarjoava 
ravintola ylioppilastalosta hieman eteenpäin. 

LTKY. LUT-Yliopiston ylioppilaskunta, tunnetaan 
myös Lytkynä. 

Moodle. Virtuaalinen oppimisympäristö, jonne 
jokaiselle kurssille perustetaan oma sivu, jonne 
lisätään niin tärkeät infot, kuin esimerkiksi 
luentodiat, aikataulut ja kurssiarvosanat. 

NESU. Nordista Ekonomie Studerandes 
Union yhdistää pohjoismaisia kauppatieteiden 
opiskelijoita. NESU-yhdístykset tarjoavat mm. 
sitsejä. 

Nopat. Opintopisteistä puhutaan noppina 
yleensä. 45 vuodessa riittää Kelan tukiin, 60 
vuodessa takaa valmistumisen tavoiteajassa.  

Rannat. Lappeenrannan lempinimi.

Saunis. Yleensä tiistaisin järjestettävä 
saunailta, joka yleensä pidetään Punkkerikatu 
5-kerhotilassa. Saunomaan ei ole pakko mennä, 
vaan voi myös viettää aikaa kavereiden kanssa ja 
tutustua uusiin ihmisiin. 

Sillis. Akateeminen silliaamiainen, joka 
järjestetään vuosijuhlia seuraavana päivänä.

Sisu. Sivusto, jota käytetään niin 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 
luomiseen, kuin opintojen seuraamiseen ja 
kurssi-ilmoittautumisiin.

Sitsit. Akateeminen pöytäjuhla, joilla 
lauletaan, syödään ja juodaan, sekä seurataan 
ohjelmanumeroja, eli proggiksia. 



Skinfo. Sivusto, josta löytyy ravintoloiden 
ruokalistat, aukioloajat, sää ja bussiaikataulut. 
Löytyy osoitteesta skinfo.dy.fi ja helpottaa 
jokapäiväistä elämää kampuksella.

SVV. Skinnarilan vapaavaltio. Skinnarilan ja 
yliopiston ympäristön alueet, joilla vallitsee 
skinnarilan henki. 

Teekkari. Vanhempi tekniikan alan opiskelija – 

fuksi kastetaan vappuna teekkareiksi. 

Vujut. Vuosijuhlat, eli ainejärjestön 
syntymäpäivät, joita juhlitaan illallisjuhlan ja 
silliksen merkeissä. Pukukoodina on usein frakki 
tai tummapuku. 

Yolo. YO-talo, eli ylioppilastalo. Yololta löytyy 
mm. LTKY:n toimisto, kiltahuoneita sekä 
ravintola. 



LYHYT OPPIMÄÄRÄ LAPPEENRANNAN 
OPISKELIJAHAALAREISTA

Lappeenrannasta löytyy 14 erilaista opiskelijahaalaria, joista yhdeksän 
kuuluu yliopiston piiriin ja viisi ammattikorkeakoulun. Tästä voit 

tarkastaa, kuka opiskelee mitäkin!

Armatuuri – Energiatekniikka, valkoiset haalarit

Cluster – Tietotekniikka, punaiset haalarit

Enklaavi – Kauppatieteet, neonkeltaiset haalarit

Kaplaaki – Tuotantotalous, tummansiniset haalarit

KeTek – Kemiantekniikka, mustat haalarit

KRK – Konetekniikka, oranssit haalarit

Lateksii – Laskennallinen tekniikka, fuksianpunaiset haalarit

Pelletti – Ympäristötekniikka, harmaat haalarit

Sätky – Sähkötekniikka, vihreät haalarit

LaGeR – restonomi, turkoosit haalarit

Lakoste – Sosiaali- ja terveysala, tummanvihreät haalarit

LaKu – kuvataide, valkomustat haalarit

LapIO – Tekniikan alat, punamustat haalarit

LapTop – Kaupanalat, violetit haalarit



Enklaavin jaostot
Hallitus ei pyöritä Enklaavin toimintaa yksinään, vaan tukena on upea joukko jaostoja, 
joissa innokkaat enklaavilaiset pääsevät mukaan järjestön toimintaan läheisemminkin. 
Ilman jaostoja ei todellakaan pystyttäisi kaikkeen mitä tehdään, ja jaostojen lisäksi 
tukena toimii toimiryhmiä, jotka liittyvät etenkin isompien tapahtumien järjestämiseen. 
Jaostoihin ja/tai toimiryhmiin hakemista kannattaa ehdottomasti harkita, sillä niiden 
kautta pääsee mukaan järjestön toimintaan pienemmällä kynnyksellä! Jaostohaku 
järjestetään vuoden lopussa hallitushaun jälkeen :)

Maisterijaosto
Julius Frisk

Saara Halme
Miikka Hämäläinen

Wilma Korkeela

Yrityssuhde-
jaosto

Eetu Enkovaara
Atte Entola

Emma Korhonen
Hemmo Rask

Kalle Uusivirta

LIIKUNTAjaosto
Jens Grimbergen

Juho Karén 
Ilona Löfberg
Elis Nyman

Monika Rautio
Lauri Tapiola

OPINTOjaosto
Antti Keinänen

Iida Ahola
Neea Ingelin
Miki Kantola



TAPAHTUMA-
jaosto

Emma Korhonen
Hanna Veteli

Heidi Myllymäki
Jimi Takala

Saga Laitinen

MEDIAjaosto
Julia Kortelainen
Mirka Kaljunen

Sini Vallema
Sofia Pihkala

Susanna Meitsalo
Timo Numminen

VUOSIJUHLA-
jaosto
Anton Aouat
Hanna Veteli
Ilona Löfberg
Renea Laine

Ronja Holmila

TALOUSTOIMI-
HENKILÖ

Katja Makkonen

Jaostotoiminnasta saa aina mukavia 
palkintojakin, joten näitä ei kannata 

missata ;)



Kuvassa Enklaavi Sportin (eli liikuntajaoston) järjestämä Haalareiden ulkoilutuspäivä 
helmikuussa



TO DO ENNEN 
OPINTOJEN ALKAMISTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HAE ASUNTOA. Heti kun opiskelupaikka on vastaanotettu, kannattaa etsiä asunto. 
Suurinosa opiskelijoista kääntyy LOASin, eli Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiön 
puoleen, mutta suuren kysynnän vuoksi voi olla järkevää tutkia myös muita 
vaihtoehtoja.

HAE OPINTO- JA ASUMISTUKEA. Kelan palvelut ruuhkautuvat helposti syksyllä, 
joten kannattaa olla tämänkin kanssa ajoissa. Hakemukset löytyvät Kelan nettisivuilta, 
ja myös opintolainaa kannattaa harkita ehdottomasti!

TEE MUUTTOILMOITUS. Heti kun muuttopäivä varmistuu, kannattaa tehdä 
muuttoilmoitus Postin verkkosivuilla. Voit samalla ilmoittaa muutoksesta myös 
maistraattiin, jolloin tulet virallisesti lappeenrantalaiseksi ja saat kaupungin palvelut 
käyttöösi!

TILAA OPISKELIJAKORTTI. LUTin käytetyin opiskelijakortti on Frank, jonka 
etuihin voit tutustua osoitteessa www.frank.fi. Frankilla on käytössään myös appi, jota 
voi käyttää, mutta joissain tilanteissa fyysinen kortti voi olla kätevämpi. 

LIITY ”ENKLAAVIN FUKSIT 2022”-RYHMÄÄN FACEBOOKISSA. Tätä sivustoa 
käytetään infoamiseen pitkin vuotta, myös ennen fuksiviikkojen alkua, joten kannattaa 
seurata sitä. Ryhmässä saa myös kysyä kaikkea, mitä askarruttaa mieltä.  

PAKKAA TAVARAT JA EIKUN MENOKSI! Back 2 Uni järjestetään jo 27.8., ja sinne 
kannattaa ehdottomasti suunnata, jos se vain on mahdollista. Muuten fuksiviikot 
pyörähtävät käyntiin 29.8. Fuksiviikoille kannattaa varata mukaan esimerkiksi 
uimapuku, cocktail-asu sekä ulkoiluvaatteet. Ikinä ei tiedä, mitä fuksiviikoilla tulee 
vastaan! TERVETULOA. 




