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1. ALKUSANAT 

 

Enklaavi ry:n (myöh. Enklaavi) tarkoitus on toimia Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

kauppatieteitä opiskelevien etujärjestönä, tehostaa ja helpottaa jäsenten opiskelua, lisätä 

taloudellista tietoutta yliopistossa ja sen ulkopuolella ja toimia molemminpuolisesti 

vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa taloudellisen ja henkisen kasvun 

edistämiseksi. 

 

Enklaavista on 26 vuodessa kehittynyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston suurin ainejärjestö, 

ja kasvun vuoksi toiminnassa on mukana yhä enemmän aktiivitoimijoita. Yksitoistahenkisen 

hallituksen apuna työskentelee yhdeksän toimiryhmää, joiden panos on korvaamatonta 

laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Vuonna 2017 Enklaavin alla toimivat seuraavat 

toimiryhmät: 

o Mediatoimiryhmä (Kyylef ja visuaalinen markkinointi) 

o NESU-toimiryhmä (yhteys NESU-verkostoon) 

o Opintotoimiryhmä (opintopalautteen kerääminen ja kehittäminen) 

o Projektitoimiryhmä (tapahtumat) 

o Sijoitustoimiryhmä (LUT-Sijoitusklubi) 

o Strategiatoimiryhmä (strategia vuosille 2018-2020) 

o Sääntöuudistustoimiryhmä (uusien sääntöjen muotoileminen) 

o Vuosijuhlatoimiryhmä (Enklaavi ry:n 26. vuosijuhlat) 

o Yrityssuhdetoimiryhmä (yritysyhteistyö) 

 

Hallitus ja toimiryhmät seuraavat toiminnassaan yhdistyksen strategiaa, joka on laadittu vuosille 

2015-2017. Tällä viimeisellä strategiakaudella saatamme loppuun keskenjääneet tavoitteet, 

minkä lisäksi keskitymme tälle vuodelle aikataulutettuihin tehtäviin. Nämä tavoitteet esitellään 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  

  



2 

 

2. TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT VUODELLE 2017 

 

Toimintasuunnitelman alussa käydään läpi toiminnan suuntaviivoja, ja ensiksi esitellään tälle 

vuodelle asetetut spesifit tavoitteet. Sitten tarkastellaan Enklaavin ydintoimintoja: etujärjestönä 

toimimista, toiminnan mahdollistajia rahoitusta ja yhteistyötä sekä lopuksi ainejärjestön imagoa 

ja tunnettuutta. Suuntaviivojen jälkeen hallituksen jäsenet tarkentavat omat tavoitteensa ja 

suunnitelmansa tulevalle vuodelle.  

 

Toimintamme on jäsenlähtöistä ja perustuu täysin jäsenistömme tarpeisiin ja toiveisiin. Kuten 

aikaisempinakin vuosina, jatkamme seuraavien toiminnan osa-alueiden kehittämistä:  

o Mielekkäiden ja monipuolisten palveluiden sekä asia- että hupitapahtumien tarjoaminen 

jäsenistölle 

o Alumni- ja mentorointitoiminnan jatkaminen ja kehittäminen 

o Suhteiden ylläpitäminen Enklaavin sidosryhmiin 

o Toimiryhmien vastuun kasvattaminen ja niiden toiminnan vakauttaminen 

o Hallitustyöskentelyn kehittäminen selkeyden, avoimuuden ja jatkuvuuden kautta 

 

Näiden lisäksi nostamme esiin viisi projektia erityisesti juuri tälle vuodelle:  

o Enklaavin sääntöjen päivittäminen tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi 

o Uuden strategian luominen vuosille 2018-2020 

o Palautekulttuurin kehittäminen 

o Maisteriopiskelijoiden parempi huomioiminen 

o Viestintästrategian luominen 
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2.1. Vuoden 2017 projektit 

Patentti- ja rekisterihallituksen (myöh. PRH) hyväksymät Enklaavin tämänhetkiset säännöt ovat 

vuodelta 2002, ja toiminnan kasvettua ja kehityttyä on todettu, etteivät ne palvele nykyisiä 

tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. 2010-luvulla sääntömuutoksia on hyväksytty killan 

yleiskokouksissa, mutta muutoksia ei olla viety loppuun asti niin, että ne hyväksyttäisiin myös 

PRH:n toimesta. Nykyinen strategiakausi tulee päätökseensä tämän vuoden lopussa, joten on 

ajankohtaista muotoilla myös uusi strategia seuraaville vuosille. Näitä molempia uudistuksia 

varten on valittu omat toimiryhmät, jotka esittelevät ehdotuksensa ensimmäisen kerran 

ainejärjestön vuosikokouksessa maaliskuun lopussa. Myös jäseniltä toivotaan ideoita ja 

osallistumista prosesseihin, ja strategian osalta maaliskuussa järjestettiin avoin strategiapaneeli. 

Näihin teemoihin liittyen yksi suurista pohdinnan aiheista tänä vuonna tulee olemaan myös 

Enklaavin ns. organisaatiorakenne. Onko toimiryhmärakenne sellaisenaan toimiva, ja voidaanko 

sen osalta varautua tulevaisuuden tarpeisiin? Mikä on NESU-toimiryhmän tulevaisuus – onko 

se menossa itsenäisempään suuntaan vai tiukemmin Enklaavin hallituksen alle?  

 

Enklaavin palautekulttuuri on tähän mennessä pääosin koostunut joka kurssin jälkeen 

sähköpostitse lähetettävästä kurssipalautteesta, jonka tuloksista keskustellaan Schoolin 

edustajien kanssa aamupalavereissa.  Lisäksi hallituksen koulutuspoliittinen vastaava on 

teettänyt opintopalautekyselyn kevään ja syksyn lopuksi. Muusta hallituksen toiminnasta 

palautetta on voinut jättää vuoden lopussa tehdyllä jäsenkyselyllä, jonka vastaajamäärät ovat 

kuitenkin valitettavasti jääneet alhaisiksi.  

 

Pyrimme tänä vuonna parantamaan palautekulttuuria niin, että palautetta kerätään vuoden 

mittaan tapahtumakohtaisesti sekä opintopalautteen osalta jo jakson aikana kahvitilaisuuksissa. 

Lisäksi nettisivuille on lisätty palautelaatikko, jonne jäsenistöä kehotetaan suuntaamaan 

palautteet ja kehitysideat.  Kerättyämme palautteet, käymme ne läpi hallituksen kokouksissa tai 

välitämme ne eteenpäin kyseessä olevalle taholle. Esimerkiksi Schoolin kanssa käytävissä 

aamupalavereissa keskustelemme kurssipalautekyselyn tuloksista, jotta voimme tarvittaessa 
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kehittää kokonaisuuksia sekä kursseja oikeaan suuntaan. Tämä projekti kuuluu jokaiselle 

hallituksen jäsenelle, sillä palautteenantoa tulee kehittää kaikessa, mitä teemme. 

 

Maisteriopiskelijoille on viime vuosina pääsääntöisesti järjestetty yksi tapahtuma, johon 

osallistumiseen heillä on etuoikeus. Tapahtuma on ollut esimerkiksi viininmaistelu tai 

yhteistyökumppanin kanssa järjestetyt sitsit. Lisäksi Enklaavi on ollut myös mukana fuksiviikoilla 

yliopiston järjestämässä maistereiden illanvietossa. Kommunikaatio maisteriopiskelijoiden 

kanssa on tapahtunut Master’s Students - Enklaavi -Facebook-ryhmän avulla, jossa 

keskustellaan pääosin englanniksi. Fuksivastaava on ollut vastuussa myös maisterifuksien 

vastaanottamisesta. Hallituksemme kokee kuitenkin, että maisteriopiskelijoiden 

huomioimisessa on parannettavaa, ja heidät tulisi saada tuntemaan itsensä tiiviimmin 

yhteisömme jäseniksi. Oman kokemukseni puolesta etenkin LUT:ssa kandidaatinopintonsa 

käyneiden ja muualla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden tutustumiseen toistensa 

kanssa tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä tällä hetkellä nämä kaksi ryhmää tuntuvat 

pysyttelevän erillään. Lisäksi maisteriopiskelijoiden osalta tulisi huomioida myös kansainväliset 

opiskelijat, joiden tavoittaminen ja huomioiminen ovat osoittautuneet käytännössä 

haasteelliseksi viime vuosina.  

 

Maisteriopiskelijoiden huomioimisen parantamiseksi nimitämme varapuheenjohtaja Lari 

Jyrhämän vastuuhenkilöksi fuksivastaavan rinnalle. Uskomme, että opinnoissaan jo pidemmällä 

oleva opiskelija pystyy huomioimaan maisteriopiskelijoiden tarpeet paremmin, minkä lisäksi 

hän on tiiviissä yhteydessä Enklaavin alumni- ja mentorointitoimintaan. Kun varapuheenjohtaja 

on maisteriopiskelijoille tuttu kasvo, myös viestintä näiden asioiden tiimoilta helpottuu. 

Järjestämme hallituskaudellamme vähintään kaksi maistereille suunnattua tapahtumaa – yhden 

keväällä ja toisen syksyllä. Etenkin alkusyksyllä tutustumista edistävään tapahtumaan tulee 

panostaa edellä mainittujen syiden myötä. 
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Viestintästrategian luominen sen sijaan on ajankohtaista, sillä Enklaavin viestintä on laajentunut 

useampiin kanaviin. Sähköpostin rinnalla käytämme useita sosiaalisen median kanavia, ja niiden 

sisässäkin esimerkiksi Facebookissa viestimme useissa eri ryhmissä ja kanavissa. Päävastuu 

ainejärjestön viestinnästä kuuluu viestintävastaavalle, mutta jokainen hallituksen jäsen 

osallistuu siihen esimeriksi julkaisemalla omaan pestiin liittyviä päivityksiä, tapahtumia ja kuvia 

tai videoita. Tällä hetkellä viestinnän perustana ovat vain suullinen hallitukselta toiselle kulkeva 

tieto sekä Enklaavin graafinen ohjeisto. On siis syytä kirjoittaa selkeät ohjeet siitä, missä 

kanavissa viestitään ja millaista viestintää niissä harjoitetaan. Esimerkiksi on selvää, että 

Enklaavin julkaisema sisältö sosiaalisessa mediassa vaikuttaa myös LUT:n imagoon, joten 

julkisen viestinämme tulee olla hyvän maun mukaista. Tavoitteenamme on saada yhä 

enenevässä määrin jäseniämme näkyville viestinnässämme, ja myös heitä varten olisi hyvä olla 

selkeät pelisäännöt Enklaavin viestinnästä.  

2.2. Etujärjestönä toimiminen 

 

Enklaavin tärkein tehtävä on toimia Lappeenrannassa kauppatieteitä opiskelevien etuja ajavana 

järjestönä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Suuri jäsenmäärä ja ikäjakauma tuovat 

haastavuutta koko jäsenistön tasa-arvoiseen palveluun, mutta pyrimme parhaamme mukaan 

tarjota kaikille jotain. Kuuntelemme jatkuvasti jäseniemme ajatuksia sekä mielipiteitä ja otamme 

vastaan ehdotuksia toiminnan kehittämisestä.  

 

2.2.1. Lappeenrannassa 

Enklaavi tekee paljon yhteistyötä LUT School of Business and Managementin kauppatieteiden 

opintopalveluiden kanssa, ja yhteistyö on aktiivista ja toimivaa. Enklaavi sekä opintopalvelut 

tapaavat kuukausittain palavereissa, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Niissä 

esitetään niin myönteisiä kuin parannusta vaativia asioita, ja tuodaan esille ehdotuksia, joiden 

avulla voidaan parantaa kummankin osapuolen toimintaa. Lisäksi Enklaavin jäseniä vaikuttaa 

hallinnon opiskelijaedustajina (HallOpEd) eri opiskelijayhteisöömme vaikuttavissa elimissä. 

Muun muassa koulutusohjelmien neuvoa-antavassa toimiryhmässä hallituksen jäsenten lisäksi 
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istuu hallinnon opiskelijaedustaja. Edunvalvonnassa tulee olla selkeät painopisteet, jotta 

vaikuttaminen on tehokasta. Tänä vuonna tavoitteenamme on avata keskusteluyhteys 

kauppatieteitä opiskeleviin hallinnon opiskelijaedustajiin ja käydä läpi näitä painopisteitä, jotta 

voimme entistä tehokkaammin ajaa jäsentemme etua. Tavoitteenamme on rohkaista ja 

innostaa ainejärjestömme jäseniä yliopistomme aktiivitehtäviin. Näin saamme äänemme 

kuuluviin monella taholla, ja se lisää mahdollisuuksiamme vaikuttaa itseämme koskeviin 

asioihin. Tänä vuonna erityishuomiota vaatii syksyn Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

ylioppilaskunnan (myöh. LTKY) edustajistovaalit. Valittu edustajisto käyttää LTKY:n toiminnassa 

ylintä päätäntävaltaa seuraavien kahden vuoden ajan, minkä vuoksi on tärkeää rohkaista 

enklaavilaisia asettumaan ehdolle vaaleihin sekä äänestämään etujamme ajavia henkilöitä.  

 

Strategian mukaisesti syksyllä 2015 aloitettiin perus- ja kandidaatinopintojen uudistaminen, 

minkä ansiosta fuksivuoden kursseja on muokattu sisällöiltään mielekkäämmiksi. Viime vuoden 

tavoitteena oli kerätä palautetta uudistuksesta, ja tänä vuonna tarkoituksena on viedä 

eteenpäin mahdollisia muutoksia. Samalla pidämme silmällä, mitä asioita tulisi lisätä tulevaan 

strategiaan. Pidämme tärkeänä varmistaa, että opiskelijoiden tietotaitotaso on riittävä 

maisteriohjelmiin siirryttäessä. Osa maisteriohjelmistamme on englanninkielisiä, ja 

mielestämme voisi olla hyvä lisätä englanninkielistä opetusta jo kandivaiheessa kuitenkin niin, 

ettei opetuksen laatu kärsi.  

 

Enklaavi jatkaa yhteistyötään Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. 

Ylioppilaskunnan tehtävänä on tukea sekä auttaa kiltoja edunvalvontaan ja koulutuspolitiikkaan 

liittyvien kysymysten parissa. Yhteistyötä sekä viestintää pidetään yllä LTKY:n puheenjohtajan 

säännöllisesti koolle kutsuman kiltaneuvoston avulla, joka koostuu kaikkien ainejärjestöjen 

puheenjohtajista. LTKY:n hallituksesta valitaan myös killallemme kiltakummi, joka käy Enklaavin 

kokouksissa kertomassa LTKY:n ajankohtaisista asioista ja vastaamassa Enklaavissa heränneisiin 

kysymyksiin. Vuonna 2017 Enklaavin kiltakummina toimii LTKY:n koulutuspoliittinen vastaava 

Teemu Hujanen.  
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2.2.2. Kansallisesti 

Suomen Ekonomit (myöh. Ekonomit) mahdollistaa Enklaavin vaikuttamisen myös 

valtakunnallisella tasolla. Ekonomien kautta Enklaavi osallistuu koulutus- ja sosiaalipoliittisiin 

asioihin tasa-arvoisena muiden kauppatieteellisten yksiköiden kanssa. Ekonomeja edustaa 

yliopistolla kylteriyhdyshenkilö eli Kylli, joka tiedottaa Ekonomien toiminnasta ja mahdollistaa 

toimivat suhteet Ekonomeihin. Kylli tekee paljon yhteistyötä Enklaavin hallituksen kanssa, 

osallistuen muun muassa hallituksen kokouksiin. Lisäksi Enklaavin puheenjohtaja edustaa 

Kylteripuheenjohtajien verkostossa (myöh. KPV), jossa kohtaavat kaikki kauppatieteellisten 

ainejärjestöjen puheenjohtajat. KPV ottaa kantaa erilaisiin akuutteihin puheenaiheisiin ja linjaa 

oman näkökulmansa kyltereiden etuja edustaen. Verkosto toimii Ekonomien alaisuudessa ja 

pyrkii vaikuttamaan Ekonomien liittokokouksissa. Enklaavin puheenjohtaja käyttää 

liittokokouksissa koko yhdistyksen äänimäärää. Ekonomit tulee jatkossakin näkymään 

keskeisesti Enklaavin toiminnassa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta.  

 

2.3. Rahoitus ja yritysyhteistyö 

 

Enklaavin vakaa taloudellinen tilanne turvaa perustoiminnot ja mahdollistaa toiminnan jatkuvan 

kehittämisen. Suurin osa Enklaavin taloudellisista resursseista tulee jäsenmaksuista, 

yritysyhteistyöstä ja avustuksista. Enklaavin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on kertaluonteinen 

– kaikki maksavat sen liittyessään ainejärjestöön ja maksu kattaa koko opiskeluajan. Enklaaviin 

on myös tällä hetkellä mahdollista liittyä kannattajajäseneksi, jolloin jäsenmaksua maksetaan 

vuosittain. Taloutta on myös viime vuosina tukenut huomattavasti Viipurin Taloudellisen 

Korkeakouluseuran myöntämä avustus. Avustusta tullaan hakemaan tänäkin vuonna, koska sen 

avulla Enklaavi pystyy toimimaan huomattavasti paremmin jäsenistön hyväksi. Lisäksi mm. 

Suomen Ekonomit avustaa järjestön toimintaa rahallisesti.  
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Yritysyhteistyökumppanit ovat erittäin tärkeitä Enklaavin toiminnassa, ja tänä vuonna tulemme 

jatkamaan ja vahvistamaan nykyisiä suhteita, samalla etsien uusia yhteistyömahdollisuuksia. 

Toiminnan keskeisinä toteuttajina tulevat olemaan yrityssuhdevastaava sekä 

yrityssuhdetoimiryhmä. Lisäksi yritysyhteistyötä tullaan osittain, edellisten vuosien tapaan, 

tekemään yhdessä tuotantotalouden killan Kaplaaki ry:n kanssa resurssien tehostamiseksi. 

Toiminnan keskiössä tulee tällöin olla molemminpuolinen vuorovaikutus ja hyödyt molemmille 

osapuolille. 

 

Enklaavin taloudesta tänä vuonna vastaa talousvastaava Patrick Purola, ja hän kertoo 

yksityiskohtaisemmin tehtävistään omassa osiossaan. Enklaavin taloutta hoidetaan 

ainejärjestömme talousohjesäännön mukaisesti, ja sijoitustoiminnan pohjana käytetään 

sijoitusstrategiaa, joka on voimassa vuoteen 2020 asti. Yrityksiin liittyvien asioiden osalta myös 

yrityssuhdevastaava Joel Mettälä toimii Patrickin apuna. Talousvastaavan tulee esittää 

hallitukselle talouskatsaus kvartaaleittain, ja tämän lisäksi tulemme tarkastamaan budjetin ja 

toteuman kevätlukukauden lopussa. Myös NESU-Enklaavi on valtuutettu tekemään 

toiminnastaan budjetti ja toteuma kummankin lukukauden alussa ja lopussa. 

2.4. Tunnettuus ja imago 

Enklaavin tunnettuus ja imago ovat tärkeässä merkityksessä edunvalvonnan vaikuttavuuden 

sekä yritysyhteistyön ja avustuksien saamisen saralla. Niihin tulee kiinnittää huomiota niin 

paikallisella kuin kansallisella tasolla, ja nämä asiat kuuluvat jokaiselle ainejärjestömme 

jäsenelle. Tunnettuuteen ja imagoon välittömässä yhteydessä ovat Enklaavin ulkoinen ja 

sisäinen viestintä sekä vuorovaikutus oman jäsenistön kanssa. 

 

2.4.1. Paikallinen tunnettuus ja imago 

Jatkamme YritysKyylefin toimittamista muun muassa Lappeenrannan lähialueen yrityksille, 

minkä toivomme tuovan lisää yhteistyömahdollisuuksia Enklaaville. Helmikuussa järjestetyssä 

perinteisessä ystävänpäivätempauksessa hallitus kävi lisävoimin laulamassa vanhuksille 
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paikallisessa palvelukodissa. Maaliskuun alussa osallistuimme LTKY:n Jääriehaan, joka oli kaikille 

kaupunkilaisille avoin tapahtuma tarkoituksena lisätä yliopiston näkyvyyttä kaupunkikuvassa. 

Haalareidemme väri on monelle kaupunkilaiselle tuttu, mikä on sekä hyvä että toisinaan huono 

asia – muistakaamme siis kaikki käyttäytyä edustamiemme arvojen mukaisesti.  

 

Mitä Skinnarilan kampukseen tulee, yliopiston sisällä killat ja ylioppilaskunta pitävät yhteyttä 

kohdassa 2.2.1. mainitun säännöllisesti kokoontuvan kiltaneuvoston välityksellä. Pyrimme 

edistämään teekkari-kylteri –suhteita osallistumalla vuosijuhliin ja muiden kiltojen järjestämiin 

tapahtumiin aktiivisesti sekä kutsumalla heitä omiin tapahtumiimme. Myös yhteistoiminta 

kiltojen välillä on tärkeässä osassa Skinnarilan hengen ja poikkitieteellisten ystäväsuhteiden 

luomisessa. Yhteisistä tapahtumista esimerkkinä on tänä vuonna viidettä vuotta putkeen 

järjestetty Winter Classic -jääkiekkotapahtuma yhdessä tuotantotalouden killan Kaplaakin 

kanssa. Tapahtuma kerää yleisöön ja oheistapahtumiin osallistujia kaikista yliopiston killoista 

sekä ammattikorkeakoulun puolelta. Lisäksi Enklaavin vastuulla tänä vuonna on LTKY:n 

bilekierron tapahtumista ensi kertaa järjestettävät poikkitieteelliset fuksisitsit.  

 

Myös Saimaan Ammattikorkeakoulun kolme ainejärjestöä ja heidän opiskelijansa ovat tärkeä 

osa Skinnarilan yhteisöä, etenkin kun LUT ja Saimia yhdistyvät yhdeksi konserniksi. Kuten 

ennenkin, pyrimme huomioimaan heitä lähettämällä tapahtumakutsuja myös heille ja 

kannustamaan omia opiskelijoitamme osallistumaan heidän järjestämiinsä aktiviteetteihin. 

Tämän lisäksi kiltaneuvosto on alkanut vuoden alusta lähtien tapaamaan Saimian kiltojen 

puheenjohtajia säännöllisesti, ja suunnitelmissa on toteuttaa vuoden aikana ainakin yksi 

yhdessä järjestetty tapahtuma. 

 

2.4.2. Valtakunnallinen tunnettuus ja imago 

Enklaavi on viime vuosina lisännyt näkyvyyttään valtakunnallisella tasolla ja tätä tunnettuuden 

kasvua pyritään jatkamaan tänäkin vuonna. Olemme useamman vuoden ajan huomanneet 

tähän toimivaksi keinoksi kannustaa jäsenistöä ottamaan osaa muilla paikkakunnilla 

järjestettäviin tapahtumiin. Enklaavi tulee aktiivisesti edistämään tätä mm. myymällä lippuja, 
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mainostamalla ja järjestämällä yhteiskuljetuksia tapahtumiin aina kun mahdollista. 

Valtakunnallinen vaikuttaminen on muutakin kuin oman jäsenistön lähettämistä muille 

paikkakunnille. Pyrimme tekemään Lappeenrannasta entistä houkuttelevamman paikan myös 

muiden kaupunkien kyltereiden keskuudessa, ja muun muassa ulkopaikkakuntalaisten osuus 

Enklaavin tapahtumissa näyttäisi pikkuhiljaa kasvavan.  

 

Hallitus edustaa Enklaavia jokaisilla muiden kylteriainejärjestöjen vuosijuhlilla sekä hallitusten 

yhteistapahtumissa, kuten Ekonomien Intro-päivässä ja Boomin Kesäfesteillä. Muu järjestöt 

ovat myös kutsuttuja Enklaavin vuosijuhlille, ja toivomme, että jokainen enklaavilainen saa 

heidät tuntemaan itsensä lämpimästi tervetulleeksi yhteisöömme. Lisäksi, aikaisemmin esitelty 

Kylteripuheenjohtajien Verkosto toimii tärkeänä linkkinä järjestöjen välillä, ja puheenjohtajan 

vastuulla on luoda siellä henkilökohtaisesti Enklaavin tunnettuutta ja positiivista imagoa.  

 

NESU-Enklaavin toimiryhmä jatkaa toimintaansa kuuden henkilön voimin, ja puheenjohtajana 

toimii tänä vuonna Kosti Hokkanen. Kuten aikaisemminkin, NESU tulee tänä vuonna 

järjestämään useammat NESU-sitsit Lappeenrannassa sekä olemaan mahdollisesti mukana 

muiden tapahtumien taustavoimina. NESU pyrkii myös innostamaan jäseniämme lähtemään 

yhä aktiivisemmin ulkopaikkakuntien sitseille sekä kutsuu ulkopaikkakuntalaisia 

Lappeenrantaan, ja täten vaikuttaa ainejärjestömme imagoon valtakunnallisesti. 

 

2.4.3. Sisäinen ja ulkoinen viestintä osana tunnettuutta ja imagoa 

Jotta hallituksena palvelisimme jäsenistöämme mahdollisimman hyvin, tulee meidän lähestyä 

heitä ja olla samalla helposti lähestyttäviä. Tähän vaikuttaa alussa esitelty palautteenannon 

kehittäminen, mutta samalla se vaatii sitä, että olemme aidosti mukana kaikessa ja näkyvillä niin 

yliopiston arjessa kuin tapahtumissa. Aiomme jatkaa niin sanottuja Kiltis-iltiksiä eli 

kiltahuonetapaamisia jäsenistön kanssa, ja pyrimme järjestämään niitä eri teemoilla ainakin noin 

neljä kertaa lukuvuoden aikana. Kiltahuone on tärkeä kohtaamispaikka, ja sen tulee olla 

houkutteleva ja tarjota jäsenistön haluamia palveluja. Tämän vuoksi meidän tulee yhdessä 

pohtia ratkaisuja kiltahuoneen siisteyden ja viihtyvyyden parantamiseksi. 
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Viestintä on avainasemassa killan sisäisessä vuorovaikutuksessa, sillä siten pidämme 

jäsenemme ajan tasalla mm. siitä, mitä yliopistossamme tapahtuu, mitä tapahtumia on tulossa 

ja millaisia päätöksiä teemme hallituksen kokouksissa. Viestintä keskittyy pääasiassa 

sosiaaliseen mediaan, sähköpostilistoihin, Kyylefiin ja face-to-face -kohtaamisiin. Myös se, että 

yhä useampi on mukana aktiivitoiminnassa eri toimiryhmissä, auttaa suuresti 

keskusteluyhteyden parantamisessa.  

 

Enklaavin ulkoinen viestintä koostuu niin ikään suurelta osin sosiaalisesta mediasta, 

verkkosivuista ja Kyylefistä. Ulkoisella viestinnällä pyrimme erityisesti luomaan 

yhdistyksellemme tunnettuutta niin paikallisella kuin kansallisella kentällä, ja viestintä käsittää 

tapahtumamarkkinoinnin, ajankohtaisten uutisten jakamisen sekä yhteydenpidon 

sidosryhmiimme. Viestintävastaava Laura Rytilahti kertoo myöhemmin lisää viestinnän 

tavoitteista omassa osiossaan. 

 

 

Aino Laineenoja     

Puheenjohtaja    
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3. TOIMINTASUUNNITELMAT HALLITUSPESTEITTÄIN 

 

Seuraavaksi hallituksen jäsenet tarkentavat vuoden 2017 toimintaa tavoitteita pestikohtaisesti. 

Hallituksen jäsenistä jokainen vastaa oman vastuualueensa lisäksi myös yhteistyössä muiden 

kanssa koko hallitukselle kuuluvista ja pestiin kohdentamattomista velvoitteista. 

 

3.1. Varapuheenjohtaja 

Pyrin kaikissa toimissani edistämään jäsenistömme hyvinvointia. Tarkoituksenani on toimia aina 

jäsenlähtöisesti ja pyrkiä aidosti kuuntelemaan heidän toiveitaan sekä mielipiteitään. Haluan 

omien vaikutusmahdollisuuksieni kautta tarjota jäsenistöllemme entistä parempia 

mahdollisuuksia kouluttautua sekä verkostoitua. Enklaavi on ottanut lähivuosina useita 

harppauksia eteenpäin niin koulutuspolitiikan kuin tapahtumien järjestämisen ja jäsenistömme 

hyvinvoinnin osalta, ja aionkin tehdä parhaani mukaan työtä sen eteen, että tämä kehitys jatkaa 

kulkuaan. 

 

Puheenjohtajan avustaminen 

 

Yksi pääasiallisista tehtävistäni on puheenjohtajamme Aino Laineenojan avustaminen. Aion 

tukea häntä tehtävässä parhaani mukaan ja olla avuksi aina pyydettäessä. Tehtävänäni on pysyä 

ajan tasalla myös puheenjohtajaa koskevista pestikohtaisista asioista, jotta olen käytettävissä 

hänen sijaisenaan esimerkiksi kokouksen puheenjohtajana tai edustustilaisuuksissa, jos 

Laineenoja on itse estynyt pääsemästä paikalle. Ylipäätään pyrin perehtymään mahdollisimman 

kattavasti Enklaavia koskeviin asioihin niin koulutuspoliittiselta kannalta, yliopistoamme 

koskevien muutosten osalta sekä mahdollisimman sujuvan toiminnan mahdollistamisen 

kannalta.  

 

Maisteriopiskelijat 

 

Yksi keskeisistä projekteistamme tälle vuodelle on maisteriopiskelijoiden parempi 

huomioiminen ja minä olen tästä vastuussa yhdessä fuksivastaava Riku Määtän kanssa. 

Tavoitteenani on saada maisteriopiskelijat integroitua mukaan yhteisöömme jo heti 

alkusyksystä. Haasteena on muista korkeakouluista alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden sekä LUT:sta kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden yhdentäminen. 

Aion suunnitella syksyä varten sellaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla ensiksikin uudet 

maisteriopiskelijat saadaan tutustumaan toisiinsa, mutta myös nämä kaksi eri ryhmää saadaan 
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yhdennettyä toisiinsa. Tätä kautta verkostoituminen myös muiden vuosikurssien opiskelijoiden 

kanssa helpottuu.  

 

Alumnitoiminta 

 

Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu alumnitoiminnasta vastaaminen Enklaavin osalta. 

Alumnitoiminta otti vuonna 2014 askeleen eteenpäin, kun Enklaavin alumnit perustivat oman 

järjestönsä. Aion toimia yhteyshenkilönä kyseiseen järjestöön parhaani mukaan, sekä olla 

aktiivisesti mukana rakentamassa yhteistyötä enklaavilaisten ja Lappeenrannasta 

valmistuneiden ekonomien välille.  

 

Jo neljättä kertaa käynnissä oleva mentorointiprojekti tulee olemaan iso osa pestiäni myös tänä 

vuonna. Yhdessä kylteriyhdyshenkilö Tom Helenelundin kanssa tulemme saattamaan vuoden 

2016 syksyllä käynnistyneen mentorointiprojektin loppuun keväällä ja pyöräytämme uuden 

käyntiin heti alku syksystä. Pyrin ottamaan huomioon sekä mentoreilta, että aktoreilta saamani 

palautteen pystyäkseni parhaani mukaan kehittämään ohjelmaa parempaan ja toimivampaan 

suuntaan.  

 

Ekonomijärjestötoiminta 

 

Tehtävänäni on toimia yhteyshenkilönä Enklaavin ja paikallisen ekonomiyhdistyksen Etelä-

Karjalan Ekonomien eli EKE:n välillä. Alkukeväästä järjestimme kolmikantatapaamisen yhdessä 

Enklaavin hallituksen, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilön Tom Helenelundin sekä EKE:n 

hallituksen edustajien kanssa. Kyseisen tapahtuman pääasiallisena tarkoituksena oli Enklaavin 

hallituksen tutustuminen paikalliseen ekonomijärjestöön ja toisinpäin. Huomioin myös LUT-

Konsernin kehittymisen pestissäni siten, että kontaktoin Enklaavin vaikutusalueen mahdollisen 

laajenemisen johdosta tilanteen mukaan myös muita paikallisyhdistyksiä.  

 

Yhteistyöhön ekonomijärjestöjen kanssa aion kiinnittää huomiota, sillä niillä ja Suomen 

Ekonomeilla on valtavasti asiantuntijuutta ja osaamista, joista ainejärjestömme jäsenet voivat 

hyötyä. Tavoitteenani on mahdollistaa tuon osaamisen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella 

tavalla molempia osapuolia palvellen. Ekonomijärjestötoiminta sekä alumnitoiminta 

mahdollistavat opiskelijoillemme myös hyviä verkostoitumismahdollisuuksia työelämän 

tekijöiden kanssa. 
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Edustaminen 

 

Aion edustaa Enklaavia hallituspestini puolesta erinäisissä yliopistomme sekä 

ylioppilaskuntamme tapahtumissa ja kokouksissa. Erityisesti voisin mainita yhdessä 

puheenjohtajamme sekä koulutuspolitiikasta vastaavan Elmeri Helmeen kanssa edustamisen 

LUT School of Business and Managementin aamupalavereissa, joissa tehtävänäni on 

koulutuspolitiikan edistäminen sekä jäsenistömme mielipiteiden esille tuominen. 

 

Vuosijuhlilla aion toimia Enklaavin edustajana niin ulkopaikkakunnilla kuin Lappeenrannassa. 

Helsingissä edustin SHS:n vuosijuhlilla helmikuun loppupuolella. SHS:n lisäksi tulen edustamaan 

Enklaavia tänä keväänä yhdessä yliopistomme tekniikan killan vuosijuhlista ja vielä 

syyslukukaudella Vaasan kauppakorkeakoulun ainejärjestö Warrantin vuosijuhlassa. 

 

Näiden edustustehtävien lisäksi aion toimia edustajanamme jo aiemmin mainitsemieni 

alumnien ja EKE:n tilaisuuksissa. Lisäksi aion kantaa korteni kekoon yritysyhteistyön osalta ja 

edustaa aina tarvittaessa yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa. 

 

Lari Jyrhämä, Varapuheenjohtaja 

 

 

 

 

3.2. Koulutuspoliittinen ja kansainvälisyysvastaava 

Koulutuspoliittisen vastaavan, eli kopon, tukena toimi viimevuonna ensimmäistä kertaa 

opintotoimiryhmä, jonka koko on viimevuodesta kasvanut kolmeen jäseneen.  Toimiryhmän 

tärkein tehtävä on kerätä kurssipalautetta opiskelijoilta ja auttaa sen prosessoinnissa. Toimintaa 

yritetään tänä vuonna kehittää esimerkiksi kahvikeskusteluilla, joihin kaikki opiskelijat voisivat 

tulla keskustelemaan opinnoista. 

 

Koulutuspolitiikka ja opintoasiat 

 

Koulutuspolitiikan saralla koulutuspoliittisen vastaavan keskeisimpiä tehtäviä ovat edelleen 

opiskelijoiden edunvalvonta sekä opetuksen laadun kehittäminen ja ylläpitäminen. Yhteistyö 

erilaisten sidosryhmien kanssa on keskeisessä roolissa onnistumisen kannalta. 
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Vuoden 2017 aikana on tärkeää jatkaa ansiokasta strategiantyön jalkauttamista, sillä Enklaavin 

kolmivuotisessa strategiassa Opetuksen laatu on yksi strategian kivijaloista. Toinen vähintään 

yhtä tärkeä asia on pitää huolta, että myös uudessa strategiassa huomioidaan 

koulutuspoliittinen näkökulma. Onnistuakseni tässä, pyrin ajamaan eri kauppatieteiden 

hallitusten koulutuspoliittisten vastaavien välistä yhteistyötä ja sitä kautta kehittämään myös 

omaa toimintaani. Yhteistyöstä muiden koulujen kanssa saadaan ensi vuonna alkavaan 

strategiaan varmasti hyödyllisiä näkökulmia. Aion myös kehittää systemaattisen palautteen 

keräämisen käytännön vakiinnuttamista ja saada samanaikaisesti rinnalle myös epävirallista 

palautetta, jota voidaan hyödyntää sidosryhmien kanssa ja käyttää koulun toiminnan 

kehittämiseen – tätä varten alkuvuodesta muun muassa luotiin vapaan sanan palautelaatikko 

Enklaavin verkkosivuille. Lisäksi, kopon näkyvyyttä ainejärjestön jäsenille tulee lisätä ja tuoda 

käsiteltäviä asioita lähemmäs jäsenistöä.  

 

Sidosryhmät 

 

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä keskeisten sidosryhmiemme 

kanssa, joita ovat muun muassa akateeminen yksikkömme School of Business and 

Management, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, muut killat sekä Suomen 

Ekonomit. Organisaatiomuutoksesta huolimatta yhteistyö School of Business and 

Managementin kanssa jatkuu tuttuun tapaan kuukausittaisten aamupalaverien muodossa, 

joihin koulutuspoliittinen vastaava osallistuu yhdessä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan 

kanssa. Aamupalavereissa käsitellään tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, jotka koskevat opiskelua 

ja tiedekuntaa. Yhteistyö ylioppilaskunnan sekä muiden kiltojen kanssa tapahtuu erityisesti 

edunvalvontatoimikunnan kautta. 

  

Edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi koulutuspoliittinen vastaava tekee yhteistyötä Suomen 

Ekonomien kanssa. Koulutuspoliittisen vastaavan keskeisiin tehtäviin kuuluukin Enklaavi ry:n 

opetuspalkintoehdotuksen kirjoittaminen, jonka aiheena tänä keväänä on Vuoden opettaja. 

Opetuspalkinto on Suomen Ekonomien järjestämä valtakunnallinen kauppatieteellisten 

yksiköiden välinen kilpailu, jonka tarkoituksena on mitata kauppatieteellisen opetuksen laatua 

ja tukea opetuksen kehittämistä. Lisäksi konkreettisempia yhteistyömuotoja ovat erilaiset 

tapaamiset Suomen Ekonomien sekä muiden kauppakorkeakoulujen koulutuspoliittisten 

vastaavien kanssa. Yhteistyö aloitetaan Kuuma kopovuosi 2017 –workshopin merkeissä 

tammikuun puolivälissä järjestettävillä Intro –päivillä, ja jatkossa Suomen Ekonomit järjestävät 

muita seminaareja koulutuspoliittisille vastaaville. Yhteydenpito muiden kauppakorkeakoulujen 

koulutuspoliittisten vastaavien kanssa sujuu vuoden aikana muun muassa yhteisen Facebook-

ryhmän kautta. 
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Kansainvälisyys 

 

Kansainvälisyysvastaavana tärkeimmät tehtävät ovat suomalaisten ja vaihto- sekä tutkinto-

opiskelijoiden yhteistyön edistäminen ja englanninkielisestä viestinnästä huolehtiminen. 

Kansainvälisyysvastaavan tehtävä viestinnän osalta on varmistaa, että tapahtumista ja muista 

Enklaavia koskevista tärkeistä asioista tiedotetaan myös englanniksi. Viestinnän toimivuuden 

ohella on tärkeää myös innostaa ulkomaalaisia opiskelijoita osallistumaan Enklaavin 

tapahtumiin. Lisäksi kansainvälisyysvastaava tekee yhteistyötä LTKY:n Kv-toimikunnassa 

muiden kiltojen kansainvälisyysvastaavien sekä ylioppilaskunnan kanssa.  

 

Kansainvälisyysvastaavan tehtäviin kuuluu myös järjestää syksyllä ensisijaisesti Enklaavin 

jäsenille suunnattu ulkomaan ekskursio, joka on suurin ja näkyvin toimenkuvaan kuuluvista 

tehtävistä. Tarkoituksenani on helmikuun aikana kartoittaa jäsenistön mielenkiintoa 

mahdollisten kohdevaihtoehtojen suhteen. Tämän jälkeen valitsen potentiaalisimman 

vaihtoehdon ja aloitan matkajärjestelyt kesän aikana. Kohdevaihtoehtojen määrittelyssä 

hyödynnän Enklaavin aiempia positiivisia kokemuksia. Näiden lisäksi aion selvittää 

mahdollisuuden LUT:in yhteistyökoulujen kiinnostuksesta ekskursioon liittyen. 

 

Elmeri Helme, Koulutuspoliittis- ja kansainvälisyysvastaava 

 

 

 

3.3. Viestintävastaava 

Viestintävastaavana tehtäväni on pitää Enklaavin jäsenet sekä sidosryhmät ajan tasalla heitä ja 

Enklaavia koskevista asioista. Tehtäväni on pitää yhteyttä sekä ulkoisiin, että sisäisiin 

sidosryhmiin ja informoida jäsenistöämme näiden sidosryhmien toiminnasta. Samoin välitän 

sidosryhmillemme tarpeellista tietoa Enklaavin ajankohtaisesta toiminnasta. Lähetän 

viikkotiedotteen, ylläpidän ja päivitän Enklaavin nettisivuja ja tiedotan tapahtumista ja yhteisistä 

asioista sosiaalisessa mediassa. Lisäksi toimin hallituksen kokouksissa sihteerinä ja näin ollen 

olen vastuussa pöytäkirjojen ja päätöslistojen kirjoittamisesta.  

 

Sosiaalinen media ja internet 

 

Enklaavi on ollut lähivuosina aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tavoitteenani on jatkaa samaa 

kehityskaarta myös vuonna 2017. Sosiaalisessa mediassa pyrin yhdenmukaistamaan viestintää 

ja välttämään liiallisten informaatiotulvien syntymisen. Facebookissa tavoitteenani on kohdistaa 
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tiedotusta Enklaavin viralliselle sivulle sekä Enklaavin jäsenet –ryhmään. Jaan kohdennetut 

viestit kyseessä olevan vuosikurssin omassa Facebook-ryhmässä. Instagramissa ja Snapchatissa 

pyrin tuomaan hallitusta ja hallituksen toimintaa avoimemmaksi, sekä tuomaan jäsenistöä 

entistä enemmän esille. Näiden lisäksi pyrin päivittämään jatkuvasti myös Twitteriä, joka on 

tärkeä linkki esimerkiksi yrityksiin.  

 

Vuonna 2017 tarkoituksenani on päivittää nettisivuja säännöllisesti niin, että sieltä löytyvä 

informaatio on ajan tasalla. Tarkoituksenani on myös lisätä tietoa ja täydentää vanhaa 

asiasisältöä, jotta nettisivut palvelisivat entistä paremmin jäsenistön tarpeita. Nettisivujen 

kehittämisessä aion kuunnella ja toteuttaa myös muiden kehitysideoita. Pidän myös huolen 

siitä, että nettisivujen blogia päivitetään sovitulla tavalla. Tavoitteenani on saada jäsenistö 

käyttämään sivuja enemmän hyödykseen.  

 

Sihteerinä toimiminen 

 

Hallituksen kokouksen sihteerinä pyrin kirjoittamaan pöytäkirjat mahdollisimman tarkasti ja 

huolellisesti, jotta kaikki kokouksissa päätetyt asiat olisivat selkeästi tarkistettavissa. Pyrin myös 

lähettämään kokouksen pöytäkirjan ja päätöslistan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen 

kaikille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus Enklaavin hallituksen kokouksissa. Lisäksi 

aikomuksenani on tuoda päätöslistat mahdollisimman pian kokousten jälkeen nettisivuille 

kaikkien nähtäväksi. 

 

Näiden lisäksi aikomukseni on olla aktiivinen hallituksen jäsen, joka kehittää toimintaa ja tuo 

omia ideoita mahdollisimman paljon esille. Pyrin myös tukemaan ja auttamaan muita 

hallituksen jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Laura Rytilahti, Viestintävastaava 
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3.4. Talousvastaava 

Talousvastaavana tehtäviini kuuluu yhdistyksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, 

budjetointi, varainhoito ja taloudellisen tilanteen raportointi. Tämän lisäksi tulen johtamaan 

sijoitustoimiryhmää ja hoitamaan päivittäiset taloudelliset tehtävät, kuten laskujen sekä 

korvausten maksaminen ja periminen. Talousvastaavana tehtäväni on myös vastata yhdistyksen 

myynti- ja ostoreskontrasta sekä oikeanlaisesta kirjanpidosta; sen jatkuvuudesta ja 

laillisuudesta. Valvon myös muiden hallituksen jäsenten käyttämiä varoja, jotta laadituista 

budjeteista ei poiketa merkittävästi. 

 

Sijoitustoimiryhmän tärkeimpinä tehtävinä tulevana vuonna tulevat olemaan LUT Sijoitusklubin 

tapahtumien ja erilaisten sijoituskilpailuiden järjestäminen sekä sijoitustoiminnan 

läpinäkyvyyden parantaminen jäsenistölle. Näiden lisäksi sijoitustoimiryhmän tehtäväksi tälle 

vuodelle on myös ennalta määritelty sijoitustoimiryhmän tulevaisuuden tehtävien tarkempi 

määritteleminen. 

 

Tärkein kehityskohde Enklaavin tämänhetkisen taloudellisen toiminnan kannalta on 

lipunmyynnin sähköistäminen ja täten käteisvirran pienentäminen. Kevään aikana otamme 

fyysisen lipunmyynnin lisäksi käyttöön sähköisen lipunmyynnin Bailataan.fi -palvelun kautta, ja 

mikäli järjestely toimii, tulee sähköinen lipunmyynti ottamaan vielä suuremman roolin syksystä 

alkaen. Tämän lisäksi yhdistyksen tilikartat tulee käydä läpi ja turhat kirjanpidolliset tilit poistaa, 

jotta tilinpäätöstä tehdessä vältytään sekaannuksilta. 

 

Patrick Purola, Talousvastaava 
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3.5. Yrityssuhdevastaava 

Vuonna 2017 Enklaavin yrityssuhdetoiminnassa on muutama pääosa-alue. Nykyisten 

yhteistyösopimusten lisäksi tulen antamaan paljon painoarvoa yritysekskursioille, uusien 

yhteistyökumppaneiden kartoittamiselle sekä toimiryhmätoiminnan kehittämiselle uudelle 

tasolle. Edellisten vuosien aikana tehty yritysyhteistyö muodostaa hyvän pohjan lähteä 

kehittämään toimintaa tänä vuonna. 

 

Nykyiset yhteistyökumppanit ja uusien kartoittaminen 

 

Enklaavilla on tällä hetkellä enemmän yhteistyökumppaneita kuin koskaan aikaisemmin. Koen, 

että nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tulee käydä aktiivista kommunikaatiota, jotta 

pystymme saavuttamaan molemminpuolisen hyödyn parhaalla mahdollisella tavalla. Haluan 

myös tuoda nykyisiä yhteistyökumppaneitamme entistä lähemmäksi jäsenistöämme. Tämä 

toteutetaan esimerkiksi tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden järjestää rekrytointitilaisuuksia tai 

muita vapaa-ajan tapahtumia, kuten esimerkiksi saunailtoja. Haluan henkilökohtaisesti selvittää, 

miten yhteistyökumppanimme ovat kokeneet yhteistyön Enklaavin kanssa, ja millä tavoin 

voisimme omalta osaltamme kehittää yhteistyötä. Tällaisella kaksisuuntaisella 

kommunikaatiolla pystymme viemään yhteistyötämme eteenpäin ja tarjoamaan entistä 

enemmän hyötyä jäsenistöllemme. 

 

Uusien yhteistyökumppanuuksien kartoittaminen on tärkeää, jotta jäsenemme saisivat 

mahdollisimman monipuolisen näkökulman nykypäivän työelämään. Enklaavin tulisi pystyä 

tarjoamaan mahdollisuuksia jäsenistölle luoda kontakteja yrityksiin entistä helpommin, mitä 

pystyttäisiin avittamaan tekemällä yhteistyösopimuksia uusilla toimialoilla toimivien yritysten 

kanssa.  Pyrin myös luomaan Enklaaville nimeä kansallisella kentällä solmimalla kontakteja 

kansallisen tason ja mahdollisuuksien mukaan myös globaalien yritysten kanssa. Tämä onnistuu 

aktiivisella yritysten kartoittamisella, jotta pystyn paikallistamaan potentiaaliset yritykset. 

 

Jäsenedut 

 

Enklaavilla on tällä hetkellä noin kymmenen yhteistyökumppania, jotka tarjoavat eksklusiivisesti 

Enklaaville etuja liikkeissään. Tänä vuonna pyrin lisäämään jäsenetujen määrää ja tarjoamaan 

entistä monipuolisempia etuja, jotta mahdollisimman moni jäsen hyötyisi niistä. Päävastuun 

jäsenetujen hankkimiselle annan toimiryhmäni vastuulle, mutta tulen seuraamaan edistystä 

tarkasti, jotta solmittavat sopimukset ovat asianmukaisia ja päteviä. 
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Ekskursiot 

 

Yritysekskursioita tulemme järjestämään mahdollisimman monta. Tavoitteena on keväällä 

järjestää yksi isompi ekskursio Helsinkiin, jonka lisäksi pienempiä voidaan järjestää 

mahdollisuuksien mukaan paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdessä toimiryhmäni 

ekskursiovastaavan kanssa, alamme heti vuoden alusta kartoittamaan mahdollisia kohteita. 

Pidän myös kiltojen välistä yhteistyötä potentiaalisena mahdollisuutena, koska koen että siten 

pystymme viemään yliopistoamme yrityksiin mahdollisimman monipuolisella tarjonnalla. 

 

Haalarimainokset 

 

Haalarimainosten myynti saa minulta tänä vuonna edellisiä vuosia enemmän huomiota. 

Haalarit ovat hyvin näkyvä osa uusille fukseille ja mikäli niiden toimittaminen viivästyy kuten 

parina edellisenä vuonna, aiheuttaa tämä negatiivisia ajatuksia jäsenistöltä, kuin myös 

yhteistyökumppaneilta, koko yrityssuhdetoimintaa kohtaan. 

 

Lopuksi 

 

Enklaavi on sijaintinsa ja kokonsa puolesta hieman syrjäinen maamme koulutuskartalla. Sen 

vuoksi tarvitsemme vahvoja yhteistyökumppaneita, joiden avulla saamme kanavoitua 

osaamistamme ja innovatiivisuuttamme kohti yritysmaailmaa. Aion omalta osaltani tehdä 

kaikkeni, jotta Enklaavin maine kasvaa yrityksissä, mutta samaan aikaan pitää huolen, että 

jäsenistömme kokee yritysyhteistyön tuottavaksi ja heitä hyödyttäväksi. 

 

Joel Mettälä, Yrityssuhdevastaava 
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3.6. Projektivastaava 

 

Olen saanut puolentoista vuoden edestä kokemusta Enklaavin tapahtumista ja pyrin 

hallitusvuoteni 2017 aikana käyttämään mahdollisimman paljon hyödyksi omia kokemuksia 

sekä myös toimiryhmäni ideoita siihen, että hallitusvuoteni aikana Enklaavin tapahtumat 

pitäisivät sille tututun hyvän tason, ja tahdon myös lähteä niitä keittämään. 

 

Enklaavin omat tapahtumat 

 

Tammikuussa järjestetty Liugur oli ensimmäinen tapahtumani, jonka suunnittelussa hyödynsin 

paljon ”projektivastaavan testamenttia” hyödykseni etenkin nopean aikataulun suhteen. 

Liugurin jälkeen autoin Kaplaakia Winter Classicin järjestelyissä kaikin mahdollisin tavoin. Pyrin 

oppimaan tästä tapahtumasta mahdollisimman paljon, joten kun ensi vuonna on Enklaavin 

vuoro järjestää Winter Classic, pystyn aloittamaan projektin tulevalle projektivastaavalle.  

 

Toinen kevään suuri tapahtuma on Maratooni Maanantai. Tapahtumaan oli viime vuonna lisätty 

beerpong-turnaus, joka osoittautui hyvin onnistuneeksi ja pidetyksi. Pyrin saamaan niin 

koulumme muiden kiltojen jäseniä osallistumaan tapahtumaan sankemmin joukoin, kuin myös 

mainostamaan tapahtumaa ulkopaikkakuntalaisille. Tapahtuma oli kuulopuheiden perusteella 

monen jäsenen mielestä yksi mielekkäimmistä tapahtumista, joten haluan ehdottomasti lähteä 

tekemään tapahtumasta vieläkin suuremman.   

 

Fuksiviikoilla kehityksen kohteenani tulee olemaan Beach Partyt. Olen ollut kaksi kertaa 

osallistuneena tapahtumaan, niin fuksina kuin tutorina, ja kummallakin kerralla tapahtumaa olisi 

mielestäni voinut hieman selkeyttää. Nyt useimmiten tapahtumassa vain istutaan, mutta 

haluaisin lähteä luomaan tapahtumasta menevämpää, ja uskon että se onnistuisi ohjelmaa 

selkeyttämällä. Lähden kehittämään tapahtumasta aktiivisemman, esim. bileiden kuin pelkän 

yleisen istumisen kaltaisen tapahtuman. Lisäksi syksyllä on Student Run, joka on myös uusi 

konsepti viime vuodelta. Tätä lähden markkinoimaan jäsenistöllemme enemmän, ja varmistan, 

ettei mikään Enklaavin oma tapahtuma tule menemään Student Run:in päälle, jotta 

mahdollisimman moni omista jäsenistämme pääsee osallistumaan Studen Run:iin.  

 

Hallitus 2016 on kehittänyt kampusalueen poikkitieteellisyyttä järjestämällä poikkitieteelliset 

haalaribileet. Haluan jatkaa tätä ajatusta ja pyrin vahvistamaan tapahtuman kuvaa 

poikkitieteellisinä haalaribileinä, enkä vain ”Enklaavin haalaribileillä”. Lisäksi maaliskuussa 

järjestin LTKY:n bilekiertoon kuuluvat poikkitieteelliset fuksisitsit. Tällaisilla tapahtumilla pyrin 

vaalimaan Skinnarilan henkeä. 
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Tapahtumat ulkopaikkakunnilla 

 

Perinteisiä tapahtumia, joihin Enklaavi on osallistunut, ovat olleet Pikkulaskiainen Turussa sekä 

Hämeenkadun Appro Tampereella. Tulen järjestämään näihin tapahtumiin yhteiskyyditykset 

sekä myös mahdollisuuden omatoimimatkoihin. Lisäksi haluan tiedottaa jäsenistöä muistakin 

tapahtumista, esimerkiksi WYKY-päivästä tai VVV-risteilystä, ja kannustaa tätä kautta 

jäsenistöämme lähtemään muihin kaupunkeihin. Esimerkiksi VVV-risteilyllä tulen toimimaan 

yhteyshenkilönä järjestäjän sekä jäsenistömme välillä. Haluan tiedottaa mahdollisimman 

aktiivisesti muiden tapahtumista ja pyrin jakamaan tietoa meidän tapahtumistamme, kuten 

Maratooni Maanataista, muille järjestöille. Tämän vuoksi pyrin mahdollisimman aktiiviseen 

kommunikointiin muiden kylteriainejärjestöjen projektivastaavien kanssa ja uskon että tätä 

kautta saan luotua jäsenistöllemme paljon uusia kokemuksia. Esimerkiksi Boomi on ottanut 

yhteyttä kylteriainejärjestöjen välisen jääkiekkoturnauksen tiimoilta, ja haluankin että tulemme 

osallistumaan juuri tämän tyylisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.  

 

Yleiset tavoitteet ja jäsenistön viihtyvyys 

 

Apunani tulee toimimaan vuoden ajan kuuden henkilön projektitoimiryhmä, jolle tulen 

jakamaan enemmän vastuuta, jotta yhden henkilön työmäärä ei koituisi liian suureksi. 

Toimiryhmä tulee toimimaan hallituksen apuna tapahtumissa ja etenkin suurena apuna minulle 

tapahtumien ideoimisessa ja niiden organisoinnissa. Tällä hetkellä toimiryhmä on kanssani 

vastuussa tapahtumien lipunmyynnistä ja uskon tämän toimivan loistavasti.  

 

Haluan luoda uusia tapahtumia, esimerkiksi kokkikoulun, jonka ideointi on jo käynnissä. 

Kokkikoulun tyyliset alkoholittomat tapahtumat ovat mielestäni kaivattuja, ja pystymme näillä 

tapahtumilla palvelemaan koko jäsenistöä paremmin. Haluan ottaa tapahtumien 

järjestämisessä huomioon niin maisteriopiskelijat kuin vaihto-oppilaat, ja kartoittaa heidän 

toiveitaan tapahtumien suunnittelussa. Yleisesti pyrin olemaan hallituksessa jokaisen henkilön 

tukena ja auttamaan kaikkia aina tarvittaessa. Uskon, että täten saamme kehitettyä Enklaavin 

toimintaa sekä luomaan jäsenistöllemme mahdollisimman mielekkään opiskeluajan 

Lappeenrannassa. Haluan myös olla helposti lähestyttävä henkilö, jolle on helppo tulla 

ehdottelemaan ideoita tapahtumista, ja täten pyrin kuuntelemaan mahdollisimman paljon 

jäsenistön mielipidettä tapahtumien järjestämisessä.  

 

Veera Marttinen, Projektivastaava 
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3.7. Emäntä ja isäntä 

Emännän ja isännän päävastuualue on vuosijuhlien järjestäminen, minkä lisäksi toimimme 

yhteistyössä muiden LUT:in kiltojen emäntä-isäntä-sektoreiden eli EI-sektoreiden kanssa ja 

järjestämme muun muassa saunailtoja tiistaisin. Tehtäviimme kuuluu myös muita tehtäviä 

Enklaavin tapahtumien järjestämisessä ja kiltahuoneen ylläpidossa. 

 

Vuosijuhlat 

 

Kaudella 2017 Isännän ja Emännän tehtävänä on järjestää Enklaavi ry:n 26. vuosijuhlat Enklaavin 

syntymäpäivien kunniaksi. Juhlat on tarkoitus järjestää 15.-16. syyskuuta. Tänä vuonna 

vuosijuhlat ovat myös luultavasti neljäpäiväinen tapahtuma. Perjantaina 15. syyskuuta ilta alkaa 

juhlavieraille tarkoitetulla cocktail tilaisuudella, jonka jälkeen siirrytään illallisjuhlatiloihin. Kuten 

aiempinakin vuosina juhla jatkuu seuraavana aamuna silliaamiaisen merkeissä, missä 

juhlavieraille on tarjolla ruokaa, juotavaa ja erilaisia aktiviteetteja. 

 

Edellisvuoden tapaan aiomme mitä luultavammin myös järjestää rapujuhlat siistillä cocktail-

teemalla. Tarkoituksenamme olisi poistaa Monopoli-ilta vuosijuhlaviikolta ja korvata se jollakin 

toisella tapahtumalla. Tulemme osallistamaan fukseja juhlaviikon kulkuun ja täten siirtää 

Enklaavin vuosijuhlan perinteitä aktiivisimmille fuksiopiskelijoille, jotta Enklaavin vuosijuhla 

pysyisi yhtä arvokkaana kuin aiempinakin vuosina. Tavoitteenamme on organisoida toiminta 

siten, että jokainen toimiryhmäläinen ja toimiryhmäläisten apulaiset tietävät oman tehtävänsä 

tapahtumien järjestämisessä. Vuosijuhlatoimiryhmä tulee saamaan yhä enemmän vastuuta ja 

olemaan aktiivisesti mukana vuosijuhlaviikon suunnittelussa ja viikon aikana olevissa 

tapahtumissa. 

 

EI-yhteistyö 

 

EI-yhteistyöhön kuuluu muun muassa saunailtojen järjestäminen. Kyseisiin iltoihin kaikki killat 

ovat tervetulleita, ja saunailloilla pyritään parantamaan kiltojen yhteenkuuluvuutta. Haluamme 

omalta osaltamme luoda läheisemmät välit teknillisen puolen opiskelijoihin sekä madaltaa 

kynnystä osallistua toisen tieteenalan tapahtumiin. Poikkitieteellisen verkoston luominen 

mahdollistaisi opiskelijoille laajemman kuvan opiskeluista ja työmaailmasta. Tavoitteenamme 

on nostaa kävijämäärää saamalla houkuteltua iltoihin enemmän Enklaavin jäseniä ja keksimällä 

uusia hauskoja teemoja iltoihin. Vuonna 2017 uudet fuksiopiskelijat aiomme tutustuttaa heti 

sauniksiin tutoreiden ja fuksivastaavan avustuksella. 
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Muut tehtävät 

 

Muita tälle hallituskaudelle kuuluvia tehtäviä ovat Enklaavin muiden tapahtumien 

järjestämiseen osallistuminen, kiltahuoneen kahvi- ja maitotilausten käsittely ja järjestäminen 

sekä ainejärjestön edustaminen erilaisissa tapahtumissa ja edustustilaisuuksissa. Useissa 

tapahtumissa EI-sektorin vastuulla on tarjoiltavien tuotteiden hankkiminen, valmistaminen ja 

myyminen. Aiemmin kahvitilaukset on hoidettu joko Aalef Oy:ltä tai lähikaupasta, ja Aalefilta 

tilaaminen on todettu helpommaksi.  

 

Tavoitteenamme on saada Enklaavin nykyiset jäsenet, ja tietenkin vuoden 2017 fuksit 

innostumaan järjestön toiminnasta ja saada heidät osallistumaan aktiivisesti ainejärjestön 

tapahtumiin ja toimintaan. Pyrimme välittämään sanomaa Skinnarilan hengestä parhaamme 

mukaan, kuitenkin siten, ettei termi kärsi “inflaatiosta”. Haluamme välittää uusille opiskelijoille 

yhtä hyvän kuvan Enklaavista, sen hallituksesta, opiskelijaelämästä ja Lappeenrannasta kuin 

mekin saimme, ja odotamme sitä innolla. 

 

Inka Ruponen, Emäntä & Karl Engelvuori, Isäntä 

 

 

3.8. Päätoimittaja 

 

Enklaavin päätoimittajan keskeisimpänä tehtävänä ja vastuuna on julkaista neljä Kyylef-lehteä 

toimikautensa aikana. Tämän lisäksi julkaistaan kaksi Kyylefin erikoisnumeroa: yritysnumero 

tammi-helmikuun aikana ja fuksinumero kesän loppuvaiheilla. Päätoimittaja on itsenäisesti 

vastuussa lehden valmistumisesta niin artikkeleiden aikatauluttamisen kuin taittamisen sekä 

painotilauksen tekemisessä. Päätoimittajan lisäksi mediatoimiryhmä toimii toimituskuntana 

muun hallituksen, vierailevien entisten ja nykyisten Enklaavin jäsenten kanssa. Näiden 

henkilöiden avustuksella varmistetaan, että Kyylef lehdessä on riittävästi mielenkiintoista 

sisältöä jokaisessa painoksessa.  

 

Kyylefin toimittamisen lisäksi päämääränä on tapahtumamarkkinoinnin visuaalisten 

materiaalien tuottaminen kaikkiin Enklaavin tapahtumiin kuluvan toimikauden aikana. 

Tapahtumien markkinointiin kuuluvat muun muassa julisteiden, Facebook-kansikuvien, 

esitteiden ja haalarimerkkien suunnitteleminen. Päätoimittajan velvollisuus on myös Enklaavin 

graafisen ohjeiston noudattaminen kaikissa virallisemmissa julkaisuissa. 
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Tavoitteet toimikaudelle 2017 

 

Toimikausilla 2015-2016 Kyylefin ulkoasuun on panostettu, ja pyrin jatkuvuuteen lehden 

visuaalisessa ilmeessä. Tulevalla toimikaudella aion panostaa sisällön muokkaamiseen entistä 

mielenkiintoisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Pyrin tarjoamaan Enklaavin jäsenistölle heitä 

kiinnostavia ja koskettavia monipuolisia juttuja ja tätä kautta hankkimaan lehdellemme lisää 

lukijoita. Huomioni tuleekin kiinnittymään eniten sisällön kehittämiseen sekä uudistamiseen. 

Sisällöllisesti lehti tulee muuttumaan ainakin uuden Nesu-Enklaavin toiminnasta viestivän 

palstan myötä. Kuitenkin perinteiset palstat kuten Puheenjohtajan terveiset ja Kyllin hyvää 

tulevat säilymään. 

 

Mediamarkkinoinnin osalta koetan taitojeni puitteissa luoda uniikkeja julisteita ja 

haalarimerkkejä. Tässä isona apunani tulee olemaan toimiryhmäni, ja jaankin heille varmasti 

varsinkin visuaalisen puolen osalta vastuuta. Toimiryhmälleni pyrin jakamaan tasaisesti 

vastuuta, pitäen itse langat käsissäni, koordinoiden toimintaa. Aion myös herättää Kyylefin 

Facebookin henkiin ja toivonkin, että tätä kautta saavutamme suuremman lukijakunnan.   

 

Venla Koskela, Päätoimittaja 

 

 

 

3.9. Fuksi- ja liikuntavastaava 

 

Fuksi- ja liikuntavastaavan pesti jakautuu selkeästi näihin kahteen osa-alueeseen, ja olen luonut 

omia tavoitteita molempiin liittyen. Lisäksi, yleisen hallitustoiminnan puolesta, aion tietenkin 

edistää omilla ideoillani ja mielipiteilläni hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Aion myös 

olla apuna myös muille hallituslaisille aina tarvittaessa. Edustaessamme Enklaavia erilaisissa 

tilaisuuksissa, haluan välittää ainejärjestöstämme mahdollisimman hyvän kuvan. 

 

Fuksivastaava 

 

Tarkoituksenani on heti kesästä alkaen, kun valintatulokset ovat tulleet, aloittaa uusien fuksien 

informoiminen alkavasta lukukaudesta. Kesällä tärkeimpänä tehtävänäni on mainostaa ja 

houkutella fukseja saapumaan runsain joukoin heti aloitustapahtumaan Back 2 Uniin, joka oli 

vuonna 2016 huikea menestys. Lisäksi pyrin välittämään lämmintä ja vastaanottavaista 
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tunnelmaa jo ennen koulun varsinaista alkamista. Aion opetella uusien fuksien nimiä etukäteen 

ja muutenkin luomaan hyvän ensivaikutelman olemalla kiinnostunut heistä. 

 

Aion olla täysillä mukana fuksiviikoilla ja auttaa omalla asenteellani uusien opiskelijoiden 

sopeutumista Lappeenrantaan. Tarkoituksenani on olla ikään kuin kaikkien tutor, joka auttaa 

aina tarvittaessa. Fuksiviikoilla merkittävimpänä asianani on edesauttaa omalla toiminnallani 

fuksien keskinäistä tutustumista ja olla luomassa hyvää ilmapiiriä ja meininkiä. Tarkoitukseni ei 

ole itselläni olla kaiken huomion keskipisteenä, vaan olla helposti lähestyttävä ja omalla rennolla 

olemisellani helpottaa fuksien heittäytymistä eri tilanteisiin. Pyrin olemaan mahdollisimman 

paljon mukana kaikessa toiminnassa varsinkin alkulukukaudesta. 

 

Tulen tekemään paljon yhteistyötä tutoreiden kanssa ja aion ottaa heidän mielipiteitään 

huomioon sekä suunnitella heidän kanssa yhdessä fuksiviikkoja. Tärkeintä on saada paljon 

yhteistä tapahtumaa fuksiviikoille, jotta uusien fuksien tutustuminen on nopeaa ja he pääsevät 

heti alusta alkaen aistimaan Skinnarilan Henkeä. Aion pitää huolen, että kaikki tutorit ottavat 

oman ryhmänsä neuvomisen ja auttamisen tosissaan ja hoitavat hommansa hyvin. Lukukauden 

alussa tulee todella paljon uutta tietoa, ja tarkoituksenani on varmistaa tutoreiden ohjeistavan 

ainakin tärkeimmät kohdat omille fukseillensa. Haluan onnistua omassa pestissäni 

mahdollisimman hyvin ja olla saamassa aikaiseksi vähintään yhtä hyvää yhteishenkeä kuin 

omilla fuksiviikoillani onnistuttiin saamaan. 

 

Liikuntavastaavana toimiminen 

 

Haluaisin korostaa toimikauteni aikana aiemmin melko vähäisessä roolissa olleen 

liikuntavastaavan pestin merkitystä. Tehtävinäni on ensinnäkin kasata ainejärjestömme 

joukkueet erilaisiin tapahtumiin kuten Winter Classiciin ja kiltaolympialaisiin sekä toimia 

kyseisten joukkueiden vetäjänä. Tämän lisäksi olen ajatellut erilaisten turnausten järjestämistä, 

esimerkiksi pingis, tennis ja sulkapallo. Turnaukset voitaisiin pitää useampien ainejärjestöjen 

kesken, riippuen toki kiinnostuksen määrästä. Aion myös ottaa selvää jäsenistömme 

kiinnostuksesta pelivuoroja kohtaan ja sen perusteella pyrkiä järjestämään niitä 

mahdollisuuksien mukaan (esim. sekavuorot ja omat vuorot erikseen). 

 

Riku Määttä, Fuksivastaava 
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