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KANSAINVÄLISYYSVASTAAVAN TESTAMENTTI

Viran kuvaus lyhyesti

KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki paikallisiin

opiskelijoihin. He valvovat järjestön englanninkielistä tiedotusta ja pitävät huolen siitä,

että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia järjestön tapahtumista. KV-vastaavat

toimivat myös KV-tuutoreina.

Virkaan kuuluvat velvollisuudet

● KV-vastaavat ovat perinteisesti toimineet myös KV-tuutoreina vaihto-opiskelijoille.

Virkaan haetaan kalenterivuodeksi mutta KV-tuutoriksi vasta syksyksi, joten

viralliset hommat painottuvat syksylle ja loppukesälle. HUOM! KV-tuutoriksi täytyy

siis vielä hakea erikseen yliopiston tuutorihaussa helmikuun tienoilla, mutta

KV-vastaavien valinta KV-tuutoreiksi (2 kpl) on aika varmaa. Jos siis haluat

KV-tuutoriksi, kannattaa hakeutua myös KV-vastaavaksi.

● MaO:n tapahtumien mainostaminen vaihtareille. KV-vastaava pitää huolta siitä,

että vaihtarit ovat perillä järjestön toiminnasta ja että heillä on paikallisten

opiskelijoiden kanssa yhtäläinen mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Tätä varten

kannattaa perustaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmä. Kevään KV-tuutori (jos eri

henkilö) todennäköisesti luo ryhmän, johon hän voi sitten lisätä myös tuoreen

KV-vastaavan.

● Englanninkielisen tiedotuksen valvominen. Pidetään silmällä MaO:n virallista

tiedotusta (Facebook, sähköpostilistat) ja katsotaan, että vaihtareille relevantit

asiat ovat myös englanniksi. On hyvä myös varmistaa, että varsinkin pitkien

postausten ja viestien alussa on teksti ”in English below”, jotta vaihtarit tajuavat

katsoa tekstin loppuun. Jos englanninkielisessä viestinnässä on puutteita, asiasta

voi mainita aktiiveille esimerkiksi hallituksen kokouksessa. KV-vastaavan tehtävä EI

ole itse kääntää muiden tekstejä, vaan muistuttaa muita englanninkielisen

viestinnän tärkeydestä.

● Vaihtarien auttaminen ja neuvominen. Tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistä, sillä

varsinkin alussa KV-vastaava saattaa olla yksi harvoista paikallisista, jonka vaihtarit

tuntevat. Vaihtareille on hyvä painottaa, että KV-vastaavalta voi aina pyytää

neuvoa missä tahansa asiassa.

● KV-vastaavalla ei ole hallituspaikkaa, mutta kokouksissa on mukava jakaa

vaihtarien kuulumisia koko ainejärjestölle.

Virkaan kuuluvat tapahtumat (ja esimerkkejä)

● Orientaatioviikon järjestäminen vaihtareille (jos toimii myös KV-tuutorina). Tästä

tulee omat ohjeensa. Kysykää Katariinalta jos se voi vetää Sisu infon sillä olimmä

tänä vuonna mankelissa sillä meidän sisu näyttää vähän erinlaiselta.

● Esimerkiksi vuonna 2022 orientaatioviikolla järjestettiin infotapaaminen, yhteinen

tutustumispiknik Kumpulan laaksossa, kampuskierros ja yhteinen lounas,
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keskustakierros sekä orientaatioviikon perjantaina vaihtarit osallistuivat fuksien

Suomenlinna-päivään omana ryhmänään.

● Muita KV-tapahtumia oman kekseliäisyyden ja kiinnostuksen mukaan.

Vinkit seuraajalle

KV-vastaavan virka on todella ihmislähtöinen. Orientaatioviikon suunnittelun lisäksi

virkaan ei kuulu paljoa mitään kulissien takana tapahtuvaa, vaan keskiössä on

yhteydenpito vaihtareihin ja heidän kanssaan oleminen. Virassa pääsee tutustumaan

ihmisiin ympäri maailmaa, puhumaan eri kieliä ja fiilistelemään mahtavaa

kansainvälistä tunnelmaa.

Tapahtumissa KV-vastaava voi yrittää ylläpitää kansainvälistä tunnelmaa esimerkiksi

sitseillä esittämällä laulutoiveensa englanniksi ja muutenkin omalla esimerkillään

kannustaa suomalaisia puhumaan englantia. Jos jotain tärkeää sanotaan vain

suomeksi, vaihtareille on hyvä kääntää pääpointit, jos kukaan muu ei ole sitä vielä

tehnyt.

KV-vastaavana toimiminen on uskomattoman palkitsevaa. Vaihtarit ovat

huipputyyppejä ja todella kiitollisia siitä, mitä KV-vastaava tekee heidän eteensä. Älä

turhaan ole huolissasi, jos et tiedä vastausta aivan jokaiseen kysymykseen tai pulmaan.

Ei ole nimittäin itsestään selvää, että vaihtareille on ylipäätään ketään tukihenkilöä –

kaikki mitä pystyt tekemään vaihtareiden puolesta on jo todella paljon.

Vaihtareita on hyvä sisällyttää jo mantsan olemassa oleviin tapahtumiin. On tärkeää

että vaihtarit ovat kartalla kaikista tapahtumista sillä niitä on paljon ja sitä kautta he

voivat tutustua muihin maantieteen opiskelijoihin.

MaO:n omaa vain englanninkielistä whatsapp- tai telegram -ryhmää voi harkita, johon

voisivat liittyä vaihtareiden lisäksi myös muut kiinnostuneet mantsalaiset, jotta

vaihtareiden voi olla helpompi osallistua tapahtumiin matalammalla kynnyksellä ja

vaihtareiden voi olla helpompi kysyä asioista sekä heitä itseänsä mukaan erilaisiin

tapahtumiin. Tämä tehtiin keväällä 2022 mutta ryhmä oli erittäin epäaktiivinen.

Ensimmäisellä viikolla on hyvä keksiä paljon juttuja koko porukalla. Ollaan huomattu

että vaihtareille on välillä vaikea tulla yksin isompiin tapahtumiin, joten esim. etkoilu

on osoittautunut hyväksi tavaksi saamaan vaihtareita tulemaan Mao:n isompiin

tapahtumiin. Kumpulan muiden KV-tuutoreiden kanssa voi hyvin järjestää jotain, mihin

myös saisi eri ainejärjestöjen vaihtareita mukaan. Tänö syksynä järjestettiin Klusse

hengailua. Integraliksen kanssa voi myös hyvin järjestää jotain ja vaihtareille voi hyvin

mainostaa integraaliksen sitsejä. Kehotamme siis olemaan yhteydessä muihin

kumpulan ainejärjestöjen kv-vastaaviin sekä -tuutoreihin, koska isompien tapahtumien

järjestäminen on siten helpompaa ja vaihtareiden osallistaminen helpompaa.

Yhdessä leipominen ja catching up kahvitapaaminen ovat kaksi hyvää tapahtumaa jota

voi helposti järjestää ja vaihtarit arvostavat näytä suuresti. Hediän kanssa on hyvä

käydä keskustelua siitä mitä he toivovat ja tarvitsevat. Esimerkiksi teimme listan

hyvistä kahviloista Helsingissä. Kulttuurishokkeihin kannattaa myös varautua.


