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Olemme pyrkineet tapahtumien suunnittelussa
ottamaan entistä paremmin huomioon sen, mikä
houkuttelee kansainvälisiä opiskelijoita. Koska
monet ulkomaalaiset toivovat vaihdossa
tutustuvansa enemmän nimenomaan
paikallisiin, suunnittelemme tapahtumia myös
siitä näkökulmasta, miten saamme houkuteltua
suomalaisia kv-opiskelijoille kohdistettuihin
tapahtumiin. Kv-opiskelijoille suunnatuissa
tapahtumissa olemme keskittyneet
alkoholittomiin tapahtumiin, jotta opiskelijoiden
erilaiset kulttuuritaustat tulisivat paremmin
huomioiduiksi. Kv-opiskelijoille osoitetuissa
infoissa ja muutoinkin vuoden varrella olen
vaihtarivastaavana panostanut paljon siihen,
miten teen itsestäni helposti lähestyttävän
henkilön ja kerron, että minuun voi ottaa
yhteyttä missä tahansa, mikä askarruttaa. Olen
myös osallistunut TYYn International Councilin
tapaamisiin oppiakseni lisää esimerkiksi kvopiskelijoiden tavoittamisesta.

Tänä vuonna kansainvälistä toimintaa on alettu
laajentaa koko Turun KY:lle entistä enemmän.
Syksyllä kaikki jaostot esittelivät itsensä
englannin kielisessä tapahtumassa, johon kaikki
vaihtarit olivat tutoriensa puolesta kutsuttu.
Lisäksi jaostoihin on nimitetty omia kvvastaavia, jotka keskittyvät omien sektoriensa
kansainvälisyyteen. Tämä on myös merkitty
Turun KY:n toimintasuunnitelmaan.

TuKY

Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry
(huom. Tuli myöhässä)

Miksi järjestön pitäisi voittaa TYY International Award tänä vuonna?/ Why should
the organisation win TYY International Award this year?

Järjestämme vuodessa ainakin kolme nimenomaan
kansainvälisille opiskelijoille kohdistettua tapahtumaa sekä
pyrimme tekemään muistakin tapahtumista sellaisia, että kvopiskelijoilla olisi matala kynnys osallistua niihin. Esimerkiksi
dokkari-illassa katsottavaksi on valittu englanninkielinen
dokumentti. Osallistumme lukukausien alussa TYY:n welcome
fair -messuille ja infotorille tavataksemme opiskelijoita
kasvokkain ja saamaan heidät tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Kansainvälisille opiskelijoille soveltuva toiminta ei rajoitu vain yksittäisiin tapahtumiin, vaan
pyrimme pitämään toimintamme kautta linjan kv-opiskelijoille helposti lähestyttävänä.
Tapahtumakuvaukset laaditaan myös englanniksi kaikkiin ELSA Vuoden aikana olemme järjestäneet tapahtumia yhteistyössä kv-opiskelijoihin keskittyneiden
Turun tapahtumiin, joihin osallistuminen ei tapahtuman
järjestöjen kanssa, mikä tekee tapahtumista vähemmän ”vieraan” oloisia. Moniin
sisällöstä johtuen välttämättömästi vaadi suomenkielen taitoa. tapahtumiimme on kielen puolesta myös kv-opiskelijoiden helppo osallistua ja pyrimme
Nettisivumme ovat myös englanniksi ja englanti on monesti
aktiivisesti madaltamaan kynnystä entisestään.
myös sosiaalisen median markkinointikielenä. Tärkeänä
Tällä kaudella hallituksessamme yhtenä toimihenkilönä on ollut kansainvälinen tutkintotiedotuskanavana toimii kansainvälisille oikeustieteen
opiskelija, mikä on osoittanut, että hallituksessa toimiminen onnistuu myös englanniksi.
opiskelijoille perustamamme facebook-ryhmä, jossa
Olemme hänen kauttaan saaneet toimintaamme myös uutta näkökulmaa, ja mielestämme
tiedotamme tapahtumista ja muista kv-opiskelijoille olennaisista jatkossakin olisi kannattavaa lisätä kv-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia myös tällä
asioista. Täsmennämme lisäksi sellaisia seikkoja, jotka eivät kv- tavalla. Järjestömme kansainvälisen verkostoluonteen vuoksi se on lisäksi monille kvopiskelijoille tuttu jo heidän kotimaastaan, mikä ylipäätään helpottaa heidän sopeutumistaan
opiskelijoille välttämättä ole tuttuja. Kv-opiskelijat itse taas
suomalaiseen yliopistomaailmaan.
ovat hyödyntäneet ryhmää esimerkiksi kysyäkseen neuvoa.

Järjestön hallituksessa on kansainvälisyydelle oma sektori. Tällä
sektorilla on oma jaostonsa, joka järjestää kaikki tapahtumansa
englanniksi. Tänä vuonna tapahtumissa on ollut paljon
opiskelijoita ympäri maailmaa. Orientaatioviikon aikana
kansainväliset opiskelijat ovat tutoriensa puolesta kutsuttuna
kaikkiin tapahtumiin, ja he kiertävätkin legendaarisessa
kaupunkisuunnistuksessa muiden seassa. KV-opiskelijoille on
tehty omat pupupassit (=fuksipassit), johon he voivat kerätä
merkintöjä suorituksista syksyn ajalta.

international@tuky.fi

KV-tutoreita saatiin tänä vuonna erittäin monta,
ja Turun KY:n hallituksen KV-vastaava oli
mukana kaikkien kv-tuutorien
koulutustilaisuudessa kertomassa toiminnasta.
Tänä vuonna on myyty monille vaihtareille Turun
KY:n sinisiä haalareita.

toimisto@pointerry.fi

Porin yliopistokeskuksessa opiskelee puolivuosittain n. 30 vaihtoopiskelijaa. Ryhmä on Turun mittakaavassa pieni mutta Porin
yliopistokeskukselle aika hyvän kokoinen joukko.
Vaihto-opiskelijat ovat Porissa tervetulleita kaikkiin Pointerin ja
ainejärjestöjen tapahtumiin sekä liittymään kaikkien järjestöjen
jäseneksi. Pointer hankkii vaihto-opiskelijoille omat haalarit
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Pointerin
sekä opiskelijakortit. Pointer organisoi myös kv-tuutoreiden
hallitukseen avattiin kv-vastaavan pesti, joka on koulutusta. Kv-tuutorit saavat vapaasti järjestää vaihtotodettu tärkeäksi.
opiskelijoille tapahtumia ja ohjelmaa, jotka Pointer
Tänä syksynä vaihto-opiskelijat innostuivat
lähtökohtaisesti kustantaa. Pointer järjestää kv-tuutoreiden
sitseistä niin kovin, että halusivat järjestää
kanssa mm. International Sitz-partyt kaksi kertaa vuodessa.
kaikille Saksa-sitsit. Pointer avusti sitsien
Tuutorit myös oman aktiivisuuden mukaan järkkäävät erilaisia
järjestelyissä. Sitseille osallistui yli 50
omatoimi reissuja, joihin he ottavat vaihto-opiskelijat mukaan
opiskelijaa. Illan aikana mm. laulettiin
(esimerkiksi lappiin).
saksalaisia juomalauluja ja syötiin bratwurstia ja Pointer tekee vaihto-opiskelijoille oman englanninkielisen
Vaihtoaika Porissa jättää niin suuret jäljet vaihto-opiskelijoihimme, että osa heistä tulee
hapankaalia. Saksa-sitsien tapahtuma täällä:
viikkotiedotteen kerran viikossa. Lisäksi Pointer ylläpitää vaihto- vuosittain aloitusviikon ajaksi takaisin! Heille on myös aina varattuna yösijat sekä
https://www.facebook.com/events/4475877725 opiskelijoiden Facebook-ryhmää, jonne tiedotetaan lähes
aloitusviikon Amazing Pori Race –tapahtumaan oma rasti!
35311/
päivittäin tärkeistä asioista ja tapahtumista.
Porissa pidetään todella hyvää huolta vaihto-opiskelijoista!

Kv-opiskelijat ovat tervetulleita kaikkiin tapahtumiin, jonka
lisäksi Turun KY:n kansainvälinen jaosto, CIA järjestää kvopiskelijoille esimerkiksi harkkasitsit, missä opetetaan
sitsauksen salat ja mökkiviikonlopun. Vuoden aikana
järjestetään useammat sitsit englanniksi CIA puolesta.

Turun KY keskittyy aitoon kansainvälisyyteen, missä keskitytään kv-opiskelijoiden
viihtyvyyteen. Tapahtumamme ovat upeita ja opiskelija elämä Turussa on niin ainut
laatuista, että haluamme aidosti jakaa tämän kaikkien kv-opiskelijoiden kanssa. Tänä
vuonna olemme KV-tutoreina saaneet palautetta vaihto-oppilailtamme, miten ihanaa on, että
heistä pidetään huolta, ja he ovat tervetulleita kaikkialle.

