
 

 
 

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta 

4/2022 

 

Kansainvälisyys ainejärjestössä 
 

Toimiminen kansainvälisessä ympäristössä on sekä hauskaa että 

hyödyllistä!  

• Kielitaito  

• Kansainväliset kontaktit/verkostot  

• Ystävät  

• Työnantajien arvostamat piilohyödyt:  

o Avoimuus ja ennakkoluulottomuus  

o Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa  

o Kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin  

Kansainväliset opiskelijat haluavat tutustua suomalaisiin opiskelijoihin sekä suomalaiseen 

yliopistoelämään. Monelle kv-opiskelijalle onkin tärkeää saada esim. oman ainejärjestön 

haalarit, koska ne ovat tunnistettava osa opiskelijaelämää ja yhdistävät opiskelijoita.  

Varsinkin kv-tutkinto-opiskelijoille on tärkeää päästä osaksi suomalaista 

yliopistokulttuuria/verkostoa omana itsenään eikä pelkästään kv-opiskelijaidentiteettinsä 

kautta.  

Suomalaisen ainejärjestön toimintaan mukaan pääseminen myös sitouttaa kv-opiskelijaa 

jäämään Suomeen opintojen jälkeen. 

 

Mistä aloittaa?  

• Onko teillä kv-vastaavaa? Jos ei ole, niin olisiko sille tarvetta, jotta voitte kehittää kv-

toimintaanne?  

→ kv-vastaavan rekrytointi  

• Jos haluatte apua kv-asioihin liittyen, kv-toiminnan aloittamiseen tai vaikka oman kv-

toimintanne kehittämiseen, voitte ottaa yhteyttä ISYYn kv-koordinaattoreihin  

o Joensuu: Salla Haapavaara  

kv.joensuu@isyy.fi, 044 576 8456  

o Kuopio: Elina Pitkänen  

kv.kuopio@isyy.fi, 044 576 8413  

 

• Hae rahoitusta ISYYltä kotikansainvälistymishankkeeseen  

o Haku keväisin, seuraa ISYYn viestintäkanavia  



 

 

• Vinkkejä ja apua oman kv-toiminnan käynnistämiseen tai jo olemassa olevan 

toiminnan parantamiseen kannattaa myös kysellä toisilta ainejärjestöiltä, myös 

kampusrajojen yli  

o P.S Voit myös tutkia muiden ainejärjestöjen viestintäkanavia ja poimia hyvät 

ideat talteen! 

 

Mitä kv-vastaava voisi tehdä?  

• Panostaa kaksikieliseen viestintään  

• Huomioida tapahtumia suunniteltaessa kv-näkökulma  

o Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteentuominen  

o Yhteistyö muiden ainejärjestöjen, ISYYn kerhojen (esim. ESN/lautapelikerhot) ja 

tahojen kanssa (esim. JoMoni/Kompassi)  

• Kannustaa ainejärjestön jäseniä osallistumaan muiden kv-tapahtumiin (ja osallistua 

myös itse)  

• Tuoda esiin kansainvälisiä työharjoitteluja, vaihtoon lähtemistä ja kv-tuutorointia  

o Lisätietoja kv-tuutoroinnista saa Kirsiltä (kirsi.konttinen@uef.fi)  

o Lisätietoja kv-liikkuvuudesta: Kamu → Kansainväliset liikkuvuuspalvelut  

• Pitää yhteyttä laitoksen/tiedekunnan kv-yhteyshenkilöön ja ISYYn kv-

koordinaattoreihin  

o Kamu → Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt tiedekunnissa  

o Osallistua ISYYn järjestämiin kv-vastaavien tapaamisiin  

o Jakaa ISYYn ja UEF:n kv-kenttään liittyviä asioita somessa, esim. ISYYn Language 

Cafés  

• “Työmäärää” voi jakaa esim. viestintä- tai tapahtumavastaavan kanssa 

 

Mitä kv-vastaava voisi tehdä? 

• Tiedota tekemisistänne Weekly Feedissä  

o Weekly Feed on englanninkielinen Wiikko-Ärsyke  

o Meiliä osoitteeseen kv.kuopio@isyy.fi tai kv.joensuu@isyy.fi  

o Liitä mukaan neliön muotoinen kuva (270 x 270 px) Huomioithan myös, että 

kuva näkyy uutiskirjeessä pienenä, joten sen ei kannata sisältää paljon tekstiä. 

Varmista, että sinulla on oikeus käyttää lähettämääsi kuvaa.  

o Uutiskirje julkaistaan tiistaisin (poislukien lomat ja juhlapyhät). Pyri lähettämään 

materiaali edellisen viikon perjantaihin mennessä  

 

• Seuraa mitä kv-kentällä tapahtuu  

o Tilaa Weekly Feed myös itsellesi! (isyy.fi → Ajankohtaista → Wiikko-Ärsyke)  

o Tykkää ISYYn kv-kerhosta Facebookissa & seuraa Instagramissa (ESN Joensuu ja 

ESN Kuopio)  

o Lisää ISYYn kv-koordinaattori FB-kaveriksi  



 

▪ International-Kuopio Isyy (Elina Pitkänen)  

▪ International-Joensuu Isyy (Salla Haapavaara) 

 

Tavoita kv-opiskelija 

UEF 

o Tavoitat oman aineesi kv-opiskelijat laitoksen kv-yhteyshenkilön kautta  

o Ainejärjestön esittäytyminen kv-orientaatiossa syys- ja tammikuussa → 

yksikköön/laitokseen yhteys hyvissä ajoin!  

o Selvitä, ketkä ovat (aineesi) kv-tuutoreita - hyvä väylä tavoittaa kv-opiskelijat ja tehdä 

yhteistyötä! 

 

ISYY  

o Ainejärjestön ja tapahtumien mainostaminen Weekly Feed - uutiskirjeessä  

o Ainejärjestön englanninkielisen kuvauksen päivitys ISYYn nettisivuille  

o Esittelylehtinen ISYYn ESN-kerhojen lukukauden alussa tarjoamaan Welcome Bagiin 

(materiaalin toimitus elokuu/joulukuu ISYYn toimistolle)  

o Osallistu ISYYn järjestöpäiville ja varaudu esittelemään toimintaa englanniksi  

 

Ainejärjestö  

o Ainejärjestön nettisivuilla tietoa (vaikka lyhyesti) englanniksi  

o Mikä olemme?  

o Kuinka meihin voi liittyä?  

o Mitä teemme ja tarjoamme?  

o Some-kanavat  

o Viestintä kaksikieliseksi (kaikkea ei tarvitse kääntää, mutta kv-jäsenet voi 

huomioida esim. tiivistämällä postauksen englanniksi)  

o Esittely omasta ainejärjestöstä Yammeriin, esim. International students -kanava  

 

Tapahtuman checklist  

Suunnittelu  

✓ Yhteistyö muiden tahojen kanssa?  

✓ Tapahtuman sisällön muokkaaminen myös kv-opiskelijoille sopivaksi  

✓ Jos mahdollista, ota kv-opiskelija mukaan tapahtuman suunnitteluun  

Mainostus ja viestintä kaksikielisenä  

✓ Some  

✓ Weekly Feed  

✓ Nettisivut  

✓ Sitsisääntöjen / muun tapahtumakulttuurin viestiminen kv-opiskelijalle etukäteen  

✓ Mene yhdessä kv-opiskelijan kanssa tapahtumaan  



 

Tapahtuman aikana  

✓ Kannusta kaikkia rohkeasti vieraan kielen puhumiseen! Virheet ovat luonnollisia ja 

tärkeintä on mukava yhdessäolo.  

o Englanti yleensä lingua franca  

o Huomioithan että osallistujat voivat haluta puhua myös muitakin kieliä kuin 

englantia, esim. kv-opiskelija voi haluta harjoitella suomea ja suomalainen esim. 

saksaa. On kohteliasta kysyä, millä kielellä henkilö haluaa keskustella.  

✓ Ole rohkea ja ota itse kontaktia paikalla oleviin kv-opiskelijoihin  

Tapahtuman jälkeen  

✓ Mieti mikä toimi ja mikä ei toiminut  

✓ Kysy palautetta sekä kv-opiskelijoilta että suomalaisilta opiskelijoilta  

 

Esimerkkejä ja ideoita 

• Oma FB-ryhmä englanninkieliseen viestintään  

o Keskitetysti infoa mm. haalareiden ja ainejärjestötuotteiden tilaamisesta, 

bileistä, etc.  

• Ideoikaa englanninkielisiä, matalan kynnyksen tapahtumia, jotka kiinnostavat myös 

suomalaisia opiskelijoita, jotta kaikki verkostoituisivat keskenään. Vain kv-opiskelijoille 

suunnatut tapahtumat eivät yleensä houkuta paikalle suomalaisia.  

o Tutustumista helpottaa yhteinen tekeminen, esim. pelit ja liikunta  

Ideoita sitsien järjestämiseen:  

• Sääntöjen kääntäminen ja välittäminen etukäteen kv-opiskelijalle  

• Sitsien järjestäminen yhteistyössä ESN Joensuun tai ESN Kuopion kanssa  

• Koko tapahtuma englanniksi / kahdella kielellä  

• Lauluvihkoihin myös englanninkielisiä lauluja  

• Kv-opiskelijalle kääntäjä viereen (kaveri / kv-tuutori) jos sitsit ovat suomeksi  

 

Kansainvälistymissuunnitelma 

 

Tässä kuussa:  

Seuraavan 2-3kk aikana: 

Puolen vuoden aikana: 
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