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KV-VALIOKUNTA KOKOUS 1/2016
AIKA:

04.05.2015, klo 12.15

PAIKKA:

LTKY:n toimisto

Läsnä:

Daria Minashkina (Puheenjohtaja)
Emma Laitinen (Sihteeri)
Hilla Kinnunen (Pöytäkirjantarkastaja)
Oskari Kauppinen (Pöytäkirjantarkastaja)

1 Kokouksen avaus/Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.35.
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus/Legality and quorum
Kokouskutsu on lähetetty ajallaan ja paikalla oli 4/6 jäsentä. Todettiin kokous lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi. Esityslista on lähetetty päivää ennen kokousta.
3 Esityslistan hyväksyminen/ Accepting the agenda
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4 Valiokunnan järjestäytyminen/ Organizing the committee
a. Puheenjohtajan valinta/Electing the chairman
i. Valittiin puheenjohtajaksi Daria Minashkina
b. Varapuheenjohtajan valinta/Electing the vice chairman
i. Varapuheenjohtajaksi valittiin Oskari Kauppinen.
c. Sihteerin valinta/Electing secretary for the committee
i. Sihteeriksi valittiin Emma Laitinen
d. Pöytäkirjantarkastajien (2 hlöä) valinta/Electing protocol inspectors (2)
i. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilla Kinnunen ja Oskari Kauppinen.
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5 Pöytäkirjojen nähtävillä oleminen / Publishing the minutes
Päätettiin julkaista kansainvälisen valiokunnan pöytäkirjat LTKY:n nettisivuilla.
6 Kansainvälisyys LUT:ssa tällä hetkellä / The current status of internationality at LUT
Yliopiston kansainväliset opiskelijat eivät saa riittävästi tietoa killoista ja kiltojen
toiminnasta. Myös LTKY:n toiminta on kansainvälisille opiskelijoille vierasta.
7 The initiatives taken to encourage international students participation
Kansainväliset opiskelijat voisivat osallistua orientaatioviikolla killan tapahtumiin.
Killoille tehdään ehdotus suomeksi, että 29.8. järjestettävään killan tapahtumaan
olisivat tervetulleita myös kansaiväliset opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa syksyllä.
Päätettiin pitää 30.8. kansainvälisille opiskelijoille kiltojen esittely. Killoille ollaan
yhteydessä asiasta ja heitä infotaan esittelyn pitämisestä.
Kansainvälisten tuutoreiden tulisi kertoa tuutoroitavilleen yliopiston kulttuurista ja
kiltojen toiminnasta. Kansainvälisille tuutoreille lähetetään infokirje kiltojen
toiminnasta, jotta he voivat kertoa tuutoroitavilleen killan toiminnasta.
Kansainvälisille opiskelijoille tehdään myös fuksiläystäke, johon he voivat halutessaan
kerätä merkintöjä tapahtumista. Kansaivälisten opiskelijoiden fuksiläystäke eroaa
hieman suomalaisten opiskelijoiden läystäkkeestä. Fuksivastaava tai killan kv-vastaava
antaa pisteitä läystäkkeeseen. Asiasta tehdään killoille ehdotus.
Ehdotetaan LTKY:n hallitukselle, että kansainvälisiliseen maisterivaiheeseen tuleville
opiskelijoille tehtäisiin myös pieni kirjallinen esittely oman alan killasta ja sen
toiminnasta. Esittelyssä esiteltäisiin myös killan puheenjohtaja ja kv-vastaava. Esittely
liitettäsiin LTKY:n esittelyn yhteyteen uusille opiskelijoille.

8 Ideas how to perceive and facilitate internationality among Finnish students.
Suomalaiset opiskelijat kotikansainvälistyvät parhaiten, jos kansainväliset opiskelijat
tulisivat mukaan kiltojen toimintaan. Kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat pitäisi
saada käymään yhteisissä tapahtumissa.
9 Seuraava kokous/The next meeting
Puheenjohtaja kutsuu toimikunnan koolle seuraavan kerran syksyllä.
10 Muut esille tulevat asiat/Other topics
Ei muita esille tulevia asioita.
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