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Application – Board 2022 

 

Nimi / Name     Linda Jalonen 

Sähköposti / Email     linda.jalonen@aalto.fi 

Haettava raativirka / Board position applied to     Ulkovastaava / International Officer 

Miksi olet sopiva henkilö tehtävään? / Why are you a suitable person for the position? 

 Oon kolmannen vuoden kemmalainen ja pääaineena mulla on biotuotteet. Mua innostaa todella paljon aktiivisuus 

opiskelijatoiminnassa, ja mulle on tuonut tosi paljon toivottua vastapainoa opinnoille osallistuva toiminta eri 

vapaaehtoishommissa. Tykkään siitä, kun saan vastuuta osalleni ja pääsen konkretiassa vaikuttamaan itselle 

merkittäviin asioihin.  

Mulla heräsi into KV-toimintaa kohtaan mun tokana opiskeluvuonna, kun lähdin perinteisen ISO-toiminnan sijasta 

mukaan chem-eng-ISOiluun ja näin pääsin tutustumaan suomifuksien lisäksi myös meillä kemmalla aloittaviin 

englanninkielisiin fukseihin ja lisäksi työskentelemään muidenkin kuin suomi-ISO:jen kanssa innostavalla 

menestyksellä! Nyt kolmantena vuonna olen toiminut ihan varsinaisena KV-tuutorina, joka on valehtelematta ollut 

tähän astisen lukuvuoden ihan ykkösjuttu! Toiminta on antanut mulle itsellenikin hyvin paljon, toki sen lisäksi, että 

oon päässyt ryhmäyttämään uusia ihmisiä Aalto-yhteisöön ja oikeasti ihan kaveeraamaankin meidän vaihtarien ja 

maisterifuksien kanssa. Musta on ollut ihanaa tutustua reiluun määrään uusia ihmisiä eri taustoilla. Oon ollut nyt 

tämän syksyn todella aktiivisena tuutori-toiminnassa, johon päätöksenä oon ollut enemmän kuin tyytyväinen. 

Kielistä oon aina pitänyt ja suomen sekä ruotsin lisäksi opintoja löytyykin kanssa saksasta, ranskasta ja luonnollisesti 

englannista! 

KV-tuutoroinnin lisäksi oon ollut useassa toimarivirassa myös messissä. Kuulun PT:n taitelijoihin, abitiimiin sekä 

apu-IE-porukkaan. Oon viihtynyt kaikissa hommissa mukana hyvin, mutta erityisesti KV-toiminta kiinnostaa mua 

todella paljon ja unelmoin, että saisin entistä enemmän vastuuta osalleni näiden asioiden kehittämisessä. Musta juuri 

International Officer olisi mulle täysosuma PJK:n hallitusviran suhteen. Multa löytyy rutkasti intoa ja tarmoa olla 

kehittämässä yhdistyksestä aina kansainvälisempää yhteisöä ja varmistaa, että ihan jokainen uusi Prosessiteekkari, 

juuristansa huolimatta, tuntee olonsa lämpimästi tervetulleeksi Aallon opiskelijayhteisöön. Lähestymistapani KV-

toiminnan kehittämiseen on ihmis- ja yksilöläheinen, mutta samalla tavoitellen aina myös koko yhdistyksemme 

eteenpäin kehittämistä! Ideoita KV-toiminnan kehittämiseen näin alkajaisiksi löytyy esim. : rakoa suomalaisten ja 

vaihto-opiskelijoiden välillä voisi pienentää entisestään ja yhteistapahtumia tai -tilaisuuksia voisi olla halukkaille 

enemmän tarjolla. Lisäksi musta olisi tärkeätä kannustaa KV-tuutoreita olemaan aktiivisemmin mukana ja helposti 

lähestyttävissä uusia Prosessiteekkareita ajatellen. Tähän voisi hyödyntää esimerkiksi sitä, että tuutoreitakin 

ryhmäytettäisiin keskenään ja heidät saataisiin rennolle ja iloiselle asenteelle ennen kuin varsinainen tuutorointi 

alkaa. Omana fuksivuotenani en tullut kovin tutuksi meidän KV-toiminnan kanssa ja haluaisinkin päästä ideoimaan ja 

tuomaan kansainvälisemmän yhteisön toteutukseen keinoja, joilla voitaisiin integroida esimerkiksi juuri vaihto-

oppilaita kiinteämmäksi osaksi koko yhteisöämme. Mielestäni jo ensimmäisenä opiskeluvuonna suomifuksejakin 

voisi tutustuttaa jo enemmän KV-toimintaan ja sen mahdollisuuksiin.  

 

Toivon kovasti, että mut nähtäisiin potentiaalisena osana PJK:n uutta hallitusta ja voinkin luvata, että muhun 

ulkovastaavana ei tarvitsisi pettyä!  

 


