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TYY hakee tapahtumavapaaehtoisia keväälle 2022 ja
kalenterivuodelle 2022
Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee tapahtumavapaaehtoisia 100. juhlavuoden
kunniaksi avustamaan ikimuistoisen juhlavuoden toteuttamisessa. Juhlavuonna
toteutamme traditiotapahtumia suurempana kuin koskaan ja lisäksi luomme uusia
tapahtumakonsepteja. Tarvitsemme paljon apukäsiä, jotta tapahtumien järjestäminen
juhlavuonna sujuu jouhevasti. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta
tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Kokemus tapahtumien järjestämisestä on
plussaa. Tapahtumavapaaehtoisen tehtäviin kuuluu esimerkiksi:





Käytännön suunnitelmat ennen tapahtumaa
Tapahtumapaikalla erilaiset toimenpiteet, kuten paikan pystytys, lipunmyynti,
siivoaminen…
Tapahtumatiedotuksessa avustaminen
Tapahtumien jälkipuinti, esimerkiksi palautteen kerääminen

Voit hakea kevätlukukaudeksi 2022 tai koko kalenterivuodeksi 2022. Vapaaehtoisilta
vaaditaan sitoutumista vähintään kevätlukukauden ajaksi.
Myös Porin ja Rauman kampuksien opiskelijat voivat hakea tapahtumavapaaehtoisiksi.
Haku aukeaa 5. marraskuuta ja päättyy 29. marraskuuta klo 23.59. Hakemukset
tapahtumavapaaehtoisiksi toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä
lomakkeella: https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-tapahtumavapaaehtoiseksi-juhlavuodelleapply-tyys-event-volunteer-positions. TYYn hallitus käsittelee hakemukset ja valitsee
tapahtumavapaaehtoiset kokouksessaan 3.12.
TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme
hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.
Lisätietoja hakuprosessista:
Maria Nieminen, TYYn hallituksen opiskelijakulttuurivastaava
tyy-kulttuuri@utu.fi
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TYY is looking for event volunteers for spring 2022 and calendar year
2022
The Student Union is looking for event volunteers in honor of the 100th anniversary to
assist in the implementation of the memorable anniversary. During the anniversary year,
we will have greater traditional events than ever before and we will also create new event
concepts. We need a lot of helping hands to make the organisation of the events in the
anniversary year run smoothly. We require applicants to be motivated and have
enthusiasm for the task as well as the ability to work in a group. The experience of
organising events is a plus. The tasks of the event volunteer include, for example:





Practical plans before the event
Various activities at the event, such as building of the event, ticket sales, cleaning…
Assistance in event marketing
Event aftermath, such as collecting feedback

You can apply for the spring semester 2022 or for the entire calendar year 2022. Volunteers
are required to commit for at least the spring semester.
Students in Pori and Rauma campus can also apply for the wings.

The application period starts on 5 November and ends on 29 November at 23.59.
Applications are sent via TYY website form https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyntapahtumavapaaehtoiseksi-juhlavuodelle-apply-tyys-event-volunteer-positions. TYY
Executive Board will go over the applications and choose the volunteers in their meeting in
3 December.
TYY emphasises the importance of transparency and equality. We hope to get numerous
applications from candidates with diverse backgrounds.
More information about applying:
Maria Nieminen, TYY Executive Board, Student Culture
tyy-kulttuuri@utu.fi

