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TYYn siipiin haetaan jäseniä keväälle 2021 ja kalenterivuodelle 2021
Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin.
TYYn siivet ovat neljä ryhmää, jotka toimivat neljän eri teeman ympärillä. Jokainen siivistä
edistää tiettyä teemaa ja siivet ovat mukana tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa
paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan
tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.
TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, yhdenvertaisuus- ja
ympäristösiipi.
Kansainvälisyyssiipi
·
·
·

edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja
monikulttuurisuutta kampuksilla
tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten
järjestöjen kanssa järjestääkseen tapahtumia, jotka edistävät siiven tavoitteita
valitsee vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan

Kehitysyhteistyösiipi
·
·
·

suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn
kehitysyhteistyösektorin kanssa
edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän
kehityksen viikon

Yhdenvertaisuussiipi
·
·
·

edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista
ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen,
saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Ympäristösiipi
·
·
·
·

edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden
keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
kouluttaa järjestöjä ympäristöasioista
järjestää SiistiVappu-kampanjan keväällä ja osallistuu TYYn kestävän kehityksen
viikkoon syksyllä
seuraa TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja päivittää ympäristöohjelman
ympäristöoppaan tarvittaessa

Haemme siiville varsinaisia jäseniä ja puheenjohtajia. Edellytämme hakijoilta motivaatiota
ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Voit hakea useampaan siipeen,
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mutta tulla valituksi vain yhteen. Voit hakea kevätlukukaudeksi 2021 tai koko
kalenterivuodeksi 2021. Siipien jäseniltä vaaditaan sitoutumista toimintaan vähintään
kevätlukukauden ajaksi. Puheenjohtajat valitaan vuodeksi kerrallaan.
Myös Porin ja Rauman kampuksien opiskelijat voivat hakea siipiin.
Haku aukeaa 30. lokakuuta ja päättyy 30. marraskuuta klo 23.59. Hakemukset siipiin
toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella:
https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-siipiin-apply-tyys-wings. TYYn hallitus käsittelee
hakemukset ja valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan joulukuun aikana. Siipien
uusille jäsenille järjestetään koulutus Zoomin välityksellä 14.12. klo 16–17.30.
TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme
hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.
Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla ja Facebook-sivuilla:
http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet
https://www.facebook.com/TYYInternationalWing/
https://www.facebook.com/TYYKehitysyhteistyosiipi/
https://www.facebook.com/ymparistosiipi/
https://www.facebook.com/yhdenvertaisuussiipi/

Lisätietoja hakuprosessista:
Kristaps Kovalonoks, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava
tyy-kv@utu.fi
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TYY is looking for Wing members for spring 2021 and calendar year
2021
Wings are a part of Student Union and their goal is to make the Student Union a better
place for everyone. In the Wings you have a freedom to create new free time activities for
students and to take care of students’ interests.
The Wings are based on four different themes: development cooperation, environment,
equality, and internationality.
Development Cooperation Wing
·
·
·

plans and carries out TYY’s development cooperation projects with TYY’s
development cooperation sector
promotes UN’s sustainable development goals in the Student Union
organises different kinds of development cooperation themed events and TYY’s
sustainable development week

Environmental Wing
·
·
·
·

promotes environmentally friendly procedures among the students and in the
Student Union, the university and the society
organises environmental training for TYY’s organisations
organises CleanVappu campaign in the spring and participates in TYY sustainable
development week in autumn
updates TYY's environmental programme and environmental guide and follows
their implementation at all levels

Equality Wing
· promotes equality and accessibility at the Student Union and the university,
highlights the diversity of students
· organises events that are connected to equality
· communicates about accessibility and equality issues
International Wing
·
·
·

promotes actively internationalisation, tolerance, and multiculturalism on
campuses
cooperates with TYY’s organisations and other international organisations to create
events that advance the Wing’s goals
chooses annually the winner of TYY International Award

We are looking for regular members and chairs. We expect the applicants to have
motivation and enthusiasm for the task and ability to work in a group. You can apply for
several Wings but become selected only in one Wing. You can apply for the spring
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semester 2021 or the calendar year 2021. We expect the regular members to commit for the
wing at least for one semester. The chairs are elected for the full year.
Also students in Pori and Rauma campus can apply for the wings.
Application period starts on 30 October and ends 29 November at 23.59.
Applications are sent via TYY website form: https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-siipiin-applytyys-wings .TYY Executive Board will go over the applications and choose the Wing
members in their meeting 28/2020. There will be training day organised in Zoom for the
new Wing members on 14 December at 16–17.30.
TYY emphasises the importance of transparency and equality. We hope to get numerous
applications from candidates with diverse backgrounds.
More information about Wings on TYY website and Facebook:
http://www.tyy.fi/en/activities/tyy-wings
https://www.facebook.com/TYYInternationalWing/
https://www.facebook.com/TYYKehitysyhteistyosiipi/
https://www.facebook.com/ymparistosiipi/
https://www.facebook.com/yhdenvertaisuussiipi/

More information about applying:
Kristaps Kovalonoks, TYY Executive Board, Volunteers
tyy-kv@utu.fi

