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Järjestöt! Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee järjestöä avustamaan
vuosijuhlien järjestelyissä 9.11.2019 ja vastaamaan vuosijuhlien jälkeisen
silliksen järjestelyistä 10.11.2019.
TYY järjestää vuosijuhlat 9.11.2019 ja hakee järjestöä avustamaan näissä
järjestelyissä sekä vastaamaan 10.11.2019 klo 11-16 järjestettävästä
vuosijuhlien silliksestä.
Edellytämme hakevalta järjestöltä:
·
·
·
·
·

Kahta henkilöä tarjoilemaan cocktailtilaisuudessa lauantaina 9.11.2019 klo 15:3017:30
Neljää henkilöä avustamaan vuosijuhlatilan valmistelussa lauantaina 9.11.2019 klo
16-17
Neljää henkilöä vastaamaan vuosijuhlien aikaisesta narikkapalvelusta klo 17-01
Kolmen hengen aamiaistiimiä huolehtimaan esillepanosta ennen aamiaisen alkua
klo 11:00, tarjoiluiden täydentämisestä tapahtuman aikana sekä loppusiivouksesta.
Järjestö saa halutessaan jakaa vuorot useammalle henkilölle, kunhan paikalla on
kuitenkin riittävä määrä työvoimaa.

Tehtävän palkkio on 500€. Narikassa ja silliksesssä työskenteleville tarjotaan
ruokailu.
Haku aukeaa perjantaina 27.9.2019 ja päättyy tiistaina 16.10. klo 23.59. TYYn
hallitus tekee valinnan seuraavassa hallituksen kokouksessa ja hakijoille
ilmoitetaan valinnasta viikon 43 aikana.
·

Tehtävään haetaan TYYn nettisivuilla olevalla lomakkeella. Mikäli järjestöt
hakevat tehtävää yhdessä, täyttävät he yhteisen lomakkeen.
Valintaperusteena käytetään palkkion merkitystä yhdistyksen toiminnalle ja
yhdistyksellä tulee olla valmius suoriutua tehtävästä. Yhdistyksellä tulee olla Ytunnus ja sen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lisätietoja antaa:
TYYn tapahtumatuottaja
Aino Pohjanvirta
tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi
+358 44 336 2777
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Apply now! TYY is searching for an organisation to help out with annual ball
and with sillis (an academic brunch) on 9th and 10th Nov 2019
TYY will organize the annual ball on November 9, 2019 and applies for the organization
to assist in these arrangements and to be responsible for the sillis on November 10,
2019 from 11 am to 4 pm.
We require from the applicant organization:
-Two people to serve at a cocktail party Nov 9th from 3:30 to 5:30. pm.
- Four people to assist with the preparation of the annual ball space on Saturday,
November 9, 2019 from 4-5 pm
- Four people will be responsible for the cloakroom service during the annual ball from
5 pm to 1 am
- Three people breakfast team to take care of the presentation before the breakfast,
replenishment of the service during the event and final cleaning.
The organization may, if it wishes, distribute shifts to more than one person, provided
there is a sufficient workforce.

The reward is € 500. Dining is provided for those working in cloakroom and sillis.
The search opens on Friday, September 27th, and ends on Tuesday, October 16th. at
11:59 p.m. The TYY Board will make the selection at the next Board meeting and
applicants will be notified of the selection within week 43.

Apply for the job using the form on TYY's website. If the organizations apply for the
assignment together, they will fill out a common form. The selection criteria are based
on the significance of the reward for the activities of the association and the association
must be prepared to perform the task. The association must have a business ID and be
part of the prepayment register.

For more information

TYY’s Event producer
Aino Pohjanvirta
tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi
+358 44 336 2777

