Tervetuloa mukaan tekemään TYYtä!
Turun yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisyysiipeen haetaan jäseniä syksylle
2016
TYYn siivet ovat kolmen eri teeman ympärillä toimivia ryhmiä, jotka ovat mukana ideoimassa ja
tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä sinulla on vapaus luoda uutta toimintaa
ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja
yhteiskunnassa.
TYY täydentää kansainvälisyyssiipeä. Kansainvälisyyssiipi toimii osana TYYn kansainvälistä
sektoria. Se järjestää kansainvälisen sektorin toimialaan kuuluvaa toimintaa ja tiedottaa siitä, sekä
toimii yhdyssiteenä sektorin toimijoiden ja TYYn jäsenistön välillä.
Kansainvälisyyssiipeen haemme 1-5 jäsentä. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja
innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Erityinen kiinnostus siiven aihealueeseen
tai aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.
Hakemukset siipeen toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä siipien rekrytointisivulla osoitteesta
http://www.tyy.fi/rekry. Haku aukeaa 18.8.2016 ja päättyy 4.9.2016 kello 23.59. TYYn hallitus
tekee päätöksen siipien valinnasta kokouksessaan 8.9.
TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi
mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.
Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla osoitteesta:
http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet
Lisätietoja hakuprosessista:
Satu Nurmi (tyy-kvsihteeri@utu.fi)
TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija

Welcome to make TYY better!
The Student Union of the University of Turku is looking for new members for the
International Wing for autumn 2016
TYY’s wings are three different groups that are involved in three different themes creating and
making the Student Union a better place. In wings you have the freedom to create new activities
and to contribute to TYY’s event culture as well as take care of students’ interest in the university
and in the community.
TYY International Wing actively promotes the interests of international students and provides
information about international activities. Erasmus Student Network (ESN), International
Students of Turku Universities (ISTU) and other international associations work in collaboration
with the wing.
We are looking for 1-5 members for the International Wing. Applicants are expected to
have motivation and enthusiasm for the task, as well as be able to work in a group. A special
interest in the theme of the wing or previous experience in organising activities is an advantage but
not a must.
Application forms for the wing can be found at Student Union's website at http://www.tyy.fi/rekry.
Application period starts on 18.8.2016 and ends on 4.9.2016 at 23.59. Student Union Executive
Board decides on the members at its meeting 8.9.
TYY emphasises transparency and equality in its activities. We hope to receive applications from
many people with different backgrounds.
For more information about wings at Student Union website: http://www.tyy.fi/en/activities/tyywings
For more information about the application process:
Satu Nurmi (tyy-kvsihteeri@utu.fi)
Specialist in international affairs

