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Tervetuloa mukaan tekemään TYYtä!
Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiipeen haetaan uusia jäseniä
syyslukukaudeksi 2016
Turun yliopiston ylioppilaskunta täydentää kehitysyhteistyösiipeä syyslukukaudeksi 2016. TYYn
siivet ovat kolmen eri teeman (kansainvälisyys, ympäristö ja kehitysyhteistö) 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.
Kehitysyhteistyösiivessä työskennellään ylioppilaskunnan oman kehitysyhteistyöhankkeen,
tukikohteiden ja muun kehitysyhteistyötoiminnan parissa. Siiven jäsenet osallistuvat
valtakunnallisiin tapahtumiin, erilaisiin koulutuksiin, TYYn kehitysyhteistyötoiminnan
suunnitteluun ja kehitysyhteistyöaiheisten tempausten järjestämiseen yliopistolla.

Kehitysyhteistyösiipeen valitaan syksyksi 1-4 uutta 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. Kehitysyhteistyösiipi on oiva paikka tutustua
kehitysyhteistyöhön vaikka ensimmäistä kertaa!
Hakemukset kehitysyhteistyösiipeen toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä
lomakkeella. Haku aukeaa 11.5. ja päättyy 25.5.2016 klo 23.59. TYYn hallitus valitsee siiven uudet
jäsenet kokouksessaan 2.6.
TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi
mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.
Lisätietoa kehitysyhteistyösiivestä löydät TYYn nettisivuilta osoitteesta:
http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/kehitysyhteistyosiipi
Lisätietoja hakuprosessista:
Katariina Kulha,
TYYn hallituksen jäsen (sosiaalipolitiikka, kunnallispolitiikka, kehitysyhteistyö)
+358 44 796 1057
tyy-kehy@utu.fi
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Join us and be a part of TYY!
Student Union TYY is looking new members to Development Cooperation Wing for
autumn semester 2016
TYY is supplementing the Development Cooperation Wing for autumn term 2016. TYY’s Wings are
based on three different themes (environment, internationality and development cooperation). The
Wings are part of Students Union's organisation and their goal is to give ideas and work for better
Student Union. In the wings you have freedom to create new free time activities, reinvent student
traditions and take care of student's interests.
In Development Cooperation Wing you will work with Student Union’s own development
cooperation project, donations for other projects and development cooperation in general.
Members of the wing take part in nationwide events, educational events, planning Student Union’s
development cooperation work and organising all kinds of development cooperation activities at
the university.
For autumn semester, 1-4 new members will be elected in the wing
We require from the applicants motivation and enthusiasm about the post as well as the ability to
work in a group. Special interest in the wing’s subject and former experience in volunteering are
advantages, but not necessary. Development Cooperation Wing is also a great way to get to know
development cooperation for the first time!
The applications should be sent via TYY website form. Applying time starts on 11th of May and ends
on 25th of May at 23.59. TYY Executive Board will decide about Wing members in their meeting, 2nd
of June.
TYY emphasizes the importance of transparency and equality. We hope to get numerous
applications from candidates with diverse backgrounds.
Find more information about Development Cooperation Wing on TYY’s website:
http://www.tyy.fi/en/activities/tyy-wings/development-cooperation-wing
Further information about the process:
Katariina Kulha,
Member of TYY’s board (social policies, municipal policies, development cooperation)
+358 44 796 1057
tyy-kehy@utu.fi

