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TYYn siipiin haetaan jäseniä syksylle 2018
Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin.
TYYn siivet ovat neljän eri teeman ympärillä toimivaa ryhmää, jotka ovat mukana
ideoimassa ja 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. Kansainvälisyyssiipi tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen
ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Siiven jäsenet voivat osallistua
TYYn International Councilin tapaamisiin. Siipi valitsee vuosittain TYY International
Award -palkinnon saajan.
Kehitysyhteistyösiipi työskentelee osana kehitysyhteistyösektoria ja edistää YK:n kestävän
kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa. Siipi työskentelee TYYn
kehitysyhteistyöhankkeiden parissa, osallistuu tulevaisuuden kehitysyhteistyökohteiden
valintaan ja kokonaisuuden suunnitteluun. Siipi osallistuu kehitysyhteistyötapahtumiin ja
-tempauksiin sekä järjestää omia tapahtumia, kuten TYYn kestävän kehityksen viikon.
Yhdenvertaisuussiipi edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden
toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siiven tavoite on, että ylioppilaskunta ja
yliopisto ottavat toiminnassaan suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden
moninaisuuden. Yhdenvertaisuussiipi järjestää 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. Siiven
tehtävänä on seurata TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja edistää Sitoumus 2050:n ja
muiden ympäristötavoitteiden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siipi
osallistuu TYYn kestävän kehityksen viikon järjestämiseen.
Haemme siiville varsinaisia jäseniä. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta
tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Erityinen kiinnostus siiven aihealueeseen tai
aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Voit
hakea useampaan siipeen, mutta tulla valituksi vain yhteen. Voit hakea syyslukukaudeksi
2018 tai lukuvuodeksi 2018–2019. Siipien jäseniltä vaaditaan sitoutumista toimintaan
vähintään syyslukukauden ajaksi.
Haku aukeaa 26. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 13. toukokuuta klo 23.59.
Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella:
https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-siipiin-apply-tyys-wings. TYYn hallitus valitsee siipien
varsinaiset jäsenet kokouksessaan.

TYYH 10/2018
Hakukuulutus siipiin
Sivu 2/3

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme
hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.
Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla osoitteessa:
http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet
Lisätietoja hakuprosessista:
Emmi Simonen, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava
tyy-kv@utu.fi

TYY is looking for Wing members
Wings are a part of Students 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 works with TYY’s development cooperation projects.
Wings members attend and organise different kinds of development cooperation themed
events.
Environmental Wing promotes environmentally friendly procedures among the students.
The Wing organises environmental training, communicates about environmental issues
and organises events. The Wing is also responsible for realising TYY's environmental
programme and for planning its implementation at all levels.
Equality Wing promotes equality and accessibility in the university. Wing organises events
and trainings and communicates about accessibility issues.
International Wing promotes actively internationalisation, tolerance, and
multiculturalism on campuses. Wing’s most important task is to organise events that bring
together students from versatile backgrounds.
We are looking for regular members for the autumn semester. We expect the applicants to
have motivation and enthusiasm for the task and ability to work in a group. Interest in
wing’s theme or previous experience in organisations is a benefit but not a must. You can
apply for several Wings but become selected only in one Wing. You can apply for the
autumn semester 2018 or the academic year 2018–2019. We expect commitment for at
least the autumn semester.
Application period starts 26 April and ends 13 May at 23:59.
Applications are sent via TYY website form: https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-siipiin-applytyys-wings TYY Executive Board will decide about Wing members in their meeting.
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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: http://www.tyy.fi/en/activities/tyy-wings
More information about applying:
Emmi Simonen, TYY Executive Board, Volunteers
tyy-kv@utu.fi

