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Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee järjestöä vuosijuhlien tarjoilutiimiksi
Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 95-vuotisvuosijuhlat lauantaina 11.11.2017.
TYY hakee järjestöä/järjestöjä tarjoilutehtäviin sekä lauantaina 11.11. järjestettävään
cocktail-tilaisuuteen että sunnuntaina järjestettävälle silliaamiaiselle 12.11. Järjestö voi
hakea tehtävään yksin tai yhdessä toisen järjestön kanssa.
Edellytämme hakevalta taholta
•

Neljää (4) tarjoilijaa lauantaina 11.11. järjestettävään cocktail-tilaisuuteen.
Cocktail-tilaisuus järjestetään Mercatorilla ja työaika sijoittuu 14-18.00 väliin.
Tehtävään kuuluu kuohuviinien kaatamista laseihin ja lasien keräämistä cocktailtilaisuuden päätyttyä ohjeistuksen mukaan.

•

Kahta (2) keittiöhenkilöä sunnuntaina 12.11. järjestettävälle silliaamiaiselle .
Työaika sijoittuu 10.30-19.00 väliin ja tehtäviin kuuluu silliaamiaisen tarjoiltavien
valmistus, lämmittäminen ja esillepano. Keittiöhenkilöt huolehtivat, että ruokia ja
juomia on tarjolla koko silliaamiaisen ajan. Silliaamiainen päättyy 18.00, jonka
jälkeen keittiöhenkilökunta huolehtii keittiön siivoamisesta ja avustaa tarvittaessa
muita järjestelijöitä siivoustehtävissä. Tämän tehtävän voi järjestö halutessaan
jakaa usealle eri henkilölle tai eri vuoroihin, kunhan paikalla kuitenkin on koko
ajan vähintään kaksi henkilöä.

•

Järjestöllä tulee olla voimassa oleva y-tunnus ja sen tulee olla
ennakkoperintärekisterissä, tai asia täytyy olla vähintäänkin vireillä.

Edellytämme hakevalta järjestöltä myös sitoutumista tehtävään. Järjestölle maksetaan
tehtävien hoitamisesta 400,00 euron suuruinen palkkio. Tämän lisäksi cocktailtilaisuuden tarjoilijat saavat tulla nauttimaan silliaamiaisen tarjoiluista
keittiöhenkilöiden kanssa.
Haku aukeaa torstaina 5.10. ja päättyy sunnuntaina 22.10. klo 23.59. Hakemukset
lähetetään lomakkeella, joka löytyy TYYn nettisivuilta osoitteesta:
https://www.tyy.fi/fi/hakulomake-meidan-bileiden-lipunmyyntitehtavaan-javuosijuhlien-tarjoilutehtavaan. Samalla lomakkeella voi hakea myös Meidän bileiden
lipunmyyntitehtävään(linkki tarjoilutehtävän hakukuulutukseen löytyy lomakkeesta).
Mikäli järjestöt hakevat tehtävää yhdessä, täyttävät he yhteisen lomakkeen ja jakavat
tehtävästä saadun palkkion.
Hallitus tekee päätöksen hakemusten pohjalta kokouksessaan 26.10., jonka jälkeen
päätös valinnasta lähetetään lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Valintakriteereinä ovat järjestön soveltuvuus ja motivaatio kyseiseen tehtävään sekä
palkkion tarve järjestön varainhankinnalle.
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Lisätietoja antaa:
TYYn hallituksen opiskelijakulttuurivastaava:
Saana Kallio
tyy-kulttuuri@utu.fi
+358 44 796 1061
13.10.-22.10. välisenä aikana
Vuosijuhlaviikon tapahtumatuottaja:
Edvina Walstén
edsosi@utu.fi
TYYn hallituksen opiskelijakulttuurivastaava on lomalla 13.10.-22.10. välisenä aikana.
Lisätietoja tänä aikana antaa sähköpostitse tapahtumatuottajamme Edvina Walstén.
Mikäli asianne on erittäin kiireellinen, puhelimitse voitte olla yhteydessä:
TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty: +358 44 796 1065
TYYn hallituksen puheenjohtaja Miika Tiainen: +358 45 320 5125

