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Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta. 

Haetaan projektiassistenttia (1 hlö) MTK:n konferenssiin  
Uniforst etsii projektiassistenttia MTK ry:n Korkeakoulukonferenssiin. Korkeakoulukonferenssi järjestetään 
8 -9.11.2022. Helsingissä, mutta tapahtuma myös striimataan ja tallennetaan jatkokäyttöä varten. Paikalle 
kutsutaan opiskelijaedustajia seitsemästä suomalaisesta korkeakoulusta.  
 
Konferenssissa opiskelijaedustajat osallistuvat asiantuntijoiden ja poliitikoiden kanssa diskursseihin liittyen 
metsäalan ajankohtaisiin aiheisiin. Ohjelmaan sisältyy myös luentoja sekä illallinen opiskelijoiden ja 
asiantuntijoiden kesken. Konferenssin ohjelmaa ei kuitenkaan ole vielä varmistettu ja projektiassistenttina 
pääset vaikuttamaan ohjelman sisältöön ja toteutukseen!   
 
Työt alkavat syyskuun alussa, sillä tehtävät koostuvat monipuolisesti konferenssin valmisteluun ja 
toteutukseen liittyvistä tehtävistä. Työtehtäviin kuuluu mm.  

• oppilaitosten ja ohjelman asiantuntijoiden kontaktointia  

• markkinointimateriaalin laadintaa, kommentointia ja välitystä 

• laaditun ohjelman soveltuvuuden ja kiinnostavuuden arviointia  

• konferenssin markkinointia  

• käytännön järjestelyjä (tilavaraukset ja studioiden kilpailutus)  

• ohjelman käytännön toteutusten pohdinta ja materiaalin jatkokäytön vaihtoehdot 

• käytännön järjestelyjen sujuvuuden varmistaminen 

• ohjelmasuunnittelun luominen: juonnot, kyselyjen laatimiset, jne.  
 
Työtehtävään ei vaadita aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, mutta kokemus esimerkiksi 
tapahtumien suunnittelusta ja käytännön järjestelyjen toteuttamisesta ovat eduksi. Projektiassistentti ei ole 
yksin vastuussa mistään osa-alueesta, vaan tukena on koko ajan MTK:n esihenkilö ja tiimi.  
 
Työmäärä ja ajankohta:  

• 6.9.-9.11.2022 

• Töitä n. 3–6 h/viikko, etätyömahdollisuus  
 
Palkkaus: 

• 17 €/h + 9 % lomakorvaus 

• palkka maksetaan toteutuneiden työtuntien perusteella 
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Mitä haemme?  

• olet metsäalan opiskelija tai sinulla on muuta kautta osaamista metsäalasta yhteiskunnallisella 
tasolla 

• järjestökokemus tai kokemus tapahtumien järjestämisestä ovat eduksi    
 

Mitä tarjoamme?  
• pääset tuomaan opiskelijan näkökulman esille niin ohjelman suunnittelussa kuin tapahtuman 

toteutuksessakin  
• pääset osallistumaan ajankohtaiseen konferenssiin, jossa keskustellaan kattavasti metsäalasta ja 

sen tulevaisuudesta  
 

 

Fluent Finnish is required! The conference program and materials are in Finnish.    

 

Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys ja rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin. 

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä!  

 

Hae paikkaa lähettämällä CV ja lyhyt esittely sähköpostitse osoitteeseen taija.marttila@uniforst.fi 

31.8.2022 klo 18 mennessä  

Uniforstin jäsenenä voit hakea paikkaa myös lähettämällä hakemuksesi ja CV:si Hakijapankkiin: 

https://forms.gle/6VmAWWPLrTKxDZrj7  Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi ja 

kokemuksesi. Toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat rekrytointien etenemisistä.  

 

https://forms.gle/6VmAWWPLrTKxDZrj7

