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TaSOn uusi hallitus järjestäytyi Himoksella Jämsässä 20.-22.1. Tänä vuonna olimme panostaneet perehdytyk-

seen, joten viikonloppu siirtyi kaksipäiväisestä kolmipäiväiseksi. Perehdytystä ja yhdistyksen dokumentteihin 

tutustumista suoritettiin vanhan hallituksen avustukselle kaikkina kolmena päivänä - joten opittavaa kyllä 

riitti!  

 

Itse järjestäytymiskokous sujui viime vuosiin verrattuna nopeasti juurikin etukäteen suoritetun työryhmä-

työskentelyn, jolloin kokouksessa voitiin paneutua olennaiseen eli varsinaisten päätösten tekemiseen. Ko-

kouksen odotetuin osio oli luontaisesti hallituksen vastuualueiden jakaminen, mikä hoitui ennätysvauhtia 

etukäteissuunnittelun ja harmonisen hallitusjoukon myötävaikutuksesta. 
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Vuoden 2017 hallitus järjestäytyi puheenjohtajiston (pj Laura Finander, vpj Ida Kilpeläinen) johdolla seuraa-

vasti: 

 

Aluevastaava: Henni Heikkilä 

Edunvalvontavastaava (AMK): Lilli Laamanen 

Edunvalvontavastaava (YO): Anni Pihlaja 

Viestintävastaava (some): Jussi Tamminen 

Tapahtumavastaava (Verkostotapahtuma), sihteeri ja jäsensihteeri: Reetta Turunen 

Talousvastaava: Maria Niemelä 

Tapahtumavastaava (TaSO-päivät): Iina Piiroinen 

Viestintävastaava (tiedotus): Anniina Ervasti 

Työtaisteluvastaava: Ida Kilpeläinen 

Varatyötaisteluvastaava: Jussi Tamminen 

 

Hallituksen tehtävien jakamisen lisäksi valittiin edustajat Talentian järjestö- ja työelämätoimikuntiin, joissa 

TaSO:n hallituslaiset tuovat opiskelijoiden näkökulmaa esiin. Edustajamme edellisessä ovat Anni Pihlaja ja 

Henni Heikkilä (vara) ja jälkimmäisessä Maria Niemelä ja Reetta Turunen (vara). Myös viime vuonna ensim-

mäistä kertaa perustettu järjestövalmiusryhmä luotiin, mutta päädyttiin mahdollisimman laajan valtakunnal-

lisen kattavuuden vuoksi osoittamaan työtaisteluvastaavat järjestövalmiuden koordinoijiksi ja koko hallitus 

toteuttajiksi.  

 

Tämän jälkeen isoimpia asiakohtia olivat edustuksen määrittäminen kevään tapahtumiin sekä kokousaika-

taulujen ja -paikkojen lukkoon lyöminen. Erityisesti puhututti tulevien tapahtumien alueellisen kattavuuden 

toteuttaminen, sillä haluamme olla aidosti valtakunnallinen toimija.  

 

TaSO:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 11.2. Helsingissä Talentian toimistolla, jossa osallistumme myös 

järjestökoulutukseen. Näin pystymme entistä valistuneempina ay-kentästä ajamaan sosiaalialan ja sosiaali-

työn opiskelijoiden asiaa. Tämän vuoden teemamme #sosiaalisestipätevä mukaisesti tulemme panostamaan 

siihen, että sosiaalialan ja sosiaalityön opiskelijat oppivat tunnistamaan ja vahvistamaan omaa ammatilli-

suutta ja asiantuntijuutta jo opiskeluaikana.  

 

Vielä näin tammi-helmikuun paikkeilla toivotamme kaikille oikein muikeaa uutta vuotta ja toivottavasti näh-

dään mahdollisimman pian! Voit seurata meitä nettisivujemme (www.talentia.fi/taso) lisäksi Facebookissa ja 

Twitterissä (_TaSOry_), lisäksi seikkailemme Talentian opiskelijatoiminnan Instagramissa (@talentianopiske-

lijatoiminta). 

 

 

Terveisin, 

TaSO ry:n hallitus 2017 


