
Tiedote TaSO ry:n hallituksen kokouksesta 1/2016 
 

 

 

 

Uusi ja vanha hallitus tapasivat perinteitä kunnioittaen Himoksella Jämsässä 23. - 24.1.2016. Lauantaina 

järjestäytyi uusi hallitus, mikä otti aikaa työpäivän verran kuten ennenkin. Ensin käsittelyssä oli yleisiä 

asioita, kuten vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tämän lisäksi hyväksyimme uuden 

johtosäännön hallituksen toimintaa tukemaan. 

 

Kokouksen odotetuin osio oli hallituksen vastuualueiden jakaminen, mikä hoitui puheenjohtajiston (pj 

Tiia-Maria Luukko, vpj Rami Hollmérus) perusteellisen valmistelutyön ansiosta nopeasti ja kaikille löytyi 

mieleinen tehtävä. 

 

Vuoden 2016 hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

     

 

Aluevastaava: Maarit Vihmakoski 

 

 

Edunvalvontavastaava (AMK): Kalle-Pekka Hietala 

 

 

Edunvalvontavastaava (YO): Teemu Hakanen 

 

 

Mediavastaava: Essi Miettinen 

 

 

Sihteeri ja jäsensihteeri: Reetta Turunen 

 

 

Talousvastaava: Johanna Laine 

 

 

Tapahtumavastaava: Anniina Netsäinen 

 

 

TaSO-päivävastaava: Eveliina Julkunen 



 

 

Tiedottaja: Laura Finander 

 

 

Työtaisteluvastaava: Rami Hollmérus 

 

 

Varatyötaisteluvastaava: Anniina Netsäinen 

 

Hallituksen tehtävien jakamisen lisäksi valittiin edustajat Talentian järjestö-, viestintä- ja 

työelämätoimikuntiin, joissa TaSO:n hallituslaiset tuovat opiskelijoiden näkökulmaa esiin. 

Valtakunnanpolitiikassa, työmarkkinoilla ja ammattiyhdistystoiminnassa lisääntyneen liikehdinnän vuoksi 

TaSO perusti myös järjestövalmiusryhmän, jonka tarkoituksena on ylläpitää valmiutta nopeaan 

toimintaan. Järjestövalmiusryhmä saa koulutusta Talentialta. 

 

Lisäksi hallitus laati listan kevään 2016 kokouksista sekä tapahtumista, joissa hallituksen jäseniä on 

mukana. Tapahtumakalenteri julkaistaan pian TaSO ry:n nettisivuilla eli pitäkää kalenterit valmiina! 

 

Kokouksessa meitä puhututti erityisesti uusi ammattihenkilölaki, yhteiskuntasopimusneuvottelut sekä 

niihin liittyvät pakkolait ja valmisteilla oleva Sote-uudistus. Samalla nousi pintaan myös mahdollisia 

kannanottojen aiheita kun vertailimme omia kokemuksiamme sekä teiltä saatuja yhteydenottoja. 

Kokouksessa keskusteltiin myös Talentian tämän kevään liittovaltuustovaaleista sekä TaSO:n ja 

opiskelija-asiamiesten yhdessä järjestämästä liittovaltuustokiertueesta oppilaitoksissa. 

 

TaSO:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.2. Helsingissä Talentian toimistolla, jossa pääsemme 

myös kuulemaan Talentian liittovaltuustossa toimivia opiskelijaedustajia. 

 

Voit seurata meitä nettisivujemme lisäksi Facebookissa ja Twitterissä, lisäksi seikkailemme Talentian 

opiskelijatoiminnan Instagramissa.  

 

Tämän vuoden mottomme “Rohkeus vaikuttaa” mukaisesti tulemme panostamaan viestintäämme niin 

teille kuin ulkoisille toimijoille, jotta alamme saa sille kuuluvaa arvostusta ja näkyvyyttä! 

 

TaSO ry:n hallitus toivottaa oikein mukavaa kevään odotusta kaikille jäsenilleen ja muistuttaa, että 

otamme mielellämme vastaan kommentteja ja palautetta sekä uusia rohkeita ideoita! Olemme täällä teitä 

varten! 

 

http://www.talentia.fi/taso
https://www.facebook.com/TaSO-ry-126220857498620/
https://twitter.com/_TaSOry_
https://www.instagram.com/talentianopiskelijatoiminta/

