
	  

Tiedote TaSO ry:n hallituksen kokouksesta 3/2015 
TaSO ry:n hallituksen vuoden kolmas kokous sujui leppoisissa tunnelmissa puheenjohtajamme Lotan luona 
Tampereella. Iloksemme kaikki hallituksen jäsenet ympäri Suomea ennättivät paikalle ja keskustelua riitti 
aamupäivästä myöhään iltaan saakka. Kokous itsessään tosin kesti ”vain” reilut kuusi tuntia. 

Alkuvuosi on eduskuntavaaleista johtuen ollut kovin vilkas poliittisella rintamalla ja TaSO:kin on aktivoitunut 
kannanottojen kirjoittamisessa. Jollet vielä ole ehtinyt, niin pääset lukemaan ne osoitteesta: 
http://www.talentia.fi/talentia/jasenyhdistykset/talentian_sosiaalialan_opiskelijat_taso_ry/kannanotot. Kevään 
kuluessa olisi tarkoitus julkaista vielä ainakin yksi kannanotto ja mahdollisia aiheita pohdittiin kokouksessa. 

Meitä kiinnostaa, miten uusi sosiaalihuoltolaki ja ammatinharjoittamislaki on otettu vastaan ja kuinka niitä on 
käsitelty eri oppilaitoksissa. Tämän tiimoilta ollaan todennäköisesti yhteydessä ainejärjestöihin kevään 
aikana. 

Haluamme muistuttaa jäseniämme yhteystietojen päivittämisestä. Se onnistuu helposti kun kirjaudut 
jäsensivuille Talentian kotisivulta osoitteesta http://www.talentia.fi/. Näin voimme pitää sinut ajan tasalla 
TaSO:n ja Talentian toiminnasta. 

Opiskelija-asiamiesten tiedotuksissa kuultiin, että Talentian opiskelijatoimintaan haetaan harjoittelijaa 
syksylle 2015. Lisätietoja ja hakemukset 8.4.2015 mennessä: tiia.pesonen@talentia.fi. Kuulimme myös, että 
Sosiaalialan asiantuntijapäivät 2016 järjestetään maaliskuussa Jyväskylässä. Päivien suunnittelu on aloitettu 
ja opiskelijoille suunnattua antia tullaan lisäämään. Jyväskylä vaikuttaisikin siis olevan ”the place to be” 
keväällä 2016, sillä myös Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestetään silloin siellä. 

Horisontaalinen ääni -blogin päivittäminen jatkuu ja hallituksen ulkopuolisia kirjoittajiakin päästetään 
mielellään ääneen. Jos bloggaus tai vloggaus kiinnostaa niin ole yhteydessä mediavastaavaamme 
osoitteessa mediavastaava2015@gmail.com. 

Kansainvälisen sosiaalityön päivän kuvakilpailu TaSO:n Facebook -sivulla oli onnistunut, ja voittaja arvottiin 
kokouksessa. Lipun Nordic Conference -tapahtumaan ensi kesänä voitti Eevi Miettinen, onneksi olkoon ja 
kiitos kaikille osallistuneille! 

TaSO -päivien ohjelmarungon suunnittelu jatkuu ja arvokas sosiaaliala kiteytyy TaSO:n hallituksen mielestä 
teemoihin vaikuttaminen, sosiaalialan ammatti-identiteetti ja työhyvinvointi. 

TaSO:n hallitus jakoi vuoden ensimmäiset yhdistysavustukset ja niistä puheenjohtajamme tiedottaa 
hakeneita. Seuraavan yhdistysavustushakemuksen deadline on 15.5. ja lisätietoja löydät osoitteesta 
www.talentia.fi/talentia/jasenyhdistykset/talentian_sosiaalialan_opiskelijat_taso_ry/toiminta/yhdistysavustuks
et. 

TaSO:n kevätkokous on Jyväskylässä 18.4. Paikalle kannattaa saapua jo päivällä lounastamaan ja 
kokoukseen, minkä jälkeen jatkamme ohjelmaa rennolla illanvietolla. Tarkempaa tietoa luvassa pian! 

Energiaa keskikevääseen toivottaa, 

TaSO ry:n hallitus 


