TaSO ry:n hallituksen kokoustiedote 7/2016

Hallitus ja liittovaltuustoedustajat samassa pöydässä.
Syyskuun kokous pidettiin 10.9.2016 Talentian toimistolla Pasilassa. Kokouksessa käsittelimme seuraavia asioita:
Näin syksyllä ohjelmassa ovat perinteisten TaSO-päivien lisäksi kaksi kampanjaa: Aivan uutena Rohkea vaikuttaja sekä jo aiemmilta vuosilta jatkuvana koko vuoden käynnissä oleva Paras harkkapaikka. Rohkea vaikuttaja -kampanja kannustaa kertomaan omista vaikuttamisen paikoista, pienistä tai suurista. Tarkoituksena
on tuoda esille, miten jo pienillä teoilla on vaikutus ympäröivään maailmaamme ja miten vaikuttaa voi
omassa elämässä. Paras harkkapaikka -kampanja kannustaa vastaavasti paljastamaan erinomaiset harjoittelupaikat. Harjoittelut ovat suuri osa sosiaalialan koulutusta, joten sen tärkeyttä on syytä korostaa ja palkita
parhaita. Voittajat kustakin kampanjasta paljastetaan TaSO-päivillä. Lisätietoa kampanjoista löydät: Rohkea
vaikuttaja & Paras harkkapaikka.
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Kokouksen tärkeimpänä aiheena oli luontaisesti taas lähestyvien TaSO-päivien suunnittelu ja työnjako. TaSOpäivät järjestetään Turussa 19.-20.11.2016 ja lisätietoja voit lukea Facebookista. Olemme uudistaneet tapahtuman ohjelmaa, joten tule sinäkin katsomaan mitä olemme keksineet! Jäsenelle TaSO-päivien täysi paketti
jäsenelle maksaa 30€, joka tulee jo esimerkiksi laivan iltabuffetin myötä kuitattua. Eli lähde mukaan!
Kokouksen jälkeen olimme kutsuneet uudet liittovaltuuston opiskelijajäsenet tutustumaan hallitukseen sekä
viettämään iltaa kanssamme syömisen ja verkostoitumisen muodossa. Paikalla olivat kaikki tulevat opiskelijoiden liittovaltuustoedustajat: Miia Rusila Kuopion yliopistosta, Miia Niskakoski Lapin yliopistosta, Lilli Laamanen Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä Sara Heino Helsingin yliopistosta. Illan aikana keskusteltiin
liittovaltuustossa toimimisesta sekä tulevasta yhteistyöstä liittovaltuuston opiskelijajäsenten ja TaSO:n hallituksen välillä. Tavoitteena on saada hallituksen ja liittovaltuuston yhteydenpito jouhevammaksi, jotta Talentian opiskelijakenttä olisi mahdollisimman yhtenäinen. Liittovaltuustotietouden lisäksi keskustelua herättivät
mm. harjoittelukokemukset ja lastensuojelun teemat.
Hallituksen syksy onkin näin alkanut varsin vauhdikkaasti ja samaa tahtia jatketaan vuoden loppuun saakka.
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille innostusta syksyn aherrukseen! Me ainakin olemme innoissamme sekä
TaSO-toiminnasta että omista opiskeluhaasteista! Tavataan pian TaSO-päivillä!
Opiskeluintoa kaikille toivottaen,
TaSO ry: hallitus
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