TaSO	
  ry:n	
  kokoustiedote	
  4/2016	
  
	
  
Neljäs	
  hallituksen	
  kokous	
  sekä	
  yhdistyksen	
  kevätkokous	
  järjestettiin	
  Rovaniemellä	
  8.-‐10.4.2016.	
  
Perjantaina	
  kokoustimme	
  hotelli	
  Pohjanhovissa	
  ja	
  lauantaina	
  meillä	
  oli	
  kevätkokous,	
  lounas	
  kevät-‐
kokoukseen	
  osallistuneiden	
  kanssa	
  sekä	
  Trasek	
  ry:n	
  Antti	
  Karangin	
  luento	
  aiheella	
  Sukupuolen	
  
moninaisuus,	
  translaki	
  ja	
  transihmisen	
  kohtaaminen.	
  Illalla	
  järjestimme	
  	
  Lyhty	
  ry:n	
  eli	
  Lapin	
  yliopis-‐
ton	
  sosiaalialan	
  ainejärjestön	
  kanssa	
  yhteiset	
  Rocky	
  Horror	
  -‐sitsit.	
  	
  

	
  
Hallituksen	
  kokouksen	
  tärkeimmiksi	
  aiheiksi	
  nousivat	
  TaSO:n	
  graafisen	
  viestinnän	
  uudistaminen,	
  
TaSO-‐päivän	
  ohjelman	
  suunnittelu	
  sekä	
  liittovaltuustokampanja.	
  Viestintäkaksikko	
  Miettinen	
  ja	
  
Finander	
  esittelivät	
  graafikon	
  laatiman	
  alustavan	
  visuaalisen	
  ilmeen,	
  joka	
  hyväksyttiin	
  yksimielises-‐
ti.	
  	
  
Tämän	
  vuoden	
  TaSO-‐päivävastaava	
  Eveliina	
  Julkunen	
  liittyi	
  keskusteluun	
  Skypen	
  kautta	
  ja	
  esitteli	
  
TaSO-‐päivien	
  järjestelyjen	
  tilannetta.	
  TaSO-‐päivät	
  järjestetään	
  perinteisesti	
  Turussa	
  19-‐20.11.2016,	
  
mutta	
  uudistamme	
  tänä	
  vuonna	
  ohjelmaa.	
  Aiomme	
  järjestää	
  hiukan	
  kevyemmän	
  kokonaisuuden,	
  
joka	
  koostuu	
  paneelikeskustelusta	
  ja	
  erilaisista	
  työpajoista,	
  joita	
  osallistujat	
  voivat	
  vapaasti	
  kier-‐
tää.	
  TaSO-‐päivistä	
  tulee	
  lisää	
  tietoa	
  syksyllä,	
  mutta	
  päivämäärä	
  kannattaa	
  pistää	
  jo	
  kalenteriin!	
  
Lisäksi	
  kokouksessa	
  keskusteltiin	
  liittovaltuustokampanjaan	
  liittyvistä	
  asioista	
  ja	
  muista	
  tiedotus-‐
asioista.	
  Opiskelija-‐asiamiehet	
  ovat	
  kiertäneet	
  yhdessä	
  hallituslaisten	
  kanssa	
  mainostamassa	
  Ta-‐
lentian	
  liittovaltuustovaaleja	
  omissa	
  oppilaitoksissaan	
  ja	
  olemmekin	
  saaneet	
  monia	
  uusia	
  jäseniä	
  ja	
  
liittovaltuustovaaliehdokkaita,	
  mahtavaa!	
  	
  
Keskustelimme	
  myös	
  siitä,	
  miten	
  on	
  tärkeää	
  olla	
  tavoitettavissa	
  ja	
  yhteydessä	
  oman	
  ja	
  muiden	
  
paikkakuntien	
  sosiaalialan	
  opiskelijoihin	
  sekä	
  opiskelijayhdistysten	
  ja	
  ainejärjestöjen	
  vaikuttajiin,	
  
sillä	
  sosiaaliala	
  on	
  meidän	
  yhteinen	
  asiamme.	
  	
  

Yhdistyksen	
  kevätkokouksen	
  tärkeimpiä	
  aiheita	
  olivat	
  vuoden	
  2015	
  toimintakertomuksen	
  ja	
  tilin-‐
päätöksen	
  hyväksyminen	
  sekä	
  sääntömuutosehdotusten	
  hyväksyminen.	
  

	
  
	
  
Antti	
  Karangin	
  luento	
  herätti	
  ennen	
  kaikkea	
  keskustelua	
  tasa-‐arvosta.	
  Saimme	
  kattavasti	
  tietoa	
  
sukupuolen	
  moninaisuudesta,	
  ihmisten	
  oikeudellisesta	
  asemasta	
  tähän	
  liittyen	
  ja	
  moninaisuuden	
  
edistämisestä	
  yhteiskunnassamme.	
  Tärkeänä	
  kotiinviemisenä	
  saimme	
  vinkin	
  tulevia	
  harjoitteluja	
  ja	
  
töitä	
  varten:	
  Niinkin	
  yksinkertainen	
  asia,	
  kuin	
  aihetta	
  käsittelevien	
  esitteiden	
  tuominen	
  vaikka	
  
odotustilaan	
  voi	
  tuoda	
  tarvittavan	
  rohkaisun	
  ja	
  tuen	
  asianosaiselle.	
  	
  
Kaiken	
  kaikkiaan	
  viikonloppu	
  oli	
  huikea!	
  Tutustuimme	
  Lyhdyn	
  väkeen	
  ja	
  pohjoissuomalaiseen	
  ta-‐
paan	
  sitsata,	
  mikä	
  oli	
  erittäin	
  mukavaa.	
  Kävimme	
  paljon	
  hyviä	
  keskusteluja	
  mm.	
  erilaisista	
  sosiaa-‐
lialan	
  opintopoluista	
  ja	
  sekä	
  ammattikorkeakoulujen	
  että	
  yliopistojen	
  alueellisista	
  erityispiirteistä.	
  	
  
Seuraava	
  kokous	
  järjestetään	
  13.5.	
  Pasilassa,	
  jonka	
  ohessa	
  tapaamme	
  viikonloppuna	
  myös	
  eri	
  
paikkakuntien	
  ainejärjestöjen,	
  oppilasyhdistysten	
  ja	
  Talentian	
  alueyhdistysten	
  opiskelijavaikuttaja-‐
jia.	
  Toivomme	
  saavamme	
  monta	
  mielenkiintoista	
  keskustelua	
  tulille	
  sekä	
  uusia	
  vinkkejä	
  ja	
  voimaa	
  
yhteiseen	
  opiskelijatoimintaan.	
  	
  	
  	
  
Aurinkoista	
  kevään	
  jatkoa	
  (ja	
  kesän	
  odotusta!)	
  toivottaa	
  TaSO	
  ry:n	
  hallitus!	
  	
  
	
  

