	
  

Tiedote TaSO ry:n hallituksen kokouksesta 4/2015
TaSO ry:n huhtikuun kokous pidettiin Jyväskylässä perjantaina 17.4.2015. Illalla olleessa kokouksessa
päällimmäisenä mielessä oli seuraavan päivän TaSO ry:n kevätkokous sekä yhteistyössä Talentia KeskiSuomen kanssa järjestetty aluetapahtuma. Kevätkokous järjestettiin ravintola Sohwissa, jonka jälkeen TaSO
ry tarjosi kokoukseen osallistujille buffet-lounaan. Tämän jälkeen alkoi aluetapahtuman epävirallisempi
osuus, jossa ensin kuunneltiin Esa Maulan mielenkiintoista luentoa pelon ja väkivallan kohtaamisesta ja
myöhemmin pidettiin hauskaa sossusitseillä tyhy-teemalla. Päivä onnistui hienosti ja osallistujia oli paikalla
mukavasti ympäri Suomen. Kiitos vielä Talentia Keski-Suomen opiskelija-aktiiveille järjestelyistä sekä kaikille
mukana olleille talentialaisille opiskelijoille osallistumisesta!
Perjantain kokouksessa oli toki myös paljon muuta keskusteltavaa kuin aluetapahtuma. Ensin puheenjohtaja
Lotta Reito kävi läpi Talentian opiskelija-asiamiesten lähettämät terveiset. Talentian opiskelijoille järjestämä
Vahva ammatissa –koulutus oli sujunut huhtikuun alussa hienosti, paikalla oli myös kaksi TaSO ry:n
hallituslaista. Asiamiehet myös tiedottivat, että syksyllä on alkamassa uusi jäsenten rekrytointi-kampanja,
josta tiedotetaan myöhemmin lisää. Kesäkuussa Helsingissä järjestettävän Nordic Conferencen järjestelyt
ovat edenneet mukavasti ja myös opiskelijoita on ilmoittautunut mukaan.
Kokouksessa läpikäydyt tiedotusasiat painottuivat etenkin TaSO ry:n Horisontaalinen ääni –blogiin, jota
tullaan kehittämään vuoden aikana. Muistathan, että edelleen toivotaan myös jäsenten kirjoituksia, joiden
osalta voi olla yhteydessä mediavastaavaamme Tiiaan (mediavastaava2015@gmail.com). Kokouksessa
mietimme myös seuraavan kannanoton aihetta ja vaihtoehtoja nousi esille useita. Seuraa TaSO ry:n
facebook-sivua sekä sähköpostiasi, niin saat lukea myöhemmin keväällä seuraavan kannanoton
ensimmäisten joukossa!
Jyväskylän aluetapahtuman lisäksi kävimme läpi myös TaSO ry:n muiden tapahtumien järjestelyjen
etenemistä. Marraskuussa Turussa perinteisesti vietettävien TaSO-päivien organisointi on jo hyvässä
vauhdissa ja puhujiksi on ehdolla useita kiinnostavia henkilöitä. Risteilyn osalta kaikki on jo kunnossa, joten
tänäkin vuonna pääsemme suuntaamaan koti Itämeren laineita. Myös Nordic Conferencen yhteydessä
pidettävän opiskelijatapahtuman järjestelyt ovat jo lähes valmiit. Opiskelijatapahtuman lisäksi TaSO ry:n
hallituksen jäseniä osallistuu tapahtumaan työpajojen puheenjohtajina. Lisäksi mediavastaavamme tulee
kuvaamaan tapahtumassa ja päivittämään siitä myös Horisontaalinen ääni –blogiin.
Keskustelimme kokouksessa myös vuoden 2014 toimintakertomuksesta sekä tilinpäätöksestä.
Toiminnantarkastajilta saatiin kirjallista palautetta toiminnasta ja vaikka suurin osa sujui hienosti, niin myös
korjattavia asioita nousi esille. Jatkossa hallituksen jäsenet hakevat huolellisemmin kulukorvaukset
kokouskuluista ja toiminnan kulut selvitetään ja ilmoitetaan entistä tarkemmin.
Lopuksi mietimme toukokuun kokouksen ja mahdollisen kesäkokouksen järjestelyjä. Vuonna 2014 pidimme
ensimmäistä kertaa kesäkokouksen, jonka toivoisimme muodostuvan perinteeksi, sillä se helpottaa
huomattavasti syksyllä jatkuvaa työskentelyä

Mukavaa alkanutta kevättä kaikille!
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