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TÄYDENNYSHAKU TASO RY:N HALLITUKSEEN 

 
Onko sosiaalialan edunvalvonta lähellä sydäntäsi? Tunnetko kutsumusta ammattiyhdistysliikkeessä tai 
opiskelijapolitiikassa vaikuttamiseen? Haluatko olla mukana kehittämässä Talentian opiskelijatoimintaa ja 
tuoda opiskelijoiden ääntä esiin päätöksenteossa niin liiton sisällä kuin sen ulkopuolellakin? TaSO ry:n 
hallituksessa pääset tekemään kaikkea tätä, ja samalla pääset kehittämään osaamistasi niin 
edunvalvonnasta ja yhdistystoiminnasta kuin verkostoitumaan muiden opiskelija-aktiivien kanssa ympäri 
Suomen. 

 
Mikä TaSO ry? 
TaSO ry on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian alainen valtakunnallinen 
opiskelijayhdistys. Meillä on 4600 jäsentä ympäri Suomea. Tehtävänämme on tuoda opiskelijoiden ääntä 
Talentian päätöksentekoon Talentian toimielimissä sekä aktiivisesti vaikuttaa sosiaalialan opiskelijoiden 
opiskeluaikaan ja tulevaan työelämään. Teemme yhteistyötä muiden valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen 
kanssa, ja vaikutamme esimerkiksi työmarkkinakeskusjärjestö Akavassa Akavan opiskelijoiden 
valtuuskunnan kautta. 

 
Mitä me etsimme? 
Haemme hallitukseemme yhtä tapahtumavastaavaa ja yhtä someviestinnästä vastaavaa. 
Tapahtumavastaavana pääset työpariksi nykyiselle TaSO-päivävastaavallemme. Loppuvuoden tärkein 
tehtäväsi on yhdessä TaSO-päivävastaavamme kanssa koordinoida kokonaisuudessaan sosiaalialan 
opiskelijoiden vuoden päätapahtuman TaSO-päivien valmistelua. TaSO-päivät järjestetään tänä vuonna 
Helsingissä ja ensimmäistä kertaa yhteistyökumppanin, O’Diakon, kanssa.  

 
Someviestinnästä vastaavana toimit yhteistyössä toisen viestintävastaavamme kanssa ja vastaat 
yhdistyksemme viestintätavoitteiden toteutumisesta sekä someviestinnän suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Pääset kehittämään someviestintäämme ja jättämään pysyvän kädenjäljen TaSO:n 
viestintäkanaviin. 

 
Oletko se sinä? 
Hallitukseen hakijan tulee olla hakuhetkellä TaSO ry:n jäsen eli Talentian opiskelijajäsen, mutta 
valmistuminen myöhemmin vuoden aikana ei haittaa. Hallituksellamme on kokouksia kerran kuukaudessa 
ja kokoukset sijoittuvat viikonlopuille. Kokousviikonloppujen lisäksi hallitustehtävän hoitamiseen kannattaa 
varata aikaa n. 1-4 tuntia viikossa, mutta oman innon mukaan toimintaan saa tietysti panostaa juuri niin 
paljon kuin haluaa. Lisäksi vuoden aikana voi tulla kokousviikonloppujen lisäksi satunnaisia muita 
matkustuspäiviä tapahtumiin tai koulutuksiin. Hallitustoiminnasta ei synny sinulle kuluja. 

 
Tärkeintä mukaan lähtemisessä on motivaatio ja aito halu oppia lisää yhdistystoiminnasta, Talentiasta ja 
vaikuttamisesta. Sinun ei tarvitse olla yhdistystoiminnan veteraani, sillä järjestämme koulutusta ja 
perehdytystä uusille hallituslaisille näiden tarpeiden mukaan. Toivomme sinulta intoa ja aktiivisuutta 
toimintamme kehittämiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja. 

 
Miten pääsen mukaan? 
Lähetä itsestäsi meille vapaamuotoinen, mielellään kuvallinen, esittely, jossa kerrot hieman itsestäsi ja siitä, 
miksi haluat mukaan hallitukseemme ja millaista osaamista, ideoita tai fiilistä toisit mukanasi 
toimintaamme. Lähetä esittelysi osoitteeseen taso@talentia.fi torstaihin 28.3. klo 23:55 mennessä. 
Julkaisemme esittelyt verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa hakuajan päätyttyä. 
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Uudet hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa Tampereella Sokos Hotel Ilveksessä 6.4. 
klo 10. Hakijoille varataan kokouksessa aikaa esitellä itsensä ja myös mahdollisille kannatuspuheenvuoroille 
on tilaa. Jos et pääse paikalle, voimme järjestää sinulle mahdollisuuden esitellä itsesi myös Skypen 
välityksellä tai videolta. Ilmoitathan tällaisesta tarpeesta etukäteen. 

 
Kysyttävää? 
Koko hallituksemme vastaa mielellään kysymyksiin hallitustoimintaan liittyen. Kysymyksesi voit osoittaa 
osoitteeseen taso@talentia.fi tai suoraan hallituslaisillemme ja puheenjohtajistollemme muita väyliä pitkin. 
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