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HAKUKUULUTUS TASO RY:N 
PUHEENJOHTAJISTOON 

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 yli 4000 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?  
Hyviä ja motivoituneita tyyppejä! Puheenjohtajilta vaaditaan hyvää organisointikykyä, ryhmänohjaustaitoja 
sekä uskallusta ja halua olla esillä erinäisissä virallisissa ja vähemmän virallisissa tilaisuuksissa. 
Puheenjohtajisto vastaa siitä, että hallitus toimii yhtenä tiiminä ja etenee järjestelmällisesti 
toimintasuunnitelmassa mainittuja tavoitteita kohti. Puheenjohtajisto on lisäksi vastuussa yhdistyksen 
talouden seurannasta ja talousarvion toteutumisesta. Puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu myös edustaa 
yhdistystä erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa ja vaikuttamiselimissä. TaSO ry:n puheenjohtaja edustaa 
yhdistystä mm. Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa. 

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 puheenjohtajan tehtävän 
hoitamiseen kannattaa varata aikaa n. 10-15 tuntia viikossa, mutta oman innon mukaan toimintaan saa 
tietysti panostaa juuri niin paljon kuin haluaa. Puheenjohtajiston on varauduttava myös muuta hallitusta 
enemmän olemaan läsnä pääkaupunkiseudulla erinäisten tapaamisten ja toimielinten kokousten takia. 
Kokousviikonloppujen lisäksi läsnäoloa Helsingissä vaaditaan ainakin 1-2 päivänä kuukaudesta (joitakin 
tapaamisia on tietysti mahdollista hoitaa myös etäyhteyksillä).  

Hallitustoiminnasta ei synny sinulle kuluja. Puheenjohtajistolle maksetaan pieni palkkio yhdeksältä 
kuukaudelta vuodessa. Palkkio on pieni kompensaatio siitä, että puheenjohtajiston opinnot yleensä 
viivästyvät jonkun verran vuoden aikana, mikä voi vaikuttaa mm. opintotukien nostamiseen.  

Tärkeintä mukaan lähtemisessä on motivaatio ja aito halu oppia lisää yhdistystoiminnasta, Talentiasta ja 
vaikuttamisesta. Sinun ei tarvitse tietää kaikkea ay-liikkeestä, mutta aiempi kokemus yhdistystoiminnasta 
esimerkiksi omassa ainejärjestössä/opiskelijayhdistyksessä/opiskelijakunnassa on välttämätöntä 
puheenjohtajalle. Toivomme sinulta intoa ja aktiivisuutta toimintamme kehittämiseen sekä hyviä 
yhteistyötaitoja. Puheenjohtajiston tukena toimivat Talentian opiskelijatoiminnan työntekijät, jotka 
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tsemppaavat ja sparraavat uutta puheenjohtajistoa pitkin vuotta ja auttavat erityisesti Talentiaan ja 
yhdistystoimintaan liittyvissä erityiskysymyksissä. Lisäksi puheenjohtajiston tukena ovat Talentian 
järjestöasiantuntijat. 

Miten pääsen mukaan?  
Lähetä itsestäsi meille vapaamuotoinen esittely, jossa kerrot hieman itsestäsi ja siitä, miksi haluat 
mukaan hallitukseemme ja millaista osaamista, ideoita tai fiilistä toisit mukanasi toimintaamme. Lähetä 
esittelysi osoitteeseen taso.pj@talentia.fi maanantaina 16.11. klo 23:55 mennessä. Julkaisemme esittelyt 
verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa hakuajan päätyttyä. Rohkaisemme kaikkia osallistujia 
lähettämään kuvan itsestään sosiaalisen median julkaisuja varten. Voit kuitenkin asettautua ehdolle 
TaSOn hallitukseen myös itse syyskokouksessa. 

Uudet hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 28.11. klo 11 alkaen. Hakijoille varataan 
kokouksessa aikaa esitellä itsensä ja myös mahdollisille kannatuspuheenvuoroille on tilaa. Järjestämme 
syyskokouksen etänä. 

Muuta huomioitavaa?  
Hallituksen perehdytykset järjestetään 29.11. etäyhteydellä ja 12.-13.12. Tikkurilassa. Jos haet 
hallitukseen tai puheenjohtajistoon, varaathan sunnuntaipäivän sekä viikonlopun itsellesi vapaaksi jo nyt.  

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