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Hakemus Skilla ry:n varapuheenjohtajaksi 2023 – 2024 
 

 

Hyvät kollegat! 

Olen Kristiina Halme, HSO-sihteeri vuodelta 1984.  

Työskentelen Fazer Leipomot Oy:ssä HR Managerina. 

Skilla ry:ssä olen ollut varapuheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen.  

Lisäksi toimin yhdistyksen puheenjohtajana syyskauden 2019. 

Akavan Erityisaloissa (AE) olen ollut hallituksen varsinainen jäsen ja 

yksityissektorin neuvottelukunnan jäsen. 

 

Miksi haen varapuheenjohtajaksi? 

Yhdistyksemme on viime vuosina käynyt läpi monenlaisia muutoksia, kun yhdistyksen strategia on 

päivitetty, nimi on vaihtunut ja ilme uudistunut. Korona-aika on osaltaan vaikuttanut toiminta-

ympäristöömme. Lisäksi Akavan Erityisaloissa viime vuonna valmisteltu ja läpi viety jäsenmaksu-

uudistus toi mukanaan haasteita sekä Skillan että AE:n toimintaan.  

Ensi vuoden toimintasuunnitelmamme ja budjettimme sisältävät merkittäviä muutoksia, kun 

syyskokouksessa päätämme toimintasuunnitelman ja budjetin lisäksi myös toimistotilamme 

tulevaisuudesta sekä mahdollisista yhdistymisneuvotteluiden virallisesta käynnistämisestä 

Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa. 

Haen Skilla ry:n varapuheenjohtajaksi, koska haluan antaa panokseni ja olla osaltani mukana 

jatkamassa monien vireillä olevien ja valmisteltujen sekä uusien tulevien asioiden eteenpäin vientiä. 

Olen valmis tukemaan ja tekemään oman osani yhteisten asioiden onnistumiseksi. 

Skillan tulevaisuus 

Vaikka yli 50-vuotinen historiamme on merkittävä osa tämän päivän yhdistystämme, haluan pitää 

katseen tulevaisuudessa. Jäsenpito ja uusien jäsenten hankinta ovat ensiarvoisia yhdistyksemme 

tulevaisuuden kannalta. On tärkeää tuottaa kaikille jäsenillemme ensiluokkaista palvelua monella 

työelämän saralla. Siksi Skillan tulee jatkossakin toimia aktiivisesti ja tuottaa palveluita yhteistyössä 

AE:n kanssa. 

Näen Skillan tulevaisuuden positiivisena, mutta se vaatii työtä monella taholla. Lupaan sitoutua, 

osallistua aktiivisesti ja olla rohkeasti mukana jatkamassa yhdistyksessä tehtyä pitkäjänteistä työtä. 

Meissä ja verkostossamme on osaamista, asiantuntemusta ja voimaa! 

Ystävällisin terveisin 

Kristiina Halme 
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Hakemus Skillan
opiskelijajäseneksi
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Ilona Hirvonen

• LIIKETOIMINNAN PALVELURATKAISUT JA 

KIELET -OPISKELIJA, 2021 TAMMIKUU
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• HSOY RY

• VIESTINTÄVASTAVAA 2022

• VARAPUHEENJOHTAJA 2023



MINUSTA

Olen 23-vuotias aktiivitoiminnasta innostunut 

opiskelija Haaga-Heliasta. Skillan toiminta on 

tullut paremmin tutuksi, kun olen toiminut HSOY 

ry:n Viestintävastaavana vuonna 2022. Vuonna 

2023 jatkan Varapuheenjohtajan pestissä. 

Opintopisteitä tällä hetkellä on kertynyt 139,5. 

Tammikuussa aloitan harjoittelun Avancella Legal 

Assistant traineena.

Järjestelmällinen

Aikaansaava

Kunnianhimoinen



Miksi minusta Skillan opiskelijajäsen?

1. Haluan toimia HSOY:n viestinviejänä Skillalle sekä toisinpäin.

2. Haluan olla kehittämässä opiskelijoiden suuntaan tapahtuvaa viestintää. Näen 
koulutusuudistuksen myötä kohdatun epäaktiivisuuden opiskelijoiden puolelta 
liittoja kohtaan ongelmaksi, johon on hyvä tarttua ja yrittää saada opiskelijat taas 
innostumaan ja ymmärtämään liiton tärkeys opiskeluaikana sekä siirtyessä 
työelämään.

3. Näen Skillan pitkän yhteistyön HSOY:n kanssa tärkeäksi, koska sen avulla 
opiskelijoiden on helpompi lähestyä esim. kampuksella Skillaa. HSOY:n viestintä 
Skillasta opiskelijoille mahdollistaa matalan kynnyksen lähestymisen. 

4. Haluan edistää opiskelijoiden ymmärrystä, miksi Skilla ja koen, että yhteistyössä 
HSOY:n kanssa kertomalla esim. uratarinoita HSOY:n viestintäkanavissa opiskelijat 
saadaan ymmärtämään korkeasti koulutettujen toimistotyön sekä hallinnon 
ammattilaisten tärkeys ja arvostus työelämässä.



Kiitos


