Mari-Ella Lahtinen - Hallitushakemus

Moikka! Täällä kirjoittelee Mari-Ella Lahtinen, toista vuotta Vaasassa viihtyvä talousoikeuden opiskelija &
Warrantin hallituksesta haen operatiivisen vastaavan roolia.
Viime vuonna Vaasaan tultuani päätin lähteä mukaan kaikkeen mielenkiintoiseen toimintaan, mitä
ainejärjestöllämme on tarjota ja tätä kautta olen päässyt toimimaan vuosijuhlavastaavana,
edunvalvontajaoston fuksiedustajana sekä maisteritutorina. Ajatus hallitukseen hakemisesta & halu päästä
vaikuttamaan ainejärjestömme toimintaan entisestään on syntynyt kaikkien näiden erilaisten aktiiviroolien
myötä. Mielestäni Warrantin hallitus, kuten ainejärjestöt ylipäätään, tekee tärkeää työtä opiskelijoiden
etujen ajamisen eteen ja haluaisinkin omalla toiminnallani päästä vaikuttamaan siihen, että
mahdollisimman moni Warrantin opiskelija saataisiin tavoitettua & jäsenemme tuntisivat Warrantin olevan
olemassa juuri heitä varten jatkossakin.
Korona-aika on varmasti vaikuttanut vahvasti siihen, miten Warrantin jäsenet viihtyvät Vaasassa ja miten
moni kokee olevansa osa yhteisöämme. Hallituksessa tavoitteenani olisi vaikuttaa Warrantin toimintaan
niin, että jokainen jäsen, myös ne, joille kokemus Warrantin toiminnasta on jäänyt vähäiseksi koronan
takia, kokisivat ainejärjestömme helposti lähestyttävänä ja näkyvänä osana arkeaan & tuntisivat olevansa
osa yhteisöämme. Operatiivisen vastaavan rooliin sisältyvät tehtävät vastaavat hyvin tätä tavoitetta.
Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa w-huoneen toiminnan vakiinnuttamista niiden arkeen, jotka eivät
koronan takia ole päässeet sitä parhaiten hyödyntämään, mutta myös takaisin vanhempien vuosikurssien
opiskelijoiden arkeen niin, että jokainen jäsen kokee w-huoneen käytön sujuvaksi. Tämän lisäksi haluan
edesauttaa meidän käynnissä olevaa tilaprojektia mahdollisimman tehokkaasti ja tehdä tilasta
mahdollisimman viihtyisän & helppokäyttöisen jäsenille tilaprojektiryhmän kanssa. Mielestäni Warrantin
yhteisöllisyys koskee jokaista jäsentä fuksista maisteriin asti. Entisenä maisteritutorina haluaisin päästä
kehittämään ja laajentamaan maisteripuolen ja kv-puolen toimintaa niin, että hekin kokevat olevansa yhtä
tärkeä osa yhteisöämme. Operatiivisena vastaavana jatkaisin myös sujuvaa yhteistyötä kerhojen kanssa,
jotta heillä olisi parhaat mahdolliset valmiudet Warrantin puolesta toteuttaa toimintaansa.
Roolin ollessa uusi on sen integroituminen hallitukseen vahvasti tekijästään kiinni. Roolin saa osaksi
hallituksen jokapäiväistä toimintaa tekemällä siitä tarpeellisen niin hallituksen jäsenille kuin
jäsenistöllekkin yllämainitsemieni asioiden & viestinnän kautta. Hallitustyöskentely on vahvasti
tiimipelaamista, jonka takia roolin saa parhaiten integroitua hallituksen toimintaan tekemällä aktiivisesti
yhteistyötä muiden hallituslaisten & sidosryhmien kanssa. Rohkea oma-alotteisuus on myös hyödyksi
uuden roolin vakiinnuttamisessa toimintaan.
Sopisin tähän pestiin, koska joukkueurheilutaustan myötä olen oppinut tärkeää yhdessä tekemisen
meininkiä, olen kova tekemään töitä ja haluan aidosti toimia meidän jäsenistön hyväksi. Koen, että
aiempien roolien kautta olen päässyt näkemään Warrantin toimintaa monesta eri näkökulmasta ja
hahmottamaan sitä kokonaisuutena hyvin, jonka myötä omaan vahvan pohjan hypätä täysin uuteen
rooliin hallituksessa. Tämän lisäksi vuosijuhlavastaavan pestissä olen oppinut paljon tilasuunnittelusta sekä
koen kehittyneeni aikataulutuksen & juoksevien asioiden hoitamisen mestariksi. Uskon, että näistä kaikista
on hyötyä hallitustyöskentelyssä. Tämän lisäksi hallituksen jäsenenä kokisin olevani helposti lähestyttävä
henkilö, jolle voi matalalla kynnyksellä tulla juttelemaan toiveista & palautteesta Warrantin toimintaan
liittyen.
Yhteenvetona olisi hienoa päästä osaksi Warrantin hallitusta, koska haluan omalta osaltani päästä
vaikuttamaan siihen, että jokainen jäsenemme kokee jatkossakin Warrantin hallituksen ajavan aktiivisesti
heidän etujaan & olevan osa heidän arkeaan !

