Hakemus Warranti ry:n projektivastaavaksi
Ensimmäinen jaostovuoteni on lähestymässä päätöstään.
Nyt satoja kokemuksia rikkaampana on tullut aika kääntää seuraava
sivu vielä toistaiseksi julkaisemattomassa elämänkerrassani ja hakea
ainejärjestömme Warrantin hallitukseen.
Minä olen Niko J. A. Rantanen ja monet varmasti tunnistavat minut
Tritonian ylähyllyltä, meidän Projektijaoston tapahtumista ja osalle
olen jopa toiminut tutorina. Kun aloitin opinnot vuonna 2020 en
tuntenut Vaasasta ketään ja tänne saapuminen oli kuin hyppy
tuntemattomaan. Löysin nopeasti ympäriltäni aktiivisen yhteisön ja
rakastuin ainejärjestömme toimintaan heti ensi kättelyssä.
Porissa syntynyt ja siellä kasvanut aito, rehellinen ja idearikas tekijä, joka ei koskaan kadottanut
sitä lapsuuden ikuista mielenkiintoa uusia asioita kohtaan. Lukemisen salaisuudet avautuivat
minulle ensimmäisellä luokalla ja sitten meinaan mentiin. Elämänrikkaita vuosia on tullut taottua
22 kappaletta ja nyt viimeisimpänä villityksenä laskentatoimen ja rahoituksen opinnot. Syksyllä
starttailtiin toinen vuosi käyntiin ja fuksivuoden jälkeen oltiinkin jo 70 op vajaa valmis kandidaatti.
Olen aina kulkenut omaa polkuani ja olen erityisen ylpeä siitä, miten rohkeasti olen pienestä
pojanklopista pitäen uskaltanut osallistua itseäni kiinnostavaan toimintaan, vaikka tämän ujon ja
uteliaan pojan kaverit eivät mukaan lähteneetkään, aina teatterikerhosta it-kerhoon, painista
futikseen ja välituntiliikuttajan kautta istumaan oppilaskuntaan. Tämä lapsuuden ujous
selätettiin ja minusta kasvoi itsevarma puhuja, joka uskaltaa olla esillä, nauttii ihmisten seurasta
ja ennen kaikkea ei pelkää epäonnistua. Jos ei uskalla koittaa, ei voi myöskään voittaa. Näiden
sanojen saattelemana minusta tuli sukumme ensimmäinen ylioppilas, upseeri ja akateemikko.
Vahvuuteni projektivastaavana tai tapahtumavastaavana olisivat koordinointi, luottamus sekä
tilanteisiin sopeutuminen ja koen edellä mainittujen olevan myös kolme vastaavalle tärkeintä
ominaisuutta. Tapahtumien järjestäminen vaatii paljon koordinointia (suunnittelu, ajoittaminen,
budjetointi, yhteistyöt, markkinointi, hankinnat, tehtävienjako, toteuttaminen, sujuvuus ja
jälkipuinti). Olen pyöritellyt lankoja käsissäni nuoresta pitäen, ja uskallan sanoa, että hallitsen
suurtenkin kokonaisuuksien koordinoinnin. Koen saavani itsestäni paljon enemmän irti
toimiessani paineen alla, nautin haasteista ja siksi olenkin löytänyt itseni useista
vastuutehtävistä, joissa olen myös menestynyt.
Vastuutehtävät ovat opettaneet minut tunnistamaan tiimistäni erilaisia vahvuuksia, delegoimaan
tehtäviä niiden mukaisesti ja myös luottamaan heidän osaamiseen. Vastaavan tulee kyetä
luottamaan jaostolaisiin ja vice versa. Tämä luottamus tulee kuitenkin ansaita ja tiedän, että
tuleva 14 henkinen jaosto pitää sisällään uskomattoman määrän potentiaalia.
Tapahtumia järjestäessä, ja niiden aikana, tilanteet saattavat muuttua nopeasti, kuten nämä
pandemian vuodet ovat meille näyttäneet. Nämä odottamattomat tilanteet vaativat tehokasta
sekä rohkeaa päätöksentekoa ja tiedän olevani tässä erityisen lahjakas. Tämä peilautuu myös
ongelmanratkaisukykyyni. Mukaudun nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja seison tekemieni
päätösten takana. Tuon ajatukseni luonnostaan esille, mutta ennen kaikkea haluan kuulla myös
muiden mielipiteet; erityisesti tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Yhteisen tavoitteen, ja sen
samanlaisen palon, omaavalla tiimillä saadaan poikkeuksetta paras mahdollinen lopputulos.
Aloitimme yhdessä koko jaoston voimin uuden luvun ja haluan jatkaa sen kirjoittamista.
Nähdään haastatteluissa ja syyskokouksessa heti marraskuun alkaessa.

