HAKEMUS WARRANTIN HALLITUKSEEN

ALEKSANTERI SOVA
Tervehdys! Näin heti hakemukseni alkuun pari sanaa itsestäni: nimeni on
Aleksanteri Sova ja olen 22-vuotias toisen vuosikurssin kansainvälisen
liiketoiminnan opiskelija. Ihmisenä olen erittäin sosiaalinen, urheilullinen
sekä sen ja monen muun asian suhteen tavoitteellinen. Näin Warrantin
hallitukseen hakiessani tärkeimpiä luonteenpiirteitäni koen olevan
luovuuteni, sosiaalisuuteni sekä heittäytymiskykyni.

MIKSI HAEN WARRANTIN
HALLITUKSEEN?

Syyt, miksi nyt haen hallitukseen pohjautuvat pitkälti siihen, miten hyvin olen täällä
Vaasassa viihtynyt, etenkin osana Warranttia. Vaikka koronavuosi tekikin monen
uuden opiskelijan (”koronafuksin”) opintojen alkuun varmasti syvän loven, olen
mielestäni tästä huolimatta päässyt erittäin onnistuneesti mukaan toimintaan, kiitos
huikeiden kanssaopiskelijoideni. Ainejärjestömme toiminta on kiinnostanut minua jo
pitkään, aina siitä päivästä lähtien, kun yliopistomme ruksin opintopolun
hakulomakkeeseen. Tällä hetkellä toiminkin Warrantin vuosijuhlien toisena
vuosijuhlatoimihenkilönä, minkä ansiosta olen päässyt tutustumaan toimintaan heti
alusta saakka kokonaisvaltaisesti ja olemaan tekemisissä hyvin monen eri tahon
kanssa. Huikeat kokemukset nykyisessä pestissä sekä mahtavat tyypit ympärilläni
ovat saaneet minut halukkaaksi edistämään sekä tukemaan ainejärjestömme
toimintaa entistäkin enemmän. Warrantin hallituksessa koenkin pystyväni antamaan
kaikkeni ainejärjestömme sekä etenkin kanssaopiskelijoideni eteen, sillä tiedän
minulta löytyvän edellytyksiä sekä tahtoa kehittää toimintaa entisestäänkin.

PESTIKOHTAINEN KYSYMYS 1.

Projektivastaavalle tärkeimmät ominaisuudet ovat luovuus, kyky toimia paineen ja
stressin alla sekä kyky hallita suuria kokonaisuuksia. Kun tehtävänä on olla vastuussa
tapahtumista, joita suuri yleisö odottaa, syntyvät paineet väistämättä. Paineiden
syntyessä onkin ennen kaikkea tärkeää, että kykenee niistäkin huolimatta pitämään
pallon tiukasti käsissä ja viemään projektin maaliin saakka. Suuria ja pienempiäkin
tapahtumia järjestettäessä, yhdessä jaostolaisten kanssa, on kyettävä myös
organisoimaan sekä johtamaan projektin etenemistä taitavasti, varsinkin kun usein
tapahtuman sujuva aikataulutus ja järjestäminen kolmansien osapuolien kanssa sitä
vaatii. Luovuus puolestaan on Warrantin projektivastaavan pestissä mielestäni
erittäin tärkeä ominaisuus, sillä uudenlaiset toteutukset innostavat uuden
jäsenistömme lisäksi myös vanhaa jäsenistöä aktiiviseen osallistumiseen.

PESTIKOHTAINEN KYSYMYS 2.

Kahden mielestäni toisistaan suhteellisen paljon eroavan jaoston yhdistymisen
myötä sopon tehtävänä on pitkälti ymmärtää jaostolaisten mielenkiinnon kohteet ja
niiden hyödyntäminen niin, että jokainen pääsee osoittamaan vahvuuksiaan
toiminnan järjestämisen myötä. Johtaisin jaostoa siis enemmänkin aktivoivasti ja
eteenpäin johdattelevasti. Jaostojen yhdistymisen myötä on tärkeää huomioida
jaostolaisten kiinnostusten kohteiden mahdollinen eriäväisyys ja samalla luoda sekä
liikunnallisista, että kulttuuripitoista tapahtumista kiinnostuneille houkutteleva
jaosto, johon hakea myös tulevaisuudessa. Koen sekä liikunnallisilla että
kulttuuripitoisilla tapahtumilla olevan huomattavaa potentiaalia, joten haluan myös
edistää molempien tyylisten tapahtumien toteuttamista sekä määrää!

PESTIKOHTAINEN KYSYMYS 3.

Markkinointivastaavan rooli on jäsenistömme tiedottamisen ja aktiivisen
osallistamisen sekä liiketoiminnan ylläpitämisen kannalta erittäin tärkeä. Suuren
jäsenistön omaavana sekä paljon muiden sidosryhmien kanssa työtä tekevänä
järjestönä on tärkeää pitää yllä laadukasta tiedotusta niin, että se tavoittaa
kohdehenkilöt tehokkaasti, eikä mitään unohdu. Tehokkaan tiedotuksen varmistaisin
luovalla toteutuksella ja suunnittelulla: sosiaalisen median kautta tapahtuvan
tiedotuksen on oltava visuaalisesti kiinnostavaa ja noudatettava yhteistä linjaa.
Tiedottamisen toteutuksessa on paljon työtä, minkä takia markkinointivastaavan
rooli on myös aktiivisesti osallistaa sekä ohjeistaa markkinointijaostoa, jotta
markkinoinnin punainen lanka säilyy.

PROJEKTIVASTAAVA:
Mitkä ovat projektivastaavan kolme
tärkeintä ominaisuutta ja miksi?

SOSIAALIPOLIITTINEN
VASTAAVA:
Miten johtaisit jaostoa, joka on
selvästi jaettu kahteen tehtävien
osalta (Kulttuuri ja Liikunta)?

MARKKINOINTIVASTAAVA:
Minkälaisena näet
markkinointivastaavan roolin ja
miten varmistaisit, että Warrantin
tiedotus tavoittaa kaikki jäsenet?

