Elias Kyllönen
Moi! Olen 21-vuotias toisen vuoden opiskelija, tapahtumissa tänä syksynä useasti tavattu henkilö ja
niissä myös viihtynyt. Tulen hyvin ihmisten kanssa toimeen ja
minua ei jännitä uudet kohtaamiset.
Paljon olen nuoreen ikääni nähden kerennyt toimimaan
erilaisissa tehtävissä, jossa vastuuta on vaadittu: muun muassa
tuomarina, kilpailunjohtajana sekä valmentajana. Olen
toiminut kahdella eri kouluasteella oppilaskunnan
puheenjohtajana, mutta Vaasassa en ole vielä hallitustoimintaa
päässyt kokemaan. Siviilissä taas olen viimeiset kolme vuotta
istunut tennisseuran hallituksessa eli perusperiaatteet
hallitustoimimisesta on tiedossa.
Miksi haet Warrantin hallitukseen?

Ensimmäisen opiskeluvuoden koronafuksina viettäneenä tiedän miten tärkeätä työtä ainejärjestöt
tekevät. En ole kuullut mitään huonoa siitä, että on toiminut Warrantin hallituksessa. Siinä
tehtävässä tapaa paljon uusia ihmisiä ja pääsee tekemään heidän opiskeluajastaan ikimuistoisen.
Koin, että tutoroinnin kautta sai hyvät valmiudet näin vastuullisessa ja vaativassa tehtävässä
toimimiseen. Tutorin roolissa pääsin toimimaan laajasti jäsenistön kanssa ja näin myös paremmin
Warrantin toimintaa ”normaalioloissa”. Olisikin mahtavaa päästä osaksi tällaista porukkaa ja
tekemään Warrantista Suomen parhaan ainejärjestön (vaikka sitä se ainakin minulle on jo nyt).
Hallitus saisi minusta ahkeran ja innokkaan jäsenen, joka haluaa tehdä opiskelijaelämästä
mahtavaa!
Sosiaalipoliittinen vastaava: Miten johtaisit jaostoa, joka on selvästi jaettu kahteen tehtävien
osalta (Kulttuuri ja Liikunta)

Pitäisin selvänä, ettei kumpikaan sulje toisiaan pois vaan molempia tarvitaan. Molemmat ovat
todella tärkeitä varsinkin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät viihdy alkoholillisissa tapahtumissa.
Molemmat tuovat kivasti vaihtelua tavalliseen arkeen, sekä tällaisella toiminnalla saadaankin
varmasti tyytyväisempiä opiskelijoita yleisesti. On myös ollut ilo huomata tänä syksynä, kuinka
suosittuja tapahtumia nämä jaostot ovat pystyneet luomaan. Eli lyhykäisyydessään: ei sisäistä

kilpailua kulttuurin ja liikunnan välille. Antaisin molemmille täysin samanlaisen painotuksen enkä
suosisi kumpaakaan.

• Yrityssuhdevastaava x2: Mikä on mielestäsi Warrantin myyntivaltti ja miten myisit Warranttia
eri yrityksille hyödyntäen sitä?

Itse näkisin suurena myyntivalttina meidän ainejärjestön jäsenmäärän. Olemme yksi suurimmista
kauppatieteiden ainejärjestöistä, joten yrityksillä on mahdollisuus saada suurta näkyvyyttä tiettyyn
kohderyhmään. Meille tulee myös paljon opiskelijoita eri paikkakunnilta. Näiden avulla pystyisi
myymään yrityksille näkyvyyttä vaikkapa haalareista tai yritykset pääsisivät esittelemään omaa
toimintaansa meidän sosiaalisen median kanavissa. Yritykset voisivat löytää uusia työntekijöitä ja
asiakkaita sekä me saisimme vastavuoroisesti yhteistyökumppaneita. Myynnissä painottaisinkin
yrityksen näkyvyyden lisäämistä tietylle kohderyhmälle.

