
Haku sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi ´23, Ahti Nissinen 

 

Tervehdys! Alkuun hieman itsestäni. 

Olen Ahti Nissinen, 21-vuotias miehenalku, lähtöisin Suomen 

Kauniaisista. Opiskelen parhaillaan toista vuotta kauppatieteitä ja 

pääaineeni on laskentatoimi ja rahoitus. Haen meneillään olevassa 

haussa Warrantin sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi vuodelle 2023. 

Vapaa-ajallani tykkään liikkua sekä urheilla monipuolisesti. Liikunnan 

lisäksi vapaa-aikaa kuluu kavereita tapaillessa, Netflixiä katsellessa 

sekä tietysti välillä myös kosteammissa merkeissä. 

Kuluvana vuonna toimin LiikKu-jaostossa, jossa olen saanut 

kontolleni lähes kaikkea yrityskontaktoinnin ja liikuntavuoron vetämisen väliltä. LiikKu-jaostossa 

toimiminen onkin antanut itselleni paljon näkökulmia ja eväitä sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävää 

varten. 

Opintojen ohella työskentelen osa-aikaisesti Vaasan yliopiston palkkalistoilla laskentatoimen ja 

rahoituksen yksikössä opetusavustajana. Työni kautta on auennut oiva sauma tarkastella yliopiston 

toimintaa suhteessa opiskelijoihin sekä opetuksellisia asioita ikään kuin ”tiskin molemmilta puolin”. 

Näen työtehtävästäni olevan ainakin osittain hyötyä sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävässä, 

lähestyttäessä asiaa kauppatieteiden opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. 

Tänä syksynä olin osana VYY:n onnistunutta tutorprojektia, jonka koen kasvattaneen minua paljon 

etenkin henkiseltä kantilta. Tutorprojektin aikana opin runsaasti ihmisten ohjaamisesta sekä 

johtamisesta, nimenomaan kampusympäristössä. 

Nykyisellä edustajistokaudella toimin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston varaedustajana, 

jonka ansiosta olen varsin ajantasaisesti kartalla VYY:n (ja siten myös Warrantin) toimintaympäristön 

kehityksestä sekä edustajiston linjaamista päätöksistä. Toisinaan minulle on auennut mahdollisuuksia 

käyttää äänioikeuttani edustajistossa, esimerkiksi viimeisimmässä edustajiston kokouksessa pääsin 

käyttämään ääntäni VYY:n ensi vuoden hallituksen muodostajan valinnassa. 

Kaiken kaikkiaan opinnot sekä eläminen Vaasassa ovat olleet juuri niin mahtavaa, kuin mitä ajattelin 

hakiessani ensisijaisesti Vaasaan opiskelemaan. Nyt olen kuitenkin valmis antamaan osaamiseni, kykyni 

ja aikani rakkaan ainejärjestömme kehittämiseksi! 



Vastaukset esitettyihin kysymyksiin: 

Q: Miksi haet Warrantin hallitukseen? 

A: Koen vilpittömästi, että tällä hetkellä minulla on paljon annettavaa Warrantin jäsenistölle. Ottaen 

huomioon moniulotteisen taustani kampusympäristössä, haluni vaikuttaa opiskelijayhteisön 

tulevaisuuteen sekä olla mukana päätöksenteossa ja toteutuksessa, näen olevani oikea henkilö 

Warrantin ensi vuoden hallitukseen. Mielessäni on ideoita, joilla on mahdollisuus viedä etenkin 

sosiaalipoliittisen vastaavan vastuulla olevaa LiikKu-jaostoa eteenpäin, niin monipuolisuuden kuin 

tapahtumien määrän ja laadun kautta. Tällä hetkellä näen parhaan paikan vaikuttaa jäsenistön 

hyvinvointiin olevan Warrantin hallituksessa. 

Q: Miten edistäisit Warrantin jäsenistön hyvinvointia sosiaalipoliittisena vastaavana sekä LiikKu-

jaostossa? 

 

A: Sosiaalipoliittisena vastaavana ja LiikKu-jaoston vetäjänä kiinnittäisin huomiota entistä enemmän 

LiikKu-jaoston nykyisten tapahtumien määrään. Etenkin viikoittaisilla liikuntavuoroilla on pitkään ollut 

kova kysyntä jäsenistön keskuudessa. Sosiaalipoliittisena vastaavana pitäisin huolen liikunnallisen 

tarjonnan riittävyydestä, lisääntyvien lajikokeiluiden ja/tai viikoittaisten liikuntavuorojen lisäämisen 

muodossa. 

Kulttuuripainotteisten tapahtumien tarjonta on ollut varsin monipuolista ja kiitettävää, mutta niille 

riittää nykyistäkin enemmän kysyntää. Täten edistäisin sosiaalipoliittisena vastaavana Warrantin 

jäsenistön hyvinvointia lisäämällä kulttuuripainotteisten tapahtumien määrää, kuitenkaan tinkimättä 

niiden laadusta. 

Edellä mainitun lisäksi mielessäni on ideoita, joilla voitaisiin monipuolistaa tapahtumatarjontaa 

entisestään. Osassa ideoista on mahdollista sitoa liikunnallista ja kulttuurillista puolta jossain määrin 

yhteen.  

Kuin tiivistääkseni vastaukseni, on jäsenistön hyvinvoinnin edistämiseksi olemassa paljon keinoja, jotka 

sosiaalipoliittisena vastaavana ottaisin mielelläni harteilleni toteutettaviksi. 


