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KUKA OLEN?

Olen Joona Karstu, 24-vuotias kolmannen vuoden kauppatieteiden opiskelija.  Pääaineenani
opiskelen johtamista, ja kuluvan vuoden ajan olen toiminut Projektijaostossa
yrityssuhdevastaavan roolissa. Vaikka ensimmäisen opiskeluvuoteni suoritin avoimen
yliopiston puolella etäopintoina, olen Vaasaan muuttamisestani lähtien päässyt
kasvattamaan tänne laajaa verkostoa. Olen täällä päässyt olemaan monipuolisesti mukana
aktiivitoiminnassa, joka onkin vienyt täysin mennessään. Tänä syksynä pääsin myös
olemaan mukana tutor-projektissa, jossa toimin maisteritutorina. Olen tutustunut läheltä
Warrantti ry:n toimintaan ja nähnyt, mitä sen toimintatapoihin ja arvoihin kuuluu. Olen
nähnyt sen massiivisen potentiaalin, joka ainejärjestössämme kytee. 

MIKSI HAEN HALLITUKSEEN?

Haen Warrantin puheenjohtajaksi, sillä Warrantti tarvitsee myös tulevalle kaudelleen
puheenjohtajan, joka pystyy innovatiivisesti vastaamaan kasvavan jäsenistön tarpeisiin.
Puheenjohtajan, joka vie Warranttia varmoin askelin eteenpäin. Puheenjohtajan, joka tuntee
Warrantin toimintatavat, mutta pystyy tuomaan sen toimintaan myös uusia näkökulmia,
jotta me emme jää kehityksen osalta liikaa kiinni vanhoihin tottumuksiin. 

Me voimme pian olla Suomen suurin kylteriainejärjestö. Tällainen kasvu tuo mukanaan
mahdollisuuksia uudenlaiselle ajattelulle. Avain menestyksekkääseen tulevaisuuteen ja
edunvalvontaan on toimiva yhteistyö. Yhteistyö Vaasassa hallitusten jäsenten, jaostojen ja
yliopistomme ainejärjestöjen kanssa, sekä yhteistyö suurimpien sidosryhmiemme, kuten
Suomen Ekonomien, VYY:n, Vaasan Yliopiston ja muiden kylteriainejärjestöjen kanssa.
 
Tahdon aidosti vaikuttaa ainejärjestömme toimintaan  tulevalla kaudella. Tämän takia haen
puheenjohtajan pestin lisäksi tapahtumavastaavaksi. Minulla on todella paljon annettavaa
Warrantille jokaisella osa-alueella, mutta vahvin kokemukseni ja taitoni kohdistuu
tapahtumasektorille. Jos jäsenistö ei valitse minua puheenjohtajakseen, haluan vaikuttaa
Warrantin toimintaan tapahtumasektorilla ja kuten puheenjohtajana, olen valmis antamaan
kaikkeni tapahtumavastaavan pestille.



MINKÄLAINEN OLEN JOHTAJANA? MIKÄ OLISI TÄRKEIN 
OMINAISUUTENI PUHEENJOHTAJANA JA MIKSI? 

Erilaiset tehtävät vaativat erilaista johtajuutta. Johtajana osaan sovittaa roolini pestiin
sopivaksi. Warrantin puheenjohtajana olisin suunnannäyttäjä, joka varmistaa toiminnan
toteutumisen isossa kuvassa strategian vaatimalla tavalla. Puheenjohtajalla on suuri vastuu
ja tämä vastuu näkyy etenkin silloin, kun asiat eivät mene suunnitellusti. Olen aina
halunnut ottaa vastuuta ja olla se henkilö, joka seisoo tekojensa takana, kuten myös
ainejärjestömme takana, niin hyvässä kuin pahassa.

Tärkein ominaisuuteni puheenjohtajana olisi palo parantaa Warrantin toimintaa
kokonaisvaltaisesti ja edustaa jäsenistöämme omana itsenäni. Olen aina valmis oppimaan
uutta, mutta tämä palo on jotain, mitä ei voi oppia. Warrantti tarvitsee tulevallekin
kaudelleen puheenjohtajan, joka aidosti tahtoo viedä maaliin asettamansa tavoitteet ja voin
omasta puolestani luvata olevani se henkilö. 

MITKÄ OVAT TAPAHTUMAVASTAAVAN KOLME TÄRKEINTÄ 
OMINAISUUTTA JA MIKSI?

Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu Projektijaoston toisen vastaavan roolin lisäksi
yhteistyö Oy Fondis Ab:n kanssa. Molempiin tehtäviin tarvitaan tarkkaa organisointi- ja
yhteistyökykyä. Lankojen ja kalenterin on pysyttävä käsissä ja yhteistyön onnistuttava, niin
jaoston sisällä, kuin ulkopuolellakin. 

Kolmas ominaisuus on mielestäni halu kehittää innovatiivisesti nykyisiä tapahtumia ja jopa
luoda uusia tapahtumakonsepteja. Tässä pestissä on organisoinnin ja yhteistyökyvyn lisäksi
paikka luoville ideoille. Warrantin tapahtumasektorin yksi vahvuuksista on mielestäni juuri
luovat tapahtumat, joita tarvitaan tulevaisuudessa vieläkin enemmän, jotta voimme erottua
tapahtumillamme myös kansallisella tasolla. 


