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PESTIT JOIHIN HAEN

RAKAS WARRANTTI

Haen markkinointivastaavan ja mediavastaavan pestejä. Koen, että näissä rooleissa pystyisin antamaan
itsestäni eniten, kuitenkin pystymällä myös kehittämään omia taitojani.
  
Warrantin markkinointivastaavan pesti on moniulotteinen. Olet vastuussa Warrantin yleisilmeestä ja siitä
minkälaisena se näyttäytyy niin opiskelijoille kuin sidosryhmille. Varmistaisin, että Warrantin sisältö
näyttäytyisi samanlaisena kaikilla kanavilla. Kansainvälisenä, ymmärrettävänä, ammattimaisena ja
visuaalisesti kiinnostavana. Tahtoisin keskittyä erityisesti Warrantin nettisivujen uudistamiseen ja
kansainvälistämiseen. Tässä kaikessa tomisi tottakai apuna markkinointijaosto ja tahtoisinkin varmistaa,
että kaikki saavat tehdä tehtäviä, jotka tuntuvat itsestä mielenkiintoiselta. 
Puhun myös sujuvaa ruotsia ja koen tämän suureksi edukseni, koska pystyisin luomaan esimerkiksi
tapahtumakuvauksia ruotsiksi. Tämä edesauttaisi yhteistyötä varsinkin SSHV:n kanssa. Toimin myös
kansainvälisenä maisteri tutorina, eli minulla on myös hyvin läheistä kokemusta siitä, mitä kansainväliset
opiskelijat todella toivovat ainejärjestöltämme ja viestinnältämme. 

Mediavastaavana tahtoisin keskittyä samaan kuin markkinointivastaavana eli kansainvälistämiseen. Koen,
että mediavastaavalla on myös suuri vastuu siinä, että Wykyzine ja W-podi tulevat paremmin
opiskelijoiden tietoisuuteen. Tätä tulisi edesauttaa aktiivisella tiedottamisella, kun uusi jakso tai lehti
tulee ulos. Tahtoisin myös lisätä kansainvälisiä jaksoja ja artikkeleita. W-podi ja Wykyzine ovat suuri osa
Warranttia ja tahtoisinkin saadaa molempiin mukaan ihan tavallisten warranttilaisten arkea. Voitaisiin
järjestää esimerkiksi yleisiä artikkelikirjoitus kilpailuita ja parhaat pääsevät seuraavaan lehteen mukaan. 
Tällä hetkellä W-podissa on menossa kerhojen esittelykierros, joka on mielestäni loistava idea. Tahtoisin
lisätä tällaisia jaksoja, tuoda Warrantin kaikkea toimintaa näkyvämmäksi. 
Koen, että mediajaosto on korvaamaton osa. Tahtoisin varmistaa myös tässä pestissä, että jaostolaiset
pysyvät motivoituneina mielenkiintoisten tehtävien kautta.  

                                                             Nähdään haastatteluissa!
                                                                             Mette

Olen Mette Elopuro ja ikää minulta löytyy 23 vuotta ja alunperin tulen Helsingistä. Pääaineena minulla on
johtaminen ja organisaatiot.
Haen Warrantin hallitukseen yhdestä yksinkertaisesta syystä. Rakastan Warranttia ja warranttilaisia.
Olen toiminut LiiKku- jaostossa nyt vuoden ja sen seurauksena olen vain enemmän kiinnostunut
Warrantista ja ainejärjestömme eteenpäin viemisestä. LiiKussa toimin excu-vastaavana ja koen, että
varsinkin tässä pestissä opin informoimaan asioista nopeallakin aikataululla, sekä kommunikoimaan
monia eri kanavia käyttäen. Hoidin myös sosiaalista mediaa matkan aikana.  
Toimin myös tänä vuonna kansainvälisenä maisteri tutorina. Oli motivoivaa auttaa uusia kansainvälisiä
opiskelijoita integroitumaan Warrantin tiiviiseen yhteisöön. Vuoteni LiiKussa ja tutorina ovat opettaneet
ryhmätyötaitoja, joustavuutta ja luovuuttaa. 
Nämä positiot saivat minut varmemmaksi siitä, että tahdon hakea Warrantin hallitukseen, 
 tuttavallisemmin Wallitukseen. Olen yhteistyökykyinen, luotettava ja ulospäinsuunatutunut -
ominaisuuksia joiden koen olevan tärkeitä hallituslaisessa. 
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