
Hei! 
 
Olen Miro Myrttinen ja haen Warrantin hallitukseen yrityssuhdevastaavaksi sekä toisena 
hakuna NESU-puheenjohtajaksi,  
 
1. Miksi haen Warrantin hallitukseen:  
 
Ensimmäisenä ja tärkeimpänä syynä hakea hallitustoimintaan on mahdollisuus päästä 
aktiivisesti vaikuttamaan sekä kehittämään oman ainejärjestön toimintaa ja täten edistää 
yhteisöllisyyttä sekä yleistä viihtyvyyttä. Olen ollut ensimmäisestä lukuvuodesta asti 
mukana aktiivisesti sekä Warrantin että muiden Vaasassa toimivien opiskelijayhteisöjen 
parissa, joten olen jo päässyt näkemään miten paljon hyvää voidaan saada aikaiseksi. 
Näiden myötä on myös kertynyt riittävästi kokemusta, ymmärrystä sekä rohkeutta hakea 
hallitukseen asti.  
Warrantti on ainejärjestönä hyvä, mutta sen toimintaa voi aina parantaa ja olisikin kunnia 
päästä itse olemaan osana tätä kehitystä. Lisäksi aktiivitoiminta on aina tilaisuus tutustua 
uusiin ihmisiin ja ideoida asioita yhdessä. Tahtoisin myös Warrantin hallituksesta vielä 
helpommin lähestyttävän ja uskon että olisin tämän asian edistämiseen mainio henkilö.  
 
2. Roolikohtaiset kysymykset 
 
NESU-puheenjohtaja - Miten näet roolisi NESU-Waasan puheenjohtajana: 
 
Näkisin pj-roolin NESU:ssa niin että tämä henkilö edustaa tarvittaessa koko NESU-
Waasaa ja on loppupeleissä vastuussa siitä että asiat NESU:n osalta hoituvat. Toki tukena 
on tarkasti valittu NESU-Waasan hallitus, mutta pj on loppupeleissä vastuussa kaikesta.  
NESU-toiminta on minulle entuudestaan tuttua ja koen että minulla olisi puheenjohtajan 
roolille paljon annettavaa, sillä se vaatii avoimuutta, sosiaalisuutta, joustavia aikatauluja ja 
runsaasti esilläoloa. Nämä kaikki minulta löytyy, kuten myös sitsikokemusta, niin 
järjestämisestä, toastaamisesta, ulkopaikkakuntien sitseistä ja ihan perinteisestä 
sitsaamisesta.  
Näen myös että puheenjohtajan tulisi osata asioita eri kerhon roolien tiimoilta. Tähän 
auttaa aiempi toimintani eri aktiivitoimintojen parissa, kuten projektien, yritysyhteistyön 
kuin ihan täyden puheenjohtamisenkin kautta.  
Näen myös vahvuutena sen etten tule NESU-Waasan istuvasta hallituksesta, 
ulkopuolisena on helpompi tuoda mukanaan uusia tuulia sekä näkemyksiä.  
Näen NESU-Waasan puheenjohtajalla paljon potentiaalia kehittää NESU-Waasan 
toimintaa ja tähän tehtävään koen olevani valmis ja riittävällä tietotaidolla varustettu.  
 
Yrityssuhdevastaava - Mikä on Warrantin myyntivaltti ja miten hyödyntäisit sitä Warrantin 
kauppaamisessa toisille yrityksille: 
 
Warrantin myyntivaltti on sen jäsenten aktiivisuus arkiasioiden ympärillä. Sen 
kauppaaminen on sujuvaa oikein tehtynä, sillä kuka ei haluaisi yhteistyötä tai työntekijää 
joka on valmis puurtamaan myös laatikon ulkopuolelta ja kehittämään sen ympärille. 
Tavallisia työntekijöitä löytää jokaisesta kolkasta, vaan ei Warrantilta, sillä täällä yhteisö ja 
ympäristö muokkaavat aktiivisia toimijoita ja juuri siksi kilpailuvalttimme on lähes lyömätön 
jo heti kättelyssä.  
Tämän lisäksi Warrantilaiset ovat myös tunnollisia. Mikäli tätä ylimääräistä aktiivisuutta ei 
tarvitakaan, hoidetaan hommat silti tehokkaasti ja tunnollisesti.  



 


