
Hakemus Warrantti ry:n puheenjohtajaksi 
 

Ensimmäinen hallitusvuoteni on lähestymässä päätöstään. 

Nyt satoja kokemuksia rikkaampana on tullut aika kääntää 

seuraava sivu vielä toistaiseksi julkaisemattomassa 

elämänkerrassani ja hakea rakkaan ainejärjestömme 

Warrantin puheenjohtajaksi.  

 
Minä olen Niko Rantanen ja useimmat varmasti tuntevat 

minut istuvan hallituksen tapahtumavastaavana, toiset 

yhdistävät minut suoraan Projektijaostoon, osa 

Rannikkoapproihin sekä osa VYY:n Tutorprojektiin. 

Yliopistomme aktiivinen yhteisö toivotti minut 

tervetulleeksi heti ensimmäisistä askelista Siperia 

simulaattorin yli ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä. 

 

Porissa syntynyt ja siellä varttunut oman tiensä kulkija, joka ei koskaan ole kadottanut sitä 

lapsuuden ikuista mielenkiintoa uusia asioita kohtaan. Elämänrikkaita vuosia on tullut taottua 

23 kappaletta ja viimeisimpien vuosien villityksenä ovat olleet rahoituksen opinnot sekä 

aktiivitoiminta. Olen erityisen ylpeä siitä, miten rohkeasti olen pienestä pitäen uskaltanut 

osallistua itseäni kiinnostavaan toimintaan, vaikka harvemmin tämän hieman ujon mutta 

todella uteliaan pojan ystävät eivät lähteneetkään mukaan yhtä innokkaasti uusiin asioihin, 

aina teatterikerhosta it-kerhoon, painista futikseen ja välituntiliikuttajan kautta istumaan 

oppilaskuntaan. Tämä lapsuuden ujous selätettiin ja minusta kasvoi itsevarma puhuja, joka 

uskaltaa olla esillä, nauttii ihmisten seurasta ja eikä pelkää epäonnistua. Jos ei uskalla koittaa, 

ei voi myöskään voittaa. Näiden sanojen, ja tämän rohkeuden, saattelemana minusta tuli 

sukumme ensimmäinen ylioppilas, upseeri ja akateemikko. 

 

Monipuolinen ympäristö pitää minut motivoituneena ja koen olevani parhaimmillani kun 

minulla on monta rautaa tulessa aina erilaisista kehitysprojekteista, vastuutehtätäviin ja 

opintoihin. Ensimmäisenä hallitusvuotena havaitsin kehittyväni jatkuvalla syötöllä ja pääsin 

todella haastamaan itseäni. Vaikka hakeminen puheenjohtajaksi on ollut pitkään pohdinnassa 

syttyi todellinen palo jaostohaastatteluiden aikana kun pääsimme jaoston kanssa näkemään 

miten kymmenistä hakijoista huokui tämä innokkuus ja tahto olla mukana ainejärjestömme 

toiminnassa. Tämä innokkuus on syntynyt yhteisömme ansiosta ja haluan myös jatkossa 

päästä vaikuttamaan siihen miten opiskelijat kokevat kuuluvansa Warranttiin, olevansa 

ylpeästi warranttilaisia.  

 

Tämän vuoden aikana olemme istuvan hallituksen kanssa kehittäneet Warranttia aktiivisesti 

kohti asetettuja tavoitteita jokaisella sektorilla ja tämän työn jatkaminen hyvinvoinnin, 

edunvalvonnan, kansainvälistymisen sekä työelämälähtöisyyden saralla on kasvanut minulle 

myös henkilökohtaisesti erittäin tärkeäksi. Aiemmat vastuutehtävät ovat opettaneet minua 

tunnistamaan erilaisia vahvuuksia sekä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Nautin tiimeissä 

työskentelystä ja tämä heijastuu valmiutena auttaa, opettaa ja johtaa muita. Puheenjohtajana 

haluan tukea hallitustani heidän vastuutehtävissä, toimia luottamuksen rakentajana ja tämän 

johdosta luottaa heidän tekemiin päätöksiin ainejärjestömme kehittämiseksi. Kärsivällisyys ja 

itseluottamus ovat ehdottoman tärkeitä piirteitä sekä kattavat neuvottelutaidot ja taito 

kuunnella ovat lähes elinehto puheenjohtajan roolissa. Kuitenkin tärkein ominaisuus on tahto 

toimia yhteisömme edun puolesta ja viedä Warrantin toimintaa eteenpäin.  

 

Nähdään haastatteluissa.  


