Mikä on ESN?
Erasmus Student Network (ESN) on on Euroopan suurin opiskelijajärjestö, joka on perustettu
1989 tukemaan opiskelijavaihtoja. ESN:llä on yli 530 paikallista järjestöä 40 maassa. ESN
toimii kolmella tasolla: paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. ESN pyrkii edistämään
liikkuvuutta ja luomaan joustavamman opiskeluympäristön tukemalla opiskelijavaihtoa ja
tarjoamalla
kansainvälistymis
mahdollisuuksia
paikallisille
opiskelijoille
(“Internationalization at home”).
ESN Vaasa on yksi Suomen 17 ESN:n paikallisosastosta ja toimii osana ESN Finlandia. ESN
Vaasa on avoin kaikille ja jäsenemme ovat pääasiassa kaikista viidestä Vaasan
korkeakoulusta (Vaasan yliopisto, Hanken, Åbo Akademi, Novia ja VAMK). ESN Vaasa on
yhteinen kaikille korkeakouluille, vaihto-oppilaille, suomalaisille, että kansainvälisille
opiskelijoille. ESN:n virallinen kieli on englanti, jota pyrimme käyttämään lähes
poikkeuksetta, kuitenkin toiminnassamme on mukana opiskelijoita monista eri
kansallisuuksista.
Perinteisesti olemme järjestäneet muun muassa seuraavanlaisia aktiviteetteja joka lukukausi:
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Welcoming party
Helsinki - Tallinna reissu
Viisumivapaa reissu Pietariin (yhteistyössä Timetravelsin kanssa)
Lappi reissu (yhteistyössä Timetravelsin kanssa)
Lofootit Norjassa (yhteistyössä Timetravelsin kanssa)
Baltian maat (yhteistyössä Timetravelsin kanssa)
ESN Finland Pirates of the Baltic Sea – opiskelijaristeily tukholmaan
Karaoke
3 x Sitsit
International Dinner
Dinner in the dark
Euro Dinner
Avantouinti
Kissatalovierailut
Pubivisat (kerran kuukaudessa)

● Farewell party
Näiden lisäksi meillä on urheilutapahtumia, keilausta, beer pongia ja uusia tapahtumaideoita
saa aina ehdottaa meille! Parhaiten perillä tulevista tapahtumistamme pysyy seuraamalla
Facebook sivuamme!
ESN Vaasassa on kahdeksan hallituksen jäsentä, jotka vapaaehtoisesti työskentelevät
parhaansa mukaan luodakseen parhaan mahdollisen kokemuksen kaikille opiskelijoille,
kuitenkin kaikkien tapahtumien järjestäminen ei olisi mahdollista ilman aktiivi jäseniämme.
Aktiivit ovat ryhmä vapaaehtoisia, jotka voivat auttaa tapahtumien järjestämisessä ja
toteuttamisessa aina kun on kiinnostusta tai aikaa. Aktiivit voivat auttaa tapahtumissa,
viestinnässä tai olemalla group leader reissuissa. Aktiiviksi voi liittyä lähettämällä mailia
president@esnvaasa.net (Minna) tai liittymällä Facebook ryhmään “Volunteers: ESN Vaasa
actives 2019”.
Tällä hetkellä ESN Vaasan hallituksessa vaikuttavat:
Minna Rantala - President (puheenjohtaja)
Eleonora Matrella - Vice-President (varapuheenjohtaja)
Daniela Mård - Social Inclusion Coordinator
Niko Rintala - Treasurer (rahastonhoitaja)
Nelly Töyrylä - Marketing Manager (viestintävastaava) (1.8.2019 asti)
Sami Korpela - Event Coordinator (Theme Parties) (tapahtumakoordinaattori - teemabileet)
Sari Timonen - Event Coordinator (Sitsit) (tapahtumakoordinaattori - sitsit)
Youssef Mansour- Event Coordinator (Sports) (tapahtumakoordinaattori - urheilu)

ESN Vaasan yhteistyökumppaneita (Lisää infoa ja tarjoukset - ESNcard.org):

Yhteystiedot:
Board@ESNvaasa.net
Facebook: ESNvaasa
Instagram: @ESNvaasa
www.ESNvaasa.net

What is ESN?
Erasmus Student Network (ESN) is the biggest student association in Europe. Registered in
1989 for supporting and developing student exchange. Over 530 local sections in 40 countries
in the European Higher Education Area.
ESN is operating on three levels: local, national, and international. ESN works for the
creation of a more mobile and flexible education environment by supporting and developing
student exchange from different levels and providing an intercultural experience also to local
students who cannot go to exchange abroad (“Internationalization at home”).
ESN Vaasa is one of 17 sections among Finland, and works also as a part of ESN Finland.
Our section is organizing social activities mainly targeted to students of five Higher
Education Institutions located in Vaasa. We also welcome guests from other cities and
countries to take part in our activities.
Every semester we traditionally offer following activities:
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Welcoming party
Helsinki-Tallinn trip
Visa free trip to St. Petersburg (in cooperation with Timetravels)
Trip to Lapland (in cooperation with Timetravels)
Trip to Lofoten Islands in Norway (in cooperation with Timetravels)
Trip to Baltics (in cooperation with Timetravels)
ESN Finland Pirates of the Baltic Sea – party cruise to Stockholm
Karaoke nights
3 x Sitsit parties
International Dinner
Dinner in the dark
Euro Dinner
Ice swimming
Cat House visit
Pub Quizzes (once a month)
Farewell party

Apart from those, every semester we also offer sport activities, bowling, beer pong and other
events, organized in collaboration with our partners. Keep updated all the time – like and
follow our Facebook page, or become a member and start receiving our newsletters!

We have eight board members who are working hard to provide the best experience to
students, but it would all be impossible without our active members. Active members are a
group of volunteers who help us with preparations and implementations of the events, trips,
communications and much more! To become active member send an email to
president@esnvaasa.net (Minna) or join the actives group on Facebook “Volunteers: ESN
Vaasa actives 2019”.
Our current board:
Minna Rantala (VAMK) - President
Eleonora Matrella (UVA) - Vice-President
Daniela Mård (ÅA) - Social Inclusion Coordinator
Niko Rintala (VAMK) - Treasurer
Nelly Töyrylä (UVA) - Marketing Manager (until 1.8.2019)
Sami Korpela (VAMK) - Event Coordinator (Theme Parties)
Sari Timonen (VAMK) - Event Coordinator (Sitsit)
Youssef Mansour (VAMK) - Event Coordinator (Sports)

Some of the partners of ESN Vaasa (Check out more from ESNcard.org):

Contact us:
Board@ESNvaasa.net
Facebook: ESNvaasa
Instagram: @ESNvaasa
www.ESNvaasa.net

