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Pöytäkirja 1/2019
Aika: 30.1.2019. klo 12:00
Paikka: Klubi 57, Pinninkatu 57, Tampere
Paikalla:

Lassi Viljakainen
Aino Pukaralammi
Antti Poikolainen
Eero Kiiski
Eero Pitkäsalo
Janne Vikman
Mikko Malmström
Valtteri Perämäki

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa 12:05
2. Kokouksen järjestäytyminen
Toimikunta järjestäytyi
Valittu puheenjohtajaksi Lassi Viljakainen
Valittu sihteeriksi Aino Pukaralammi
3. Strategian tavoitteet
- Luodaan visio, missio ja arvot Boomille. Strategia luodaan sektorikohtaisesti, strategia on
lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva, joka tarkistetaan ajan X päästä
- tulevina vuosina hallituksen toimintasuunnitelman tulisi noudattaa laadittua strategiaa
- Tavoite saada strategiaesitys kasaan sykoon 2019
4. Strategiatyö
Toimikunnan kokoukset, kokoontumiset kerran kahdessa viikossa. Mahdollisuus muuttaa sitä
myöhemmin. Lähtökohtaisesti ilta-aikaan.
Jäsenten kuuntelu ja alumniverkoston hyödyntäminen isossa osassa.
Tilaisuus jäsenistölle kuulla ja osallistua prosessiin, voidaan järjestää mahdollinen kokoontuminen
keskustella asiasta. Mahdollisimman monessa kanavassa läpinäkyvyyttä. Viikkotiedotteeseen
pysyvä palsta. Sähköposti strategia@boomi.fi
Forms-tyyppinen kysely kevyellä jalalla, viikkotiedotteeseen. Ajatuksia strategiatyöstä, ehdotuksia
visioon, missioon ja arvoihin.

-

Eri tapoja osallistaa jäsenistöä:
yks tai kaks tapahtumaa, Bolahengellä. Vapaa sana ilmaista, mitä mieltä Boomista.
”Mitä Boomi merkitsee sinulle?” Forms
Strategianurkka, jokin fyysinen paikka
Jodel-kanavana käyttöön, anonymiteetin nostaminen esille
Muiden ainejärjestöjen osallistaminen
Kaksi Formsia, sisäisille jäsenille ja ulkoisille
Forms muille kylteriainejärjestöille
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-

Instastory, kysely
Facebook
Henkilökohtaisesti LinkedIniin
Maksettu Fb tai Instamainos
Jäsenrekisterin sähköpostien hyödyntäminen
Vuoden aloituskirje muille ainejärjestöille jne., helpottaa kontaktointia Boomin suuntaan
Kysy strategiasta 2h-ilta, kun ekat vedokset on julkaistu
powerpoint Bolan-pöydille

5.

Toimialakohtaiset jaot

Pois toimialakohtaisesta ajattelusta, hyvä käydä toki toimialakohtaisesti, mutta ei strategiaan.
Otetaan teemoja jokaiseksi kerraksi.
Teemoja:
-

varainhankinta, taloudenpito, tapahtumatarjonta
Palataan tähän myöhemmin

6. Aikataulu
Tavoite saada strategiaesitys sykoon 2019. Syyskuun loppuun 30.9.2019 mennessä valmiina
ensimmäinen vedos. Siitä viikko aikaa jäsenistön kommenteille (tähän etukäteisilmoitus
jäsenistölle tulevasta kommentointimahdollisuudesta), kaks viikkoa aikaa korjauksille (google
docs/excel, jossa näkyy myös muutokset yms), tämän jälkeen muokkauksia ja lokakuun viimeisellä
viikolla 21.10 korjattu esitys valmiina toiselle kommenttikierrokselle. Marraskuun alkuun mennessä
lopullinen versio meillä valmiina. Sitten visuaalinen puoli.
Katsotaan päivämääriä sen mukaan, kuinka isoja muutoksia tulossa.
Toimikunnan dedikset vedoksille kommentointia varten 28.9. ja 19.10.
Ensimmäinen sisäinen luonnos alkukesästä, kesään mennessä alustava vedos: 15.5.?
31.3. sunnuntai, tähän mennessä yllä mainituilla kanavilla hankittu kommentteja kaikilta, joilta
haluamme.
Pari ensimmäistä viikkoa hyödynnetään omia verkostoja ja kerätään muistiinpanoja, mistä
näkökulmista lähdetään asiaa katsomaan.
Seuraavan tapaamisen teema: mihin kysymyksiin strategian pitäisi vastata? Tukea omista
verkostoista strategiatyötä varten. Kolmanteen kokoukseen ensimmäinen toimikunnan ulostulo.
7. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 13:16
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