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Pöytäkirja 3/2019
Aika: 28.2.2019, klo 19:00
Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, Tampere
Liitteet pöytäkirjan lopussa.
Läsnä:

Lassi Viljakainen (pj)
Aino Pukaralammi (sihteeri)
Eero Kiiski
Antti Poikolainen
Mikko Malmström
Janne Vikman (etäyhteys)
Valtteri Perämäki (etäyhteys)

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 19.13
2. Jäsenkyselypohjan läpikäynti
Vikman oli valmistellut pohjan jäsenkyselylle, joka käytiin läpi kohta kohdalta. Toimikunta totesi,
että avoimet kysymykset itse prosessin kannalta arvokkaimpia, mutta myös vaihtoehtokysymykset
tuovat hyvää dataa suunnittelun tueksi. Kysymyspohja on seuraavanlainen:
1. Opintojen aloitusvuosi
2. Miten olet ollut mukana Boomin toiminnan järjestämisessä?
3. Kuinka aktiivisesti osallistut Boomin toimintaan?
4. Mikä on paras Boomissa?
5. Mitkä ovat Boomin suurimmat kehityskohdat?
6. Miten mielestäsi Boomi on onnistunut seuraavissa asioissa (monivalinta useista asioista)?
7. Mitkä olisivat mielestäsi hyviä arvoja?
8. Mikä on mielestäsi Boomin missio?
9. Mikä olisi mielestäsi hyvä visio Boomille?
10. Mihin suutaan Boomin tulisi viedä toimintaansa jäsenistön suutaan?
11. Mihin suutaan Boomin pitäisi viedä ulkoista brändiään?
12. Miten ottaisit huomioon Tampereen korkeakoulukentän muutoksen Boomin strategiassa?
13. Vapaa sana strategian sisällöstä
14. Toiveet liittyen strategiaprosessiin
Päätettiin tehdä kyselyn kohtiin 6 ja 10 muokkauksia siten, että kohtaan 6 lisättäisiin yksi uusi
kysymys liittyen oppimismahdollisuuksien tarjoamiseen ja kysymystä 10 muutettaisiin
selkeämmäksi. Kysymyksen 12 tarpeellisuudesta keskusteltiin, mutta päätettiin jättää se, mikäli
jollain jäsenellä olisi siitä näkökulmasta arvokasta sanottavaa. Lisäksi kohdan 13 infotekstiä
päätettiin terävöittää, jotta kohdassa kehotettaisiin tuomaan myös huolia tai kriittisiä ajatuksia
liittyen strategiaan.
Päätettiin, että kyselypohja käytetään vielä Boomin hallituksen kokouksessa 4.3., jotta hallitus voi
myös ottaa kantaa kyselyn toimivuuteen. Lisäksi päätettiin ehdottaa hallitukselle, että kyselyyn
vastaajien kesken arvottaisiin jonkinlainen palkinto. Palkinto tulisi hallituksen päätettäväksi.
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Todettiin myös, että Boomilla on jo valmiiksi paljon jäsenkyselydataa aiemmilta vuosilta, joita
tullaan hyödyntämään strategiaa varten laaditun kyselyn tulosten yhteydessä strategiatyössä.
Lisäksi keskusteltiin kyselyn vastausaikataulusta ja julkaisuun liittyvien materiaalien, kuten
visuaalien tuottamisesta. Pukaralammi oli vapaaehtoinen vastaamaan visuaaleista.
3. Tapahtumadatan läpikäynti
Tapahtumadataa esitteli Lassi Viljakainen. Tapahtumadatan läpikäynnin ideana on tunnistaa
boomareiden mieltymyksiä erilaisiin tapahtumiin ja näiden mieltymysten kehitystä.
Tapahtumadatan hyödyntämistä vaikeuttavat seuraavat asiat:
- Eventillan data ei kata kuin pienen osan yhdistyksen tapahtumista, sillä useat tapahtumat eivät
ole vaatineet ilmoittautumista.
- Eventillan data ei kata kuin osan kuhunkin tapahtumiin osallistuneista.
- Vertailukelpoista rekisteriä eri vuoden tapahtumista ei ole saatavilla, sillä eri vuosina
esimerkiksi toimintakertomuksissa samoja tapahtumia on luokiteltu eri kategorioihin.
Tapahtumadatan läpikäynnin seurauksena pystyttiin kuitenkin toteamaan seuraavat asiat:
- Tapahtumien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina.
- Liikunta- ja asiatapahtumien määrä on kasvanut huomattavasti vuosina 2015-2017
- Alkoholillisten tapahtumien (pääasiassa erilaiset bileet) määrä on kasvanut myös viimeiset
vuodet tasaisesti.
Todettiin, että koska helposti käsiteltävää ja kattavaa dataa ei ole saatavilla, tapahtumadataa ei
tulla numeerisesti käyttämään merkittävänä tietolähteenä strategian valmistelussa.
Tapahtumakehityksen trendit on kuitenkin tunnistettavissa, mistä on apua strategiatyössä.
Lisäksi toimikunta keskusteli keinoista, joilla voitaisiin parantaa tapahtumadatan keräämistä ja siten
helpottaa sen hyödyntämistä tulevaisuuden varalle. Keinona mainittiin esimerkiksi palautekyselyt
suurimmista tapahtumista tai hallituksen tuottamat lyhyet raportit jokaisen tapahtuman
perustiedoista. Boomi on myös siirtymässä enenevissä määrin myymään lippujaan Kide.apppalvelun kautta, jonka kautta saatavat raportit ovat Eventillan raportteja käyttäkelposempia.
Tapahtumadatan käsittelyn päätteeksi päätettiin, että Malmström toimittaa edellisten vuosien
toimintakertomukset toimikunnan luettavaksi. Päätettiin myös järjestää toimikunnan pidempi
tapaaminen maalis-huhtikuussa toimintakertomusten läpikäyntiä varten.
4. PESTE:n esittely
PESTE-analyysi on työkalu, jolla pyritään selvittämään ja analysoimaan organisaation toimintaan ja
toimintaympäristöön vaikuttavia merkittävimpiä poliittisia (political), taloudellisia (economical),
sosiaalisia (social), teknologisia (technological) ja ympäristöön liittyviä (environmental) tekijöitä.
Kiiski oli valmistellut ensimmäisen version PESTE-analyysistä (liitteenä). Käsiteltiin jokainen PESTE:n
osa-alue erikseen. Pöytäkirjaan on nostettu oleellisimmat keskustelut.
Political
Polittiset asiat linkittyvät riskienhallintasuunnitelmaan, sillä siihen liittyy paljon asioita joihin Boomi
ei itse voi vaikuttaa.
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Yliopistojen uusi rahoitusmalli
o Uudessa rahoitusmallissa eri alat on jaettu erilaisiin kategorioihin, joiden mukaan
yliopistot tulevat saamaan rahoitusta kyseisen alan koulutuksen järjestämiseen.
o Rahoitusmallin myötä yliopistot tulevat saamaan entistä vähemmän rahaa
kauppatieteiden maistereiden koulutuksesta, mikä vähentää kauppatieteiden
haluttavuutta yliopistojen näkökulmasta, mikä voi johtaa kauppatieteiden opetukseen
saatavan rahoituksen laskuun.
Uusi yliopisto
o On todennäköistä, että melko lyhyellä aikavälillä entisen TTY:n alat tuotantotalous ja
tietojohtaminen yhdistyvät Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Koska on
todennäköistä, että tiedekunnan kaikki alat sijaitsevat tulevaisuudessa samalla
kampuksella, on teoreettisesti mahdollista, että kauppatieteiden opetus tulisi
pidemmällä aikavälillä siirtymään jopa Hervantaan. Vaikka tällä hetkellä muutos
vaikuttaa epätodennäköiseltä, on se hyvä ottaa huomioon strategian suunnittelussa.
Ylioppilaskunta TREY
o Esimerkiki tutorointi järjestetään monissa yliopistoissa ylioppilaskunnan kautta, ja on
mahdollista että TREY ottaa tiukemman otteen tutoroinnista, jolloin Boomin painoarvo
voisi teoriassa heikentyä.
o Ylioppilaskunnan kehitys vaikuttaa myös Tampereen yliopistoyhteisön kehitykseen ja
siten mahdollisiin suhteisiin yli ala- ja kampusrajojen.
Lisäksi poliittiseen kenttää liittyviä asioita ovat mm.
o TOAS
o Pääsykoeuudistus
o Johto ry
o Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Economical
- HB, Appro ja Särkän Märkä
o Boomin suurimmat projektit voivat hyvin, mutta niiden kehitykseen voivat vaikuttaa
monet asiat, kuten opiskelijoiden mieltymykset, sääntely tai yhteistyökumppanit.
o Tapahtumien kehitys otetaan huomioon strategian laadinnassa.
- Tilat
o Boomin tilat ovat sekä mahdollisuus että riski varojen hallinnan kannalta.
o Tilojen täyden potentiaalin hyödyntäminen voi auttaa paikkaamaan muita taloudellisia
riskejä.
o Teoreettisesti mahdollinen opetuksen siirtyminen Hervantaan aiheuttaisi merkittäviä
toimenpiteitä tilojen suhteen.
- Budjetointi ja talouden järjestäminen
o Boomin budjetoinnin tarkkuus ei ole riittävällä tasolla, ja tähän tarvitaan jatkossa
tarkempaa otetta.
o Strategiatyön yhteydessä tavoitteena on tehdä työtä esimerkiksi uuden
talousohjesäännön ja budjetointiuudistusten tekemiseksi. Tähän auttaa tällä hetkellä
käynnissä oleva kirjanpitouudistus.
Social
- Sosiaaliseen osuuteen ei ole suoraan mitattavia tai helposti arvioitavia asioita. Sosiaalisia
asioita ovat muun muassa yhteisöllisyys, jäsenistön aktiivisuus sekä yhdistyksen arvot ja
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perinteet. Sosiaalisiin asioihin tullaan strategiassa ottamaan vahvasti kantaa ja siihen
merkittävää on erityisesti jäsenten toiveet ja kokemukset, joita tullaan kartoittamaan kattavasti
muun muassa jäsenkyselyllä ja haastatteluilla.
Technological
- Miten Boomi voisi parantaa erilaisen teknologian hyödyntämistä toiminnassaan?
o Järjestelmiä kehitetty ja uudistettu merkittävästi viime vuosina ja kehitys jatkuu.
Sähköiset järjestelmät ovat yksi kehittymisen elinehto ja niihin tullaan kiinnittämään
huomiota strategian valmistelussa.
Environmental
- Ympäristö- ja hyväntekeväisyysasioiden tärkeys kasvaa ja ne on myös otettava huomioon
strategian valmistelussa. Näitä tullaan käsittelemään tulevissa kokouksissa erikseen.
5. Riskienhallintakartan alustavan version esittely
Pukaralammi oli valmistellut ensimmäisen version riskienhallintakartasta. Todettiin, että
riskienhallintakartalla on paljon yhteneväisyyksiä PESTE-analyysin kanssa, eikä ensimmäinen luonnos
tuonut PESTE-keskustelun lisäksi vielä merkittävää lisäarvoa. Todettiin, että riskit tulisi kategorisoida ja
niihin vaikuttavia tekijöitä listata kattavammin ennen toimikunnan käsittelyä. Päätettiin, että
Pukaralammi ja Kiiski hoitavat riskienhallintakarttaa yhdessä eteenpäin siten, että kartasta saadaan
riittävä toimikunnan käsittelyyn.
6. Pöytäkirjoista keskustelu
Todettiin, että pöytäkirjojen laadusta on huomautettu toimikunnalle. Toimikunta yhtyi palautteeseen ja
päätti parantaa pöytäkirjojen laatua, jotta kokouksissa käsitellyt asiat avautuisivat pöytäkirjoista
kattavammin ja selkeämmin. Lisäksi päätettiin julkaista PESTE-analyysi sekä tulevaisuudessa muut
mahdolliset taustamateriaalit kokouksen pöytäkirjan liitteeksi, jotta pöytäkirjoista tulee
informatiivisempia. Todettiin myös, että on positiivista, että pöytäkirjoista ja niiden sisällöstä nousee
keskustelua ja toivotaan, että sitä tulee myös jatkossa.
7. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin muissa suomalaisissa ainejärjestöissä esiin nousseista maineriskeistä liittyen esimerkiksi
kritiikkiin järjestötoiminnan asiallisuudesta / yhdenvertaisuudesta. Maineriskien käsittelyyn varataan
toimikunnalle oma kokous, sillä niihin tullaan myös strategatyöllä vastaamaan. Tämän tapaamisen
ajakohta päätettiin päättää myöhemmin.
Päätettiin, että seuraava kokous pyritään pitämään kolmen viikon sisällä tästä kokouksesta. Kokouksen
koolle kutsumisesta vastaa Viljakainen.
Todettiin, että aiemmassa kokouksessa toimikunta on päättänyt haastatella strategiaa varten eri
jäsensegmenttien ja yhteistyökumppanien edustajia. Tämän ja seuraavan kokouksen välillä jaetaan
kullekin toimikunnan jäsenelle haastatteluvastuut
8. Kokouksen päättäminen
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Kokous päätettiin ajassa 20.50
Liite 1: Boomin PESTE-malli
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