Pöytäkirja 7/2019
Aika: 12.08.2019
Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, 33100 Tampere
Paikalla:
Lassi Viljakainen, pj
Aino Pukaralammi, sihteeri
Eero Vehka-aho (os. Kiiski)
Eero Pitkäsalo
Mikko Malmström
Valtteri Perämäki
Janne Vikman
Antti Poikolainen

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 18:03
2. Strategian hahmottaminen
•

Keskivertoboomarin elinkaari:
o Smurffi
▪ Tehdään matala kynnys liittyä Boomin toimintaan
▪ Tutorointi,
o Alkuvaihe opiskelutukea,
o Työelämätukea kandin jälkeen.
o Alkuvaiheessa pitäisi myös tukea työllistymistä.
▪ Parannetaan boomareiden työelämämahdollisuuksia
o Yliopistomaailman integroiminen opintoihin,
▪ palkitaan siitä, että lähtee mukaan opiskeluun liittyvään toimintaan.
o Maisterivaihe
▪ Tässä eniten petrattavaa.
▪ Maisterituutorointi alkanut vasta 2016.
▪ Tarjotaan mentorointia, Hyvä taso pitää saada vakiinnutettua.
▪ Mentorointitoimihenkilölle vastuuta lisää maisteriopiskelijoiden huomioimista ja
aktivoimista.
▪ Maisteri-info henkilökunnan kanssa.
▪ Excujen merkitys.
▪ Business Expon markkinointi ja sinne relevantteja tyyppejä firmoilta.
▪ Maisterien yritysyhteistyön parantamista alumnien avustuksella.
• Mitä boomarit saa excuista, eikä se mitä firma saa excuista.
o Tässä oikeastaan kaikki mahdollinen parannettavaa.
▪ Graduavautumisillat.
▪ Suomen Ekonomien ja PME:n rooli?

3. Kattoteemojen kartoitus
•

FUKSIKASVATUS (ei kattoteemaksi)
o Voidaan nähdä jopa ihan positiivisena asiana, että integroidutaan treyn malliin.
o Meidän arvojen viestintä fukseille todella tärkeää.
o Ensimmäisenä vuonna tärkein, että saadaan kiinnittymään yhteisöön JA ennen kaikkea
opintoihin.
o Miten saadaan nostettua pelkästään opintoihin keskittyviä opiskelijoita mukaan Boomin
toimintaan?
o Ne saadaan kyllä kiinni, jotka hakevat tasapainoa opiskelijaelämän ja opintojen välillä.
o Tutorien rooli smurffiviikkojen jälkeen.
o Pitäisi kehittää rakenteellisesti eteenpäin.
o Ainekerhojen rooli siinä, että ne jotka eivät halua Boomin toimintaan, osallistettaisiin.
o Pitäisi tunnistaa hyvät tapahtumakonseptit, mihin ei niin aktiiviset- boomarit ilmestyy.
▪ PME:n ja Boomin workshop-illoissa näkynyt esimerkiksi myös naamoja, joita ei
muuten koskaan näe.

•

Opiskelu (KATTOTEEMA; opintojen tukeminen tms)
o Integroituminen opintoihin ensimmäisen vuoden jälkeenkin.
o Ohjattua opiskelututorointia enemmän, vaikkakin näistä on ollut yrityksiä.
o Kannustetaan enemmän vertaisopiskeluun. = opiskelunäkökulma strategiaan.
o Tietyt ainekerhot paljon suuremmassa merkityksessä kuin toiset, jos puhutaan
aktiivisuudesta järjestää opintoihin liittyviä tapahtumia.
o Keneltä tähän pitäisi tulla tuki Boomilta? Kopo/pj?
o Bonus ainekerhoille, jos järjestää muutaman laadukkaan asiatapahtuman.
o Tavoitteena saada pääaineopiskelijoille laadukkaita tapahtumia.
▪ Kopo voisi suunnitella ainekerhojen kanssa puolivuosittain suunnitelman / teeman.
Siihen päälle opintoiltoja tms.
o Mittareina ainekerhojen järjestämien tapahtumien lukumäärä / siellä käyvien ihmisten
määrä
o Opintojen nostaminen seuraavaksi ”vaiheeksi” ja tavoitteeksi Boomin historiassa.
▪ Historiassa vaiheita ollut mm edunvalvonta, talous, tilat jne jne
Ensi kerran teemoiksi alumnitoiminta ja kansainvälisyys, riskienhallinta,

4. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19:53.

