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1. Kokouksen avaus
Kokous avattu ajassa 18.38.
2. Strategian hahmottelu
▪ Kansainvälisyys
• Neuvotellaan dekaanin kanssa, miten kansainvälisyyttä voitaisiin edistää.
• Opiskelijoiden puolelta avaus: halutaan olla kehittämässä asiaa.
• Kursseja pitää saada enemmän englanniksi, nyt kandeja ei voi tehdä
englanniksi ja graduja vain jonkun verran.
• Edunvalvontatavoitteet: kaikissa opintosuunnissa mahdollisuus opiskella
englanniksi ja suorittaa opinnäytteet englanniksi. Se ei ole tällä hetkellä
mahdollista, mutta sen pitää kuitenkin olla tavoitetilana.
• Rekrytoinneissa kriteerinä englanninkielen valmius?
• Kansainvälisyys täytyy saada kirjattua osana strategiaan; vaikuttaa suuresti
yhdistyksen toimintaan.
• Miten meitä arvostetaan?
• Onko Boomilla mahdollisuutta tulevaisuudessa tarjota kansainvälisiä
uramahdollisuuksia?
• Akkreditointiprosessi käynnissä seuraavan kymmenen vuoden sisällä
3. Riskienhallinta-analyysin läpikäynti
Pukaralammi ja Kiiski laatineet riskienhallinta-analyysin Boomin toiminnasta (Liite 1).
Analyysi käytiin läpi kohta kohdalta keskittyen niihin kohtiin, joita ei aiemmin olla käsitelty
tarkemmin.
▪ Yliopistokenttä ja koulutus
• Jos koulutus siirtyisi Hervantaan, millainen kustannus myös Boomille siirtyä
sinne?
• Monia strategian painopisteitä muutto saattaisi jopa tukea. Toiminta ei voi
olla riippuvainen siitä, missä meidän klubi ja omat tilat sijaitsevat.
• Suunnitelma myös sille, mitä tiloille tapahtuu, jos Boomilla ei enää niille
käyttöä.

•

Tiedossa, että aloituspaikkoja mahdollisesti lisätään enemmänkin, mutta
vaikuttaako se kuitenkaan kauppiksen arvostukseen? Koulutuksen laatu
melko vakaalla tasolla.
▪ Brändi/maine
• Vuosien mittaan kehitystä tapahtunut.
• Appro ja Särkän Märkä omina toimijoinaan sosiaalisen median osalta.
• Boomia on järjestelmällisesti häivytetty pois isoimpien tapahtumien
järjestäjän rooleista
▪ Toimijat
• Aktiiveja helppo löytää, tosin tietyt yksittäiset pestit voivat olla vaikeita
täyttää. Boomilla ei tule olemaan pulaa hallituksista.
• Sisäänottokriteerien muuttuminen tässä? Smurffiviikkojen, hallituksen ja
tutoreiden merkitys aktiivitoimintaan kannustamisessa.
• Eri vuodet heikosti verrattavissa, riippuu vuodesta, mitkä tehtävät
halutuimpia.
• Smurffikasvatus tärkeässä roolissa, sen vaikutukset pitkäkestoisia, jos
muutamana vuonna siinä epäonnistutaan.
▪ Yhteistyökumppanit
• Riskienhallintakartoitus yhteistyökumppaneiden osalta tehty.
• Strategiset tapahtumakumppanit
▪ Esimerkkinä Särkänniemi
• Särkänniemi ei näe Boomissa yhteistyökumppania, vaan
asiakkaan.
• Särkänniemen kasvupotentiaali = Särmän kasvupotentiaali.
• Särkän Märkän sopimukset kuntoon sopimussanktioineen
sekä riskianalyysi tapahtumasta.
• SärMän kulurakenteen kasvu tällä hetkellä kestämätön.
• Sidosryhmät merkittävä tulonlähde, mutta riski myös jakautuu.
▪ Tietoturva
• Salasanoille pitäisi saada joku järjestelmällisyys. H
• Henkilötiedot paremmassa tallessa.
▪ Jäsenrekisteri ei ole Boomin käsissä.
• Varmuuskopiointi hoituu jo nykyään OneDriven kautta.
• Kaikki viralliset dokumentit pitäisi olla saatavilla sähköisinä ja organisoituina.
• Boomi paperittomaksi?
▪ Pöytäkirjoihin sähköisen allekirjoituksen hankkiminen.
▪ Talous
• Approon ja SärMään omat riskikartat
• Talouden riskit käyty muilta osin kokouksessa 6/2019
▪ Turvallisuus
• Tarvitaanko tapahtumiin järjestyksenvalvojia?
4. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 20.52.

