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1. vedos

1. vedos strategiaehdotuksesta
Strategiatoimikunnan 1. vedos strategiaehdotuksesta pitää sisällään Boomin mission, vision ja arvot, sekä
kolme kattoteemaa, joihin strategian voimassaoloaikana halutaan keskittyä: Opiskelu, Toiminta ja Talous.
1. vedos keskittyy vain sisältöön, lopullinen strategia tulee olemaan myös visuaalisesti näyttävä. Voit jättää
kommentteja 1. vedoksesta strategiatoimikunnalle tämän linkin kautta: https://bit.ly/2mVezuj

Opiskelu / Laadukasta edunvalvontaa
Boomin tavoitteena on olla kokoaan vaikuttavampi ainejärjestö ja varmistaa
toiminnallaan laadukkaampaa edunvalvontaa boomareille.
Boomi tunnistaa roolinsa opiskelijajärjestönä - jäsenistömme koostuu kauppatieteiden opiskelijoista.
Boomissa on viimeisen vuosikymmenen aikana keskitytty erityisesti tapahtumakulttuurin
kehittämiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen tapahtumien kautta. Jatkossa keskitymme
opiskelukulttuuriin ja kauppatieteellisen opetukseen Tampereen Yliopistossa edunvalvontaa
parantamalla. Osallistumme Tampereen yliopiston kauppatieteiden opetuksen ja tutkimuksen
kehittämiseen. Valvomme opiskelijoidemme etuja ja kannustamme heitä osallistumaan
yliopistoyhteisön rakentamiseen.
Boomi varmistaa vaikutustyöllään tamperelaisen KTM-tutkinnon arvostuksen sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Osallistumme eri tasoilla päätöksentekoon yhteisöissä, joissa olemme osana kuten
Suomen Ekonomeissa ja Tampereen ylioppilaskunnassa. Lisäksi varmistamme, että Boomista on
boomareille hyötyä myös opiskelunäkökulmasta koko opintojen ajan. Jatkossa Boomi korostaa ja
tukee ainekerhojen merkitystä eri pääaineiden opiskelijoiden laadukkaina edunvalvojina.

Toiminta / Mahdollisuuksia aina smurffista työelämään
Olemme edelläkävijöitä kaikessa toiminnassamme ja pyrimme laadukkaalla
yritysyhteistyöllä parantamaan tavoitteellisesti brändiämme sekä edistämään boomarien
työllistymistä.
Toimintaamme ohjaa ilo tehdä hommia - teemme tosissaan muttei totisesti. Olemme
opiskelijajärjestö, jonka toimintaa ohjaa lähtökohtaisesti vapaaehtoisuus tehdä ja toimia yhteisön
hyväksi. Boomi haluaa rakentaa ympäristön, jossa ainejärjestötoiminta on houkuttelevaa ja antoisaa,
ja tarjoaa sen toteuttamiseen tarvittavat resurssit.
Boomi on jäseniensä summa. Jokaisella jäsenellä on tasa-arvoiset mahdollisuudet luoda järjestöstä
enemmän oman näköisensä. Meillä on matala kynnys tulla toimintaan mukaan sekä kehittää itseään.
Yritämme löytää jokaisesta boomarista omat vahvuudet ja kannustaa toteuttamaan itseään ja
yhteisöä antamalla siihen mahdollisuudet.
Toiminnassamme otamme huomioon jokaisen Boomin jäsenen. Tunnistamme, että boomarin
aktiivisuus osallistua tapahtumiin painottuu opintojen alkupuolelle. Jatkossa Boomi keskittyy yhä
enemmän laajentamaan tapahtumatarjontaa myös maistereille. Alumneille luodaan ja ylläpidetään
mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Samalla rakennamme sekä alumneja että nykyisiä opiskelijoita
hyödyttävää verkostoa. Boomi solmii ja ylläpitää yhteistyökumppanuuksia, jotka palvelevat
boomareita parhaalla mahdollisella tavalla.

Strategiatoimikunta

1. vedos

Talous / Kestävää taloutta
Boomi laajentaa yhdistyksen taloudellista pohjaa ja pyrkii vakavaraistamaan yhdistystä.
Yhdistys saavuttaa riippumattomuuden yksittäisistä tulonlähteistä. Turvaamme toimintamme
kestävällä sijoitustoiminnalla. Laajennamme suunnitelmallisesti yhdistyksen taloudellista pohjaa ja
vakavaraistaa yhdistystä. Boomi haluaa talouden vakavaraistamisella turvata nykyisen toiminnan
tason ja kehittää palveluita jatkossa laadukkaammiksi kaikille boomareille.
Jatkamme tilojen kehittämistä liiketoiminnallisesta näkökulmasta samalla jäsenistöä palvellen. Tiloja
(Boomilaakso, Klubi 57 ja Sauna 57) kehitetään niin, että tavoitteena on rahoittaa jäsentilat
vuokratilaliiketoiminnalla. Kehitämme tilavuokraustoimintaa tilojen käytettävyyttä parantamalla.

Missio:
Tarjoamme vetovoimaisen yhteisön, jossa toimitaan tosissaan muttei totisesti.
Varmistamme toiminnallamme, että jokainen pääsee näyttämään vahvuutensa opiskelijajärjestön
yhdenvertaisena jäsenenä. Boomi yhdistää boomarit kanssaboomareihin, työelämään sekä muihin
opiskelijoihin.

Visio:
Olemme Suomen laadukkain ainejärjestö.

Arvot – Boomin arvoisia arvoja
Uskalias - Ei pelätä liikaa, vaan lähdetään toteuttamaan ideoita ennakkoluulottomasti. Olemme
edelläkävijöitä. Spontaanius. Yllättävä. Uusiutumiskykyinen.
Iloa tuova - koko toiminta perustuu periaatteessa tähän, tehdään pilke silmäkulmassa.
Yhdistävä - yhdistävä ja vetovoimainen yhteisö, tapahtumat yhdistävät läpi Suomen, yhdistää
työpaikkoja ja opiskelijoita, yhdistää boomarit ja opinnot.
varten

