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Pöytäkirja 2/2022  

 

Aika: 27.1.2022 klo 18 

Paikka: Helin koti, Postikatu 5, 33100 Tampere  

Paikalla: Olli Ruotsalainen (puheenjohtaja)  

Emmi Hautakangas  

Eveliina Aakula (sihteeri) 

Heidi Kärkkäinen 

Heli Mäki 

Mikko Malmström 

Sanelma Uusitalo 

Santeri Seppälä 

 

1. Kokouksen avaaminen 

a. Kokous avataan ajassa 18:10 

 

2. Seuraavien kokouksen sopiminen 

a. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi 13.2. klo 17 

b. Päätetään seuraava kokous 24.2. klo 18-20 

 

3. Strategiabenchmarkkierros 

  Tuky: Helposti luettava, painopisteet erikseen, 5v kesto. Teksti tiivisti > jaksaa lukea. 

 Kaipaisi vielä konkreettisia ehdotuksia miten saavutetaan. Mikon mielestä tästä 

puuttuu  sisältö. Erikseen sisäinen ja ulkoinen dokkari. Temppurata klubille, hyvä kahvi tai 

 jotain muuta hyvää isoa palkinnoksi. 

Pörssi: Painopisteet erikseen hyvin. Rakenne hyvä ja video tosi hyvä. Hyvä siitä 

 millainen jäsenille + ulkopuolisille. Toimijoille yms laajempi tiedosto. Plussaa 

 kiteytyksestä. Hyvinvointi-osa vähän liibalaabaaa.  

Preemio: Mittarit hyviä tässä. Muuten aika tyhmä. Eve kyselee Miikalta miten he 

 hyödyntävät/tekevät mittareiden kanssa elämässä.  

 

Ajatus, että jokaisesta yksinkertaisesta diasta vielä alapuolelle laajempi dia jossa enemmän 

ajatuksia. Voitaisiin saada helposti lähestyttävä mutta myös laajempi sitten sellaisille jotka 
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haluavat. Video ois tosi helposti lähestyttävä. Strategian käyttöohje kiva kirjanen, mihin 

kirjataan miten ja miksi mikä tarkoitus. Slogan jos keksitään voisi olla.  

Boomille voisi olla vakiomittareita, mutta sitten osa voisi olla aina vuosikohtaisia mitä 

toimijat saavat itse miettiä. Talous/organisaatio yks ja sitten esim strategian pääkärkien 

mukaan. Tapahtumista esim kävijät tietoon. Tehtävä ajatella mitkä olisivat hyviä/tarpeellisia 

asioita mitata Boomin strategiassa.  

 

4. Strategian jäsenistöltä kysely 

a. Instaan joku pieni mainos jo, pikkukysymysten perään.  

b. Kysymyksiä; Mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Mikä on parasta? Missä kanavassa 

haluaisit vastata strategiaan liittyviin kysymyksiin? Kehityskohteet? 

c. Ensimmäinen forms helmikuun ajan yllä olevat kysymykset 
d. Nämä neljän kysymyksen formsin vaikka ainakin kevään sellaisena nettisivuilla 

e. Ig kyselyyn aina max 4 kysymystä 

 

5. Strategiatoiminta Bolassa 

a. PME caset bolassa keväällä 23.2, 16.3 ja 6.4.  

b. 23.2 Mikko & Heli & Olli paikalla 
c. 16.3 Emmi & joku ystävä 
d. 6.4 Jotkut ystävät  

 

6. Vuosikello jatkokeskustelu 

a. PME – tapahtuma Bolassa 23.2 

b. PME – tapahtuma Bolassa 16.3 

c. PME – tapahtuma Bolassa 6.4 

d. Rastirata aka Possujuna 😊 Vapun alla joku isompi tapahtuma. Rosalta tiedustelua 

vapun tapahtumista. 

 

7. Strategiatyön teemojen ja painotusten jatkokeskustelu 

a. Workshop - näitä paljon 

b. Mahdolliset haastattelut strategiaa varten > ei yleishaastatteluja  

 

8. Seuraavaan kokoukseen valmistautuminen 

a. Tutustuminen 02/2022 pöytäkirjaan 

b. Jokaiselle pohdittavaksi mittari-keskustelu 

c. Tutustuminen vanhaan strategiaan värien mukaan 

d. PME: tapahtuman suunnittelun ajattelutyötä kotona 

 

9. Kokouksen päättäminen 
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a. Kokous päätetään ajassa 19.15 

 


