
Olemme Suomen laadukkain 
ainejärjestö

MISSIO

Varmistamme toiminnallamme, että 
jokainen pääsee näyttämään vahvuu-
tensa opiskelijajärjestön yhdenvertai-
sena jäsenenä. Boomi yhdistää boo-

marit kanssaboomareihin, työelämään 
sekä muihin opiskelijoihin. 

TARJOAMME VETOVOIMAISEN 
YHTEISÖN JOSSA TOIMIMME 

TOSISSAAN, MUTTA 
EMME TOTISESTI
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Emme pelkää, vaan lähdemme toteut-

tamaan ideoita ennakkoluulottomas-

ti. Boomi on edelläkävijä – spontaani, 

yllättävä ja uudistumiskykyinen.

ILOA TUOVA
Koko toimintamme perustuu tähän. 

Teemme pilke silmäkulmassa. 

USKALIAS

YHDISTÄVÄ
Olemme vetovoimainen yhteisö, jonka 

tapahtumat yhdistävät opiskelijoita 

läpi Suomen. Yhdistämme boomarit 

opintoihin ja siitä edelleen 

yritysmaailmaan. 



LAADUKASTA EDUNVALVONTAA

MAHDOLLISUUKSIA AINA 
SMURFFISTA TYÖELÄMÄÄN

Boomin tavoitteena on olla kokoaan 
vaikuttavampi ainejärjestö ja varmistaa 

toiminnallaan laadukkaampaa edunvalvontaa 
boomareille.  

Boomi on Tampereen yliopiston kauppatieteiden 
opiskelijoiden ainejärjestö. Boomissa on viimei-
sen vuosikymmenen aikana korostettu edunval-
vonnan roolia toiminnassa ja kehitetty sitä tuke-
via rakenteita. Jatkossa keskitymme yhä enemmän 
tavoitteelliseen edunvalvontatyöhön. Valvomme 
opiskelijoidemme etuja ja kannustamme heitä 
osallistumaan yliopistoyhteisön rakentamiseen. 
Vaikutamme tavoitteellisesti opintosuunnitelmien 
uudistamisessa, kansainvälistämisessä sekä ope-
tushenkilökunnan rekrytoinneissa kauppatietei-
den tutkinto-ohjelmassa. 

Boomi varmistaa vaikutustyöllään tamperelai-
sen KTM-tutkinnon arvostuksen sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Olemme aktiivisesti mukana 
kehittämässä kauppatieteellisen opetuksen laatua 
Tampereella, sekä osallistumme eri tasoilla pää-
töksentekoon yhteisöissä, joissa olemme osana 
kuten Suomen Ekonomeissa ja Tampereen ylioppi-
laskunnassa. Lisäksi varmistamme, että Boomista 
on jäsenilleen hyötyä myös opiskelunäkökulmasta 
koko opintojen ajan. Jatkossa Boomi korostaa ja tu-
kee ainekerhojen merkitystä eri pääaineiden opis-
kelijoiden laadukkaina edunvalvojina.  

Olemme edelläkävijöitä kaikessa 
toiminnassamme ja pyrimme laadukkaalla 

yritysyhteistyöllä parantamaan 
tavoitteellisesti brändiämme sekä 

edistämään boomareiden työllistymistä. 

Toimintaamme ohjaa tekemisen ilo - teemme to-
sissaan mutta emme totisesti. Olemme ainejärjes-
tö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
haluun toimia yhteisön hyväksi. Boomi ylläpitää ja 
rakentaa ympäristöä, jossa ainejärjestötoiminta on 
houkuttelevaa ja antoisaa sekä tarjoaa sen toteut-
tamiseen tarvittavat resurssit.  

Boomi on jäsentensä summa. Jokaisella jäsenel-
lä on tasa-arvoiset mahdollisuudet luoda järjestös-
tä oman näköisensä. Meillä on matala kynnys tulla 
toimintaan mukaan sekä kehittää itseään. Haluam-
me löytää jokaisesta boomarista omat vahvuudet 
ja kannustaa toteuttamaan itseään sekä yhteisöä 
antamalla siihen mahdollisuudet. 

Toiminnassamme otamme huomioon jokaisen 
boomarin. Tiedostamme, että boomarin aktiivisuus 
osallistua tapahtumiin on aiemmin painottunut 
opintojen alkupuolelle. Jatkossa Boomi keskittyy 
laajentamaan tapahtumatarjontaa maisterivai-
heen opiskelijoille - myös alumneille luodaan ja yl-
läpidetään mahdollisuuksia osallistua toimintaan. 
Samalla rakennamme sekä alumneja että nykyisiä 
opiskelijoita hyödyttävää verkostoa. Boomi solmii 
ja ylläpitää yhteistyökumppanuuksia, jotka palve-
levat boomareita parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tunnistamme yhteiskunnallisen roolimme ja hyö-
dynnämme vaikuttavuuttamme myös vastuullise-
na yhteisönä.  

KESTÄVÄ TALOUS

Laajennamme Boomin taloudellista pohjaa ja 
vakavaraistamme yhdistystä. 

Yhdistys saavuttaa riippumattomuuden yksit-
täisistä tulonlähteistä. Turvaamme toimintam-
me kestävällä sijoitustoiminnalla. Boomi turvaa 
talouden vakavaraistamisella nykyisen toiminnan 
tason ja kehittää palveluita jatkossa laadukkaam-
miksi kaikille boomareille. Vuosikohtaiset budjetit 
ja toimintasuunnitelmat hyväksytään jatkossa 
syyskokouksessa toiminnan suunnitelmallisuuden 
ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.  

Jatkamme tilojen kehittämistä liiketoiminnalli-
sesta näkökulmasta samalla jäsenistöä palvellen.  
Tiloja kehitetään niin, että tavoitteena on rahoit-
taa jäsentilat vuokrausliiketoiminnalla. Kehitäm-
me tilavuokraustoimintaa tilojen käytettävyyttä 
parantamalla. 


