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YHTEISÖLLISYYSVUOROVAIKUTTEISUUS

YHDENVERTAISUUS

JATKUVUUS HALU KEHITTYÄ

Teekkarius ei ole mitään 
ilman teekkariyhteisöä. TK 
haluaa rakentaa yhteisön, 
jossa jokainen voi tuntea 
yhteenkuuluvuutta, 
merkityksellisyyttä ja 
ylpeyttä ollessaan 
turkulainen teekkari.

Teekkarikulttuurin ylläpito ei tarkoita, etteikö sitä 
voisi muuttaa. TK:lla on jatkuva halu kehittää omaa 
toimintaansa, uudistaa vanhoja teekkariperinteitä ja 
luoda tarvittaessa uusia.

Turkulaisen teekkarikulttuurin ylläpito on yksi TK:n 
ydintehtävistä. TK ylläpitää teekkarikulttuuria 
järjestämällä teekkarikulttuurillisesti merkittäviä 
tapahtumia ja valvomalla teekkariuteen liittyviä 
vastuita sekä vapauksia.

TK palvelee turkulaista 
teekkariyhteisöä ja omia 
jäseniään sekä osallistaa nämä 
päätöksentekoonsa. TK haluaa 
luoda toimintaympäristön, 
jossa avoimuus, luottamus ja 
yhteistyö ohjaavat kaikkea 
järjestötyötä.

Jokainen turkulaisen teekkariyhteisön jäsen on tasavertainen ja jokaista TK:n jäsenjärjestöä 
kohdellaan samanarvoisesti. TK edistää toiminnassaan aktiivisesti yhdenvertaisuutta 
turkulaisessa teekkarikulttuurissa ja odottaa jäsenjärjestöjensä toimivan samoin. 

ARVOT



STRATEGIAN PÄÄKOHDAT

• Silta yli kieli-, kilta- ja yliopistorajojen

• Turkulaisen teekkarikulttuurin soihdunkantaja paikallisesti 
ja kansallisesti

• Ainutlaatuinen, näkyvä ja turvallinen teekkariympäristö 



Silta yli kieli-, kilta- ja yliopistorajojen

Teekkarikomissio on kaikkia turkulaisia teekkareita yhdistävä tekijä. 
Teekkarikomissio luo saavutettavia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja 
yhdistää kaikki turkulaiset teekkarit riippumatta heidän taustoistaan.
Tavoitteet:

• Turkulaisten teekkarikiltojen välisten yhteistyö- ja kommunikaatiokanavien 
ylläpito sekä kehittäminen

• Turkulaisen teekkariyhteisöllisyyden rakentaminen yhteisten arvojen, 
perinteiden ja sääntöjen avulla

• Yhteisen teekkarikasvatuksen edistäminen ja teekkarihengen ylläpitäminen 
turkulaisessa teekkariyhteisössä



Turkulaisen teekkarikulttuurin soihdunkantaja 
paikallisesti ja kansallisesti

Teekkarikomissio on turkulaisen teekkarikulttuurin huomattavin 
edistäjä ja ylläpitäjä. Teekkarikomissio haluaa luoda uutta ja kehittää 
nykyistä teekkarikulttuuria yhdessä turkulaisen teekkariyhteisön sekä 
muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteet:
• Turkulaisten teekkarikiltojen toimintaympäristön kehittäminen ja 

ylläpitäminen

• Turkulaisen teekkarikulttuurin kasvua tukevien vuosittaisten tapahtumien 
järjestäminen

• Turkulaisen teekkarikulttuurin kasvoina toimiminen paikallisesti ja kansallisesti



Ainutlaatuinen, näkyvä ja turvallinen teekkariympäristö

Teekkarikomissio haluaa luoda turkulaisen teekkariyhteisön, jossa 
jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. 
Teekkarikomissio työskentelee positiivisella tavalla ainutlaatuisen 
turkulaisen teekkarikulttuurin eteen, joka on tunnistettava kaikille 
turkulaisille.

Tavoitteet:
• Yksi näkyvimmistä ja tunnistettavimmista opiskelijakulttuuritoimijoista 

Turussa
• Kaikille avoimen, inklusiivisen ja turvallisen ympäristön luominen
• Ainutlaatuisen turkulaisen teekkarikulttuurin säilyttäminen, edistäminen ja 

kehittäminen


