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GEMENSKAPINTERAKTIVITET

JÄMSTÄLLDHET

KONTINUITET VILJAN ATT UTVECKLAS

Teknologskap är ingenting 
utan 
teknologgemenskapen. TK 
vill bygga en gemenskap, 
där var och en kan känna 
samhörighet, relevans och 
stolthet av att vara en Åbo 
teknolog.

Uppehållet av teknologkultur betyder inte att den 
inte kan ändras. TK har en kontinuerlig vilja att 
utveckla sin verksamhet, förnya gamla 
teknologtraditioner och vid behov skapa nya.

En av TK:s kärnuppgifter är att uppehålla den 
åboländska teknologkulturen. TK uppehåller 
teknologkulturen genom att ordna teknologkulturellt 
signifikanta evenemang och genom att övervaka 
friheter och skyldigheter som kommer med 
teknologskap.

TK betjänar den åboländska 
teknologgemenskapen och dess 
egna medlemmar, samt 
involverar dem i sitt 
beslutsfattande. TK vill skapa en 
verksamhetsmiljö där 
öppenhet, tillit och samarbete 
guidar all föreningsverksamhet.

Varje medlem av den åboländska teknologgemenskapen är likvärdig och alla TK:s 
medlemsföreningar behandlas lika. TK främjar aktivt jämställdhet i den åboländska 
teknologkulturen via sin verksamhet och förväntar sig sina medlemmar göra likandant.

VÄRDEN



STRATEGINS HUVUDPUNKTER

•Bron över språk-, förenings- och universitetsgränserna
• Fackelbäraren för den åboländska teknologkulturen lokalt 

och nationellt
•Unik, synlig och trygg teknologomgivning 



Bron över språk-, förenings- och 
universitetsgränserna

Teknologkommissionen är en gemensam faktor för alla åboländska 
teknologer. Teknologkommissionen skapar tillgängliga möjligheter för 
samarbete och bringar alla åboländska teknologer samman oberoende 
deras bakgrunder.
Målsättningar:

• Uppehåll och utvecklande av samarbete och kommunikationskanaler Åbos 
teknologföreningar emellan

• Byggande av den åbolandska teknologgemenskapen baserat på gemensamma 
värden, regler och traditioner

• Utveckling av den gemensamma teknologuppfostringen och uppehållande av 
teknologandan i åboländska teknologgemenskapen



Fackelbäraren för den åboländska teknologkulturen 
lokalt och nationellt

Teknologkommissionen är den åboländska teknologkulturens mest 
framträdande utvecklare och upprätthållare. Teknologkommissionen 
vill skapa nytt och utveckla den nuvarande teknologkulturen 
tillsammans med Åbos teknologgemenskap och andra intressenter.

Målsättningar:
• Utveckling och upprätthållande av verksamhetsmiljön för Åbos 

teknologföreningar
• Ordnande av årliga evenemang som stöder den åboländska teknologkulturens 

växande
• Verksamhet som den åboländska teknologkulturens ansikte lokalt och 

nationellt



Unik, synlig och trygg teknologomgivning

Teknologkommissionen vill skapa en åboländsk teknologgemenskap, 
där var och en kan känna sig trygg och välkommen. 
Teknologkommissionen arbetar på ett positivt sätt mot en unik 
åboländsk teknologkultur, som ät igenkännbar för alla Åbobor.

Målsättningar:
• En av de synligaste och mest igenkännbara studerandekulturaktörerna i Åbo
• Att skapa en omgivning som är öppen, inkluderande och trygg för alla
• Förvarande, främjande och utvecklande av den unika åboländska 

teknologkulturen


