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Strategia 1 

Alkusanat 2 

Tämä strategia on ylin Tampereen Rakentajakilta ry:n toimintaa ohjaava asiakirja vuosina 2022–2024 ja sen 3 

tarkoituksena on ohjata kaikkea toiminnan suunnittelemista. Tällä strategialla haluamme varmistaa, että kilta on 4 

Suomen rakentavin opiskelijayhteisö. 5 

Missio 6 

Kilta yhdistää jäseniään sekä huolehtii jäsentensä laadukkaasta edunvalvonnasta 7 

Kilta tarjoaa ympäristön, jossa jäsenistöllä on mahdollisuus ystävystyä yli vuosikurssi- ja pääainerajojen. Kilta 8 

kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti toimintaan ja kehittämään sitä. Lisäksi toiminnallaan kilta edistää 9 

yhdenvertaisuutta ja näyttää hyvää esimerkkiä muille. 10 

Edunvalvonnassa kilta keskittyy opintoihin sekä vahvasti rakennustekniikan opiskelijoihin vaikuttaviin 11 

yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kilta tuo työelämän opiskelijan lähelle ja aktiivisella edunvalvontatyöllä huolehtii, että 12 

yliopisto luo parhaat mahdolliset edellytykset työelämään. 13 

Visio 14 

Meidän kilta 15 

Killan toiminnassa on jokaiselle jäsenelle mieleistä tekemistä ja jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan 16 

haluamallaan tavalla. Kilta on yhteisö, jossa yhdenvertaisuus toteutuu. Jokainen jäsen kokee kuuluvansa kiltaan ja 17 

kenenkään ei tarvitse kokea ulkopuolisuuden tunnetta. Kilta kehittyy yhteisönä ja ongelmat ratkaistaan yhdessä. 18 

Jäsenet ovat ylpeitä killastaan niin opintojen aikana kuin valmistumisen jälkeenkin. 19 

Kilta näkyy ja kuuluu 20 

Kilta tunnetaan koko opiskelijayhteisössä ja toiminnalla halutaan tuottaa iloa myös muille. Killan toiminta on 21 

avointa myös ulospäin ja kilta tunnetaan korkeakouluyhteisössä hyvästä toiminnastaan. 22 

Arvot 23 

Rakentava 24 

Kilta haluaa kehittyä ja se arvioi toimintaansa kriittisesti. Killassa palautetta voi antaa avoimesti ja annettuun 25 

palautteeseen reagoidaan. Kilta on perinteikäs, mutta valmis kehittymään toimintaympäristön muuttuessa. 26 

Rehti ja reilu 27 

Killassa päätökset tehdään suoraselkäisesti jokaisen jäsenen etua ajatellen. Killan toiminta on perusteltua ja se 28 

kestää myös kriittistä tarkastelua. Tehdyt virheet myönnetään ja niistä opitaan. Killan toiminta on yhdenvertaista 29 

sekä vapaata syrjinnästä, häirinnästä ja kiusaamisesta. 30 

Avoin 31 

Hallituksen viestintä on vuorovaikutteista jäsenistön sekä sidosryhmien kanssa. Tehdyistä päätöksistä kerrotaan 32 

avoimesti ja niille voidaan esittää hyvät perusteet. Hallituksen toiminta on jäsenistölle avointa ja jokaisella 33 

jäsenellä on mahdollisuus osallistua siihen. Tämän lisäksi avoimuus toteutuu koko yhteisössä siten, että jokainen 34 

jäsen kokee olevansa tervetullut kiltaan. 35 
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Tavoitteet 36 

Opiskellaan yhdessä 37 

• Opintoja kehitetään aktiivisessa yhteistyössä tiedekunnan ja muiden sidosryhmien kanssa 38 

• Tiedekunnan henkilökuntaa tuodaan lähemmäksi jäsenistöä 39 

• Opiskelu ei ole pelkästään opintopisteiden suorittamista, vaan kilta kannustaa myös verkostoitumaan ja 40 

kehittämään sosiaalisia taitoja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 41 

Mukaansa tempaava opiskelijaelämä 42 

• Killan tapahtumat saavuttavat jokaisen jäsenen elämäntilanteesta ja opintojen vaiheesta riippumatta 43 

• Killan tapahtumat ovat houkuttelevia myös muille kuin rakennustekniikan opiskelijoille 44 

• Killan jäsenpalvelut ovat laadukkaita ja jäsenistö hyödyntää niitä aktiivisesti opiskeluaikanaan 45 

Aktiivinen jäsenistö 46 

• Jäsenistö toteuttaa ja kehittää killan toimintaa 47 

• Aktiivinen järjestötoiminta on mahdollista myös hallituksen ulkopuolisille 48 

• Hallituksen ja jäsenistön välistä kynnystä madalletaan 49 

Rakennetaan yhteisöllisyyttä 50 

• Uudet jäsenet valetaan osaksi yhteisöä 51 

• Yhteisöllisyyttä lujitetaan valmistumiseen asti 52 

• Yhteisöllisyyttä ylläpidetään aktiivisella alumnitoiminnalla, jolla alumnit pidetään lähellä kiltaa 53 

• Rakennetaan siltoja eri vuosikurssien ja pääaineiden välillä 54 

Yritysyhteistyö ja varallisuus 55 

• Yritysyhteistyö on aktiivista ja kehittyvää 56 

• Yritysyhteistyötä tehdään jokainen suuntautumisvaihtoehto huomioiden 57 

• Killan varainhoito on suunnitelmallista 58 

  59 
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Liite 1: Mittaristo 60 

Kuinka monessa tapahtumassa on tehty yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? 61 

Kuinka monessa tapahtumassa on tehty yhteistyötä muiden kaupunkien opiskelijoiden kanssa? 62 

Kuinka monta edustajaa killasta on käynyt edustamassa tapahtumissa, joihin kilta on kutsuttu? 63 

Jäsenistöpalveluiden laatua tarkasteleviin kyselyihin vastanneiden määrä 64 

Kuinka monta alumneille avointa tapahtumaa on järjestetty ja paljonko alumneja osallistui? 65 

Kuinka monta tiedekunnalle ja jäsenistölle yhteistä tapahtumaa on järjestetty? Kuinka monta osallistujaa näissä 66 

oli jäsenistöstä ja tiedekunnasta? 67 

Mitä erityyppisiä tapahtumia on järjestetty? 68 

Saunalautan vuokrausaste 69 

Kuinka suuressa osassa tapahtumista on mahdollistettu jäsenistön nakkeilu ja osallistuminen toiminnan 70 

järjestämiseen? 71 

Kuinka monta avointa kokousta on järjestetty? 72 

Onko killalla taloudenhallinnan suunnitelma? 73 

Yritysyhteistyösopimusten ja -tapahtumien määrä 74 


