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Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 7/2014 

Aika: tiistai 18.2.2014 klo 13:00 
Paikka: Laitoksen neukkari 
 

1. Web ja tiedotus 
Esitys: Marko esittelee nettisivujen tilanteen ja raati tekee tarvittavat päätökset jotta 

Marko pääsee jatkamaan sivujen parissa. 

Päätös: Marko laittaa sähköpostiin koosteen sivuista ja laittaa dead-linen kommenteille. 
Ella S. tekee muutamia taustavärikokeiluja. 

 
2. Tapahtumat 

- Kevätyleiskokous 18.3. klo 18 salissa RG202 
- Peli-ilta viikolla 12 

o Ke 19.3. klo 18.00 kiltahuoneella singstar-ilta 
- PiRILin kanssa yhteinen laskettelureissu Sappeeseen 22.3. 
- Suuntautumissauna 27.3. Konetalon saunalla 
- Virkistäytymisviikonloppu 29.-30.3. 
- Teemasitsit 4.4. klo 18 Zipissä 
- Kesätappo Iso Herityn majalla 26.-27.7. klo 14-12 

 

3. Vuosijuhlat 
- TARAKI 47v 1.11. 

o Aloitetaan mainosmyynti vasta xq:n jälkeen. 
- Man@ger 14v 15.3. 

Esitys: Päätetään edustajat Man@gerin 14-vuotisjuhlille. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
on 23.2. 

Päätös: Alina Reiman, Cecile Simon-Bellamy ja Sanni Papinkivi lähtevät edustamaan. Kilta 
maksaa kahden osallistumisen ja kolmannen lipun hinta jaetaan osallistujien 
kesken. 

 
- Indecs 28v 22.3. 

Esitys: Päätetään edustajat Indecsin 28-vuotisjuhlille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
28.2. Huomautetaan, että TARAKI ei maksa erikseen silliaamiaista. 

Päätös: Sanni Papinkivi lähtee edustamaan. 

 

4. Raha-asiat 
 Hyväksyttiin laskuja ja korvattavia kuluja 1084,93€ 
  

Esitys: Tulossa on yritysyhteistyön kautta ”kohdentamatonta rahaa”. Päätetään mihin 
rahat laitetaan. 

Päätös: Katsotaan vuoden lopuksi mihin rahaa tarvitsisi laittaa/paikkailla ja jos ei tarvitse, 
laitetaan rahat 50v. –juhlabudjettiin. 

 

Esitys: Budjetoidaan 100€ uuteen parempaan nitojaan ja muihin tarpeellisiin 
toimistotarvikkeisiin. Elina hankkii. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 

 

5. Jäsenasiat 
- Haalarimerkkikilpailu 

Suunnitteilla on ollut haalarimerkkikilpailu jäsenistölle. Jäsenet pääsevät suunnittelemaan 
haalarimerkin, ja voittajamerkki teetetään ja sitä myydään killassa. Painatuskulut tulevat 
olemaan euron luokkaa. 
 
Idea ei ole tehdä voittoa killan jäsenen kehittämällä haalarimerkillä. Kilpailun palkinnon tulee 
olla reilu ja loput mahdolliset tuotot sijoitettava fiksusti. 
 
Tiedotuksessa on ilmoitettava, että kilpailuun osallistuja luopuu tekijänoikeuksista 
suunnittelemaansa haalarimerkkiin ja se kuuluu siitä eteenpäin killalle. 

Esitys: Päätetään kilpailun palkkio ja mahdollisten tulojen sijoituskohde. Päätetään myös 
alustavasti merkin myyntihinta ja painatusmäärä. 

Päätös: Mahdollinen voitto laitetaan 50v. juhlabudjettiin. Palkintona voittaja saa 
suunnittelemaansa haalarimerkkiä 5kpl ja syksyn kahvimaksun. 

 

- Pöytäkirjojen julkaisu 
Nettisivu-uudistuksen aikana raadin kokousten pöytäkirjoja ei ole entiseen tapaan julkaistu 
nettisivuilla, mistä on saatu palautetta jäsenistöltä. Pöytäkirjat eivät itsessään ole julkisia, 
eikä raadilla ole velvollisuutta julkaista niitä. Raadin toiminnan halutaan kuitenkin olevan 
läpinäkyvää, ja raadin kokouksissa tehdyt päätökset kuuluu saattaa jäsenistön tietouteen. 

Esitys: Päätetään missä ja millaisessa muodossa raadin kokousten päätökset julkaistaan. 

Päätös: Tehdään päätöslista ja laitetaan se pdf:nä drop-boxiin ja lisäksi linkki tiedotukseen. 

 

6. Kiltahuoneasiat 
Esitys: Päätetään myyntipäivystäjät kahdelle seuraavalle maanantaille. 

Päätös: Ella S. 24.2. ja Sanni ma 3.3. 

 
7. Hyvä opettaja –kilpailu 

Tekniikan edustamissäätiö myöntää Hyvä opettaja-tunnustuspalkkion vuonna 2014, ja pyytää 
alan opiskelijayhdistyksiltä esityksiä sopivasta palkinnonsaajasta.  
 
Palkinto voidaan myöntää teknillisessä yliopistossa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 
opetustehtävissä työskentelevälle henkilölle. Huomioitavia seikkoja: 

- opetuksen sisältö, 
- oppimateriaalin laatu, 
- opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen, 
- opetusmenetelmien monipuolisuus, 
- vuorovaikutustaidot opiskelijoiden kanssa ja 
- opiskelijoiden ohjaus opetustapahtumien ulkopuolella. 

Esitys: Päätetään TARAKIn esitystä Hyvä opettaja –palkinnon saajaksi ja sovitaan, kuka 
tekee esittelyn. 

Päätös: Ella L. ja Cecku hoitaa ja ehdokkaana Jussi Mattila. Mielipiteitä Mattilasta saa 
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laittaa tytöille sähköpostiin. 

 
8. Kiltainstagram 

Yliopistohakujen ajaksi on suunnitteilla TTYn kiltojen yhteinen Instagram, jonka tarkoitus on 
myydä positiivista kuvaa tamperelaisesta teekkarista. Joka killalta kaivataan n. 10 kuvaa 
keskiviikkoon klo 12 mennessä. Kuvat eivät saa sisältää alastomuutta tai päihteitä, mutta 
esimerkiksi siistejä sitsikuvia sopii yrittää. 

Esitys: Kaikki kaivelevat kansioitaan ja lisäävät mahdollisia kuvia SkyDriveen keskiviikkoon 
klo 10 mennessä. Sovitaan, kuka käy killan koneella/netissä olevat kuva läpi. Sanni 
tekee viimeisen suodatuksen ja laittaa kuvat eteenpäin. 

Päätös: Ella L. käy kuvat vielä läpi. 

 
9. Dokumentointi 

- Raadinvaihtarit 20.1. 

Esitys: Päätetään, halutaanko isännille tarjota keppiä vai porkkanaa, jotta dokumentointi 
maistuisi.  

Päätös: Sakkopulla ensi kokoukseen, jos ei hoidu viikon loppuun mennessä. 

 
 


