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1§ Kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtaja Aleksi Jokela avasi kokouksen klo 16:14. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

Päätös: Valitaan kokoukselle puheenjohtajaksi Aleksi Jokela, varapuheenjohtajaksi 
Vesa Taskinen, sihteeriksi Petra Malin, pöytäkirjantarkastajiksi Jenna Rauvala ja 
Jesse Forsell sekä ääntenlaskijoiksi Maria Seppälä ja Santeri Rouhento. 

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Killan sääntöjen mukaan: 
26§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan 
varsinaisella ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on 
esitettävä myös esityslista. 
27§ Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 
 

Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Päätös: Todetaan, että kokouksessa on läsnä 44 killan jäsentä. Läsnäololista liite 1. 
Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

4§ Esityslistan hyväksyminen 

Sääntöjen 24§:n mukaan killan syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on 
ainakin: 

o valittava raadin puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut raadin jäsenet sekä 
nimettävä heidät tehtäviinsä, 

o valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, 
o päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun 

suuruus seuraavalle tilikaudelle, 
o hyväksyttävä raadin valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittava joka 

kolmas vuosi killan Oltermanni seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Vaihdettiin kohdan 7§ esityksen vuosiluku 2018 -> 2019. Hyväksytään 
esityslista tehdyin muutoksin. 

5§ Ilmoitusasiat 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Keskustelu: - Kakut ovat erittäin hyviä. 
- Sihteerillä on mekko päällä. 
- TEKin halloped-haku vielä huomiseen asti auki. 
- Haku Teekkariyhdistyksen hallitukseen sekä TREYn hallitukseen on 

auki. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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6§ Raadin muodostustavan valinta 

Sääntöjen 36§ mukaan killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati, joka 
toimii yhdistyslain mukaisena hallituksena. Raadin muodostavat puheenjohtaja ja viidestä 
kahteentoista (5-12) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. 

Esitys: Valitaan raadinmuodostajaehdokkaista raadin muodostaja, sekä hänen 
esittämänsä raati. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

7§ Raadin valinta vuodelle 2019 

Esitys: Valitaan killan raati vuodelle 2019. 

Keskustelu: Sohvi Hyvärisen raatiehdotus: 
 
Sihteeri: Ida-Maaria Tervala 
Rahastonhoitaja: Mirkka Korpi 
Yritysyhteistyövastaava: Matti Kähkönen 
Tapahtumavastaava: Saana Romula 
Fuksikapteeni: Mika Vaheri 
Viestintävastaava: Victoria Keskinen 
Isäntä: Ari Oikari 
Opintovastaava: Elina Rastas 
Excursiomestari: Tanel Tiainen 

Päätös: Valitaan vuodelle 2019 killan raadiksi: 
Puheenjohtaja: Sohvi Hyvärinen 
Sihteeri: Ida-Maaria Tervala 
Rahastonhoitaja: Mirkka Korpi 
Yritysyhteistyövastaava: Matti Kähkönen 
Tapahtumavastaava: Saana Romula 
Fuksikapteeni: Mika Vaheri 
Viestintävastaava: Victoria Keskinen 
Isäntä: Ari Oikari 
Opintovastaava: Elina Rastas 
Excursiomestari: Tanel Tiainen 

 
Kokous siirtyi tauolle klo 17:23. 
Kokous palasi tauolta klo 17:52. 

8§ Tampereen Teekkarit ry:n valtuuston edustajien valinta vuodelle 2019 

8.1§ Valtuuston edustajien valintatavan valinta 

Tampereen Teekkarit ry:n eli ns. Teekkariyhdistyksen valtuustossa toimii jokaisesta killasta sekä 
ESN INTO:sta 3 edustajaa. Lisäksi jokaisesta järjestöstä valitaan 3 varaedustajaa, joiden ei tarvitse 
olla henkilökohtaisia. Yhdistyksen säännöt antavat jäsenjärjestöilleen vapaat kädet päättää 
valtuuston edustajista. 

Esitys: Valitaan ensin uudesta raadista yksi (1) edustaja ja sen jälkeen koko 
jäsenistöstä kaksi (2) edustajaa sekä kolme (3) varaedustajaa. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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8.2§ Valtuuston edustajien valinta 

Esitys: Valitaan TARAKIn edustajat ja varaedustajat Tampereen Teekkarit ry:n 
valtuustoon vuodelle 2019. 

Keskustelu: Esitetään raadin edustajaksi: 
- Ari Oikari 

 
Esitetään jäsenistöstä edustajaksi: 

- Lauri Koski 
- Janita Rintala 
- Matti Liski 
- Tiitus Huhdanmäki 

 
Esitetään varajäseneksi: 

- Rene Heinikainen 
- Janita Rintala 
- Tiitus Huhdanmäki 

Päätös: Valitaan TARAKIn edustajiksi Ari Oikari, Lauri Koski ja Matti Liski sekä 
varaedustajiksi Rene Heinikainen, Janita Rintala ja Tiitus Huhdanmäki. 

9§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019 

Esitys: Valitaan killalle toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
vuodelle 2019. 

 Esitetään toiminnantarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen: 
varsinaiseksi Aku-Matti Kauppinen, varajäseneksi Antti Saarinen sekä 
varsinaiseksi Marko Laitinen, varajäseneksi Jani Sillanpää. 

Päätös: Valitaan varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Aku-Matti Kauppinen, jolle 
varajäseneksi Antti Saarinen, ja Marko Laitinen, jolle varajäseneksi Jani 
Sillanpää. 

10§ Edustajien valinta RIL tekniikkaryhmiin vuodelle 2019 

Tekniikkaryhmät ovat oman alansa asiantuntijoiden yhteistoimintaryhmiä ja RILin toiminnalle 
tärkeä ammattilaisten verkosto. Tekniikkaryhmiä ovat: 

o Energia- ja talotekniikka 
o Kiinteistöjen omistus ja ylläpito 
o Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen 
o Rakennuttaminen ja projektinjohto 
o Sillat ja erikoisrakenteet 
o Talonrakennus (entinen Rakennus- ja rakennetekniikka) 
o Väylät, liikenne ja logistiikka 
o Vesitekniikka (entinen Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka) 
o Digitaaliset ratkaisut -toimikunta 
o Pirkanmaan RIL-nuorten johtoryhmä (2) 
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Esitys: Valitaan killan edustajat RIL tekniikkaryhmiin sekä Pirkanmaan RIL-nuorten 
johtoryhmään ja annetaan raadille valtuudet täyttää valitsematta jääneet 
edustuspaikat myöhemmin vuosien 2018 ja 2019 aikana. 

Keskustelu: Haettavat ryhmät ja esitykset edustajiksi: 
- Energia- ja talotekniikka 
- Kiinteistöjen omistus ja ylläpito: Sohvi Hyvärinen 
- Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen: Erkka Lindstedt 
- Rakennuttaminen ja projektinjohto: Benjami Alapuranen ja Rene 

Heinikainen 
- Sillat ja erikoisrakenteet: Victoria Keskinen 
- Talonrakennus: Ida-Maaria Tervala 
- Väylät, liikenne ja logistiikka: Konsta Salo 
- Digitaaliset ratkaisut -toimikunta: Tomi Tuominen ja Mika Vaheri 
- Pirkanmaan RIL-nuorten johtoryhmä: Ida-Maaria Tervala ja Lauri Koski 

Päätös: Valitaan killan edustajat seuraaviin RIL tekniikkaryhmiin: 
- Kiinteistöjen omistus ja ylläpito: Sohvi Hyvärinen 
- Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen: Erkka Lindstedt 
- Rakennuttaminen ja projektinjohto: Benjami Alapuranen ja Rene 

Heinikainen 
- Sillat ja erikoisrakenteet: Victoria Keskinen 
- Talonrakennus: Ida-Maaria Tervala 
- Väylät, liikenne ja logistiikka: Konsta Salo 
- Digitaaliset ratkaisut: Tomi Tuominen ja Mika Vaheri 
- Pirkanmaan RIL-nuorten johtoryhmä: Ida-Maaria Tervala ja Lauri Koski 

11§ Jäsenmaksun ja sen maksutavan määrääminen lukuvuodelle 2019-2020 

Esitys: Jäsenmaksun suuruus on 5,00 € ja se kerätään ylioppilaskunnan jäsenmaksun 
yhteydessä. Lukuvuoden aikana sen voi maksaa kiltahuoneen toimistoon. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

12§ Kannatusjäsenmaksun määrääminen tilikaudelle 2019 

Esitys: Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 50,00 €. 

Keskustelu: Lauri Sahramaa esitti kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 20€. Perusteluina, 
että sitä olisi helpompi markkinoida esimerkiksi alumneille, kuin 50€ suuruista 
maksua. 

Päätös: Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 20,00 €. 

13§ Toimintasuunnitelma, kolmivuotissuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 

Killan puheenjohtaja ja rahastonhoitaja esittelevät toimintasuunnitelman, 
kolmivuotissuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. 

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma (Liite 2), kolmivuotissuunnitelma (Liite 3) ja 
talousarvio (Liite 4). 

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma (Liite 2), kolmivuotissuunnitelma (Liite 3) ja 
talousarvio (Liite 4) tehdyin muutoksin. 
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14§ META 

- Remonttitoimikunta haluaa ilmoittaa, että hommat etenevät. 

14.1§ Ponsiin vastaaminen. Liite 5. 

 

14.2§ Ponsi Lauri Sahramaalta 

- Tämän ponnen hyväksyessään TARAKIn raati selvittää mahdollisuutta hankkia kauramaitoa 
yleiskokoustarjoiluihin. Esittää Lauri Sahramaa ja kannattaa Vesa Taskinen. 

- Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. 

14.3§ Ponsi Lauri Sahramaalta 

- Tämän ponnen hyväksyessään TARAKIn raati selvittää jäsenistön tahtotilan saunalautan 
omistamisesta. Esittää Lauri Sahramaa ja kannattaa Sohvi Hyvärinen, Santeri Rouhento, 
Vesa Taskinen, Iina Ruutiainen ja Tomi Tuominen. 

- Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

15§ Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Aleksi Jokela päätti kokouksen klo 20:06. 
 

Liitteet: 

 
 Liite 1 Läsnäololista 
 Liite 2 Toimintasuunnitelma 2019 
 Liite 3 Kolmivuotissuunnitelma 2019-2021 
 Liite 4 Talousarvio 2019 
 Liite 5 Kevätyleiskokouksessa 2018 jätetyt ponnet ja vastaukset 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Puheenjohtaja Aleksi Jokela  Sihteeri Petra Malin 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Jesse Forsell    Jenna Rauvala
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Liite 1. Läsnäololista 
 
1 Alapuranen, Benjami Roobert Läsnä kohtaan 12 
2 Forsell, Jesse Olavi Sebastian  
3 Heinikainen, Rene Ilari  
4 Heininen, Aleksi Kristian  
5 Huhdanmäki, Tiitus Juho Taneli  
6 Hyväri, Fanni Siru Kirsikka  
7 Hyvärinen, Sohvi Kaisa  
8 Jokela, Aleksi Mikael  
9 Karjula, Eero Sakari Läsnä kohtaan 8 
10 Keskinen, Victoria Vilhelmiina  
11 Kivekäs, Mikael Keijo Antero Läsnä kohtaan 7 
12 Korpi, Mirkka Elina  
13 Koski, Lauri Aleksi Läsnä kohtaan 12 
14 Kulmala, Olli Juhani Läsnä kohtaan 7 
15 Kähkönen, Matti Paavo Juhani  
16 Laasonen, Sonja Kristiina Läsnä kohtaan 7 
17 Lamminen, Timo Joni Samuel Läsnä kohtaan 10 
18 Lindstedt, Erkka Santeri  
19 Liski, Matti August  
20 Malin, Petra Tuulia  
21 Oikari, Ari Tapani  
22 Pahikkala, Markus Juha Jalmari Läsnä kohdasta 7 kohtaan 13 
23 Piippo, Into Jalmari Läsnä kohtaan 7 
24 Pinola, Marianne Läsnä kohtaan 7 
25 Rastas, Elina Maria Läsnä kohtaan 8 
26 Rauvala, Jenna Johanna  
27 Rintala, Janita Tuulikki  
28 Romula, Saana Maria Johanna  
29 Rouhento, Santeri Kustaa  
30 Ruotsalainen, Topi Valtteri Läsnä kohdasta 5 kohtaan 7 
31 Ruutiainen, Iina Emma Eerika  
32 Sahramaa, Lauri Elias  
33 Salo, Konsta Santeri  
34 Saukkoriipi, Salla Maria Läsnä kohtaan 7 
35 Taskinen, Antti Taavetti Läsnä kohdasta 8 kohtaan 13 
36 Tervala, Ida-Maaria Elisabeth Läsnä kohtaan 12 
37 Thitz, Unto Mikael  
38 Tiainen, Tanel-Kristian Läsnä kohtaan 13 
39 Tuominen, Tomi Antton Markus  
40 Vaheri, Mika Santeri Läsnä kohtaan 13 
41 Ylinen, Konsta Lari Aleksi Läsnä kohtaan 10 
42 Åkerlind, Antti Petteri Läsnä kohtaan 7 
43 Seppälä, Maria  
44 Pitkäkoski, Niklas  
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Liite 2. Toimintasuunnitelma 2019 
 

Yleistä 

Vuosi 2019 on Tampereen Rakentajakilta ry:n 52. toimintavuosi. Tulevana vuonna katsetta suunnataan 
erityisesti killan toiminnan kehitykseen ja opintojen edunvalvontaan yliopistojen yhdistymisen jälkeisessä 
tiedekunnassa. Vuoden 2019 toimintaan vaikuttaa huomattavasti uuden yliopiston toiminnan alkaminen. 
Opintoihin liittyy vahvasti uusi Rakennetun ympäristön tiedekunta, johon kuuluu rakennustekniikan 
opiskelijoiden lisäksi vain arkkitehtiopiskelijoita. Tapahtumien ja fuksikasvatuksen kannalta olennaista on, 
että Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) korvaa Tampereen ylioppilaskunta (TREY) ja 
Tampereen Teekkarit ry, joka tunnetaan myös nimellä Teekkariyhdistys. 

Edunvalvonta 

Yksi perimmäisistä killan tarkoituksista on valvoa jäsentensä etuja yliopistoympäristössä. Tätä edunvalvontaa 
parannetaan ja tuodaan lähemmäs jäsenistöä vuonna 2019.  

Raati valitsee opintovastaavan, jonka tehtävä on toimia yhdyshenkilönä hallinnon opiskelijaedustajien 
(halloped), rakennustekniikan opintoneuvojan ja killan välillä, ja yhdessä raadin kanssa kannustaa jäsenistöä 
aktiivisuuteen opintoasioissa. Opintovastaava ylläpitää killan tenttiarkistoa ja kannustaa jäseniä 
palauttamaan tenttejä. Opintovastaava järjestää opintokahvit, jossa kiltalaiset pystyvät keskustelemaan 
opinnoistaan sekä tutustumaan hallopedeihin. Erityisesti hallopedien näkyvyyteen jäsenistölle paneudutaan 
vuonna 2019.  

Rakennustekniikan laboratorion kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan matalan kynnyksen toiminnan kautta 
järjestämällä labrakahveja kiltahuoneella. Vastaavaa matalan kynnyksen toimintaa järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan myös Rakennetun ympäristön tiedekunnan henkilöstön, erityisesti dekaanin, sekä 
Tampereen Arkkitehtikillan (TamArk) edustajien kanssa. Edunvalvonnassa otetaan huomioon Tampere3-
prosessin eteneminen rakennustekniikan osalta ja pidetään opiskelijoita ajan tasalla prosessin etenemisestä. 
Raati valitsee opiskelijaedustajan, joka osallistuu valmistelevan työryhmän palavereihin sekä huolehtii 
informoinnista hankkeen edetessä. 

Killan opintotoimintaa kehitetään vuonna 2019 projektiluontoisesti muodostamalla puheenjohtajan, 
hallopedien ja opintovastaavan välisestä suhteesta suunniteltu kokonaisuus, joka vastaa kokonaisvaltaisesti 
killan koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Sama toimintamalli laajennetaan myös uuden Rakennetun 
ympäristön tiedekunnan vastaaville toimijoille. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita 
opintoihin liittyviä tapahtumia, kuten suuntautumistapahtuma. 

Teekkarikulttuuri ja tapahtumat 

Killan tarkoituksena on yhdistää rakennustekniikan opiskelijoita. Tätä päämäärää edistääkseen kilta järjestää 
vuonna 2019 muun muassa ainakin teemasitsit, fuksisitsit, Wappusitsit, Wapputapahtuman, kellarihumpan, 
pikkujoulut, juusto- ja viini-illan, Sulkavan Suursoutuihin osallistuminen, kesätapon sekä syysvaelluksen. 
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös sitsit yhdessä toisen killan/ainejärjestön kanssa, sekä pyritään 
kehittämään perinteisiä tapahtumia. 

Raati järjestää myös raadinvaihtositsit, joihin kutsutaan ainakin edellisvuoden raati ja toimihenkilöt sekä 
mahdolliset toimikunnat, Oltermanni, Tampereen Arkkitehtikillan nykyinen ja entinen puheenjohtaja, 
rakennustekniikan opintoneuvoja sekä raadin harkinnan mukaan muuta yliopiston henkilökuntaa. 

Vuosijuhlat ovat killan menneitä toimintavuosia kunnioittava illallisjuhla. Vuonna 2019 vuosijuhlat järjestää 
emännistön sijasta erillinen vuosijuhlatoimikunta, joka valitaan koko jäsenistön joukosta alkuvuodesta. 
Vuosijuhlatoimikuntaa johtaa vuosijuhlatoimari tai muu vastaava hallituksen jäsen. Juhlille kutsutaan 
jäsenistön lisäksi opiskelija- ja yritysedustajia, 10 vuoden takainen killan raati toimihenkilöineen, Vanhat 



Tampereen Rakentajakilta ry  Pöytäkirja 
Syysyleiskokous 2018  14.11.2018 
 

2 
 

Kähmyt sekä kaikki entiset emännät ja puheenjohtajat. Killan syntymäpäivänä 27.10. tai lähimpänä 
arkipäivänä järjestetään syntymäpäiväkahvit. 

Merkkiohjesääntö ja palkitseminen 

Vuonna 2019 raati valmistelee ja hyväksyttää merkkiohjesäännön, jossa määrätään killan tunnusten ja 
ansiomerkkien käytöstä. Merkkiohjesääntöön kirjataan yksi tai useampi ansiomerkki tai tunnustus, joilla on 
tarkoitus palkita ansioituneita killan jäseniä. 

Ansioituneita killan jäseniä palkitaan kunniajäsenyyteen verrattuna huomattavasti matalammalla 
kynnyksellä. Palkitseminen tapahtuu vuosijuhlilla tai muun sopivan tapahtuman yhteydessä. 

Excursiot 

Excursiot, eli opintomatkat, tähtäävät opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja rakennusalan 
laajamittaiseen ymmärtämiseen. Opettavaisesta luonteestaan huolimatta opiskelijoiden yhteishengen 
kehittämistä ei unohdeta excursioilla vaan siihen panostetaan. Vuonna 2019 järjestetään ainakin 
fuksiexcursio ja kaksi muuta excursiota, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Helmikuussa 2019 osallistutaan 
Oulussa järjestettäville SRT-päiville. Myös muita excursioita järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Ainakin 
yhdellä excursiolla pyritään tekemään yhteistyötä toisen killan/ainejärjestön kanssa. Tavoitteena on pitää 
excursioiden houkuttelevuus saavutetulla korkealla tasolla. 

Viestintä 

Vuonna 2019 keskitytään tiedottamisen tehostamiseen, jotta informaatio killan toiminnasta tavoittaisi 
jäsenistön mahdollisimman kattavasti. Viestinnän tavoittavuutta ja tiedostuskanavien mielekkyyttä 
kartoitetaan jäsenistöltä toimintavuoden aikana. 

Killan tiedotuskanavia ovat sähköpostilista, kiltalehti, kiltahuone, nettisivut, POP sekä sosiaalinen media. 
Vuonna 2019 toteutetaan sääntömuutos, jolla killan säännöistä poistetaan maininta, jonka mukaan killan 
virallisiin tiedotuskanaviin kuuluu ilmoitustaulu. 

TARAKIn kiltalehden linja pidetään asiallisena, lehti lukijakunnalleen mielekkäänä sekä killan imagolle 
edullisena. Lehteen pyritään kirjoittamaan myös asiapitoisia ja jopa keskustelua herättäviä juttuja, joiden 
kohdeyleisönä on erityisesti vanhempi jäsenistö. 

Killan sidosryhmille sekä Vanhoille Kähmyille tarjotaan mahdollisuus artikkeliin lehdessä. Sähköisen lehden 
linkkiä jaetaan tiedotuskanavien kautta sekä opiskelijoille että alumneille. Selvitetään tarvetta postittaa lehti 
valmistuneille entisille puheenjohtajille, jotka eivät halua lukea lehteään sähköisesti. 

Yhteistyö ja varainhankinta 

Tampereen Rakentajakilta tekee yhteistyötä useiden opiskelijajärjestöjen, kerhojen ja yhdistysten kanssa. 
Yhteyttä pidetään erityisesti Tampereen Arkkitehtikiltaan, rakennusalan ammattiainekerhoihin, 
rakennustekniikan laboratorioon, killan Oltermanniin sekä Vanhoihin Kähmyihin. Killan sisarkiltojen, Oulun 
Ympäristörakentajakillan sekä Otaniemen Koneinsinöörikillan ja Rakennusinsinöörikillan kanssa yhteistyötä 
jatketaan yhteydenpidon, ja mahdollisuuksien mukaan vierailujen merkeissä. Yhteyttä pidetään myös 
Tampereen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoihin Tampere3 -prosessin edetessä. Suomen 
Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) ja Tekniikan Akateemisten (TEK) kanssa jatketaan yhteistyötä. Etenkin 
uusille opiskelijoille kerrotaan kyseisten ammattiliittojen toiminnasta ja niihin kuulumisen eduista. 

Yhteistyötä rakennusalan yrityksiin pidetään yllä excursioiden sekä yhteisten tapahtumien, kuten 
Rakennusalan yritystapahtuman ja rakennusalan sählyturnauksen muodossa. Vuonna 2019 pyritään 
tarjoamaan enemmän osallistavaa yritysyhteistyötä, kuten erilaisia asiatapahtumia yhden tai useamman 
yrityksen kanssa kerrallaan. Killan tulot ovat pääosin peräisin erilaisista yhteistyösopimuksista rakennusalan 
yritysten ja ammattiliittojen kanssa. Lisäksi kilta kerää jäsenmaksua jäsenistöltä. Kilta ei tavoittele voittoa 
toiminnallaan. 
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Alumnitoiminta 

Kilta järjestää valmistuneille ja noin vuoden sisään valmistuville jäsenilleen tapahtuman.  Alumneihin 
pidetään yhteyttä sähköpostilistan sekä alumnien Facebook-sivun kautta ja molempiin kerätään lisää jäseniä. 
Vuonna 2019 luodaan pohjaa toimivan alumnikulttuurin luomiseksi. Alumneille mainostetaan killan 
kannatusjäsenyyttä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Killan tapahtumia järjestäessä pidetään alumnit mielessä 
ja kutsutaan alumnit tapahtumiin mukaan soveltuvin osin. Alumnitoimintaa voidaan järjestää yhteistyössä 
muiden alumniyhteisöjen kuten RILin ja PiRILin kanssa. Alumneille järjestetään ainakin alumnisitsit syksyllä 
2019. 

Liikuntatoiminta 

Tampereen Rakentajakillan vuoden kohokohta liikuntatapahtumien osalta on osallistuminen Sulkavan 
Suursoutuihin. TARAKI osallistuu soutuihin soutaen. 

Vuonna 2019 järjestetään muun muassa kyykkäkarsinta ennen Akateemisen kyykän MM-kilpailuja sekä 
rakennusalan sählyturnaus. Killan liikuntavastaava selvittää mahdollisuutta osallistua Opiskelijoiden 
Suomenmestaruuskisoihin vuonna 2019 ja kokoaa killalle joukkueen mahdollisiin turnauksiin sekä 
haasteotteluihin. Killalle varataan tarvittava määrä sählyvuoroja Bommarista ja liikuntavuoroja Tamppi 
Areenalta. Lisäksi kiltalaisille pyritään järjestämään mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin lajikokeiluiden 
avulla. 

Saunalautta 

Vuoden 2019 aikana tehdään suunnitelma saunalautan tulevaisuudesta. Suunnitelma sisältää vaihtoehtoja 
ja kustannusarvioita uuden saunalautan hankkimisesta/rakentamisesta. Suunnitelmaa tehdessä ollaan 
yhteydessä myös alumneihin ja yhteistyökumppaneihin, jotka voisivat olla kiinnostuneita 
saunalauttaprojektin tukemisesta. 

Fuksitoiminta 

Fuksitoiminta on jatkuvaa yhteydenpitoa ensimmäisen vuoden rakennustekniikan opiskelijoihin. 
Fuksitoiminnan tavoitteena on auttaa ja ohjeistaa uusia opiskelijoita ryhmäytymisessä, yliopiston 
toimintatapojen omaksumisessa, sekä teekkari-identiteetin löytämisessä. Alusta asti fukseille painotetaan 
yliopiston sekä killan sääntöjä tutorien sekä hallituksen kautta. Tavoitteena on luoda uusille opiskelijoille 
elämyksellinen opintojen aloitus Tampereen yliopistolla. Lisäksi fukseja tutustutetaan sekä TREYn että 
Teekkariyhdistyksen toimintaan. 

Fuksivastaavisto aktivoi tutoreita pitämään omat fuksiryhmänsä mukana tapahtumissa ja jakaa vastuuta 
tutoreille muun muassa tapahtumien järjestelyissä. Fukseille järjestetään fuksisauna, kastesauna ja muita 
tapahtumia sekä keväällä että syksyllä. Fuksitoiminnasta pyritään tekemään hyvät muistiinpanot, jotta 
toimintaa kyetään parantamaan vuosittain. 

Killan tilat 

Kiltalaisilla on käytössään kiltahuone, joka on kokoontumis- ja ajanviettopaikka. Kiltahuoneella pidetään yllä 
kahvipalvelua, välipalapalvelua sekä tarjotaan muita virikkeitä. Kiltahuoneelle tilataan sanomalehti, 
mahdollisesti aikakausilehtiä ja ylläpidetään vaihtoehtoisia ajanviettotapoja mahdollisina. Kiltahuoneen 
siisteys on erityisesti jokaisen käyttäjän vastuulla, mutta sitä ylläpitää myös hallitus. Killalla on käytössään 
myös varastotila, jossa säilytetään killan omaisuutta. Sen ylläpidosta ja siisteydestä vastaa raati. 

Kansainvälinen toiminta 

KV-vastaava huolehtii tarvittaessa tapahtumakutsujen ja tiedotusten kääntämisestä englanniksi ulkomaisia 
vaihto-opiskelijoita varten sekä pitää yhteyttä rakennustekniikkaa opiskelevien vaihto-opiskelijoiden kanssa. 
KV-vastaava pitää yhteyttä muiden kiltojen KV-vastaaviin. KV-vastaava kannustaa kiltalaisia vaihtoon 
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lähdössä tekemällä yhteistyötä yliopiston henkilökunnan kanssa ja markkinoimalla mahdollisuuksia vaihto-
opiskeluun ulkomailla. Kilta järjestää vaihto-infon jäsenilleen. 



Tampereen Rakentajakilta ry  Pöytäkirja 
Syysyleiskokous 2018  14.11.2018 
 

1 
 

Liite 3. Komivuotissuunnitelma 2019-2021 
 

Edunvalvonta 

Edunvalvonnan keskiössä on hyvien suhteiden luominen ja säilyttäminen sekä Rakennustekniikan 
laboratorion että Rakennetun ympäristön tiedekunnan kanssa. Nämä suhteet henkilöityvät laboratorion 
vetäjään ja tiedekunnan dekaaniin, joiden kanssa keskustellaan säännöllisesti.  

Koulutuspoliittinen edunvalvonta toteutetaan järjestelmällisesti ja siitä vastaa pitkälti puheenjohtajan, 
opintovastaavan sekä hallopedien muodostama kokonaisuus, joka keskustelee keskenään ja edustamissaan 
toimielimissä. Heidän tehtävänään on myös osallistaa jäsenistöä koulutuspoliittisiin keskusteluihin sekä 
välittää saamaansa tietoa. Tällä kokoonpanolla voidaan tehdä myös tiedekunnan sisällä yhteistyötä 
edunvalvonta-asioissa. Tiedekunnan sisäistä yhteistyötä tiivistetään merkittävästi. 

Teekkarikulttuuri 

Yliopistokentän muuttuessa ei luovuta teekkarikulttuurista vaan sitä vaalitaan entistä tarkemmin. Kilta tekee 
jatkossakin oman osansa tamperelaisen teekkarikulttuurin kehittämiseksi. Vaikka TARAKI osallistuu myös 
uuden tamperelaisen opiskelijakulttuurin luomiseen, fukseista kasvatetaan nimenomaan ylpeitä teekkareita, 
jotka pitävät kiinni teekkarien perinteisistä arvoista. Teekkarilakkia kannetaan ylpeänä ja pidetään huolta, 
että se jatkossakin symboloi yhteishenkeä, ahkeraa vapaaehtoistoiminnan kulttuuria sekä kaverista 
huolehtimista. 

Killan perinteitä ja uusia tapahtumia sekä omaisuutta dokumentoidaan siten, että ne on jatkossakin 
mahdollista painaa kansien väliin historiikin muodossa. Varmistetaan, että killassa on aina henkilöitä, joilla 
on koulutus Teekkarimuseon esittelystä ja sisällöstä, lukkaritoiminnasta ja Herwantapelin peluutuksesta. 
Erityisesti lukkaritoimintaan panostetaan ja sillä pyritään ylläpitämään ahkeraa laulukulttuuria, johon 
kuuluvat sekä kaikkein perinteisimmät laulut että uudet suosikit. 

Fuksitoiminta 

Fuksitoiminnan tavoitteena on kasvattaa uusista tarakilaisista aktiivisia ja teekkarikulttuuria arvostavia 
teekkareita, jotka turvaavat killan tulevaisuuden. Tämän saavuttamiseksi on olennaista integroida fuksit 
osaksi koko kiltaa alusta asti sekä auttaa heitä muodostamaan tiivis yhteisö omasta vuosikurssistaan. Lisäksi 
hallitustoimintaa tuodaan lähemmäs fukseja aikaisessa vaiheessa. 

Fukseille esitellään oman killan lisäksi muutakin opiskelijatoimintaa ja tiedotetaan muiden kiltojen, 
ainejärjestöjen sekä kerhojen tapahtumista aktiivisesti. Fuksit integroidaan teekkariuteen perinteiden avulla 
kannustamalla heitä jäynä- ja härweliprojektien kanssa sekä kannustamalla talkoohenkisyyteen ja 
nakkeiluun. Sitsi- ja laulukulttuuria harjoitellaan ahkerasti alusta asti. 

Onnistuneella fuksitoiminnalla luodaan pohja sille, että saadaan jatkuvasti uusia tarakilaisia, jotka ovat 
ylpeitä killan jäseniä ja Tampereen teekkareita. Ylpeys tarakilaisuudesta säilyy koko opiskelujen ajan ja antaa 
pohjaa myös aktiiviselle alumnitoiminnalle. 

Yleisesti fuksikasvatuksessa ja tutor-toiminnassa säilytetään nykyisiä hyviä käytäntöjä, mutta tutoroinnin 
jatkumiseen fuksiviikkojen jälkeenkin panostetaan nykyistä enemmän. Yhteistyötä Tampereen 
ammattikorkeakoulun raksaopiskelijoiden kanssa kehitetään, kun yhdistymisprosessi etenee niin, että 
opiskelijat ovat keskenään tekemissä opintojenkin kautta. 

Tapahtumat 

Yhteistyötä muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa jatketaan edelleen, samalla sitä lisäten ja kehittäen. 
Yhteistyötä on helppo lisätä esimerkiksi niissä tapahtumissa, joissa ei yksin saada paljon osallistujia, kuten 
liikuntakokeiluissa. Myös joihinkin killan perinteisiin tapahtumiin voitaisiin pyytää mukaan muita kiltoja. 



Tampereen Rakentajakilta ry  Pöytäkirja 
Syysyleiskokous 2018  14.11.2018 
 

2 
 

Lisäksi kehitetään jatkossa yhteistyötä yritysten kanssa järjestämällä asiatapahtumia heidän kanssaan. 
Järjestetään myös oikeasti hyviä alkoholittomia tapahtumia ympäri vuoden. 

Jatkossa innostetaan myös hallituksen ja tapahtumatiimin ulkopuolista vapaaehtoista jäsenistöä mukaan 
tapahtumien tekemiseen nakkeilun sekä järjestämisen kautta. Vaikka tapahtumia halutaan kehittää, ei niiden 
määrää kuitenkaan kasvateta turhaan. Liikuntatapahtumista säilytetään kyykkäkarsinnat sekä Rakennusalan 
sählyturnaus. Kiltalaisten aktiivisuutta liikuntatapahtumien osalta pyritään parantamaan. 

Vuosijuhlat 

Vuosijuhlat säilytetään vuoden arvokkaimpana tapahtuma, jonka pukukoodi on juhlapuku. Vuosijuhlien 
perinteiset ohjelmanumerot säilytetään ja opiskelijoiden lisäksi juhlille kutsutaan alumneja ja yritysedustajia. 
Myös silliskulttuurista pidetään kiinni, mutta sitä voidaan varioida esimerkiksi teemalla, jolloin se erottaa 
muuten hyvin perinteiset vuosijuhlat toisistaan. Juhlat pyritään järjestämään välivuosina noin 100-140 
hengelle, puolipyöreillä noin 200 hengelle ja pyöreillä noin 300-400 hengelle. Pyöreisiin ja puolipyöreisiin 
panostetaan rahallisesti enemmän, mikä pitää huomioida edeltävien vuosien budjeteissa.  

Vuosijuhlien järjestämisvastuu siirretään emännistöltä erilliselle vuosijuhltatiimille, jota vetää 
vuosijuhlatoimari. Vuosijuhlatoimari kuuluu hallitukseen ja pitää hallituksen ajan tasalla vuosijuhlien 
etenemisestä. Tiimin käyttäminen vähentää yksittäisten henkilöiden kuormitusta, jolloin juhlien 
kehittämiselle jää enemmän resursseja. Tällöin esimerkiksi yritysyhteistyö on helppo toteuttaa mielekkäästi 
ja erilaiset juhlijat saadaan huomioitua paremmin. 

Vuosijuhlatiimin käyttöön siirryttäessä emännän ja emännän avun pestien tulevaisuutta on syytä miettiä tai 
vähintään uudistaa. Esimerkiksi kokouseväiden leivonta voitaisiin siirtää kerran kuussa järjestettävään 
pullapäivään koko jäsenistölle. 

Excursiot 

Excursioiden periaatteena on vierailut yrityskohteissa sekä opiskelijoiden yhteishengen kohotus. Perinteiset, 
suositut excursiot eli Rankkaexcursio, SRT-päivien excursio ja fuksiexcursio, järjestetään joka vuosi ja uusia 
excursioideoita kehitetään. Excursioita järjestetään monipuolisesti niin, että sopiva tasapaino eri 
pääainevalintojen välillä huomioidaan. Tasapaino pidetään myös asiasisällön sekä viihtymiseen ja 
ryhmäyttämiseen tähtäävän ohjelman välillä. 

Excursioita järjestettäessä excutiimi tiivistää yhteistyötään yritysyhteistyötiimin kanssa niin, että tiedonkulku 
on selkeää, eikä yritysten sähköposteja tarvitse lähetellä edestakaisin ihmisten välillä. Tällöin sekä yritykset 
että kilta löytävät excursiomahdollisuudet helpoimmin.  Lisäksi excursiovarusteiden taso ja määrä pidetään 
riittävänä tulevina vuosina. 

Viestintä ja lehti 

Viestintää muutetaan suunnitelmallisemmaksi ja kohdennetummaksi. Graafista ilmettä eri medioissa 
kehitetään ja yhtenäistetään. Nettisivujen tiedot ylläpidetään ajantasaisena ja sisältö luodaan enemmän 
kiltalaisia ja ulkopuolisiakin palvelevaksi alustaksi. Tiedotusta laajennetaan tuoreempiin sosiaalisiin 
medioihin, kuten Instagramiin. Medioiden aineistot tai tulevat päivitykset kerätään/suunnitellaan valmiiksi 
esimerkiksi viikoittain somehenkilölle tai -tiimille, joka koostaa tapahtumista tiedotukset tai kuvat itse 
tapahtumasta. 

Viestintäkanavat ovat selkeästi jaotellut ja niitä seurataan aktiivisesti, koska niihin tuotetaan laadukasta ja 
selkeää sisältöä oikeille alustoille. Tiedotuksen lisäksi käytössä voisi olla yhteinen päivittyvä kalenteri, jolloin 
jokainen saa halutessaan kaikki tapahtumat suoraan omaan sähköiseen kalenteriinsa. 

Tietoa välitetään avoimemmin ja selkeämmin myös hallituksen toiminnasta jäsenistölle. Kuukausittaiset 
tilaisuudet hallituksen ja jäsenistön välillä voivat toimia tiedon välittäjänä ja tuoda hallitusta lähemmäs 
jäseniä. Myös edustajiston ja hallopedien asioista pyritään välittämään selkeämpää ja laajempaa kuvaa. 
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Yhtenäinen graafinen imago ja laadukas somesisällöntuotanto yhdessä oikein ajoitettujen “täsmä” some-
kampanjoineen parantaisivat TARAKIn haluttavuutta lukiolaisten (ja muiden mahdollisten hakijoiden) sekä 
yhteistyöyritysten keskuudessa entisestään. 

Seuraavan kolmivuotisen taipaleen aikana pidetään TARAKI-lehden laatu kokonaisvaltaisesti korkealla. 
Lehden sisältö on koko jäsenistöä puhuttelevaa. Lehden kehityksessä kannattaa miettiä, onko lehtien 
nykyinen määrä, neljä lehteä ja yksi fuksinumero, järkevä? Pitäisikö fuksilehti korvata esimerkiksi videolla, 
jossa on mm. tutor-esittelyt ja laadukkaalla nettisivujen fuksiosiolla, josta löytyisi kootusti kaikki tieto? 

Yritysyhteistyö 

Yritysyhteistyön keskeisiksi tavoitteiksi voidaan määritellä seuraavat kolme pykälää: 

1. Jäsenistön tutustuttaminen työmahdollisuuksiin ja työnantajiin 

2. Jäsenistön työelämävalmiuden ja -taitojen edistäminen 

3. Yhdistyksen varainhankinta 

Killan tuloista suurin osa tulee erilaisten yritysyhteistyön toiminnoista, kuten yritystapahtumasta, 
haalariprojektista sekä vuosisopimuksista. Yritysten kanssa tehtävissä vuosisopimuksissa tulee huomioida 
yleinen toiminta, erilliset tapahtumat, sekä vuosijuhlat. Vuosisopimuksista sovittaessa huomioidaan 
sisällöissä yrityksen omia intressejä. Yritysyhteistyön raameja pitää kasassa Yritysyhteistyö-excel, jota 
päivitetään säännöllisesti. Excelistä löytyy vähintään parin viime vuoden sopimukset. 

Yhteistyötä kehitetään aidosti molempia hyödyttäväksi eli logomainonnan lisäksi tapahtumia, joista on 
enemmän iloa molemmille osapuolille. Tähän kehitetään yhdessä valmiita konsepteja ja paketteja. 
Yritystapahtuman kiinnostavuus pidetään jatkossakin korkeana. Yritystapahtuma on jatkossakin TARAKIn 
jäsenille vuoden kärkitapahtuma oman alan kesätöiden etsimisessä. 

Talous 

Tulevien vuosien taloudellisen tilanteen turvaamiseksi rahaa säästetään nyt suhdanteen huipulla tilille 
huonompien vuosien varalle, tietenkin kohtuuden rajoissa ja ilman, että se vaikuttaa killan toimintaan. Tilille 
säästämisen lisäksi voidaan selvittää kohde tai kohteita, joihin haluttaisiin panostaa rahallisesti merkittävästi 
ja säästää niitä varten vuosittaisesta budjetista. Yksi esimerkki olisi uusi saunalautta, jonka hankkiminen tai 
rakentaminen vaatii muutaman vuoden säännöllisen säästämisen. 

Kirjanpidon näkökulmasta kolmen vuoden aikana killan rahaliikenne siirtyy lähes kokonaan mobiili- ja 
verkkomaksumuotoon sekä hallituksen sisäinen kirjanpito ja kulukorvausmenettely sähköiseksi. Killan 
palveluiden maksaminen mobiilina lisäisi jäsenistön tyytyväisyyttä kaikilla sektoreilla. Sähköinen kirjanpito ja 
tilinpäätös parantavat killan talouden reaaliaikaisuutta, hallituksen jäsenten omaa budjetointia ja kirjanpitoa 
sekä kommunikointia toiminnantarkastajien kanssa. Kolmen vuoden päästä jokaisen hallituksen jäsenen tulisi 
voida tarkistaa reaaliaikaisen budjettinsa tapahtumia suunnitellessaan. 

Alumnitoiminta 

Alumnitoiminta on saatava kunnolla käyntiin. Alumnien verkosto on olemassa päivitettävän sähköpostilistan 
ja facebook-ryhmän muodossa, mutta tarvitaan myös tapahtumia alumneille. Aluksi päästään liikkeelle 
järjestämällä vuosittain yksi iso ja muutama pieni tapahtuma.  

Vuonna 2019 iso tapahtuma on syksyllä järjestettävät alumnisitsit, jotka järjestetään vuodesta 2019 alkaen 
vuosittain ja sitseille voi tulla myös opiskelijoita, jos alumnit eivät täytä sitsejä. Lisäksi järjestetään 
valmistuvien tapahtuma keväällä ja vuoden aikana pienempiä tapahtumia, jotka voivat olla yhteisiä 
opiskelijoiden kanssa. Valmistuvien tapahtuman houkuttelevuutta lisätään ja tapahtuman yhtenä 
tarkoituksena on toimia hyvänä väylänä kohti alumnitoimintaa. Lisäksi pyritään perustamaan alumniyhdistys.
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Liite 4. Talousarvio 2019 
 
Talousarvio 2019 Lisätalousarvio 2018 Tilinpäätös 2017

Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

0 Opinto ja koulutus 200 0 200 0 67,00

100 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 100 100 100 0,00 0,00

Virkistystoiminta Virkistystoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

5000 Opintomatkat 5500 5000 7500 11280,00 14553,40

0 Tempaus 0 0 0 0,00 0,00

2500 Sulkavan suursoudut 2500 4000 4400 3903,46 3393,63

1200 Liikunta 1700 1200 1500 1210,00 1919,14

15000 Vuosijuhlat 15000 15000 17000 68719,50 93071,98

7000 Tapahtumat 8250 5000 7000 14042,28 17177,55

200 Kulttuuri 200 200 200 0,00 0,00

0 SRT-päivät 0 4000 4800 0,00 0,00

0 Saunalautta 800 0 800 0,00 786,74

1000 Lehti 1800 1000 2500 710,00 1314,00

- Historiikki - - - 2873,70 3850,44

0 Some ja tiedotus 200 0 200 0,00 71,00

400 Tarvikevälitys 600 800 400 2571,00 2114,81

250 Limonadi 0 250 0 282,90 0,00

550 Välipala 600 550 600 371,90 505,53

200 Fuksitoiminta 2200 200 2200 1378,40 2579,84

1200 Taukotila 4000 1200 7200 2572,17 1264,37

0 KV-toiminta 0 0 0 0,00 0,00

2000 Alumnitoiminta 2000 400 400 250,00 135,98

10000 Haalariprojekti 3500 8000 3500 8100,00 2812,67

0 Kokous ja neuvottelu 600 0 600 0,00 599,65

0 Edustus ja huomaavaisuus 1600 0 1600 0,00 1576,75

0 Toimistotarvikkeet 200 0 200 0,00 176,42

0 Hyväntekeväisyys 0 0 1000 0,00 1000,00

0 Muut** 0 0 0 377,15 0,00

4000 Kauttakulku 4000 6000 6000 2469,28 2469,28

0 Hankinnat 2500 0 3500 0,00 1342,75

0 Hallituksen virkistystoiminta 600 0 800 0,00 600,00

16000 Yritystapahtuma 2500 18850 4500 13700,00 1661,46

0 Teekkariyhdistys 2000

Varainhankinta Varainhankinta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

2300 Jäsenmaksut 0 2300 0 2670,00 0,00

0 Avustukset 0 0 0 300,00 0,00

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

5 Korkotuotot 0 5 0 0,00 0,00

0 Muut pankkikulut 200 0 200 0,00 95,42

68905,00 63350,00 74055,00 78900,00 139362,84 155179,81

1581,10

tulos 5555,00 tulos -4845,00 tulos -15816,97
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Liite 5. Kevätyleiskokouksessa 2018 jätetyt ponnet ja vastaukset 
 

Ella Lahtisen ponsi: 

Tämän ponnen hyväksyessään Tampereen Rakentajakillan (TARAKI) hallitus selvittää mahdollisuuksia 
laajentaa killan kunnianosoituskäytäntöjä siten, että tulevaisuudessa kilta voisi myöntää ansiomerkkejä 
aktiivisille kiltalaisille. Raadin selvityksen tukemiseksi hallitukselle toimitetaan pohja ansiomerkin 
myöntämiseen liittyvistä säännöistä. 

(Esittää Ella Lahtinen, kannattaa Vesa Taskinen & Elli Miina & Iina Ruutiainen & Emmi Mähönen) 

Vastaus: 

Tampereen Rakentajakilta ry:n hallitus tukee ajatusta täysin. Loppuvuoden aikana tehdään vielä alustavaa 
ideointia palkitsemiseen liittyvien käytäntöjen suhteen, mutta ketään ei keretä palkita vielä vuonna 2018. 
Toimintasuunnitelmaan kirjataan merkkiohjesäännön hyväksyminen vuonna 2019. Tämän 
mahdollistamiseksi merkkiohjesäännön luonnos toimitetaan aloittavalle hallitukselle jo tämän vuoden 
puolella.  

 

Lauri Sahramaan ponsi: 

Tämän ponnen hyväksyessään Tampereen Rakentajakillan hallitus selvittää mahdollisuutta muistaa 
valmistuneita killan hallituksessa toimineita jäseniä esimerkiksi ruusulla. 

(Esittää Lauri Sahramaa, kannattaa Ella Lahtinen, Markus Valtonen) 

Vastaus: 

Tampereen Rakentajakilta ry:n hallitus ei ainakaan vuonna 2018 ota käytäntöä käyttöön. Syinä tälle nähtiin 
valmistuvien suuri määrä ja siten valmistuvien seurannan vaikeus. Erityisesti asia nähdään ongelmalliseksi, 
jos valmistumista ei jatkossa juhlita kuukausittain kuten nykyisin. Ruusua ei myöskään nähty kovinkaan 
arvokkaana muistamisena killan eteen tehtyyn työhön suhteutettuna, kun niitä kuitenkin annetaan iso pino 
muualta. Tulevat hallitukset voivat varmasti ottaa asian uudelleen käsittelyyn, kun uuden yliopiston 
valmistumis- ja valmistujaiskäytännöt selkiytyvät. 


