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1§ Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 16.04

2§ Kokouksen järjestäytyminen
Esitys:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Valitaan puheenjohtajaksi Vesa Taskinen, varapuheenjohtajaksi Ari Oikari,
sihteeriksi Ida-Maaria Tervala, ääntenlaskijoiksi Elina Rastas ja Nea Tasa sekä
pöytäkirjan tarkastajiksi Ida Toratti ja Lauri Koski.

Päätös:

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

Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Esityksen mukaan.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Killan sääntöjen 23§ mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on
ainakin:
– käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
– käsiteltävä raadin esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä raadille ja
muille vastuuvelvollisille
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista.
Esityksen mukaan.

5§ Ilmoitusasiat
Esitys:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu: - Kokouseväät varsin erinomaisia
- Sihteerillä hame, perinteitä kunnioittaen
Päätös:
Esityksen mukaan.
1

Tampereen Rakentajakilta ry

Pöytäkirja

Killan kevätyleiskokous

28.3.2019

6§ Toimintakertomus 2018
Esitys:
Päätös:

Käsitellään killan toimintakertomus vuodelta 2018. Päätetään
toimintakertomuksen hyväksymisestä.
Hyväksytään killan toimintakertomus vuodelta 2018.

7§ Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminnantarkastajien lausunto
sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen raadin 2018 jäsenille ja muille
tilivelvollisille
Esitys:

Päätös:

Käsitellään killan tilinpäätös vuodelta 2018 ja kuullaan toiminnantarkastajien
lausunto. Päätetään killan vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymisestä.
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä raadin 2018 jäsenille ja
muille tilivelvollisille.
Hyväksytään killan vuoden 2018 tilinpäätös. Hyväksytään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä raadin 2018 jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Kokous siirtyi tauolle klo. 16.28.
Kokous palasi tauolta klo. 16.48.

8§ Sääntömuutos
Killan sääntöjen 50§ mukaan muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on
hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä
killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava
kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä raati tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä
kirjallisena raadille. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan
kokouksessa.
Esitys:
Päätös:

Käsitellään päivitetyt säännöt. Päätetään sääntöjen hyväksymisestä.
Hyväksytään päivitetyt säännöt yksimielisesti.

9§ META
Ponsiin vastaaminen. Liite 4.

-

-

Ponsi Konsta Salolta
Tämän ponnen hyväksyessään TARAKIn raati selvittää mahdollisuudesta hankkia kauramaitoa,
taloustilanteen näin suodessa, tarjoiltavaksi jatkuvasti kiltahuoneella kahvin kanssa tavallisen
maidon lisäksi.
Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti
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10§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Vesa Taskinen lopetti kokouksen klo.17.03

Liitteet:
Liite 1 Läsnäololista
Liite 2 Syysyleiskokouksessa 2018 jätetty ponsi ja vastaus
Liite 3 Toimintakertomus 2018
Liite 4 Päivitetyt säännöt

_____________________________________
Puheenjohtaja Vesa Taskinen

____________________________________
Sihteeri Ida-Maaria Tervala

Pöytäkirjantarkastajat:

_____________________________________
Ida Toratti

____________________________________
Lauri Koski
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Liite 1
Läsnäololista:
Sukunimi

Etunimet

Alapuranen Benjami Roobert
Kohdan 7
Heininen
Aleksi Kristian
Heinänen
Sauli Henrik
Huhdanmäki Tiitus Juho Taneli
Kohdasta 7
Hyvärinen Sohvi Kaisa
Järviö
Juuso Johannes
kohdasta 8
Kaila
Heikki Akseli
Kohtaan 7
Karjalainen Iida Maria
Keränen
Lotta Anna Eveliina kohdasta 8
Keskinen
Victoria Vilhelmiina
Koivistoinen Iida Emilia
Kohdasta 8
Korpi
Mirkka Elina
Koski
Lauri Aleksi
Kähkönen Matti Paavo Juhani
Laasonen
Sonja Kristiina
Laine
Elina Maria
Lepola
Ville Pekka Aleksi
Lindstedt
Erkka Santeri
Lipponen
Camilla Veronica
Manninen Henri Aleksi
Myllylä
Anne Maria
Kohtaan 7
Oikari
Ari Tapani
Peltokorpi Miko Samuli
Kohtaan 7
Pohjonen
Jere Jorma Johannes
Rauvala
Jenna Johanna
Romula
Saana Maria Johanna
Rouhento Santeri Kustaa
Salo
Konsta Santeri
Simola
Veera Vilhelmiina
Kohtaan 7
Tasa
Nea Helena
Tervala
Ida-Maaria Elisabeth
Tiainen
Tanel-Kristian
Toratti
Ida Anna Eriika
Vaheri
Mika Santeri

Yli-Huhtala Joonas Casimir
Ylinen
Konsta Lari Aleksi
Pitkäkoski Niklas

Liite 2
Ponsiin vastaaminen
Ponsi Lauri Sahramaalta
- Tämän ponnen hyväksyessään TARAKIn raati selvittää mahdollisuutta hankkia kauramaitoa
yleiskokoustarjoiluihin. Esittää Lauri Sahramaa ja kannattaa Vesa Taskinen.
- Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.
Vastaus:
Kilta hankkii yleiskokoustarjoiluihin kauramaitoa vallitsevan taloustilanteen salliessa.
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.
Vastaus:
Saunalautasta tehtiin kysely jäsenistölle. Kyselyä markkinoitiin viikkotiedotteessa ja sosiaalisessa
mediassa. Kyselyyn saatiin noin 90 vastausta, joista lähes kaikki olivat saunalautan hankkimista
puoltavia.
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Laatija: Aleksi Jokela yhdessä hallituksen 2018 kanssa

Yleistä
Vuosi 2018 oli Tampereen Rakentajakillan 51. toimintavuosi. Vuoden alussa 6.2.2018 Patentti- ja
rekisterihallitus vahvisti rekisteröitymisemme ja kilta on siitä asti ollut nimeltään Tampereen
Rakentajakilta ry. Kilta järjesti vuoden aikana kaksi sääntömääräistä yleiskokousta.
Jälkimmäisessä hyväksyttiin sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi myös uusi
kolmivuotissuunnitelma.
Killan jäsenten määrä oli 466.
Raati 2018
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Yritysyhteistyövastaava
Emäntä
Isäntä
Fuksikapteeni
XQ-mestari & varapuheenjohtaja
Tapahtumavastaava
Viestintävastaava

Aleksi Jokela
Petra Malin
Erkka Lindstedt
Konsta Salo
Salla Saukkoriipi
Miika Varjonmaa
Rene Heinikainen
Sohvi Hyvärinen
Victoria Keskinen
Niklas Pitkäkoski

Toimihenkilöt:
Fuksivastaava
Emännän apu
Isännän apu
Yritysyhteistyötoimari
Rahastonhoitajan apu
Tapahtumatoimari
Tapahtumatoimari
Tapahtumatoimari (kevät)
Tapahtumatoimari (syksy)
XQ-apu ja opintovastaava
Alumnivastaava
KV-vastaava
TEK kiltayhdyshenkilö, Saunalauttavastaava ja valokuvaaja
Päätoimittaja & graafikko
Liikuntavastaava
Lukkari
Kiltahuonevastaava
RIL-yhdyshenkilö

Mika Vaheri
Sonja Laasonen
Riku Latokartano
Matti Kähkönen
Mirkka Korpi
Saana Romula
Ida-Maaria Tervala
Aku Aaltonen
Iina Laakkonen
Tanel Tiainen
Marika Suominen
Salla Saukkoriipi
Ari Oikari
Benjami Alapuranen
Santeri Rouhento
Lauri Sahramaa
Antti Åkerlind
Markus Pahikkala
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Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) puolesta kiltakummina toimi Elina AlaMäyry. Rakennustekniikan laboratorion puolesta Oltermannina toimi Anssi Laaksonen.
Raati piti vuoden aikana 33 kokousta. Lisäksi panostettiin hallituksen yhteistoimintaan, ja
järjestettiin kokouksen lisäksi kaksi virkistäytymistä. Keväällä käytiin Trampolin Park liikuntapuistossa ja syksyllä kokeiltiin jousiammuntaa. Lisäksi järjestettiin vuoden alussa
suunnittelupäivä, jossa ideoitiin vuoden tavoitteita, sekä iltakouluja, joissa keskusteltiin mm.
lisätalousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Viimeisen kokouksen yhteydessä saunottiin TOAS
Espantornin kattosaunalla.

Kiltahuone
Kiltahuoneella tarjottiin jäsenistölle kahvia ja teetä, keväällä 10 euron lukukausihintaan ja
syksyllä ilman erillistä maksua. Erilaisia kahvivaihtoehtoja oli tarjolla useampia, mutta
perinteinen Juhlamokka oli ylivoimaisesti suosituin, jopa pannujauhatuksena ja ilman
suodatinpussia keitettynä. Kahvimaidon vaihtoehdoksi kokeiltiin kauramaitoa, mutta siitä
luovuttiin kahdesta syystä: kauramaito on erittäin kallista, ja kun sitä oli tarjolla, ei perus
kahvimaito enää kelvannut juuri kenelläkään.
Välipalatarjonnassa pidettiin yllä perinteistä valikoimaa. Wappuna kokeiltiin mikropitsojen
lisäämistä valikoimaan, mutta kylmäketjun ylläpitäminen osoittautui liian suureksi haasteeksi.
Tupla- ja Mars-patukoita sekä nuudeleita myytiin paljon, Pätkiksiä ja puuroa ei ostanut juuri
kukaan.
Kiltahuoneelle tehtiin useita hankintoja vuoden aikana, esimerkiksi uusia PS4 pelejä, DS4
lataustelakat, imuri ja uudet Fiskarsin sakset. Isoimmat hankinnat liittyivät kuitenkin
kiltahuoneen remonttiin, jossa kiltahuoneelle tehtiin uusi lattia ja uudet hyllyt. Sohvista luovuttiin
ja tilalle ostettiin uusi. Lisäksi kiltahuoneelle hommattiin uusia tuoleja, pöytiä, sisustustarroja ja
säilytystilaa sekä uusi infonäyttö. Remontin toteutus aloitettiin mallilla, jossa hommaa tehdään
yhdessä ja homma etenee. Homma ei edennyt. Tilanne pelastettiin värväämällä remppatiimi,
joka remppasi kiltahuoneen aivan mahtavan huikeaan loistoon.
Kiltahuoneen palveluihin kuului kahvi- ja teetarjoilun sekä välipalamyynnin lisäksi Playstation 4
pelikonsoli ajankohtaisilla peleillä, keskinkertaisen kokoinen TV, tietokone nettiyhteydellä ja
Spotify premiumilla sekä Urheilulehti. Kiltahuoneen siisteydestä vastasi koko hallitus, jokainen
hallituksen jäsen omalla siivousvuoroviikollaan.

Yritysyhteistyö
Tampereen Rakentajakilta ry toimi yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa muun muassa
mainosmyynnin ja excursioiden kautta. Verrattuna edelliseen vuoteen, eli kaikella tavalla
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erityiseen 50. toimintavuoteen, killan budjetti ja mainosmyynti laskivat euromäärällisesti
merkittävästi pysyen kuitenkin suunnitellussa. Mainoksia myytiin muun muassa kiltahuoneelle,
sitseille, Sulkavan Suursoutuihin saunalautalle sekä vuosijuhlille. Lisäksi fukseista koostunut
haalaritiimi toteutti mainosmyynnin vuonna 2018 aloittavien opiskelijoiden haalareihin.
Tammikuussa järjestettiin yhdennentoista kerran Rakennusalan yritystapahtuma, joka kokosi 47
rakennusalan yritystä Rakennustalon käytäville. Tapahtuma järjestettiin toistaiseksi viimeistä
kertaa Rakennustalossa tilanvarausongelmien vuoksi.

Talous
Vuosi 2018 oli talouden osalta paluu 50v-juhlavuotta edeltäneen toiminnan tasolle. Vuoden
alussa järjestetty Rakennusalan yritystapahtuma tuotti kuitenkin jälleen arvioitua enemmän ja
lisäksi vuoden 2017 ylijäämän takia kevään yleiskokoukseen valmisteltiin lisätalousarvio, jossa
kasvaneet tulot otettiin huomioon. Tilikauden 2018 tulos oli 10771,01 €, joka on 15 616,01 €
enemmän, kuin lisätalousarviossa budjetoitu –4845 €. Budjetoitua suurempi tulos johtui
haalariprojektin 3000 € arvioitua suuremmasta mainosmyynnistä sekä sponsorointi- ja
mainosmyynnin onnistumisesta niin tapahtumien kuin kiltahuoneen osalta.
Sulkavan
suursoutujen sekä opintomatkojen kulut olivat yhteensä noin 6000 € arvioitua pienemmät.
Suurin edellisten vuosien toiminnasta poikkeava rahallinen panostus kohdistui kiltahuoneen
remonttiin, jossa uusittiin muun muassa lattia ja kalusteita. Remontti pysyi 6000 € budjetissaan.

Excursiot
Excursioita eli opintomatkoja järjestettiin yhteensä viisi kappaletta, joista kolme keväällä ja
kaksi syksyllä.
Excursiot olivat:
•
•
•
•
•

Korjausrakentamisexcursio
SRV-excursio
Rankka-XQ
Fuksiexcursio
FinnBuild-excursio

Korjausrakentamisen excursiolla vierailimme Helsingissä NCC:n pääkonttorilla, jossa
tutustuimme yrityksen toimintaan korjausrakentamisen saralla sekä vierailimme
korjausrakennustyömaalla. Ilta vietettiin NCC:n saunatiloissa, jossa opiskelijat pääsivät vapaasti
keskustelemaan ja saunomaan.
SRV-excursio suuntasi helmikuussa kohti Helsinkiä. Ensimmäisenä työmaakohteena oli
Keilaniemen tunnelityömaa, jossa tutustuttiin mittavaan tunneli- ja liikennehankkeeseen.
Toisena kohteena vierailtiin Redin työmaalla. Valitettavasti tutustumisessa päästiin kiertelemään
vain parkkiluolastoja, jotka nekin olivat kyllä varsin vaikuttavat.
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Wappua ennen suunnattiin excursiobussi kohti Jyväskylää ja Lappeenrantaa Rankka-XQ:n
merkeissä. Jyväskylässä tutustuimme paikalliseen, rakenteilla olevaan opiskelijataloon sekä
sitsasimme paikallisten opiskelijoiden kanssa. Yöpymispaikkana toimi Valorinne niminen kohde,
joka palveli oikein hyvin.
Toisena päivänä matkaa jatkettiin kohti Lappeenrantaa. Bussissa oli ohjelmana muun muassa
bingoa sekä legendaarinen musavisa. Matkalla tutustuimme myös paikalliseen apteekkiin
superfuksi-Ukrin kanssa.
Lappeenrannassa ohjelmassa oli rastikierros. Kolmantena päivänä siirryimme takaisin kohti
Tamperetta voitokkaina seremoniamestarin sauvan löytymisen jälkeen.
Fuksiexcursio suuntasi ensimmäisenä kohti vanhan tulitikkutehtaan aluetta Tampereella, missä
pääsimme tutustumaan alueelle rakennettaviin uusiin asuntoihin ja asuinalueeseen.
Excubussissa käynnisteltiin pelejä heti matkalla kohti seuraavaa kohdetta ja fukseista paljastui
varsin taitavia yhdyssanapelaajia. Toisena kohteena kävimme LapWallin tehtaalla Pälkäneellä,
missä saimme mainion kierroksen tehtaassa ja innostavat kalvosulkeiset toimistossa. Matka
jatkui kohti RILin toimistoa, jossa Markus Pahikkala veti perinteisen katapulttikilpailun. RILin
toimiston jälkeen pidimme pienen vapaamuotoisen kauppatauon ja siirryimme Otaniemeen.
Otaniemessä oli ahdasta kuudellekymmenelle vieraalle, mutta saunan lämmettyä tilaa alkoi tulla.
Loppuilta sujui hyvin ja bussikin saapui lopulta Hervantaan.
FinnBuild-excursio oli Rakennusteollisuuden ja Rakentamisen Laatu RALA ry:n tarjoama matka,
jolla päästiin kiertämään raksamessuja. Vietimme messuilla noin viisi tuntia tehokasta aikaa,
jossa ehti hyvin perehtyä alan tarjontaan ja uusiin tuuliin.

Fuksitoiminta
Uusi vuosi aloitettiin tehokkaasti heti tammikuun alussa kyykkäharjoittelulla Tampereen
Arkkitehtikillan (TamArk) kanssa. Haalaritiimiä lähti vetämään Ukri Blinnikka, ja projekti eteni
mukavasti. Huhtikuussa järjestettiin TamArkin, Indecsin ja Man@gerin kanssa laulusitsit, joiden
Teekkarisaunalla pidetyillä jatkoilla järjestettiin laulukoe.
Ukri Blinnikka lähti superfuksius silmissään loistaen johtamaan myös jäynä- ja härwelitiimiä.
Jäynääminen tuotti totuttua tulosta, ja TARAKIn fuksit kastautuivat koskessa jälleen
kymmenentenä. Härwelikisassa ei valitettavasti saavutettu menestystä sateesta kärsineellä
betoniautolla. Sen sijaan superfuksimittelö tarjosi aihetta ylpeyteen Ukrin napatessa itselleen
superfuksikilpailun neljään osaan jaetun ensimmäisen sijan!
Syksy lähti liikkeelle fuksitoiminnan osalta orientaatioviikolla. Kouluun tutustumisen sekä
luentojen lisäksi aikaa vietettiin tutustumisleikkien sekä pelailujen yhteydessä. Ensimmäisenä
iltana vietettiin oikein onnistunutta saunailtaa Konetalon saunalla. Ensimmäiseen viikkoon
mahtui myös olympialaiset sekä Herwannan pubirundi.
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Toisella viikolla orientoituminen ja toisiin tutustuminen jatkui uusien haalareiden kanssa, joita oli
ilo käydä esittelemässä Herwannan rastikierroksella sekä Teekkarisaunalla Arkkareiden kanssa.
Syksyyn mahtui myös Fuksivala salaisessa fuksiluostarissa ja iltaa jatkettiin Arkkareiden kanssa
Teekkarisaunalla Valasaunan myötä. Fukseja koskevia tapahtumia olivat myös Fuksisitsit
Arkkareiden kanssa, Fuksineuvoston fuksisitsit, Fuksiexcursio sekä Fuksisuunnistus keskustan
kampuksen kanssa. Fuksit järjestivät itselleen myös Kaljaa ja makkaraa-illan vanhojen Juusto ja
viini-illan aikaan. Fuksisyksystä kerättiin palaute vuoden lopussa ja sitä pyritään hyödyntämään
tulevina vuosina tapahtumia ja aikatauluja suunnitellessa.
Vuoden aikana järjestettyjä fuksitapahtumia:
16.1. Kyykkätreenit with TamArk
5.4. Suuret Laulusitsit
29.8. TARAKIn & TamArkin fuksisauna
25.9. TARAKIn fuksiexcursio
4.10. Fuksivala- sekä valasauna
2.10. TARAKIn ja TamArkin fuksisitsit
3.12 Öl och korv -kväll

Liikuntatoiminta
Killalle varattiin neljä viikoittaista liikuntavuoroa; kaksi Bommarin sählyvuoroa, yksi tatamivuoro
sekä yksi Tamppi Areenan liikuntavuoro. Lisäksi killalle varattiin jääkiekkovuoro Ahvenisjärven
jääkiekkokaukalolle.
Vuoden aikana järjestettyjä liikuntatapahtumia olivat:
25.1 Firmakyykkä Rakennusalan yritystapahtuman yhteydessä
26.1 Tiedekunnan kyykkäkarsinta yhdessä tiedekunnan muiden kiltojen kanssa
9.3 Rakennusalan sählyturnaus yhteistyössä A-Insinöörien kanssa
9.4 Lajikokeilu: Curling Hervannan jäähallissa TamArkin kanssa
9.10 Lajikokeilu: Olutjooga Varjobaarissa TamArkin kanssa

Tapahtumat
31.1.-2.2. SRT-päivät Tampereella
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20.2. Tupperware-kutsut (osallistujia noin 15)
7.3. Teemasitsit kieltolaki –teemalla Bommarissa (osallistujia oli 70)
22.3. Jäynäetkoilla kerrottiin fukseille jäynäämisestä
16.4. Haalarisauna koko jäsenistölle
17.4. Wappusitsit Hiukkasen kanssa Hatanpään Soutupaviljongilla
20.4. Wapputapahtuma: rakennuskisailut ja perselauta
27.4. Kellarihumppa Bommarissa yhteistyössä Ympäristöteekkarikillan kanssa (lippuja myytiin
noin 150 kpl)
6.-8.7. Sulkavan suursoudut
27.-29.7. Kesätappo Kangasalalla Vallitun leirikeskuksessa (osallistujia noin 30)
6.9. BeerPong-etkot Senssibileille Autekin kanssa Bommarissa
8.-9.9. Syysvaellus järjestettiin Laipanmaan retkeilyalueella (osallistujia noin 15)
2.10. Fuksisitsit Bommarissa yhteistyössä Tampereen Arkkitehtikillan kanssa (osallistujia 120)
1.11. Rakentamisen tulevaisuus; Rakennuslehden ja RILin järjestämä workshop-muotoinen
tilaisuus Ravintola Reaktorissa, paikalla 10 yritystä ja noin 65 opiskelijaa
6.11. Hallitushakuinfo (osallistujia noin 30)
14.11. Pikkujoulusauna koko jäsenistölle
20.11. Festarisitsit Bommarissa kasvatustieteilijöiden ainejärjestö Mentor ry:n kanssa (osallistujia
100)
3.12. Juusto- ja viini-ilta teekkareille YTHS:n saunalla (osallistujia noin 30) ja samaan aikaan
fukseille Öl och korv kväll kiltahuoneella (osallistujia noin 30)
11.12. Bändi-info TARAKI-bändin perustamiseksi kiltahuoneella (osallistujia noin 15)

Vuosijuhlat
Vuosijuhlat järjestettiin vuonna 2018 poikkeuksellisesti perjantaina 2.11. TTYYn vuosijuhlien
vuoksi. Cocktailtilaisuus järjestettiin Rambollin tiloissa ja siellä tarjoiltiin perinteikkäästi
cocktailpaloja ja kuohuviiniä. Pääjuhla järjestettiin Messukylän työväentalossa, jossa catering
firmana toimi 4Catering. Tasavallan Taaviksi julistettiin Matti Kähkönen. Jatkot olivat Klubi 57:ssa
ja siellä esiintyi Automaatiotekniikan killan bändi Puoli Automaattinen.

Tampereen Rakentajakilta ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018
Silliaamiainen järjestettiin seuraavana päivänä 3.11 Teekkarisaunalla klo 12 alkaen. Silliksellä oli
tarjolla aamupalaa, siipiä, hampurilaisia sekä virvokkeita. 20 vuotta sitten opintonsa aloittaneet,
10 vuotta sitten raadissa toimineet sekä vanhat puheenjohtajat ja emännät kutsuttiin juhliin
mahdollisuuksien mukaan. Vuosijuhlille osallistui 170 juhlijaa. Nakkilaisia oli 26 henkilöä.
Nakkipalkkio järjestettiin TARAKIn pikkujoulusaunan yhteydessä 14.11. missä nakkilaisina
toimineet saivat ruokaa, juomaa ja pienen lahjan.

Saunalautta
Saunalautta esiintyi perinteikkäästi vapunpäivänä Teekkarikasteessa sekä Sulkavan suursoutujen
hyväntekeväisyystempauksessa. Vapunpäivänä sauna palveli tunnettuun tapaan TARAKIn
vanhempaa väkeä fuksien keskittyessä koskessa kastautumiseen.
Sulkavalle lähti 22 henkeä, joista soutamaan 15 ja lautalle seitsemän. Sulkavalla sää oli mitä
mainioin. Reissu sujui mukavasti ja hyvin mielin sai lähteä myös kotimatkalle. Tapahtumaan
lähdettiin hyväntekeväisyyden nimissä ja kerättiin 1000 € lahjoitettavaksi Tampereen
yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatriselle osastolle. Saunalautan perämoottori huollatettiin
ennen Sulkavan Suursoutuja.
Saunalautan todettiin olevan niin huonossa kunnossa, että sitä ei enää Sulkavan Suursouduille
tai Teekkarikasteeseen kannata kuljettaa. Uuden lautan rakentamisen selvitystyö aloitettiin.

Opintotoiminta
Vuoden aikana luovuttiin ja hävitettiin paperinen tenttiarkisto kokonaan. Opintovastaava kävi
läpi vanhaa paperista tenttiarkistoa täydentäen sähköistä tenttiarkistoa sieltä puuttuvista
tenteistä, jotka katsottiin olevan vielä yleishyödyllisiä tänä päivänä. Lisäksi ylläpidettiin
normaalisti sähköistä tenttiarkistoa.
Opintovastaava osallistui kiltojen opintovastaavien tapaamisiin, puheenjohtajiston kanssa
kupillinen kopoa-tapaamisiin, muihin koulutuspoliittisiin tapahtumiin ja laboratorion kanssa
järjestettäviin kahvittelutilaisuuksiin. Opintovastaava myös ajoi mielipiteitä ja selvitti opetuksiin
liittyviä epäkohtia ja ongelmia, sekä ohjeisti killan jäsenistöä opintoasioihin vaikuttamisessa.
Vuonna 2018 tehtiin yhdessä Tampereen Arkkitehtikillan (TamArk) kanssa kannanotto Smart
Society -tutkinto-ohjelman perustamiseen liittyen. Kannanotossa vaadittiin valmistelevia tahoja
esittämään perusteita ja vastauksia mm. tutkinnon työelämävalmiuksille ja kysynnälle.
Kannanottoa tukivat myöhemmin avoimesti Rakennustekniikan ja Arkkitehtuurin laboratoriot.

Viestintä ja TARAKI-lehti
Jäsenten sähköpostilistalle lähetettiin 39 viikkotiedotetta ja muutama erityistä huomiota
vaatinut lisätiedote. Fuksien sähköpostilistalle lähetettiin keväällä 11 tiedotetta ja syksyllä 12
tiedotetta. Sosiaalisessa mediassa ylläpidettiin killan Facebook-sivua ja Facebook-ryhmää sekä
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Instagram-tiliä. Tiedotuksia jaettiin myös Telegramissa olevassa TARAKIofficial - ryhmässä, jossa
myös satunnaisia tarakilaisten asioita käytiin läpi.
TARAKI-lehti ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa, joista yksi oli fukseille suunnattu fuksinumero.
Lehti julkaistiin koko vuoden ajan värillisenä ja lehden laatua parannettiin lehden materiaaleja
päivittämällä ja painotaloa vaihtamalla. Lehden perussivunumero oli 20, mutta fuksinumero
julkaistiin 14-sivuisena. Osa lehdistä lähetettiin kiltaa tukeneille yrityksille, killan valmistuneille
puheenjohtajille ja Wanhoille Kähmyille. TARAKI-lehti julkaistiin lisäksi sähköisenä TARAKIn
nettisivuilla.

Alumnitoiminta
Alumnien sähköpostilistalle ja Facebook-ryhmään kerättiin uusia jäseniä. Vuoden lopussa
sähköpostilistalla oli 121 jäsentä ja Facebookissa 157 jäsentä. Sähköpostilistan kautta lähetettiin
vuoden aikana neljä tiedotussähköpostia, joissa kerrottiin killan, TTY:n ja TTYYn tapahtumista.
Alumnit kutsuttiin TARAKIn 51-vuotisjuhlille. Vuoden mittaan oltiin myös mukana ideoimassa
marraskuista TTY:n alumniseminaaria, jota markkinoitiin alumneille sähköpostitse ja
Facebookissa.
Toukokuussa järjestettiin kiltahuoneella Valmistuvien tapahtuma, jonne saapui kymmenkunta
valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa. Tapahtumassa puhuivat RILin teekkariyhdyshenkilö
Markus Pahikkala, TEKin opiskelijayhdyshenkilö Vesa Taskinen ja killan opintoneuvoja Jani Kujala.
Lisäksi alumnilta kysyttiin halukkuutta puhua tapahtumassa ja paikalle saapuikin TARAKIn alumni
Sami Hannuniemi kertomaan kokemuksiaan valmistumisesta ja sen jälkeisestä elämästä. Tarjolla
oli pientä syötävää.

Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2018 TARAKIlla ei ollut yhtään kiltamaksun maksanutta vaihto-opiskelijaa. Kiltalaisia
kannustettiin lähtemään vaihtoon Menossa maailmalle -tapahtuman avulla. Tapahtumassa oli
paikalla kiitettävästi killan jäseniä ja aika moni paikallaolijoista vaikutti innokkaalta hakemaan
vaihtoon. Muiden kiltojen kv-vastaaviin pidettiin yhteyttä, ja TARAKI osallistui syksyn KV-saunan
järjestelyihin.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
TAMPEREEN RAKENTAJAKILTA RY
I LUKU: Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§ Yhdistyksen nimi on Tampereen Rakentajakilta ry, lyhennettynä TARAKI. Näissä
säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta.
2§ Kilta on perustettu 27.10.1967 ja toimii rekisteröitynä yhdistyksenä.
3§ Killan kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli on suomi.
4§ Killan tarkoituksena on:
– ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä ylioppilaskunnan kanssa,
– toimia Tampereen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillisaatteellisena yhdyssiteenä,
– herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin,
– parantaa opetusta yhteistyössä opettajien kanssa siten, että se mahdollisimman hyvin
vastaa koulutukselle asetettavia vaatimuksia sekä
– edistää jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia pyrkimyksiä.
5§ Kilta toimii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja opintopäiviä sekä tiedotustilaisuuksia,
joissa esitelmin, keskusteluin sekä tutustumiskäynnein selvitetään rakentamiseen ja
opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kilta voi harjoittaa julkaisu- ja ajanvietetoimintaa
sekä harjoittelupaikkojen välitystä ja tehdä esityksiä toimialaansa koskevissa
kysymyksissä.
6§ Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, järjestää
huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa
joka välittömästi liittyy sen tarkoitukseen tai joka on taloudellisesti vähäarvoista.
II LUKU: Jäsenet ja maksut
7§ Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.
8§ Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa
teknillisiä aloja tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan
tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.
9§ Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta killan raati.
10§ Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnan tukemisesta kiinnostunut
henkilö tai yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy
hakemuksesta killan raati.
11§ Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä
kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi
edesauttanut sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus
on vähintään kymmenen (10) jäsentä.
12§ Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen.

13§ Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka
suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja on voimassa
1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan.
14§ Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kalenterivuosittain
kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous.
15§ Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
16§ Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan
vuoden jäsenmaksuaan killan syyskokoukseen mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan
eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan
maaliskuun loppuun mennessä.
17§ Killan raati voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on keskusteltava etukäteen
jäsenen kanssa.
18§ Killan jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
killan raadille tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset
velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
19§ Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.
20§ Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan
toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista
pahennusta, voi raati kieltää jäseneltä osallistumisen killan järjestämiin tilaisuuksiin
määräajaksi.
21§ Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja
kotipaikka.
III LUKU: Killan kokoukset
22§ Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan
kokoukset kutsuu koolle killan raati.
23§ Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
– käsiteltävä raadin esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä raadille ja
muille vastuuvelvollisille.
24§ Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– valittava raadin puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut raadin jäsenet sekä
nimettävä heidät tehtäviinsä,
– valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
– päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja

kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle,
– hyväksyttävä raadin valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
– valittava joka kolmas vuosi killan Oltermanni seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
25§ Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli killan raati katsoo sen tarpeelliseksi
tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan äänioikeutettua
jäsentä sitä kirjallisesti killan raadilta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen
jättämisestä raadille.
26§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan
jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös
esityslista.
27§ Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
28§ Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan
varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouksen päätöksellä läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää myös muille kuin killan
jäsenille. Valtakirjalla ei saa äänestää.
29§ Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä
kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.
IV LUKU: Päätöksentekojärjestys ja vaalit
30§ Ellei säännöissä toisin mainita, tulee killan kokouksessa päätökseksi se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni
ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
31§ Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2)
kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
32§ Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää
soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät
ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.
33§ Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet
(1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta
äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä
eniten ääniä saaneen välillä.
34§ (PRH:n ehdottamien muutoksien myötä kohta jäi tyhjäksi, ja se poistetaan seuraavan
sääntömuutoksen yhteydessä)
35§ Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen,
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää,
– äänioikeutettuja, joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa tai
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty annettujen
äänestysohjeiden vastaisina.

V LUKU: Raati ja toimihenkilöt
36§ 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.
37§ Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi raati valitsee avukseen
tarvittavat toimihenkilöt.
38§ Raadin tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt
päätökset,
– laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä tilinpäätös ja
toimintakertomus,
– kutsua killan kokoukset koolle,
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi sekä
– edustaa kiltaa ja hoitaa yhteydenpitoa muihin samanhenkisiin yhdistyksiin.
39§ Raadin kokouksen kutsuu koolle raadin puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi raadin jäsentä
sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää raati.
40§ Raati on päätösvaltainen, kun se on raadin päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja
vähintään puolet raadin jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä raadin kokouksessa.
41§ Pitääkseen jatkuvasti yhteyttä opettajakuntaan, kilta valitsee Rakennustekniikan
yksikön opettajien joukosta Oltermannin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Oltermanni toimii
myös killan neuvonantajana.
42§ Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Raati voi määrätä
nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.
43§ Killan raati voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai
toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi.
Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan raati voi
antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
44§ Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa raadin jäsenen tehtävästään kesken
toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun
henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
45§ Perustellusta syystä killan raati voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään
kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun
henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
VI LUKU: Killan hallinto ja talous
46§ Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2)
toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja raadin kokouksissa, joissa
käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.
47§ Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä
pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus
killan raadille viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
VII LUKU: Erityisiä määräyksiä
48§ Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä
yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa
järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen
jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen
vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa
myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden
kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.
Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä.
49§ Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä
killan lippu- ja merkkiohjesäännöllä.
50§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan
kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava
kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä raati tai kymmenen (10) killan varsinaista
jäsentä kirjallisena raadille. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä
seuraavassa killan kokouksessa.
51§ Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6)
ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään
yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
52§ Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi siirtyvät sen varat ja omaisuus
Tampereen teekkareita yhdistävälle ja teekkareiden kulttuuria edistävälle yhdistykselle
sääntöjen kohdan neljä mukaisen toiminnan edistämiseen.
53§ Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se merkitään
yhdistysrekisteriin.
54§ Kilta on hyväksynyt nämä säännöt killan kokouksessa 23.11.2017.
55§ Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.

