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1§ Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.00. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen 

 

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

Keskustelu: Ehdotetaan puheenjohtajaksi Aleksi Jokelaa, varapuheenjohtajaksi Markus 
Suurosta, sihteeriksi Saana Romulaa, ääntenlaskijoiksi Laura Heinoa ja Fanni 
Hyväristä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Helmi Orastietä ja Marja Seppälää. 

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Aleksi Jokela, varapuheenjohtajaksi 
Markus Suuronen, sihteeriksi Saana Romula, ääntenlaskijoiksi Laura Heino ja 
Fanni Hyväri sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Helmi Orastie ja Marja Seppälä. 

 

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

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

Päätös: 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 
 
Epidemiatilanteen takia kevätkokousta ei ollut mahdollista pitää huhtikuun loppuun mennessä. 
Väliaikainen laki (290/2020) on tullut voimaan 1.5.2020. Lain mukaan mm. yhdistykset voivat 
myöhentää yhtiö- ja vuosikokouksen pitämistä 30.9.2020 asti. 

 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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5§ Ilmoitusasiat 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.  

Keskustelu: - kokouksessa on erittäin hyvää kinderkakkua 
- sihteerillä on mekko ja voidaan laskea se hameeksi poikkeustilanteessa 
- hienoa nähdä pitkän ajan jälkeen, että kilta pyörii ja ihmiset ovat 

hengissä 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6§ Toimintakertomus 2019 

 

Esitys: Käsitellään killan toimintakertomus vuodelta 2019. Päätetään 
toimintakertomuksen hyväksymisestä.   

Keskustelu: - korjataan toimintakertomukseen Aleksi Heinisen pestiksi TEK-
kiltayhdyshenkilö lukkarin sijaan 

- korjataan vuosijuhlien kohtaan naisten puheen kohdalle ”puhe 
naiselle” 

- korjataan saunalautan kohtaan ”Pohjola Rakennus Oy” 
- poistetaan alumnitoiminnan kohdasta maininta valmistuvien 

tapahtumasta, peruttiin vuonna 2019 

Päätös: Hyväksytään toimintakertomus yllä mainituin korjauksin. 

 

7§ Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen, toiminnantarkastajien 
lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen raadin 2019 jäsenille ja muille 
tilivelvollisille 

 

Esitys: Käsitellään killan tilinpäätös ja tase vuodelta 2019 ja kuullaan 
toiminnantarkastajien lausunto.  Päätetään killan vuoden 2019 tilinpäätöksen 
hyväksymisestä. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä raadin 
2019 jäsenille ja muille tilivelvollisille.  

Keskustelu: - kauttakulku ei täsmää, koska vuoden 2018 vujujen TEKin edustaja on 
hakenut edustuspaikasta kulukorvauksen vuonna 2019 ja se on 
laskutettu vuonna 2020, jonka vuoksi näkyy tilinpäätöksen 
kauttakulussa 

- tilinpäätöksessä Teekkariyhdistyksen kohdalta puuttuu nolla tuotoista, 
korjataan tämä tilinpäätökseen 

- taseen siirtosaamisissa on esimerkiksi yritystapahtumasta 
saamattomia maksuja 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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8§ Lisätalousarvio 2020 

 

Esitys: Käsitellään killan lisätalousarvio vuodelle 2020. Päätetään lisätalousarvion 
hyväksymisestä.   

Keskustelu: - otetaan liikunnan tuotot pois 
- muutetaan tapahtumiin kuluihin 9300€ ja tuottoihin 7600€, koska 

budjetti on tarkentunut vuoden aikana 
- huomiona, että saunalautan rahat jäi viime vuodelta käyttämättä eli 

käytännössä siirtyivät vain tälle vuodelle 
- muutetaan saunalautan kuluihin 13000€, nykyiset kulut jo reilu 12000€ 

ja muutama lisäkulu vielä tulossa 
- saunalautan kokonaiskustannukset vuosilta 2019 ja 2020 noin 27000€ 

ja tuotot 6600€ 
- alkuperäisesti saunalauttaan budjetoitu 17000€ vuonna 2019 ja tuloja 

merkitty tuolloin 5500€ 
- seuraavaa yleiskokousta varten mietintään talousarvioon, mihin 

edellisten vuosien ylijäämää käytettäisiin 

Päätös: Hyväksytään lisätalousarvio yllä mainituin muutoksin. 
 

9§ Merkkiohjesääntö 

 

Esitys: Käsitellään merkkiohjesääntöesitys. Päätetään merkkiohjesäännön 
hyväksymisestä. 

Keskustelu: - lippuohjesääntöön ei ole vielä tarkennettu lipun tunnusmerkkejä, 
koska äänestyksen voittajaehdokas ei ollut täysin heraldiikan 
sääntöjen mukainen, seuraavaan yleiskokoukseen tarkennusta 

- vaihdetaan merkkiohjesääntöön tämä päivä 

Päätös: Hyväksytään merkkiohjesääntö. 

 

10§ META 

10.1§ Ponsiin vastaaminen 

- lisäyksenä ponteen 4, lisätään nettisivuille myös kolmivuotissuunnitelma 
- vastaukset ponsiin pöytäkirjan liitteenä 

 

11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Aleksi Jokela päätti kokouksen ajassa 18.04. 
 

Liitteet 
 Liite 1. Läsnäololista 
 Liite 2. Toimintakertomus 2019 
 Liite 3. Tilinpäätös 2019 
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 Liite 4. Tasekirja 2019 
 Liite 5. Lisätalousarvio 2020 
 Liite 6. Merkkiohjesääntö 
 Liite 7. Syysyleiskokouksen 2019 ponsien vastaukset 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 

Puheenjohtaja Aleksi Jokela  Sihteeri Saana Romula 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

_____________________________________ ____________________________________ 

Helmi Orastie   Marja Seppälä 
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Liite 1. Läsnäololista 
 
Läsnäololista: 
Sohvi Hyvärinen 
Saana Romula 
Aleksi Heininen 
Elina Rastas 
Ari Oikari 
Joonas Yli-Huhtala 
Helmi Orastie 
Laura Emilia Heino 
Fanni Siru Kirsikka Hyväri 
Juuso Johannes Järviö 
Lauri Matias Vaarankorpi 
Aleksi Mikael Jokela 
Marja Onneli Seppälä 
Markus Olavi Suuronen 
Ida-Maaria Elisabeth Tervala 
Tanel-Kristian Tiainen 
Mika Santeri Vaheri 
Iida Maria Karjalainen 
Lauri Aleksi Koski 
Miika Johannes Suhonen  kohdasta 6 
Annette Eveliina Korin  kohdasta 6 
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Liite 2. Toimintakertomus 2019 
 
Toimintakertomus 2019 

 

Vuosi 2019 oli Tampereen Rakentajakillan 52. toimintavuosi. Killan toiminta oli aktiivista ja 

monipuolista koko vuoden ajan. Sääntömääräiset yleiskokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä, 

minkä lisäksi keväällä ylimääräisessä yleiskokouksessa hyväksyttiin killan uudet säännöt.  

 

Raati 

Puheenjohtaja   Sohvi Hyvärinen 

Sihteeri    Ida-Maaria Tervala 

Rahastonhoitaja   Mirkka Korpi 

Opintovastaava   Elina Rastas 

Yritysvastaava   Matti Kähkönen 

Fuksikapteeni   Mika Vaheri 

Excursiomestari   Tanel Tiainen 

Tapahtumavastaava   Saana Romula 

Viestintävastaava   Victoria Keskinen 

Isäntä    Ari Oikari 

 

Toimihenkilöt 

Fuksivastaava   Juuso Järviö 

Tapahtumatoimarit   Iida Karjalainen 

    Nea Tasa 

    Joonas Yli-Huhtala 

Yritystoimari    Lauri Koski 

Rahastonhoitajan apu, valokuvaaja  Ville Lepola 

Excursioapu    Jenna Rauvala 

Isännän apu    Jere Pohjonen 

Vuosijuhlavastaava   Sonja Laasonen 

Kiltahuonevastaava   Ida Toratti 

Liikuntavastaava   Lotta Keränen 

Kulttuurivastaava, TEK-kiltayhdyshenkilö Aleksi Heininen 

Päätoimittaja, ATK-vastaava  Niklas Pitkäkoski 

Alumni- ja KV-vastaava   Camilla Lipponen 

Some-vastaava   Konsta Salo 

Saunalauttavastaava   Konsta Ylinen 

RIL-yhdyshenkilö   Rene Heinikainen 

 

Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) järjestökummina toimi Petra Oksa. Killan Oltermannina toimi 

Anssi Laaksonen ja syksyn yleiskokouksessa tulevalle kolmivuotiskaudelle Oltermanniksi valittiin 

professori Mikko Malaska.    

 

Excursiot  

Excursioita eli opintomatkoja järjestettiin yhteensä kuusi kappaletta, joista kolme keväällä ja kolme 

syksyllä. Excursiot olivat:  

 

• Korjausrakentamisexcursio NCC  

• Luminary-excu (yritystiimin kanssa)  
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• Kreaten Kansiareena-excu (yritystiimin kanssa)  

• Fuksiexcursio  

• Ulkoexcursio Berliiniin ja Prahaan 

• SRT-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.  

Fuksiexcursio suuntasi ensimmäisenä Rambollin toimistotiloihin Tampereella, missä pääsimme 

tutustumaan suunnittelumahdollisuuksiin ja mallintamisen, sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin 

suunnitellussa. Toimistovierailun jälkeen suunnattiin SRV:n kansiareenan työmaalle. 

Työmaavierailun jälkeen suoritettiin ruokailu keskustan kampuksen tiloissa, jonka jälkee suunnattiin 

Helsinkiin RIL:in toimistolle. Excubussissa käynnisteltiin pelejä heti matkalla kohti seuraavaa 

kohdetta ja fukseista paljastui varsin taitavia yhdyssanapelaajia. RILin toimistolla Rene Heinikainen 

piti perinteisen katapulttirakentelu-kisan ja tämän jälkeen laulettiin laulu naisille. Siirryttiin 

otaniemeen, saunottiin ja seurusteltiin ja kello 22 aikaan takaisin Tampereelle lähtö.  

Srt-excursiolla suunnattiin tänä vuonna Ouluun Ympin vieraaksi. Ilmoittautujia oli paljon, yli 90 

tarakilaista, ja Otaniemen heikon osallistujamäärän vuoksi matkaan pääsikin 60 tarakilaista. Matkaan 

lähdettiin torstaina 31.1. ja matkan varrella pidettiin kisailuja bussissa, mutta excukohteisiin ei 

pysähdytty. Perjantaina oli oululaisten puolesta järjestettyä ohjelma sekä excursiot. Illalla oli sitsit ja 

sitsien jälkeen jatkot. Lauantaina 2.2. silliksen jälkeen lähdettiin yhden aikoihin ajelemaan takaisin 

Tampereelle, ja kotiin päästiin muutaman pysäkin taktiikalla noin kymmenen aikaan illalla.  

Luminary-excursio ja Kreaten kansiareena-excursio olivat lähiexcuja joiden ideat, yhteydenpito ja 

käytännön toteutus tapahtuivat yritystiimin kautta.  

Ulkomaan excursiolla suunnattiin tänä vuonna Saksaan Berliiniin ja Tsekkiin Prahaan. Matkaa 

alettiin valmistella hyvissä ajoin keväällä, ja suunnitteluavuksi muodostettiin ulkoexcutiimi, johon 

valittiin excursiomestarin ja –avun lisäksi kaksi tiimiläistä hallituksen ulkopuolelta. Lennot Helsinki 

– Berliini – Helsinki varattiin huhtikuun lopulla, ja hostellimajoitukset toukokuun alussa. 

Lentoyhtiönä käytettiin Easyjetiä, jolle matkustajatiedot tuli ilmoittaa vasta syksyllä. Matka alkoi 

tiistaina 24.9., kun junalla suunnattiin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ensimmäiset kaksi yötä 

vietettiin Berliinissä, ja torstai-iltana siirryttiin FlixBusilla Prahaan. Berliinissä vierailtiin Swecon 

konttorilla. Prahassa majoituttiin sunnuntaihin asti, jolloin siirryttiin bussilla takaisin Berliiniin, ja 

lento oli takaisin Suomessa sunnuntai-iltana 29.9. Matkaan pääsi 27 osallistujaa, jotka arvottiin 

kaikista ilmoittautuneista. Lisäksi matkaan lähti yksi varjoexcuilija.  

Loppusyksystä oli myös tarkoituksena järjestää yhden yön pikkujoulu-excursio Lappeenrantaan. 

Excu jouduttiin valitettavasti kuitenkin viime hetkillä perumaan johtuen suuresta määrästä 

peruuntumisia.  

 
Opintotoiminta 

Kuluneen vuoden aikana teetettiin kaksi opintokyselyä, keväällä ja syksyllä. Kyselyissä selvitettiin 

opiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvissä asioissa, ja saadut tulokset esiteltiin tutkinto-

ohjelman suunnitteluryhmän kokouksessa yksikön henkilökunnalle. 

Kiltalaisille järjestettiin keväällä Herkkuja&Terkkuja -tapahtuma sekä syksyllä Kiltakahvit, joista 

jälkimmäisessä oli mukana myös opetuksen avainhenkilöitä. Kahvitilaisuuksissa esiteltiin 

opintokyselyn tuloksia ja keskusteltiin opinnoista. 

Syksyllä 2020 alkava uusi kandidaatintutkinto-ohjelma (SUD, Sustainable Urban Development) 

työllisti killan opintovastaava, fuksivastaava sekä puheenjohtajaa, jotka olivat mukana mm. uuden 

tutkinto-ohjelman tuutoroinnin suunnittelussa yhdessä hallintotieteiden sekä yhteiskuntatutkimuksen 

ainejärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa. 
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Opintovastaava osallistui puheenjohtajiston kanssa Kupillinen kopoa-tapaamisiin sekä muihin 

koulutuspoliittisiin tapahtumiin. Opintovastaava ajoi mielipiteitä ja selvitti opetukseen liittyviä 

epäkohtia ja ongelmia, sekä ohjeisti killan jäsenistöä opintoasioihin vaikuttamisessa. Sähköistä 

tenttiarkistoa pidettiin yllä tuttuun tapaan. 

 

Viestintä ja TARAKI-lehti 

Jäsenten sähköpostilistalle lähetettiin 39 viikkotiedotetta. Fuksien sähköpostilistalle lähetettiin 

keväällä 2 tiedotetta sekä 2 erillistä Wappuinfotiedotetta ja syksyllä 3 tiedotetta. Sosiaalisessa 

mediassa ylläpidettiin killan Facebook-sivua ja Facebook-ryhmää sekä Instagram-tiliä. Tiedotuksia 

jaettiin myös Telegramiin vuonna 2019 perustetulla TARAKI tiedottaa –kanavalla. TARAKIofficial-

ryhmässä käytiin jonkin verran keskustelua ja läpikäytiin satunnaisia tarakilaisten asioita. Viestinnän 

tavoittavuudesta ja sähköpostitiedotusten mielekkyydestä tehtiin kyselyitä jäsenistölle. 

TARAKI-lehti ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa, joista yksi oli fukseille suunnattu fuksinumero. 

Lehdet 1, 2, 4 ja 5 julkaistiin värillisinä ja 20 sivuisina. Lehti 3, joka oli fuksinumero, julkaistiin 16-

sivuisena ja myös värillisenä. Lehtiä painatettiin lähetettäväksi lehdessä mainostaneille yrityksille ja 

sisarkilloille muissa yliopistoissa. Painettua versiota jaettiin myös Hervannan kampuksen muille 

killoille ja yhteistyötahoille. Painettua lehteä pidettiin myös luettavana omalla kiltahuoneella. 

TARAKI-lehti julkaistiin painetun version lisäksi sähköisinä Issuu-julkaisuina TARAKIn 

nettisivuilla. Lehtien sähköinen jakelu Vanhoille kähmyille sekä puheenjohtajille aloitettiin uusista 

julkaisuista tehtävinä sähköposti-ilmoituksina. 

Kuluneena vuonna killan hallitukseen luotiin ensimmäistä kertaa pesti päätoimiselle some-

vastaavalle. Tämän johdosta somesisällön määrää saatiin kasvatettua aiemmista vuosista. Killan 

pääsomekanavana toimi Instagram, jonne vuoden aikana saatiin noin 200 uutta seuraajaa. Instagram-

seinälle tehtiin vuoden aikana 35 julkaisua. Instagramin storya päivitettiin useita kertoja viikossa. 

Kesän aikana killan tilin aktivoimiseksi järjestettiin #tarakilainentöissä -kampanja sekä 

kaivinkonekampanja. 

 

Tapahtumat 

 Änäriturnaus alkukeväästä (osallistujia: 16 joukkuetta eli 32 henkilöä) 

13.2.2019 Teemasitsit: After ski (osallistujia 60) 

6.3.2019 Lumilinnakilpailu TamArkin kanssa TREYn laskiaisriehassa (kolme neljän hengen 

joukkuetta) 

26.3.2019 Kevätsauna Teekkarisaunalla (osallistujia noin 150) 

28.3.2019 Bp-turnaus KoRKin kanssa Bommarissa (64 joukkuetta eli 128 henkilöö + sivullisia) 

11.4.2019 TARAKIn lettukestit Kielikeskuksen keittiössä (osallistujia n. 50) 

15.4.2019 Wappusitsit KoRKin kanssa Bommarissa (osallistujia 122) 

18.4.2019 TARAKIn wappurastikierros Etunurtsilla (osallistujia noin 500, ainoa 

emäteemutapahtuma) 

23.4.2019 Kellarihumppa Bommarissa YKIn kanssa (osallistujia 211) 

26.-28.7.2019 Kesätappo Vallitun leirikeskuksessa Kangasalla (osallistujia noin 25 koko vklopun 

aikana) 

23.9.2019 TARAKIn luokkaretki Suolijärven rannalla (syysvaellus peruuntui, tämä tapahtuma sen 

tilalla) (osallistujia noin 30) 

30.9.2019 Fuksisitsit TamArkin kanssa (osallistujia 120) 

7.11.2019 Raksasitsit Anturan kanssa Kalevan killassa (osallistujia 100) 

14.11.2019 Kolmioetkot Interaktion kanssa Bommarissa (osallistujia 100) 

21.11.2019 Pikkujoulusauna Teekkarisaunalla (osallistujia 100) 

2.12.2019 Juusto- ja viini-ilta Konetalon saunalla sekä öl och korv kväll fukseille kiltahuoneella 

(fuksien tapahtumaan osallistujia n. 30, juustoviineillä osallistujia n. 50) 
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Liikuntatoiminta 

Kilta ylläpiti liikuntavuoroja Tamppi Areenalla sekä Bommarissa. Erityisesti Bommarin sählyvuorot 

olivat aktiiivisia läpi vuoden. Lisäksi liikuntatoiminnassa tutustuttiin erilaisiin lajeihin ja aktivoitiin 

kiltalaisia liikkumaan. Vuoden aikana päästiin muun muassa kokeilemaan avantoiuintia, 

murtomaahiihtoa sekä akrobatiaa. Keväällä järjestettiin perinteinen Rakennusalan sählyturnaus, 

johon osallistui joukkueita niin yhteistyöyrityksistä kuin killan omasta väestä.  

 

Vuosijuhlat 

Tänä vuonna rekrytoitiin kolme henkilöä vuosijuhlatiimiin vuosijuhlavastaavan lisäksi. Jokaiselle 

annettiin omat vastuualueet. Juhlapuhujana toimi Mikko Malaska ja puheen naiselle piti Juuso Järviö. 

Pääjuhla pidettiin 25.10. Juhlatalo Hovissa. Ennen pääjuhlaa järjestettiin cocktail-tilaisuus Rambollin 

toimistolla ja juhlan jälkeen jatkot Irjalassa. Juhlaan osallistui 130 henkilöä. 

Juhlat sujuivat hyvin ja varsinkin bussit olivat ajoissa. Perjantai todettiin hyväksi juhlapäiväksi, sillä 

lauantain silliaamiainen saa tällöin suuremman suosion. Silliksellä oli teemana Vappu. 

 

Yritysyhteistyö  

Kilta toimi yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa muun muassa mainosmyynnin, excursioiden 

ja erilaisten tapahtumien kautta. Verrattuna edelliseen vuoteen, mainosmyynti kasvoi johtuen muun 

muassa rakenteilla olevan saunalautan sponsoroinneista ja hyvin tuottaneesta haalariprojektista. 

Mainoksia myytiin kiltahuoneelle, sitseille, Sulkavan Suursouduille, uuteen saunalauttaan sekä 

vuosijuhlille. Lisäksi fukseista koostunut haalaritiimi toteutti mainosmyynnin vuonna 2019 

aloittavien opiskelijoiden haalareihin. Tammikuussa järjestettiin kahdennentoista kerran 

Rakennusalan yritystapahtuma, joka kokosi 44 rakennusalan yritystä Päärakennuksen 

Kielikeskukseen, jossa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa. 

 
Rahastonhoito 

Vuoden 2019 keväällä kilta vaihtoi pankkitilinsä Nordeasta Osuuspankkiin, perusteluna oli parempi 

käytettävyys. Keväällä järjestettiin myös perinteinen tilinpäätösillallinen, johon kutsuttiin nykyiset ja 

aiempia rahastonhoitajina toimineita henkilöitä. Syyslukukaudesta alkaen kilta alkoi tarjota 

MobilePay-sovelluksella maksamista yhtenä maksutapana mm. killan jäsenmaksun, välipalojen, 

tiettyjen tapahtumien ja haalarimerkkien osalta. MobilePaylla maksettaessa ostotapahtumasta 

aiheutuu killalle vuonna 2019 käytetyllä hinnoittelusopimuksella vähintään 0,06 euron lisäkulu, 

mutta tämä lisä hyväksyttiin, sillä ko. sovellus helpottaa arkea sekä kirjanpidon että jäsenistön arjen 

kannalta. 

 

Fuksitoiminta 

Uusi vuosi aloitettiin tehokkaasti heti tammikuun alussa kyykkäharjoittelulla Polymeerihalleilla 

Hiukkasen kanssa. Haalaritiimiä lähti vetämään Richard Äyräs ja projekti eteni mukavasti. 

Alkuvuodesta järjestettiin myös letunpaistoilta kielikeskuksen keittiössä, jossa pelailtiin samalla 

lautapelejä sekä bingoa Kosken Laurin vetämänä. Huhtikuussa järjestettiin TamArkin, Indecsin ja 

Man@gerin kanssa Kevään Fuksisitsit teemana JonnePissisFruide, joiden Teekkarisaunalla pidetyillä 

jatkoilla järjestettiin laulukokeita. Tapahtumassa oli hauskaa, vaikka paikkoja ei saatukaan täyteen.  
Fuksivastaavisto kokosi yhdessä opintovastaavan kanssa 22 tutoria keväällä. Hakemuksia tuli 

valtavat 50 kappaletta, joten valintaprosessi oli tiukka ja hyvin haastava. Lopulta kuitenkin valinnat 

onnistuivat hienosti ja vuoden lopussa pystyikin ihastella hyvin hommansa hoitaneita tutoreita. 

Ennen Wappua fuksit kokosivat keskuudestaan jäynä- ja härwelitiimit. Jäynääminen tuotti totuttua 

tulosta ja TARAKIn fuksit kastautuivat koskessa kahdeksansina! Eli edellisvuosista on parannettu. 
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Härwelikisassa ei valitettavasti saavutettu hirveästi menestystä itse rakennetulla muumitalolla, vaikka 

fuksit sitä hienosti läpi yön vartioikin Sorin aukiolla isolla porukalla. 

Syksy käynnistyi orientaatioviikoilla. Yliopistoon tutustumisen sekä luentojen lisäksi järjestettiin 

tutustumisleikkejä, olympialaisia ja ensimmäisenä iltana vietettiin saunailtaa Konetalon saunalla. 

Toisena iltana etkoiltiin tuutoreiden luona ja keskustassa oli ensimmäiset bileet. Torstaina järjestettiin 

fuksisauna Teekkarisaunalla yhdessä TamArkin kanssa. Ennen saunaa pidettiin pienimuotoinen 

Herwannan pubirundi.  

Toisella viikolla orientaatiota jatkettiin ja maanantaina fuksit pukivat ensimmäisenä koko yliopistosta 

haalarit ylleen. Haalarit koeajettiin heti Herwannan rastikierroksella. Fukseja koskevia tapahtumia 

olivat myös Fuksisitsit Arkkareiden kanssa, Fuksineuvoston fuksisitsit, Fuksiexcursio sekä 

Fuksisuunnistus keskustan kampuksen kanssa. Loppusyksystä järjestettiin myös onnistunut 

Fuksivalasauna YKI:n kanssa. Fuksivala salaisessa munkkiluostarissa ja sinne kuljettu matka olivat 

mystinen kokonaisuus. Lettukestit ja haalarimerkkiompeluilta osoittautuivat myös hyviksi 

konsepteiksi. Joulukuussa vierailtiin fuksien kanssa Kaupin trampoliiniparkisssa. Fuksit järjestivät 

myös keskenään Kaljaa ja makkaraa-illan ja ennen joulua kerättiin syksyn palautekysely, jonka 

tuloksia pyritään hyödyntämään. Pääosin palaute oli hyvää. 

 
Saunalautta ja Sulkavan Suursoudut 

Vuonna 2019 Sulkavan Suursoutuihin oli niin paljon ilmoittautuenita, että reissuun päätettiin lähteä 

kahden kirkkovenejoukkueen sekä saunalauttajoukkueen voimin (37 osallistujaa). Soudut järjestettiin 

11.-14.7. Vanha saunalautta päätettiin ottaa mukaan viimeisen kerran uuden ollessa vasta rakenteilla. 

Souduissa oli todella hyvä meininki ja kahden kirkkovenejoukkueen välille syntyi leikkimielistä 

kisailua. Leirintäalueella venelaituri ja saunalautta notkuivat juhlivien TARAKIlaisten painosta. 

Vierailimme myös entisten teekkareiden leirissä, jossa oli hyvät tarjoilut ja tanssijalkaakin pääsi 

ulkoiluttamaan. Souduissa sää ei ollut paras mahdollinen ja toisena soutupäivänä juuri ennen 

maaliintuloa taivas repesi oikein kunnolla. Tästä huolimatta kaikki lähtivät hyvillä mielin kotiin ja 

vanha saunalauttakin selvisi viimeisestä matkastaan kunnialla. 

Selvitystyö uuden saunalautan rakentamisesta oli aloitettu jo vuonna 2018 ja heti alkuvuodesta 2019 

se päätettiin rakentaa. Hyvän taloustilanteen vuoksi lauttaan oli mahdollista investoida kunnolla, 

joten päätettiin rakentaa edellistä isompi ja parempi lautta, joka voisi palvella jäsenistöä myös 

Sulkavan ulkopuolella. Lautan rakentamisen rahoittamiseksi myytiin lauttaan myös kiinteitä 

mainoksia, jotka tultaisiin kiinnittämään lautan kaiteisiin. Mainoksia ostivat seuraavat 

yhteistyökumppanit: 

 

YIT (pääsponsori) 

 

Saunatalo Oy (tarjosi saunan paneelit ja lauteet) 

 

K-Rauta Otra Nekala (-15% alennusprosentti) 

 

A-Insinöörit 

 

Pohjola Rakennus Oy 

 

Vahanen Oy 

 

Lautalle haluttiin hankkia venepaikka Tampereelta ja järveksi valikoitui Pyhäjärvi. Mahdollisuuksia 

lautan vuokraamiselle jäsenistölle Pyhäjärvellä alettiin selvittää.  
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Uuden lautan rakentaminen aloitettiin suunnitelmien valmistuttua toukokuun lopussa. Aluksi 

tavoitteena oli, että lautta valmistuisi saman vuoden Suursoutuihin, mutta hyvin nopeasti huomattiin 

työmäärän olevan niin suuri, ettei se olisi mahdollista. Osaavaa ja innokasta talkooväkeä oli odotettua 

vaikeampi löytää, ja lauttaa tehtiin useimmiten hyvin pienen kokoonpanon voimin. Haasteita toi myös 

rakennuspaikan vaihto kesän lopulla rakennushallista sen takapihalle ja sieltä edelleen loppuvuodesta 

kierrätyshallin viereen takaparkin taakse. Työn jäljestä ei kuitenkaan tingitty. Tavoitteeksi otettiin, 

että lautta valmistuisi seuraavan vuoden Suursoutuihin. 

Vanhaa lauttaa ei viety Tammerkoskeen teekkarikasteen ajaksi sen huonon kunnon ja edellisen 

vuoden vähäkäyttöisyyden takia. Vanha saunalautta myytiin kesän lopulla ylöjärveläiselle 

herrasmiehelle, joka lupasi kunnostaa sen käyttökelpoiseksi kesämökilleen Sastamalan Karkkuun. 

 
Alumnitoiminta 

Alumnien sähköpostilistalle ja Facebook-ryhmään kerättiin uusia jäseniä. Vuoden lopussa 

sähköpostilistalla oli 135 jäsentä ja Facebookissa 168 jäsentä. Sähköpostilistan kautta lähetettiin 

vuoden aikana kuusi tiedotussähköpostia, joissa kerrottiin killan ja yliopiston tapahtumista. Alumnit 

kutsuttiin TARAKIn 52-vuotisjuhlille. Alumneille lähetettiin tiedotuksen kautta TARAKIn 

alumnitoimintaan liittyvä kysely, johon saatiin 19 vastausta. 

Vuoden mittaan oltiin myös mukana järjestämässä TARAKIn ja PiRIL-nuorten yhteistä 

alumnitapahtuma, joka järjestettiin 21.9.2019. Tapahtuma alkoi seminaarilla Teekkarisaunalla, missä 

puhujina olivat Miikka Routama, Eki Lehtimäki, Markus Klementti, Timo Ketola ja Antti Saarinen. 

Seminaarin jälkeen oli sitsit Bommarissa ja Teekkarisaunalla jatkot. Tapahtumassa oli noin 45 

osallistujaa. Myös neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijoita osallistui tapahtumaan. 
 

Kansainvälinen toiminta 

Vuonna 2019 TARAKIlla ei ollut yhtään kiltamaksun maksanutta vaihto-opiskelijaa. Kiltalaisia 

kannustettiin lähtemään vaihtoon. Muiden kiltojen kv-vastaaviin pidettiin yhteyttä. 
 

Kiltahuone 
Kiltahuoneella tarjottiin jäsenistölle kahvia ja teetä ilman erillistä maksua. Erilaisia kahvivaihtoehtoja 

oli tarjolla useampia, mutta perinteinen Juhlamokka oli ylivoimaisesti suosituin, 

Kahvimaitovaihtoehtoja lisättiin hankkimalla kiltaan tavallisen maidon lisäksi kauramaitoa ja samalla 

tavallinen maito päivitettiin kalliimpaan vaihtoehtoon.  

Välipalatarjonnassa pidettiin yllä perinteistä valikoimaa. Vuosi 2019 oli Tuplien vuosi, joita meni 

helposti yli 50 kappaletta viikossa. Myös nuudeleita myytiin paljon, puuron ja välipalakeksien 

menekin ollessa pienempää. Vuoden aikana myös ateriavalikoimaa laajennettiin pelkistä 

kuppinuudeleista muihinkin kuppiaterioihin. 

Kiltahuoneelle tehtiin vähemmän hankintoja kuin edellisenä vuonna juuri alkuvuodesta valmistuneen 

remontin takia, mutta esimerkiksi uusia PS-pelejä hankittiin. Kiltahuoneen palveluihin kuului kahvi- 

ja teetarjoilun sekä välipalamyynnin lisäksi Playstation 4 -pelikonsoli ajankohtaisilla peleillä, TV, 

tietokone nettiyhteydellä ja premium-Spotify sekä Suomen kuvalehti. Kiltahuoneen siisteydestä 

vastasi koko hallitus, jokainen hallituksen jäsen omalla siivousvuoroviikollaan. 
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Liite 3. Tilinpäätös 2019 
 

 
  

Tilinpäätös 2018

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

0 Opinto ja koulutus 135,27 0 Opinto ja koulutus 200 0 45

0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 0 100 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 100 0 0

Virkistystoiminta Virkistystoiminta Virkistystoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

11153,8 Opintomatkat 14931,85 5000 Opintomatkat 8500 3175 4739,07

0 Tempaus 0 0 Tempaus 0 2980 2270,45

1910 Sulkavan suursoudut 3710,35 2500 Sulkavan suursoudut 3500 0 1185,71

469 Liikunta 1683,36 1200 Liikunta 2000 15190 15885,77

10974,86 Vuosijuhlat 13238,96 15000 Vuosijuhlat 17000 9489,76 9831,53

10126 Tapahtumat 10934,4 7000 Tapahtumat 9000 0 0

0 Kulttuuri 0 200 Kulttuuri 200 3175 4097,84

0 SRT-päivät 0 0 SRT-päivät 0 0 731,78

6000 Saunalautta 14339,92 5500 Saunalautta 17000 1730 1405,95

2400 Lehti 813,2 1000 Lehti 1800 0 51

0 Historiikki 0 - Historiikki - 1034 924

300 Some ja tiedotus 162,6 0 Some ja tiedotus 200 306,81 0

2563,53 Tarvikevälitys 3380,79 400 Tarvikevälitys 600 340,9 362,95

250,18 Limonadi 0 250 Limonadi 0 68,16 2249,36

532,14 Välipala 531,53 550 Välipala 600 2613,39 7358,73

0 Fuksitoiminta 2529,3 200 Fuksitoiminta 3000 0 0

4000 Taukotila 2772,34 3000 Taukotila 3000 250 102,24

0 KV-toiminta 0 0 KV-toiminta 0 11000 3146,66

0 Alumnitoiminta 0 2000 Alumnitoiminta 2000 0 508,82

16100 Haalariprojekti 3076,91 13000 Haalariprojekti 3500 0 1413,03

0 Kokous ja neuvottelu 355,95 0 Kokous ja neuvottelu 600 0 21,54

0 Edustus ja huomaavaisuus 1548,59 0 Edustus ja huomaavaisuus 1600 0 1000

0 Toimistotarvikkeet 54,24 0 Toimistotarvikkeet 200 43,6 56,88

0 Hyväntekeväisyys 0 0 Hyväntekeväisyys 0 3355,6 3355,6

0,04 Muut** 10,05 0 Muut** 0 0 2000,57

4762,35 Kauttakulku 4702,35 4000 Kauttakulku 4000 0 733,03

0 Hankinnat 542,2 0 Hankinnat 2500 18210 1554,74

0 Hallituksen virkistystoiminta 788,26 0 Hallituksen virkistystoiminta 800 0 733,03

18150 Yritystapahtuma 1140,65 18000 Yritystapahtuma 2500 18210 1554,74

0 Teekkariyhdistys 1950 0 Teekkariyhdistys 2000

Varainhankinta Varainhankinta Varainhankinta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

1830,2 Jäsenmaksut 0 2300 Jäsenmaksut 0 2435 0

0 Avustukset 0 0 Avustukset 0 637 0

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

0 Korkotuotot 0 5 Korkotuotot 0 5 0

0 Muut pankkikulut 461,21 0 Muut pankkikulut 200 0 186,71

91522,10 83794,28 81205,00 86600,00 76039,22 65218,96

tulos 7727,82 tulos -5395,00 tulos 10820,26

Tilinpäätös 2019 Lisätalousarvio 2019

Varsinainen toiminta
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Liite 4. Tasekirja 2019 
 

Tampereen rakentajakillan tilikausi 
Tase 01.01.2019 - 31.12.2019 

Vastaavaa 

Sivu 1 

1200 Myyntivarasto 4048,04 
1230 Siirtosaamiset 14792,02 
2000 Kassa 629,50 
2200 Projektitili 24862,98 

Yhteensä Vastaavaa 
Vastattavaa 

44332,54 

1300 Edellisten tilikausien tulos 33083,61 
1410 Siirtovelat 2222,30 
Tilikauden tulos 9026,63 

Yhteensä Vastattavaa 44332,54 
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Liite 5. Lisätalousarvio 2020 

 

Vuoden 2020 talousarvio

TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

0 Opinto ja koulutus 200 0 Opinto ja koulutus 200

0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 0 0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 0

Virkistystoiminta Virkistystoiminta

TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

5000 Opintomatkat 7000 4000 Opintomatkat 7500

0 Tempaus 0 0 Tempaus 0

0 Sulkavan suursoudut 0 1500 Sulkavan suursoudut 3500

0 Liikunta 1000 500 Liikunta 2000

13000 Vuosijuhlat 15000 13000 Vuosijuhlat 15000

7600 Tapahtumat 9300 7000 Tapahtumat 8700

200 Kulttuuri 200 200 Kulttuuri 200

0 SRT-päivät 0 0 SRT-päivät 0

600 Saunalautta 13000 0 Saunalautta 5000

1500 Lehti 1000 1500 Lehti 1000

0 Historiikki 0 0 Historiikki 0

0 Some ja tiedotus 250 0 Some ja tiedotus 250

100 Tarvikevälitys 0 100 Tarvikevälitys 0

300 Limonadi 0 300 Limonadi 0

350 Välipala 400 350 Välipala 400

0 Fuksitoiminta 3000 0 Fuksitoiminta 3000

2500 Taukotila 2500 2500 Taukotila 2500

0 KV-toiminta 0 0 KV-toiminta 0

2000 Alumnitoiminta 2000 2000 Alumnitoiminta 2000

13000 Haalariprojekti 3500 13000 Haalariprojekti 3500

0 Kokous ja neuvottelu 700 0 Kokous ja neuvottelu 700

0 Edustus ja huomaavaisuus 1800 0 Edustus ja huomaavaisuus 1800

0 Toimistotarvikkeet 150 0 Toimistotarvikkeet 150

0 Hyväntekeväisyys 0 0 Hyväntekeväisyys 0

0 Muut** 0 0 Muut** 0

4000 Kauttakulku 4000 4000 Kauttakulku 4000

0 Hankinnat 3000 0 Hankinnat 3000

0 Hallituksen virkistystoiminta 1000 0 Hallituksen virkistystoiminta 1000

21500 Yritystapahtuma 2000 21500 Yritystapahtuma 2000

0 Teekkariyhdistys 450 0 Teekkariyhdistys 450

Varainhankinta Varainhankinta

TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

1700 Jäsenmaksut 0 1700 Jäsenmaksut 0

0 Avustukset 0 0 Avustukset 0

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

5 Korkotuotot 0 5 Korkotuotot 0

0 Muut pankkikulut 600 0 Muut pankkikulut 600

73355,00 72050,00 73155,00 68450,00

tulos 1305,00 tulos 4705,00

Lisätalousarvio 2020

Varsinainen toiminta

Talousarvio 2020

Varsinainen toiminta
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Liite 6. Merkkiohjesääntö 
 
Tampereen Rakentajakillan merkkiohjesääntö  

 

1§  

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tampereen Rakentajakillan (myöhemmin säännöissä käytetään 

nimitystä kilta) merkeistä, tunnuksista, kunnia- ja pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja 

käytöstä niiltä osin kuin Tampereen Rakentajakillan säännöissä ei toisin mainita.  

  

2§  

Merkkejä ja niiden mallikappaleita säilytetään killan toimistossa ja niistä vastaa killan raati 

toimivuosittain. Raati pitää myös listaa jaetuista merkeistä ja standaareista, johon merkitään saaja, 

päivämäärä ja myöntämisperuste.  

  

3§  

Tämän  ohjesäännön  ja  sen  muutokset  hyväksyy  Tampereen 

 Rakentajakillan  yleiskokous  3/4 äänienemmistöllä.  

    

Tampereen Rakentajakillan tunnukset  

  

4§  

Killan logo on väriltään musta. Killan virallisessa tunnuksessa on Tampereen Rakentajakillan logo 

”ylöspäin” pienoiskoossa. Killan virallisessa merkissä on killan logo, jota kiertää tekstit 

”Tampereen Rakentajakilta” ja ”TARAKI” mustalla ympyrän muotoisella pohjalla.  
  

 

Kuva 1: Killan tunnus  
  

 

Kuva 2: Killan merkki  
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5§  

Killan tunnusta ja merkkiä voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan raadin 

luvalla.  

  

6§  

Killan tunnusväri on tummansininen.   

  

Killan haalarit  

  

7§  

Tampereen Rakentajakillan haalareiden väri on tummansininen. Killan merkki ja kunkin 

vuosikurssin aloittamisvuosi painetaan selkään mustalla valkoiselle ympyrän muotoiselle pohjalle.  

  

Lippuohjesääntö  

  

8§  

Tampereen Rakentajakillan lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja 

kunnianosoituksissa sekä Tampereen Rakentajakillan raadin myöntämällä luvalla myös muissa 

tilaisuuksissa.  

  

9§  

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se 

hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös.  

  

10§  

Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden Tampereen teekkarin lippuvartio.  

  

11§  

Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi lippuvartio kantaa Suomen 

airutnauhoja.   
  

12§  

Lipun pohjaväri on tummansininen ja lipussa on killan tunnus.  

  

Tampereen Rakentajakillan pöytästandaari  

 

13§  

Standaari on yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus. Standaari myönnetään 

henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan tai teoillaan edistänyt killan pyrkimyksiä. Standaari 

myönnetään myös killan puheenjohtajana toimineille henkilöille heidän valmistumisensa jälkeen.  

 

14§  

Standaari on pöytästandaari, jossa marmorikiveen kiinnitetyssä kromatussa tangossa roikkuu 

pohjaväriltään valkoinen, kolmikärkinen viiri mustilla tupsuilla. Viirissä on killan tunnus ja teksti 

”Tampereen Rakentajakilta”.  
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15§  

Standaarin luovutuksesta päättää killan raati.  

 

Merkkiohjesääntö  

 

16§  

Tampereen Rakentajakillalla on käytössä kunniamerkki, ansiomerkki, kultainen pienoismerkki ja 

hopeinen pienoismerkki. Merkit on lueteltu arvojärjestyksessä, arvokkain ensin.  

  

17§  

Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan 

edistänyt Tampereen Rakentajakillan pyrkimyksiä tai toiminut erityisenä esimerkkinä muulle killan 

jäsenistölle. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus 

on vähintään kymmenen (10) jäsentä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää Tampereen 

Rakentajakillan kokous. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä 

merkintää kokouksen pöytäkirjaan.   

  

Kunniamerkki on 20 mm leveä kullattu killan tunnuksen muotoinen pinssi, jota kannetaan 

kiltanauhan keskellä.  

  

18§  

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta 

toiminnasta killan hyväksi. Puheenjohtajan tai killan hallituksen tehtävään nimittämän muun 

henkilön kokoon kutsuma toimikunta myöntää ansiomerkit. Jäsenistö voi tehdä esityksiä 

ansiomerkkien saajista.   

  

Ansiomerkki on 20 mm leveä hopeoitu killan tunnuksen muotoinen pinssi, jota kannetaan 

kiltanauhan keskellä.  

  

19§  

Killan nauha on 30 mm levyinen, killan tunnusvärin mukainen tummansininen nauha hopeisilla 

raidoilla. Raidat ovat 5 mm paksuinen yläreunasta etäisyydellä 5mm kulkeva raita sekä 2,5 mm 

paksuinen yläreunasta etäisyydellä 12,5 mm kulkeva raita. Nauha myönnetään osana kunnia- ja 

ansiomerkkejä edellisissä kohdissa kuvatuin perustein.  

  
Killan nauhan käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä jäsenillä. Nauhaa kannetaan 

kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena oikeassa rintapielessä. 

Nauhaa kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa, joissa pukukoodi sen sallii. Nauhan kanssa voidaan 

kantaa enintään kahta muuta nauhaa, mikäli näiden nauhojen säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa 

kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä.  

  

20§   

Kultainen pienoismerkki on 13 mm leveä, killan tunnuksen muotoinen kullattu pinssi, jota 

kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla.  

  

Kultaista pienoismerkkiä käyttää Tampereen Rakentajakillan puheenjohtaja.   
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21§  

Hopeinen pienoismerkki on 13 mm leveä, killan tunnuksen muotoinen hopeoitu pinssi, jota 

kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla.  

  

Hopeista pienoismerkkiä käyttää Tampereen Rakentajakillan raadin jäsenet.   

 

22§  

Kunnia- ja ansiomerkkiä käytetään sen myöntämisestä alkaen. Pienoismerkkiä käytetään 

toimikauden aikana sekä toimikauden päättymisen jälkeen toimijat saavat pitää merkkinsä ja ovat 

oikeutettuja sen käyttöön.  

  

23§  

Kunniamerkkien sekä ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Tampereen 

Rakentajakillan vuosijuhlissa. Pienoismerkkien jako toimitetaan killan raadin toimikauden alussa.  

  

24§  

Killan nauhaa käytetään vain juhlapuvun kanssa. Kunnia- ja ansiomerkkejä kannetaan vain 

juhlapuvun kanssa. Kunnia- ja pienoismerkeistä käytetään arvokkainta.  

  

25§  

Tampereen Rakentajakillan kunnia- ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan raati 

voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi kunnia- tai pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka 

toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut merkkiä tai killan mainetta.  

  

Puheenjohtajan kääty  

 

26§  

Tampereen Rakentajakillan puheenjohtajan tunnuksena on hopeoitu kääty.  

  

Käädyn ketju on tehty neliskulmaisista laatoista. Käädyn edessä on Tampereen Rakentajakillan 

tunnus.  

  

Killan puheenjohtaja käyttää käätyä tumman puvun tai juhlapuvun kanssa. Puheenjohtaja voi 

käyttää käätyä killan omissa juhlatilaisuuksissa sekä edustaessaan kiltaa muiden akateemisten 

yhteisöjen tilaisuuksissa.  

  

Vuoden tarakilainen  

  
27§  

Vuoden tarakilainen on arvonimi, joka voidaan myöntää killan varsinaiselle jäsenelle. Vuoden 

tarakilainen on kuluneen vuoden aikana osoittanut kiinnostusta killan toimintaan ja luonut 

positiivista ilmapiiriä kiltalaisten keskuudessa.  

  

Jäsenistö valitsee vuoden tarakilaisen keskuudestaan vähintään viikon kestävällä suljetulla 

äänestyksellä. Äänestää voivat killan varsinaiset jäsenet.  

  

Vuoden kiltalaisen arvonimi myönnetään killan vuosijuhlilla ja sen käyttöoikeus jatkuu aina 

seuraaviin vuosijuhliin asti.  
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Muita määräyksiä  

  
28§  

Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi kumoten aikaisemmat Tampereen Rakentajakillan 

Merkki- ja lippuohjesäännöt.  

  

Tämän ohjesäännön on Tampereen Rakentajakillan kokous hyväksynyt 25.8.2020  
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Liite 7. Syysyleiskokouksen 2019 ponsien vastaukset 
 
Ponsiin vastaaminen 

 

Seuraavat ponnet esitettiin TARAKIn syysyleiskokouksessa 14.11.2019. 

 

Ponsi 1 

Tämän ponnen hyväksyessään yleiskokous velvoittaa Tampereen Rakentajakillan raadin 

selvittämään mahdollisuuksia julkaista hallitushakemuksia killan kanavissa. 

Esittää Lauri Sahramaa, kannattaa Iina Ruutiainen. 

 

Vastaus: 

Ainakin puheenjohtajaehdokkaiden hakemukset julkaistaan killan kanavissa. Mahdollisuuksia 

muidenkin hallitukseen hakevien hakemuksien julkaisuun selvitetään syyslukukauden aikana. 

 

Ponsi 2 

Tämän ponnen hyväksyessään yleiskokous velvoittaa Tampereen Rakentajakillan raadin laatimaan 

killalle merkkiohjesäännön vuoden 2020 aikana. Raati myös selvittää mahdollisuutta viedä vuonna 

2016 aloitettu "suunnittele killalle lippu" -projekti loppuun. 

Esittää Lauri Sahramaa, kannattaa Niklas Pitkäkoski. 

 

Vastaus: 

Hallitus nimitti merkkiohjesääntötoimikunnan valmistelemaan killalle merkkiohjesäännön. 

Merkkiohjesääntöesitys oli hyväksyttävänä tässä kokouksessa. Merkkiohjesääntöön liitettiin 

ohjeistukset myös killan lipusta. Lipusta ja nauhasta järjestettiin suunnittelukilpailu. 

 

Ponsi 3 

Tämän ponnen hyväksyessään yleiskokous velvoittaa Tampereen Rakentajakillan raadin 

selvittämään mahdollisuuksia siirtyä projektimuotoiseen toimintasuunnitelmaan ja laatia sen ohelle 

jatkuvan toiminnan kuvauksen. 

Esittää Lauri Sahramaa, kannattaa Niklas Pitkäkoski. 

 

Vastaus: 

Projektimuotoiseen toimintasuunnitelmaan siirtymistä selvitetään syyslukukauden aikana. 

 

Ponsi 4 

Tämän ponnen hyväksyessään yleiskokous velvoittaa Tampereen Rakentajakillan raadin 

selvittämään mahdollisuuksia lisätä killan toimintaa ohjaavat dokumentit nettisivuille.  

Esittää Lauri Sahramaa, kannattaa Iina Ruutiainen. 

 

Vastaus: 

Killan toimintaa ohjaavat dokumentit (merkkiohjesääntö, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, 

kolmivuotissuunnitelma sekä kuluvan vuoden talousarvio) tulevat killan nettisivuille 

syyslukukauden aikana. 

 


