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Tampereen Rakentajakilta ry 
Raadin kokous 16/2021 

 
Aika: Tiistaina 4.5 klo 18:00 
Paikka: Zoom  

 

1§ Uudet jäsenet 

1 uusi jäsen. 

2§ Talousasiat 

2.1§ Laskujen hyväksyminen 

 

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut ja korvattavat kulut: 
 
Laskut: 
 
Kulukorvaukset: 

- Linnunpönttötempaus peräkärryvuokra, 25€ 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

2.2§ Saunalautan perämoottorihuoltoon budjetointi 300€ 

2.3§ Tuutoripaitoihin budjetointi 300€ 

2.4§ Tuutorimökkiin budjetointi 250€ 

2.5§ Orientaatioviikkoon budjetointi 900€ 

3§ Yhteistyötahot 

3.1§ Palautepakko kannanotto 

Esitys: Allekirjoitetaan kannanotto opintojaksopalautteen pakollisuudesta. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

4§ Liikunta ja hyvinvointi 

4.1§ Etäpilates 5.5 

5§ Saunalautta 

5.1§ Vuokrausjärjestelyt 

Esitys: Lisätään vuokrausjärjestelyihin: Pidemmistä vuokrausajoista sovitaan erikseen 
saunalauttatiimin kanssa. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 

 

5.2§ Konstan ja saunalauttatiimin palkitseminen tulevaisuutta ajatellen 

Esitys: Saunalauttavastaava ja saunalauttamatruusi saavat kumpikin varata itselleen 
yhden vapaavalintaisen ilmaisen päivän kesässä ennen kuin varaus aukeaa 
muille. Saunalauttavastaava ja matruusi saavat käyttää lauttaa varattujen 
vuorojen ja killan yhteisen lautan käytön ulkopuolella vapaasti käyttökulujen 
hinnalla. 

Keskustelu: Ehdotus 1: 
Saunalauttatiimi saa käyttää lauttaa omaan tiimin virkistämiseen ilmaiseksi 
vuokrauksien ulkopuolella ja varata yhden henkilökohtaisen vuoron 
alennettuun 50€ hintaan per kesä. 
 
Ehdotus 3: Saunalauttatiimi saa käyttää lauttaa omaan tiimin virkistämiseen 
ilmaiseksi vuokrauksien ulkopuolella ja varata yhden henkilökohtaisen vuoron 
ennen yleisen varauksen alkua alennettuun 50€ hintaan per kesä. 
 
Äänestykset: 
Ehdotus 1 vs ehdotus 3: ehdotus 1 voitti 
Pohja vs ehdotus 1: ehdotus 1 voitti 

Päätös: Hyväksytään muutosehdotus 1 mukaisesti. 

 

5.3§ Konstan palkitseminen 

Esitys: Konsta Ylinen saa käyttää lauttaa kolme kertaa kesässä ilmaiseksi niin kauan 
kuin lautta kestää. Konsta Ylinen saa varata itselleen kaksi vuoroa ennen kuin 
varaus aukeaa muille. 
 

Keskustelu: Muutosehdotus 1: Konsta Ylinen saa käyttää lauttaa kaksi vuoroa (joko 2x4h 
tai 1x8h) kesässä ilmaiseksi Konsta Ylisen rakennustekniikan opintojen aikana 
ja varata ne ennen julkista varausta. Konsta Ylisellä on oikeus varata lautta 
käyttöönsä myös valmistumisen jälkeen opiskelijahintaan ennen yleisen 
varauksen alkua lautan koko käyttöiän ajan. Konsta Yliselle annetaan 
kunniamaininta TARAKIn 54.vuosijuhlilla. 
 
Muutosehdotus 2: Konsta Yliselle tarjotaan palkkioillallinen ja annetaan 
kunniamaininta TARAKIn 54.vuosijuhlilla. 
 
Äänestys: 
Pohja vs muutosehdotus 1: Muutosehdotus 1 voitti 
Muutosehdotus 1 vs muutosehdotus 2: Muutosehdotus 1 voitti 

Päätös: Hyväksytään kohta muutosehdotuksen 1 mukaisesti. 

  
 
 


