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1§ Kokouksen avaus 

Killan puheenjohtaja Elli Miina avasi kokouksen klo 16.20. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen 

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

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Elli Miina, varapuheenjohtajaksi Janina 
Leppäkorpi, sihteeriksi Niklas Pitkäkoski, pöytäkirjantarkastajiksi Ella Lahtinen 
ja Emmi Mähönen sekä ääntenlaskijoiksi Alvari Hyyryläinen ja Elina Salo. 

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Killan sääntöjen mukaan: 
30§ Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on 
vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään 
yksi (1) henkilö enemmän kuin on raadin jäsenmäärä. 
29§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan 
varsinaisella ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on 
esitettävä myös esityslista. 

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

Keskustelu: Paikalla on 45 henkeä, joista kaikki varsinaisia jäseniä. Liitteenä lista 
läsnäolijoista. (Liite 1) 

Päätös: Esityksen mukaan. 

4§ Esityslistan hyväksyminen 

Sääntöjen 27§: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 varamiehet, 
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: Esityksen mukaan. 

5§ Ilmoitusasiat 

- Janina on pettynyt, koska sihteerillä ei ole hametta. 
- Kakku on hyvää. 
- Korvapuustit olivat hieman raakoja. (Eivät emäntien tekemiä) 
- Onneksi on kahvia! 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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6§ Killan rekisteröityminen 

Esitys: Rekisteröidään kilta nimellä Tampereen Rakentajakilta ry ja hyväksytään 
rekisteröityvän yhdistyksen jo kerran hyväksytyt säännöt (Liite 2). Mahdolliset  
PRH:n vaatimat lisäykset tai muutokset hyväksytään ilman killan kokousta. 
Muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostitse. 

Keskustelu: Säännöt vaikuttavat hyvältä, kaikki kannattavat hyväksymistä. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

7§ Raadin muodostustavan valinta 

Sääntöjen 39§ mukaan killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati. 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: Valitaan raadinmuodostustavaksi seuraava toimintatapa: 
Raadinmuodostajaehdokkaista valitaan raadin muodostaja, sekä hänen 
esittämänsä raati. 

8§ Raadin valinta vuodelle 2018 

Esitys: Valitaan killan raati vuodelle 2018. 

Keskustelu: Esitetään äänestystä luottamuksesta ehdotetulle raadille. Esitykselle ei löydy 
kannattajia. 

Päätös: Valitaan vuodelle 2018 killan raadiksi: 
Puheenjohtaja: Aleksi Jokela 
Sihteeri: Petra Malin 
Viestintävastaava: Niklas Pitkäkoski 
Isäntä: Miika Varjonmaa 
Emäntä: Salla Saukkoriipi 
Excursiomestari: Sohvi Hyvärinen 
Rahastonhoitaja: Erkka Lindstedt 
Fuksikapteeni: Rene Heinikainen 
Tapahtumavastaava: Victoria Keskinen 
Yritysyhteistyövastaava: Konsta Salo 

Kokous siirtyy tauolle ajassa 17.17 
Kokous palaa tauolta 17.32 

9§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018 

Esitys: Valitaan killalle toiminnantarkastajat vuodelle 2018. 

Keskustelu: Esitetään varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Aku-Matti Kauppinen, jolle 
varahenkilöksi Antti Saarinen, ja Marko Laitinen, jolle varahenkilöksi Jani 
Sillanpää. 

Päätös: Valitaan varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Aku-Matti Kauppinen, jolle 
varahenkilöksi Antti Saarinen ja Marko Laitinen, jolle varahenkilöksi Jani 
Sillanpää. 
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10§ Edustajien valinta RIL tekniikkaryhmiin vuodelle 2018 

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

o Talonrakennus (entinen Rakennus- ja rakennetekniikka) 
o Kiinteistöt ja rakennuttaminen 
o Energia- ja talotekniikka 
o Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen 
o Sillat ja erikoisrakenteet 
o Väylät, liikenne ja logistiikka 
o Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka 
o Pirkanmaan RIL-nuorten johtoryhmä (2) 

Esitys: Valitaan killan edustajat RIL tekniikkaryhmiin sekä Pirkanmaan RIL-nuorten 
johtoryhmään ja annetaan raadille valtuudet täyttää valitsematta jääneet 
edustuspaikat myöhemmin vuoden 2017 aikana. 

Keskustelu: Kiinteistöt ja rakennuttaminen erkaantuvat kahdeksi erilliseksi osaksi 
tulevaisuudessa aktiivisemman toiminnan muodossa 
Kaikkiin ryhmiin voi myös hakea myöhemmin itsenäisesti. 
Haettavat ryhmät ja esitykset edustajiksi: 

- Talonrakennus (entinen Rakennus- ja rakennetekniikka) 
- Kiinteistöt ja rakennuttaminen: Markus Valtonen (ja Ella Lahtinen, kun 

erkaantuminen tapahtuu) 
- Energia- ja talotekniikka: Sohvi Hyvärinen 
- Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen 
- Sillat ja erikoisrakenteet 
- Väylät, liikenne ja logistiikka: Konsta Salo 
- Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka 
- Pirkanmaan RIL-nuorten johtoryhmään on jo RIL-nuorten kokouksessa 

valittu etukäteen Janina Leppäkorpi ja Markus Valtonen 

Päätös: Valitaan seuraavat edustajat: 
- Kiinteistöt ja rakennuttaminen: Markus Valtonen (ja Ella Lahtinen, kun 

ryhmän erkaantuminen tapahtuu) 
- Energia- ja talotekniikka: Sohvi Hyvärinen 
- Väylät, liikenne ja logistiikka: Konsta Salo 
- Pirkanmaan RIL-nuorten johtoryhmään Janina Leppäkorpi ja Markus 

Valtonen 
Annetaan raadille valtuudet täyttää valitsematta jääneet edustuspaikat 
myöhemmin vuoden 2017 aikana. 

11§ Jäsenmaksun ja sen maksutavan määrääminen lukuvuodelle 2018-2019 

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

Päätös: Esityksen mukaan. 

12§ Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Killan puheenjohtaja ja rahastonhoitaja esittelevät talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 
2018. 
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Esitys: Hyväksytään talousarvio (Liite 3) ja toimintasuunnitelma (Liite 4). 

Keskustelu: Käydään ensin läpi toimintasuunnitelma. 
- Lisätään kohtaan excursiot: turvakenkiä voidaan mahdollisuuksien 

mukaan hankkia lisää. 
- Myös toivotaan kirjausta tenttiarkiston käytön lisäämisestä. Nykyiset 

tentit siellä ovat vanhoja ja toivottaisiin parempaa tiedotusta, jotta 
sinne saataisiin uusia tenttejä. Lisätään kohta edunvalvontaan: 
opintovastaava pitää huolta tenttiarkistosta ja kannustaa jäseniä 
palauttamaan tenttejä. 

Käydään läpi talousarvio. 
- Eroavaisuutena viimevuoteen ensinnä se, että sitä ei ole tehty tämän 

vuoden perusteella, sillä juhlavuosi aiheutti paljon eroavaisuuksia 
normaaliin toimintaan. 

- Muita eroavaisuuksia ja selityksiä eri kohdista: 
- Suursoudut muutettu todellisuutta vastaavammaksi, jolloin tulot ja 

menot menevät tasan. Tuottoa ei ole tullut viimevuosina nousevien 
suursoutujen kulujen kautta, vaan hyväntekeväisyytenä 
lastenpsykiatriaan lahjoitettava noin tuhat euroa hankitaan muuta 
kautta, sillä sitä pidetään hyvänä tapahtumana. 

- Opinto ja koulutus kohtaan lisätään 200 €, aikaisemmin ollut 0 €, nyt 
mahdollisuus pitää jotain pieniä kahvituksia juttelutuokioilla ym. 

- Liikuntaan lisätty 200 €, jotta voidaan toteuttaa lajikokeiluja 
paremmin. 

- SRT:n tasan menevät 4000 € nostettu 5000 euroon, joka oli lähempänä 
toteutunutta 2015, jolloin TARAKI järjesti viimeksi SRT-päivät 

- Tarvikevälitystä muokataan sellaiseksi, joka voisi toteutua, jos 
teetetään lisää haalarimerkkejä. 

- Some kohdasta leikataan vähän pois (halvempia palkintoja) 
- Haalariprojektin tuottoja laskettu edellisistä, jotka ovat olleet erikoisen 

hyviä vuosia, jotta normaalimpi tulos ei tulisi yllätyksenä. 
- Lasketaan kokouseväitä 750 € -> 600 €, sillä tähän mennessä kulunut 

vasta noin puolet. 
- Avustuksista poistettu tulot ja menot, sillä tiedekunta-avustuksena 

hankitut asiat hankitaan nykyään laskulla, jonka maksaa tiedekunta 
suoraan. 

- Kohdat: ”Kolikoiden laskenta” ja ”Tallelokeron vuokra” poistetaan, sillä 
kolikoiden laskenta hoidetaan nykyään automaatilla, josta ei tule 
käyttömaksua ja tallelokeroa ei enää ole. 

- Noussut liikevaihto viimevuosiin nähden herättää keskustelua ja 
talousarvio käydään kohta kohdalta läpi, eroavaisuudet ovat 
muutaman sadan nostoja eri kohtiin toiminnankehittämiseen ja 
vastaamaan paremmin todellisuutta. 

Päätös: Hyväksytään talousarvio (Liite 2) ja toimintasuunnitelma muutoksin (Liite 3). 

 
Herää keskustelua esityslistan numeroinnista. Esityslista hyväksyttiin jo, joten pidetään virheelliset 
numerot korjaamatta. (Kohdan 13 jälkeen tulee 15. 14 on jäänyt välistä) 
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13§ Kannatusjäsenmaksun määrääminen tilikaudelle 2018 

Esitys: Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 50,00 €. 

Keskustelu: TARAKI:lla on viimeksi ollut kannatusjäsen vuonna 2013, jolloin 
kannatusjäsenenä oli yritys, joka ei keksinyt muuta sponsoroinnin 
kohdentamiseksi. Kannatusjäsenyys on siis aika pienessä osassa ja se halutaan 
pitää helposti lähestyttävänä, jos joku haluaisi kannatusjäseneksi. Ehdotetaan 
kannatusjäsenmaksun pitämistä samana. 

Päätös: Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 50,00 €. 

15§ META 

- Onnea uudelle raadille! 
- Onko hallituksella vaikutusvaltaa limuautomaattiin? Automaatin tyhjyydestä menee 

automaatti-ilmoitus palveluntarjoajalle, joten vaikutuksesta ei juuri apua. 
- Harmi kun tarjolla ei ollut skumppaa. 

16§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 
 

Liitteet Liite 1. Läsnäololista 

Liite 2. Talousarvio 
 Liite 3. Toimintasuunnitelma 
 Liite 4. Tampereen Rakentajakilta ry:n säännöt 
  
 
____________________________________ ____________________________________ 
Puheenjohtaja Elli Miina   Sihteeri Niklas Pitkäkoski 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Ella Lahtinen    Emmi Mähönen 
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Liite 1. Läsnäololista  

Sukunimi Etunimet Huomioitavaa 

Aaltonen Aku  
Alkki Lauri Antti poistui tauolla 
Anttila Wiljami Lauri Aleksanteri poistui tauolla 
Auvinen Juuso Markus poistui tauolla 
Blinnikka Ukri Mikko Ilmari  
Forsell Jesse Olavi Sebastian poistui tauolla 
Hakala Matti Olavi  
Heinikainen Rene Ilari  
Hyvärinen Sohvi Kaisa  
Hyyryläinen Alvari Eeropekka  
Jokela Aleksi Mikael  
Kataja Riku Jalmari  
Keskinen Victoria Vilhelmiina  
Koski Lauri Aleksi  
Laakkonen Iina Maria Stiina poistui tauolla 
Lahtinen Ella Orvokki Elinoora  
Laine Elina Maria  
Lamminen Aleksi Johannes  
Leino Roosa Henriikka  
Leppäkorpi Janina Nea Aleksandra  
Lindstedt Erkka Santeri  
Malin Petra Tuulia  
Miina Elli Eeva Maria  
Mähönen Emmi Helena Kaarina  
Nieminen Julia Jasmin Fredriika  
Oikari Ari Tapani poistui tauolla 
Pahikkala Markus Juha Jalmari  
Pelttari Miia Johanna  
Pitkäkoski Niklas Daniel  
Rantanen Miika Tuomas Kristian  
Rissanen Jarkko Veikko Viljami  
Roisko Alpi Jussi Oskari  
Sahramaa Lauri Elias  
Salo Konsta Santeri  
Salo Elina Marjatta  
Saukkoriipi Salla Maria  
Simola Veera Vilhelmiina  
Taskinen Vesa Mikael poistui tauolla 
Tuominen Tomi Antton Markus  
Uusitalo Jukka Taavi Tapani poistui tauolla 

Vaheri Mika Santeri  
Valtonen Markus Petteri poistui kohdassa 11 
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Sukunimi Etunimet Huomioitavaa 

Venäläinen Joni Aleksi  
Åkerlind Antti Petteri poistui tauolla 
Varjonmaa Miika poistui tauolla 

 
Paikalla aluksi 45 hlö ja lopuksi 34 hlö. Kaikki varsinaisia jäseniä. 
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Liite 2. Tampereen Rakentajakilta ry:n säännöt 

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§  Tampereen Rakentajakilta on perustettu 27.10.1967 ja jatkaa toimintaa 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 teknillisen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillis-

aatteellisena 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, harjoittaa myynti- ja 

välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla. 

II LUKU: Jäsenet ja maksut 

7§ Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.  

8§ Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa 

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. 
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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 varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan 
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raadilta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa 

vaatimuksen jättämisestä raadille. 

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. 

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§ Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa 

jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan 

ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan 

ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa 

järjestyksessä. 

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. Raadin muodostavat 

puheenjohtaja ja viidestä kahteentoista (5-12) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia 

jäseniä. 
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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 laboratorion 

opettajien joukosta Oltermannin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Oltermanni toimii myös killan 

neuvonantajana. 

42§ Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja yhdessä raadin jäsenen kanssa tai puheenjohtajan 

ollessa estyneenä varapuheenjohtaja yhdessä raadin jäsenen kanssa. Raati voi erityistä tarkoitusta 

varten myöntää 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 
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48§ Killan kokouksen tai raadin päätöksestä on killan varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä 

perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä 

taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka 

kiltaa koskevien määräysten vastainen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa 

päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty. Päätöksestä, joka on 

luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. 

Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut 

päätöksen tekemiseen. 

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. 
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Liite 3. Talousarvio 

   Vuoden 2018 talousarvio

Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2016 Talousarvio 2015

Varsinainen toiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

0 Opinto ja koulutus 200 150 150 150,00 49,99 - - - -

100 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 100 100 100 18,00 18,00 1200 1200 1200 1200

Virkistystoiminta Virkistystoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

5000 Opintomatkat 5500 8000 14000 4874,50 4858,65 5000 5000 5000 5000

0 Tempaus 0 0 100 0,00 0,00 0 50 0 50

4000 Sulkavan suursoudut 4000 5000 4000 3170,00 2618,50 4000 3000 3000 2000

1200 Liikunta 1500 1400 2500 1050,00 1296,76 1200 1400 1200 1200

15000 Vuosijuhlat 15000 70000 92000 12940,00 14258,40 15000 15000 13000 13000

5000 Tapahtumat 6000 5000 10000 2808,00 5355,02 5000 6000 5000 6000

200 Kulttuuri 200 200 200 0,00 0,00 200 200 200 200

5000 SRT-päivät 5000 0 0 0,00 0,00 0 0 4000 4000

0 Saunalautta 800 0 700 0,00 663,28 0 700 0 200

1000 Lehti 2000 1000 2100 1079,54 2093,18 1600 1800 1600 1800

- Historiikki - 4000 3500 - - - - - -

0 Some ja tiedotus 200 0 350 0,00 258,60 0 100 0 100

800 Tarvikevälitys 400 1000 900 860,00 440,00 600 300 900 600

250 Limonadi 0 250 0 267,05 0,00 200 0 200 0

550 Välipala 600 600 600 330,40 455,09 600 600 600 600

200 Fuksitoiminta 1700 200 2100 225,00 1697,52 200 1700 800 2000

1200 Taukotila 1700 1200 2000 1143,62 1789,87 1200 1700 1100 1400

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

400 Alumnitoiminta 400 400 400 310,00 176,65 400 400 400 400

8000 Haalariprojekti 3500 8500 3500 9900,00 3233,89 7500 3500 6500 3000

0 Kokous ja neuvottelu 600 0 750 0,00 856,20 0 750 0 750

0 Edustus ja huomaavaisuus 1300 0 1300 0,00 1200,36 0 1200 0 1200

0 Toimistotarvikkeet 200 0 200 0,00 194,84 0 200 0 200

0 Hyväntekeväisyys 1000 0 1000 0,00 1051,50 0 1000 0 1000

0 Muut** 0 0 0 0,00 18,95 0 0 0 0

6000 Kauttakulku 6000 6000 6000 1518,40 1518,40 6000 6000 6000 6000

0 Hankinnat 2500 0 2500 0,00 3157,73 0 1300 0 1100

0 Raadin virkistystoiminta 600 0 600 0,00 455,00 0 500 0 400

0 Koulutuspolitiikka 0 0 0 - - 400 400 400 400

12000 Yritystapahtuma 4500 11000 4500 10780,00 3050,00 7500 3500 6000 3000

Varainhankinta Varainhankinta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

2300 Jäsenmaksut 0 2300 0 2140,00 0,00 2300 0 2500 0

0 Avustukset 0 1500 0 1873,00 0,00 1500 0 0 0

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO KULUT

5 Korkotuotot 0 10 0 0,00 0,00 10 0 50 0

- Kolikoiden laskenta - - - - - 0 30 0 20

- Tallelokeron vuokra - 0 240 0,00 240,00 0 80 0 80

0 Muut pankkikulut 200 0 200 0,00 107,37 0 200 0 50

68205,00 65700,00 127810,00 156490,00 55288,13 51113,75 61610,00 57810,00 59650 56950

-149,38

tulos 2505,00 tulos -28680,00 tulos 4174,38 tulos 3800,00 tulos 2700

**vuoden loputtua tehty kassankorjaus
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Liite 4. Toimintasuunnitelma 

Yleistä 

Vuosi 2018 on Tampereen Rakentajakillan 51. toimintavuosi. Juhlavuoden jälkeisenä vuonna 
katsetta suunnataan erityisesti killan toiminnan kehitykseen ja opintojen edunvalvontaan T3-
prosessin edetessä. Vuosi tulee olemaan myös killan ensimmäinen toimintavuosi rekisteröityneenä 
yhdistyksenä. Tämä muutos on otettava huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa. 

Edunvalvonta 

Yksi perimmäisistä killan tarkoituksista on valvoa jäsentensä etuja yliopistoympäristössä. Tätä 
edunvalvontaa parannetaan ja tuodaan lähemmäs jäsenistöä vuonna 2018.  
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 2018.  
Rakennustekniikan laboratorion kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan matalan kynnyksen 
toiminnan kautta järjestämällä laitoskahveja kiltahuoneella. 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 2018 projektiluontoisesti muodostamalla 
puheenjohtajan, hallopedien ja opintovastaavan välisestä suhteesta suunniteltu kokonaisuus, joka 
vastaa kokonaisvaltaisesti killan koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Lisäksi järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan muita opintoihin liittyviä tapahtumia, kuten suuntautumistapahtuma. 

Viestintä 

Vuonna 2018 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, killan virallinen ilmoitustaulu, kiltahuone, 
nettisivut, POP sekä sosiaalinen media. TARAKIn kiltalehden linja pidetään asiallisena, lehti 
lukijakunnalleen mielekkäänä sekä killan imagolle edullisena. Lehdestä voidaan myydä mainostilaa 
yrityksille. Killan sidosryhmille sekä Vanhoille Kähmyille tarjotaan mahdollisuus artikkeliin lehdessä. 
Lehti postitetaan valmistuneille killan entisille puheenjohtajille sekä Vanhoille Kähmyille ja 
yritysyhteistyökumppaneille. 

Killan tilat 

Kiltalaisilla on käytössään kiltahuone, joka on kokoontumis- ja ajanviettopaikka. Kiltahuoneella 
pidetään yllä kahvipalvelua, välipalapalvelua ja mahdollisesti opintomonistemyyntiä. Kiltahuoneelle 
tilataan sanomalehti, mahdollisesti aikakausilehtiä ja ylläpidetään vaihtoehtoisia ajanviettotapoja 
mahdollisina. Kiltahuoneen siisteydestä vastaa jokainen kiltalainen omalta osaltaan, mutta 
erityisesti killan raati. Killalla on käytössään myös varastotila, jossa säilytetään killan omaisuutta. 
Sen ylläpidosta ja siisteydestä vastaa raati. 
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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. Killan tulot ovat 
pääosin peräisin erilaisista yhteistyösopimuksista rakennusalan yritysten ja ammattiliittojen kanssa. 
Lisäksi kilta kerää jäsenmaksua jäsenistöltä. Kilta ei tavoittele voittoa toiminnallaan. 

Teekkarikulttuuri ja tapahtumat 

Killan tarkoituksena on yhdistää rakennustekniikan opiskelijoita. Tätä päämäärää edistääkseen kilta 
järjestää vuonna 2018 muun muassa ainakin teemasitsit, fuksisitsit, Wapun tapahtuman, 
pikkujoulut, juusto- ja viini-illan, Sulkavan hyväntekeväisyystempauksen sekä kesätapon. 
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös syysvaellus, 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. Juhlille kutsutaan 
jäsenistön lisäksi opiskelija- ja yritysedustajia, 10 vuoden takainen killan raati toimihenkilöineen, 
Vanhat Kähmyt sekä entiset emännät ja puheenjohtajat. Killan syntymäpäivänä 27.10. tai lähimpänä 
arkipäivänä järjestetään syntymäpäiväkahvit. 

Excursiot 

Excursiot, eli opintomatkat, tähtäävät opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja 
rakennusalan laajamittaiseen ymmärtämiseen. Opettavaisesta luonteestaan huolimatta 
opiskelijoiden yhteishengen kehittämistä ei tule unohtaa excursioilla. Vuonna 2018 järjestetään 
ainakin fuksiexcursio ja kaksi muuta excursiota, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Myös muita 
excursioita järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on pitää excursioiden 
houkuttelevuus saavutetulla korkealla tasolla. Excursioiden järjestämisen lisäksi raati hankkii killalle 
suojavarustevarastoon lisää suojalaseja ja mahdollisuuksien mukaan turvakenkiä onnistuneiden 
työmaakäyntien takaamiseksi. 

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 
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painotetaan yliopiston sekä killan sääntöjä tutorien sekä raadin kautta. Tavoitteena on luoda uusille 
opiskelijoille elämyksellinen opintojen aloitus Tampereen teknillisellä yliopistolla. 
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. 

Liikuntatoiminta 

Tampereen Rakentajakillan vuoden kohokohta liikuntatapahtumien osalta on osallistuminen 
Sulkavan Suursoutuihin. TARAKI osallistuu soutuihin sekä saunalautalla että soutaen. Tapahtuma on 
luonteeltaan hyväntekeväisyystempaus, jonka ylijäämä lahjoitetaan raadin parhaaksi katsomaan 
paikalliseen hyväntekeväisyyskohteeseen.  
Vuonna 2018 järjestetään muun muassa kyykkäkarsinta ennen Akateemisen kyykän MM-kilpailuja 
sekä rakennusalan sählyturnaus. Killan liikuntavastaava selvittää mahdollisuutta osallistua 
Opiskelijoiden Suomenmestaruuskisoihin vuonna 2018 ja kokoaa killalle joukkueen mahdollisiin 
turnauksiin sekä haasteotteluihin. Killalle varataan tarvittava määrä sählyvuoroja Bommarista ja 
liikuntavuoroja Tamppi Areenalta. 

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 kannustaa kiltalaisia vaihtoon lähdössä tekemällä yhteistyötä yliopiston henkilökunnan kanssa 
ja markkinoimalla mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun ulkomailla. Kilta järjestää vaihto-infon jäsenilleen.  

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. Alumnitoimintaa pyritään aktivoimaan entisestään edellisvuoden alumnien 
cocktailtilaisuuden innoittamana. Killan tapahtumia järjestäessä pidetään alumnit mielessä ja 
kutsutaan alumnit tapahtumiin mukaan soveltuvin osin. Alumnitoimintaa voidaan järjestää 
yhteistyössä muiden alumniyhteisöjen kanssa. 
 


