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Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 16/2014 

Aika: maanantai 14.4.2014 klo 18:00 
Paikka: Janin ja Sannin koti pahvilaatikoiden keskellä <3 Teekkarinkatu 7 B22 
 
1. Tapahtumat 

- Munakisat 25.4. klo 12-15 Etunurtsilla 
Esitys: Käydään läpi kisojen kulku ja nakit. Laji-ideointi ja muu ideointi jätetään 

iltakouluun. 
Päätös: 10 aloitetaan teltan ja rastien kasaaminen, siinä toivossa että teltta ei ole 

homeessa. Krapula ei ole syy olla ilmaantumatta paikalle! Kaikki raatilaiset siis 
paikalle. Markus ei saa tulla liian humalassa. 

 
- Kellarihumppa YKIn kanssa 25.4. klo 18-21 Bommarissa 

Esitys: Käydään läpi työnjako YKIn kanssa ja nakit. 
Päätös: Halutaan aloittaa kolmen aikaan, viimeistään viideltä. TARAKIn nakit isäntien 

myynti ja kahvi+mokkapalojen jako. Loppusiivous ei kuulu meille. 
 

- Munabileet 25.4. klo 22-04 Cupolassa 
Esitys: Keskusteltiin, pääsevätkö nakissa olevat raatilaiset ilmaiseksi bileisiin. 
Päätös: Tultiin siihen tulokseen, että kaikki raatilaiset, jotka ovat munailupäivän tai 

wappupäivän nakeissa, pääsevät ilmaiseksi munabileisiin. Eli, jos nimesi on 
nakkilistassa ja jos myös suoritat nakkisi, pääset ilmaiseksi munabileisiin. 

 
- Sulkavan suursoudut 11.-13.7. 
- Kesätappo Iso Herityn majalla 26.-27.7. klo 14-12 

 
2. Wappujee! 

Wappupäivänä 1.5. TARAKIlla on 
- Saunalautta koskessa klo 12-16 

o Saunalautan lastaaminen TTYllä klo 9 (kuinka monta?) 
o Kokoaminen klo 10 (kuinka monta?) 
o Valvominen selvin päin klo 12-16 
o Purkaminen klo 16, KAIKKI PAIKALLE 
o TTYlle kuljetus (kuinka monta tarvitaan?) 

- Koskenrannan siivousnakki klo 16, KAIKKI PAIKALLE 
 
KAIKKIA tarvitaan wappupäivän nakkeihin. Kuten fiksut huomaavat, meidän pitäisi samaan 
aikaan purkaa saunalauttaa ja siivota koskenrantaa. Fuksit, järkkänakkilaiset ja Paavo 
poislaskettuna vahvuutemme on 13 henkilöä, joten kadonneet lampaat kyllä huomataan. 
Esitys: Wappupäivän nakeista on vapautettuja fuksit sekä järjestyksenvalvojanakissa 

olevat. Eli, ”KAIKKI” ei koske näitä henkilöitä. Lisäksi Juuso fuksisuurvisiirinä on 
vapautettu purkamis/siivous –nakeista, ja lähtee viimeiseksi kastettujen kanssa 
saunalle. 
 
Ostetaanko jotain aamupalaksi lautan kokoamiseen, niin on mukavampaa? 
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Nakkeja! 
 
Sovitaan rangaistuksesta, jos joku julkeaa jättää saapumatta wappupäivänä 
paikalle. Rangaistus pantanee täytäntöön kevään viimeisen kokouksen yhteydessä. 

Päätös: Raatilaiset tutorit ovat velvoitettuja saunalautta- ja siivous-nakkeihin ja vasta kun 
ne on hoidettu, voi lähteä saunalle. Ostetaan jotain pientä syötävää aamupalaksi 
kokoajille. Nakkikarkureille rangaistukseksi tuoda kaksi skumppapulloa tai 
jallupullo kevään viimeiseen kokoukseen ja kolme määrättyä nakkia syksylle. 

 
3. Fuksitoiminta 

- Kevään fuksitoiminta 
Keväällä fukseille järjestetään 

- Aamusillis Wapun aikaan arkkarifuksien kanssa 22.4. klo 11:00 
o Fb-tapahtuma + kutsutaan myös tutorit 

- Kastesauna 1.5. Majuri-saunalla 
o Tutorien ohjeistus! 

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 
Päätös: Ehdotuksena että ensi sunnuntaina ostettaisiin uusille tutoreille wappu-piknikille 

evästä tutoreiden yhteishenki-budjetista. Jos ei suuri osa uusista tutoreista pääse 
paikalle, kehitellään jotain muuta esim. oma piknikki tai pizzan leipomista yms. 

 
- Syksyn fuksitoiminta 

Syksyllä fukseille järjestetään 
- Konetalon sauna 18.8. 
- Fuksisauna TamArkin kanssa 25.8. 

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
4. Raha-asiat 
 Hyväksyttiin laskuja ja korvattavia kuluja 1421,06€ 
 

- Budjetoitiin Wapun menoihin 
Esitys: Päätetään budjeteista 

- Fuksijäynään ja -härweliin 200e 
- Fuksitapahtumaan arkkareiden kanssa 50e 
- Kasteskumppiin ja –saunalle (saunan vuokra & ruokaa) 
- Munakisoihin  
- Kellarihumpan tarjoiluihin 
- Saunalautan kuljetuksiin 
- Tilinpäätösillalliseen 150e  

Päätös: Budjetoitiin yhteensä fuksijäynään ja härweliin 200€, wappusillikseen arkkareiden 
kanssa 50€, kastesaunan ruoat ja kasteskumpat 240€ ,210€ saunalautan 
kuljetukseen, munakisoihin 200€, kellarihumppaan 70€ ja tilinpäätösillalliseen 
150€. 

 


