
Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 19/2014 

Aika: lauantai 26.7.2014 klo 16:00 
Paikka: TARAKIn kesätappo, laituri, Iso Herityn maja (Heritynniementie 163, Valkeakoski) 
 

1. Tapahtumat 
Esitys: Keskustellaan alustavasti syksyn tapahtumista  

- Mitä tapahtumia on luvassa 
o Fuksiviikot (keskustellaan kohdassa 7) 
o Fuksisitsit (tosu)  
o Fuksiexcu (tosu) 
o Syksyn excu (tosu?) 
o Opintotoimikunta (tosu) 
o Juusto&viini –ilta & fuksien varjotapahtuma (tosu) 
o Moska 24 tai 12 h (tosu) 
o Syysyleiskokous & raatikähmintä  
o Pikkujoulusauna (tosu) 
o Retki teatteriin tai muuhun kulttuuritapahtumaan (tosu) 
o Herwantapeli ja mitä muuta ollaankaan lupailtu 
o Pesisreissu Seinäjoelle syyskuun lopussa 

- Päivämäärät? 
- Mitä uutta?  
- Paavon ehdottama metsäretki!!  

Päätös: Keskustelu: 
 

- Fuksisitsit: katotaan millon, riippuu hallintotieteiden opiskelijoiden kanssa 
järjestettävästä tapahtumasta. Ilmo tarpeeks aikasin auki! Mainostusta 
aikasin! Zipissä. 

- Fuksiexcu: 17.9. noin suunnilleen, lipunmyynti tokalla fuksiviikolla. 
- Syksyn excu: asioita mietitty. Myös yhden illan excu jonnekin. 
- Opintotoimikunta: Ceci hoitaa. 
- Juusto&viini –ilta & fuksien varjotapahtuma: hoidetaan, kysytään Rialta.  
- Moska 24 tai 12 h: hoidetaan 
- Syysyleiskokous & raatikähmintä: Raatikähmintä toimi viime vuonna, 

laajennutaan käytävälle. Pohditaan syksyllä ensi vuotta.  
- Pikkujoulusauna: Konsultoidaan KNa ajankohdasta. Ei samalla viikolla 

risteilyn kanssa. Sanni selvittää. 
- Retki teatteriin tai muuhun kulttuuritapahtumaan: Paawon ideat: 

Sinfoniakonsertti, lätkämatsi, useampia? Paawo selvittää vaihtoehtoja ja 
esittelee ideoita syksyllä. 

- Herwantapeli ja mitä muuta ollaankaan lupailtu: Sannin käytännössä suuri 
suu on lupaillut asioita, joten Herwantapeliä syysyleiskokouksen yhteyteen. 
Herwantapelin vetäjäkoulutus voisi toimia raadin virkistyksenä, Alina ottaa 
yhteyttä TiTeen. Ei onnistukaan, TiTe ei kouluta vetäjiä määräänsä  
enempää. Killalla ei ole vetäjää, joten pari uutta pitäisi saada. 

- Pesisreissu Seinäjoelle syyskuun lopussa: killan joukkue ilmotettu, 
alkusyksystä tryoutit ja treenailua. Tomi hoitaa. 



- Mitä uutta? Sitsisitsit aikuisille, ehkä pienemmät. Kiltahuone-, 
teekkarisauna-, bommarisitsit 20-50 hlö. Omia juomia mukaan, jotta hinta 
halvempi? (Ördäyssitsit etunurtsilla/ulkona/kiltahuoneella) 

- Paavon ehdottama metsäretki!! Tavottaisi erilaisia kiltalaisia. Ideana että la 
tai su aamusta Hervannasta Birgitan polulle tms ja kohteena laavu jossa 
maggaraa yms. Selvitetään päivämäärä pian, syyskuun vika tai tokavika 
vklp. 

- Raadin virkistys syksyllä: mennään sieneen? 
 
Esityksen mukaan. 

 
2. TEKin koulutuspoliittisen ohjelman kannanotto 

Esitys: Sanni esittelee kiltojen kannanoton TEKin julkaisemaan koulutuspoliittiseen 
ohjelmaan (aiheesta lähetetty informaatiota sähköpostitse). Päätetään 
kannanoton allekirjoittamisesta. 

Päätös: Jos kannanottoa muokataan, voidaan allekirjoittaa, mutta pysytellään TTYYn 
kannan takana. Nykymuotoista kannanottoa ei allekirjoiteta. Käsitellään asiaa 
uudelleen. 

 
3. Fuksitoiminta 

Esitys: Jani esittelee fuksiviikkojen ohjelman. Keskustellaan fuksitoiminnasta ja erityisesti 
siitä, miten raati näkyy fukseille. 

Päätös: Keskustelu: 
 

- Fuksiviikot: fuksivala siirretään tokan viikon keskiviikolle (koska kiltojen 
avajaissauna olisi muuten sattunut päällekäin), ei muita muutoksia. 

- Halla-yhteistyö: Beerpong turnaus, 32 joukkuetta (16 TARAKIlta 16 
Hallasta), Bommarissa alkuerät jos saadaan käyttää, Semifinaalit ja finaalit 
T-saunalla. 10€/joukkue (5€/naama) kattaa T-saunan vuokran, mutta rahaa 
tarvitaan vielä, olisi hyvä saada myynti-ideoita saunalle (ruokaa?). 
Ensisijaisesti fukseja joukkueisiin, jos ei riitä niin tutoreita. 

- Fuksien fb-ryhmä: mitä hypetetään ja kuka hypettää?  
- Raatikummitoiminta:  Jokaiseen tutorryhmään yksi raatilainen tutustumaan 

fukseihin ja kertomaan raadista. Haalarisaunalla esittäytyminen säilytetään. 
Tutorit on tutoreita ja jokaiseen ryhmään yksi raatilainen (ei-tutor). Juho 
hoitaa. 

Esityksen mukaan. 
 

4. Raha-asiat 
 

Hyväksyttiin laskuja ja korvattavia kuluja 362,9€. 
 

Fuksibudjetti 
Esitys: Käytetään RILin avustuksen tutorkoulutukseen suunnatusta osuudesta 50e 

tutorpaitoihin. 
Päätös: Esityksen mukaan. 



 
 

5. Menneet tapahtumat & dokumentointi   
- Sulkavan suursoudut 11.-13.7. 

Esitys: Kuullaan sulkavankävijöiltä miten meni.  
Päätös: Hyvin meni, perse puutu. 

 
Esityksen mukaan. 

 
- Kesätappo Iso Herityn majalla 26.-27.7. klo 14-12 

Esitys: Päätetään, että kesätappo on erittäin onnistunut. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 


