
Tampereen Rakentajakilta ry 
Merkkiohjesääntö 

 

1§ 1 

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tampereen Rakentajakillan (myöhemmin säännöissä käytetään 2 

nimitystä kilta) merkeistä, tunnuksista, kunnia- ja pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja 3 

käytöstä niiltä osin kuin Tampereen Rakentajakillan säännöissä ei toisin mainita. 4 

 5 

2§ 6 

Merkkejä ja niiden mallikappaleita säilytetään killan toimistossa ja niistä vastaa killan raati 7 

toimivuosittain. Raati pitää myös listaa jaetuista merkeistä ja standaareista, johon merkitään saaja, 8 

päivämäärä ja myöntämisperuste. 9 

 10 

3§ 11 

Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy Tampereen Rakentajakillan yleiskokous 3/4 12 

äänienemmistöllä. 13 

  14 

Tampereen Rakentajakillan tunnukset 15 

 16 

4§ 17 

Killan logo on väriltään musta. Killan virallisessa tunnuksessa on Tampereen Rakentajakillan logo 18 

”ylöspäin” pienoiskoossa. Killan virallisessa merkissä on killan logo, jota kiertää tekstit ”Tampereen 19 

Rakentajakilta” ja ”TARAKI” mustalla ympyrän muotoisella pohjalla. 20 

 21 

Kuva 1: Killan tunnus 22 

 23 



Kuva 2: Killan merkki 24 

 25 

 26 

 27 

5§ 28 

Killan tunnusta ja merkkiä voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan raadin luvalla. 29 

 30 

6§ 31 

Killan tunnusväri on tummansininen.  32 

 33 

Killan haalarit 34 

 35 

6§ 36 

Tampereen Rakentajakillan haalareiden väri on tummansininen. Killan merkki ja kunkin vuosikurssin 37 

aloittamisvuosi painetaan selkään mustalla valkoiselle ympyrän muotoiselle pohjalle. 38 

 39 

Lippuohjesääntö 40 

 41 

7§ 42 

Tampereen Rakentajakillan lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja 43 

kunnianosoituksissa sekä Tampereen Rakentajakillan raadin myöntämällä luvalla myös muissa 44 

tilaisuuksissa. 45 

 46 

8§ 47 

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se 48 

hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös. 49 

 50 

9§ 51 

Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden Tampereen teekkarin lippuvartio. 52 

 53 

10§ 54 



Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi lippuvartio kantaa Suomen 55 

airutnauhoja.  56 

 57 

11§ 58 

Lipun pohjaväri on tummansininen ja lipussa on killan tunnus valkoisella ympyrän muotoisella 59 

pohjalla. Tunnusta ympäröi musta rengas. Lipun mittasuhteet ovat 11:18. Valkoisen pohjan korkeus 60 

on 7,5 mittayksikköä. Tunnuksen korkeus on 2 mittayksikköä. 61 

 62 

Kuva 3: Killan lippu  63 

 64 

Tampereen Rakentajakillan pöytästandaari 65 

 66 

12§ 67 

Standaari on yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus. Standaari myönnetään 68 

henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan tai teoillaan edistänyt killan pyrkimyksiä. Standaari 69 

myönnetään myös killan puheenjohtajana toimineille henkilöille heidän valmistumisensa jälkeen. 70 

 71 

13§ 72 

Standaari on pöytästandaari, jossa marmorikiveen kiinnitetyssä kromatussa tangossa roikkuu 73 

pohjaväriltään valkoinen, kolmikärkinen viiri mustilla tupsuilla. Viirissä on killan tunnus ja teksti 74 

”Tampereen Rakentajakilta”. 75 

 76 

14§ 77 

Standaarin luovutuksesta päättää killan raati. 78 

 79 

Merkkiohjesääntö 80 

 81 

15§ 82 

Tampereen Rakentajakillalla on käytössä kunniamerkki, ansiomerkki, kultainen pienoismerkki ja 83 

hopeinen pienoismerkki. Merkit on lueteltu arvojärjestyksessä, arvokkain ensin. 84 

 85 

16§ 86 



Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt 87 

Tampereen Rakentajakillan pyrkimyksiä tai toiminut erityisenä esimerkkinä muulle killan 88 

jäsenistölle. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus 89 

on vähintään kymmenen (10) jäsentä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää Tampereen 90 

Rakentajakillan kokous. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä 91 

merkintää kokouksen pöytäkirjaan.  92 

 93 

Kunniamerkki on 20 mm leveä kullattu killan tunnuksen muotoinen pinssi, jota kannetaan 94 

kiltanauhan keskellä. 95 

 96 

17§ 97 

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta 98 

toiminnasta killan hyväksi. Puheenjohtajan tai killan hallituksen tehtävään nimittämän muun 99 

henkilön kokoon kutsuma toimikunta myöntää ansiomerkit. Jäsenistö voi tehdä esityksiä 100 

ansiomerkkien saajista.  101 

 102 

Ansiomerkki on 20 mm leveä hopeoitu killan tunnuksen muotoinen pinssi, jota kannetaan 103 

kiltanauhan keskellä. 104 

 105 

18§ 106 

Killan nauha on 30 mm levyinen, killan tunnusvärin mukainen tummansininen nauha hopeisilla 107 

raidoilla. Raidat ovat 5 mm paksuinen yläreunasta etäisyydellä 5mm kulkeva raita sekä 2,5 mm 108 

paksuinen yläreunasta etäisyydellä 12,5 mm kulkeva raita. Nauha myönnetään osana kunnia- ja 109 

ansiomerkkejä edellisissä kohdissa kuvatuin perustein. 110 

 111 

Killan nauhan käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä jäsenillä. Nauhaa kannetaan 112 

kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena oikeassa rintapielessä. 113 

Nauhaa kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa, joissa pukukoodi sen sallii. Nauhan kanssa voidaan 114 

kantaa enintään kahta muuta nauhaa, mikäli näiden nauhojen säännöt sen sallivat. Useampaa 115 

nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä. 116 

 117 

19§  118 

Kultainen pienoismerkki on 13 mm leveä, killan tunnuksen muotoinen kullattu pinssi, jota 119 

kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. 120 

 121 

Kultaista pienoismerkkiä käyttää Tampereen Rakentajakillan puheenjohtaja.  122 

 123 

20§ 124 

Hopeinen pienoismerkki on 13 mm leveä, killan tunnuksen muotoinen hopeoitu pinssi, jota 125 

kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. 126 

 127 

Hopeista pienoismerkkiä käyttää Tampereen Rakentajakillan raadin jäsenet.  128 

 129 

21§ 130 



Kunnia- ja ansiomerkkiä käytetään sen myöntämisestä alkaen. Pienoismerkkiä käytetään 131 

toimikauden aikana sekä toimikauden päättymisen jälkeen toimijat saavat pitää merkkinsä ja ovat 132 

oikeutettuja sen käyttöön. 133 

 134 

22§ 135 

Kunniamerkkien sekä ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Tampereen 136 

Rakentajakillan vuosijuhlissa. Pienoismerkkien jako toimitetaan killan raadin toimikauden alussa. 137 

 138 

23§ 139 

Killan nauhaa käytetään vain juhlapuvun kanssa. Kunnia- ja ansiomerkkejä kannetaan vain 140 

juhlapuvun kanssa. Kunnia- ja pienoismerkeistä käytetään arvokkainta. 141 

 142 

24§ 143 

Tampereen Rakentajakillan kunnia- ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan raati 144 

voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi kunnia- tai pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka 145 

toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut merkkiä tai killan mainetta. 146 

 147 

Puheenjohtajan kääty 148 

 149 

25§ 150 

Tampereen Rakentajakillan puheenjohtajan tunnuksena on hopeoitu kääty. 151 

 152 

Käädyn ketju on tehty neliskulmaisista laatoista. Käädyn edessä on Tampereen Rakentajakillan 153 

tunnus. 154 

 155 

Killan puheenjohtaja käyttää käätyä tumman puvun tai juhlapuvun kanssa. Puheenjohtaja voi 156 

käyttää käätyä killan omissa juhlatilaisuuksissa sekä edustaessaan kiltaa muiden akateemisten 157 

yhteisöjen tilaisuuksissa. 158 

 159 

Vuoden tarakilainen 160 

 161 

26§ 162 

Vuoden tarakilainen on arvonimi, joka voidaan myöntää killan varsinaiselle jäsenelle. Vuoden 163 

tarakilainen on kuluneen vuoden aikana osoittanut kiinnostusta killan toimintaan ja luonut 164 

positiivista ilmapiiriä kiltalaisten keskuudessa. 165 

 166 

Jäsenistö valitsee vuoden tarakilaisen keskuudestaan vähintään viikon kestävällä suljetulla 167 

äänestyksellä. Äänestää voivat killan varsinaiset jäsenet. 168 

 169 

Vuoden kiltalaisen arvonimi myönnetään killan vuosijuhlilla ja sen käyttöoikeus jatkuu aina 170 

seuraaviin vuosijuhliin asti. 171 

 172 

Muita määräyksiä 173 

 174 



27§ 175 

Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi kumoten aikaisemmat Tampereen Rakentajakillan 176 

Merkki- ja lippuohjesäännöt. 177 

 178 

Tämän ohjesäännön on Tampereen Rakentajakillan kokous hyväksynyt pp.kk.vvvv 179 


