
   
 

   
 

 

Tampereen Rakentajakilta ry 
Toiminnankuvaus 

 
Tampereen Rakentajakilta ry eli TARAKI on Tampereen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden 1 
oma yhdistys, joka toimii Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) piirissä. Killan tarkoituksena on toimia 2 
rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillisaatteellisena yhdyssiteenä, sekä tarjota 3 
palveluita ja tapahtumia jäsenistölleen. 4 
 5 
Edunvalvonta 6 
 7 
Yksi perimmäisistä killan tarkoituksista on valvoa jäsentensä etuja yliopistoympäristössä. Killan 8 
hallituksessa toimii opintovastaava, jonka tehtävä on toimia yhdyshenkilönä hallinnon 9 
opiskelijaedustajien, rakennustekniikan opintoneuvojan, killan jäsenten ja killan hallituksen välillä. 10 
Opintovastaava ylläpitää killan tenttiarkistoa. Kilta järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua 11 
killan hallopedeihin sekä rakennustekniikan opetushenkilöstöön. Opintojen edunvalvonnassa 12 
suoritetaan vuosittain kyselyseurantaa. 13 
 14 
Rakennustekniikan yksikön kanssa tehdään yhteistyötä monipuolisesti, erityisesti hallopedien 15 
kautta. Myös rakennetun ympäristön tiedekunnan toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä. 16 
Opintovastaava ja killan puheenjohtaja huolehtivat viestinnästä sekä yhteistyöstä läpi tiedekunnan 17 
toimijoiden. 18 
 19 
Tapahtumat 20 
 21 
Killan tarkoituksena on yhdistää rakennustekniikan opiskelijoita. Tätä päämäärää edistääkseen kilta 22 
järjestää monipuolisesti tapahtumia, muun muassa sitsejä, saunailtoja, Wappu- ja kesätapahtuman. 23 
Kilta tekee tapahtumissa yhteistyötä myös muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. 24 
 25 
Teekkarikulttuuri 26 
 27 
Kilta ylläpitää teekkariperinteitä huolehtimalla lukkari- ja Herwantapelikoulutuksiin osallistumisesta 28 
sekä perinteiden jatkuvuudesta. Kilta järjestää jäsenistölleen Teekkarimuseokierroksia. Kilta 29 
ylläpitää kulttuuritoimintaa aktiivisesti yhteistyössä muiden teekkari- ja opiskelijatoimijoiden 30 
kanssa.  31 
 32 
Kilta palkitsee jäseniään merkkiohjesäännön mukaisesti. Killan hallitus huolehtii merkkiohjesäännön 33 
mukaisesta tunnuksien käytöstä. 34 
 35 
Vuosijuhlat 36 
 37 
Vuosijuhlia juhlitaan lähellä killan syntymäpäivää 27.10. Vuosijuhlia järjestämään valitaan 38 
hallituksessa toimiva vuosijuhlavastaava sekä erillinen vuosijuhlatiimi. Vuosijuhlatiimi valitaan 39 
avoimella haulla vuoden alussa. Killan syntymäpäivänä tai sitä lähimpänä arkipäivänä järjestetään 40 
syntymäpäiväkahvit.  41 
 42 



   
 

   
 

Vuosijuhliin kutsutaan killan jäsenten lisäksi yhteistyötahojen edustajia, kahden edeltävän vuoden 43 
puheenjohtajat sekä vuosijuhlien päävastaavat ja kaksi Wanhojen Kähmyjen edustajaa. Pyöreille 44 
sekä puolipyöreille vuosijuhlille kutsutaan kaikki vanhat puheenjohtajat.  45 
 46 
Viestintä 47 
 48 
Killan tiedottamisen tavoitteena on, että informaatio killan toiminnasta tavoittaa jäsenistön 49 
mahdollisimman kattavasti. Killan virallinen tiedotuskanava on jäsenistön sähköpostilista. Lisäksi 50 
epävirallisina kanavina toimivat TARAKI tiedottaa -telegram ryhmä, TARAKI-lehti, kiltahuone, 51 
verkkosivut sekä sosiaalinen media. Sosiaalista mediaa päivitetään säännöllisesti ja sen avulla 52 
pyritään näkymään myös killan jäsenistön ulkopuolella. Killan hallitus tiedottaa tekemistään 53 
päätöksistä sekä muista kiltaan liittyvistä toiminnoista jäsenistölle viestintäkanavissaan. 54 
 55 
Killan lehden linja on asiallinen, lehti lukijakunnalleen mielekäs ja killan imagolle edullinen. Lehteen 56 
tuotetaan niin asiapitoisia artikkeleita kuin viihteellisempiäkin juttuja. Killan sidosryhmille sekä 57 
Wanhoille Kähmyille tarjotaan mahdollisuus artikkeliin lehdessä. Sähköisen lehden linkkiä jaetaan 58 
tiedotuskanavien kautta sekä opiskelijoille että alumneille. 59 
 60 
Excursiot 61 
 62 
Excursiot eli opintomatkat tähtäävät opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja rakennusalan 63 
laajamittaiseen ymmärtämiseen. Opettavaisesta luonteestaan huolimatta excursioilla panostetaan 64 
erityisesti yhteishengen kehittämiseen.  65 
 66 
Vuosittain järjestetään ainakin fuksiexcursio ja muita excursiota, joista ainakin yksi on yön yli 67 
kestävä. Kilta osallistuu vuosittain Suomen Rakentajateekkaripäiville. Ainakin yhdellä excursiolla 68 
tehdään yhteistyötä toisen killan tai ainejärjestön kanssa. 69 
 70 
Yhteistyö ja varainhankinta 71 
 72 
Kilta tekee yhteistyötä useiden opiskelijajärjestöjen, kerhojen ja yhdistysten kanssa. Yhteyttä 73 
pidetään rakennusalan ammattiainekerhoihin, rakennustekniikan yksikköön, killan Oltermanniin 74 
sekä Wanhoihin Kähmyihin. Ammattiainekerhoille tarjotaan mahdollisuus markkinoida 75 
toimintaansa killan kanavissa. 76 
 77 
Killan sisarkiltojen, Oulun Ympäristörakentajakillan, Otaniemen Koneinsinöörikillan ja 78 
Rakennusinsinöörikillan kanssa yhteistyötä tehdään yhteydenpidon ja mahdollisuuksien mukaan 79 
vierailujen merkeissä. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) ja Tekniikan Akateemisten (TEK) 80 
kanssa tehdään yhteistyötä. Etenkin uusille opiskelijoille kerrotaan kyseisten etujärjestöjen 81 
toiminnasta ja niihin kuulumisen eduista.  82 
 83 
Yhteistyötä rakennusalan yrityksiin pidetään yllä excursioiden sekä yhteisten, kiltalaisten 84 
ammattitaitoa kehittävien tapahtumien ja yhteistyösopimusten myötä. 85 
 86 
Killan tulot ovat pääosin peräisin yhteistyösopimuksista rakennusalan yritysten ja etujärjestöjen 87 
kanssa. Kilta järjestää tammikuisin yritystapahtuman, jonka tuotot käytetään killan toimintaan. 88 
Lisäksi kilta kerää jäsenmaksua jäsenistöltä. Kilta ei tavoittele voittoa toiminnallaan. 89 



   
 

   
 

 90 
Fuksitoiminta 91 
 92 
Fuksitoiminta on jatkuvaa yhteydenpitoa ensimmäisen vuoden rakennustekniikan opiskelijoihin. 93 
Fuksitoiminnan tavoitteena on auttaa ja ohjeistaa uusia opiskelijoita ryhmäytymisessä, yliopiston 94 
toimintatapojen omaksumisessa, sekä teekkari-identiteetin löytämisessä. Alusta asti fukseille 95 
painotetaan yliopiston sekä killan sääntöjä ja toimintamalleja tuutorien sekä hallituksen kautta. 96 
Tavoitteena on luoda uusille opiskelijoille elämyksellinen opintojen aloitus Tampereen yliopistossa. 97 
Lisäksi fukseja tutustutetaan sekä TREYn että Tampereen Teekkarit ry:n toimintaan. 98 
 99 
Fuksivastaavisto aktivoi tuutoreita pitämään omat fuksiryhmänsä mukana tapahtumissa ja jakaa 100 
vastuuta tuutoreille muun muassa tapahtumien järjestelyissä. Fukseille järjestetään fuksisauna, 101 
kastesauna ja muita tapahtumia läpi fuksivuoden. 102 
 103 
Alumnitoiminta 104 
 105 
Alumneihin pidetään yhteyttä sähköpostilistan sekä alumnien Facebook-sivun kautta. Molempia 106 
kanavia markkinoidaan alumneille ja tiedotusta tehdään aktiivisesti. Alumnitoiminnan 107 
järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden alumniyhteisöjen kuten RILin ja Pirkanmaan RIL- 108 
nuorten kanssa. 109 
 110 
Liikunta- ja hyvinvointitoiminta 111 
 112 
Killan jäseniä kannustetaan liikkumaan monipuolisesti. Kilta järjestää monipuolisesti lajikokeiluita ja 113 
mahdollistaa liikuntatilojen käyttämisen varaamalla jäsenistölle liikuntavuoroja Hervannan 114 
kampuksen tiloista. Kilta osallistuu Sulkavan Suursouduille soutaen. 115 
 116 
Saunalautta 117 
 118 
Kilta omistaa saunalautan. Saunalauttaa säilytetään Pyhäjärvellä Rantaperkiön venesatamassa. 119 
Saunalauttaa vuokrataan killan jäsenistölle. Saunalautan kunnosta ja ylläpidosta huolehtii killan 120 
saunalauttavastaava yhdessä muun hallituksen kanssa. 121 
 122 
Killan tilat ja tarvikkeet 123 
 124 
Kiltalaisilla on käytössään kiltahuone, joka on kokoontumis- ja ajanviettopaikka. Kiltahuoneella 125 
pidetään yllä kahvi-, välipala- ja tarvikkeiden välityspalvelua. Kiltahuoneelle tilataan jäsenistön 126 
toivomia lehtiä ja ylläpidetään erilaisia ajanviettotapoja. Kiltahuoneen siisteys on erityisesti jokaisen 127 
käyttäjän vastuulla, mutta sitä ylläpitää myös hallitus. Killalla on käytössään varastotila, jossa 128 
säilytetään killan omaisuutta. Sen ylläpidosta ja siisteydestä vastaa hallitus. 129 
 130 
Kilta vuokraa muille järjestöille sekä jäsenilleen grilliä sekä kuvausseinää. Killalta voi lainata 131 
kyykkäsettejä. 132 
 133 
Kansainvälinen toiminta 134 
 135 



   
 

   
 

Kilta kannustaa kiltalaisia vaihto-opiskeluun tiedottamalla vaihtomahdollisuuksista ulkomailla. Kilta 136 
järjestää lukuvuosittain vaihtoinfon jäsenilleen. 137 
 138 
 139 


