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1§ Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo. 16:10.

2§ Kokouksen järjestäytyminen
Esitys:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Keskustelu: Esitetään:
- Puheenjohtaja: Ari Oikari
- Sihteeri: Ida-Maaria Tervala
- Ääntenlaskijat: Sohvi Hyvärinen, Konsta Salo
- Pöytäkirjantarkastajat: Matti Kähkönen, Markus Valtonen
Päätös:
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ari Oikari, sihteeriksi Ida-Maaria Tervala,
ääntenlaskijoiksi Sohvi Hyvärinen sekä Konsta Salo ja pöytäkirjantarkistajiksi
Matti Kähkönen sekä Markus Valtonen.

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Killan sääntöjen 26§ mukaan killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen
kokousta killan jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös
esityslista. Killan sääntöjen 27§ mukaan killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen
mukaisesti koolle kutsuttu.
Esitys:
Päätös:

Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Esityksen mukaan.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Killan sääntöjen 24§ mukaan 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.
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista.
Esityksen mukaan.
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5§ Ilmoitusasiat
Esitys:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu: - Sihteerillä ei hametta, koska on badass
- Kakku erittäin hyvää
- Kokouksessa ilahduttavan paljon osallistujia
- Plussaa kakun kastikevalinnoista
Päätös:
Esityksen mukaan.

6§ Raadin muodostustavan valinta
Sääntöjen 36§ mukaan killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati, joka
toimii yhdistyslain mukaisena hallituksena. Raadin muodostavat puheenjohtaja ja viidestä
kahteentoista (5-12) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.
Esitys:

Valitaan ensin raadinmuodostajaehdokkaista raadin muodostaja. Äänestetään
tämän jälkeen raadinmuodostajan esittämästä raatiehdotuksesta.
Keskustelu: Ehdotus 1. Pohjaesitys
Ehdotus 2. Valitaan raadinmuodostajaehdokkaista raadin muodostaja, sekä
hänen esittämänsä raati.

Päätös:

Äänestetään raadin muodostusvalinnasta käsiäänestyksellä
- Pohjaäänestyksen puolella oli 37 henkilöä
Esityksen mukaan.

7§ Raadinmuodostajan valinta
Killan sääntöjen 33§ mukaan, jos 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.
Esitys:
Valitaan raadinmuodostaja.
Keskustelu: Ehdotetaan:
- Saana Romula
- Joonas Yli-Huhtala
- Mika Vaheri, ei käytettävissä
- Eero Karjula, vetäytyy
- Ari Oikari, ei käytettävissä
Päätös:
Valitaan suljetulla lippuäänestyksellä tyhjä:0, Joonas Yli-Huhtala: 39, Saana
Romula: 19, raadinmuodostajaksi vuodelle 2021 Joonas Yli-Huhtala
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8§ Raadin valinta vuodelle 2021
Killan sääntöjen 30§ mukaan, 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.
Esitys:
Valitaan killan raati vuodelle 2021.
Keskustelu: Raadinmuodostajan esitys:
- Joonas Yli-Huhtala, puheenjohtaja
- Anniina Bitter, viestintävastaava
- Markus Suuronen, rahastonhoitaja
- Janita Rintala, opintovastaava
- Tuomas Hakamäki, excursiomestari
- Sauli Heinänen, isäntä
- Iida Karjalainen, emäntä
- Laura Heino, fuksikapteeni
- Jenna Rauvala, sihteeri
- Helmi Orastie, tapahtumavastaava
- Nea Tasa, yritysvastaava
- Saana Romula, neuvonantaja
Äänestystavaksi ehdotettu suljettua lippuäänestystä ja avointa käsiäänestystä.
Päätös:

Valitaan suljetulla lippuäänestyksellä hylätty: 1, JAA: 40, EI:6, vuodelle 2021
killan raadiksi:
Puheenjohtaja: Joonas Yli-Huhtala
Viestintävastaava: Anniina Bitter
Rahastonhoitaja: Markus Suuronen
Opintovastaava: Janita Rintala
Excursiomestari: Tuomas Hakamäki
Isäntä: Sauli Heinänen
Emäntä: Iida Karjalainen
Fuksikapteeni: Laura Heino
sihteeri: Jenna Rauvala
Tapahtumavastaava: Helmi Orastie
Yritysvastaava: Nea Tasa
Neuvonantaja: Saana Romula

9§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021
− Vuonna 2020 toiminnantarkastajina toimineet Marko Laitinen, varalla Jani Sillanpää sekä
Miika Rantanen, varalla Antti Saarinen
− Kaikki yllä mainitut henkilöt ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa myös vuonna 2021.
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Esitys:

Valitaan killan toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
vuodelle 2021.
Keskustelu: Ehdotetaan toiminnantarkastajiksi Marko Laitista, varalle Jani Sillanpäätä sekä
Miika Rantasta, varalle Antti Saarista
Päätös:
Valitaan toiminnantarkastajiksi Marko Laitinen, varalla Jani Sillanpää sekä
Miika Rantanen, varalla Antti Saarinen

10§ Jäsenmaksun ja maksutavan valinta lukuvuodelle 2021-2022
Esitys:
Päätös:

Jäsenmaksun suuruus on 5,00 €. Maksu kerätään käteisellä, tilisiirrolla tai
MobilePay-maksulla erillisten maksuohjeiden mukaisesti lukukauden alettua.
Esityksen mukaan.

11§ Kannatusjäsenmaksun valinta tilikaudelle 2021
− Kannatusjäsenmaksun suuruus ollut viimeiset kaksi vuotta 20€.
Esitys:

Valitaan kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 20,00 €.

Päätös:

Esityksen mukaan.

12§ Toiminnankuvaus
− Killalle on muodostettu syysyleiskokouksessa 2019 tulleen ponnen selvitystyön jatkeena
jatkuvan toiminnan kuvaus, joka käsittelee vuosittain toistuvia toimintoja
− Killan puheenjohtaja esittelee toiminnankuvauksen.
Esitys:
Hyväksytään killan toiminnankuvaus.
Keskustelu: - Vuosijuhliin kutsutaan killan jäsenten lisäksi yhteistyötahojen edustajia,
kahden edeltävän vuoden puheenjohtajat ja vuosijuhlien päävastaavat,
sekä kaksi Wanhojen Kähmyjen edustajaa.
->
Vuosijuhliin kutsutaan killan jäsenten lisäksi yhteistyötahojen edustajia,
kahden edeltävän vuoden puheenjohtajat sekä vuosijuhlien päävastaavat
ja kaksi Wanhojen Kähmyjen edustajaa.
-

Päätös:

Rivi 88: Kilta järjestää tammikuisin Yritystapahtuman -> Kilta järjestää
tammikuisin yritystapahtuman
Hyväksytään killan toimintakuvaus muutoksineen.

13§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
− Toimintasuunnitelma käsittelee ensi vuoden kehityskohtia ja -projekteja.
− Killan puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
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Esitys:
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Keskustelu: - Korjataan otsikko excursiot
Päätös:
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 muutoksin.

14§ Talousarvio vuodelle 2021
− Killan rahastonhoitaja esittelee talousarvion vuodelle 2021.
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.
Esityksen mukaan.

15§ Merkkiohjesäännön muutos
− Merkkiohjesääntöä on tarve tarkentaa lipun osalta
− Merkkiohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia yleiskokouksen 3/4 äänienemmistöllä.
− Hallituksen hyväksymä pohjaesitys muutokselle liitteenä
Esitys:
Hyväksytään muutokset merkkiohjesääntöön.
Keskustelu: - Esitetään kohdan 11 poistamista kokonaan

Päätös:

Äänestetään avoimella käsiäänestyksellä pohjaesitystä: 33, kohdan 11
poistamista: 4, tyhjiä: 4.
Esityksen mukaan.

16§ Tampereen Teekkarit ry:n valtuustoedustajien valinta vuodelle 2021
Tampereen Teekkarit ry:n valtuustossa toimii jokaisesta killasta sekä ESN INTO:sta 3 edustajaa.
Lisäksi jokaisesta järjestöstä valitaan 3 varaedustajaa, joiden ei tarvitse olla henkilökohtaisia.
Yhdistyksen säännöt antavat jäsenjärjestöilleen vapaat kädet päättää valtuuston edustajista.
Valtuuston edustajan toimikausi on kalenterivuosi.
Killan hallituksen ja edustajien yhteydenpidon vuoksi esitetään, että yksi varsinaisista edustajista
valitaan uudesta raadista. Loput edustajat valitaan halukkaiden joukosta.
Esitys:

Valitaan killan edustajat ja varaedustajat Tampereen Teekkarit ry:n
valtuustoon vuodelle 2021. Edustajista yhden tulee olla raadin jäsen.
Keskustelu: Ehdotetaan:
- Saana Romula
- Sauli Heinänen
- Nea Tasa
- Janita Rintala
- Juho Lautala
- Richard Äyräs
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Iida Karjalainen
Mika Vaheri
Joonas Yli-Huhtala, varajäsen

Äänestetään varsinaiset suljetulla lippuäänestyksellä.
Valitaan killan varsinaisiksi edustajiksi Saana Romula, Juho Lautala sekä Iida
Karjalainen ja varajäseniksi Richard Äyräs, Janita Rintala sekä Nea Tasa.

17§ META
− RIL tekniikkaryhmän mainospuheenvuoro.
− Erittäin fyysinen yleiskokous
Ponnet liitteessä 2.

18§ Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo. 20:38

Liitteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Läsnäololista
Toiminnankuvaus
Toimintasuunnitelma 2021
Talousarvio 2020
Merkkiohjesääntö
Jätetyt ponnet

___________________________
Puheenjohtaja Ari Oikari

____________________________
Sihteeri Ida-Maaria Tervala

Pöytäkirjan tarkastajat

___________________________
Matti Kähkönen

____________________________
Markus Valtonen
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Liite 1 Läsnäololista
Sauli Heinänen
Sohvi Hyvärinen
Saana Maria Johanna Romula
Joonas Casimir Yli-Huhtala
Ida-Maaria Tervala
Janita Tuulikki Rintala
Nea Tasa
Mikko Karintaus

Elina Lahdensivu
Aleksi Heininen
Aleksi Jokela
Anniina Bitter
Antti Taavetti Taskinen
Ari Oikari
Eetu Heikki Matias Näyrä
Elina Rastas
Fanni Siru Kirsikka Hyväri
Helmi Ida Johanna Orastie
Iida Karjalainen
Iiro Vihtori Sairanen
Jenna Johanna Rauvala
Jere Heino

poistui 11 palasi 12
poistui 12 palasi 12
poistui 14 palasi 14
poistui 14 palasi 15
poistui 7 palasi 7
poistui 7 palasi 7
poistui 7 palasi 7, poistui 15 palasi 15
poistui 8 palasi 8
läsnä kohdasta 8

Jere Jorma Johannes Pohjonen
Juho Lautala

Justus Leppäaho
Konsta Salo
Laura Heino
Leevi Rantala
Markus Suuronen
Markus Valtonen

Matti Paavo Juhani Kähkönen
Matti Tiitola
Pyry Otso Eevertti Puumalainen
Rene Heinikainen
Richard Äyräs

Riku Oskari Riiheläinen
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Rudolf Võrk
Rytkönen Juho Tuomas
Tuomas Väinö Kalevi Hakamäki
Ville Lepola
Lauri Koski
Mika Vaheri

Rauno Tarmo Kalervo Raisio
Lauri Löyttyniemi
Aleksi Posio
Samu Kantola
Sonja Laasonen
Anni-Maija Siviä Siintoharju
Eero Karjula

Konsta Ylinen
Laura Jyväkorpi
Marja Seppälä
Tommi Kukkula

Tommi Samuel Salonen
Tuomas Sainio
Kristian Joe Mikkola

Lauri Matias Vaarankorpi
Lauri Sahramaa
Niko Pietilä

poistui 16
poistui 7 palasi 7, poistui 8
poistui 7 palasi 7, poistui 8
läsnä kohdasta 7 poistui 8
poistui 14
poistui 14
poistui 14
poistui 8
poistui 8
poistui 8
poistui 8
poistui 8
poistui 8
poistui 8
poistui 8
poistui 9
poistui 9
poistui 9
poistui 9
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Liite 2. Toiminnankuvaus

Tampereen Rakentajakilta ry
Toiminnankuvaus
Tampereen Rakentajakilta ry eli TARAKI on Tampereen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden
oma yhdistys, joka toimii Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) piirissä. Killan tarkoituksena on toimia
rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillisaatteellisena yhdyssiteenä, sekä tarjota
palveluita ja tapahtumia jäsenistölleen.
Edunvalvonta
Yksi perimmäisistä killan tarkoituksista on valvoa jäsentensä etuja yliopistoympäristössä. Killan
hallituksessa toimii opintovastaava, jonka tehtävä on toimia yhdyshenkilönä hallinnon
opiskelijaedustajien, rakennustekniikan opintoneuvojan, killan jäsenten ja killan hallituksen välillä.
Opintovastaava ylläpitää killan tenttiarkistoa. Kilta järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua
killan hallopedeihin sekä rakennustekniikan opetushenkilöstöön. Opintojen edunvalvonnassa
suoritetaan vuosittain kyselyseurantaa.
Rakennustekniikan yksikön kanssa tehdään yhteistyötä monipuolisesti, erityisesti hallopedien
kautta. Myös rakennetun ympäristön tiedekunnan toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä.
Opintovastaava ja killan puheenjohtaja huolehtivat viestinnästä sekä yhteistyöstä läpi tiedekunnan
toimijoiden.
Tapahtumat
Killan tarkoituksena on yhdistää rakennustekniikan opiskelijoita. Tätä päämäärää edistääkseen kilta
järjestää monipuolisesti tapahtumia, muun muassa sitsejä, saunailtoja, Wappu- ja kesätapahtuman.
Kilta tekee tapahtumissa yhteistyötä myös muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa.
Teekkarikulttuuri
Kilta ylläpitää teekkariperinteitä huolehtimalla lukkari- ja Herwantapelikoulutuksiin osallistumisesta
sekä perinteiden jatkuvuudesta. Kilta järjestää jäsenistölleen Teekkarimuseokierroksia. Kilta
ylläpitää kulttuuritoimintaa aktiivisesti yhteistyössä muiden teekkari- ja opiskelijatoimijoiden
kanssa.
Kilta palkitsee jäseniään merkkiohjesäännön mukaisesti. Killan hallitus huolehtii merkkiohjesäännön
mukaisesta tunnuksien käytöstä.
Vuosijuhlat
Vuosijuhlia juhlitaan lähellä killan syntymäpäivää 27.10. Vuosijuhlia järjestämään valitaan
hallituksessa toimiva vuosijuhlavastaava sekä erillinen vuosijuhlatiimi. Vuosijuhlatiimi valitaan
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avoimella haulla vuoden alussa. Killan syntymäpäivänä tai sitä lähimpänä arkipäivänä järjestetään
syntymäpäiväkahvit.
Vuosijuhliin kutsutaan killan jäsenten lisäksi yhteistyötahojen edustajia, kahden edeltävän vuoden
puheenjohtajat sekä vuosijuhlien päävastaavat ja kaksi Wanhojen Kähmyjen edustajaa. Pyöreille
sekä puolipyöreille vuosijuhlille kutsutaan kaikki vanhat puheenjohtajat.
Viestintä
Killan tiedottamisen tavoitteena on, että informaatio killan toiminnasta tavoittaa jäsenistön
mahdollisimman kattavasti. Killan virallinen tiedotuskanava on jäsenistön sähköpostilista. Lisäksi
epävirallisina kanavina toimivat TARAKI tiedottaa -telegram ryhmä, TARAKI-lehti, kiltahuone,
verkkosivut sekä sosiaalinen media. Sosiaalista mediaa päivitetään säännöllisesti ja sen avulla
pyritään näkymään myös killan jäsenistön ulkopuolella. Killan hallitus tiedottaa tekemistään
päätöksistä sekä muista kiltaan liittyvistä toiminnoista jäsenistölle viestintäkanavissaan.
Killan lehden linja on asiallinen, lehti lukijakunnalleen mielekäs ja killan imagolle edullinen. Lehteen
tuotetaan niin asiapitoisia artikkeleita kuin viihteellisempiäkin juttuja. Killan sidosryhmille sekä
Wanhoille Kähmyille tarjotaan mahdollisuus artikkeliin lehdessä. Sähköisen lehden linkkiä jaetaan
tiedotuskanavien kautta sekä opiskelijoille että alumneille.
Excursiot
Excursiot eli opintomatkat tähtäävät opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja rakennusalan
laajamittaiseen ymmärtämiseen. Opettavaisesta luonteestaan huolimatta excursioilla panostetaan
erityisesti yhteishengen kehittämiseen.
Vuosittain järjestetään ainakin fuksiexcursio ja muita excursiota, joista ainakin yksi on yön yli
kestävä. Kilta osallistuu vuosittain Suomen Rakentajateekkaripäiville. Ainakin yhdellä excursiolla
tehdään yhteistyötä toisen killan tai ainejärjestön kanssa.
Yhteistyö ja varainhankinta
Kilta tekee yhteistyötä useiden opiskelijajärjestöjen, kerhojen ja yhdistysten kanssa. Yhteyttä
pidetään rakennusalan ammattiainekerhoihin, rakennustekniikan yksikköön, killan Oltermanniin
sekä Wanhoihin Kähmyihin. Ammattiainekerhoille tarjotaan mahdollisuus markkinoida
toimintaansa killan kanavissa.
Killan sisarkiltojen, Oulun Ympäristörakentajakillan, Otaniemen Koneinsinöörikillan ja
Rakennusinsinöörikillan kanssa yhteistyötä tehdään yhteydenpidon ja mahdollisuuksien mukaan
vierailujen merkeissä. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) ja Tekniikan Akateemisten (TEK)
kanssa tehdään yhteistyötä. Etenkin uusille opiskelijoille kerrotaan kyseisten etujärjestöjen
toiminnasta ja niihin kuulumisen eduista.
Yhteistyötä rakennusalan yrityksiin pidetään yllä excursioiden sekä yhteisten, kiltalaisten
ammattitaitoa kehittävien tapahtumien ja yhteistyösopimusten myötä.
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Killan tulot ovat pääosin peräisin yhteistyösopimuksista rakennusalan yritysten ja etujärjestöjen
kanssa. Kilta järjestää tammikuisin yritystapahtuman, jonka tuotot käytetään killan toimintaan.
Lisäksi kilta kerää jäsenmaksua jäsenistöltä. Kilta ei tavoittele voittoa toiminnallaan.
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
painotetaan yliopiston sekä killan sääntöjä ja toimintamalleja tuutorien sekä hallituksen kautta.
Tavoitteena on luoda uusille opiskelijoille elämyksellinen opintojen aloitus Tampereen yliopistossa.
Lisäksi fukseja tutustutetaan sekä TREYn että Tampereen Teekkarit ry:n toimintaan.
Fuksivastaavisto aktivoi tuutoreita pitämään omat fuksiryhmänsä mukana tapahtumissa ja jakaa
vastuuta tuutoreille muun muassa tapahtumien järjestelyissä. Fukseille järjestetään fuksisauna,
kastesauna ja muita tapahtumia läpi fuksivuoden.
Alumnitoiminta
Alumneihin pidetään yhteyttä sähköpostilistan sekä alumnien Facebook-sivun kautta. Molempia
kanavia markkinoidaan alumneille ja tiedotusta tehdään aktiivisesti. Alumnitoiminnan
järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden alumniyhteisöjen kuten RILin ja Pirkanmaan RILnuorten kanssa.
Liikunta- ja hyvinvointitoiminta
Killan jäseniä kannustetaan liikkumaan monipuolisesti. Kilta järjestää monipuolisesti lajikokeiluita ja
mahdollistaa liikuntatilojen käyttämisen varaamalla jäsenistölle liikuntavuoroja Hervannan
kampuksen tiloista. Kilta osallistuu Sulkavan Suursouduille soutaen.
Saunalautta
Kilta omistaa saunalautan. Saunalauttaa säilytetään Pyhäjärvellä Rantaperkiön venesatamassa.
Saunalauttaa vuokrataan killan jäsenistölle. Saunalautan kunnosta ja ylläpidosta huolehtii killan
saunalauttavastaava yhdessä muun hallituksen kanssa.
Killan tilat ja tarvikkeet
Kiltalaisilla on käytössään kiltahuone, joka on kokoontumis- ja ajanviettopaikka. Kiltahuoneella
pidetään yllä kahvi-, välipala- ja tarvikkeiden välityspalvelua. Kiltahuoneelle tilataan jäsenistön
toivomia lehtiä ja ylläpidetään erilaisia ajanviettotapoja. Kiltahuoneen siisteys on erityisesti jokaisen
käyttäjän vastuulla, mutta sitä ylläpitää myös hallitus. Killalla on käytössään varastotila, jossa
säilytetään killan omaisuutta. Sen ylläpidosta ja siisteydestä vastaa hallitus.
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Kilta vuokraa muille järjestöille sekä jäsenilleen grilliä sekä kuvausseinää. Killalta voi lainata
kyykkäsettejä.
Kansainvälinen toiminta
Kilta kannustaa kiltalaisia vaihto-opiskeluun tiedottamalla vaihtomahdollisuuksista ulkomailla. Kilta
järjestää lukuvuosittain vaihtoinfon jäsenilleen.
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Liite 3. Toimintasuunnitelma 2021

Tampereen Rakentajakilta ry
Toimintasuunnitelma 2021
Yleistä
Vuosi 2021 on Tampereen Rakentajakilta ry:n 54. toimintavuosi. Toimintavuonna killan toiminnan
taso pidetään saavutetulla korkealla tasolla. Vuonna 2021 keskitytään toiminnan palauttamiseen
normaaliksi koronan jäljiltä, mahdollisuuksien mukaan. Killan kolmivuotissuunnitelma päivitetään
vuosille 2022–2024.
Edunvalvonta ja opintoasiat
Kiltahuoneelle sekä nettisivuille tehdään rakennustekniikan hallopedeja ja hallopedpestejä
esittelevät julisteet.
Rakennustekniikan opintojen etenemisestä, opetuksen avainhenkilöistä sekä opiskelijan oikeuksista
ja velvollisuuksista koostetaan yhtenäinen tiedosto helpottamaan kiltalaisten opiskelujen sujumista.
Teekkarikulttuuri ja tapahtumat
Killan tapahtumissa palataan mahdollisuuksien mukaan normaaliin määrään. Toiminta
suunnitellaan siten, että toiminnan laatu ja määrä nousevat takaisin koronaepidemiaa edeltävän
ajan tasolle.
Tapahtumakulttuuria kehitetään siten, että tapahtumat houkuttelevat killan jäsenistöä
osallistumaan niihin vuosikurssista tai muista tekijöistä riippumatta. Lisätään matalan kynnyksen
tapahtumia, joihin on helppo saapua, kuten kokkausillat, lautapeli-illat tai leffaillat. Jäsenistöltä
kerätään kehitysehdotuksia tapahtumiin.
Vuosijuhlat
Järjestetään killan 54. vuosijuhlat noin 120–150 hengelle. Tavallisesti pyöreitä ja puolipyöreitä
edeltävät vuosijuhlat ovat olleet hieman pienemmät, mutta vuoden 2020 vuosijuhlien
peruuntumista paikataan pitämällä normaalikokoiset juhlat.
Viestintä
Killan nettisivut uusitaan. Sivujen käytettävyyttä ja selkeyttä parannetaan käyttäjäpalautteen
pohjalta. Sivujen sisältöä siistitään karsimalla sieltä vanhentunutta tietoa.
Hallituksen toiminnan läpinäkyvyyden kehittämistä jatketaan. Hallituksen päätöksistä ja
toiminnasta tiedotetaan killan pikaviestimissä säännöllisesti.
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Killalle luodaan yhtenäinen graafinen ilme, joka näkyy viestintäkanavissa.
Excursiot
Järjestetään ulkoexcursio syyslukukaudella, mikäli koronavirus-tilanne on siihen mennessä
parantunut.
Yhteistyö ja varainhankinta
Selkeytetään ammattiainekerhoille niiden mahdollisuuksia markkinoida toimintaansa killan
kanavissa.
Yritystapahtuman järjestysvastuuta jaetaan useammalle ihmiselle valitsemalla syksyllä
projektitiimiläinen tai -tiimiläisiä yritystapahtuman järjestystiimiin. Yritystapahtumasta
päävastuussa oleville kehitetään palkkiojärjestelmä.
Yrityssektori selvittää vuoden alussa koronan vaikutuksia yhteistyösopimuksien syntymiseen ja
tekee suunnitelman siitä, miten yritysyhteistyöstä saatava varainhankinta saadaan pidettyä killan
toiminnan mahdollistavalla tasolla.
Fuksitoiminta
Fukseilta peruuntuneet tapahtumat vuodelta 2020, kuten fuksisitsit ja valasauna, järjestetään
mahdollisuuksien mukaan ennen teekkarikastetta. Vuoden 2020 fukseja ryhmäytetään yhteistyössä
fuksitiimin kanssa siten, että fuksien kynnys saapua koko killan yhteisiin tapahtumiin pienenee.
Esimerkiksi fukseille voidaan järjestää omia etkotilaisuuksia ennen yhteistä tapahtumaa.
Laajennetaan fuksitoimintaa koko lukuvuoden kestäväksi siten, että fukseille järjestetään omia
tapahtumia ympäri lukuvuoden. Rohkaistaan ja opastetaan tuutoreita järjestämään
fuksiryhmillensä ohjelmaa alkusyksyn lisäksi myös myöhemmin syksystä sekä keväällä.
Loppuvuodesta ryhdytään järjestämään fukseille ”Back to school” -henkistä tapahtumaa
tammikuulle 2022.
Tehdään yhteistyötä Sustainable Urban Development –kandiohjelman fuksitiimin kanssa
esimerkiksi järjestäen yhteisiä tapahtumia ja jakamalla osaamista fuksitoiminnasta.
Kiinnitetään huomiota siihen, että tapahtumissa ei tarvitse kokea paineita alkoholin kulutukseen.
Alumnitoiminta
Järjestetään PiRIL -nuorten kanssa alumnisitsit.
Liikuntatoiminta
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Kilta kehittää uuden liikuntatapahtuman, johon kutsutaan mukaan killan jäsenten lisäksi
yhteistyökumppaneita ja/tai muita kiltoja.
Saunalautta
Saunalautan vuokraustoiminta käynnistetään. Saunalauttaa vuokrataan aluksi killan jäsenistölle,
myöhemmin mahdollisesti myös muille Tampereen yliopiston järjestöille sekä killan
yhteistyökumppaneille. Vuokraustoiminnasta vastaa saunalauttavastaava ja saunalauttaa ajamaan
koulutetaan riittävä määrä lautan kuljettajia.
Killan tilat ja tarvikkeet
Järjestetään jäsenistölle mahdollisuus uusien TARAKI -tuotteiden, kuten erilaisten vaatteiden ja
asusteiden, ostamiseen.
Selvitetään yleisimpien akku- tai sähkötyökalujen, kuten akkuporakoneen, vuokraustarve ja
mahdollisuudet käynnistää vuokraustoiminta.
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Liite 4. Talousarvio 2021
Vuoden 2021 talousarvio

Vuoden 2020 lisätalousarvio

TARAKI

Talousarvio 2021
Varsinainen toiminta
TUOTTO

NIMIKE
0 Opinto ja koulutus
0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus

Lisätalousarvio 2020
Varsinainen toiminta
KULUT
150
0

Virkistystoiminta
TUOTTO
NIMIKE
10000 Opintomatkat
0 Tempaus
3000 Sulkavan suursoudut
500 Liikunta
11000 Vuosijuhlat
9000 Tapahtumat
0 Kulttuuri
4300 SRT-päivät
2300 Saunalautta
1000 Lehti
0 Historiikki
300 Some ja tiedotus
2500 Tarvikevälitys
250 Limonadi
400 Välipala
0 Fuksitoiminta
3000 Taukotila
0 KV-toiminta
0 Alumnitoiminta
13000 Haalariprojekti
0 Kokous ja neuvottelu
0 Edustus ja huomaavaisuus
0 Toimistotarvikkeet
0 Hyväntekeväisyys
0 Muut**
3000 Kauttakulku
0 Hankinnat
0 Hallituksen virkistystoiminta
5000 Yritystapahtuma
0 Teekkariyhdistys

NIMIKE
0 Korkotuotot
0 Muut pankkikulut

70050,00

tulos

TUOTTO
5000
0
0
500
13000
8500
200
0
600
1500
0
0
100
300
350
0
2500
0
2000
13000
0
0
0
0
0
4000
0
0
21500
0

KULUT
0
0

TUOTTO
KULUT
1700 Jäsenmaksut
0
0 Avustukset
0

TUOTTO

0
500
70000,00

50,00

tulos

TUOTTO
NIMIKE
11153,8 Opintomatkat
0 Tempaus
1910 Sulkavan suursoudut
469 Liikunta
10974,86 Vuosijuhlat
10126 Tapahtumat
0 Kulttuuri
0 SRT-päivät
6000 Saunalautta
2400 Lehti
0 Historiikki
300 Some ja tiedotus
2563,53 Tarvikevälitys
250,18 Limonadi
532,14 Välipala
0 Fuksitoiminta
4000 Taukotila
0 KV-toiminta
0 Alumnitoiminta
16100 Haalariprojekti
0 Kokous ja neuvottelu
0 Edustus ja huomaavaisuus
0 Toimistotarvikkeet
0 Hyväntekeväisyys
0,04 Muut**
4762,35 Kauttakulku
0 Hankinnat
0 Hallituksen virkistystoiminta
18150 Yritystapahtuma
0 Teekkariyhdistys

KULUT
14931,85
0
3710,35
1683,36
13238,96
10934,4
0
0
14339,92
813,2
0
162,6
3380,79
0
531,53
2529,3
2772,34
0
0
3076,91
355,95
1548,59
54,24
0
10,05
4702,35
542,2
788,26
1140,65
1950

TUOTTO
NIMIKE
1830,2 Jäsenmaksut
0 Avustukset

KULUT
0
0

Rahoitustoiminta

KULUT
5 Korkotuotot
0
0 Muut pankkikulut 600

74755,00

NIMIKE
KULUT
0 Opinto ja koulutus
135,27
0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus
0

Varainhankinta

Rahoitustoiminta
KULUT

TUOTTO

Virkistystoiminta

KULUT
Opintomatkat
7000
Tempaus
0
Sulkavan suursoudut0
Liikunta
1000
Vuosijuhlat
15000
Tapahtumat
10200
Kulttuuri
200
SRT-päivät
0
Saunalautta
9100
Lehti
1000
Historiikki
0
Some ja tiedotus 250
Tarvikevälitys
0
Limonadi
0
Välipala
400
Fuksitoiminta
3000
Taukotila
2500
KV-toiminta
0
Alumnitoiminta 2000
Haalariprojekti 3500
Kokous ja neuvottelu
700
Edustus ja huomaavaisuus
1800
Toimistotarvikkeet 150
Hyväntekeväisyys 0
Muut**
0
Kauttakulku
4000
Hankinnat
3000
Hallituksen virkistystoiminta
1000
Yritystapahtuma 2000
Teekkariyhdistys 450

Varainhankinta

Rahoitustoiminta
TUOTTO

KULUT
0 Opinto ja koulutus 200
0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus
0

Virkistystoiminta
KULUT
12000
0
4000
2000
13000
10000
100
5100
1800
300
0
1000
2500
0
400
3000
1500
0
0
3500
600
1300
100
0
0
3000
1000
2000
700
450

Varainhankinta
TUOTTO
NIMIKE
1500 Jäsenmaksut
0 Avustukset

TUOTTO

Tilinpäätös 2019

69050,00

5705,00

TUOTTO

NIMIKE
0 Korkotuotot
0 Muut pankkikulut

91522,10

tulos

KULUT
0
461,21
83794,28

7727,82
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Liite 5. Merkkiohjesääntö

Tampereen Rakentajakilta ry
Merkkiohjesääntö
1§
Tällä ohjesäännöllä määrätään Tampereen Rakentajakillan (myöhemmin säännöissä käytetään
nimitystä kilta) merkeistä, tunnuksista, kunnia- ja pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja
käytöstä niiltä osin kuin Tampereen Rakentajakillan säännöissä ei toisin mainita.
2§
Merkkejä ja niiden mallikappaleita säilytetään killan toimistossa ja niistä vastaa killan raati
toimivuosittain. Raati pitää myös listaa jaetuista merkeistä ja standaareista, johon merkitään saaja,
päivämäärä ja myöntämisperuste.
3§
Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy Tampereen Rakentajakillan yleiskokous 3/4
äänienemmistöllä.
Tampereen Rakentajakillan tunnukset
4§
Killan logo on väriltään musta. Killan virallisessa tunnuksessa on Tampereen Rakentajakillan logo
”ylöspäin” pienoiskoossa. Killan virallisessa merkissä on killan logo, jota kiertää tekstit ”Tampereen
Rakentajakilta” ja ”TARAKI” mustalla ympyrän muotoisella pohjalla.

Kuva 1: Killan tunnus
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Kuva 2: Killan merkki

5§
Killan tunnusta ja merkkiä voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan raadin luvalla.
6§
Killan tunnusväri on tummansininen.
Killan haalarit
6§
Tampereen Rakentajakillan haalareiden väri on tummansininen. Killan merkki ja kunkin vuosikurssin
aloittamisvuosi painetaan selkään mustalla valkoiselle ympyrän muotoiselle pohjalle.
Lippuohjesääntö
7§
Tampereen Rakentajakillan lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja
kunnianosoituksissa sekä Tampereen Rakentajakillan raadin myöntämällä luvalla myös muissa
tilaisuuksissa.
8§
Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se
hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös.
9§
Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden Tampereen teekkarin lippuvartio.
10§
Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi lippuvartio kantaa Suomen
airutnauhoja.
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11§
Lipun pohjaväri on tummansininen ja lipussa on killan tunnus valkoisella ympyrän muotoisella
pohjalla. Tunnusta ympäröi musta rengas. Lipun mittasuhteet ovat 11:18. Valkoisen pohjan korkeus
on 7,5 mittayksikköä. Tunnuksen korkeus on 2 mittayksikköä.

Kuva 3: Killan lippu
Tampereen Rakentajakillan pöytästandaari
12§
Standaari on yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus. Standaari myönnetään
henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan tai teoillaan edistänyt killan pyrkimyksiä. Standaari
myönnetään myös killan puheenjohtajana toimineille henkilöille heidän valmistumisensa jälkeen.
13§
Standaari on pöytästandaari, jossa marmorikiveen kiinnitetyssä kromatussa tangossa roikkuu
pohjaväriltään valkoinen, kolmikärkinen viiri mustilla tupsuilla. Viirissä on killan tunnus ja teksti
”Tampereen Rakentajakilta”.
14§
Standaarin luovutuksesta päättää killan raati.
Merkkiohjesääntö
15§
Tampereen Rakentajakillalla on käytössä kunniamerkki, ansiomerkki, kultainen pienoismerkki ja
hopeinen pienoismerkki. Merkit on lueteltu arvojärjestyksessä, arvokkain ensin.
16§
Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt
Tampereen Rakentajakillan pyrkimyksiä tai toiminut erityisenä esimerkkinä muulle killan
jäsenistölle. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus
on vähintään kymmenen (10) jäsentä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää Tampereen
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Rakentajakillan kokous. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä
merkintää kokouksen pöytäkirjaan.
Kunniamerkki on 20 mm leveä kullattu killan tunnuksen muotoinen pinssi, jota kannetaan
kiltanauhan keskellä.
17§
Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta
toiminnasta killan hyväksi. Puheenjohtajan tai killan hallituksen tehtävään nimittämän muun
henkilön kokoon kutsuma toimikunta myöntää ansiomerkit. Jäsenistö voi tehdä esityksiä
ansiomerkkien saajista.
Ansiomerkki on 20 mm leveä hopeoitu killan tunnuksen muotoinen pinssi, jota kannetaan
kiltanauhan keskellä.
18§
Killan nauha on 30 mm levyinen, killan tunnusvärin mukainen tummansininen nauha hopeisilla
raidoilla. Raidat ovat 5 mm paksuinen yläreunasta etäisyydellä 5mm kulkeva raita sekä 2,5 mm
paksuinen yläreunasta etäisyydellä 12,5 mm kulkeva raita. Nauha myönnetään osana kunnia- ja
ansiomerkkejä edellisissä kohdissa kuvatuin perustein.
Killan nauhan käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä jäsenillä. Nauhaa kannetaan
kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena oikeassa rintapielessä.
Nauhaa kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa, joissa pukukoodi sen sallii. Nauhan kanssa voidaan
kantaa enintään kahta muuta nauhaa, mikäli näiden nauhojen säännöt sen sallivat. Useampaa
nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä.
19§
Kultainen pienoismerkki on 13 mm leveä, killan tunnuksen muotoinen kullattu pinssi, jota
kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla.
Kultaista pienoismerkkiä käyttää Tampereen Rakentajakillan puheenjohtaja.
20§
Hopeinen pienoismerkki on 13 mm leveä, killan tunnuksen muotoinen hopeoitu pinssi, jota
kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla.
Hopeista pienoismerkkiä käyttää Tampereen Rakentajakillan raadin jäsenet.
21§
Kunnia- ja ansiomerkkiä käytetään sen myöntämisestä alkaen. Pienoismerkkiä käytetään
toimikauden aikana sekä toimikauden päättymisen jälkeen toimijat saavat pitää merkkinsä ja ovat
oikeutettuja sen käyttöön.
22§
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Kunniamerkkien sekä ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Tampereen
Rakentajakillan vuosijuhlissa. Pienoismerkkien jako toimitetaan killan raadin toimikauden alussa.
23§
Killan nauhaa käytetään vain juhlapuvun kanssa. Kunnia- ja ansiomerkkejä kannetaan vain
juhlapuvun kanssa. Kunnia- ja pienoismerkeistä käytetään arvokkainta.
24§
Tampereen Rakentajakillan kunnia- ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan raati
voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi kunnia- tai pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka
toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut merkkiä tai killan mainetta.
Puheenjohtajan kääty
25§
Tampereen Rakentajakillan puheenjohtajan tunnuksena on hopeoitu kääty.
Käädyn ketju on tehty neliskulmaisista laatoista. Käädyn edessä on Tampereen Rakentajakillan
tunnus.
Killan puheenjohtaja käyttää käätyä tumman puvun tai juhlapuvun kanssa. Puheenjohtaja voi
käyttää käätyä killan omissa juhlatilaisuuksissa sekä edustaessaan kiltaa muiden akateemisten
yhteisöjen tilaisuuksissa.
Vuoden tarakilainen
26§
Vuoden tarakilainen on arvonimi, joka voidaan myöntää killan varsinaiselle jäsenelle. Vuoden
tarakilainen on kuluneen vuoden aikana osoittanut kiinnostusta killan toimintaan ja luonut
positiivista ilmapiiriä kiltalaisten keskuudessa.
Jäsenistö valitsee vuoden tarakilaisen keskuudestaan vähintään viikon kestävällä suljetulla
äänestyksellä. Äänestää voivat killan varsinaiset jäsenet.
Vuoden kiltalaisen arvonimi myönnetään killan vuosijuhlilla ja sen käyttöoikeus jatkuu aina
seuraaviin vuosijuhliin asti.
Muita määräyksiä
27§
Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi kumoten aikaisemmat Tampereen Rakentajakillan
Merkki- ja lippuohjesäännöt.
Tämän ohjesäännön on Tampereen Rakentajakillan kokous hyväksynyt 19.11.2020
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Liite 6. Jätetyt ponnet
Jere Pohjosen ponsi:
Tämän ponnen hyväksyessään raati selvittää mahdollisuutta toteuttaa TARAKIn unisex
lukuvuosikalenteri tulevalle lukuvuodelle. Raati myös selvittää mahdollisuutta lahjoittaa
kalenterista saatavat tuotot hyväntekeväisyyteen.
Kannattaa:
Markus Valtonen
Aleksi Jokela
Aleksi Heininen
Ville Lepola
Saana Romula
Matti Kähkönen
Jere Heino
Leevi Rantala
Sauli Heinänen
Juho Lautala
Janita Rintala
Richard Äyräs
Antti Taskisen ponsi:
Tämän ponnen hyväksyessään raati selvittää mahdollisuutta etsiä keinoja rankaista sellaisia
henkilöitä, jotka käyttävät killan palveluja, mutta eivät ole maksaneet kiltamaksua.
Kannattaa:
Jenna Rauvala
Aleksi Heininen
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