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1§ Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16:05. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen 

 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

Keskustelu: Ehdotetaan puheenjohtajaksi Janita Rintalaa, varapuheenjohtajaksi ja 
sihteeriksi Ida-Maaria Tervalaa, ääntenlaskijoiksi Markus Suurosta ja Kristian 
Mikkolaa, pöytäkirjantarkastajiksi Laura Heinoa ja Juho Lautalaa. 

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Janita Rintala, varapuheenjohtajaksi ja 
sihteeriksi Ida-Maaria Tervala, ääntenlaskijoiksi Markus Suuronen ja Kristian 
Mikkola sekä pöytäkirjantarkastajiksi Laura Heino ja Juho Lautala. 

 

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: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

4§ Esityslistan hyväksyminen 

Killan sääntöjen 23§ mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on 
ainakin: 

– käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus, 
– käsiteltävä raadin esittämät tilikertomus ja tilinpäätös, 
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä 
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä raadille ja  

muille vastuuvelvollisille 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

5§ Ilmoitusasiat 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.  

 - Harmittaa ettei ole kakkua ja kahvia tarjolla 
- Laura korjaa, että kokouskakkua on, jos sitä on älynnyt hommata 
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- Onko sihteerillä hametta? Ei edelleenkään. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6§ Toimintakertomus 2020 

 

Esitys: Käsitellään killan toimintakertomus vuodelta 2020. Päätetään 
toimintakertomuksen hyväksymisestä.   

Keskustelu: - Muutetaan kohdasta talous: rahahoitajien  → rahastonhoitajien sekä 
vanha puheenjohtaja ja rahastonhoitaja → edellinen puheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja. 

- Muutetaan kohdasta Saunalautta ja Sulkavan suursoudut Tampereen 
yliopisto 

Päätös: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020 edellä mainituin muutoksin. 

 
 

7§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminnantarkastajien lausunto 
sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen raadin 2020 jäsenille ja muille 
tilivelvollisille 

 

Esitys: Käsitellään killan tilinpäätös vuodelta 2020 ja kuullaan toiminnantarkastajien 
lausunto.  Päätetään killan vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymisestä. 
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä raadin 2020 jäsenille ja 
muille tilivelvollisille.  

Päätös: Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus 
raadin 2020 jäsenille ja muille tilivelvollisille. 

 

8§ Lisätalousarvio 

 

Esitys: Käsitellään lisätalousarvio vuodelle 2021. Päätetään lisätalousarvion 
hyväksymisestä.  

Keskustelu: Muutetaan tempauksen tuotot 300 ja kulut 800. 

Päätös: Hyväksytään lisätalousarvio edellä mainituin muutoksin. 

 

9§ META 

 Ponsiin vastaaminen 

- Vastaukset ponsiin liitteenä 

 Yhdenvertaisuussuunnitelma 

- Kilta tekee yhdenvertaisuussuunnitelman ja tähän myös jäsenistöltä apua. Tämä hyväksytään 
myöhemmin syksyn yleiskokouksessa. 
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10§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Janita Rintala päätti kokouksen ajassa 17.20. 
 

Liitteet 

 Liite 1. Läsnäololista 
 Liite 2. Toimintakertomus 2020 
 Liite 3. Tilinpäätös 2020 
 Liite 4. Tasekirja 2020 
 Liite 5. Lisätalousarvio 2021 
 Liite 6. Syyskokouksen 2020 ponsien vastaukset 
 Liite 7. Jätetyt ponnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Puheenjohtaja Janita Rintala  Sihteeri Ida-Maaria Tervala 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Laura Heino    Juho Lautala  
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Liite 1. Läsnäololista 
Aleksandr Iurinov  
Aleksi Heininen  
Anniina Bitter  
Annika Jaakkola   
Ari Oikari   
Eetu Heikki Matias Näyrä   Kohtaan 6  
Fanni Siru Kirsikka Hyväri  
Helmi Ida Johanna Orastie  
Ida-Maaria Tervala  
Iida Karjalainen 
Iiro Vihtori Sairanen  
Ilkka Tapio Kuusniemi    Kohdasta 6 
Janita Tuulikki Rintala  
Janne Leskelä  
Jere Jorma Johannes Pohjonen   Kohdasta 6 
Jiri Sarvela  
Joonas Casimir Yli-Huhtala  
Juho Lautala 
Justus Leppäaho  
Juuso Johannes Järviö  
Kristian Joe Mikkola  
Laura Heino  
Laura Jyväkorpi  
Marja Seppälä  
Markus Kortelainen  
Markus Suuronen  
Mika Vaheri  
Miska Suni  
Nea Tasa 
Saana Maria Johanna Romula  
Tuomas Väinö Kalevi Hakamäki  
Ville Lepola  
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Liite 2. Toimintakertomus 2020 
 

Tampereen Rakentajakilta ry 
Toimintakertomus 2020 

 

Vuosi 2020 oli Tampereen Rakentajakillan 53. toimintavuosi. Killan toimintaa rajoitti toimintavuonna 

koronavirus, mutta toiminnan tasoa pidettiin yllä mahdollisuuksien mukaan. Sääntömääräinen kevätkokous 

pidettiin poikkeuksellisesti syyskuussa, syyskokous normaalisti marraskuun loppuun mennessä. Killalle luotiin 

uusi, projektimuotoinen toimintasuunnitelma vuodelle 2021, jonka tueksi muodostettiin 

toiminnankuvausdokumentti. Killalle hyväksyttiin kevätkokouksessa merkkiohjesääntö, johon tehtiin 

muutoksia syyskokouksessa. 

Raati 

Puheenjohtaja   Ari Oikari 

Sihteeri, varapuheenjohtaja  Saana Romula 

Rahastonhoitaja  Ville Lepola 

Opintovastaava  Sohvi Hyvärinen 

Yritysvastaava   Lauri Koski 

Fuksikapteeni   Juuso Järviö 

Excursiomestari  Jenna Rauvala 

Tapahtumavastaava  Joonas Yli-Huhtala 

Viestintävastaava  Aleksi Heininen 

Isäntä   Jere Pohjonen 

Toimihenkilöt 

Fuksivastaava   Laura Heino 

Tapahtumatoimarit  Helmi Orastie 

   Rauno Raisio 

Sitsivastaava   Iida Karjalainen 

Yritystoimari   Nea Tasa 

Rahastonhoitajan apu, ATK-vastaava Markus Suuronen 

Excursioapu   Tuomas Hakamäki 

Isännän apu   Sauli Heinänen 

Vuosijuhlavastaava  Marianne Pinola 
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Kiltahuonevastaava  Juho Lautala 

Liikunta- ja hyvinvointivastaava Mika Vaheri 

Kulttuurimestari  Aleksi Heininen 

Päätoimittaja   Marja Seppälä 

Alumni- ja KV-vastaava, some-vastaava Fanni Hyväri 

SUD-vastaava   Tiitus Huhdanmäki 

Saunalauttavastaava  Konsta Ylinen 

RIL-yhdyshenkilö  Rene Heinikainen 

TEK-kiltayhdyshenkilö  Saana Romula 

 

Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) järjestökummina toimi Annika Nevanpää. Killan Oltermannina toimi 

professori Mikko Malaska.    

Excursiot  

Excursioita eli opintomatkoja järjestettiin vuonna 2020 viisi kappaletta. 

Vuoden ensimmäinen excursio oli Suomen Rakentajateekkaripäiville Otaniemeen 30.1.-1.2. Ilmoittautuneita 

excursiolla oli yli 70, matkaan pääsi reilu 60 tamperelaista. Torstaille oli järjestetty yhteiset saunaetkot, 

perjantaina oli seminaareja, excursioita, rastikierros sekä sitsit ja lauantaina oli sillis, jonka jälkeen lähdettiin 

takaisin Tampereelle. Matkan varrella bussissa oli erilaisia bussipelejä.  

Korjausrakentamisen excursiolla 5.2. vierailimme Helsingissä NCC:n pääkonttorilla, jossa tutustuimme 

yrityksen toimintaan korjausrakentamisen saralla sekä vierailimme korjausrakennustyömaalla. Ilta vietettiin 

NCC:n saunatiloissa, jossa opiskelijat pääsivät vapaasti keskustelemaan ja saunomaan.  Tänä vuonna saunalla 

kanssamme oli myös mukavasti vanhoja tarakilaisia kertomassa urapoluistaan. Osallistujia oli 25. 

Vahanen järjesti TARAKIn kanssa yhteistyössä korjausrakentamisexcursion 17.2. Excursiolla Vahanen esitteli 

toimistoaan sekä korjausrakentamiskohdettaan ja tarjosi osallistujille lounaan. Osallistujia oli 14. 

Fuksiexcursio järjestettiin tänä vuonna 21.9. Poikkeuksellisesti työmaakohteisiin ei päästy koronatilanteen 

takia, mutta vierailut RIL:in uudelle toimistolle ja Otaniemeen sisarkillan vieraaksi saatiin järjestettyä. RIL:in 

toimistolla RIL-yhdyshenkilö Rene Heinikainen veti excuilijoille perinteisen katapultin rakentamiskisan. 

Otaniemessä sauna ja palju olivat lämpimänä ja pihalle oli järjestetty teltta, jossa saattoi pelata mm. 

pöytäjalkapalloa. Vallitsevat koronarajoitukset otettiin Otaniemessä hyvin huomioon ja sisätilojen 

henkilörajoituksia valvottiin tarkasti. Otaniemestä lähdettiin samana iltana takaisin Tampereelle. Bussissa 

meno- ja paluumatkoilla excuilijoille järjestettiin bussipelejä. Osallistujia excursiolla oli 50.  

24.11. Järjestettiin excursio Laptin kahdelle koulutyömaalle Nokialle. Excursiolla käytiin Emäkosken ja 

Myllyhaan koulujen työmailla. Nokialle mentiin bussilla ja maskisuosituksesta pidettiin excursiolla kiinni. 

Osallistujia oli 40. 
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Opintotoiminta 

Opinto- ja edunvalvontatoiminnasta vastasi hallituksessa toimiva opintovastaava. Opintovastaava koordinoi 

yhteistyötä hallituksen, hallopedien sekä opetushenkilökunnan kanssa opintoasioihin liittyen.  

Vuoden aikana seurattiin aktiivisesti kiltalaisten opintojen sujumista ja erityisesti koronan aiheuttamiin 

etäopetushaasteisiin puututtiin aktiivisesti. Keväällä toteutettiin etäopetukseen liittyvä kysely ja syksyllä 

yleinen opintokysely. Näiden tulokset jaettiin sekä kiltalaisille että opetushenkilökunnalle.  

Hallopedien näkyvyyteen keskityttiin somekanavissa. Opintovastaava organisoi tutkinto-ohjelman 

suunnittelutyöryhmän uusien hallopedien haun sekä seurasi tiedekuntaneuvoston toimintaa yhdessä 

hallopedien kanssa.  

Rakennustekniikan yksikön kanssa tehtävä yhteistyö oli pääasiassa avointa yhteydenpitoa opetushenkilöstön 

ja muiden toimijoiden kanssa. Tiedekuntatasolla osallistuttiin yhteisiin palavereihin yhdessä Tampereen 

ylioppilaskunnan, Tampereen Arkkitehtikillan ja tiedekunnan henkilöstön kanssa.  

Killan tenttiarkiston todettiin olevan konseptiltaan vanhentunut ja sen päivittäminen siirrettiin 

nettisivupäivityksen yhteyteen.  

Viestintä ja TARAKI-lehti 

Jäsenistön sähköpostilistalle lähetettiin yhteensä 39 viikkotiedotetta sekä satunnaisia muita tiedotteita. 

Fuksien erillinen viikkotiedote koettiin tarpeettomaksi hallituksen sisällä ja viikkotiedotteeseen lisättiin Fuksit 

-kohta. Telegramissa jatkettiin TARAKI tiedottaa -kanavan käyttöä ja kanavaa käytettiin laajalti. Killalle 

perustettiin myös oma palvelin Discordiin, jotta kiltalaiset voisivat jutella toisilleen koronan aiheuttamien 

poikkeusolojen aikana. Telegramin TARAKI official -ryhmässä käydään satunnaisesti keskustelua. 

TARAKI-lehti ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa, joista yksi oli fukseille suunnattu fuksinumero. Lehdet 

julkaistiin värillisinä ja 16 tai 20 sivuisina. Lehtiä painatettiin lähetettäväksi lehdessä mainostaneille yrityksille 

ja sisarkilloille muissa yliopistoissa. Painettua versiota jaettiin myös Hervannan kampuksen muille killoille ja 

yhteistyötahoille. Painettua lehteä pidettiin myös luettavana omalla kiltahuoneella. TARAKI-lehti julkaistiin 

painetun version lisäksi sähköisinä Issuu-julkaisuina TARAKIn nettisivuilla. Lehtien sähköistä jakelua 

Wanhoille Kähmyille sekä puheenjohtajille jatkettiin uusista julkaisuista tehtävinä sähköposti-ilmoituksina. 

Killan pääsomekanavana toimi Instagram, jonne saatiin vuoden aikana reilu 200 uutta seuraajaa ja 

seuraajamäärä vuoden lopussa oli noin 1050. Instagramia päivitettiin erilaisten tarinoiden muodossa 

viikoittain ja usein myös päivittäin. Vuoden aikana Instagramin puolella järjestettiin muutamia isompia 

kampanjoita, kuten hallituksen jäsenten esittely ja kesätyökampanja. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti erilaisiin 

haasteisiin, esimerkiksi keväällä killan hallitus liikkui 24 tuntia putkeen ja syksyllä kerättiin killan yhteinen 

Roosa nauha –potti, jonne saatiin 700 euron edestä lahjoituksia.  

Jäsenistölle koottiin vuoden aikana yhteensä kuusi tiedotetta hallituksen ja killan kuulumisista jaettavaksi 

Telegramin TARAKI tiedottaa-kanavalle. Näiden tiedotteiden tarkoituksena oli kertoa hallituksen kokouksissa 

tehdyistä isoimmista kiltaa koskevista päätöksistä sekä kertoa yleisemmällä tasolla killan kuulumisia. 
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Tapahtumat 

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäistä kertaa etätapahtumia koronatilanteen takia. Ne eivät kuitenkaan 

saavuttaneet suurta suosiota jäsenistön keskuudessa. Myös normaaleja tapahtumia pystyttiin järjestämään, 

niistä listaus alla. Tänä vuonna perinteisiä tapahtumia kuten Kellarihumppaa, fuksisitsejä ja 

Wapputapahtumaa ei pystytty järjestämään.  

2/2020 Weladon aarteenmetsästys/RATA2020 (osallistujia muutama) 

6.2.2020 Lettukestit (osallistujia n. 35) 

13.2.2020 SUD-kolmioetkot (osallistujia n. 130) 

20.2.2020 Hiukkasen ja TARAKIn pubirundi (osallistujia n. 40) 

5.3.2020 TARAKIn ja OKAn siniset sitsit (osallistujia n. 100) 

31.3.2020 EtäPubiVisa (osallistuja n. 20) 

2.4.2020 TARAKIn Piirrä ja Arvaa (osallistujia n. 20) 

7.4.2020 EtäPääsiäisPubiVisa (osallistujia n. 20) 

1.8.2020 TARAKIn Kesätappo&Saunalautan kaste (osallistujia n. 50) 

27.8.2020 Indecsin ja TARAKIn syyswappupiknik-sitsit (osallistujia 100) 

19.9-20.9.2020 TARAKIn syysvaellus (osallistujia 23) 

23.9.2020 TARAKIn, Indecsin ja Autekin PubiRastiRundi (osallistujia 100) 

20.10.2020 Kummeli-ilta (osallistujia n. 25) 

3.11.2020 TARAKIn sinap och ketchup kväll (osallistujia n.30) 

12.11.2020 Piirrä&Arvaa discordissa (osallistujia n. 15) 

30.11.2020 Juusto- ja viini-ilta (osallistujia 60) 

Kulttuuritoiminta 

Moskan MM-kilpailut herätettiin uudelleen henkiin. Kiltalaisille järjestettiin useita mahdollisuuksia osallistua 

teekkarimuseokierroksille. 

Killan merkkiohjesäännön tekemiseksi valittiin merkkiohjesääntötoimikunta, joka viimeisteli muutamia 

vuosia sitten alulle laitetun merkkiohjesäännön. Merkkiohjeääntö hyväksyttiin käyttöön 

kevätyleiskokouksessa. Syysyleiskokouksessa sääntöön tehtiin lisäyksiä killan lipun osalta. 

Liikuntatoiminta 

Kilta järjesti viikoittain liikuntavuoroja Tamppi Areenalla, Bommarin tatamilla sekä Bommarin sählykentillä. 

Näistä vuoroista ainoastaan sählyvuorot olivat suosittuja ja aktiivisesti käytössä. Kilta järjesti myös 

monenlaisia liikuntatapahtumia, kuten TRT-kyykän, miekkailukokeilun, padelkokeilun, lenkki- ja 

kyykkyhaasteen, hyvä ruoka -kampanjan sekä saunalauttasaunailua Ratinassa. Kiltalaisille järjestettiin 
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tammikuussa liikuntakysely, jossa kartoitettiin kiltalaisten liikuntahaluja. Monta muuta 

lajikokeilua/tapahtumaa suunniteltiin järjestäväksi, mutta valtakunnallinen tilanne ei niiden pitoa sallinut. 

Vuosijuhlat 

Vuosijuhlatiimin haku pidettiin ja vuosijuhlatiimi valittiin tammikuun aikana. Tiimiin valittiin 

vuosijuhlavastaavan lisäksi kaksi henkilöä, jotka saivat omat vastuualueensa juhlasta. Vuosijuhlatiloja 

varattaessa sekä muita järjestelyjä tehtäessä seurattiin kehittyvää koronatilannetta ja huolehdittiin siitä, että 

juhlien peruuntuessa turhilta kuluilta vältyttiin. 

Päätös vuosijuhlien perumisesta tehtiin noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja illalliskorttien hinta 

palautettiin maksaneille täysimääräisenä. Vuosijuhlaviikolla Instagramissa muisteltiin killan historiaa ja 

vuosijuhlia tukemassa olleet yritykset saivat lähettää terveisiä stoorin puolella. 

Vuosijuhlaviikolla järjestettiin syntymäpäiväkahvit TARAKI x Wanhat Kähmyt -synttäriseminaarin yhteydessä. 

Munkit haettiin kahvilakonditoria Ståhlberg Home Bakery & Café Ideaparkista. 

Yritysyhteistyö  

Kilta piti aktiivisesti yhteyttä rakennusalan yrityksiin ja oli mahdollisuuksien mukaan mukana järjestämässä 

excursioita ja yhteistyötapahtumia yhdessä yritysten kanssa. Perinteinen Rakennusalan yritystapahtuma 

järjestettiin tammikuussa ja siihen osallistui reilu 40 alan yritystä. Tapahtuma teki tuottojen osalta 

ennätystuloksen. Vuoden 2019 fukseista koottiin projektitiimi hoitamaan vuoden 2020 fuksien haalareita 

aikaisempien vuosien tapaan. Yritysyhteistyön euromääräinen kokonaistulos jäi vuotta 2019 hieman 

matalammalle tasolle. Siihen syynä olivat koronavirus-pandemia sekä edellisvuoden tulosta kasvattanut 

saunalauttaprojekti, josta ei enää vuodelle 2020 tullut mainostuloja.  

Mainoksia myytiin enimmäkseen haalareihin ja kiltahuoneelle. Tapahtumien mainosmyynti jäi vähäiseksi, 

sillä suurin osa tapahtumista jäi järjestämättä. Vuoden 2020 yritysten kiinnostus mainostamiseen killan 

some-kanavissa kasvoi ja tästä toteutettiin muutamia kokeiluja.  

Vuoden 2020 aikana toteutettiin Rakennusalan yritystapahtuman visuaalisen ilmeen uudistus.  

Rahastonhoito 

Hallitus kehitti MobilePayn käyttöä killassa. Maksupaikkojen määrää karsittiin selkeämpiin kokonaisuuksiin 

ja ostosten tekoa kiltahuoneella helpotettiin. Syksyllä järjestettiin perinteinen tilinpäätösillallinen. 

Hyväksytyn tilinpäätöksen jälkeen järjestetyllä tilinpäätösillallisella oli nykyisten rahastonhoitajien lisäksi 

puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, edellinen rahastonhoitaja ja toinen toiminnantarkastajista. 

Loppusyksystä mahdollistettiin myös kiltamaksun suorittaminen tilisiirron avulla. Tilisiirrolla maksavat 

täyttävät maksun lisäksi erillisen nettilomakkeen, jotta kilta saa heiltä vaaditut tiedot ylös. 

Hallituksen jäsenille maksettavissa kulukorvauksissa hyödynnettiin jälleen Google Forms –alustaa kuittien 

liittämiseksi kulukorvaushakemukseen. Lähetetyistä laskuista selvästi suurin osa lähetettiin Osuuspankin 

verkkopankin e-laskutuspalvelun kautta. 
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Fuksitoiminta 

Vuoden vaihteen jälkeen fuksitoiminta jatkui kyykkäharjoittelulla fuksikyykkää varten. Fuksikyykässä 

ennätysmäärä TARAKI-joukkueita! Loppukevään tapahtumat ja Wappu koki järkyttävän kohtalon COVID-19 

pandemian vuoksi. Kaikki peruttiin. Teekkarilakit saatiin kuitenkin jaettua virusturvallisesti ja 

kasteilmoittautumiset kerättyä. Kaikki fuksit saivat tilaamansa lakin. Wapun käyttäytymisetiketti suoritettiin 

video-opetuksena. 

Kevään aikana fuksitiimi valitsi 41 hakijan joukosta 22 uutta tuutoria. Myöhemmin keväällä Wapun siirryttyä 

syksylle rekryttiin vielä 6 vanhempaa tukituutoria avustamaan nuorempia tuutoreita, sillä syksyn oletettiin 

olevan kiireinen. 

Elokuun 17. Päivä yliopistolle saatiin noin 100 uutta rakennustekniikan opiskelijaa. Orientaatioviikolla 

tapahtumia pystyttiin järjestämään lähes normaalisti ja ensimmäisenä päivänä fuksit pääsivätkin 

kiertelemään kampusta tuutoreiden johdolla sekä illalla rikottiin perinteitä viettämällä saunailtaa Suolijärven 

rannalla hienossa säässä. Tiistaina ensimmäisten bileiden peruunnuttua iltaa vietettiin tuutoreiden luona 

sekä myöhemmin halukkaiden kanssa keskustassa. Keskiviikkona järjestettiin perinteinen fuksisauna yhdessä 

arkkitehtiopiskelijoiden kanssa, tällä kertaa sauna oli koko illan ulkopuolisilta suljettu. Torstaina yhdistetyt 

fuksiryhmät kiertelivät Hervannan sekä keskustan pubeja pubirundin muodossa.  

Tuttuun tapaan toisena maanantaina fuksit saivat ensimmäisinä uudet opiskelijahaalarinsa 

haalarienjakotilaisuudessa. Poikkeuksellisesti jakotilaisuus järjestettiin ulkona Festian portailla jaettuna 

kahteen osaan, jotta yliopiston tapahtumarajoituksia pystyttiin noudattamaan. Paikalle saatiin myös YIT:ltä 

kaksi edustajaa sekä molemmista fuksiporukoista puhujat. Haalareita päästiin esittelemään vielä samana 

iltana rastikierroksella, jossa oli tällä kertaa myös tukituutoreiden pitämä rasti. Muuten syksyllä tapahtumat 

jäivät koronan vuoksi vähiin, mutta rajoituksien salliessa onnistuttiin kuitenkin pitämään The Amazing 

Fuksirace keskustassa yhdessä tuotantotalouden, Sustainable Urban Developmentin sekä bioteknologian 

opiskelijoiden kanssa. Wäinölän kerhohuoneella pidettiin myös lettuilta, jossa halukkaat pääsivät omalla 

vuorollaan näkemään kavereita sekä ompelemaan haalarimerkkejä. Vielä marraskuun lopussa järjestettiin Öl 

och Korv -kväll tällä kertaa takaparkissa ja tapahtuma oli erittäin onnistunut.  

Teekkarikaste toteutettiin erikoisena vuonna vasta syyskuussa 12.9. Fukseja ilmoittautui ja saapui kasteeseen 

tilanne huomioon ottaen hyvä määrä. Kaste toteutettiin todella turvallisesti ja TARAKIn meininki koskessa oli 

killoista paras. Kastesauna onnistui hyvin sekä turvallisesti ja fuksit viihtyivät. 

Syksyn lopussa kerättiin fukseilta palautetta kuulumiskyselyn muodossa ja kyselyn perusteella fuksit voivat 

etäilystä huolimatta kohtuullisen hyvin. Syksyn aikana pyrittiin kannustamaan myös tuutoreita järjestämään 

etätapahtumia ja muutama tällainen pidettiinkin, mutta osallistujamäärä etätapahtumissa oli valitettavan 

pieni. 

Saunalautta ja Sulkavan Suursoudut 

Vuonna 2020 uuden saunalautan rakentamista jatkettiin lyhyen talvitauon jälkeen jo tammikuun 

loppupuolella. Työt etenivät talvella ja keväällä joutuisasti ja talkoolaisiakin oli apuna kiitettävästi. Lauttaan 

päätettiin ostaa edellistä tehokkaampi nelitahtiperämoottori ja vanha perämoottori myytiin. 

Sulkavan soutuihin pidettiin ilmoittautuminen keväällä ja lähtijöitä olisi ollut taas runsaasti, mutta soudut 

peruuntuivat poikkeusolojen takia. Näin ollen uusi lauttakaan ei päässyt neitsytmatkalle Sulkavalle, kuten oli 

suunniteltu. 
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Lautan rakennustahti kiihtyi kiihtymistään kesää kohti ja tavoitteeksi otettiin, että se nostettaisiin järveen 

ennen juhannusta. Töitä tehtiin kesäkuun alussa yötä myöten ja lautta saatiin kuin saatiinkin juuri ennen 

juhannusta valmiiksi. Jännitystä oli ilmassa, kun Jan Kavanderin hiab nosti lautan ensi kertaa järveen 

Härmälänrannan veneenlaskupaikalta. Ja pysyihän se pinnalla! 

Lauttaa testailtiin kesäkuussa ahkerasti ja huomattiin, että se oli vielä arveluttavan kiikkerä sivuaallokossa 

lautan ollessa täynnä ihmisiä. Niinpä siihen päätettiin asentaa vielä yhdet ponttonit molemmille sivuille. 

Tämä parannus haluttiin valmiiksi ennen killan kesätappoa ja siinä myös onnistuttiin. 

Uusi lautta kastettiin virallisesti käyttöön Kesätapossa Varalan Urheiluopiston laiturissa. Erityisen upeaa oli 

se, että lauttaa kastamaan saatiin itse Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls! Shampanjapullon 

rikkoutuessa lautan kylkeen se sai nimekseen ”Blue Legacy”. Tapahtumaa oli todistamassa viitisenkymmentä 

tarakilaista. 

Vuokraustoiminta Pyhäjärvellä oli tarkoitus käynnistää jo syksyllä, mutta vuokraustoiminnan vaatimukset piti 

ensin selvittää ja käytännön toteutus suunnitella. Toteutus suunniteltiin ja kuskeja koulutettiin, mutta 

vuokrausta ei ehditty aloittaa ennen talven tuloa. 

Alumnitoiminta 

Alumnien sähköpostilistalle ja Facebook-ryhmään saatiin jonkin verran uusia jäseniä. Jäsenmäärän kasvu ei 

kuitenkaan vuoden aikana ollut lähellekään verrattavissa valmistuvien määrään. Loppuvuodesta saatiin 

sovittua tiedekunnan kanssa, että he alkavat laittaa TARAKIn alumnitoimintaa mainostavan lappusen 

kaikkien rakennustekniikalta DI:ksi valmistuvien todistuskansioihin. Tämä toivottavasti nopeuttaa 

jäsenmäärän kasvua alumnikanavilla.  

Vuoden aikana suunniteltiin järjestettäväksi alumnisitsit ja –seminaari yhdessä PiRIL Nuorten kanssa, mutta 

poikkeusolojen takia tapahtuma jouduttiin perumaan. TTY Alumnit ry:n järjestämän tapaamisen kautta 

päästiin pitämään yhteyttä muiden kiltojen alumnivastaavien kanssa.  

Kansainvälinen toiminta 

Vuonna 2020 TARAKIlla ei ollut yhtään kiltamaksun maksanutta vaihto-opiskelijaa. Kiltalaisia kannustettiin 

lähtemään vaihtoon järjestämällä vaihtohakuinfo etänä loppuvuodesta. Infossa tiedekunnan kv-

koordinaattori kertoi vaihtohaun käytännöistä, ja osallistujat pääsivät kysymään vaihtoon liittyviä 

kysymyksiä.  

Kiltahuone 

Kiltahuoneella tarjottiin jäsenistölle kahvia ja teetä ilman erillistä maksua. Kahvivaihtoehtoina tarjolla oli 

tummapaahtoisia (Juhlamokka & Löfbergs) sekä vaaleapaahtoisia (Juhlamokka) kahvilaatuja. 

Vaaleapaahtoista kahvia kului hieman enemmän. Teevalikoimana säilytettiin Liptonin perus teevalikoima 

sekä Nordqvistin tee. Erityisesti Liptonin Forest Fruitia kului paljon ja sitä toivottiin valikoimaan. 

Kahvimaitoina kiltahuoneelle hankittiin edeltävän vuoden tavoin Cafe maitoa, mutta jäsenistön 

toivomuksesta Oatly -kauramaito vaihdettiin Oddly Good -kauramaitoon.  

Keväällä tehtiin jäsenistölle kysely kiltahuoneen valikoimasta ja sen perusteella päädyttiin ottamaan 

aikaisemman valikoiman lisäksi myyntiin myös proteiinipatukoita. Proteiinipatukat tilattiin valitettavasti juuri 

koronavirusepidemian ja koulun sulkeutumisen aikoihin, minkä vuoksi ne eivät koskaan päätyneet myyntii 
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vaan jaettiin ilmaiseksi jäsenistölle syksyllä, kun ne olivat menneet vanhoiksi. Uusia proteiinipatukoita ei enää 

tilattu vuonna 2020. Välipalamyynnissä Tuplia kului edelleen ehdottomasti eniten. Nuudeleita, Snackpotteja 

ja välipalakeksejä kului suhteessa vähemmän, mutta myös niille oli tasaisesti kysyntää. Puuro poistui 

taukotilan välipalavaihtoehdoista pienen menekin vuoksi. 

Kiltahuoneen palveluihin kuului kahvi- ja teetarjoilun sekä välipalamyynnin lisäksi Playstation 4 -pelikonsoli 

ajankohtaisilla peleillä, TV, tietokone nettiyhteydellä ja Spotify-premium sekä Suomen kuvalehti. 

Kiltahuoneen siisteydestä vastasi jokaisen kiltalaisen lisäksi hallitus, jokainen hallituksen jäsen omalla 

siivousvuoroviikollaan. Jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella kiltahuoneelle hommattiin uusia lautapelejä 

(Shakki ja Alias) sekä pelikortteja (Perinteiset pelikortit, Poliittisesti epäkorrekti ja UNO). Aivan loppuvuodesta 

kiltahuoneelle tilattiin uusi PS5 pelikonsoli RIL:n sponsoroimana sekä seinälle asennettava mukiteline.  

Hallituskoppiin asennettiin varastossa pitkään seisseet hyllyt, jotka toivat paljon lisää säilytystilaa. 

Kiltahuoneen kattoon asennettiin 20 metriä sinistä LED-valonauhaa sekä seinälle sininen TARAKI-kyltti, jotka 

liitettiin kaukosäätimellä ohjattaviin pistorasioihin. Vuonna 2020 yhdessä yritystiimin kanssa polkaistiin 

käyntiin hedelmätiistai, joka sai jäsenistöltä paljon positiivista palautetta.  

Hieman erilaisen vuoden vuoksi taukotilan budjettia jäi paljon normaalia vuotta enemmän jäljelle, joten 

loppuvuonna päädyttiin tarjoamaan jäsenistölle ilmaiseksi glögiä ja piparia. Glögitiivistettä ostettiin tukusta 

10 litraa, pipareita 9,6 kg ja ne riittivät juuri sopivasti noin kolmeksi viikoksi marraskuun lopulla sekä 

joulukuun alussa. Jäsenistö oli tyytyväinen joulutarjoiluihin. 
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Liite 3. Tilinpäätös 2020 
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Liite 4. Tasekirja 2020 

 



Tampereen Rakentajakilta ry  Pöytäkirja 
Killan kevätyleiskokous  13.4.2021 
 

15 
 

Liite 5. Lisätalousarvio 2021 
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Liite 6. Syyskokouksen 2020 ponsien vastaukset 
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Liite 7. Jätetyt ponnet 
 
Ari Oikarin ponsi: 
 
Hyväksyessään tämän ponnen, hallitus selvittää mahdollisuutta lisätä kokouskutsujen liitteenä 
olevien tilinpäätös- ja lisätalousarvioiden vertailutaulukkoihin rivien tilejä ja niiden muutoksia 
selittävän sarakkeen. 
 
Kannattaa:  
Mika Vaheri 
Jere Pohjonen 
Markus Suuronen 
Justus Leppäaho 
Ville Lepola 
Kristian Mikkola 
Joonas Yli-Huhtala 
Saana Romula 
Juho Lautala 
Anniina Bitter 
Laura Heino  
 


