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1§ Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 16:19. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen 

 

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

Keskustelu: 
  

Esitetään: 
- Puheenjohtaja: Joonas Yli-Huhtala 
- Varapuheenjohtaja: Saana Romula 
- Sihteeri: Jenna Rauvala 
- Ääntenlaskijat: Konsta Salo ja Tuomas Hakamäki 
- Pöytäkirjan tarkastajat: Laura Heino ja Rudolf Võrk 

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Yli-Huhtala, 
varapuheenjohtajaksi Saana Romula, sihteeriksi Jenna Rauvala, 
ääntenlaskijoiksi Konsta Salo sekä Tuomas Hakamäki ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Laura Heino ja Rudolf Võrk. 

 

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 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: Hyväksytään esityslista. 

Keskustelu: Ehdotetaan käsittelyjärjestystä: 
1§ Kokouksen avaus  
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2§ Kokouksen järjestäytyminen  
3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
4§ Esityslistan hyväksyminen 
5§ Ilmoitusasiat 
6§ Raadin muodostustavan valinta 
7§ Raadinmuodostajan valinta 
8§ Raadin valinta vuodelle 2022 
9§ Strategia vuosille 2022–2024 
10§ Yhdenvertaisuussuunnitelma 
11§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
12§ Talousarvio vuodelle 2022 
13§ Toiminnankuvaus 
14§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022 
15§ Jäsenmaksun ja maksutavan valinta lukuvuodelle 2022–2023 
16§ Kannatusjäsenmaksun valinta tilikaudelle 2022 
17§ Tampereen Teekkarit ry:n valtuustoedustajien valinta vuodelle 2022 
18§ META 
19§ Kokouksen päättäminen 
 
Äänestetään käsittelyjärjestyksestä kädennostoäänestyksellä, enemmän 
kannattajia muutosehdotukselle. 

Päätös: Hyväksytään esityslista muutosehdotuksen mukaan. 

 

5§ Ilmoitusasiat 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.  

Keskustelu: - Kokouskakku on erittäin hyvää. 
- Pidetään inhimillisesti taukoja. 
- Sihteerillä ei ole hametta.  
- Vuosijuhlilla oli kiva juhlia. 

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. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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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: 
- Sauli Heinänen 
- Aleksi Heininen 
- Santtu Poikela 
- Eero Karjula, ei käytettävissä 

Valitaan suljetulla lippuäänestyksellä. 55 ääntä salissa. 
- tyhjä: 0 
- Sauli Heinänen: 22 
- Aleksi Heininen: 32 
- Santtu Poikela: 1 

Päätös: Valitaan raadinmuodostajaksi vuodelle 2022 Aleksi Heininen. 

8§ Raadin valinta vuodelle 2022 

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 2022. 

Keskustelu: Raadinmuodostajan esitys: 
 
Puheenjohtaja: Aleksi Heininen 
Sihteeri: Helmi Orastie 
Rahastonhoitaja: Markus Kortelainen 
Yritysvastaava: Annika Jaakkola 
Tapahtumavastaava: Riku Riiheläinen 
Excursiomestari: Laura Jyväkorpi 
Viestintävastaava: Anniina Bitter 
Opintovastaava: Markus Suuronen 
Emäntä: Marja Seppälä 
Fuksikapteeni: Rudolf Võrk 
Isäntä: Iiro Sairanen 
Saunalauttavastaava: Eetu Näyrä 
 
Äänestetään raadinmuodostajan esityksestä suljetulla lippuäänestyksellä. 47 
ääntä salissa. 
Pohjan puolesta: 29 
Pohjaa vastaan: 16 
Tyhjä: 2 
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Päätös: Valitaan vuodelle 2022 killan raadiksi: 
Puheenjohtaja: Aleksi Heininen 
Sihteeri: Helmi Orastie 
Rahastonhoitaja: Markus Kortelainen 
Yritysvastaava: Annika Jaakkola 
Tapahtumavastaava: Riku Riiheläinen 
Excursiomestari: Laura Jyväkorpi 
Viestintävastaava: Anniina Bitter 
Opintovastaava: Markus Suuronen 
Emäntä: Marja Seppälä 
Fuksikapteeni: Rudolf Võrk 
Isäntä: Iiro Sairanen 
Saunalauttavastaava: Eetu Näyrä 

 

9§ Strategia vuosille 2022–2024 

− Killan strategiatyöryhmä on valmistellut strategian vuosille 2022–2024. Strategia tulee 
korvaamaan kolmivuotissuunnitelman.  

− Strategiatyöryhmän puheenjohtaja Saana Romula esittelee strategian.  

Esitys: Hyväksytään strategia 2022–2024 liitteen mukaisesti.  

Keskustelu: Muutosehdotuksia: 
- rivi 3: Tämä strategia ohjaa Tampereen Rakentajakilta ry:n toimintaa 

vuosina 2022–2024 -> Tämä strategia on ylin Tampereen 
Rakentajakilta ry:n toimintaa ohjaava asiakirja vuosina 2022–2024 

- rivi 11: Kuinka monta edustajaa killan vuosijuhlilla on muista 
järjestöistä ja kuinka moni on käynyt edustamassa kiltaa? -> 
Edunvalvonnassa kilta keskittyy opintoihin sekä vahvasti 
rakennustekniikan opiskelijoihin vaikuttaviin aiheisiin. -> 
Edunvalvonnassa kilta keskittyy opintoihin sekä vahvasti 
rakennustekniikan opiskelijoihin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin 
aiheisiin. 

- Rivi 63 -> Kuinka monta edustajaa killasta on käynyt edustamassa 
tapahtumissa, joihin kilta on kutsuttu 

- Rivi 61 Kuinka monessa tapahtumassa on tehty yhteistyötä muiden 
kiltojen sekä ainejärjestöjen kanssa? -> Kuinka monessa tapahtumassa 
on tehty yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? 

Päätös: Hyväksytään strategia vuosille 2022-2024 muutosehdotusten mukaisesti. 

10§ Yhdenvertaisuussuunnitelma 

- Killan yhdenvertaisuustyöryhmä on valmistellut yhdenvertaisuussuunnitelman.  
- Yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja Aleksi Heininen esittelee suunnitelman. 

Esitys: Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma liitteen mukaisesti.   

Keskustelu: Muutosehdotuksia: 
- rivi 2: yhdistys -> inklusiivinen yhdistys 
- rivi 8: TREYn -> Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) 
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- rivi 14: kotoisaksi -> hyväksytyksi 
- lisätään tavoite: kilta on edelläkävijä yhdenvertaisuuden 

huomioinnissa 
- kaikissa listauksissa pienet alkukirjaimet ja ei pisteitä 
- tasa-arvolaki -> laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

Päätös: Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma muutosehdotusten mukaisesti. 

Tauko alkaa klo 19.13. Tauko päättyy 19.21. 

11§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

− Toimintasuunnitelma käsittelee ensi vuoden kehityskohtia ja -projekteja. 

− Killan puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2022. 
 

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.  

Keskustelu: Muutosehdotuksia: 
- Lisätään yleistä kohtaan: ”Hallitus toteuttaa toimintasuunnitelmasta ja 

toiminnankuvauksesta seurannan kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja 
marraskuussa. Seuranta tuodaan tiedoksi jäsenistölle ja siinä näytetään, 
kuinka dokumenttien edellyttämät asiat ja projektit ovat toteutuneet 
tai milloin ovat toteutumassa. ” 

- Poistetaan riviltä 14 Säännöllisiä tapaamisia tiedekunnan kanssa 
jatketaan myös vuonna 2022 

- poistetaan riviltä 15 ylläpidetään 
- lisätään riville 16 Tampereen ylioppilaskuntaan (TREY) 
- Poistetaan riviltä 30 Kilta järjestää matalan kynnyksen tapahtumia 

usein.   
- rivi 34: poistetaan aktiivisesti 
- rivi 61: vaihdetaan koko lause ” Otetaan käyttöön 

ilmoittautumisjärjestelmä, joka kestää paremmin suuria 
henkilömääriä.” kohdasta Juhlavuosi 55 ja Vuosijuhlat kohtaan 
Viestintä 

- lisätään riville 48 palautteen perusteella 
- rivi 47: poistetaan ’juhlavuodelle luodaan omat nettisivut’ 
- rivi 51: poistetaan esimerkiksi 
- rivi 55: pyritään kehittämään -> kehitetään 
- rivi 59: Killan lehteä julkaistaan 3 kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja 

syksyllä. -> Killan lehden julkaisutahti muutetaan kolmeen kertaan 
vuodessa: kevät, kesä, syksy.   

- rivi 63: poistetaan Järjestetään lisäksi keväällä puolirankka-excursio. 
- rivi 65: ammattiainekerhoille tarjotaan mahdollisuus 

markkinoida toimintaansa killan kanavissa. -> pois 

- rivi 65: Ammattiainekerhoille tarjottavaa mahdollisuutta markkinoida 
toimintaansa killan kanavissa edistetään. -> Ammattiainekerhojen 
kanssa tehtävään yhteistyöhön luodaan pysyvät toimintaperiaatteet.  
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- rivi 73: Yritystiimi huolehtii saunalautan yritysyhteistyösopimusten 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä. -> yritystiimi ja saunalauttatiimi uusii 
saunalautan yhteistyösopimukset 

- rivi 81: back-to-school -> TARAKIn fukseille lukukauden 
aloitustapahtuma 

- rivi 82: raksafukseille -> rakennustekniikan fukseille ja muille TARAKIn 
jäsenille 

- rivi 84: Alumnitoiminnan tueksi perustetaan alumnijärjestö -
> Alumnijärjestön perustamisesta keskustellaan PiRIL-nuorten kanssa  

- rivi 88: kuskiporukalle -> lautan kuskeille 
- rivi 101: lisätään jäsenistön tavaroille ja vaatteille 
- rivi 104: lisätään käyttöön otettavien strategian ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti 
- rivi 117: valmistautuu kehittämään -> kehittää 

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 muutosehdotusten 
mukaisesti. 

12§ Talousarvio vuodelle 2022 

− Killan rahastonhoitaja esittelee talousarvion vuodelle 2022. 
 

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022.  

Keskustelu: Muutosehdotuksia: 
- Tapahtumien tuotot 9000 € -> 10000 € ja kulut 12500 € -> 13500 € 
- SRT-päivät tuotto 4300 € -> 8100 € ja kulut 5500 € -> 10000 € 
- Limonadi tuotto 250 € -> 150 € 

Päätös: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 muutosehdotusten mukaisesti. 

13§ 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: Muutosehdotuksia: 
- Rivi 19: lisätään Kilta järjestää helposti lähestyttäviä tapahtumia usein.  
- Rivi 101: pyritään pitämään -> pidetään 
- Rivi 102: rakennustekniikan opiskelijoille -> tarakilaisille 
- Rivi 105: TARAKIlaisille -> tarakilaisille 

Päätös: Hyväksytään killan toiminnankuvaus muutosehdotusten mukaisesti. 

Tauko alkoi 20.31. Tauko päättyi 20.34. 

14§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022 

− Vuonna 2021 toiminnantarkastajina toimineet Marko Laitinen, varalla Jani Sillanpää sekä 
Miika Rantanen, varalla Antti Saarinen 
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− Kaikki yllä mainitut henkilöt paitsi Marko Laitinen ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa 
myös vuonna 2022. 
 

Esitys: Valitaan killan toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
vuodelle 2022. 

Keskustelu: Ehdotetaan toiminnantarkastajiksi Miika Rantasta, varalle Sohvi Hyväristä 
sekä Jani Sillanpäätä, varalle Aleksi Jokelaa. 

Päätös: Valitaan toiminnantarkastajiksi Miika Rantanen, varalle Sohvi Hyvärinen sekä 
Jani Sillanpää, varalle Aleksi Jokela. 

15§ Jäsenmaksun ja maksutavan valinta lukuvuodelle 2022-2023 

 

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

Keskustelu: Muutosehdotus: poistetaan käteismaksu 

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

16§ Kannatusjäsenmaksun valinta tilikaudelle 2022 

− Kannatusjäsenmaksun suuruus ollut viimeiset kaksi vuotta 20€. 
 

Esitys: Valitaan kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 20,00 €.  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

17§ Tampereen Teekkarit ry:n valtuustoedustajien valinta vuodelle 2022 

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 2022. Edustajista yhden tulee olla raadin jäsen.  

Keskustelu: Ehdotetaan: 
- Joonas Yli-Huhtala  
- Janita Rintala (varajäsen) 
- Markus Kortelainen (varajäsen) 
- Rudolf Võrk 
- Marja Seppälä (vetäytyy) 
- Laura Heino 
- Matti Tiitola (varajäsen) 
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Päätös: Valitaan killan varsinaisiksi edustajiksi Joonas Yli-Huhtala, Rudolf Võrk sekä 
Laura Heino ja varajäseniksi Janita Rintala, Markus Kortelainen sekä Matti 
Tiitola. 

 

18§ META 

- Vastaus Ari Oikarin ponteen 
o vastaus ponteen liitteessä 2 

- Kokous oli mukava, hieman pitkä 
 
Ponnet liitteessä 3 

19§ Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin ajassa 20:56. 
 

Liitteet  
1. Läsnäololista  
2. Vastaus ponteen 
3. Jätetyt ponnet 
4. Strategia vuosille 2022-2024 
5. Yhdenvertaisuussuunnitelma 
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
7. Talousarvio vuodelle 2022 
8. Toiminnankuvaus  

  
  
  
  
___________________________  ____________________________  
Puheenjohtaja Joonas Yli-Huhtala  Sihteeri Jenna Rauvala  
  
  
Pöytäkirjan tarkastajat  
  
  
  
___________________________  ____________________________  
Laura Heino    Rudolf Võrk  
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Liite 1: Läsnäololista 
 
Jenni Leskinen  poistui kohdassa 7 
Kristian Hatakka  poistui kohdassa 7 
Valtteri Pietilä  poistui kohdassa 7 
Ada Pietiläinen  poistui kohdassa 7 
Lauri Kukkonen  poistui kohdassa 7 
Niklas Mäkelä  poistui kohdassa 7 
Tommi Kukkula  poistui kohdassa 7 
Arttu Valkama  poistui kohdassa 7 
Mika Vaheri   poistui kohdassa 8 
Nea Tasa   poistui kohdassa 8 
Teemu Maunula  poistui kohdassa 8 
Laura Tertsunen  poistui kohdassa 8 
Tuomas Sainio  poistui kohdassa 8 
Lauri Koski   poistui kohdassa 8 
Juuso Järviö   poistui kohdassa 8 
Santtu Poikela  poistui kohdassa 8 
Sauli Heinänen  poistui kohdassa 8 
Iida Karjalainen  poistui kohdassa 8 
Ville Lepola   poistui kohdassa 9 
Sina Hämeensaari  poistui kohdassa 9 
Roope Suominen  poistui kohdassa 9 
Leevi Rantala   poistui kohdassa 9 
Kasperi Korhonen  poistui kohdassa 9 
Miro Seppälä   poistui kohdassa 9 
Sohvi Hyvärinen  poistui kohdassa 9 palasi 11 
Fanni Hyväri   poistui kohdassa 9 
Ukri Blinnikka  poistui kohdassa 9 
Waldemar Lahtinen   poistui kohdassa 10 
Sauli Salminen   poistui kohdassa 10 
Iida-Mari Ranta  poistui kohdassa 10 
Sonja Laasonen  poistui kohdassa 10 
Justus Leppäaho  poistui kohdassa 11 
Joona Tuisku   poistui kohdassa 11 
Joonatan Salmela  poistui kohdassa 11 
Jiri Sarvela   poistui kohdassa 11 
Aku Aaltonen  poistui kohdassa 14 
Kristian Mikkola  poistui kohdassa 15 
Helmi Orastie  poistui kohdassa 15 
Kaisa Vornanen  läsnä kohdasta 6 
Markus Suuronen 
Riku Riiheläinen 
Ari Oikari 
Saana Romula 
Aleksi Heininen 
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Marja Seppälä 
Laura Jyväkorpi 
Konsta Salo 
Markus Kortelainen 
Iiro Sairanen 
Richard Äyräs 
Tuomas Hakamäki 
Aino Angervo 
Tiitus Lehtonen 
Janita Rintala 
Matti Tiitola 
Joonas Yli-Huhtala 
Jenna Rauvala 
Laura Heino 
Juho Lautala 
Rudolf Võrk 
Joona Ruuhonen (Ei äänioikeutta) 
Rene Heinikainen (Ei äänioikeutta) 
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Liite 2: Vastaus ponteen 
 
Ari Oikarin ponsi:  
Hyväksyessään tämän ponnen, hallitus selvittää mahdollisuutta lisätä kokouskutsujen liitteenä olevien 
tilinpäätös- ja lisätalousarvioiden vertailutaulukoihin rivien tilejä ja niiden muutoksia selittävän sarakkeen.  
 

Hallituksen vastaus:  
Hallitus on selvittänyt mahdollisuutta, ja todennut että selittäviä sarakkeita lisätään lisätalousarvioiden 
yhteyksiin jatkossa. Lisäksi talousarviossa ja tilinpäätöksessä nämä selittävät sarakkeet otetaan huomioon.    
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Liite 3: Jätetyt ponnet 
 
Justus Leppäahon ponsi:  
Tämän ponnen hyväksyessään TARAKIn hallitus 2022 pyrkii hankkimaan muita ei TARAKI merkkejä, kuten 
vetolujuus merkin.  
Kannattaa:                                  
Joonatan Salmela                                           
Jiri Sarvela  
 

Saana Romulan ponsi:  
Tämän ponnen hyväksyttyään TARAKIn hallitus vuodelle 2022 selvittää yhdenmukaiset tavat killan kaikkien 
tapahtumien ilmoittautumiskäytänteisiin siten, että se ottaa mahdollisimman hyvin huomioon eri 
vuosikurssit ja elämäntilanteet.  
Kannattaa:                                                                                                             
Janita Rintala                                                       
Markus Kortelainen                                                      
Rudolf Võrk                                 
Marja Seppälä                                     
Miro Seppälä                                     
Ville Lepola                                 
Joona Tuisku                                        
Tiitus Lehtonen                                    
Aino Angervo                                          
Riku Riiheläinen                                           
Iiro Sairanen                                           
Leevi Rantala                                    
Waldemar Lahtinen                                   
Aku Aaltonen                                            
Jiri Sarvela                                                   
Justus Leppäaho                                                             
Sauli Salminen  
 

Sohvi Hyvärisen ponsi  
Tämän ponnen hyväksyessään Tampereen Rakentajakillan raati tarkastelee vuoden 2022 ensimmäisessä 
kokouksessa hallituksen tehtävänimikkeitä ja huolehtii siitä, että tehtävänimikkeet vahvistetaan strategian 
ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisiksi.  
Kannattaa:                                        
Laura Heino                                 
Nea Tasa                                        
Kaisa Vornanen                               
Ari Oikari                                         
Konsta Salo  
 

Juho Lautalan ponsi  
Tämän ponnen hyväksyessään hallitus luo strategian mittaristolle graafisen esitysmuodon. Tulokset 
esitetään kahdesti vuodessa kevät- ja syysyleiskokouksessa.  
Kannattaa:                           
Saana Romula                                         
Tiitus Lehtonen                                        
Joonas Yli-Huhtala  
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Strategia 1 

Alkusanat 2 

Tämä strategia on ylin Tampereen Rakentajakilta ry:n toimintaa ohjaava asiakirja vuosina 2022–2024 ja sen 3 

tarkoituksena on ohjata kaikkea toiminnan suunnittelemista. Tällä strategialla haluamme varmistaa, että kilta on 4 

Suomen rakentavin opiskelijayhteisö. 5 

Missio 6 

Kilta yhdistää jäseniään sekä huolehtii jäsentensä laadukkaasta edunvalvonnasta 7 

Kilta tarjoaa ympäristön, jossa jäsenistöllä on mahdollisuus ystävystyä yli vuosikurssi- ja pääainerajojen. Kilta 8 

kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti toimintaan ja kehittämään sitä. Lisäksi toiminnallaan kilta edistää 9 

yhdenvertaisuutta ja näyttää hyvää esimerkkiä muille. 10 

Edunvalvonnassa kilta keskittyy opintoihin sekä vahvasti rakennustekniikan opiskelijoihin vaikuttaviin 11 

yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kilta tuo työelämän opiskelijan lähelle ja aktiivisella edunvalvontatyöllä huolehtii, että 12 

yliopisto luo parhaat mahdolliset edellytykset työelämään. 13 

Visio 14 

Meidän kilta 15 

Killan toiminnassa on jokaiselle jäsenelle mieleistä tekemistä ja jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan 16 

haluamallaan tavalla. Kilta on yhteisö, jossa yhdenvertaisuus toteutuu. Jokainen jäsen kokee kuuluvansa kiltaan ja 17 

kenenkään ei tarvitse kokea ulkopuolisuuden tunnetta. Kilta kehittyy yhteisönä ja ongelmat ratkaistaan yhdessä. 18 

Jäsenet ovat ylpeitä killastaan niin opintojen aikana kuin valmistumisen jälkeenkin. 19 

Kilta näkyy ja kuuluu 20 

Kilta tunnetaan koko opiskelijayhteisössä ja toiminnalla halutaan tuottaa iloa myös muille. Killan toiminta on 21 

avointa myös ulospäin ja kilta tunnetaan korkeakouluyhteisössä hyvästä toiminnastaan. 22 

Arvot 23 

Rakentava 24 

Kilta haluaa kehittyä ja se arvioi toimintaansa kriittisesti. Killassa palautetta voi antaa avoimesti ja annettuun 25 

palautteeseen reagoidaan. Kilta on perinteikäs, mutta valmis kehittymään toimintaympäristön muuttuessa. 26 

Rehti ja reilu 27 

Killassa päätökset tehdään suoraselkäisesti jokaisen jäsenen etua ajatellen. Killan toiminta on perusteltua ja se 28 

kestää myös kriittistä tarkastelua. Tehdyt virheet myönnetään ja niistä opitaan. Killan toiminta on yhdenvertaista 29 

sekä vapaata syrjinnästä, häirinnästä ja kiusaamisesta. 30 

Avoin 31 

Hallituksen viestintä on vuorovaikutteista jäsenistön sekä sidosryhmien kanssa. Tehdyistä päätöksistä kerrotaan 32 

avoimesti ja niille voidaan esittää hyvät perusteet. Hallituksen toiminta on jäsenistölle avointa ja jokaisella 33 

jäsenellä on mahdollisuus osallistua siihen. Tämän lisäksi avoimuus toteutuu koko yhteisössä siten, että jokainen 34 

jäsen kokee olevansa tervetullut kiltaan. 35 

Liite 4. Strategia vuosille 2022-2024
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Tavoitteet 36 

Opiskellaan yhdessä 37 

• Opintoja kehitetään aktiivisessa yhteistyössä tiedekunnan ja muiden sidosryhmien kanssa 38 

• Tiedekunnan henkilökuntaa tuodaan lähemmäksi jäsenistöä 39 

• Opiskelu ei ole pelkästään opintopisteiden suorittamista, vaan kilta kannustaa myös verkostoitumaan ja 40 

kehittämään sosiaalisia taitoja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 41 

Mukaansa tempaava opiskelijaelämä 42 

• Killan tapahtumat saavuttavat jokaisen jäsenen elämäntilanteesta ja opintojen vaiheesta riippumatta 43 

• Killan tapahtumat ovat houkuttelevia myös muille kuin rakennustekniikan opiskelijoille 44 

• Killan jäsenpalvelut ovat laadukkaita ja jäsenistö hyödyntää niitä aktiivisesti opiskeluaikanaan 45 

Aktiivinen jäsenistö 46 

• Jäsenistö toteuttaa ja kehittää killan toimintaa 47 

• Aktiivinen järjestötoiminta on mahdollista myös hallituksen ulkopuolisille 48 

• Hallituksen ja jäsenistön välistä kynnystä madalletaan 49 

Rakennetaan yhteisöllisyyttä 50 

• Uudet jäsenet valetaan osaksi yhteisöä 51 

• Yhteisöllisyyttä lujitetaan valmistumiseen asti 52 

• Yhteisöllisyyttä ylläpidetään aktiivisella alumnitoiminnalla, jolla alumnit pidetään lähellä kiltaa 53 

• Rakennetaan siltoja eri vuosikurssien ja pääaineiden välillä 54 

Yritysyhteistyö ja varallisuus 55 

• Yritysyhteistyö on aktiivista ja kehittyvää 56 

• Yritysyhteistyötä tehdään jokainen suuntautumisvaihtoehto huomioiden 57 

• Killan varainhoito on suunnitelmallista 58 

  59 
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Liite 1: Mittaristo 60 

Kuinka monessa tapahtumassa on tehty yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? 61 

Kuinka monessa tapahtumassa on tehty yhteistyötä muiden kaupunkien opiskelijoiden kanssa? 62 

Kuinka monta edustajaa killasta on käynyt edustamassa tapahtumissa, joihin kilta on kutsuttu? 63 

Jäsenistöpalveluiden laatua tarkasteleviin kyselyihin vastanneiden määrä 64 

Kuinka monta alumneille avointa tapahtumaa on järjestetty ja paljonko alumneja osallistui? 65 

Kuinka monta tiedekunnalle ja jäsenistölle yhteistä tapahtumaa on järjestetty? Kuinka monta osallistujaa näissä 66 

oli jäsenistöstä ja tiedekunnasta? 67 

Mitä erityyppisiä tapahtumia on järjestetty? 68 

Saunalautan vuokrausaste 69 

Kuinka suuressa osassa tapahtumista on mahdollistettu jäsenistön nakkeilu ja osallistuminen toiminnan 70 

järjestämiseen? 71 

Kuinka monta avointa kokousta on järjestetty? 72 

Onko killalla taloudenhallinnan suunnitelma? 73 

Yritysyhteistyösopimusten ja -tapahtumien määrä 74 
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Yhdenvertaisuus Tampereen Rakentajakillassa 1 

Tampereen Rakentajakilta on syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta sekä muusta epäreilusta toiminnasta vapaa 2 
inklusiivinen yhdistys. Killan toimintaan ovat tervetulleita killan sääntöjen puitteissa kaikki ominaisuuksistaan, 3 
asemastaan tai taustastaan riippumatta. Jokaisella killan jäsenellä on vastuu toimia reilusti muita ihmisiä kohtaan, 4 
sillä yhdenvertainen ja osallistava toiminta on kaikkien etu. 5 

Tämän dokumentin on laatinut killan yhdenvertaisuustyöryhmä, ja sen on hyväksynyt killan yleiskokous syksyllä 6 
2021. Tässä päivittyvässä dokumentissa esitellään yhdenvertaisuustavoitteet sekä keinoja tavoitteisiin 7 
pääsemiseksi. Lisäksi killan toimintaa ohjaa Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) yhdenvertaisuussuunnitelma, jota 8 
tämä dokumentti tarkentaa. 9 

Tavoitteet 10 

Reilu ja yhdenvertainen kilta on hyvin keskeisessä roolissa siinä, minkälainen kokemus opiskeluajoista jää ja 11 
minkälaisiksi tekniikan alan ammattilaisiksi kasvamme. Tampereen Rakentajakillan yhdenvertaisuussuunnitelman 12 
tavoitteet ovat: 13 

• jokainen kiltalainen tuntee olonsa hyväksytyksi killan jäsenenä ja on jäsenyydestään ylpeä 14 

• killassa ei kiusata, syrjitä, häiritä tai muuten kohdella ketään epäreilusti 15 

• killan toiminta on näkyvästi yhdenvertaista ja reilua 16 

• killan toiminta on esteetöntä ja saavutettavaa 17 

• yhdenvertaisuusasioihin kiinnitetään killassa huomiota ja niiden kehitys varmistetaan 18 

• killalla on merkittävä kasvatuksellinen rooli yhdenvertaisuusasioissa 19 

• kilta on edelläkävijä yhdenvertaisuuden huomioinnissa 20 

• jokainen killan jäsen on tervetullut toimintaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, vuosikurssiin, 21 

pääaineeseen sekä järjestötaustaan katsomatta. 22 

Keinot 23 

Killan toiminta voi olla reilua vain, jos jokainen jäsen toimii reilusti. Jokaisen oma käytös on reilua, kun toimii 24 
näiden periaatteiden mukaisesti: 25 

• ole avoin uudelle - anna muille mahdollisuus olla oma itsensä 26 

• kunnioita itseäsi ja muita - huomioi henkilökohtaiset rajat ja mielipiteet 27 

• kysy, kun et tiedä - henkilöstä voi päätellä kysymättä vain vähän, älä oleta 28 

• osallista ja osallistu - tarjoa muille mahdollisuutta osallistua ja osallistu itse, jos haluat 29 

• puutu epäkohtiin - ylilyöntien sattuessa pyri keskeyttämään ne ja kerro asiasta eteenpäin oikealle 30 

henkilölle 31 

• rentoudu ja hengitä - erehtyminen on sallittua 32 

• pyydä anteeksi - pyydä tarvittaessa anteeksi ja opi virheistäsi 33 

Kaikkeen killan toimintaan voi osallistua alkoholittomana menettämättä toiminnan ydinideaa. Alkoholiton 34 
vaihtoehto on houkutteleva. 35 

Killan yhdenvertaisuuden toteutumista mitataan vuosittain teetettävällä yhdenvertaisuuskyselyllä. 36 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa käytetään toiminnan suunnittelun ja toteutuksen apuna. 37 
Yhdenvertaisuustoimikunta tarkastelee päivittämistarpeen vuosittain ja tuo päivitysehdotuksen yleiskokoukselle 38 
päätettäväksi.  39 

Liite 5. Yhdenvertaisuussuunnitelma
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Terminologiaa 40 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä 41 
tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, 42 
terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus 43 
taataan perustuslaissa ja sitä täsmentävät yhdenvertaisuuslaki, sekä monet muut lait. 44 

Tasa-arvolla viitataan suomen kielessä ja laissa sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tämänkin ajatuksen perusta 45 
on perustuslaissa, ja sitä täsmentää laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 46 

Inklusiivisuus tarkoittaa sitä, että jokainen toimintaan osallistuva kokee olevansa tervetullut omana 47 
ainutlaatuisena itsenään. Inklusiivinen yhdistys ei pelkästään suvaitse erilaisuutta, vaan on aktiivinen toimija 48 
mukaan ottamisessa. 49 

Esteettömyys tarkoittaa perinteisesti kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä ympäristössä. 50 
Esteettömät tapahtumat mahdollistavat kaikkien osallistumisen fyysisistä rajoitteista riippumatta. 51 

Saavutettavuus tarkoittaa kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista ”aineettomassa” ympäristössä kuten 52 
viestinnässä sekä verkkosivuilla. 53 

https://yhdenvertaisuus.fi/lainsaadanto
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Yleistä 1 

Vuosi 2022 on Tampereen Rakentajakilta ry:n 55. toimintavuosi. Vuonna 2022 keskitytään 2 
toiminnan palauttamiseen normaaliksi koronan jäljiltä. Kilta alkaa noudattamaan uutta strategiaa 3 
vuonna 2022 sekä keskittyy yhdenvertaisuuden edistämiseen yhdenvertaisuussuunnitelman 4 
mukaisesti.  5 
 6 
Hallitus toteuttaa toimintasuunnitelmasta ja toiminnankuvauksesta seurannan kaksi kertaa 7 
vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Seuranta tuodaan tiedoksi jäsenistölle ja siinä näytetään, 8 
kuinka dokumenttien edellyttämät asiat ja projektit ovat toteutuneet tai milloin ovat toteutumassa. 9 

Strategia 10 

Hallitus seuraa strategian toteutumista jatkuvasti ja viestii siitä jäsenistölle puolivuosittain. 11 
Seurannan tukena käytetään strategian mittaristoa.   12 

Edunvalvonta ja opintoasiat 13 

Järjestetään jäsenistön ja tiedekunnan yhteisiä tapaamisia. Hallitus selvittää opintotiimin tarvetta 14 

opintovastaavan tueksi ja rekrytoi tarvittaessa opintotiimin.  15 

Aktiivisia suhteita Tampereen ylioppilaskuntaan (TREY) ja sen toimijoihin kehitetään. TREYn 16 

resursseja hyödynnetään killan edunvalvonnassa.  17 

Opinto- ja edunvalvonta-asioista viestitään jäsenistölle kuukausittain. 18 

Teekkarikulttuuri ja tapahtumat 19 

Killan vanhat tapahtumat palautetaan määrällisesti sekä laadullisesti entiselle tasolleen 20 
koronavuosien jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi tapahtumien määrä lisääntyy, koska järjestetään 21 
juhlavuositeemaisia tapahtumia. Juhlavuositeemaiset tapahtumat sijoittuvat erityisesti Tampereen 22 
Rakentajakillan (TARAKI) vuosijuhlaviikolle. 23 
 24 
Liikunta- ja hyvinvointitapahtumia järjestetään kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Liikunnasta 25 
vastaava hallituksen jäsen seuraa säännöllisesti liikuntavuorojen toimintaa. 26 
 27 
Tapahtumatiimi tuo takaisin vanhan tapahtumakonseptin; munabileet, josta pyritään tekemään 28 
koko teekkariyhteisön tapahtuma.  29 
 30 
Kilta järjestää ainakin yhden tempauksen vuoden aikana. Kilta järjestää Moskan MM-kisojen lisäksi 31 
Moska24h-peliturnauksen. 32 
 33 
Soveltuviin tapahtumiin kutsutaan alumneja. 34 

Liite 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022



   
 

   
 

 35 
Hallitus tarkastaa merkkiohjesäännön johdonmukaisuuden. 36 
 37 
Tresilienssi-hyvinvointitapahtumat järjestetään alkuvuodesta 2022 myönnetyn tapahtumatuen 38 
perusteiden mukaisesti. 39 

Juhlavuosi 55 ja Vuosijuhlat 40 

Juhlavuosi näkyy jäsenistölle koko vuoden ajan muun muassa erilaisten tapahtumien kautta. Kilta 41 
järjestää 50. juhlavuodesta tutun Svanten kierroksen juhlavuoden kunniaksi. Vuosijuhlat 42 
järjestetään isommin kuin yleensä.  Juhlavuodelle perustetaan omat nettisivut, joilta löytyy tieto 43 
muun muassa juhlavuoden tapahtumista, vuosijuhlista ja vuosijuhlaetiketistä. Juhlavuotta 44 
dokumentoidaan kuukausittain.  45 

Viestintä 46 

Killan nettisivujen käytettävyydestä ja selkeydestä kerätään palautetta ja niitä parannetaan 47 
palautteen perusteella vuoden aikana.  48 
 49 
Hallituksen toiminnan läpinäkyvyyteen kiinnitetään enenevissä määrin huomioita. Tätä toteutetaan 50 
nostamalla killan viestintään nostoja hallituksen päätöksistä Instagramiin ja Telegramiin 51 
kuukausittain.  52 
 53 
Killan yhtenäistä graafista ilmettä kehitetään siten, että se näkyisi kaikissa viestintäkanavissa. 54 
 55 
Kilta siirtää viestinnän painopistettä nettisivuille, muiden kanavien rinnalla. Kilta panostaa sisällön 56 
tuottamiseen nettisivuilleen julkaisemalla tapahtumista tarinoita aktiivisesti. 57 
 58 
Killan lehden julkaisutahti muutetaan kolmeen kertaan vuodessa: kevät, kesä, syksy.  59 
 60 
Otetaan käyttöön ilmoittautumisjärjestelmä, joka kestää paremmin suuria henkilömääriä.  61 

Excut 62 

Järjestetään ulkoexcursio. 63 

Yhteistyö ja varainhankinta 64 

Ammattiainekerhojen kanssa tehtävään yhteistyöhön luodaan pysyvät toimintaperiaatteet. 65 
 66 
Toteutetaan SRT-päivät yhteistyössä killan sisarkiltojen, Oulun Ympäristörakentajakillan, 67 
Otaniemen Koneinsinöörikillan ja Rakennusinsinöörikillan, kanssa Tampereella.  68 
 69 
Kilta tekee taloudenhallintasuunnitelman, jonka avulla varainhoidosta tehdään pitkäjänteisempää 70 
ja varojen käyttö on suunnitelmallista. Hallitus selvittää mahdollisen sijoitustoiminnan aloittamista.  71 
 72 
Yritystiimi ja saunalauttatiimi uusii saunalautan yhteistyösopimukset.  73 
 74 



   
 

   
 

Fuksitoiminta 75 

Fuksitiimi laajennetaan kolmeen henkilöön. 76 
 77 
Rekrytoidaan tutorkolmikoita, joista joku tutor on mahdollisuuksien mukaan vanhempi 78 
tieteenharjoittaja.  79 
 80 
Tammikuussa järjestetään TARAKIn fukseille lukukauden aloitustapahtuma. Fuksisitsit järjestetään 81 
vain rakennustekniikan fukseille ja muille TARAKIn jäsenille, ja niistä päävastuun ottaa fuksitiimi. 82 

Alumnitoiminta 83 

Järjestetään PiRIL-nuorten kanssa alumnisitsit. Alumnijärjestön perustamisesta keskustellaan PiRIL-84 
nuorten kanssa. 85 
Alumnit kutsutaan vuosijuhlille omalla alumnien kutsuvierasilmoittautumisella.  86 

Saunalautta ja Sulkavan Suursoudut 87 

Vuokraustoiminnan vaatimia huoltotehtäviä pyritään jakamaan myös lautan kuskeille, jotta 88 
toiminnasta ei tule saunalauttatiimille liian kuormittavaa.  89 
 90 
Jos vuokrauskalenteriin jää tilaa ja resursseja riittää, lauttaa vuokrataan myös muille Hervannan 91 
kampuksen järjestöjen jäsenille ja yrityksille.  92 
 93 
Saunalauttavastaava selvittää mahdollisuutta asentaa lauttaan sähköjärjestelmä (aurinkopaneelit, 94 
akusto, jääkaappi, ajovalot ynnä muut sellaista) ja mahdollisesti asennuttaa sellaisen kesän aikana. 95 
 96 
Sulkavan Suursoutujen järjestämiseen otetaan lisäapua hoitamaan reissun yleisjärjestelyjä ja 97 
ohjelmaa. Lautan kuljetus pyritään kilpailuttamaan. Muita kiltoja ja TARAKIn alumneja innostetaan 98 
lähtemään mukaan. 99 

Killan tilat ja tarvikkeet 100 

Kiltahuoneelle kehitetään toimivia säilytysratkaisuja jäsenistön tavaroille ja vaatteille. Jäsenistölle 101 
tehtävän kyselyn perusteella kiltahuoneelle hankitaan uusia tarvikkeita ja palveluita. 102 

Yhdenvertaisuus  103 

Killan hallitus edistää yhdenvertaisuuden toteutumista käyttöön otettavien strategian ja 104 
yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Hallitus nimittää vähintään kolmen henkilön 105 
yhdenvertaisuustyöryhmän, jonka jäsenistä vähintään yksi on hallituksen jäsen. 106 
Yhdenvertaisuustyöryhmän tehtävänä on 107 
 108 
- laatia ja toteuttaa killan jäsenistön yhdenvertaisuuskysely, 109 

- päivittää sekä esitellä hallitukselle killan yhdenvertaisuussuunnitelma sekä 110 

- kehittää yhdenvertaisuutta yhdessä killan jäsenistön kanssa. 111 

 112 



   
 

   
 

Killan tapahtumat ovat syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta sekä muusta epäasiallisesta 113 
käytöksestä vapaita. Tämä sekä TREYn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot tuodaan ilmi killan 114 
tapahtumakuvauksissa. 115 
 116 
Kilta kehittää kansainvälistä toimintaa ja kaksikielistä viestintää.  117 

Osallistaminen 118 

Kiltaan luodaan toimintamalli, jonka myötä jäsenistön on entistä helpompaa osallistua killan 119 
toiminnan kehittämiseen ja tapahtumien tuottamiseen matalalla kynnyksellä. 120 



Talousarvio 2022 Lisätalousarvio 2021 Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019

Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

0 Opinto ja koulutus 300 100 250 0 Opinto ja koulutus 90 0 135,27 Opintotoiminnan kehitystä

0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 100 0 0 0 Opintomateriaali ja -kirjallisuus 0 0 0 Pohdittu kirjanhankintoja (esim. betonijulkaisuja lisää)

Virkistystoiminta Virkistystoiminta Virkistystoiminta Virkistystoiminta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

11000 Opintomatkat 15000 3500 6000 3352,18 Opintomatkat 3836,93 11153,8 14931,85 Suunniteltu ulko-excursiota

300 Tempaus 800 300 800 10,05 Tempaus 10,05 0 0 Mahdollistetaan samankaltainen tempaus myös ensi vuodeksi

3000 Sulkavan suursoudut 6000 2000 4000 972,72 Sulkavan suursoudut 980 1910 3710,35 Kasvaneet kuljetuskustannukset nostavat hintaa

500 Liikunta 2000 500 2000 218,43 Liikunta 1235,59 469 1683,36 Mahdollistetaan entistä aktiivisempi liikuntatoiminta

37000 Vuosijuhlat 55000 11000 17800 2638,2 Vuosijuhlat 469,4 10974,86 13238,96 Puolipyöreät vuosjuhlat. 55 000€ koska 55v

10000 Tapahtumat 13500 9500 11500 5490,97 Tapahtumat 6554,53 10126 10934,4 Lisää tapahtumia juhlavuotena

0 Kulttuuri 400 0 600 0 Kulttuuri 73 0 0 TARAKIn logo ehkä Rasputimeen?

8100 SRT-päivät 10000 2000 2800 0 SRT-päivät 0 0 0 Järjestetään aiempaa isommin

6000 Saunalautta 5500 2300 2200 650 Saunalautta 13992,16 6000 14339,92 Kehitetään lauttaa sähköllä ja aurinkopaneeleilla

500 Lehti 400 1000 300 600 Lehti 255,31 2400 813,2 Mahdollisuus erikoislehteen 55v kunniaksi

0 Historiikki 0 0 0 0 Historiikki 0 0 0
0 Some ja tiedotus 300 300 1000 250 Some ja tiedotus 168,6 300 162,6 Mainokset yhteissopimuksella kiltahuoneen kanssa. Graafikolle tarvittaessa Adobe CC

2000 Tarvikevälitys 2200 2500 2500 1056,81 Tarvikevälitys 1982 2563,53 3380,79
150 Limonadi 0 250 0 148,04 Limonadi 0 250,18 0
500 Välipala 550 400 400 393,48 Välipala 448,67 532,14 531,53

0 Fuksitoiminta 4000 0 3000 16,04 Fuksitoiminta 2563,14 0 2529,3 Varaudutaan kalliimpaan kastesaunaan

4200 Taukotila 2500 3000 1900 3300 Taukotila 2394,54 4000 2772,34 Enemmän sponsseja. Mahdollistetaan hankinnat

0 KV-toiminta 100 0 100 0 KV-toiminta 0 0 0
0 Alumnitoiminta 500 0 600 0 Alumnitoiminta 0 0 0 Perustetaan alumniyhdistys ja puuhaillaan jotain kivaa

14000 Haalariprojekti 3500 13000 3500 12600 Haalariprojekti 2998,07 16100 3076,91 Mainosten hintojen korotus. Uuden haalaarifirman kulut arvioitu samaksi kuin vanhan

0 Kokous ja neuvottelu 900 0 650 0 Kokous ja neuvottelu 750,14 0 355,95 Ylkokakut ostetaan jatkossa ulkopuolelta. Mahdollistetaan toimikuntien eväät

0 Edustus ja huomaavaisuus 1600 0 1300 0 Edustus ja huomaavaisuus 662,62 0 1548,59 Tarkennettu vastaamaan tyypillistä toteumaa

0 Toimistotarvikkeet 100 0 100 0 Toimistotarvikkeet 7,95 0 54,24
0 Hyväntekeväisyys 700 0 700 0 Hyväntekeväisyys 0 0 0 Kalenteriprojektin tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen

700 Muut** 800 700 800 1040,18 Muut** 400 0,04 10,05 Mahdollisetaan kalenteriprojekti myös ensi vuodelle

2200 Kauttakulku 2200 3000 3000 618,35 Kauttakulku 620 4762,35 4702,35 IREC:iin joukkue TARAKIlta 2022 aikana

0 Hankinnat 1550 0 1000 0 Hankinnat 1563,18 0 542,2 Isompana hankintana ehkä uusi TV

0 Hallituksen virkistystoiminta 3000 0 2600 0 Hallituksen virkistystoiminta 821,41 0 788,26 Toimikuntien virkistystä hallitusten lisäksi

25000 Yritystapahtuma 3300 16500 1034 20750 Yritystapahtuma 1825,77 18150 1140,65 Uusi konsepti. Excujen myötä lisää tuottoja. Saunaosuudesta lisää kustannuksia.

0 Teekkariyhdistys 450 0 450 0 Teekkariyhdistys 450 0 1950

Varainhankinta Varainhankinta Varainhankinta Varainhankinta

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT Huomioita talousarviosta

1800 Jäsenmaksut 0 1500 0 1447,24 Jäsenmaksut 0 1830,2 0 -Haluttu panostaa juhlavuoteen

0 Avustukset 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 - Arviot tehty varmuuden periaatteella:

       -Tulot arvioitu tarvittaessa hieman alakanttiin

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta        -Menot arvioitu paikoitelleen hieman yläkanttiin

TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT TUOTTO NIMIKE KULUT TUOTTO KULUT

0 Korkotuotot 0 0 0 0 Korkotuotot 0 0 0
0 Muut pankkikulut 500 0 500 0 Muut pankkikulut 468,05 0 461,21

126950,00 137750,00 73350,00 73384,00 55552,69 45621,11 91522,10 83794,28

tulos -10800,00 tulos -34,00 tulos 9931,58 tulos 7727,82

Liite 7. Talousarvio vuodelle 2022



   
 

   
 

 

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 

Edunvalvonta 5 

Yksi perimmäisistä killan tarkoituksista on valvoa jäsentensä etuja yliopistoympäristössä. Killan 6 

hallituksessa toimii opintovastaava, jonka tehtävä on toimia yhdyshenkilönä tiedekunnan 7 

henkilökunnan, ylioppilaskunnan, hallinnon opiskelijaedustajien, killan jäsenten ja killan hallituksen 8 

välillä. Opintovastaava ylläpitää killan tenttiarkistoa. Kilta järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia 9 

tutustua killan hallopedeihin, ylioppilaskuntaan sekä rakennustekniikan opetushenkilöstöön. 10 

Opintojen edunvalvonnassa suoritetaan vuosittain kyselyseurantaa. 11 

Rakennustekniikan yksikön kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä ja käydään aktiivista 12 

keskustelua erityisesti yhteisten tapaamisten ja hallopedien kautta. Myös rakennetun ympäristön 13 

tiedekunnan muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä. Opintovastaava ja killan 14 

puheenjohtaja huolehtivat viestinnästä sekä yhteistyöstä läpi tiedekunnan toimijoiden.  15 

Tapahtumat 16 

Killan tarkoituksena on yhdistää rakennustekniikan opiskelijoita. Tätä päämäärää edistääkseen kilta 17 
järjestää monipuolisesti tapahtumia, muun muassa sitsejä, saunailtoja, Wappu- ja kesätapahtuman. 18 
Kilta tekee tapahtumissa yhteistyötä myös muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. Kilta järjestää 19 
helposti lähestyttäviä tapahtumia usein. 20 

Teekkarikulttuuri 21 

Kilta ylläpitää teekkariperinteitä huolehtimalla lukkari- ja Herwantapelikoulutuksiin osallistumisesta 22 
sekä perinteiden jatkuvuudesta. Kilta järjestää jäsenistölleen Teekkarimuseokierroksia. Kilta 23 
ylläpitää kulttuuritoimintaa aktiivisesti yhteistyössä muiden teekkari- ja opiskelijatoimijoiden 24 
kanssa.  25 
 26 
Kilta palkitsee jäseniään merkkiohjesäännön mukaisesti. Killan hallitus huolehtii merkkiohjesäännön 27 
mukaisesta tunnuksien käytöstä. 28 

Vuosijuhlat 29 

Vuosijuhlia juhlitaan lähellä killan syntymäpäivää 27.10. Vuosijuhlia järjestämään valitaan 30 
hallituksessa toimiva vuosijuhlavastaava sekä erillinen vuosijuhlatiimi. Vuosijuhlatiimi valitaan 31 
avoimella haulla vuoden alussa. Killan syntymäpäivänä tai sitä lähimpänä arkipäivänä järjestetään 32 
syntymäpäiväkahvit.  33 
 34 
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Vuosijuhliin kutsutaan killan jäsenten lisäksi yhteistyötahojen edustajia, kahden edeltävän vuoden 35 
puheenjohtajat, vuosijuhlien päävastaavat sekä kaksi Wanhojen Kähmyjen edustajaa. Pyöreille sekä 36 
puolipyöreille vuosijuhlille kutsutaan kaikki vanhat puheenjohtajat.  37 

Viestintä 38 

Killan tiedottamisen tavoitteena on, että informaatio killan toiminnasta tavoittaa jäsenistön 39 
mahdollisimman kattavasti. Killan virallinen tiedotuskanava on jäsenistön sähköpostilista. Lisäksi 40 
epävirallisina kanavina toimivat TARAKI tiedottaa -telegram ryhmä, TARAKI-lehti, kiltahuone, 41 
verkkosivut sekä sosiaalinen media. Sosiaalista mediaa päivitetään säännöllisesti ja sen avulla 42 
pyritään näkymään myös killan jäsenistön ulkopuolella. Killan hallitus tiedottaa tekemistään 43 
päätöksistä sekä muista kiltaan liittyvistä toiminnoista jäsenistölle viestintäkanavissaan. 44 
 45 
Killan lehden linja on asiallinen, lehti lukijakunnalleen mielekäs ja killan imagolle edullinen. Lehteen 46 
tuotetaan niin asiapitoisia artikkeleita kuin viihteellisempiäkin juttuja. Killan sidosryhmille sekä 47 
Wanhoille Kähmyille tarjotaan mahdollisuus artikkeliin lehdessä. Sähköisen lehden linkkiä jaetaan 48 
tiedotuskanavien kautta sekä opiskelijoille että alumneille. 49 

Excursiot 50 

Excursiot eli opintomatkat tähtäävät opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja rakennusalan 51 
laajamittaiseen ymmärtämiseen. Opettavaisesta luonteestaan huolimatta excursioilla panostetaan 52 
erityisesti yhteishengen kehittämiseen.  53 
 54 
Vuosittain järjestetään ainakin fuksiexcursio ja muita excursiota, joista ainakin yksi on yön yli 55 
kestävä. Kilta osallistuu vuosittain Suomen Rakentajateekkaripäiville. Ainakin yhdellä excursiolla 56 
tehdään yhteistyötä toisen killan tai ainejärjestön kanssa. 57 

Yhteistyö ja varainhankinta 58 

Kilta tekee yhteistyötä useiden opiskelijajärjestöjen, kerhojen ja yhdistysten kanssa. Yhteyttä 59 
pidetään rakennusalan ammattiainekerhoihin, rakennustekniikan yksikköön, killan Oltermanniin 60 
sekä Wanhoihin Kähmyihin. Ammattiainekerhoille tarjotaan mahdollisuus markkinoida 61 
toimintaansa killan kanavissa. 62 
 63 
Killan sisarkiltojen, Oulun Ympäristörakentajakillan, Otaniemen Koneinsinöörikillan ja 64 
Rakennusinsinöörikillan kanssa yhteistyötä tehdään yhteydenpidon ja mahdollisuuksien mukaan 65 
vierailujen merkeissä. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) ja Tekniikan Akateemisten (TEK) 66 
kanssa tehdään yhteistyötä. Etenkin uusille opiskelijoille kerrotaan kyseisten etujärjestöjen 67 
toiminnasta ja niihin kuulumisen eduista.  68 
 69 
Yhteistyötä rakennusalan yrityksiin pidetään yllä excursioiden sekä yhteisten, kiltalaisten 70 
ammattitaitoa kehittävien tapahtumien ja yhteistyösopimusten myötä. 71 
 72 
Killan tulot ovat pääosin peräisin yhteistyösopimuksista rakennusalan yritysten ja etujärjestöjen 73 
kanssa. Kilta järjestää tammikuisin Rakennusalan Yritystapahtuman, jonka tuotot käytetään killan 74 
toimintaan. Lisäksi kilta kerää jäsenmaksua jäsenistöltä. Kilta ei tavoittele voittoa toiminnallaan. 75 



   
 

   
 

Fuksitoiminta 76 

Fuksitoiminta on jatkuvaa yhteydenpitoa ensimmäisen vuoden rakennustekniikan opiskelijoihin. 77 
Fuksitoiminnan tavoitteena on auttaa ja ohjeistaa uusia opiskelijoita ryhmäytymisessä, yliopiston 78 
toimintatapojen omaksumisessa, sekä teekkari-identiteetin löytämisessä. Alusta asti fukseille 79 
painotetaan yliopiston sekä killan sääntöjä ja toimintamalleja tuutorien sekä hallituksen kautta. 80 
Tavoitteena on luoda uusille opiskelijoille elämyksellinen opintojen aloitus Tampereen yliopistossa. 81 
Lisäksi fukseja tutustutetaan sekä TREYn että Tampereen Teekkarit ry:n toimintaan. 82 
 83 
Fuksivastaavisto aktivoi tuutoreita pitämään omat fuksiryhmänsä mukana tapahtumissa ja jakaa 84 
vastuuta tuutoreille muun muassa tapahtumien järjestelyissä. Fukseille järjestetään fuksisauna, 85 
kastesauna ja muita tapahtumia läpi fuksivuoden. 86 

Alumnitoiminta 87 

Alumneihin pidetään yhteyttä sähköpostilistan sekä alumnien Facebook-sivun kautta. Molempia 88 
kanavia markkinoidaan alumneille ja tiedotusta tehdään aktiivisesti. Alumnitoiminnan 89 
järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden alumniyhteisöjen kuten RILin ja Pirkanmaan RIL- 90 
nuorten kanssa. 91 

Liikunta- ja hyvinvointitoiminta 92 

Killan jäseniä kannustetaan liikkumaan monipuolisesti. Kilta järjestää monipuolisesti lajikokeiluita ja 93 
mahdollistaa liikuntatilojen käyttämisen varaamalla jäsenistölle liikuntavuoroja Hervannan 94 
kampuksen tiloista. Kilta osallistuu Sulkavan Suursouduille soutaen. 95 

Saunalautta 96 

Kilta omistaa saunalautan. Saunalauttaa säilytetään Pyhäjärvellä Rantaperkiön venesatamassa. 97 
Saunalauttaa vuokrataan killan jäsenistölle. Saunalautan kunnosta ja ylläpidosta huolehtii killan 98 
saunalauttavastaava yhdessä muun hallituksen kanssa. 99 
 100 
Saunalautan vuokraustoimintaa Pyhäjärvellä jatketaan, ja pidetään vuokraustoiminta vähintään 101 
yhtä hyvällä tasolla. Lauttaa vuokrataan ensisijaisesti tarakilaisille. Vuokraustoiminnasta vastaa 102 
saunalauttavastaava ja saunalauttamatruusi. Lauttaa ajamaan koulutetaan riittävästi uusia kuskeja.  103 
 104 
Pyhäjärvellä järjestetään ainakin kaksi kertaa kesässä kaikille tarakilaisille avoin lauttatapahtuma, 105 
jotta lautasta on iloa mahdollisimman monelle. 106 

Killan tilat ja tarvikkeet 107 

Kiltalaisilla on käytössään kiltahuone, joka on kokoontumis- ja ajanviettopaikka. Kiltahuoneella 108 
pidetään yllä kahvi-, välipala- ja tarvikkeiden välityspalvelua. Kiltahuoneelle tilataan jäsenistön 109 
toivomia lehtiä ja ylläpidetään erilaisia ajanviettotapoja. Kiltahuoneen siisteys on erityisesti jokaisen 110 
käyttäjän vastuulla, mutta sitä ylläpitää myös hallitus. Killalla on käytössään varastotila, jossa 111 
säilytetään killan omaisuutta. Sen ylläpidosta ja siisteydestä vastaa hallitus. 112 
 113 
Kilta vuokraa muille järjestöille sekä jäsenilleen grilliä sekä kuvausseinää. Killalta voi lainata 114 
kyykkäsettejä. 115 



   
 

   
 

Kansainvälinen toiminta 116 

Kilta kannustaa kiltalaisia vaihto-opiskeluun tiedottamalla vaihtomahdollisuuksista ulkomailla. Kilta 117 
järjestää lukuvuosittain vaihtoinfon jäsenilleen. 118 


