
   
 

   
 

Tampereen Rakentajakilta ry 
Toimintasuunnitelma 2022 

 
 

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 



   
 

   
 

 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 


