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1§ Kokouksen avaus 
Avataan kokous ajassa 17:04 
 

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

3§ Kokouksen avoimuus 
Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaikille kiinnostuneille koko kokoukseen paitsi 
kiltahuone-osioon. 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

4§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista. 
Keskustelu:  

- Käsitellään kiltahuone viimeisenä 
- Lisätään lasku haalarimerkeistä 
- Lisätään budjetointi laminointikalvoihin 

Päätös: Hyväksytään muutoksineen 
 

5§ Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

5.1§ Ilmoitusasiat 

- Korkin kanssa pohditaan Tampin palloiluvuorojen yhdistämistä, niin saadaan enemmän 
porukkaa. Vois kartoittaa innostusta mitä lajeja pelataan palloiluvuorolla ja olisko toiveita 
vaihtaa palloiluvuoron aikaa. Keskellä päivää tai alkuiltapäivän vuorot on ehkä mahdollisia. 

o Saa kannatusta. Luotetaan liikuntavastaavan päätöksiin vaihdosta 
- Aleksi ilmoittaa nuijastaan, jota hänen tulee käyttää avoimissa kokouksissa 
- Rudolf välittää Lauralta terkkuja valtuuston kokouksesta 
- Aleksi ilmoittaa kokouseväiden rakenteen olevan vähemmän kummallinen kun oli annettu 

ymmärtää 
- Jenni ilmoittaa Urbanumin vahvistaneen vierailun 8.3 päiväykselle 

o Keskustelua, montako Tarakilaisia ja vierailijoita on suunnilleen paikalla 
- Aleksi ilmoittaa tulevasta keskustelusta tositila -hankkeeseen liittyen 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 
Päätös: Esityksen mukaan 
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5.2§ Posti 

- Tältänäyttääopiskelija-kampanja Nyyti+TEK 
- Lehtimainos tms. tullut 

5.3§ Palaute 

- Hallitusesittelyt ei kyllä ole tänä vuonna onnistuneet esittelemään hallituslaisia 
ainakaan minulle. Irtonaisia sanoja päivä toisensa jälkeen?  

- Ei nyt suoranainen palaute hallitukselle, mutta oisko mahollista, että hallitus kyselis 
TTkameroilta koska loput vuju-kuvat julkastaan. Ainakin kuvausseinän kuvia puuttuu.  

- "Moipsss, hei tuli mieleen, ois siistii jos tarakilla ois myös joku wine tasting tms?! 
Myös spessummin vaikka kuohari tasting ois super cool! Ja ps. kokouksista tuli ihan 
vuoden alussa aina kivasti viikkotiedotuksissa tietoa, ois superia jos niistä infottais 
jatkossaki tiedotuksissa jos on viikonloppuna jo kokouspäivämäärä tiedossa, ois kivaa 
ehtiä kuuntelemaan tein juttuja! Tsemiä kevääseen Se täti-Laura" 

 

6§ Yhteistyö 

6.1§ FIGBC 

- Palaveerattu tällä viikolla 
- Haluais tehdä yhteistyötä esimerkiksi workshopin muodossa 

o Aiheita mm. Kiertotalous, building life, miten hiilineutralius 2030 saavutetaan jne 
o Heillä myös tavoitteena saada kuulla minkälaista koulutusta/kursseja opiskelijat 

kaipaavat kiertotaloudesta (tekevät yhteistyötä koulujen kanssa) 
- Oisko hyvinvointi-ilta x workshop tyylinen kivaa? Renstiä hengailua? 
- Olis opiskelijoillekkin hyödyllinen ja oikeesti mielenkiintoista ja tärkeää asiaa 
- Lisäks oli kiinnostunu ulkoexcusta, mahdollisia paikkoja https://www.worldgbc.org/our-

green-building-councils 
- Lisäks niiden toimisto on korttelin päässä rillin toimistosta ja sanoikin että esimerkiksi 

fuksiexculla olis mahdollista ainakin niiden puolesta, jos haluttais sielä poiketa 

Keskustelu:  

- Excu-yhteistyö saa kannatusta hallitukselta 

6.2§ Yritysyhteistyö 

- Yrppätiimillä menee muuten ihan ok 

6.3§ Alumnit 

7§ Edustaminen 

7.1§ Menneet edustukset 

- TamArkin raadinvaihtarit 
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o Aleksilla oli mukavaa. Tapahtumasta voisi ottaa meidänkin raadinvaihtareihin 
inspiraatiota 

7.2§ INTOn 15v vuosijuhlat 

- Edustamaan menevät Aleksi sekä jäsenistöstä Ville Lepola 

7.3§ IK Hermannisitsit 8.4.2022 

- 109v, Ravintola Töölö, 95e, 2 paikkaa 
- Sillis 20e 

Esitys: Valitaan edustajat 
Keskustelu: Kiinnostuneita Marja ja Iida-Mari 
Päätös: Valitaan Marja ja Iida-Mari 

7.4§ Jäynägaala 25.3 

- Klubi 57, 2 paikkaa, 16e, ilmodedis 5.3. 

Esitys: Valitaan edustajat 
Keskustelu: kiinnostuneita Justus, Jenni, Rudolf, Vilma, Iida-Mari, Niklas, Lasse, Riku ja Ella 
Päätös: Valitaan Niklas ja Lasse. Varasijoilla Iida-Mari ja Jenni 
 

8§ Tapahtumat 
- Muistakaa käyttää TUKI-lomaketta tapahtumissa! 

8.1§ YV-työpaja perjantaina 
8.2§ SRT-päivät 
8.3§ Golf-tapahtuma 

- Pitäisikö tämmoinen järjestää esim. Toukokuussa? On ollut jo aiemmin puheissa ja toivottu 
mm. ylkossa. 

- Golf turnaus, johon osallistuisi x määrä jäsenistöä. Lisäks tapahtumaan mukaan yrityksiä ja 
lisää pelaajia sais jos olis myös yritysten edustajia. Yks vaihtoehto ottaa myös muita kiltoja 
mukaan? Joku rahasumma vois mennä hyväntekeväisyyteen? Tapahtumalla voisi olla jatkot 
esim. jossain saunalla. 

- Voitaisiin perustaa jonkinnäköinen toimikunta ideoimaan ja järjestämään tapahtumaa (3-
5hlö?) 

 
Keskustelu:  

- Golfin pelaajat varmasti tykkäisivät 
- Sai kannatusta myös jäsenistöltä, joten miksipä ei 
- Saa hallitukselta kannatusta, voisi tosiaan ottaa yritykset myös mukaan 
- Alustavaa keskustelua hallituksen toimikunnasta kiinnostuneista 

8.4§ Sauna, palju & avantoilta Weladon kanssa 

- Palju dips! 
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- Welado halusi tehdä jotain meidän kanssa, joka olis jotenkin tosi spessua ja kivaa 
- Suolijärven saunalla mikäli se on vapaana 
- Päivämäärä on vielä auki 

Keskustelu: 

- Huomenna klo 12 jälkeen selviää enemmän yritystiimin palaverin järkeen 

8.5§ Kesätappo 

- En ole löytänyt sopivaa paikkaa, jossa vois olla yön yli, mutta ei kuitenkaan olis liian 
kaukana 

- Varalaan laitettu kyselyä 23.7 päivälle 

8.6§ Kellarihumppa 

- Tarvitaan hallitusnakkilaisia 
- Onko TARAKIlla halkoja? 

 
Keskustelu: 

- Tapahtuma 24.4 tai siinä lähipäivinä 
- Halkoja on varastossa laatikollinen 

8.7§ Sitsit 

- Päivämäärä muuttunut ajankohtaan 23.3 
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9§ Excursiot 

9.1§ Rankka 

- Ilmo meni täyteen 

9.2§ Ulko-XQ 

- Tarvitaan kolmas henkilö avuksi järjestämään ulkoexcua 
- Haku tarkoitus hoitaa lähiaikoina 

Keskustelu: 

- Kolmaskin toimari pääsee jonon ohi, mutta maksaa normaalisti 
- Jonkinlainen alennuskin järkkääjille voisi olla ok 

10§ Fuksitoiminta 

- Haalareiden hakuaika kiltikseltä loppui, viikonloppuna heivataan pois 
- Juteltu Lauran kanssa halloped-tutustumisesta 

Keskustelu: 

- Ehdotettu pitsa, kummeli ja Halloped-iltaa 
- Konsepti saa kannatusta 

11§ Opintoasiat 

11.1§ Tiedekuntatapaamisen kuulumiset 

- Lanseerauksessa Ammattiainekerhojen kuulumisia -palsta 
- Juteltiin myös mm. 

o Lähiopetukseen palaamisen käytännöistä 
o KV-tutkinto-ohjelmista 
o CAD-opetuksesta 
o Betonikursseista 
o Rakennusfysiikan perusteiden tilanteesta 
o Muita kurssipalautteita 
o Erikoistöiden markkinoinnista 

 

12§ Saunalautta 

- Aurinkopaneeliprojektissa ei päivitystä 

13§ Menneet toiminnat 
- Juhlavuoden avajaistapahtuma 
- Känkkykeskiviikko 
- Retkiluistelu 
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- TRT-kyykkä 

14§ Viestintä 

14.1§ Tiedotukseen 

- Ulko-XQ -toimarin/apuhenkilön haku 

14.2§ Instaan 

- Kypäristä tulossa unboxing-video Instagramiin 
- Lankkuhaasteen viimeiset päivät 
- Pitsaillasta IG-päivitys 

14.3§ Lehti 

- TRT-kyykästä voisi kirjoittaa jutun. Kuka ottaa koppia? 
- Yritetään saada joku fuksi kirjoittamaan juttu 

14.4§ Nettisivut 

- Juhlavuodelle oma sivu 
o taraki.fi/juhlavuosi 
o Visuaalinen ja näyttävä 

15§ Kiltahuone 

15.1§ Siivousvuorot 

- Tällä viikolla Iitu ja Markus k ensi viikolla tenttiviikko eli koko hallituksen voimin jokaisessa 
välissä, kun ehtii olemaan hetken kiltahuoneella. Pienikin siivousaskel eteenpäin 
pyrkimyksenä viikonlopuksi vähintään yhtä siisti tai siistimpi kiltahuone kuin muilla viikoilla 
tänä vuonna 

 
- Omista siivousvuoroista huolehtiminen ja yleisen ilmeen ylläpitäminen ilman 

siivousvuoroakin 
- Siivousvuorot on sovittu ja vastuu on kaikilla, kenelläkään ei ole oikeutta päättää omasta 

puolestaan, ettei tarvitsisi siivota 
 

15.2§ Kiltahuoneen TODO-tilanne  

- Kiltahuoneen tiskaustason omistussuhteiden selvittely tilapalveluilta roskakaapin ja 
tiskipöydän valojen fiksaamiseksi tullut mieleen toistaiseki työaikojen ulkopuolella. 

- Samoin löytötavaroiden poltto, joista iso osa toki on löytänyt uuden tai vanhan omistajansa 
ja kilta ottanut jotain esim ufo-liukurit 

- Exploding kittens party pack ostettu 23.2 ja kiltahuonevastaavaan mielivaltaisella 
päätöksellä kirkot ja kievarit lisäosa carcassonne-peliin kiltahuoneelle 22.2 (hinta 19.90€) 

- Uusien beerpongkuppien ja looping louien metsästys ollut aktiivisesti käynnissä jokaisella 
kauppareissulla, voi vinkata tai ostaa, jos joku näkee, olisi iso apu. 
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- OSHEE työn alla, toistaiseksi vain viesti suoraan valmistajalle, johon ei vastausta. 
Seuraavaksi kokeillaan pystyykö esim. S-ryhmän kautta tilaamaan suoraan lavan 
halvemmalla kuin kaupan tyhjentäminen yksittäisistä pulloista. 

- Kiltahuoneen inventaario (omien lokeroiden tyhjääminen turhista asioista ja kiltahuoneen 
vanhentuneiden asioiden digitointi/hävittäminen) Ilmeisen hyvin porukka hoitanut, vielä 
vissiin jotain pientä läpikäytävää. 

15.3§ Tyynyjä kiltikselle 

- Halutaanko haalareista tehtyjä tyynyjä kiltikselle ja korvataanko tekijöille 
materiaalihankinnoista aiheutuvat kulut? 

Esitys: Tyynyjä ei voi olla liikaa, mikäli joku jaksaa valmistaa haalareista, materiaalit korvataan. 
Keskustelu: säästetään muutamia haalareita tyynyjä varten 
Päätös: Esityksen mukaan 

15.4§ Ideat 

- Beerpongmukien kuivatus siivouskaapin ovessa omassa telineessään 
- Kiltahuonnella pyörinyt 2m rgb tarralednauha tiskikaapin alalaitaan keskelle 
- Opintojaksoittain löytötavaroiden läpikäynti ja poltto 
- Jäätään suuri shakkilauta kiltahuoneella ikuisuuden tyhjänpantteina lojuneille 3d 

tulostetuille nappuloille 

15.5§ Kiltahuoneella käyttäytymisestä tiedottaminen 

- Korostettava jäsenistölle, että juomia ei viedä käytäville, pitsalaatikoita ei jätetä lojumaan 
jne. 

- Saa kannatusta 
- Voisi selkeyttää siisteyttä ohjaavia ohjelappuja ja tauluja kiltahuoneella 

16§ Talousasiat 

16.1§ Laskujen hyväksyminen 

- Reaktorin hedelmät: 35,50 € 
- Merkillinen 310,97€ 

Esitys: Hyväksytään laskut 
Päätös: Esityksen mukaan 

16.2§ Carcassoneen budjetointi 

Esitys: Budjetoidaan Carcassoneen 20€ 
Päätös: Esityksen mukaan 

16.3§ Kulukorvausten hyväksyminen 

- Mikin vujuedustus 35 € 
- Inton vujuedustus 35 € 
- Jäätelöä ja kahvia kiltikselle 30,28 € 
- exploding kittens ja carcassonne-lisäosa sekä kiltahuoneelle evästystä 197,53 € 
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- Kaasupullon täyttö 26,90 € 

Esitys: Hyväksytään kulukorvaukset 
Keskustelu: onko pelit budjetoitu? Carcassone budjetoitu juuri, muut jo aiemmin 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

16.4§ TARAKI-bändin treenismaksun budjetointi 

Esitys: Budjetoidaan TARAKI-bändin treenismaksuun 30 €. 
Keskustelu: onko tällainen ollut yleensä tapana? Ei ole, mutta voitaneen budjetoida. Lisätään 
myös tosuun. 
Päätös: Esityksen mukaan 

16.5§ Teekkarisauna projektiin budjetointi 

Esitys: Budjetoidaan Teekkarisaunan uudistamisprojektin lahjoitukseen 1000 € 
Keskustelu: Joonas alustaa teekkarisaunan remontista. Onko tietoa muista killoista? On tietoa, KN 
ollut nihkeä. TITE laittamassa 256€. 
Vastaehdotus: Pöydätään 
Päätös: Pöydätään päätös 

16.6§ Kiltahuoneen puhelinlatureihin budjetointi 

- Riittäiskö 2 kpl USB-C ja 2 kpl Iphone 

Esitys: Budjetoidaan puhelinlatureihin 200 € 
Keskustelu:  

- Keskustelua latureiden määristä ja rikkoutumisasteesta. Kaksi iphone laturia, molemmat 
jollain tavalla rikkinäisiä.  

- Olisiko keinoa estää jäsenistöä hukkaamasta latureita? Tuntuu, että lähtevät helposti 
kävelemään. 

- Kannattaisiko mieluummin ostaa halvempia latureita? 
- Vastaehdotus: budjetoidaan 50€ 

Päätös: Budjetoidaan 50€ 

16.7§ Ompelu- ja lautapeli-iltaan budjetointi 

- Tresilienssi-budjetista? 

Esitys: Budjetoidaan ompelu- ja lautapeli-iltaan 80 € 
Päätös: Esityksen mukaan 

16.8§ BP-kuppeihin budjetointi 

Esitys: Budjetoidaan beerpong-kuppeihin 40€ 
Keskustelu: ostetaan hyviä ja mielellään sinisiä 
Päätös: Esityksen mukaan 
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16.9§ Laminointikalvoihin budjetointi 

Esitys: Budjetoidaan laminointikalvoihin 20€ 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

17§ Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet 
Päätös: Ei uusia jäseniä 
 

18§ META 

18.1§ Juhlavuosi 

- Juhlavuoden look 
- Toimikunnalla ensi viikolla kokous, hoitunee sen kautta 

18.2§ Jääkaappi 

- Onko killalla tarvetta uudelle jääkaapille, jolloin vanhan voisi siirtää isännistön varastoon? 
Vai koitetaanko metsästää jostain jääkaappi varastoon (esim. Ilmaiseksi) 

Keskustelu: 

- Otetaan etsintään, lähtökohtaisesti ei kuitenkaan osteta uutena 

18.3§ Kokouskäytäntö 4. periodissa 

- Tarvitaanko oikeasti etämahdollisuutta? 
- Pollin mukaan etämahdollisuus on tarpeen, mutta poll ei kysynyt syitä 

o Milläs perusteilla pitäisi jatkaa hybridinä? 

Keskustelu: 

- Ei olla vielä 100% koronavapaa kilta 
- Sairastuneille saatava edelleen mahdollisuus osallistua etänä kokoukseen 
- Olisi hyvä olla mahdollisuus päästä kokoukseen kertomaan tilanteesta, vaikka ei 

olisikaan Tampereella 

18.4§ Killan vuju/sitsiohje 

- Juteltiin hallituschatissa, olisko tälle tarvetta? 

Keskustelu: 
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- Kaivataan pukukoodiin yms. käytännön asioihin liittyvää ohjeistusta, jotta selviäisivät 
jo ennen sitsejä 

- Tästä voisi kysellä Treekkarienkin suunalta, koska järjestävät joka tapauksessa 
tapakasvatusta 

- Esim. kiltanauha ja sen taittelu ovat monelle mysteeri 
- Tuomas ottaa koppia ohjeistuksen laatimisesta 

18.5§ Kypärät 

- Kypäristä osa tullut 
- Toinen erä pitäisi hakea Nekalasta 
- Skydden kypäristä haluttiin mainosta someen 
- Postaillaan jokunen kerta someen 

18.6§ Vakiokokousaika 

- Toivottiin vakiokokousaikaa, ensi periodille tehdään uusi kysely 

18.7§ Jäätelön kulutus 

- Ilmoituksena: Killalta ostettu 180€ arvosta jäätelöä 

18.8§ Tiedotuskanavan käytänteet 

- Kysely tiedotuskanavalle tulevista muista postauksista usein hukkuu muuhun 
hallituschätin hälinään 

- Kannattaa kysellä, jos ei kuulu vastauksia niin laittaa vaan 
- Keskusteltu Treekkarien käytössä olevasta somekalenterista 
- Tarakillakin somekalenteri olemassa, mutta vähllä käytöllä. YV-viestien kautta hoituu 

asia helpommin 

19§ Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 06 ja 07 pöytäkirjat 
Keskustelu: 06 pöytäkirjasta kohta 17.3 edelleen korjaamatta 
Päätös: Hyväksytään pöytäkirja 07, ei hyväksytä pöytäkirjaa 06 
 

20§ Seuraava kokous 
- Tenttiviikolla ei oikeaa kokousta, sähköpostikokous tarvittaessa, 4. periodissa aloitetaan 

erikseen sovittuna ajankohtana. 

21§ Kokouksen päättäminen 
Suljetaan kokous ajassa 18:43 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Puheenjohtaja Aleksi Heininen  Kokouksen sihteeri Markus Suuronen 


