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1§ Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 17.06. 
 

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. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

4§ Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksineen. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

5§ Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

5.1§ Ilmoitusasiat 

- TUKI-lomakkeet on laminoitu ja niitä on kiltahuoneelle asennettuna, muistakaa kaikkiin 
tapahtumiin ottaa mukaan ja tuoda takaisin. Säilytetään toimiston hyllyllä. 

5.2§ TOSI-tilat työpaja @kielikeskus 29.3. klo 9:00-11:30 

- Haluttais muutamia tyyppejä paikalle 
- Ei vapaaehtoisia 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 
Päätös: Esityksen mukaan. 

5.3§ Posti 

- Wappuradion järjestöhaku 
o Järjestöohjelma on tunnin tai kahden tunnin mittainen slotti arki-iltapäivästä. 

Ohjelman ajankohta on 14.-29.4. välisenä aikana arkipäivänä klo 14-15 tai 14-16. 
- Akateemisen Beerpongin MM-kisojen ennakko-ostomahdollisuus 

o killalla mahdollisuus varata yksi joukkuepaikka ennakkoon 
o ilmoitus 1.4. mennessä 
o Jenni ottaa työn alle ainakin lipun hankinnan 

- Tampereen ylioppilasteatteri: Väkivaltakunta 25.3 – 20.4.2022 
o tarjoaa ainejärjestöille ryhmäalennus lipuista yli 10hlö ryhmille. 
o ryhmäalennusta voi kysellä, jos löytyy kiinnostuneita 
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5.4§ Palaute 

- Miksei TARAKIn uutslähetyksiä ole nähty enempää kuin yksi? puhutaan nyt Sohvin 
puheenjohtajakaudesta. Voitaisiinko TARAKI-uutisistä tehdä uusi käytäntö tiedottaa 
jäsenistellö hallituksen tekemisiä ja saada huumorihuiskausta rankan opiskelun keskelle. 

- Kiltasläbärit pitäisi hankki vähä niiku managerilla 
- Lähdetään ehkä edistämään, jos löytyy innostusta 

 

6§ Yleiskokous 

- Tulee 12.4. 
- Sitä ennen tulee hallituksen tehdä ehdotus lisätalousarviosta 

o Maanantaina iltakoulu aiheena lisätalousarvio 
o Mikäli ette pääse paikalle, on SUNNUNTAIHIN asti aikaa tehdä kirjallinen esitys 

muutoksista perusteluineen. 
- Päästään omassa kirjanpidossa ajan tasalle. 

o Jokainen käy oman sektorinsa talousasiat ajan tasalle SUNNUNTAIHIN mennessä. 
- Ensi viikon kokouksessa käsitellään päätöskohtina lisää. 

 

7§ Yhteistyö 

7.1§ Yritysyhteistyö 

FIGBC haluais olla mukana workshop tapahtumassa johon osallistuis myös muita kiltoja:  
 
” Palaverissa juttelimme myös hyvinvointitapahtumasta tai vastaavasta, johon voitaisiin liittää  
meidän työpaja. Toivoisimme, että tapahtuma/työpaja olisi TARAKIn, TamArkin, Urbanumin ja  
mahdollisesti YKIn yhteinen. Pohditaan tämän toteutusta vielä yhdessä, mutta olisi kiva, jos  
voisitte muiden kiltojen kanssa jo jutella ideasta ja haarukoida mahdollisia ajankohtia vuodelta.” 

7.2§ Alumnit 

- Alumnitoimikunta 
- Kun tehdään, niin tehdään kunnolla. Alumnitoimikunta voitaisiin avata ennen Sulkavan 

suursoutuja, jotta homma saataisiin pyörimään ennen ensimmäistä ”isoa” 
alumnitapahtumaa. Toimikunnan pitäisi pystyä saavuttamaan alumnit, jotta saataisiin 
kannustettua alumneja mukaan killan toimintaan. 

8§ Edustaminen 

8.1§ Menneet edustukset 

- TRATTAn vujut, miten meni 
o Edustuksen kannalta kaikki sujui hienosti 

- YKIn vujut, miten meni 
o YKIn vujut meni kivasti, tapahtuma oli hyvin järjestetty. Lahjasta tykättiin. 
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9§ Tapahtumat 

9.1§ Golftapahtuma 

- Ensimmäinen palaveri pidetty ja toimikunta perustettu 
- Ajateltiin ottaa sittenkin ajankohdaksi elo-syyskuu. Onko syyskuun tapahtumia tiedossa 

muuta kuin ulkoexcu? 
o Ajankohta ok. Ulkoexcun päivämäärää ei ole vielä huudettu. 

- Konseptia kehitetty seuraavanlaiseksi: Pro-sarja (golf) ja amatöörisarja (minigolf) sekä 
yhteiset jatkot jossakin saunalla keskustassa. Yrityksiä mukaan sponssaamaan ja 
pelaamaan. Lisäksi myls alumneille voisi mainostaa tapahtumaa. Mahdollisesti myös 
golffin lajikokeilu tulossa toukokuussa.  

- Kilpailun aikana voisi tulla päivityksiä someen (ig stooriin). Löytyiskö tähän halukasta 
somettajaa? 

o Iitu vois ajella golfautolla ja kuvata someen 
- Muistetaan tehdä tätä tapahtumaa koskeva lisätalousarvio 

9.2§ Vuosijuhlat 

- Mietittiin vähän jos vujuilmon toteuttais Holvin kautta. Mielipiteitä tähän? Maksais 
ilmeisesti 6€/kk + alv 

o Vuosijuhlatiimille suositeltu, että ottavat yhteyttä Mikko Kemppiin, jolta voi 
tiedustella hyviä lipunmyyntivaihtoehtoja 

o Jonoilmo huudettu 

9.3§ Kesäsitsit 

- Korvaamaan peruuntuneet sitsit 
o Tosi hyvä idea! 
o Voitaisiin ehkä kysyä jotain toista kiltaa, jotta saataisiin tarpeeksi osallistujia. 
o Ideointi jatkuu tapahtumatiimin voimin 

 

9.4§ Wappusitsit 

- Tiedotus perjantaina 
- Ilmo 4.4 
- Lempäälän manttaalitalolla. Kuljetukset Hervannasta Lempäälään ja takaisin. 

9.5§ Munakisat 

- Wapputapahtumaksi 
- Osa teemunkierrosta 

 

10§ Excursiot 

- Ulkoexcua varten napattiin remmiin mukaan Veera Manninen 
o Miten palkitaan hallituksen ulkopuolisena? 
o Ehdotettu samaa palkintoa kuin Excutiimille. 
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Esitys: Valitaan Veera Manninen ulkoexcutiimiin. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

11§ Fuksitoiminta 

11.1§ Wapputiimin inffo 24.3. tietotalossa 
11.2§ Laboratorio tutustuminen 28.3. ja ehkä myöhemmin, jos on tarvetta.  

- Pitäisikö kutsua myös vanhemmat tähän, jos on halukkaita? Pitäis!  

11.3§ Härweli ja Jäynätiimit 

- Isoa hypee kaikille ja tiedotuksiin, mainostakaa ja houkutelkaa suullisesti! Ois kiva saada 
paljon porukkaa mukaan. 

 

12§ Opintoasiat 

12.1§ Halloped_ilta fukseille ja muille kiinnostuneille 

- Tiistaina 29.3. 
- Tässä ainoo ongelma ois päällekkäisyys -> laulusauna on laitettu samalle päivälle, mutta 

voidaa pitää molemmat esim. klo 16–18 välillä vaikka lounaskahveina hallopedien kanssa 

12.2§ Tuutorisettii 

- Salla ja Kaisa ilmeisesti suunnittelemassa tuutoreille heidän osalta koulutusta tutkinto-
ohjelman rakenteesta ja Sisusta yms. Mun mielestä hyvä idea ja voitaisiin ehdotella jotain 
koulutuksen sisältöön lisää jos on ideoita 

12.3§  

 

13§ Saunalautta 

 

14§ Menneet toiminnat 

- Käydäänkö menneitä tapahtumia jatkossa läpi pienen checklistin kautta kokouksissa? 
o Mikä meni hyvin 
o Mikä huonosti 
o Miten voi parantaa 
o Miten viedään käytäntöön 
o Miten viestintä sujui 
o Onko jo dokumentoitu? 
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14.1§ Rankka excu 

- Dokumentointia ei ole vielä tehty, ajatuksen tasolla 
- Hyvä reissu, excukohteita olis voinu olla enemmän. Kehityskohteita tulossa 

dokumentointiin. 

14.2§ Saunailta Weladon kanssa 

- Oli kuulemma chilliä ja kivaa 
- Kiitos viimehetken vastuunottajille tapahtuman läpiviennistä <3  
- Welado nakitti ruokien haun TARAKIlle alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, mikä 

aiheutti vähän hämminkiä. Parempaa viestintää jatkossa. 
- Kiinnostusta olisi järjestää vastaavaa saunaa uudestaan. Enemmän afterwork- meininkiä, 

ei riehumista. 
- Dokumentointia tulossa. 

14.3§ Kevätsauna 

- Ohjelma oli onnistunut ja jengi viihtyi. 
- Valokuvaaja olisi voinut  olla, sauna antoi vähän huonosti löylyä 

14.4§ TREYn YV-suunnitelma 

- Kommentointi loppui, kommentoitiinko? Jos, niin mitä? 
o Juho poistunut kokouksesta, jutellaan lisää ensikokouksessa 

14.5§ TRT-Sitsit + laulu sauna 

- Meni ihan onnistuneesti! Lisään dokumentaatioon kaikki epäkohdat 

15§ Viestintä 

15.1§ Tiedotukseen 

- Seuraava kokous 
- Jäynä- ja härvelitiimistä juttua 
- Liittymän , nurjahduksen, seulan ja TARAKIn ylko 

15.2§ Instaan 

- Kevään hallituskuulumiset 
- SRT-päivien aikana paljon päivityksiä, joissa näkyy sponsoroivien firmojen logoja ja iloisia 

ja ahkeria raksateekkareita. 
- IdeaStructuren kuvakisa instagrammiin SRT-päivien aikana 
- Tapahtumatiedotukseen 

15.3§ Lehti 

- Jäsenistöstä voisi kysellä juttuaiheita ja kirjoittajia 
- Myydäänkö lehteen mainoksia? 
- SRT-päivistä juttua, vois olla kolme kirjoitusta, kaikki eri kaupungeista. 
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15.4§ Nettisivut 

- Kevään päätöslistat pitäisi saada nettiin 

 

16§ Kiltahuone 

16.1§ Siivousvuorot  

- Tällä viikolla Janssi ja Olli 
- Seuraavalla Marja ja Annika 

16.2§ BP-kupit 

- Kuivatus/säilytysteline siivouskaapissa nykyään, kupit heti huuhdeltuna ja enimmät vedet 
ravistettuna pois ja kaappiin kuivumaan 

- Jotain muuta asiaa kupeista, oli esityslistassa ennen kiltahuonevastaavan kirjoitteluita? 

16.3§ Julisteet 

- Tukilomake saatu kiltahuoneelle ja muutenkin kivasti Juho järjestellyt kiltahuoneen seinien 
lappusia 

 

16.4§ Mittakaavaltaan mitättömät mokat 

- Kuulopuheiden perusteella pesutablettien loppumisesta pesutabletteja kaupasta lisää, 
vaikka oikeasti tilanne vissiin jotain 5 pakettia pesutabletteja. Eipä ainakaan tänä vuonna 
pitäisi olla tarvetta ostaa lisää. 

- Kuppinuudelit halvemmat ja kalliimmat kaupassa vierekkäin, kiltahuoneella 
mennyt/menossa 8kpl 1.95€ hintaisia carbonara kuppiaterioita 1.6 € myyntihinnalla, pitäisi 
tasaantua välipalamyynnin muiden osa-alueiden säästöillä helposti 

 

16.5§ Löytötavarat 

- Kokeillaan jättää tietyn tapahtuman löytötavarat yksittäiseen merkattuun lokeroon esim 
trattan vujut tai kevätsauna  

- Tapahtuman järjestäjä/löytötavaroiden tuoja ottaa kuvan/kuvat löytötavaroista, laitetaan 
officialiin ja telegramin tiedotuskanavalle, jos vaikka ihmisten tavarat eksyisi takaisin 
omistajilleen nopeammin eikä pyörisi kiltahuoneella 

 

16.6§ Spotify 

- tilaus rullaa killan kortilta Justus 
- Käytössä myös kevätsaunalla eli lienee helppo hyödyntää myös kesäisin esim. kesätapossa 
- Yksi laite kerrallaan soittamaan tai menee sekaisin 
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17§ Kulttuuri 

- Lippu 

18§ Talousasiat 

18.1§ Budjetoidaan lajikokeilujen pitäjien palkkioihin (30€/kpl), yhteensä 90€ 

Esitys: Budjetoidaan lajikokeilujen pitäjien palkkioihin 90€ 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

18.2§ Budjetoidaan kuoharilaseihin n.300€ lisää, yhteensä 1910€. 

Esitys: Budjetoidaan kuoharilaseihin yhteensä 1910€ 
Päätös: Esityksen mukaan.  

18.3§ Budjetoidaan Wappusitseihin 200€ 

Esitys: Budjetoidaan Wappusitseihin 200€ 

Päätös: Esityksen mukaan. 

18.4§ Budjetoidaan IREC-kilpailutiimin käyttöön jääneistä sponsorirahoista virkistäytymiskulut 
100€ 

Esitys: Budjetoidaan IREC-tiimin virkistäytymiseen 100€ 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

18.5§ Laskujen hyväksyminen 

- Karttutilaus 165€ 
- Henen rankkaXQ bussikyydit 1790€ 
- Hyvinvointisaunan lasku 135€ 

 

Esitys: Hyväksytään laskut 
Päätös: Esityksen mukaan. 

18.6§ Kulukorvausten hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kulukorvaukset 
Päätös: Esityksen mukaan. 

- bp-kupit, kiltahuoneen evästystä 245,35 € 
- YKI & TRATTA vujut + lahjat 125,04 € 

19§ Luovutustempaus 

- Tempaus etenee loistavasti ja muutamien haasteiden jäljiltä saatu laajennettua myös 
muualle Suomeen, mukana ainakin lappeen Rannoilta Kaplaaki ja Oulusta YRK 
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- Ensimmäisessä välikatsauksessa oltiin jo puolessa välissä 500:n tavoitetta. Kaikissa 
sarjoissa myös tiukka kilpailu meneillään 

- Toinen ja viimeinen välikatsaus ensi viikolla ja sitten aletaan suunnittelemaan lopullisten 
tulosten julkaisemista ja palkitsemistilaisuutta 

- Veripalvelulta ja muutamilta ainejärjestöiltä tullut kiitosta meille tapahtumasta :) 
- Seuraava yhteinen luovutustilaisuus on 7.4. kello 10-15 ja sinne tarvittaisiin kasailuapuun 

3-4 henkilöä kello 9 ja kello 16 aikoihin. 

 

20§ Toimikunnat 

- Hallitukselle on lähetetty etukäteen tutustuttavaksi esitys toimikuntien toteuttamisesta, 
tarkoituksenaan saada toimikuntatoiminnasta koordinoitua ja tulevaisuudessa 
suuremmassa mittakaavassa toteutettavaa sekä yhdenmukaista 

- Tämän lisäksi luotu alustava pisteytysjärjestelmä, jossa jouduttu paljon tasapainoilemaan  
o Pisteytys vaikutti oikein hyvältä, tuntimääriä voisi kuitenkin nostaa. 

- reilun, mutta toimintaan houkuttelevan palkitsemin puolesta 
o Keskusteltiin yleisesti pisteytyksen toimivuudesta ja reiluudesta. Hallituksessa tuli 

esille myös toive, että palkintona voisi olla materian sijaan ilmaisia sisäänpääsyjä 
tai ”jononohtiusoikeus” tapahtumaan. Tästä heiteltiin argumentteja puolesta ja 
vastaan. 

o Kaljatuopit ei välttämättä hyvä idea palkitsemiseen, koska niitä on tulossa 
vujuosallistujille syksyllä. 

21§ Uudet jäsenet 

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet 
Päätös: Esityksen mukaan. 

22§ META 

22.1§ Hallituskuvat 

- Deadline ennen SRT-päiviä. Ei tekosyitä. Etsikää omatoimisesti aikaa tai ottakaa mallin 
mukainen kuva itsestänne. 

22.2§ Hallitusmerch 

- Tässä kokouksessa valitaan vastuuhenkilö, joka ottaa tehtäväkseen tilata ne släbärit 
pikimmiten. Hinta oli noin 30e per pää ja tarkoitus olisi hankkia omakustanteisesti. Mikäli 
släbärit haluaa, mutta ne ovat liian kalliit, voi Aleksille laittaa viestiä aiheeseen liittyen. 

22.3§ Toimikuntapalkkiot 

- Viime vuoden strategia- ja yv-toimikunnat ovat vielä palkitsematta. 
- Tän vuoden toimikunnille pitäisi kehitellä palkkio, ehdotus: viime vuoden toimikunnat saa 

kutsun vujuille ja kilta korvaa osan vujulipun hinnasta palkitsemisbudjetin kautta 

22.4§ Strategian mittaristo 

- Täydentäkää mittaristo omalta osaltanne viimeistään 31.3. mennessä 
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- Puuttuvia: Kokoukset (ainakin 3 puuttuu), edustukset (ainakin rankka special puuttuu), 
tapahtumat (ainakin TRT-sitsit, sauna puuttuu) 

- Päivitettävä: Saunalautta, yrppä, kiltakysely? 

22.5§ Sulkava 
22.6§ Jatketaan keskustelua SRT-avajaissaunan avoimmuudesta 

- Avoin 

23§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokousten 09 ja 10 pöytäkirjat muutoksineen. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

24§ Seuraava kokous 

Keskiviikkona 30.3. klo 15. 

25§ Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18:55. 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Puheenjohtaja Aleksi Heininen  Sihteeri Helmi Orastie 
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