Pakkaajien ammattikunnan eli
PAKKAUSKILLAN TAPAINTALULU

Ylös fundeerattu ja annettu armon vuonna Anno Domini 1969 sekä suuressa viisaudessa viimeksi muutettu
27.04.1978.
1§
Siitä riippuen, kuinka kauan tätä jaloa ammattia on harjoittanut, ovat Killan jäsenet jaetut seuraaviin
ryhmiin, joille määrättyä tunnustusta jokainen jäsen kantakoon arvonsa merkkinä Killan tilaisuuksissa:
Pikkupakkari

alle 5 vuotta, tunnus

vihreä nauha

Puolipakkari

5 – 9 vuotta,

sininen nauha

Pakkari

10 –14 vuotta, ”

keltainen nauha

Pomopakkari

15 – 19 vuotta, ”

oranssi nauha

Pääpakkari

yli 20 vuotta,

purppura nauha

”

”

Kaikkien kiltatunnusten käytöstä annetaan lähemmät määräykset seremoniaohjeissa, jotka
Seremoniamestari tulkitsee jäsenille.
Sanomattakin lienee selvää, että arvokas ja kunnioitettava käyttäytyminen kuuluu asiaan kaikissa Killan
tilaisuuksissa, mutta erikoisesti tätä vaaditaan nuoremmilta aina vanhempaa kohtaan.
2§
Pakkauskillan toimintaa johtaa Kiltavanhin. Hänelle osoitettakoon aina ja kaikkialla hänen korkian arvonsa
mukaista kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Kiltavanhimmalla on apunaan Varavanhin, Seremoniamestari ja
Pännänpyörittäjä sekä seitsemän jäsentä, jotka kaikki yhdessä ynnä Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja
muodostavat korkiasti kunnioitetun Kiltaneuvoston ja joita siksi Kiltaneuvoksiksi yleisesti kutsuttakoon.
3§
Killan perinteellisiin tapoihin ja menetelmiin erikoisesti perehtynyt Seremoniamestari valvokoon kaikissa
tilaisuuksissa kiltalaisten yleistä käyttäytymistä ja esiintymistä. Hänen johdollaan ja ohjaamina
suoritettakoon Killan seremoniat ja rituaalit nöyrästi ja vastaan mukisematta. Vastakarvaisille olkoon jo
hänen moittiva katseensa rangaistus.

4§
Kaikissa Killan kokouksissa kantakoon jokainen Killan jäsen rinnassaan arvonsa mukaista tunnusta ja
nimilappua. Tämä viimeksi mainittu siitä syystä, että hän itse koko illan tietäisi, kuka hän on ja ystävät,
mihin hänet voi toimittaa.
Joka pyrkii tilaisuudessa esiintymään ilman näitä tunnuksia, vetäköön sakkoa Kiltaneuvoston määräämän
summan ja lunastakoon uudet tunnukset.
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5§
Kiltavanhin käyttäköön Killan tilaisuuksissa asemansa tunnuksena viittaa, joka on päältä musta ja sisältä
purppura. Seremoniamestarilla on myös viitta arvonsa merkkinä, mutta värit ovat purppura päältä ja musta
sisältä. Lisäksi hänelle kuuluu seremoniasauva, jolla hän ohjaa Killan menoja ja jonka kopautuksella hän
aikaansaa hiiskumattoman hiljaisuuden tai palauttaa hairahtuneen järjestykseen.
6§
Ylimpänä Killan tapaintuomarina ja maineen vaalijana on Kiltaneuvosto, joka päättää onnettoman syntisen
sakon suuruudesta tai muusta rangaistusseuraamuksesta vapaan harkintansa mukaan.
7§
Killan sisällä, sen kokouksissa ja eri toiminnoissa vallitkoon siveä käytös ja säyseä sopuisa henki, joka
kuvastukoon ulospäin oman ylevän ja kaikille keskeisen ammatin ja ammattitaidon suomana
kunnioitettavana arvokkuutena.
PAKKAUSKILLAN SEREMONIAOHJEITA
Kaikissa Killan ja Kiltaneuvoston kokouksissa ja muissa miitingeissä on Kiltavanhin itseoikeutettu puheenynnä muunkin jalon ja miellyttävän toimeliaisuuden johtaja.
Yhtä itseoikeutetusti astuu tähän tehtävään Varavanhin ja Kiltavanhin jostain valitettavasta syystä on
estynyt johtamasta ja valvomasta alaisiaan.
1. Kiltakokouksissa
Kiltalaisten asettauduttua hyvissä ajoin paikoilleen saapuvat Seremoniamestarin johtamat Kiltaneuvokset –
Varavanhin ensimmäisenä ja muut virkavuosien (kiltatunnuksen väri ja samanväristen kesken
aakkosjärjestys) mukaisessa järjestyksessä - ja asettuvat Kiltaneuvostolle varatuille paikoille
Kiltavanhimmalle varatun paikan molemmin puolin e.m. arvostelun mukaan seuraavasti:
Kn 6, Kn 4, Kn 2, Tj, Pp, Kiltavanhin, Vv, Kn1, Kn 3, Kn 5 ja Kn 7.
Seremoniamestari istuu jommassakummassa päässä (mieluiten Kn 6:n vieressä) paikassa, josta hän voi
katseellaan valvoa kokousta ja josta hänen on helppo päästä tarvittaessa liikkeelle.
Seremoniamestarin kopautettua kolme kertaa (juhlallisen harvaan) ja kuulutettua: ”Kiltavanhin saapuu”,
kunnioittavat kaikki hiiskumatta seisten hänen saapumistaan paikalleen. Kokous istuu Kiltavanhimman
kehoituksesta.
2. Syyskokouksessa
Kiltavanhimman julistettua kokouksen päättyneeksi tapahtuu tehtävien luovutus ja vastaanotto sekä viitojen
vaihto seuraavassa järjestyksessä:
a) Uudet Kiltaneuvokset astuvat Kiltavanhimman eteen Seremoniamestarin esiin huutamassa
arvojärjestyksessä, esittäytyvät (nimi, tehtävä, toimipaikka, kurssin numero ja virkavuodet)
Kiltavanhimmalle ja samalla kokoukselle.
b) Kiltavanhin kutsuu uuden seremoniamestarin virkaansa. Seuraa viitan ja sauvan vaihto (Kiltaneuvokset
avustavat).
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c) Kiltavanhin luovuttaa tehtävänsä ja arvomerkkinsä uudelle Kiltavanhimmalle (Kiltaneuvokset avustavat
3. Uudet jäsenet (Peruskurssin suorittamisen perusteella tulevat)
Kurssin päättymistä seuraavassa yleisessä kokouksessa esiintyvät nämä noviisit aluksi ilman Killan
tunnuksia. Kiltavanhimman suosiollisella luvalla he aikanaan saapuvat Seremoniamestarin julistamassa
järjestyksessä vuorollaan kokouksen eteen (kädessään kullekin etukäteen jaetut asiaan kuuluvat
kiltatunnukset) ja kaikuvalla äänellä esittäytyvät (nimi, tehtävä, toimipaikka ja virkaikä) jääden sen jälkeen
paikoilleen.
Kun kaikki läsnäolevat noviisit ovat esittäytyneet, julistaa Kiltavanhin heidät velvoittavin arvokkain ja
juhlavin sanakääntein Killan jäseniksi. Seremoniamestarin luvalla ja kehotuksesta he kiinnittävät nyt
kiltatunnukset ryntäyksiinsä saavuttaen täten täysivaltaisen Killistin arvon ja arvokkuuden (toivottavasti).
4. Jäseneksi otto seremonioin
Kun Kiltavanhin anomusta lukiessaan mainitsee a.o. ”pyrkyrin” nimen, nousee tämä paikallaan seisomaan.
Kun Kiltavanhin on lopuksi julistanut jäseneksi oton hyväksytyksi, astuu pyrkyri Kiltaneuvoston (ja
kokouksen) eteen, jossa Seremoniamestari jonkun Kiltaneuvoksen avustamana (miehille naisellinen ja
naisille miehellinen Kiltaneuvos) kiinnittää asiaankuuluvat kiltatunnukset uuden jäsenen rintaan.
Näin Kiltaan otetut jäsenet jäävät seisomaan paikalleen näiden seremonioiden loppuun ja poistuvat vasta
Kiltavanhimman kehotuksesta yht´aikaa.
5. Kiitoksista vierailujen yhteydessä
Arvovaltaisen Kiltavanhimman arvokkaan Killan puolesta (ja omastakin) esittämä kaunismuotoinen
julkinen kiitos ei maksa paljoa, mutta herkistää isäntien mielen ja venyttää heidän kukkaronnauhojaan.
Jos kokous- ja retkeilypäivän lopuksi tarjotaan vielä päivällinen tai illallinen, jonka kuluessa syvennytään
mm. määrätynlaisiin lasipakkauksiin ja niiden sisältöön, ansaitsee tämä kaikista aikaisemmista
kiitossanoista huolimatta oman erikoisen ”vapaamuotoisen” mutta sitäkin mieleenpainuvamman kiitoksen
(joka saattaa aiheuttaa konjakkipullon puhkeamisen pulpuntaan).
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