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Hallitus 2015 
 

Iltakoulu ry:n hallitus vastuualueineen vuonna 2015: 

Mikko Lampo Puheenjohtaja 

Petra Kantola Varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka 

Ville Tynkkynen Rahastonhoitaja 

Maria Lavonen Sihteeri 

Samuli Volanen Tiedotus, sosiaalipolitiikka, tasa-arvo- ja ympäristöasiat  

Jari Mäkäläinen Työelämä, varainhankinta ja alumnit 

Sara Österberg Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö  

Merita Töttölä Tutorointi ja ainejärjestötila 

Aino Kattilakoski Tapahtumat 

Milla Toivanen Tapahtumat 

Vera Järvenreuna Kulttuuri 

Matleena Moisio Liikunta 

 
	

Yleistä 
Iltakoulun vuosi 2015 sujui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Toimintasuunnitelman mukaisesti 
Iltakoulun toiminnan painopistealueina olivat jäsenistön etujen valvonta ja yhteisöllisyyden luominen, 
joita molempia toteutettiin esimerkillisesti järjestön toiminnan eri sektoreilla. 

Edunvalvonnan osalta jatkettiin vahvaa koulutuspolitiikkaa sekä kasvatettiin työelämä- ja 
alumnisektoria merkittävästi. Yhteisöllisyyden luomiseen keskityttiin erilaisten tapahtumien ja 
toiminnan avoimuuden kautta läpi vuoden. Uusien opiskelijoiden kannalta yhteisöllisyyteen 
panostettiin kehittämällä tutorointia yhä pidemmälle. Iltakoululla tuli vuonna 2015 täyteen 40 vuotta 
rekisteröitynä yhdistyksenä, mikä näkyi hallituksen toiminnassa läpi vuoden erityisesti vuosijuhlien 
valmistelemisena ja viimein niiden juhlimisena marraskuussa. 

Tässä toimintakertomuksessa Iltakoulun toimintaa vuonna 2015 on esitelty sektoreittain. 

 
Talous 
Vuosi 2015 oli Iltakoululle taloudellisesti onnistunut, vaikka tulos jäikin alijäämäiseksi. Vuosijuhlien 
järjestämisestä koituvan alijäämän mahdollisuuteen oli varauduttu etukäteen kerryttämällä ylijäämää 
vuodesta 2013. Ylijäämä ei kuitenkaan kulunut kokonaisuudessaan pois vuoden aikana, vaan 
Iltakoululla on vuoden 2016 alussa käytössään enemmän rahaa kuin esimerkiksi vuoden 2014 alussa. 
Iltakoulu on siis edelleen vakavarainen järjestö, jonka resurssit riittävät monipuolisen toiminnan 
järjestämiseen. Hallitukselle on pidetty vuoden aikana talouskatsauksia ja rahastonhoitaja on pitänyt 
hallitusta ajan tasalla Iltakoulun taloustilanteesta. Rahastonhoitaja on myös avustanut eri sektoreiden 
vastaavia talousarvioesityksen seurannassa. 
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Menot olivat vuonna 2015 lähes joka sektorilla talousarvioon merkittyä suuremmat ja erityisesti 
vuosijuhliin käytettiin budjetoitua enemmän rahaa. Tämän mahdollisti huomattavasti arvioitua 
enemmän tuottanut valmennuskurssi, jonka ansiosta syksyn tapahtumiin voitiin käyttää enemmän 
rahaa kuin oli suunniteltu. Käteiskassan kirjanpidossa havaittiin jonkin verran ongelmia. Kassassa oli 
useamman kerran enemmän rahaa kuin siellä kirjanpidon mukaan olisi pitänyt olla. Jatkossa 
hallituksen olisi syytä pohtia keinoja minimoida käteiskassan käyttöä ja painottaa ainejärjestötilan 
päivystäjille huolellisuutta kirjanpidossa, sekä käteiskassan päivittäistä laskemista. 

 
Varainhankinta 
Vuonna 2015 varainhankinta oli monipuolista ja siihen pyrittiin vuosijuhlia varten panostamaan 
eriyttämällä varainhankintasektori työ- ja alumnivastaavan tehtävistä. Vuosijuhlia varten perustettiin 
varainhankintatoimikunta, ja syksyllä myös vuosijuhlatoimikunta osallistui varainhankintaan.  

Tärkeimpiä tulonlähteitä Iltakoululle olivat tapahtumien pääsymaksut, valmennuskurssimaksut, 
yhteistyö- ja mainossopimukset, Tampereen ylioppilaskunnan toiminta-avustus, uusien jäsenten 
jäsenmaksut sekä tavaroiden myyntitulot. Näistä tulonlähteistä varainhankintavastaavan tehtäviin 
kuuluvat erilaiset sopimukset ja tavaroiden myynti. 

Yhteistyösopimuksia ravintoloiden kanssa tehtiin kaksi. Yhteistyötä jatkettiin ravintola Doriksen 
kanssa, ja siellä järjestettiin vuoden aikana sopimuksen edellyttämät kaksi tilaisuutta, yksi keväällä ja 
toinen syksyllä. Baariyhteistyökumppani oli vuonna 2015 ravintola Artturiin, jossa järjestettiin kolme 
tapahtumaa vuoden aikana. Doris ja Artturi saivat sopimuksen kautta mainokset syksyllä 2015 
aloittaneiden opiskelijoiden haalareihin sekä Iltakoulun nettisivuille. Doris maksoi sopimuksesta 300 
euroa ja Artturi 400 euroa.  

Iltakoulun valmennuskurssi järjestettiin perinteisesti kuusipäiväisenä intensiivikurssina toukokuussa, 
ja sille osallistui 22 henkilöä. Täyden kurssin ohella myytiin myös materiaalipakettia, jonka tilasi 18 
henkilöä. Opiskelupaikan sai kurssille osallistuneista yhdeksän ja materiaalipaketin tilanneista kuusi 
henkilöä. Kurssi maksoi 290 euroa ja materiaalipaketti 80 euroa. Kiitettävää palautetta saanut ja 
suosiotaan kasvattanut kurssi teki erittäin hyvän tuloksen. Kurssista koituneet menot vähennettynä se 
tuotti noin 4500 euroa. 

Haalarimainosten hankkimiseen osallistettiin uudet opiskelijat, koska perinteisesti 
haalarimainostuloilla on lyhentämättömänä vähennetty haalareiden kustannuksia. Vuoden 2015 fuksit 
olivat aktiivisia mainosten hankkimisessa, ja lopulta haalareissa oli yhteensä kymmenen mainosta. 
Mainospaikan ostivat Elvalan Tennis Oy, Conlog Oy, S-Ryhmä, Tiikerihai, Minetti Oy, 
Intokustannus/Le Monde Diplomatique, sekä Koulutuskeskus Sedu. Lisäksi haalareihin saivat 
mainoksen pohjalta Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, joka sponsoroi vuosijuhlia. 

Tavaramyynti kasvoi vuonna 2015. Uusia laulukirjoja myytiin fukseille, mutta erityisesti uudet 
haalarimerkit menivät hyvin kaupaksi jopa yli ainejärjestörajojen. Vuoden aikana lanseerattiin useita 
uusia haalarimerkkejä, muun muassa keväällä järjestetyn haalarimerkkikilpailun kautta. Merkkejä 
tilattiin vuoden aikana kolme erää. Keväällä, syksyllä, ja kolmannen kerran vuosijuhlia varten. 

Vuoden 2015 toimintasuunnitelman edellyttämä varainhankintatoimikunta perustettiin alkuvuodesta, 
ja se toimi kevätkauden. Toimikunnassa oli viisi jäsentä ja tapaamisia oli noin kerran kuukaudessa.  
Kevään kokemusten perusteella todettiin, ettei toimikunnan toimintaa kannata enää jatkaa syksyllä. 
Yleinen taloudellinen tilanne oli vähentänyt yritysten ja järjestöjen innokkuutta yhteistyöhön.  

Kokonaisuudessaan Iltakoulun varainhankinta oli vuonna 2015 erittäin onnistunutta. Vanhoja, hyviksi 
todettuja yhteistyösopimuksia jatkettiin, uusia sopimuksia tehtiin ja uusia varainhankinnan keinoja 
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hyödynnettiin. Esimerkiksi ainejärjestötilaan hankittiin Moccamaster-merkkinen kahvinkeitin 
nettisivujen mainostilaa vastaan. Vuoden 2015 talousarvion Tulot-kohdan arvioista kaikki ylitettiin.  
 
Koulutuspolitiikka 
Vuonna 2015 koulutuspoliittisella sektorilla pääpaino keskittyi Tampere 3 -hankkeeseen, sillä 
käänteet tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymiseen liittyen olivat nopeita ja tiedotus prosessia 
vetäneiden osalta vähäistä. Näin ollen politiikan tutkimuksen opiskelijoille tehtiin kooste hankkeen 
tilanteesta keväällä 2015. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava seurasi hallitusvuoden ajan eri 
tiedotuskanavia, sekä osallistui keskustelutilaisuuksiin ja työpajaan korkeakouluyhteistyöhön liittyen. 
Lisäksi Iltakoulun puheenjohtaja toimi varajäsenenä Tampere3-hankkeen Liiketoiminta, johtaminen 
ja yrittäjyys -alatyöryhmässä.  

Keväällä 2015 Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava teki politiikan tutkimuksen opiskelijoille 
kyselyn koskien Tampere3-prosessia, nykymuotoista johtamiskorkeakoulua ja politiikan tutkimuksen 
tulevaisuusnäkymiä. Kyselyn kooste toimitettiin politiikan tutkimuksen henkilökunnalle ja Tamylle. 

Yhteydenpito ja eri tiedotuskanavien seuraaminen olivat myös vuonna 2015 tärkeä osa 
koulutuspoliittisen vastaavan toimintaa. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava osallistui ahkerasti 
Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry:n kollegioihin ja Tamyn koulutuspoliittisen valiokunnan 
toimintaan. Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava osallistui Tamyn koulutustilaisuuksiin, KOO-
iltoihin ja esimerkiksi SYY-Tampereen järjestämiin tapaamisiin.  Vuonna 2015 keskusteluyhteys 
Tamyyn ja johtamiskorkeakoulun muihin koulutuspoliittisiin vastaaviin oli aktiivinen. 
Koulutuspoliittinen vastaava seurasi myös ahkerasti eri sähköpostilistoja ja yliopiston intraa sekä 
tiedotti politiikan tutkimuksen opiskelijoille tärkeistä koulutuspoliittisista asioista. 

Vuonna 2015 avattiin opiskelijajäsenten haku politiikan tutkimuksen opetusneuvostoon. Entistä 
paremman edustuksellisuuden saavuttamiseksi ja runsaan kiinnostuksen ansiosta opetusneuvostoon 
valittiin sekä kandi- että maisteritason opiskelijat molempiin opintosuuntiin ja heille varajäsenet. 
Lisäksi vuonna 2015 johtamiskorkeakoulun johtokuntaan saatiin opiskelijaedustaja myös politiikan 
tutkimuksesta, kun vapautuneelle paikalle valittiin uusi jäsen.  

Perinteeksi muodostuneeseen tapaan Iltakoulun jäsenistöltä kerättiin e-lomakkeella lukuvuosipalaute. 
Koulutuspoliittinen vastaava kokosi palautteesta koosteen, joka esiteltiin henkilökunnan ja 
opiskelijoiden yhteisessä Simaa ja tippaleipiä -tilaisuudessa toukokuussa. Koosteesta käytiin 
keskustelua henkilökunnan kanssa myös jälkikäteen, ja päätettiin selvittää opiskelijoilta haluttuja 
kurssikokonaisuuksia, opetusmuotoja ja aiheita alkuvuodesta 2016 niin, että näkemykset voidaan 
ottaa huomioon heti opetuksen suunnittelussa. Lukuvuosipalaute keräsi yhteensä 36 vastausta ja 
palautteen pohjalta lukuvuoden parhaaksi opettajaksi valittiin Elina Kestilä-Kekkonen, joka palkittiin 
kukkasin. Kestilä-Kekkonen palkittiin Iltakoulun keräämien perustelujen perusteella myös Tampereen 
yliopiston vuoden Hyvä opettaja -palkinnolla. 

Vuonna 2015 järjestettiin erillinen infotilaisuus opintosuuntiin hakuun liittyen 2.3.2015. Vuoden 2015 
haussa opintosuuntiin jakauduttiin epätasaisesti, sillä kansainväliseen politiikkaan valittiin 21 ja 
valtio-oppiin 10 opiskelijaa. Jatkossa opintosuuntaan voidaan valita enintään 60 % kaikista hakijoista, 
joten muutoksesta tiedotettiin politologit -sähköpostilistalla ja aihe oli agendalla myös 
opintoaamiaisella 6.10.2015. Lisäksi opintoaamiaisella vanhemmat opiskelijat esittelivät 
sivuaineopintojaan. 

Vuonna 2015 tehtiin yhteistyötä henkilökunnan kanssa harjoittelupankkiin liittyen. Iltakoulun 
kotisivuille perustettu harjoittelupankki ei kerännyt yhteystietoja opiskelijoiden kontaktoinnista 
huolimatta, joten sitä päätettiin kehittää. Jatkossa harjoittelun suorittaneet opiskelijat tekevät 
raportistaan abstraktin, joka julkaistaan politiikan tutkimuksen nettisivuilla. Näin 
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harjoittelukokemukset saadaan jatkossa kootusti opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi koulutuspoliittinen 
vastaava järjesti yhteistyössä henkilökunnan kanssa harjoitteluseminaarin 27.4.2015. 
Harjoitteluseminaarissa agendalla oli opiskelijoiden harjoittelukokemusten lisäksi harjoittelu osana 
opintoja henkilökunnan näkökulmasta. Harjoittelukäytännöistä kertoi johtamiskorkeakoulun 
opintosihteeri. Koulutuspoliittinen vastaava järjesti syksyllä lisäksi Maisterimiitin, jossa alumnit 
kertoivat työelämäkokemuksistaan. 

Politiikan tutkimuksen omia asioita, kuten opetuksen laatua, valtio-opin ja kansainvälisen politiikan 
oppiaineiden opiskelua, sekä kurssipalautteita käsiteltiin politiikan tutkimuksen opetusneuvostossa. 
Opetusneuvoston kokousten sihteerinä toimi aikaisempaan tapaan Iltakoulun koulutuspoliittinen 
vastaava. Aikaisempien vuosien tapaan opetusneuvostossa ideoitiin uusille opiskelijoille suunnattu 
perinteinen lukuvuoden avajaisseminaari, joka järjestettiin 17.9.2015 teemalla ”yliopisto 
yhteiskunnassa”. Lukuvuoden avajaisseminaaria järjestäneessä työryhmässä opiskelijoita edustivat 
Iltakoulun puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava, lisäksi seminaarin paneelissa puhujina oli 
perinteen mukaan kaksi ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Lisäksi seminaarissa esiteltiin kevään 2015 
tutkimustyöpajoja. 

Tampereen yliopistossa otetaan käyttöön sähköinen kurssipalautejärjestelmä vuonna 2016. Iltakoulun 
puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuivat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman 
kurssipalautelomakkeen päivittämiseen. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa on ollut toimiva 
palautejärjestelmä, joten palautekulttuurin säilyttämiseen tulee panostaa myös sähköisen lomakkeen 
aikana. 

 
Tiedotus ja viestintä 
Aikaisempien vuosien tapaan Iltakoulun keskeisimpinä tiedotuskanavina vuonna 2015 toimivat 
sähköpostilistat. Tiedotukseen käytettiin kahta sähköpostilistaa, joista politologit-lista keskittyi 
politiikan tutkimuksen opiskeluun ja ainejärjestöön liittyviin asioihin. Iltakoulu_jutut-listaa sen sijaan 
käytettiin jäsenistön vapaamuotoisempaan tiedotukseen. Listalla jäsenistö saattoi tiedottaa laajemmin 
heitä kiinnostavista asioista, kuten vapaista asunnoista. Iltakoulu keskittyi tiedottamaan tulevista 
tapahtumista ja muista ainejärjestön asioista. Tämän lisäksi tiedotettiin muista asioista, jotka saattoivat 
kiinnostaa politiikan tutkimuksen opiskelijoita. Tamyn sähköpostilistoilta tulleita viestejä välitettiin 
jäsenistölle ja eri sektoreiden viestintä pyrittiin pitämään selkeänä kokoamalla yksittäisiä viestejä 
laajempia uutiskirjeitä. Tällaisia uutiskirjeitä laadittiin esimerkiksi kulttuuri- ja ympäristösektorin 
viesteistä.  

Jäsenistölle on lähetetty kutsu ennen jokaista hallituksen kokousta. Kutsussa sekä Iltakoulun 
nettisivuilla on ilmoitettu kokouspaikka ja -aika. Lisäksi jokaisen kokouksen jälkeen jäsenistölle on 
lähetetty tiivistelmä kokouksessa käsitellyistä asioista. Näin hallituksen toiminta on pyritty pitämään 
avoimena ja helposti lähestyttävänä.  

Sähköpostilistojen rinnalla toisena aktiivisena tiedotuskanavana on toiminut Facebook. On pyritty 
siihen, että sähköpostitse tiedotettavat asiat löytyisivät myös Facebookista. Näin ollen Facebookissa 
on tiedotettu lähes kaikista ainejärjestön ajankohtaisista asioista – niin asiapitoisista kuin 
vapaamuotoisemmistakin.  

Pääasiallisena tiedotuskanavana Facebookissa on toiminut Iltakoulun Facebook-profiili, 
epävirallisempana tiedotuskanavana jäsenistö on käyttänyt Iltakoululla on asiaa! –nimistä ryhmää. IK 
aktiivit –niminen ryhmä on koonnut yhteen eri tahoilla vaikuttavia iltakoululaisia. Näiden lisäksi 
vuonna 2015 Facebookiin luotiin Iltakoulun hyvinvointiryhmä, jossa voidaan organisoida esimerkiksi 
liikunta- ja kulttuuritempauksia, ja jossa jäsenistö voi myös omaehtoisesti tiedottaa harrasteasioista. 
Eduskuntavaalien aikaan aktivoitiin Iltakoulun eduskuntavaalisivu, jossa jäsenistö sai vapaasti 
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tiedottaa ja keskustella eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista; kyseisen sivun käyttö oli kuitenkin 
lopulta varsin vähäistä. Iltakoulun Facebook-sivuille on lisätty lyhyt englanninkielinen kuvaus ja 
linkit, jotka vievät Iltakoulun nettisivuille. Muutoinkin Facebookissa on tehostettu englanninkielistä 
tiedottamista erityisesti tapahtumien osalta. 

Edellä mainittujen tiedotuskanavien lisäksi Iltakoulu otti käyttöön oman Instagram-tilin, jolla 
julkaistiin erilaisia kuvia Iltakoulun toiminnasta. Instagram-kuvilla voitiin tiedottaa sekä virallisista 
että epävirallisista asioista: kuvia julkaistiin yhdistyksen arjesta, esimerkiksi tapahtumista, hallituksen 
työskentelystä ja ainejärjestötilasta.  

Vuonna 2015 otettiin käyttöön myös hallituksen jäsenten uudet iltakoulu.org-päätteiset sähköpostit. 
Uudistuksen tarkoituksena oli tehdä tiedotuksesta yhdenmukaisemman näköistä ja vähentää 
henkilökohtaisten student.uta.fi-päätteisten sähköpostiosoitteiden käyttöä hallitustoiminnassa. Lisäksi 
sähköpostiuudistus yhtenäisti Iltakoulun ulospäin suuntautunutta viestintää ja lisäsi jatkuvuutta 
hallitusten välillä, sillä kaikki vanhat viestit varmuuskopioitiin ja sähköpostit siirtyivät sellaisinaan 
seuraaville hallituksen jäsenille. Hallituksen eri sektorien omien sähköpostien lisäksi vuosijuhlia 
varten luotiin oma sähköposti, jonka kautta informoitiin vuosijuhlille ilmoittautuneita. 

Iltakoulu oli mukana yliopiston avoimien ovien päivässä, joka järjestettiin 6.5.2015 nimellä 
”Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle”. Kolmen korkeakoulun tarjontaa lukiolaisille esitelleessä 
tapahtumassa johtamiskorkeakoululla oli oma pisteensä, jonka jakoivat politiikan tutkimus, 
hallintotieteet, sekä kauppatieteet. Iltakoulun pisteellä tarjoiltiin karkkia ja jaettiin esitteitä politiikan 
tutkimuksesta. Esittelypisteen lisäksi Iltakoulu esitteli politiikan tutkimusta osana 
johtamiskorkeakoulua yliopiston päätalolla.  

Avoimien ovien päivän lisäksi Iltakoulu osallistui Johtajuussymposiumin järjestämiseen. Iltakoululla 
oli ensimmäisenä symposiumpäivänä oma pöytä, jonka äärellä oli tarjolla karkkia ja jolla myytiin 
haalarimerkkejä. Tämän lisäksi pisteellä vierailijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua 
leikkimieliseen politiikkavisailuun. Iltakoululaiset osallistuivat myös Johtajuussymposiumin 
ohjelmanumeroihin: hallituksen puheenjohtaja pj-kilpailuun, rahastonhoitaja väittelykilpailuun 
yhdessä politiikan tutkimuksen henkilökunnan edustajien kanssa. Varainhankintavastaava vastasi 
Johtajuussymposiumin päiväosuuden juontamisesta. 

Vuoden 2015 aikana Iltakoulun nettisivuja päivitettiin jatkuvasti pyrkimyksenä pitää ne ajan tasalla, 
jotta kaikki oleellinen tieto löytyisi kattavasti eri lähteistä. Yhteistyötä ATK-Myrrysmiehen kanssa 
jatkettiin, jotta nettisivujen käyttömukavuus ja tietoturva säilyisivät ennallaan. Nettisivujen sisältöä 
päivitettiin ja muutettiin runsaasti vuoden aikana. Esimerkiksi Iltakoulun vuosijuhlien ja 
valmennuskurssin kannalta nettisivut olivat tärkeä tiedotuskanava ja niitä varten sivuille luotiin omat 
osiot. Iltakoulun nettisivut ovat olleet olennainen tiedonlähde siten myös Iltakoulun ulkopuolisille ja 
toiminnasta kiinnostuneille. Osa nettisivujen keskeisintä tarjontaa on kuvagalleria, josta löytyy kuvia 
Iltakoulun tapahtumista. Galleriaa on päivitetty pitkin vuotta.  

Iltakoulun nettisivuilla pyrittiin huomioimaan kansainvälisyys. Nettisivujen In English -osio 
päivitettiin, minkä lisäksi nettisivuille luotiin pienimuotoinen ruotsinkielinen Vad är Iltakoulu? -osio. 
Alumnitoiminnan aktivoitumisen ja kehittymisen myötä nettisivujen alumniosiota päivitettiin 
lisäämällä alasivuiksi alumnipankki ja verkostot. Verkosto-sivuilta löytyvät kaikki olennaiset 
alumneille suunnatut tiedotuskanavat, esimerkiksi uutuutena vuonna 2015 käyttöön otettu LinkedIn.  

Myös vuonna 2015 Iltakoulun toiminnasta kerättiin laajalti jäsenistön palautetta. Keskeisimpänä 
palautekanavana toimi vuoden lopussa toteutettu Iltakoulun toimintakysely, jonka avulla kerättiin 
tietoa jäsenistön tyytyväisyydestä eri sektoreiden toimintaan. Edellisvuoden tapaan kysely toteutettiin 
hyväksi havaitulla Google Forms -palvelulla. Kyselystä tiedottaessa painotettiin vastaamisen tärkeyttä 
yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Toimintakyselyn lisäksi fukseilta kerättiin palautetta heti 
ensimmäisten opiskeluviikkojen eli Hiiriviikkojen jälkeen erillisellä Hiirikyselyllä. Myös 
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toimintakyselyssä oli oma fukseille kohdistettu osionsa, jossa kerättiin palautetta Hiiriviikoista ja 
tutoroinnista. 

 
Tasa-arvo, sosiaalipolitiikka ja ympäristö 
Kuten edellisinäkin vuosina, Iltakoulun toiminnassa on pyritty toteuttamaan moniulotteista tasa-arvoa. 
Tämä näkyy esimerkiksi siten, että vuoden tapahtumat ja toimikunnat ovat olleet kaikille jäsenille 
avoimia. Toiminta on juuri tasa-arvonäkökulmasta pyritty pitämään tänäkin vuonna monipuolisena ja 
kaikkia innostavana. Lisäksi Iltakoulu liittyi oikeusministeriön ”Syrjinnästä vapaa alue” -kampanjaan, 
jonka osoituksena kampanjan merkki löytyy ainejärjestötilasta. 

Sosiaalipolitiikka on tänäkin vuonna ollut Iltakoulun toiminnassa läsnä tiedotuksen kautta. 
Esimerkiksi erinäisistä yliopiston palveluista on kerrottu jäsenistölle sähköpostitse aktiivisesti läpi 
vuoden. Myös ympäristöarvoja on pyritty ajamaan vuonna 2015. Ainejärjestötilassa on huolehdittu 
kierrätyksestä, tarjoiltu ainoastaan Reilun Kaupan kahvia, sekä käytetty pestäviä kuppeja pahvisten 
sijaan. Tapahtumista kertyneet pullot on palautettu poikkeuksetta ja roskien keruu hoidettu aina 
asianmukaisesti. Tamyn sekä muiden järjestöjen ympäristöaiheisista tapahtumista tiedotettiin 
sähköpostilistoilla. 

 
Työelämä 
Iltakoulun työelämäsektorille tuotiin vuonna 2015 lisää monipuolisuutta ja ripaus viihteellisyyttä. 
Perinteisten työelämäpaneelien ja Helsingin ekskursion lisäksi järjestettiin muun muassa 
konttoriKALJA-niminen tapahtuma, jonka tarkoitus oli pienentää kynnystä saapua 
työelämätapahtumaan sekä rikkoa työelämätapahtumien vanhoja kaavoja. Työelämäpuolella jatkettiin 
myös aktiivista viestintää politologit-sähköpostilistaa ja Facebookia käyttäen. Vuoden 2015 
työelämävastaava pyrki tietoisesti panostamaan etenkin viestien luettavuuteen. Työelämäaiheisiin 
viesteihin pyrittiin lisäämään räväkkyyttä ja mielenkiintoa aiempaa rennommalla kirjoitustyylillä. 
Uutuutena verkostojen joukkoon saapui LinkedIn, josta Iltakoulu löytyy nimellä Iltakoulu Ry. Lisäksi 
yhteistyötä niin Tampereen yliopiston sisällä kuin yliopiston ulkopuolisten työelämätoimijoiden ja 
etenkin alumnien suuntaan saatiin ylläpidettyä ja tiivistettyä. 

Vuosi 2015 alkoi työelämätapahtumien osalta Tamyn järjestämällä Työelämän kontaktipäivällä. 
Iltakoulu tiedotti jäsenistölleen tapahtumasta. Samana päivänä (27.1.2015) järjestettiin Helsingissä 
myös Valtiotieteilijöiden työelämämessut, joille muutama Iltakoulun jäsen lähti. Kevään 
yhteistyötapahtumista JKY:n järjestämässä ”Johtamiskorkeakoululainen työelämässä”-tapahtumassa 
oli panelistina Iltakoulun alumni Marjukka Virtanen, joka työskentelee Ernst & Youngilla. Iltakoulu 
ry oli mukana tapahtuman toteutuksessa ja markkinoinnissa, vaikka päävastuun kantoikin JKY. 
Lopulta kuuntelijoita saapui odotettua vähemmän, vaikka tapahtuman puhujat olivat alojensa huipulta.  

Alkuvuodelle suunniteltiin myös kotikaupunkiekskursio Tampereelle. Tapahtuman ideoinnissa olivat 
työelämävastaavan lisäksi mukana vuoden 2015 ekskursiotyöryhmän jäsenet. Tapahtuma toteutui 
lopulta kahdessa osassa, 31.3 ja 15.4. Ensimmäisenä vierailupäivänä kohteina olivat Aamulehden 
toimitus sekä Tampereen kaupungin viestintäyksikkö ja kuntademokratian osasto. 
”Kotikaupunkieksku vol 2” suuntasi puolestaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) 
Tampereen toimipisteeseen, jossa peräti kuuden osaston johtajat kertoivat paikalla olleille 
iltakoululaisille omasta työstään ja aluehallintoviraston toiminnasta. Kotikaupunkiekskursioiden 
tavoite, eli tehdä paikallisia työnantajia tutuksi jäsenistölle, saavutettiin, mutta kävijämäärä jäi melko 
alhaiseksi.  
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Työelämäpuolen syksy avattiin yhteistyötapahtumalla SYY-Tampereen kanssa. Työelämäpaneelissa 
puhujina olivat Iltakoulun alumneista valtiovarainministeriössä työskentelevä Leea Rautanen-Muhli 
sekä Sami Lahdensuo (CMI). Tapahtuma onnistui erittäin hyvin ja keräsi kuulijoita yli 
ainejärjestörajojen. Iltakoulu onnistui tilaisuudesta tiedottamisessa, minkä lisäksi jäsenistöltä saatiin 
positiivista palautetta tapahtuman rakenteesta. Yhteistyö SYY-Tampereen kanssa oli sujuvaa ja 
järjestöjen välistä yhteistyötä toivotaan ylläpidettävän myös tulevina vuosina.  

Vuoden alkupuolella Iltakoulu sai yhteydenoton Kannunvalajilta Helsingistä koskien ensimmäistä 
kertaa järjestettäviä valtakunnallisia Yhteiskuntatieteilijäpäiviä. Alun perin tarkoituksena oli, että 
Iltakoulu yhdessä monien muiden ainejärjestöjen kanssa olisi suunnittelemassa ja toteuttamassa 
tapahtumaa tasa-arvoisena yhteistyökumppanina Kannunvalajien kanssa. Iltakoulu päätti lähteä 
mukaan projektiin, mutta kesän aikana Helsingin päässä kohdattujen ongelmien vuoksi yhteistyöhön 
perustuva suunnitelma hylättiin ja Yhteiskuntatieteilijäpäivät järjestettiin Helsingin ainejärjestöjen 
johdolla. Iltakoulu tiedotti tapahtumasta aktiivisesti ja noin 15 iltakoululaista matkasi 
Yhteiskuntatieteilijäpäiville. Tapahtuman anti oli monipuolista ja mikäli Yhteiskuntatieteilijäpäiviä 
järjestetään tulevaisuudessa, voisi Iltakoulu mahdollisuuksiensa mukaan olla vahvemmin osallisena 
niiden suunnittelussa.  

Marraskuussa 2015 sai ensi-iltansa konttoriKALJA-niminen työelämäspektaakkeli. Tarkoituksena oli 
järjestää viihteellinen ja ohjelmaltaan kevyt työelämätapahtuma, jossa ei olisi perinteistä 
paneelirakennetta tai ”ulkopuolisia” puhujia. Samalla pyrittiin madaltamaan jäsenistön kynnystä 
saapua työelämätapahtumiin ja murtaa ennakkoluuloja työelämäsektoria kohtaan. Ilta pidettiin Sorin 
saunalla ja osallistujille kustannettiin saunakalja. KonttoriKALJAssa työelämävastaava Mäkäläinen 
esitteli yhteiskunnallisten alojen työllisyystilannetta, Iltakoulun alumnien sijoittumista 
työmarkkinoilla sekä teki tutuksi työelämätietouden kannalta hyödyllisiä nettisivuja. Lisäksi 
kaljatölkkeihin oli liimattu työelämäaiheisia faktoja. KonttoriKALJA oli menestys – paikalle saapui 
noin 60 uteliasta silmäparia. Tapahtumasta vastaanotettu palaute oli pelkästään positiivista ja samaan 
tyyliin järjestettyjä työelämätapahtumia toivottiin myös tuleville vuosille. 

Vuoden viimeinen työelämätapahtuma oli perinteinen Helsingin ekskursio, joka järjestettiin 
marraskuun 30. päivä. Ekskursiokohteina olivat Aleksanteri-instituutti, Euroopan komission Suomen 
edustusto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Ekskursiolle osallistui 12 politologia. 

 
Alumnit 
Vuonna 2014 käynnistynyt alumnitoiminta harppasi vuoden 2015 aikana valtavan askeleen eteenpäin. 
Yhteydenpitoa alumneihin lisättiin Facebookin Iltakoulun alumnit -ryhmässä sekä Attilan politologit 
-ryhmässä. Iltakoulun alumnivastaava ryhtyi vuoden alussa kirjoittamaan kuukausittain koosteita 
yliopiston ja ainejärjestön tapahtumista. Elokuussa järjestettiin myös ”Melko vanhojen politologien 
kokoontumisajot”-niminen alumnitapahtuma Iltakoulun alumni Ismo Isopoussun johdolla. Kesän 
aikana alkunsa sai Iltakoulun alumnit ry – ainejärjestön entisten opiskelijoiden virallinen yhdistys, 
jonka perustaminen mahdollistaa Iltakoulun alumnitoiminnan kehittämisen aivan uudelle tasolle.  

Kuten jo edeltävänä vuonna, Facebook oli myös 2015 tärkein viestintäkanava ainejärjestön ja 
alumnien välillä. Alumnipankissa olevien yhteystietojen määrä tuplaantui, mutta ongelmana oli 
alumnien etsimisen vaikeus. Lukuisista muistutuksista huolimatta esim. Facebookissa löytyvistä 
alumneista vain osa lisäsi tietonsa alumnipankkiin. Lisäksi uusien nimien etsiminen tuotti vaikeuksia 
ja osa alumnipankin tiedoista havaittiin vuoden aikana vanhentuneiksi. Alumnipankista on kuitenkin 
huomattavaa hyötyä tapahtumien suunnittelussa, sillä se mahdollistaa suorat yhteydenotot.  

Alumnivastaavan Facebookiin kirjoittamat kuukausikirjeet saivat hyvän vastaanoton. Kesän 
alumnitapahtumassa sekä alumniyhdistyksen avaustapahtumassa alumnit toivoivat kuukausikirjeiden 
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jatkuvan myös tulevaisuudessa. Viestien kautta välitettiin yliopiston uutisia, kerrottiin Iltakoulun 
toiminnasta ja tapahtumista, raportoitiin Työväen Ampujien menestyksestä yliopiston futis- ja 
futsalsarjoissa sekä ilmoiteltiin alumneja koskevista tulevista tapahtumista. Esimerkiksi vuosijuhlista 
tiedotettiin alumneille Facebookin kautta mahdollisimman suuren näkyvyyden saamiseksi. 

Elokuun alussa järjestetty alumnitapahtuma keräsi Tampereelle noin 70 politologia. Iltakoulun alumni 
Ismo Isopoussun aloitteesta syntynyt tapahtuma tarjosi alumneille ohjelmaa aamupäivästä pitkälle 
seuraavaan yöhön. Päivän aikana noin 20 vuotta sitten opiskelleet iltakoululaiset saivat 
pikakatsauksen yliopistoon ja Iltakouluun niin puheiden kuin kampuskierroksen muodossa. 
Liikuntatalo Atalpalla alumneille järjestettiin sählyturnaus. Iltaohjelmana oli ruokailu ja vapaata 
seurustelua ensin Attilassa, sitten Telakalla ja lopuksi yhteistyöravintola Doriksessa. Tunnelma oli 
korkealla koko päivän ajan ja tapahtumasta kuultu palaute oli positiivista. Iltakoulu kiittää Ismoa 
hänen työstään tilaisuuden mahdollistamiseksi.  

Alumnitoiminnan isoin mullistus tapahtui Iltakoulun alumnit ry:n perustamisen muodossa. Alumnien 
keskuudessa syntynyt idea virallisesta yhdistyksestä toteutettiin kesällä 2015. Uusi yhdistys on avoin 
kaikille politiikkaa Tampereella opiskelleille, eikä se peri liittymismaksua. Yhdistys pyrkii 
järjestämään 2-4 tapahtumaa vuosittain. Iltakoulun alumnivastaavalle on varattu paikka 
alumniyhdistyksen hallituksessa, mikä ylläpitää yhdistysten välistä vuorovaikutusta. Tarkoitus on 
luoda Iltakoulun ja alumnien ry:n välille luonnollinen jatkumo, jossa opintonsa päättävät politologit 
liittyisivät automaattisesti alumniyhdistyksen jäseniksi. Yhteistyön toivotaan tuottavan myös 
opiskelijoiden ja alumnien yhteisiä tapahtumia, jotta edellä kuvatun kaltainen yhteys syntyisi.  

 
Ainejärjestötila 
Pinni A:n neljännessä kerroksessa sijaitseva ainejärjestötila toimi myös vuonna 2015 aktiivisena ja 
suosittuna jäsenistön kohtaamispaikkana. Ainejärjestötilassa päivystettiin lukuvuoden aikana 
maanantaista torstaihin kahdestatoista kahteen. Päivystystä hoitivat hallituslaiset ja jäsenistöstä 
rekrytoidut vapaaehtoiset. Jäsenillä oli myös mahdollisuus varata tila omaan käyttöönsä 
päivystysaikojen ulkopuolella. Ainejärjestötilassa myytiin vuoden ympäri edulliseen hintaan Reilun 
Kaupan kahvia ja teetä.  

Ainejärjestötilan viihtyvyys parani huomattavasti vuonna 2015. Tilaan hankittiin uusi kahvinkeitin ja 
tila sisustettiin uudelleen. Tilojen viihtyisyydestä huolehdittiin myös pitämällä tila siistinä aina 
päivystyksen ohella sekä kevään että syksyn suursiivouksen avulla.  

Ainejärjestötila oli myös vuonna 2015 merkittävä osa jäsenistön yhteisöllisyyttä. Tilassa tiedotettiin 
tapahtumista, vaihdettiin kuulumisia ja tavattiin politologeja yli vuosikurssirajojen.  

 
Tutorointi 
Tutorointi on yksi Iltakoulun tärkeimmistä painopistealueista, sillä järjestön jatkuvuus turvataan 
uusilla jäsenillä. Iltakoulun tutoroinnissa panostettiin vuonna 2014 opiskelujen alun vaivattomuuteen 
käytännön asioiden kannalta sekä yhteisöllisyyden luomiseen uusille opiskelijoille suunnatuilla 
tapahtumantäyteisillä Hiiriviikoilla. Vuonna 2015 vakiintui maisteritutoroinnin tarjoaminen suoraan 
maisterivaiheeseen valituille uusille opiskelijoille. Maisteritutoreita oli kaksi ja he yhdessä vastasivat 
maisteriopiskelijoiden tutoroinnista.  

Iltakoulun tutortoiminta aloitettiin vuonna 2015 hyvissä ajoin helmikuussa tutorien rekrytoinnilla. 
Hakijoita oli enemmän kuin tutoreiksi oli mahdollista ottaa, joten osa jouduttiin karsimaan. Lopulta 
Iltakoululle valittiin 17 tutoria tutorvastaavan lisäksi. Myöhemmin tutoreista muodostettiin yhdeksän 
tutorparia. Iltakoulun tutorit osallistuivat sekä yliopiston järjestämään tutorkoulutukseen että 
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johtamiskorkeakoulun koulutustilaisuuteen.  

Tutorvastaava osallistui pitkin kevättä Tamyn järjestämiin tutorvastaavien tapaamisiin. Koska 
tavoitteena oli saada syksyn ideointi ja suunnittelu valmiiksi ennen kesää, tutorit kokoustivat lukuisia 
kertoja kevään aikana. Tutorointia pyrittiin kehittämään ottamalla oppia saadusta palautteesta, omista 
kokemuksista ja muiden ainejärjestöjen käytännöistä.  

Erityisesti Iltakoulun fuksiviikkojen eli Hiiriviikkojen suunnittelussa yhteistyötä tehtiin tapahtuma-, 
kulttuuri- ja liikuntavastaavien kanssa. Hiiriviikkojen konseptia jatkettiin ja kehitettiin edelleen. 
Edellisten vuosien ohjelmia tarkasteltiin ja aikaisempia, hyväksi havaittuja tapahtumia jatkettiin. 
Hiiriviikoille kehitettiin myös kokonaan uudenlaisia tapahtumia kuten Kekkosbileet ja Kaupinojan 
saunalla järjestetyt Grillibileet. Tapahtumien aikataulussa ja järjestyksessä pyrittiin huomioimaan 
uusien opiskelijoiden orientoivat opinnot, luentoajat ja yleinen mielekkyys. Tutorit päättivät myös 
jatkaa Hiiripassin käyttöä sitä jalostaen. Fuksi-Antiin päätettiin myös panostaa erityisesti tavoitteena 
tehdä siitä monipuolinen, kattava ja mielenkiintoinen lukupaketti uusille opiskelijoille. 

Tuleviin opiskelijoihin otettiin yhteyttä heti kun se oli mahdollista. Hyväksymiskirjeen mukana 
opiskelemaan hyväksytyt saivat Iltakoulun tervehdyksen. Samoihin aikoihin luotiin myös Facebook-
ryhmä uusille opiskelijoille ja heidän tutoreilleen nopeaa tiedottamista, kyselyä ja vastaamista varten. 
Iltakoulun oma kirje lähetettiin elokuun puolella. Kirje sisälsi tervehdyksen Iltakoulun tutoreilta ja 
hallitukselta, Fuksi-Anti -lehden, informaatiota haalareista ja syksyn ohjelman. 

Sähköpostitse lähetetyn kyselyn avulla kartoitettiin uusien opiskelijoiden taustoja ja tarpeita. Kukin 
tutorpari soitti ennen orientoivien alkua heidän tutorryhmäänsä kuuluville opiskelijoille kyselläkseen 
kuulumisia ja tuntemuksia opiskelujen alusta. Uudet opiskelijat jaettiin alkusyksystä yhdeksään 
pienempään tutorryhmään. Yhtä ryhmää veti aina yksi tutorpari ja ryhmä tapasi useita kertoja syksyn 
mittaan varmistaen, että uudet opiskelijat saisivat kaiken tarvitsemansa tuen ja tiedon yliopisto-
opiskelun aloittamiseen. Tutorryhmissä käytiin läpi muun muassa tutkinto-ohjelman rakennetta, 
opiskelukäytäntöjä ja pidettiin kampuskierros. Lisäksi uusia opiskelijoita opastettiin kursseille 
ilmoittautumisessa ja yliopiston sähköisten palveluiden käytössä. 

Varsinainen tutorointi aloitettiin jo ennen orientoivien opintojen alkua tutorien järjestämällä 
epävirallisella hengailuiltamalla 26.8., jonka tarkoituksena oli tutustuttaa kaikkia hieman toisiinsa 
ennen virallista toimintaa ja näin pienentää kynnystä lähteä mukaan seuraaviin tapahtumiin. 
Seuraavana päivänä 27.8., ensimmäisten orientoivien opintojen jälkeen, tutorit ja hallitus pitivät 
esittäytymistilaisuuden ja illalla tutustumista jatkettiin legendaarisella tutustumissaunalla 
Media54:ssä. 28.8. orientoivien opintojen jälkeen fukseja kierrätettiin ympäri kampusta ja 
ensimmäiset tutortapaamiset pidettiin.  

Itse Hiiriviikot alkoivat maanantaina 31.8. Tällöin järjestetyn toisen tutortapaamisen jälkeen tutorit 
vetivät kaupunkikierroksen, jotta erityisesti juuri Tampereelle muuttaneet oppisivat tuntemaan uutta 
kotikaupunkiansa. Kaupunkikierroksen jälkeen vuorossa olivat Kekkosbileet TOAS Ilmarin 
kerhotiloissa. 1.-2.9. fuksit osallistuivat Johtajuussymposiumiin, jonka poikkitieteellisyys tarjosi 
fukseille mahdollisuuden tutustua myös Iltakoulun ulkopuolisiin opiskelijoihin ja yksikköönsä 
johtamiskorkeakouluun. 2.9. Järjestettiin legendaarinen Amazing Race -suunnistus,  jossa tv-
formaatin mukaisesti fuksit kiersivät Tampereen keskustassa sijaitsevia rasteja vihjeiden avulla.  

Yliopiston Avajaiset järjestettiin 3.9., johon fuksit osallistuivat kiertelemällä ständejä ja illalla 
osallistumalla Tamyn avajaisbileisiin. Seuraava viikko alkoi perinteisellä Iltakoulun Pispala-
kierroksella 7.9. Suositulla kierroksella tutustuttiin Pispalan peritamperelaiseen asuinalueeseen 
jalkaisin. Tiistaina 8.9. olivat luvassa Grillibileet Kaupinojan saunalla.  Keskiviikkona 9.9. 
iltakoululaiset joukkueet osallistuivat Tamyn huikeaan kaupunkisuunnistukseen, jossa voiton vei jo 
toisena vuotena peräkkäin Iltakoulun fukseista koostunut joukkue. Torstaina kaupunkisuunnistuksesta 
toivuttiin kollektiivisessa köllinnässä Sorsapuistossa syöden piknik-eväitä ja pelaillen. Hiiriviikkojen 
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viimeinen viikko oli tapahtumarikas. 

Maanantaina 14.9. Iltakoulu toivoi hyvää säätä, sillä vuorossa oli viimeinen kesäilta pihaleikkeineen 
ja saunoineen. Tiistaina 15.9. oli vuorossa hauska ja vauhdikas Challenge Accepted -kisailutapahtuma 
ja Fuksibileet Iltakoulun luottopaikassa Doriksessa. Keskiviikkona 16.9. sitsiharkoissa fukseille 
opetettiin Iltakoulun perinteisiä sitsilauluja ja sitsietikettiä. Ilta jatkui kulttuurispektaakkelilla, joka 
koostui poliittisen musiikin tietovisasta. Hiiriviikot huipentuivat perjantaina 18.9. unohtumattomilla 
fuksisitseillä. Kolme viikkoa kestävät Hiiriviikot olivat tiiviit ja jopa kuntoa koettelevat, mutta 
tutustuttivat uusia opiskelijoita toisiinsa, loivat ryhmähenkeä ja sitoivat heitä Iltakouluun. Syksyn 
ohjelma ei päättynyt Hiiriviikkoihin, vaan fuksit löysivät tiensä muihinkin tapahtumiin. Tutorointia 
jatkettiin tarpeen mukaan esimerkiksi yhteisillä lounailla tutorryhmien kesken.  

 
Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö 
Kansainvälisyyssektorilla onnistuttiin vuonna 2015 erityisen hyvin aktivoimaan kansainvälisiä 
tutoreita, ja sitä kautta myös osallistamaan kansainvälisiä opiskelijoita Iltakoulun toimintaan. 
Erityisesti englanninkieliseen tiedotukseen kiinnitettiin huomiota. Iltakoulun nettisivuille lisättiin 
alkuvuodesta englanninkielinen esittelyosio ja kansainvälisille opiskelijoille suunnattu sivu. Myös 
sosiaalisen median englanninkielisyyteen panostettiin koko vuoden ajan. Iltakoulun Facebook-sivulle 
lisättiin englanninkielinen kuvaus, ja kaikkiin vaihto-opiskelijoille sopiviin tapahtumiin luotiin 
tapahtumakuvaus myös englanniksi. Tutoreiden ja vaihto-opiskelijoiden yhteinen Facebook-ryhmä 
toimi myös aktiivisena tiedotuskanavana. Politiikan tutkimuksen kansainvälisille opiskelijoille 
lähetettiin edellisen vuoden tapaan tutustumispaketin mukana Iltakoulun esite, jotta ainejärjestön rooli 
tulisi heille heti tutuksi. Ensikontaktia kansainvälisiin opiskelijoihin pyrittiin saamaan myös Tamyn 
kv-järjestötorilla, jossa Iltakoululla oli oma esittelypiste. Myös Iltakoulun jäsenistöä tiedotettiin 
kansainvälisistä asioista, kuten vaihtohauista, kv-tapahtumista, ja kv-harjoittelupaikoista pääasiassa 
politologit-sähköpostilistan ja Iltakoulun Facebook-sivun kautta. 

Keväällä 2015 politiikan tutkimuksen koulutusohjelmaan tuli vain yksi uusi vaihto-opiskelija. Hän 
kävi aktiivisesti Iltakoulun tapahtumissa, ja tutustui suomalaisiin opiskelijoihin. Syyslukukaudella 
vaihto-opiskelijoita oli jo lähemmäs 40. Kansainvälisiä opiskelijoita osallistui aktiivisesti erityisesti 
alkusyksyn tapahtumiin. Jo ennen kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkojen alkua tarjottiin 
kv-opiskelijoille ja -tutoreille mahdollisuus tutustua toisiinsa Iltakoulu <3 Internationals -
tapahtumassa 23.8. Vapaamuotoiseen tapahtumaan saapui noin 60 osallistujaa. Hiiriviikkojen 
tapahtumista esimerkiksi Amazing Racessa, Kekkosbileissä, Pispalakierroksella ja Bussirundilla oli 
myös vahva vaihtariedustus. Iltakoulun tapahtumissa on käynyt vuoden aikana paljon sekä politiikan 
tutkimuksen, Russian & European Studies-ohjelman, että kauppatieteiden kansainvälisiä opiskelijoita. 

Vuonna 2015 Iltakoulun kv-tutorointiin tuli muutoksia, sillä politiikan tutkimuksen vaihto-
opiskelijoiden lisäksi tutorointivastuulle otettiin Russian and European Studies -ohjelman tutkinto-
opiskelijat. RES-ohjelman opiskelijoista kaksi hankki myös haalarit ja liittyi Iltakoulun jäseniksi. 
Uusien englanninkielisten jäsenten vuoksi englanninkieliseen tiedotukseen kiinnitettiin entistä 
enemmän huomiota, ja tärkeimpiä politologit-sähköpostilistalle tulleita asioita välitettiin heille 
englanniksi käännettynä.  

Iltakoulu oli kuluneen vuoden aikana aktiivisesti mukana kehittämässä johtamiskorkeakoulun 
kansainvälistä toimintaa. Yhteistyötä JKK:n ainejärjestöjen kansainvälisyyssektorien kanssa jatkettiin 
Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat -yksikköjärjestön puitteissa. Erityisen hyödylliseksi on koettu 
vaihto-opiskelijoiden jakaminen yhdessä JKK:n ainejärjestöjen kesken. JKY:n kanssa yhteistyössä 
järjestettiin loppusyksystä englanninkieliset sitsit, jotka oli suunnattu erityisesti vaihto-opiskelijoille 
(10.11, noin 60 osallistujaa). Saatu palaute kv-opiskelijoilta oli positiivista. Joulukuun puolivälissä 
järjestettiin JKK:n uusille kv-tutoreille yhteinen koulutus, jossa kerrottiin tutoroinnin perusasioita ja 
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jaettiin käytännön vinkkejä kevään 2016 tutorointiin.  

Iltakoululla kansainvälisiä tutoreita oli kuluneen vuoden keväällä 6 ja syksyllä 18. Tutoreiden 
rekrytointi sujui hyvin ja tutorit olivat aktiivisia läpi vuoden. Tutoreiden aktivointi ja ohjeistus 
kasvotusten ja yhteisen Facebook-keskustelun välityksellä on ollut tärkeää tutoroinnin onnistumiselle. 
Iltakoulun kansainvälisyys- ja kehitysyhteistyövastaavan opas päivitettiin loppuvuodesta. Se on 
koettu uuden vastaavan perehdytyksessä hyödylliseksi, ja lähetettiin pyynnöstä myös Tamyn kv-
asiantuntijan käyttöön. 

Kehitysyhteistyösektorilla päätettiin jatkaa tansanialaisen katulapsikodin Pamoja Child and Youth 
Foundationin tukemista, jota on pidetty hyvänä kohteena sen ruohonjuuritason toiminnan vuoksi. 
Pamojalle lahjoitettiin helmikuussa kolmesataa (300) euroa toimintaraporttia vastaan. Pamojaan 
pidettiin yhteyttä läpi vuoden, ja Iltakoulun jäsenistölle välitettiin kehitysyhteistyökohteen kuulumisia 
muutaman kerran vuoden aikana. Myös Fuksi-Antiin tehtiin juttu Pamojasta. Joulun alla Iltakoulu 
päätti tehdä vielä ylimääräisen kahdensadan (200) euron lahjoituksen Pamojalle. 

 
Tapahtumasektorin tapahtumat 
Iltakoulu järjesti vuonna 2015 todella aktiivisesti erilaisia ja monipuolisia tapahtumia. Näihin 
tapahtumiin ottivat osaa niin iltakoululaiset, vaihto-opiskelijat kuin muidenkin ainejärjestöjen 
edustajat. Suurin osa tapahtumista järjestettiin siten, että osallistuminen oli helppoa myös 
kansainvälisille opiskelijoille, ja esteettömyyteenkin pyrittiin niin paljon kun se suinkin oli vain 
mahdollista. Iltakoulun tapahtumat ovat olleet avoimia koko ainejärjestölle ja suurin osa myös kv-
opiskelijoille. 

Monipuolinen tapahtumatarjonta ja monikielinen viestintä aiheuttivat sen, että useat Iltakoulun 
tapahtumat olivat suosittuja ja miltei tupaten täynnä. Niin Iltakoulun opiskelijoiden kuin vaihto-
opiskelijoidenkin lisääntynyt kiinnostus tapahtumia kohtaan aiheutti ajoittain erityisesti syksyllä sen, 
että ajoittain resurssit tiloihin ja tarjoiluihin uhkasivat loppua. Iltakoulua odottaakin tällä saralla 
mielenkiintoisia haasteita tulevaisuudessa. 

Iltakoulu on pyrkinyt toiminnassaan aktiiviseen yhteistyöhön muiden ainejärjestöjen kanssa. 
Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia vuonna 2015 olivat esimerkiksi ”Tule sellaisena kuin et ole” -
sitsit Reettoreiden ja Vostokin kanssa, hankipallo Interaktion kanssa, Lastenkutsubileet Nätyn, 
Interaktion, Reettoreiden ja Vostokin kanssa, Lavatanssibileet (Iltakoulu perinteisesti vetovastuussa) 
Patinan, Cortexin, SOS:n ja Interaktion kanssa (avoimet kaikille järjestöille), sekä Kotibileet Staabin 
kanssa syksyllä.  Vuoden aikana tapahtumia organisoitiin erittäin monipuolisesti: tarjontaan kuului 
useita saunailtoja, sitsejä, pubivisoja ja perinteiksi muodostuneita tapahtumia. Perinteisistä 
tapahtumista esimerkkinä mainittakoon liikuntatapahtuma Talviolympialaiset, joissa yhdistyvät 
urheilu ja hauskanpito, Hiiriviikkojen kohokohdat Amazing Race ja Challenge Accepted, 
kulttuurisektorin järjestämä Bussirundi, sekä fuksien järjestämät pikkujoulut, jotka vuonna 2015 
toteutettiin 1920-luvun salakapakkateemalla. Vuoden tärkeimpänä tapahtumana järjestettiin 
Iltakoulun 40. vuosijuhlat, jotka osoittautuivat jymymenestykseksi ja ylivoimaisesti Iltakoulun 
historian suurimmiksi vuosijuhliksi 171 osallistujallaan. 

Jokaiseen tapahtumaan on ollut mahdollista osallistua myös alkoholia käyttämättä, esimerkiksi 
kaikilla sitseillä oli mahdollista valita alkoholiton menu. Hallituksen toiminnan eri sektorien välillä 
tehtiin runsaasti yhteistyötä yhdistelemällä liikuntatapahtumiin saunailtoja ja toteuttamalla tapahtumia 
yhdessä kulttuurisektorin kanssa. Vuoden 2015 aikana Iltakoulu ry järjesti kahdeksan saunailtaa eri 
tapahtumien yhteydessä: vuoden avaussauna, hankipallo, Talviolympialaiset, legendaarinen 
tutustumissauna, viimeinen kesäilta, haalarikastajaiset, KonttoriKALJA ja joulusauna. 
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Vuoden aikana järjestettiin viidet sitsit: Sitsarit, ”Tule sellaisena kuin ET ole” -sitsit, vappusitsit ja 
fuksisitsit, sekä JKY:n kanssa yhteistyössä kansainväliset sitsit. Näiden lisäksi Iltakoulu järjesti 
erilaisia teemabileitä, kuten Lastenkutsubileet, Mikael Agricola-bileet ja Kummelibileet. Vanhojen 
perinteisten tapahtumien lisäksi Iltakoulu pyrkii luomaan myös aivan uusia tapahtumia, ja vuonna 
2015 tästä esimerkkinä toimivatkin vappuviikojen WappuAreena sekä Hiiriviikoilla järjestetyt, 
Iltakoulun perinteitä esitelleet Kekkosbileet. 

Tapahtumia oli kaikkiaan paljon, ne olivat monipuolisia ja saivat paljon kehuja osallistujilta. Vuosi 
avattiin perinteisen avaussaunan merkeissä Tamkon saunalla 20.1. Teemana oli lasten syntymäpäivät, 
koska kyseisenä päivänä oli kulunut tismalleen 40 vuotta Iltakoulun rekisteröinnistä. Vuoden 
ensimmäiset sitsit, SitsARIt järjestettiin ARI-teemalla: pukeutumiskoodina kaikki henkilöt, esineet, 
asiat ynnä muut, joissa esiintyy ari-sana. 29.1. Amos-klubilla järjestetyille sitseille osallistui 55 
henkilöä. 

Joulukuussa 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana Iltakoulu oli kilpaillut Interaktion kanssa 
verenluovutuskilpailussa, jonka voittaja paljastettiin ja palkittiin Interaktion ja Iltakoulun hankipallo-
tapahtumassa. Iltakoululaiset ja interaktiolaiset olivat luovuttaneet verta Tampereen 
Veripalvelutoimistolla. Kilpailu oli tiukka, mutta Iltakoulu voitti kilpailun tarkoittaen sitä, että 
Interaktio palkitsi iltakoululaiset. Itse perinteinen hankipallo-ottelu pelattiin Sorsapuistossa ja 
jälkipelit käytiin  Sorin saunalla noin kolmenkymmenen hengen voimin. Tarjolla oli hedelmiä, 
keksejä, popcornia ja mehua. Ohjelmassa oli palkintojenjaon lisäksi mainoslaulukilpailu. 

5.3 Kisailua jatkettiin Sorsapuistossa perinteisten Talviolympialaisten merkeissä. Olympialaisissa oli 
osallistujia Iltakoulusta, Patinasta ja Cortexista. Osallistujat kilpailivat rasteilla erilaisissa 
olympialajeissa, kuten ampumahiihdossa, keihäänheitossa ja taitoluistelussa. Osallistujia 
olympialaissa oli yhteensä noin 40. Jatkot ja palkintojenjako järjestettiin TOAS Ilmarilla, jossa 
osallistujia oli enemmän, lähemmäs 60. Sitsaamista puolestaan jatkettiin 19.3 Boomin uusissa 
juhlatiloissa ”tule sellaisena kuin et ole -teemalla yhdessä Reettoreiden ja Vostokin kanssa. 
Osallistujia oli yhteensä 88. 

Perinteiset Lavatanssibileet järjestettiin Patinan, Cortexin, Interaktion ja  SOS:n kanssa 14.4. 
Nightclub Tähdessä. Tapahtumassa esiintyi viihdeorkesteri Patajätkä, jonka lisäksi juhlakansaa 
tanssitti lavatanssimusiikkia soittanut dj. Musiikin ohella ohjelmassa oli tietokilpailu, tanssikilpailu, 
pukukilpailu, sekä speed dancing. Tapahtuma oli erittäin onnistunut: lippuja myytiin ennakkoon 206 
ja ovelta 168. Kun tähän lisätään kirjanpidosta unohtuneet, saadaan osallistujamääräksi lähemmäs 
400. Ennen lavatansseja järjestettiin Atalpassa kaikille halukkaille lavatanssitreenit, joihin osallistui 
yhteensä noin 80 henkilöä.  

20.4.2015 alkoivat jo vuonna 2014 lanseeratut Iltakoulun vappuviikot. Vappuviikoilla oli tarjolla 
monipuolista ohjelmaa niin Iltakoulun kuin myös muiden ainejärjestöjen järjestäminä. Vappuviikot 
alkoivat JKY:n järjestämällä Puistofutiksella ja 21.4 Opiskelijan Tampereen Olympiaadeilla. 
Keskiviikkona 22.4 järjestettiin uusi tapahtuma nimeltään WappuAreena, joka oli Iltakoulun oma 
versio Porin SuomiAreenasta. WappuAreenalla keskusteltiin moderaattoreiden johdolla erilaisista 
päivänpolttavista kysymyksistä Laikun lavalla yhteensä 40 osallistujan voimin. WappuAreenasta 
jatkettiin Dorikseen, jossa järjestettiin Lastenkutsu –teemabileet Reettoreiden, Vostokin, Nätyn ja 
Interaktion kanssa. Tapahtuma onnistui hyvin ja sai paljon kehuja. Tapahtumassa oli teemaan sopivan 
musiikin lisäksi pöytäjalkapalloturnaus, limbokilpailu, tanssikilpailu ja aasinhäntäkilpailu. 
Osallistujia oli reilut 100. 

23.4. Vappuviikkoja jatkettiin TOAS Ilmarilla Kummelibileiden merkeissä. Maanantaina 27.4. 
pelailimme lautapelejä alkoholittomassa lautapeli-illassa Artturissa ja seuraavana päivänä 
iltakoululaiset taistelivat ankarasti VIP-pesiksessä. Ennen vappuviikot huipentaneita vappusitsejä 
iltakoululaiset osallistuivat lisäksi myös Boomin järjestämään Särkän Märkään. 
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Kalevan killalla 30.4. järjestetyt Iltakoulun perinteiset vappusitsit olivat historiallisen suuret. 
Osallistujia oli yhteensä 121 ja teemana oli kaikessa yksinkertaisuudessaan viikset. Vappubrunssia 
vietettiin vappupäivänä Koskenrannassa klo 12 lähtien. Brunssille osallistui noin 30 iltakoululaista. 
Kevään ja lukuvuoden viimeinen tapahtuma oli Iltakoulun valmennuskurssilaisille järjestetty ”IK 
loves valmennuskurssilaiset” -tapahtuma, jossa haettiiin kurssiporukka mukaan ravintola Artturiin 
seurustelemaan ja kuuntelemaan vinkkejä pääsykoerutistukseen. 

26.8. fuksit ja tutorit tapasivat epävirallisen hengailuiltaman merkeissä. Syksyn ensimmäinen 
virallinen tapahtuma oli 27.8. järjestetty perinteinen legendaarinen fuksisauna, joka järjestettiin Media 
54:ssä. Fuksisaunan tarkoitus on perinteisesti ollut tutustuttaa fukseja ensin toisiinsa ja myöhemmin 
muihin iltakoululaisiin hauskojen leikkien ja ohjelmanumeroiden myötä, eikä tämä vuosi tuonut 
poikkeusta. Ohjelmassa oli muun muassa kaverillista speed datingia ja kaveribingoa. Lisäksi 
Iltakoulun hallitus esittäytyi fukseille. Sauna oli lämpimänä ja pöytä koreana koko illan. Tarjolla oli 
karkkia, keksejä, popcornia, leivonnaisia, kakkua ja limsaa. Palaute tapahtumasta oli jälleen hyvin 
myönteistä ja osallistujia oli yhteensä noin 85. 

Maanantaina 31.8 pyörähtivät käyntiin Iltakoulun viralliset fuksiviikot, eli Hiiriviikot, jotka olivat 
tänä vuonna peräti kolmeviikkoiset. Iltakoulun tapahtumarikkaat ja monipuoliset Hiiriviikot ovat 
kenties yksi iso syy ainejärjestön tiiviiseen yhteishenkeen. Ensimmäinen tapahtuma oli 
kaupunkikierros ja sitä seuranneet Kekkosbileet. Noin 50 hengen fukseista ja vaihto-oppilaista 
koostunut joukko kierteli Tamperetta kahden vanhemman opiskelijan opastamana. Kierroksella oli 
selostusta sekä suomeksi että englanniksi. Kekkosbileet järjestettiin TOAS Ilmarilla, jossa 
tutustutettiin fukseille ainejärjestömme erilaisia hauskoja ja hiukan vakavampiakin perinteitä 
erilaisten ohjelmanumeroiden muodossa. Ilmarilla osallistujia oli yhteensä noin 80, joista noin 10 - 20 
oli kv-opiskelijoita.  

1.-2.9. Iltakoulu oli mukana järjestämässä johtamiskorkeakoulun Johtajuussymposiumia. Ohjelmassa 
oli erilaisia paneeleita ja seminaareja, musiikki- ja tanssiesityksiä, eri ainejärjestöjen pitämiä 
esittelyständejä, yrityskäytävä, puheenjohtajien leikkimielinen taistelu, sekä debattikilpailu. Fukseille 
oli tarjolla symposiumpassi, jonka tehtäviä suoritettuaan oli mahdollista tienata lippu iltajuhliin 
Klubille. Klubilla esiintyi stand up -koomikko Niko Kivelä.  

Toisen symposium-päivän lopuksi Iltakoulun fukseille järjestettiin lisäksi perinteinen ja pidetty 
Amazing Race –kilpailu 2.9. Fuksit seikkailivat vihjeiden perusteella halki Tampereen ja suorittivat 
rasteilla tutoreiden antamia tehtäviä. Rasteja oli peräti 12 ja neljän hengen joukkueita yhteensä 10. 
Yksi joukkue koostui vaihto-opiskelijoista, jotka lopulta voittivat kilpailun. Osallistujia oli kilpailijat 
ja rastinpitäjät yhteen laskien reilut 70. Palkinnot jaettiin ravintola Mallashovissa ja iltaa jatkettiin 
Klubilla. Ensimmäinen Hiiriviikko päättyi 3.9. yliopiston avajaisiin, joiden jatkoilla Pakkahuoneella 
esiintyi Teflon Brothers. 

Toinen Hiiriviikko alkoi perinteisellä Pispala-kierroksella, johon osallistui noin 35 opiskelijaa, joista 
noin kymmenen oli vaihto-opiskelijoita. Kierros toteutettiin sekä englanniksi että suomeksi. Tiistaina 
8.9. iltakoululaiset viettivät grillibileitä Kaupinojan saunalla. Tapahtumaan osallistui sekä vaihto-
opiskelijoita että iltakoululaisia yhteensä noin 80. Toisella Hiiriviikolla iltakoululaiset osallistuivat 
kaupunkisuunnistukseen niin rastinpitäjinä kuin osallistujinakin 9.9. Iltakoulun joukkue voitti koko 
kilpailun kolmannen kerran neljän vuoden sisään. Torstaina 10.9. köllittiin kollektiivisesti, eli 
vietettiin piknikkiä nyyttikestiperiaatteella Sorsapuistossa ja pelailtiin seuraleikkejä noin 30 hengen 
voimin. 

Kolmas Hiiriviikko pyörähti käyntiin viimeisen kesäillan pihaleikeillä Kiovan puistossa 14.9. Osa 
porukasta pelasi jalkapalloa ja osa leikki erilaisia pihaleikkejä tutoreiden johdolla. Osallistujia oli noin 
30. Jälkipelit käytiin Tamkon saunalla, jossa tarjolla oli terveellisiä herkkuja. Seuraava päivä oli 
vähintään yhtä vauhdikas, kun perinteeksi muodostunut Challenge Accepted järjestettiin kolmatta 
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kertaa. Joukkueiden täytyi suorittaa ja dokumentoida tutorien antamia eriskummallisia, hauskoja ja 
hassuja tehtäviä. Joukkueita oli yhteensä 12, joista 2 oli vaihto-opiskelijoiden. Jatkoina toimivat 
fuksibileet Doriksessa. Osallistujia oli kilpailussa 39, jatkoilla lähemmäs 60. 

Hiiriviikot päättäneitä fuksisitsejä varten järjestettiin keskiviikkona 16.9 sitsiharkat, joille osallistui 
35 fuksia. Sitsiharkkojen jälkeen käytiin läpi parhaat suoritusdokumentit edellisen päivän Challenge 
Acceptedista ja vietettiin alkoholitonta kulttuuri-iltamaa poliittisen musiikin tietokilpailun muodossa. 
Perjantaina järjestettyjen fuksisitsien teemana oli nopeat sitsit: liekkikuviot ja nopeat lasit heiluivatkin 
Kalevan killalla kiivaaseen tahtiin 96 osallistujan voimalla. Sitsit olivat nimensä mukaisesti 
vauhdikkaat ja fuksit nauttivat kovasti. Poikkeuksellisesti sitsausta kokeiltiin neljällä konferenssilla, 
mitä ei suositella tekemään toiste. 

Hiiriviikkojen jälkeisellä viikolla järjestettiin vielä kaksi tapahtumaa bonusraitatyyliin. Tiistaina 22.9 
järjestettiin kotibileet Staabin kanssa Kalevan killalla. Tapahtumaan osallistui yli 100 henkilöä 
mukaan lukien vaihto-opiskelijat. Ohjelmassa oli muun muassa beer pong -turnaus. Saman viikon 
torstaina iltakoululaiset ja suuri joukko kv-opiskelijoita tutustuivat Tampereen ympäryskuntien 
ravintoloihin Iltakoulun legendaarisella Bussirundilla. Osallistujia oli 98. 

Iltakoulu osallistui Hämeenkadun Approon 80 henkilön voimin yhteislähdöllä. Jatkot olivat Klubilla, 
jossa esiintyi Darude. Fuksisyksyn huipentuma oli Approssa käyttöön otettujen haalarien 
vihkimistilaisuutta varten järjestetyt Haalarikastajaiset. Iltakoulun fuksit kiertelivät vanhempien 
iltakoululaisten kodeissa suorittamassa erilaisia tehtäviä. Maalipaikkana toimi Tullintori, jossa fuksit 
kastettiin virallisesti iltakoululaisiksi. Jatkot olivat Luonnonhyvän saunalla, jossa sauna oli lämpimänä 
ja pöytä täynnä herkkuja. Osallistujia yhteensä noin 60, joista 30 fukseja. 

6.11. oli aika Iltakoulun vuoden suurimmalle ponnistukselle, vuosijuhlille. Iltakoulun 40. vuosijuhlat 
järjestettiin Tampereen Komediateatterilla ja osallistujia oli yhteensä 171. Ilta sisälsi muun muassa 
alumni Jukka Lindströmin juhlapuheen, Jyrki Kataisen videotervehdyksen, ystäväainejärjestöjen 
tervehdyksiä, vieraiden esittämiä puheita, Iltakoulun lipun naulaamis- ja vihkimisseremonian, sekä 
juhlaillallisen. Lopuksi juhlakansaa viihdytti tanssiorkesteri Patajätkä. Paikalla oli niin opiskelijoita, 
ystäväainejärjestöjä, henkilökunnan jäseniä että alumneja. Komediateatterilta siirryimme Boomin 
uusiin juhlatiloihin jatkoille, joilla musiikista vastasi dj. Tarjolla oli pizzaa ja pientä suolaista 
naposteltavaa. Jatkoille osallistui neljä bussilastillista väkeä. 

Vuosijuhlia seuranneena päivänä vietimme akateemista silliaamiaista eli sillistä. Kaksi bussillista 
opiskelijoita lähti Tampere-talolta kohti salattuna pidettyä määränpäätä, joka paljastui Viialan 
Palokärjen mökkialueeksi. Silliksellä oli tarjolla ruokaa, naposteltavaa ja juotavaa. Reippaimmat 
pelasivat pihalla jalkapalloa ja lentopalloa koleasta marraskuisesta säästä huolimatta. Väki viihtyi 
myös ulkosaunassa ja rohkeimmat pulahtivat avantoon. Silliksellä ei ollut erityisiä ohjelmanumeroita, 
vaan iltakoululaiset nautiskelivat toistensa seurasta hengaillen ja loikoillen. 

11.11. järjestettiin perinteinen Rakastu iltakouluun -niminen tapahtuma, jossa esitteltiin hallituksen 
eri pestejä kiinnostuneille. Osallistujia oli 33. Iltaa jatkettiin pubivisan merkeissä. Marraskuun 26. 
päivä vietettiin fuksien järjestämiä pikkujouluja 1920-luvun salakapakkateemalla. Tilaisuuteen 
myytiin kaikki 100 lippua, sekä joitakin lippuja vielä ovelta. Fuksit olivat järjestäneet erilaisia 
ohjelmanumeroita, joihin osallistuivat tutorit ja hallituksen jäsenet. Iltaan kuului myös tarjoiluja ja 
fuksipoikien esittämä tanssishow. 

Iltakoulun tapahtumavuoden päätti joulusauna Ratinan saunalla. Osallistujia oli yli 90, joista muutama 
oli vaihto-opiskelijoita. Tarjolla oli sushia, joulutorttuja, suklaata ja pipareita. Ohjelmassa oli erilaisia 
visoja, kuten kuva- ja sitaattivisat. Lisäksi Iltakoulun järjestämän joulukalenterin viimeisen luukun 
aarre paljastui kätköstään. Vuoden aikana erilaissa asioissa ansioituneita henkilöitä palkittiin ja 
lopuksi luvassa oli karaokea. Tapahtuma oli oikein pidetty ja sai runsaasti kiitosta. 
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Kulttuuri ja kulttuuritapahtumat 
Vuoden 2015 tapahtumakattaukseen lukeutui myös useita kulttuuritapahtumia. Kulttuuriaiheisilla 
tapahtumilla ja vierailuilla täydennettiin Iltakoulun aktiviteettitarjontaa yhä monipuolisempaan 
suuntaan. Lisäksi iltakoululaisia kannustettiin hyödyntämään Tampereen seudun kulttuuritarjontaa 
kuukausittaisilla kattavilla kulttuurisähköposteilla, jotka keräsivät kiitosta jäsenistöltä.  

Tapahtumien lisäksi kulttuurivastaava koordinoi perinnetyöryhmää sekä historiikin toimituskuntaa 
yhteistyössä Antin päätoimittajan kanssa. Kumpikin toimikunnista toimi marraskuisia vuosijuhlia 
silmällä pitäen. Perinnetyöryhmän suunnittelun, hintavertailun ja esityksen pohjalta Iltakoululle 
tilattiin oma kantolippu, joka esiteltiin ensimmäistä kertaa osana vuosijuhlien ohjelmaa. Kantolipussa 
on Iltakoulun pylväikkölogo ja se kuvastaa komeasti ainejärjestön pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä. 
Historiikin toimituskunta puolestaan kokosi 40-vuotiaan Iltakoulun historian varrelta juttuja Antin 
juhlanumeroksi, jota jaettiin jäsenistölle sekä vuosijuhlien kutsuvieraille. Historiikin menneitä 
vuosikymmeniä kuvastavat jutut hauskuuttivat sekä painettuna että sähköisenä versiona.  

Vuoden ensimmäinen kulttuuritapahtuma oli maaliskuun 12. päivänä vierailu Tampereen Työväen 
Teatteriin, jossa esitettiin koskettava näytelmä Kainon laulu. Vierailusta tiedotettiin politologit -
sähköpostilistalla ja Facebookissa. Näytelmä oli osallistujille omakustanteinen, mutta lippuihin sai 
opiskelija-alennuksen. Näytelmää oli katsomassa neljä iltakoululaista.  

Kevään 2015 suurin kulttuuritapahtuma oli Mikael Agricola –iltama 9.4. Ohjelmassa oli Mikael 
Agricolaan ja suomen kieleen liittyvää visailua ja ryhmätehtäviä, sekä kevään ensimmäiset grillaukset. 
Tapahtuma oli erittäin hauska ja lämminhenkinen. Osallistujia oli yhteensä 30, aina fukseista 
vanhempiin opiskelijoihin sekä ulkomaalaisiin tutkinto-ohjelma-opiskelijoihin.  

Kulttuurivastaava osallistui vappuviikkojen ohjelmaan järjestämällä 23.4. Kummelibileet.  Kyseessä 
oli rennohko illanvietto, johon kuului tamperelaiseen kulttuuriin tutustumista Kummeli-teeman 
puitteissa. Ohjelmaan kuului myös naurujoogaa. Tapahtuma sai kiitosta letkeästä tunnelmastaan ja 
tarjoiluista, joita oli nauttimassa noin 30 iltakoululaista.  

Kevään 2015 eduskuntavaalien alla järjestettiin perinteinen eduskuntavaaliveikkaus, jossa 
iltakoululaisilla sekä politiikan tutkimuksen henkilökunnalla oli mahdollisuus arvata vaalien tuloksia 
etukäteen. Osallistujien tuli veikata muun muassa kansallista ääniharavaa, nuorinta ja vanhinta läpi 
mennyttä edustajaa sekä viiden suurimman puolueen paikkajakoa. Vaaliveikkauksen voittaja 
palkittiin diplomilla ja kirjalla.  

Syksyn ensimmäisessä kulttuuritapahtumassa yhdistyivät fukseille suunnatut sitsiharkat, perinteinen 
poliittisen musiikin visa, sekä muuta sekalaista yhteisohjelmaa, kuten Juha Sipilän televisiopuheen ja 
poliittisten Youtube-videoiden katselua. Tapahtuma järjestettiin viimeisellä Hiiriviikolla, 16.9. 
Tapahtumaan osallistui 35 fuksia ja ohjelman edetessä paikalle saapui 10 vanhempaa opiskelijaa. 
Kulttuuri-iltama toi mukavaa vaihtelua muuten hektiseen syksyn aloitukseen.  

Syksyn suurin tapahtuma kulttuurisektorilla oli perinteinen Bussirundi, joka tänäkin vuonna oli 
erittäin suosittu: matkaan lähdettiin kahden bussin ja liki 100 hengen voimin. Bussirundin ajatuksena 
on kiertää muutamia kuppiloita, nähdä keskustan ulkopuolista elämää ja viettää hauskaa yhteisaikaa 
bussissa istuen. Tänä vuonna rundin teemana oli kansainvälisyys; matkaan kutsuttiin vaihto-
opiskelijoita sekä TIPSY:n opiskelijoita, toisen bussin juonnot hoidettiin englanniksi ja matkakohteet 
olivat Tampereen ympäryskunnissa. Itse rundi kesti muutaman tunnin, jonka jälkeen siirryttiin 
jatkopaikkaan. Bussirundin järjestelyt olivat kaikin puolin onnistuneet ja tapahtuma sai jälleen rutkasti 
kehuja sekä iltakoululaisilta että kansainvälisiltä opiskelijoilta. Järjestelyt aloitettiin jo keväällä ja ne 
hoidettiin tapahtumasektorin avustuksella.  
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Lokakuun 10. päivänä teimme kulttuurisektorin puitteissa matkan Helsinkiin Ylen studiolle 
katsomaan Noin Viikon Uutiset -televisio-ohjelman kuvauksia. Paikan päällä saimme 
ensikosketuksen vuosijuhliemme juhlapuhujasta Jukka Lindströmistä, joka isännöi ohjelmaa varsin 
ansiokkaasti. Vierailu oli todella hauska ja mielenkiintoinen. Kuvauksia oli seuraamassa yhdeksän 
iltakoululaista. Vierailu oli ilmainen, mutta matkat Pasilaan olivat omakustanteiset.  

Kulttuurivastaavan vastuulla on perinteisesti ollut myös pubivisa, joka tänä vuonna pidettiin 
hallitustoiminnasta kiinnostuneille järjestetyn Rakastu Iltakouluun -infotilaisuuden jälkeen 9.11. 
Pubivisa järjestettiin yliopiston läheisessä pubissa O’Connell’sissa, josta oli varattu erillinen tila 
Iltakoululle. Visa oli tiukka ja voittaja selvisi vasta lisäkysymyksellä. Kysymykset koskettivat kaikkea 
aina historian, biologian ja arkielämän väliltä ja kysymyksiä kehuttiin ensiluokkaisiksi. Visaan 
osallistui 15 henkilöä, jotka jakaantuivat neljään joukkueeseen.  

Vuoden 2015 kulttuuritoiminta sinetöitiin vierailulla Sara Hildénin taidemuseoon 3.12., jossa oli 
naiseutta käsittelevä näyttely nimeltä ”Aseina huulipuna ja kyyneleet?” Hyödynsimme vierailulla 
Opiskelijan Tampereen supervihkoa, jolla pääsimme näyttelyyn veloituksetta. Vierailulla oli mukana 
kuusi henkeä, jotka kiittelivät onnistunutta taukoa loppuvuoden rutistuksien keskellä. Kaiken 
kukkuraksi näyttely herätti osallistujat mielenkiintoiseen keskusteluun. 

 
Liikunta ja liikuntatapahtumat 
Iltakoulu on aktiivinen liikuntatapahtumien järjestäjä ja tapahtumiin osallistuja. Iltakoulun 
liikuntatapahtumat ovat jäsenistön toiveiden kaltaisia ja sen myötä monipuolisesti eri liikuntalajeista. 
Jäsenet ovat myös käyttäneet ahkerasti Atalpan palveluja.  

Vuosi 2015 alkoi edellisvuodesta jatkuneiden futsal-sarjapelien muodossa Työväen Ampujien, 
Iltakoulun liikuntajoukkueen, sijoituttua lopulta sarjan neljänneksi. Helmikuun alussa pidettiin 
Sorsapuiston lammen jäällä kyykkätreenit, joita varten saimme vuokrattua Tamylta kyykkäsetin. 11 
osallistujan voimin treenit sujuivat mallikkaasti. 14. päivä helmikuuta Iltakoulu suuntasi kahden 
kyykkäjoukkueen kanssa Hervantaan. Paikalle saapui myös katsojia, ja Iltakoulun joukkueilla oli 
erittäin hyvä meininki paitsi peleissään, myös kannustuksessa. Osallistujia oli ilahduttavasti monelta 
eri vuosikurssilta, yhteensä kolmisenkymmentä. Toinen Iltakoulun joukkueista myös voitti yhden 
peleistään. Helmikuussa järjestettiin lisäksi perinteikäs hankipallo-ottelu Interaktiota vastaan. 
Sorsapuistossa voitetun ottelun jälkeen siirryttiin Sorin saunalle jälkipeleille.  

Maaliskuun alussa iltakoululaisia kehotettiin osallistumaan UtaSportin talviliikuntaviikon 
tapahtumiin, ja Iltakoulun kaavailema avantouinti järjestettiinkin ilmoittautumalla mukaan UtaSportin 
vastaavaan tapahtumaan. Huhtikuun lopussa, vappuviikoilla, Iltakoulu osallistui JKY:n 
puistofutikseen sekä VIP-pesikseen, joista jälkimmäistä varten pidettiin myös kahdet pesäpallotreenit. 
Puistofutiksessa sijoitus oli toinen.  Myös toukokuulle mahtui vielä liikuntatapahtumia. Iltakoulun ja 
Cortexin porrasjuoksutapahtumaan Pispalan portailla 5.5. liittyi osallistujia myös Vostokista ja 
Reettoreista. Veikkausliiga-mieliset iltakoululaiset taas tutustuivat Ilves-HIFK-otteluun Tammelan 
stadionilla 14.5. 

Syksyllä Iltakoulun Hiiriviikkojen yhteydessä vietettiin taas perinteikästä viimeinen kesäilta -
tapahtumaa Kiovanpuistossa. Paikalla oli kolmisenkymmentä iltakoululaista, jotka pelasivat 
jalkapalloa tai pihaleikkejä. Pelailun jälkeen siirryttiin Tamkon saunalle, jonne saapui vielä lisää 
iltakoululaisia. Hiiriviikkojen yhteydessä fukseille tarjottiin myös mahdollisuus käydä pelaamassa 
Atalpan palloiluvuorolla maksutta. Syys-lokakuussa Iltakoulun joukkue osallistui yliopiston 
jalkapallosarjaan. Lähes jokaisessa ottelussa oli iltakoululaisia kannustusjoukkoja, eikä turhaan: 
Työväen Ampujat sijoittui lopulta kolmanneksi. Iltakoululainen joukkue osallistui myös kymmenen 
hengen voimin UtaSportin marraskuiseen Yösählyyn, jossa laihaksi jääneen pelillisen menestyksen 
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korvasi voitettu parhaan asun palkinto. 

Syksyyn mahtui myös kolme liikuntaekskursiota. Marraskuussa Iltakoulu kävi kokeilemassa kiipeilyä 
Tullintorille avatussa Irti Maasta -kiipeilypaikassa, joulukuun alussa Iltakoulu ja Boomi kävivät 
yhdessä pelaamassa lazer tagia Megazonessa ja lukukauden kruunasi Iltakoulun vuoden viimeistä 
tapahtumaa, joulusaunaa, edeltänyt hohtokeilaus. Tällaisista liikuntakokeiluista pidettiin kovasti, ja 
osallistujamäärä oli kaikissa kymmenen hengen kieppeillä. Syksyn ajan pyöri myös leikkimielinen 
liikuntakilpailu, jossa eniten liikuntasuorituksia tehnyt palkittiin.  

Vuoden aikana Iltakoululla on lisäksi ollut liikuntavuoroja Atalpalla yhteistyössä muiden 
ainejärjestöjen kanssa. Syksyllä on ollut kolme liikuntavuoroa: sählyä, futsalia ja lentopalloa. Myös 
Atalpan yleisillä liikuntavuoroilla on käynyt iltakoululaisia. Liikunnan osalta vuosi 2015 on ollut 
täynnä reipasta, innokasta ja iloista mieltä. Liikuntatapahtumat onnistuvat keräämään osallistujia eri 
vuosikursseilta ja eri liikuntataustoista, mikä on ollut sektorin tavoitteena. Liikuntatapahtumat 
houkuttelevat osallistujia varmasti myös tulevaisuudessa. 

 
Anti 
Iltakoulu ry:n virallinen äänenkannattaja Anti ilmestyi viisi kertaa, ja lisäksi syksyllä 2015 juhlistettiin 
Iltakoulun 40-vuotista taivalta historiikin muodossa. Lehdestä ilmestyi neljä normaalia numeroa ja 
uusille opiskelijoille suunnattu Fuksi-Anti, jonka pääsääntöisenä tarkoituksena on esitellä Iltakoulu 
ry:n toimintaa tulokkaille.  

Kaikki numerot ilmestyivät värillisinä verkkojulkaisuina ja tämän lisäksi sekä Fuksi-Anti että 
historiikki julkaistiin mustavalkoisina painettuina versioina. Antin linja poikkesi jossain määrin 
totutusta, sillä osa normaalien numeroiden jutuista punoutui yhteen numerokohtaisen teeman avulla. 
Myös perinteitä kunnioitettiin, sillä Antin sisällössä säilyivät niin Iltakoulu ry:n puheenjohtajan 
terveiset kuin päätoimittajan pääkirjoitus. 

Teemanumeroiden oli tarkoitus kartoittaa Iltakoulun toimintaa, ympäröivää maailmaa ja yhteiskuntaa 
tavalla, joka osallistaisi iltakoululaisia sekä jossain määrin haastaisi heidän ajatteluaan. Päätoimittajan 
tavoitteet eli osallistaminen ja ajatusten herättäminen eivät saadun lukijapalautteen perusteella jääneet 
ainoastaan tavoitteiksi, vaan näissä myös onnistuttiin.  

Osallistaminen ilmeni siten, että päätoimittaja halusi kasvattaa Antiin kirjoittavien ihmisten määrää ja 
tällä tavoin kohentaa jo ennestään vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta iltakoululaisten välillä.  
Vuoden viimeisessä numerossa päätoimittaja halusi alleviivata osalliseksi pääsemistä siten, että 
englanniksi kirjoitettu pääkirjoitus mahdollisti myös vaihto-opiskelijoiden pääsemisen lehden 
maailmaan. Ajatusten herättäminen taas näkyi siten, että niin poliittisia kuin aivan tavallisiakin 
mielipiteitä pyrittiin tuomaan esille mahdollisimman monipuolisesti. 

Neljä teemaa, jotka pyrkivät kartoittamaan ilmestymishetkellä vallitsevaa tunnelmaa, olivat: musiikki 
ja yhteiskunta, iltakoululaiset maailmalla, kovaa politiikkaa ja turhaa länkytystä, sekä joulupukki elää. 
Teemojen ei ollut tarkoitus olla kovinkaan kahlitsevia, joten kirjoittajien värikäs joukko pääsi 
toteuttamaan luovuuttaan hyvin vapaasti. Silti teemat punoivat numeroita yhteen tavalla, joka 
mahdollisti eheämmän kokonaisuuden esiintulon. 

Anti panosti vuonna 2015 haastatteluihin, ja myös näissä näkyi lehden moninaisuus ja identiteetti 
monenlaisten mielipiteiden mahdollistajana. Esimerkkinä voidaan mainita, että lehden sivuilla 
mielipiteitään esittivät poliittisen filosofian erikoismies Mikko Lahtinen ja sosiaalisessa mediassa 
suunnattoman kohun herättänyt perussuomalaispoliitikko Olli Immonen. 

Kokonaisuutena vuosi 2015 oli Antille kaikin puolin menestyksekäs, ja vahva osallistaminen näkyi 
myös siten, että teemanumerot paisuivat ajoittain hyvinkin massiivisiksi. 


