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Yleistä
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry:n vuosi 2016 oli kokonaisuudessaan
onnistunut. Toimintasuunnitelman noudattamista seurattiin vuoden aikana, sekä uusia avauksia eri sektoreilla
toteutettiin talousarvion puitteissa. Toimintasuunnitelman mukaisesti painopisteiksi järjestön toiminnassa nousivat
opiskelijoiden edunvalvonnan puolella tavanomaisen koulutuspoliittisen toiminnan ohella Tampere3 –prosessi
sekä tapahtumat, minkä avulla edistettiin jäsenistön yhteisöllisyyttä.
Kehitystä tapahtui erityisesti vapaa-ajan tapahtumien järjestämisessä, varainhankinnassa ja alumnitoiminnassa.
Uudenlaisia vapaa-ajan tapahtumia lisättiin, kuten liikuntakokeilu, vappuviikoilla järjestetty mökkireissu sekä
koulutuspolitiittisen ja työelämäsektorin yhteistyössä toteutettu Harjoittelusta työelämään: kokemuksia ja visioita –
tapahtuma. Varainhankinnassa vanhat sopimukset neuvoteltiin paremmilla ehdoilla, tuotteiden myyntitulot
kasvoivat ja varainhankinnan kannalta oleellinen valmennuskurssi teki hyvän tuloksen. Alumnitoiminnan toiminta
parani, kun Iltakoulun alumnit ry:n toiminta lähti käyntiin, sekä Iltakoulun oma alumnipankki kasvoi merkittävästi.
Kehitettäviä kohteita seuraavalle vuodelle jäi tiedotuksessa ja viestinnässä, tapahtumien määrän ja laadun
tasapainottamisessa sekä tutortoiminnasa. Viestintää harjoitettiin aktiivisesti, mutta se ei aina tavoittanut jäsenistöä
tarpeeksi ajoissa ja selkeästi. Kasvanut tapahtumien määrä paikoin heikensi niiden laatua sekä söi osallistujamääriä.
Tutortoiminta oli hallituksen puolesta laadukasta, mutta tutoreiden aktiivisuudesta tuli uusilta opiskelijoilta
kielteistä palautetta.
Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia oli useita. Näistä uutena oli keväällä järjestetty Vappumökki. Bussilastillinen
iltakoululaisia viettivät viikonlopun Palokärjen mökillä. Viikonloppuun mahtui mielenkiintoista ohjelmaa, ja
tapahtuma otettiin vastaan erittäin myönteisesti. Yksi suurimmista tapahtumista oli kerran viidessä vuodessa
järjestettävät kansalliset Politiikan opiskelijoiden päivät, eli POP-päivät. Kaksipäiväinen tapahtuma sisälsi niin
asiapitoista ohjelmaa, kuin rennompaa toimintaakin. Kokonaisuudessaan POP-päivät onnistuivat erinomaisesti, ja
Tampereelle matkanneet kollegat olivat tapahtumaan tyytyväisiä. Iltkaoulu ry järjesti yhdessä Helsingin yliopiston
valtio-opin sekä Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden kanssa konfliktinratkaisusimulaation. Simulaatio oli
haastava toteuttaa ja erinomainen esimerkki ainejärjestöjen välisestä yhteistyöstä. Tapahtuma onnistui yli
odotusten, ja se on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi vuonna 2017.
Iltakoulun hallitus jatkoi aktiivista yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Hallitus edusti järjestöä useilla eri
vuosijuhlilla osallistuen kaikkien Suomen politiikan opiskelijoiden sekä useiden Tampereen yliopiston
ainejärjestöjen vuosijuhlille. Yhteistapahtumia oli vuoden aikana useita, ja erityisesti koulutuspoliittisella sektorilla
Johtamiskorkeakoulun järjestöjen kanssa toimittiin vuoden aikana tiiviisti.
Yleisesti hallituksen toiminta oli aktiivista, vastuullista sekä avointa. Toiminnassa huomioitiin Iltakoulun arvot,
tärkeimmät tehtävät sekä yhdistyksen sille antamat muut puitteet. Kokouksista tiedotettiin ajoissa, niistä tehdyt
koosteet julkaistiin sähköpostilistalla ja pöytäkirjat Iltakoulun internetsivuilla.

Talous
Vuosi 2016 oli Iltakoululle taloudellisesti onnistunut ja tulos jäi ylijäämäiseksi. Ylijäämäisyyteen vaikutti suuresti
vuoden lopussa Tampereen yliopistolta saatu Klub60 -avustus. Vuotta varten suunniteltu talousarvio ylitettiin lähes
kaikilla sektoreilla, mutta valmennuskurssin tuotot ja onnistunut varainhankinta mahdollistivat tämän. Iltakoulu
onkin vakavarainen järjestö, jonka resurssit riittivät vuoden aikana monipuoliseen toimintaan ja riittävät
tulevaisuudessakin. Rahastonhoitaja on pitänyt hallituksen informoituna järjestön taloudesta, sekä avustanut eri
sektoreita talousarvion seurannassa ja tapahtumien budjettien suunnittelussa.
Iltakoulu siirtyi vuonna 2016 ennakkoverokantaan, mikä merkitsi sekä vuoden 2015 jäännösveron, että vuoden
2016 ennakkoveron maksamista tilikauden aikana. Tämä otettiin syksyn aikana huomioon, eikä muutos vaikuta
järjestön talouden tilaan jatkossa. Käteiskassan kirjanpito on aiheuttanut jonkin verran ongelmia, erityisesti
syyslukukaudella. Merkki- ja laulukirjamyynti ovat suurimmillaan syyslukukaudella ja sen takia erityinen tarkkuus
niin päivystäjien kuin rahastonhoitajan osalta on tärkeää. Käteiskassan kirjanpidon huolellisuutta on syytä
painottaa, samoin kuin sen säännöllistä laskemista. Vuoden alussa tilikarttaan perustettiin tilit käteiskassan heitoille,
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joiden avulla käteiskassan heittoja voi tarkastella. Vuoden 2016 lopussa Iltakoulun pankin palvelumaksuhinnasto
kallistui ja vuoden 2017 aikana on suotavaa selvittää mahdollisia vaihtoehtoja.

Varainhankinta
Vuonna 2016 varainhankinta oli kattavaa ja siihen pyrittiin seuraavan vuoden 2017 vuosijuhlia varten panostamaan.
Varainhankinta-sektori myös yhdistettiin työ- ja alumnivastaavan tehtäviin.
Tärkeimpiä tulonlähteitä Iltakoululle ovat tapahtumien pääsymaksut, valmennuskurssimaksut, yhteistyö- ja
mainossopimukset, Tampereen ylioppilaskunnan toiminta-avustus, uusien jäsenien 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 kolmet juhlat, yksi keväällä ja kaksi syksyllä.
Pubiyhteistyökumppania vaihdettiin vuodelle 2016 ravintola Mallashoviin. Ravintola Mallashovissa järjestettiin
kolme tapahtumaa vuoden aikana. Doris ja Mallashovi saivat sopimuksen kautta seuraavat mainokset: Doris sekä
tuleviin haalareihin että Iltakoulun nettisivulle, ja, Mallashovi uusia asiakkaita kolmen tapahtuman myötä. Doris
maksoi sopimuksesta 450 euroa ja Artturi 450 euroa.
Yhteistyösopimuksia solmittiin myös Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA ry) kanssa: nettisivumainos,
haalarimainos, Anti-lehden mainos, POP-päivien mainos, ständi ja avauspuhe tapahtumassa tuottivat 600 euroa
Iltakoululle. Lisäksi POP-päivien haalarimerkit sponsoroitiin YKA:n toimesta (211,34e) mainoksella tapahtuman
haalarimerkeissä.
Iltakoulun valmennuskurssi järjestettiin tapansa mukaan kuusipäiväisenä keväällä, ja sille osallistui 22 henkilöä.
Kurssin ohella tarjottiin myös materiaalipakettia, minkä 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 2016 fuksit eivät olleet erityisen aktiivisia
mainosten hankkimisessa, ja lopulta haalareissa oli yhteensä yksi mainos heidän puolestaan, yhteensä mainoksia oli
seitsemän. Mainospaikan ostivat Doriksen lisäksi Mallashovi, Pitopalvelu Sami Jokinen, S-Ryhmä, Tiikerihai, YKA
ry ja Rakennusrestaurointi Klemola oy.
Tavaramyynti oli hieman kasvussa tänä vuonna. Uusia laulukirjoja myytiin fukseille, mutta erityisesti uudet
haalarimerkit menivät hyvin kaupaksi jopa yli ainejärjestörajojen yli ennakko-odotusten. Vuoden aikana
lanseerattiin uusia haalarimerkkejä, muun muassa keväällä järjestetyn haalarimerkkikilpailun kautta sekä
tapahtumiin omat merkkinsä. Merkkejä tilattiin vuoden aikana kolme erää: Keväällä, syksyllä ja kolmannen kerran
Politiikan opiskelijoiden- päiviä varten. Taloudellisen tilanteen ja budjettiylityksien vuoksi kangaskasseja ei vuonna
2016 tilattu.
Kokonaisuudessaan Iltakoulun varainhankinta oli vuonna 2016 erittäin onnistunutta. Vanhoja, hyviksi todettuja
yhteistyösopimuksia jatkettiin, uusia sopimuksia tehtiin ja uusia varainhankinnan keinoja hyödynnettiin. Mainosten,
yhteistyösopimusten ja muiden sponsorointien hintaa nostettiin. Varainhankintaa hyödynnettiin myös keväällä
Vappumökki-tapahtumassa bussien hankintaan.

Koulutuspolitiikka
Vuonna 2016 koulutuspoliittisella sektorilla pääpaino jatkui Tampere3 –hankkeen ympärillä, sillä tamperelaisten
korkeakoulujen yhdistymiseen liittyvät etenemiset ja käänteet olivat nopeita ja tiedotus opiskelijoiden suuntaan
vähäistä. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava seurasi hallitusvuoden ajan yhdessä puheenjohtajan kanssa eri
tiedotuskanavia, sekä osallistui tilaisuuksiin hanketta koskien. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava järjesti myös
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Tampere3 –aiheisen opintoaamiaisen 11.4.2016, mihin Tamyn koulutuspoliittinen vastaava tuli kertomaan
Iltakoulu ry:n jäsenistölle hankkeesta.
Alkuvuodesta 2016 Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava teki politiikan tutkimuksen opiskelijoille henkilökunnan
toiveesta ennaltaehkäisevän opetussuunnitelmakyselyn, jonka tarkoituksena oli kerätä opiskelijoiden mielipiteitä
opetussuunnitelman painotuksesta, kurssisisällöstä, opetusmuodoista ja rakenteista. Palautteeseen vastasi 40
opiskelijaa, se välitettiin eteenpäin henkilökunnalle ja palaute käytiin läpi opetusneuvoston kokouksessa.
Yhteydenpito ja tiedotus eri koulutuspoliittisten kanavien kautta olivat myös olennaisessa roolissa vuonna 2016
koulutuspoliittisen vastaavan toimintaa. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava osallistui esimerkiksi
Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry:n kollegioihin ja toimi sihteerinä Tamyn koulutuspoliittisessa valiokunnassa.
Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava yhdessä puheenjohtajan kanssa osallistui Tamyn tilaisuuksiin, Tampere3
-tilaisuuksiin sekä KOO-iltoihin. Keskusteluyhteys toimi siis aktiivisena Tampereen yliopiston muihin
koulutuspoliittisiin toimijoihin vuonna 2016. Koulutuspoliittinen vastaava seurasi myös ahkerasti eri
sähköpostilistoja, yliopiston intraa sekä tiedotti politiikan tutkimuksen opiskelijoille tärkeistä koulutuspoliittisista
asioista.
Perinteeksi muodostuneeseen tapaan Iltakoululta kerättiin sähköisesti lukuvuosipalaute. Koulutuspoliittinen
vastaava kokosi palautteesta koosteen, joka esiteltiin henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisessä Simaa ja tippaleipää
–tilaisuudessa toukokuussa. Koosteesta käytiin keskustelua henkilökunnan kanssa myös jälkikäteen tarkoituksena
kiinnittää huomiota erityisesti hyvän ohjauksen käytäntöihin. Lukuvuosipalaute keräsi yhteensä vastausta ja
palautteen pohjalta lukuvuoden parhaaksi opettajaksi valittiin Tapio Juntunen, sekä vuoden parhaaksi kurssiksi
Eero Palmujoen POLKVA12 Kansainvälisen politiikan menetelmäseminaari.
Vuonna 2016 erityishuomiota vaati myös opintosuuntiin hakeminen. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava
järjesti erillisen infotilaisuuden opintosuuntiin hakuun liittyen 14.3.2016. Aiempien hakujen epätasaisen
jakautumisen vuoksi opintosuuntaan voidaan valita enintään 60% kaikista hakijoista. Tämä aiheutti stressiä vuonna
2014 aloittaneilla opiskelijoilla, jotka elivät aiemmin käsityksessä siitä, että pääseminen haluamaansa
opintosuuntaan sujuisi mutkitta. Infotilaisuudessa olivat paikalla JKK:n opintopäällikkö Heli Tontti sekä politiikan
tutkimuksen ohjausvastaava Tarja Seppä. Opintosuuntiin hakemisesta tiedotettiin myös 10.10.2016 ensimmäisen
ja toisen vuoden opiskelijoille suunnatussa opintokahvit –infotilaisuudessa, jossa käytiin myös läpi opintosuuntiin
hakua. Lisäksi opintokahveilla vanhemmat opiskelijat esittelivät sivuaineopintojaan.
Vuonna 2016 jatkettiin myös hyväksi havaittua harjoitteluseminaaria. Harjoitteluseminaari järjestettiin 27.4.2016
yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Harjoitteluseminaarissa agendalla oli opiskelijoiden harjoittelukokemusten
lisäksi harjoittelu osana opintoja henkilökunnan näkökulmasta. Harjoittelukäytännöistä kertoi
johtamiskorkeakoulun opintosihteeri. Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava järjesti syksyllä yhteistyössä
työelämäsektorin kanssa tapahtuman ”Harjoittelusta työelämään – kokemuksia ja visioita”, jossa käytiin läpi
harjoittelutuen hakemista ja käytännön asioita, sekä kuultiin vanhempien opiskelijoiden harjoittelukokemuksia.
Politiikan tutkimuksen omia asioita, kuten opetuksen laatua, valtio-opin ja kansainvälisen politiikan oppiaineiden
opiskelua sekä kurssipalautetta käsiteltiin politiikan tutkimuksen opetusneuvostossa. Opetusneuvoston kokousten
sihteerinä toimi Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava. Aikaisempien vuosien tapaan opetusneuvostossa ideoitiin
uusille opiskelijoille suunnattu lukuvuoden avajaisseminaari, jota juhlittiin vuonna 22.9.2016. Kyseessä oli 10vuotisjuhlaseminaari jonka teemana oli ”Global Responsibility in an (Inter)nationalizing World?” ja tilaisuus
järjestettiin myös aiempia vuosia suuremmassa mittakaavassa. Lukuvuoden avajaisseminaaria järjestäneessä
työryhmässä opiskelijoita edustivat Iltakoulun puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava, lisäksi seminaarin
paneelissa puhujina oli perinteen mukaan kaksi ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Tämän lisäksi Iltakoulun
koulutuspoliittinen vastaava osallistui politiikan tutkimuksen johtoryhmän kokouksiin.
Tampereen yliopistossa otettiin käyttöön sähköinen kurssipalautejärjestelmä vuonna 2016. Aiheesta keskusteltiin
paljon politiikan tutkimuksen henkilökunnan kanssa, sillä politiikan tutkimuksen vastausprosentti
kurssipalautteeseen laski huomattavasti sähköisen kurssipalautejärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Politiikan
tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa on ollut toimiva palautejärjestelmä aiemmin, joten palautekulttuurin
säilyttämiseen ja parantamiseen tulee panostaa ja kiinnittää huomiota. Ongelmaa pyrittiin ratkomaan vuonna 2016
yhdessä henkilökunnan kanssa.
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Tiedotus ja viestintä
Kuten aiempina vuosina, Iltakoulun keskeisimpinä tiedotuskanavina toimivat vuonna 2016 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
ja muiden järjestöjen toiminnasta. 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 yksittäisistä viesteistä laajempia uutiskirjeitä. Tällaisia uutiskirjeitä laadittiin esimerkiksi
kulttuuri- ja ympäristösektorin sekä koulutuspolitiikkaan liittyvistä 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-sivu Iltakoulu Ry ja tästä vuodesta
lähtien Iltakoululla on asiaa! -ryhmä. Iltakoululla on asiaa! -ryhmä toimii myös jäsenistön vapaamuotoisena
tiedotuskanavana, jossa tapahtuva tiedotus liittyy esimerkiksi opiskeluun, ainejärjestötoimintaan, asumiseen ja
työ/harjoittelupaikkoihin. IK aktiivit –niminen ryhmä on koonnut yhteen eri tahoilla vaikuttavia iltakoululaisia ja
ryhmässä on koordinoitu vuonna 2016 kaksi kertaa järjestetyt IK-aktiivitapaamiset. Iltakoululla on liikuntaa ja
kulttuuria koskevia tapahtumia varten Iltakoulun hyvinvointiryhmä, jossa voidaan organisoida esimerkiksi liikuntaja kulttuuritapahtumia, ja jossa jäsenistö voi myös omaehtoisesti tiedottaa harrasteasioista. Ryhmän käyttö on
kuitenkin jäänyt vähäiseksi.
Iltakoulun Facebook-sivuilla on lyhyt englanninkielinen kuvaus Iltakoulusta ja sieltä löytyy linkkejä, jotka vievät
Iltakoulun nettisivuille, josta löytyy englanninkielinen sivu, jolta löytyy tietoa Iltakoulun toiminnasta ja sen osaalueista. Facebookissa julkaistujen tapahtumien tapahtumakuvaukset ovat olleet myös englanniksi tilanteesta
riippuen.
Iltakoululla on käytössään Instagram-tili ja vuonna 2016 käyttöön otettu Snapchat-tili. Tilien tarkoituksena on
toimia vapaamuotoisempien kuvien ja videoiden julkaisualustoina, joiden kautta iltakoululaiset ja sen ulkopuoliset
pystyvät seuraamaan mitä Iltakoulun arjessa tapahtuu. Instagramissa julkaistujen kuvien ja videoiden tarkoitus on
ollut esittää Iltakoulun toimintaa monipuolisesti sisään ja ulkopuolelle, ja tätä on ollut tukemassa julkaisujen
yhteydessä olevat kuvaukset. Instagram on toiminut siis blogin kaltaisena kanavana, jossa voi seurata Iltakoulun
arkea julkaisujen ja niiden kuvausten avulla. Snapchatissa on ollut tarkoituksena tarjota kurkistusikkuna Iltakoulun
tapahtumiin iltakoululaisille, jotka eivät pääse osallistumaan. Tällä tavalla esimerkiksi vaihdossa olleet jäsenet ovat
pystyneet seuraamaan sitsejä, bileitä, seminaareja ja muita tapahtumia etänä lähes reaaliajassa.
Iltakoulu osallistui ”Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle” -tapahtumaan 10.5.2016, jossa oli edustettuna kaikki
Tampereen korkeakoulut. Iltakoululla oli Johtamiskorkeakoulun kanssa yhteinen kulmaus Tampere-talolla, jossa
Iltakoulu edusti politiikan tutkimusta omalta standiltaan. Tapahtuma oli suunnattu lukiolaisille, jotka miettivät
tulevaa opiskelupaikkaansa. Lisäksi iltakoululaisia oli ohjaamassa päätalolta lukiolaisia Tampere-talolle standille
kuulemaan politiikan tutkimuksen opiskelusta. Tapahtumassa oli lukuisia iltakoululaisia kertomassa politiikan
tutkimuksen opiskelusta osana Johtamiskorkeakoulussa opiskelua. Lukiolaisille jaettiin esitteitä ja heille pidettiin
tietovisaa Johtamiskorkeakoulun eri aloihin liittyvistä kysymyksistä ja heille jaettiin karkkia.
Iltakoulu osallistui 7.9.2016 järjestetyn Johtajuussymposium-tapahtuman järjestelyihin. Iltakoululla oli oma standi,
josta pystyi ostamaan haalarimerkkejä ja osallistumaan politiikka-aiheiseen tietovisaan. Jaoimme myös karkkia
standille saapuneille. Iltakoululaisia osallistui päivän ohjelmanumeroon, kun puheenjohtaja Markus Rahja osallistui
puheenjohtajakisaan, jonka hän voitti. Iltakoululta osallistui jälleen joukkue väittelykilpailuun, jossa se sijoittui
hopealle. Joukkue sisälsi henkilökunnan edustajan Tapio Juntusen, toisen vuoden opiskelijan Antti Simin ja
ensimmäisen vuoden opiskelijan Yeti Kakon.
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Vuoden 2016 aikana Iltakoulun nettisivuja päivitettiin säännöllisesti pyrkimyksenä pitää ne ajan tasalla, jotta kaikki
oleellinen tieto löytyisi kattavasti eri lähteistä. Yhteistyötä ATK-Myrrysmiehen eli Pietari Heinon kanssa jatkettiin,
jotta nettisivujen käyttömukavuus ja tietoturva säilyisivät ennallaan. Nettisivujen sisältöä päivitettiin ja pidettiin
ajantasaisena pitkin vuotta. Iltakoulun järjestämää valmennuskurssia mainostettiin nettisivuilla ja siellä tarjottiin
siitä infoa kiinnostuneille. 2016 fukseille tehtiin tietopaketti omalle sivulleen, jotta Iltakoulun toiminnasta saisi
jonkinlaisen käsityksen ennen opintojen aloittamista. Iltakoulun nettisivut ovat olleet olennainen tiedonlähde siten
myös Iltakoulun ulkopuolisille ja toiminnasta kiinnostuneille sekä tuleville jäsenille. Osa nettisivujen keskeisintä
tarjontaa on kuvagalleria, josta löytyy kuvia Iltakoulun tapahtumista vuodesta 2009 lähtien. Galleriaa on päivitetty
vuoden aikana siten, että sinne on lisätty kerralle kuvia useasta eri tapahtumasta. Iltakoulun nettisivuilla pyrittiin
huomioimaan kansainvälisyys, sillä sieltä löytyy englanninkielinen sekä ruotsinkielinen sivu, joilla esitellään
Iltakoulun toimintaa ja sen osa-alueita. Iltakoulun nettisivuilta löytyy myös linkki Iltakoulun alumnipankkiin, jota
on päivitetty pitkin vuotta.
Myös vuonna 2016 Iltakoulun toiminnasta kerättiin laajasti 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 ja kyselyä
mainostettiin ahkerasti, jotta saatiin mahdollisimman suuri vastaajajoukko. Ennen toimintakyselyä toteutettiin
loppukeväällä uutena kokeiluna kevyempi kevätpalaute hallitukselle, jossa tiedusteltiin jäsenistön tyytyväisyyttä
hallituksen sektoreiden toimintaan. Fukseilta kerättiin erikseen palautetta ensimmäisten opiskeluviikkojen eli
Hiiriviikkojen jälkeen Iltakoulun toiminnasta ja tutoroinnista erillisellä fuksikyselyllä. Keväällä järjestettiin
Iltakoulun logokysely, jossa kerättiin jäsenistöltä palautetta Iltakoulun pylväslogon kehittämiseksi. Kyselystä saadun
palautteen myötä otimme käyttöön tyylikkään uudistuneen logon, josta on kaksi versiota, värillinen ja
mustavalkoinen. Vuonna 2016 Iltakoulu hankki käyttöönsä roll-upin, jota käytimme edustustilaisuuksissa pitkin
vuotta.

Tasa-arvo, sosiaalipolitiikka ja ympäristö
Iltakoulun toiminnassa on toteutettu tasa-arvoa siten, että läpi vuoden sen tapahtumat ja toimikunnat ovat olleet
kaikille jäsenille avoimia. Tasa-arvonäkökulmasta Iltakoulun toiminta on pyritty pitämään monipuolisena ja kaikkia
innostavana. Tämä on näkynyt muun muassa monipuolisten tapahtumien järjestämisenä, joita ovat esimerkiksi
liikunta-, kulttuuri-, työelämä- ja juhlatapahtumat. Iltakoulu kuuluu edelleen oikeusministeriön ”Syrjinnästä vapaa
alue” -kampanjaan, jonka merkki löytyy aj-tilasta ja Iltakoulun nettisivujen etusivulta. Uudistuksena menneisiin
vuosiin Marrasjuhlassa ei nähty enää puhetta miehelle ja naiselle, vaan sukupuolineutraali puhe rakkaudelle.
Sosiaalipolitiikka on ollut edelleen läsnä Iltakoulun toiminnassa tiedotuksen kautta, kun on tiedotettu opiskelijoiden
toimeentuloa ja terveyttä koskevia asioita eteenpäin jäsenistölle läpi vuoden. Iltakoulu osallistui tänäkin vuonna
verenluovutuskampanjaan, jonka tarkoituksena oli aktivoida jäsenistöä antamaan elintärkeä lahja hädässä oleville
kanssaihmisille luovuttamalla verta. Iltakoulu on ajanut ympäristöarvoja toiminnassaan läpi vuoden.
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. Tänä vuonna sitseillä tarjoiltu ruoka on ollut kasvisruokaa, jolloin sitsien hiilijalanjälki on jäänyt
aiempia vuosia pienemmäksi. Tänä vuonna Iltakoulu järjesti ympäristöaiheisen tapahtuman, jossa vierailimme
pienpanimolla ja opimme siellä oluen panemiseen liittyvistä ympäristövaikutuksista. Tapahtumaan kuului myös
ympäristöaiheinen pubivisa, jonka kysymykset liittyivät luontoon ja ympäristöön, tarkoituksena tarjota jäsenille
tietoa muun muassa ilmaston lämpenemisestä ja siihen vaikuttavasta toiminnasta. Tamyn sekä muiden järjestöjen
ympäristöaiheisista tapahtumista on tiedotettu sähköpostilistoille pitkin vuotta.

Työelämä
Työelämäsektorilla tapahtumia toteutettiin laajasti eri sektoreiden ja järjestöjen yhteistyötä hyödyntäen.
Työelämätiedotus politologit-listalla toimi hyvin, kunhan pienen karsinnan jälkeen hallitus 2016 teki linjauksen,
jonka mukaan harjoittelupaikkatiedotus kuuluu koulutuspoliittiselle vastaavalle ja puhtaasti työpaikkoihin liittyvät
asiat työelämävastaavalle.
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Keväällä 7.4.2016 järjestimme excursion Helsinkiin Elinkeinoelämän keskusliitolle, Kreab oy:lle sekä Sosiaali – ja
terveysministeriölle. Osallistujia oli 15 ja tapahtuma oli vierailukohteiden monipuolisuuden vuoksi erittäin toimiva.
Iltakoulu korvasi matkakuluja 5e/osallistuja.
Syksyllä 2016 Iltakoulu osallistui 13 osallistujalla Boomin ja Staabin kanssa Tukholman risteilylle. Samalla kävimme
excursiolla Helsingissä Euroopan komission Suomen edustustossa. Vierailu oli onnistunut ja EU-aiheista kohdetta
olikin toivottu. Laajempi vierailukattaus olisi ollut parempi, mutta valitettavasti tiukan aikataulun ja
excursiokohteiden kiireellisyyden vuoksi enempää kohteita ei saatu tälle vierailulle.
30.11. järjestimme työelämä-koulutuspoliittisen tapahtuman yhteistyössä koulutuspoliittisen vastaavan, kahden
alumnin sekä SYY-Tampereen kanssa. Tapahtumassa kolme ulkomailla harjoittelussa ollutta opiskelijaa kertoi
omista kokemuksistaan ja neuvoja tuleville harjoitteluun lähtijöille, Saara Särmä ja Sofia Vikman kertoivat omasta
urapolustaan yhteiskunnallisen asiantuntijana, ja SYY:n edustajat avasivat ajankohtaisia työllisyystilastoja eri
työllisyyden sektoreilta sekä kertoi palkkauksen tasosta valtakunnallisesti. Tapahtuma toimi hyvin sen kattavuuden
ansiosta. Samalla pystyi myös esittämään kysymyksiä puhujille ja tutustumaan alumneihin.

Alumnit
Alumnitoiminta oli varsinkin Iltakoulun alumnit ry:n toimesta aktiivista. Alumnivastaava omasi paikan kyseisen
yhdistyksen hallituksesta toimien linkkinä alumnien ja opiskelijoiden välillä. Alumnirekisteriä ylläpidettiin
aktiivisesti esimerkiksi Linked in:n avulla. Alumneja saatiin myös puhumaan Iltakoulun omiin tapahtumiin.
Suurin alumnitapahtuma oli Tampereella ollut alumnisauna ja Get together-miitti. Toinen suuri tapahtuma oli
1970-80-luvuilla opiskelleiden henkilöiden oma tapahtuma ”Kansainvälisen politiikan alumnit” Ulkopoliittisella
instituutilla Helsingissä. Jälkimmäisessä tapahtumassa kartoitettiin alumnikenttää laajemminkin eri ikäpolvet
huomioon ottaen.
Iltakoulu loi yhteistyössä Tampereen yliopiston ja yliopiston rahoituksen avulla uuden alumnirekisterin. Tällä
keinolla mahdollistettiin luonnollinen siirtymä opiskelijasta alumniksi: kirjeen muodossa annetaan ohjeet
valmistuneelle henkilölle, miten liittyä kyseiseen rekisteriin ja tulla osaksi alumniyhteisöä.
Yhteyksiä alumneihin saatiin parannettua suuresti vuoden 2016 aikana. Aktiivinen osallistuminen ja
verkostoituminen ansioitti Iltakoulun läheisempiin väleihin alumneiden kanssa. Tämä mahdollistaa tulevan
vahvemman yhteistyön alumnien kanssa varsinkin työelämärelevanssin parantamiseksi opiskelijayhteisössämme.

Ainejärjestötila
Pinni A:n 4089 huoneessa sijaitseva ainejärjestötila toimi vuonna 2016 hyvin 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. Tilojen viihtyisyydestä huolehdittiin myös pitämällä tila siistinä aina
päivystyksen ohella sekä kevään että syksyn suursiivouksen avulla. Uutena kokeiluna vuonna 2016 esiteltiin
jäsenistölle Pullatiistai, jolloin oli mahdollista nauttia tuoreesta pullasta kahvin kanssa veloituksetta. Budjetti otettiin
ainejärjestötilan vuosibudjetista, joten tänä vuonna emme uudistaneet ainejärjestötilan sisustusta. Pullatiistai on
lisätty suosituksena toimintasuunnitelmaan. Budjettia on myös lisätty ensi vuotta varten. Ainejärjestötila oli myös
vuonna 2016 merkittävä osa jäsenistön yhteisöllisyyttä. Tilassa tiedotettiin tapahtumista, myytiin paljon lippuja
Iltakoulun tapahtumiin, vaihdettiin kuulumisia ja tavattiin politologeja yli vuosikurssirajojen.
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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. Tätä käytäntöä
on jatkettu myös vuonna 2016. Vuonna 2015 vakiintui maisteritutoroinnin tarjoaminen suoraan maisterivaiheeseen
valituille uusille opiskelijoille. Maisteritutorointi toteutettiin myös vuonna 2016. Maisteritutoreita oli 3.
Iltakoulun tutortoiminta aloitettiin vuonna 2016 hyvissä ajoin helmikuussa tutorien rekrytoinnilla. Hakijoita oli
epätasainen määrä ja hakemukset olivat keskenään erittäin samalla tasolla, joten tutorvastaavasta tuli tutori. Lopulta
Iltakoululle valittiin 19 tutoria tutorvastaavan lisäksi. Myöhemmin tutoreista muodostettiin kymmenen tutorparia.
Iltakoulun tutorit osallistuivat sekä yliopiston ja Tamyn yhteistyössä järjestämään tutorkoulutukseen, että
johtamiskorkeakoulun koulutustilaisuuteen.
Tutorvastaava osallistui pitkin kevättä ja syksyä Tamyn sekä yliopiston järjestämiin tutorvastaavien tapaamisiin.
Koska tavoitteena oli saada syksyn ideointi ja suunnittelu valmiiksi ennen kesää, tutorit kokoustivat monia kertoja
kevään sekä syksyn 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
poliittinen elokuvailta ja lautapeli-ilta.
Tapahtumien aikataulussa ja järjestyksessä pyrittiin huomioimaan uusien opiskelijoiden orientoivat opinnot,
luentoajat ja yleinen mielekkyys. Edellisen vuoden palaute otettiin huomioon ja tapahtumia järjestettiin myös
viikonloppuisin. Tutorit päättivät myös jatkaa Hiiripassin käyttöä sitä jalostaen. Hiiripasseja palautettiinkin
ennätysmäärä ja siitä saatiin hyvää palautetta fuksikyselyssä. Fuksi-Antiin päätettiin myös panostaa erityisesti
tavoitteena tehdä siitä monipuolinen, kattava ja mielenkiintoinen lukupaketti uusille opiskelijoille. Fuksi-Antin
pituutta vähennettiin ja ulkoasua sekä sisältö parannettiin.
Tuleviin opiskelijoihin otettiin yhteyttä heti kun se oli mahdollista. Yliopiston lähettämän 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 heinäkuun lopussa. Kirje sisälsi tervehdyksen Iltakoulun tutoreilta ja hallitukselta, Fuksi-Anti -lehden,
informaatiota haalareista ja syksyn ohjelman. Sähköpostitse lähetetyn fuksikyselyn avulla kartoitettiin uusien
opiskelijoiden taustoja ja tarpeita. Kyselyn perusteella jaettiin tutorryhmät tutorpareille. Kukin tutorpari soitti
ennen orientoivien alkua heidän tutorryhmäänsä kuuluville opiskelijoille kysyäkseen kuulumisia ja tuntemuksia
opiskelujen alusta. Tutorryhmä tapasi muutaman kerran 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 25.8, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa kaikkia hieman toisiinsa ennen virallista toimintaa ja näin
pienentää kynnystä lähteä mukaan seuraaviin tapahtumiin. Seuraavana päivänä 26.8 oli tutorien esittäytyminen
yliopistolla, jonka järjestettiin perinteinen avajaissauna. Tapahtuma pidettiin Amos-klubilla.
Itse Hiiriviikojen ensimmäinen viikko alkoi maanantaina 29.8. orientoivien opintojen jälkeen fukseja kierrätettiin
ympäri kampusta ja ensimmäiset tutorryhmän tapaamiset pidettiin. Tutortapaamisen jälkeen tutorit vetivät
kaupunkikierroksen, jotta erityisesti juuri Tampereelle muuttaneet oppisivat tuntemaan uuden kotikaupunkinsa.
Kaupunkikierroksen jälkeen vuorossa oli kulttuurivastaavan järjestämä pubivisa Mallashovissa. 29.8 järjestettiin
myös maisterifuksien tutortapaaminen. Maisterifuksit ja -tutorit tapasivat orientoivien jälkeen keskustelemaan
tulevista opinnoista. Paikalla oli 3 maisteritutoria sekä 5 maisterifuksia. 30.8 järjestettiin Amazing Race- suunnistus,
jossa mukaisesti fuksit kiersivät Tampereen keskustassa sijaitsevia rasteja vihjeiden avulla. 31.8 järjestettiin
kulttuuritapahtuma, jossa koko Iltakoulun jäsenistö lähti yhdessä Sara Hildénin taidemuseoon. 31.8 järjestettiin
myös maisterifuksi tapaaminen Bar Passionissa, jossa keskusteltiin rennossa ilmapiirissä tulevaisuuden
suunnitelmista. 1.9. tutorit järjestivät puistohengailun eli Kesäillan viimeiset pihaleikit Sorsapuistossa, sieltä
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halukkaat lähtivät jatkoille Kolmioille. 3.9 oli liikuntapahtuma, jossa fukseille esiteltiin Atalpan tiloja. 4.9 järjestettiin
poliittinen elokuvailta Ilmarinkadulla, jossa katsottiin He named me Malala -niminen dokumentti.
Hiiriviikkojen toisella viikolla 5.9 järjestettiin perinteinen Pispalan kierros. 6.9-7.9 fuksit osallistuivat ensin
Yliopiston Avajaisiin; fuksit kiertelivät ständejä ja illalla osallistumalla Tamyn avajaisbileisiin. Seuraavana päivänä
järjestettiin Johtajuussymposium, jonka poikkitieteellisyys tarjosi fukseille mahdollisuuden tutustua myös
Iltakoulun ulkopuolisiin opiskelijoihin ja yksikköönsä johtamiskorkeakouluun. 8.9 järjestettiin suosittu Challenge
Accepted- kisa ja jatkot Toas Ilmarilla, jossa fuksit järjestivät Iltakouluaiheisen visailun. Siitä jatkettiin Dorikseen.
8.9 järjestettiin Järjestettiin Toas Markuksentorilla. Paikalla oli noin 20 maisteriopiskelijaa ja maisterifuksia.
Maisterituutorit järjestivät ohjelmaa. 11.9 tutorit järjestivät lautapeli-illan Pohjolankadulla. Ohjelmassa oli rentoa
hengailua.
Viimeisen Hiiriviikon laittoi käyntiin Grillibileet Kaupinojan saunalla 12.9. Ohjelmassa oli grillausta sekä
sitsitreeniä, poliittisen musiikin visaa ja Bosa-olutseuran oluen maistelu. 13.9 iltakoululaiset joukkueet osallistuivat
Tamyn huikeaan kaupunkisuunnistukseen. 14.9 kaupunkisuunnistuksesta toivuttiin kollektiivisessa köllinnässä
Sorsapuistossa syöden piknik-eväitä ja täyttäen tutorien laatimaan IK:n bucket listaa, jonka voi löytää
ainejärjestötilan seinältä. 15.9 Hiiriviikot kruunasi fuksisitsit.
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 kuten 20.10 järjestettyihin Haalarikastajaisiin. Tutorointia jatkettiin tarpeen
mukaan pitkin syksyä riippuen fuksien halukkuudesta esimerkiksi yhteisillä lounailla tutorryhmien kesken.

Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö
Vuonna 2016 kansainvälisyyssektorilla onnistuttiin erityisesti kevätlukukaudella saamaan useampi vaihto-opiskelija
osaksi Iltakoulun yhteisöä. Tämä oli suureksi osaksi tuutoreiden ansiota ja kansainvälisyysvastaavan oli helppo
tutustua kaikkiin kevään 6 vaihto-opiskelijaan henkilökohtaisesti, mikä helpotti Iltakoulun toimintaan
osallistamista. Heti tammikuun paukkupakkasten jälkeen järjestetty kaupunkikierros ja pubihengailu (19.1.) toivat
vaihto-opiskelijat ja muutaman tuutorin yhteen. Syksyllä vaihto-opiskelijoiden osallistaminen oli huomattavasti
haastavampaa, sillä heitä saapui Politiikan tutkimukselle 30. Lisäksi iltakoululaiset tuutoroivat kauppatieteiden
vaihtareita. Yksi syksyn vaihto-opiskelijoista osallistui aktiivisesti Iltakoulun tapahtumiin, muut satunnaisesti.
Sitseille kuitenkin osallistuttiin innokkaasti. Ennen vaihto-opiskelijoiden orientaatioviikkoa (20.8.) heille järjestettiin
tervetuliaistapahtuma Iltakoulu <3 Internationals. Tapahtumaan osallistui noin 30 vaihto-opiskelijaa, joista suurin
osa oli kauppatieteiden opiskelijoita, joita tuutoroivat iltakoululaiset. Syksyllä kiinnostus Iltakoulun haalareiden
hankkimiseen oli suuri, ja 9 Politiikan tutkimuksen vaihto-opiskelijaa hankkikin Iltakoulun haalarit.
Englanninkielinen tiedotus sujui hyvin tutoreiden ja vaihto-opiskelijoiden yhteisen Facebook-ryhmän kautta ja
hallitusta pyrittiin aktivoimaan englanninkieliseen tiedottamiseen. Kaikki vaihto-opiskelijoille sopivat tapahtumat
käännettiin myös englanniksi. Maaliskuussa päätettiin, että vaihto-opiskelijat kutsutaan vain sellaisiin tapahtumiin,
jotka luonteeltaan sopivat heille ja näissä tapauksissa koko hallitus ottaa vastuun siitä, että heidät huomioidaan
tapahtumassa esimerkiksi englanninkielisen keskustelun kautta. Kaikille Johtamiskorkeakoulun kansainvälisille
opiskelijoille lähtetettiin tutustumispaketin mukana uudistettu esite, jossa kerrottiin muun muassa
Johtamiskorkeakoulun ainejärjestötoiminnasta. Politologit-sähköpostilistalla ja Iltakoulun Facebook-sivulla
Iltakoulun jäsenistölle tiedotettiin erilaisista kansainvälisistä asioista, esimerkiksi kv-tapahtumista, vaihtohauista ja
kv-harjoittelupaikoista.
Johtamiskorkeakoulun ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavat tekivät tiivistä yhteistyötä läpi vuoden. Muun
muassa kansainvälisten tuutorien rekrytointi ja haun mainostus, koulutus ja vaihto-opiskelijoiden jako suoritettiin
koordinoidusti JKK tasolla. Lisäksi vuonna 2016 kansainvälisten tapahtumien järjestäminen keskitettiin pääasiassa
JKY:lle ja JKK:n ainejärjestöjen kv-vastaaville. Kyseinen kehitys todettiin erittäin toimivaksi, sillä vaihto-opiskelijat
ystävystyvät yli ainejärjestörajojen. Täten pystyttiin kutsumaan enemmän vaihto-opiskelijoita tapahtumiin. Uusia
tapahtumia olivat Kv-tuutorhakuinfo 14.3. ja International get together by JKY 31.8, jotka molemmat todettiin
toimiviksi ideoiksi. Lisäksi huippusuositut kansainväliset sitsit järjestettiin ensimmäistä kertaa sekä keväällä, että
syksyllä. Molemmat sitsit myytiin loppuun ja illat olivat ikimuistoista erityisesti vaihto-opiskelijoille. Palaute oli
molemmilla kerroilla erittäin positiivista.
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Marraskuun lopussa tulevan kevään tutoreille järjestettiin JKK:n yhteinen koulutus, sillä yliopiston puolesta sitä ei
järjestetä syksyisin. Keväällä kansainvälisiä tutoreita Iltakoululla oli 25 ja syksyllä 19. Rekrytointi on ollut siis
kuluneena vuonna onnistunutta, mutta syksyllä tutoreiden aktivoimisessa oli ajoittain hieman ongelmia. Ohjeistus
oli kuitenkin kattava ja apua oli koko ajan saatavilla yhteisen Facebook-keskustelun kautta.
Kehitysyhteistyösektorilla jatkettiin tansanialaisen katulapsikodin Pamoja Child and Youth Foundationin
tukemista, sillä sitä on pidetty toimivana kohteena erityisesti ruohonjuuritason toiminnan vuoksi. Tammikuussa
Pamojalle lahjoitettiin kolmesataa (300) euroa toimintaraporttia vastaan. Pamojan yhteyshenkilön kanssa ollaan
oltu yhteyksissä silloin tällöin läpi vuoden ja kommunikaatio on toiminut hyvin. Jäsenistölle Pamojan terveisiä
välitettiin kerran keväällä ja syksyllä sekä Fuksi-Antiin kirjoitettiin esittely Pamojasta.

Tapahtumasektorin tapahtumat
Iltakoulu järjesti vuonna 2016 paljon erilaisia tapahtumia. Tapahtumatarjonta oli kattavaa, ja siihen kuului niin
bileitä kuin asiapitoisempiakin tapahtumia. Tapahtumiin osallistuivat sekä iltakoululaiset että mahdollisuuksien
mukaan myös vaihto-opiskelijat. Tapahtumat ovat olleet siis avoimia koko jäsenistölle ja yleensä myös
kansainvälisille opiskelijoille. Esteettömyyteen on pyritty, jos tarvetta on ilmaantunut.
Iltakoulu teki vuonna 2016 paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ottaen yleensä tapahtumien
vetovastuun. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa on arvokasta, ja siihen panostettiin vuonna 2016. Yhteistyö
oli tiivistä etenkin Interaktio ry:n ja Johtamiskorkeakoulun muiden ainejärjestöjen kanssa. Yhteistapahtumia olivat
muun muassa Drunken Sailor -sitsit Interaktion kanssa, Wappureivit OKA ry:n kanssa ja Playboy Olympicsit Staabi
ry:n ja Boomi ry:n kanssa. Vuonna 2016 järjestettiin myös muutama isompi tapahtuma YKYn eli Yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikön kanssa. Huminat järjestettiin YKYn ja iltakoululaisten kesken ensimmäistä kertaa, ja
onnistunut tapahtuma sai vakiopaikan perioditauolle. Vanhaa perinnettä Lavatanssibileitä jatkettiin 2016
huhtikuussa.
Ainejärjestöjen välinen yhteistyö ylitti myös Tampereen yliopiston rajat. 1.10. järjestettiin ensimmäistä kertaa
Konfliktinratkaisusimulaatio yhdessä VOO ry:n ja MPKK:n kanssa. Simulaatio oli erittäin onnistunut, vaikkakin
raskas, mutta se osoitti kansallisen yhteistyön voiman. Tätä perinnettä on syytä jatkaa. POP-päivät keräsivät
Tampereelle 14.10.-15.10. politiikan opiskelijoita Rovaniemeltä, Jyväskylästä, Turusta ja Helsingistä. POP-päivät
olivat vuoden kohokohta, ja tapahtumaa kiiteltiin erityisesti sen yhteisöllisyydestä ja tamperelaisen sitsikulttuurin
esittelemisestä.
Vuoden 2016 tapahtumatarjonta oli monipuolista; tarjolla oli sitsejä, saunailtoja, pubivisoja, perinteeksi
muodostuneita tapahtumia sekä ihan uudenlaisia konsepteja. Sitsejä järjestettiin vuoden aikana viidet:
Kruunajaissitsit, Drunken Sailor -sitsit, Vappusitsit, Tylypahkan fuksisitsit ja POP-päivien toverisitsit. Vanhoja
perinteitä kunnioitettiin järjestämällä esimerkiksi Talviolympialaiset yhdessä liikuntasektorin kanssa ja Bussirundi
kulttuurisektorin kanssa. Yksi odotetuimmista tapahtumista oli Iltakoulun Marrasjuhla, jossa juhlistettiin 41vuotiasta Iltakoulua. Lisäksi suurempia tapahtumakokonaisuuksia olivat tuttuun tapaan Iltakoulun vappuviikot ja
Hiiriviikot. Vappuviikoilla oli sekä yhteistyötapahtumia että Iltakoulun omia tapahtumia. Uutena kokeiluna oli
Wappumökki, joka saikin heti suuren suosion. Hiiriviikot kestivät huikeat kolme viikkoa, jolloin fuksit otettiin
vastaan arvonsa vaatimalla tavalla.
Tapahtumiin on aina ollut mahdollista tulla, vaikka ei nauttisikaan alkoholia. Jokaisissa vuoden 2016 sitseissä pystyi
valitsemaan alkoholittoman menun, ja myös täysin alkoholittomia tapahtumia järjestettiin kuten lautapeli-iltoja ja
asiapitoisia tapahtumia.
Vuosi 2016 lähti käyntiin avajaissaunalla 21.1. Avajaissaunan teemana oli Pool Party ja kesä, koska YTHS:n saunalla
oli uima-allas. Iltakoulun vuosi alkoi rennoissa ja kesäisissä merkeissä. Tammikuussa järjestettiin myös vuoden
ensimmäiset sitsit: Kruunajaissitsit 28.1. Paikalla oli noin 70 henkilöä ja tapahtuma oli onnistunut.
Helmikuussa tapahtumissa näkyi ainejärjestöjen välinen yhteistyö; International Loven 4.2. ja Tampere Peace
Perspectivesin 26.2. järjestämisessä oli Iltakoulun lisäksi myös muita ainejärjestöjä. International Love oli suunnattu
Iltakoulun, Staabin ja Boomin vaihto-opiskelijoille sekä tietenkin ainejärjestöjen jäsenistölle. Tapahtumassa pääsi
tutustumaan vaihto-opiskelijoihin sekä muihin Johtamiskorkeakoulun opiskelijoihin rennoissa tunnelmissa.
Läheisyyttä lisäsi Iltakoulun oma ohjelmanumero, Twister-peli. Peace Perspectives on TIPSY:n, Iltakoulun ja
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Interaktion itse järjestämä rauhateemainen opiskelijakonferenssi, jossa oli pääpuhujien lisäksi opiskelijoilla
mahdollisuus esitellä esimerkiksi oma esseensä tai tutkimuksensa. Tapahtumassa oli kahden pääpuhujan lisäksi
kuusi opiskelijapuhujaa. Asiapitoisen ohjelman jälkeen siirryttiin Dorikseen jatkoille, jossa oli tapahtuman viralliset
jatkobileet, Peace Out.
Maaliskuu oli vilkas tapahtumakuukausi. 3.3. järjestettiin ensimmäistä kertaa Huminat Klubilla yhdessä YKYn
kanssa. Huminat ovat vaihtoehto muille haalaribileille ja ne ovat suunnattu etenkin humanisteille ja
yhteiskuntatieteilijöille. Ensimmäisissä Huminoissa oli teemana naamiaiset, ja monella näkyikin kasvot peittävä
naamio. Paikalla oli noin 350 ihmistä, ja tapahtumasta pidettiin paljon. Viiniä sohvalla -tapahtumakonseptia
jatkettiin vuonna 2016, ja 7.3. vieraana oli Matti Apunen. Ilmoittautuminen tuli tavalliseen tapaan heti täyteen.
Talviolympialaiset järjestettiin 10.3. yhdessä liikuntavastaavan kanssa Sorsapuistossa. Leikkimieliset kisailut sujuivat
hyvässä hengessä. Iltaa jatkettiin TOAS Ilmarissa, jossa oli palkintojenjako. Sorsapuistossa paikalla oli noin 35
henkilöä ja jatkoilla 50. Vuoden toiset sitsit järjestettiin 16.3. yhdessä Interaktion kanssa seiloriteemalla. Drunken
Sailor -sitsit olivat isot ja verrattain onnistuneet. Sitsaajia saapui myös OKAsta.
Huhtikuu alkoi tapahtumasektorin osalta hiljaisesti, koska silloin panostettiin huhtikuun loppuun: vappuviikkoihin.
Huhtikuussa järjestettiin myös Lavatanssibileet 14.4. yhteistyössä YKYn ainejärjestöjen kanssa. Iltakoulu otti
perinteisen vetovastuun organisoimisessa. Tapahtuma oli onnistunut, ja paikalla oli arviolta 320 ihmistä.
Vappuviikot saatiin kunnolla käyntiin, kun 20.4. Iltakoulu järjesti reivit OKA ry:n kanssa. Konsepti oli onnistunut
ja ohjelmassa oli muun muassa beer pongia ja livebändi. Ensimmäistä kertaa järjestetty Wappumökki sujui
mallikkaasti Palokärjen mökillä 23.4.-24.4. Mökkireissu kesti vuorokauden läpi, ja siellä pelattiin ulkopelejä,
kisailtiin, soudeltiin ja saunottiin. Uusi tapahtuma keräsi paljon kiitosta. Viimeisellä vappuviikolla etkoiltiin Staabin
ja Boomin kanssa Playboy Olympicsien merkeissä 25.4. Särkän Märkä oli vuonna 2016 28.4. Iltakoulu oli hankkinut
Särkän Märkään lippuja etukäteen, jotta jäsenistön olisi helppoa ostaa niitä. Ennen Särkän Märkää Iltakoulu järjesti
kollektiivisen picnicin, josta oli yhteislähtö Särkänniemeen. Jatkopaikaksi oli valikoitunut Union, jossa Kasmir oli
illan tähtenä.
Vappu huipentui vappuaattona Vappusitseihin Messukylään, johon oli ilmoittautunut 130 sitsaajaa. Tapahtuma oli
onnistunut, ja toastmasterit hoitivat roolinsa mallikkaasti. Vappu pistettiin pakettiin 1.5. Koskipuistossa brunssin
merkeissä. Osallistujille tarjottiin paljon kiitosta saanut selviytymispussi, josta löytyi omena, twix-patukka ja
Redbull.
Syksy 2016 alkoi tuttuun tapaan 26.8. tutustumissaunan merkeissä. Tutustumissauna järjestettiin Amos-klubilla, ja
paikalla oli parhaimmillaan 70 henkilöä. Paikalla oli niin fukseja, tuutoreita, hallituslaisia kuin vanhempiakin
opiskelijoita. Hiiriviikot kestivät vuoden 2015 mukaisesti kolme viikkoa: 29.8.-18.9. Tapahtumakirjo oli laaja, ja
Hiiriviikoilla olikin paljon myös liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Perinteinen Amazing Race järjestettiin 30.8. Fuksit
kiersivät vanhempien opiskelijoiden tekemiä rasteja, joita oli seitsemän. Paikalla oli 38 fuksia ja noin 30 vanhempaa
opiskelijaa. Leikkimielinen kisaileminen jatkui 8.9. Challenge Acceptedissa, jossa fuksit suorittivat tuutoreiden
tekemiä haasteita Tampereen keskustassa. Joukkueita oli kuusi ja tapahtumassa oli parhaimmillaan noin 60
henkilöä. Jatkot vietettiin TOAS Ilmarilla, jossa tarjoiltiin perinteistä juomaa Kekkosta. Grillibileet järjestettiin 12.9.
Kaupinojan saunalla. Ensin oli fukseille sitsiharjoitukset, jonka jälkeen päästiin rentoutumaan muun muassa Bosan
oluilla. Vappuviikot huipentuivat Tylypahkan fuksisitseihin 15.9. Kalevan killalla oli sitsaamassa 99 ihmistä, ja sitten
olivat onnistuneet.
Syyskuu jatkui bileiden merkeissä, kun 27.9. järjestettiin perinteiset Kotibileet Staabin kanssa. Kalevan kilta oli
täynnä bilettäjiä, ja ohjelmassa oli muun muassa beer pong -turnaus. Mestaruus meni vuonna 2016 Staabille.
Politiikan opiskelijat yhteen keräävä tapahtuma POP-päivät järjestettiin vuonna 2016 Tampereella 14.-15.10.
Päiväohjelma oli erittäin onnistunut, ja sen teemana oli Suomi toimintaympäristössään. Toverisitsit jatkoivat
politologien yhteisöllistä meininkiä. Sitseille oli ilmoittautunut yli 100 henkilöä. Toverisitsien jatkoja vietettiin
paikan päällä Soutupaviljongilla. Seuraavana päivänä Viiniä sohvalla -konseptia esiteltiin muille politiikan
opiskelijoille, kun Viiniä sohvalla goes POP-päivät sai vieraakseen Kirsti Lintosen. Osallistujat olivat erittäin
tyytyväisiä uudenlaiseen tapahtumaan. POP-päivät päättyivät Media54:llä järjestettyyn brunssiin, jossa esiteltiin
muun muassa konfliktinratkaisusimulaation lopputulos. Kaiken kaikkiaan POP-päivät olivat oikein onnistunut
tapahtuma, jossa viihtyivät niin iltakoululaiset kuin ulkopaikkakuntalaiset.
Lokakuun muita tapahtumia olivat 20.10. pidetyt Haalarikastajaiset ja Huminat. Haalarikastajaiset keräsivät 24
fuksia osallistumaan erilaisille vanhempien opiskelijoiden tekemille rasteille. Tapahtuma oli onnistunut, ja fuksit
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saivat ansiokkaasti iltakoululaisen arvonimen. Kastajaisten jatkoina olivat Huminat, jotka oli järjestetty taas yhdessä
YKYn ainejärjestöjen kanssa. Tällä kertaa Klubilla biletettiin avaruusteemalla ja kävijöitä oli noin 400.
Marraskuun kohokohta oli 5.11. järjestetty Marrasjuhla. Juhlijoita oli 72, ja ilta sujui juhlavissa merkeissä.
Iltakoululaiset kuulivat puheita eri tahoilta, ja myös puhe rakkaudelle kuultiin. Juomaa ja ruokaa riitti. Jatkoja
vietettiin Kaijakassa Iltakoululle varatussa kabinetissa.
Tapahtumarikas vuosi huipentui joulukuussa Joulusaunaan ja fuksien järjestämiin pikkujouluihin. Joulusauna
järjestettiin 1.12. Luonnonhyvä Instituutin saunatiloissa, jossa palkittiin Yhdysvaltojen presidentinvaaliveikkausvoittaja ja vuoden 2016 pyyteetön iltakoululainen. Pikkujoulut olivat Las Vegas -teemaiset, ja ne
järjestettiin Doriksessa. Paikalla oli 104 henkilöä.

Kulttuuri ja kulttuuritapahtumat
Vuonna 2016 Iltakoulun kulttuurisektori järjesti monipuolisesti toimintaa jäsenistölle. Tapahtumien lisäksi
kulttuurivastaava koordinoi perinnetyöryhmää, jossa valmisteltiin muun muassa juhlanauhojen hankintaa, sekä
avusti muiden sektorien toimintaa. Jäsenistöä myös tiedotettiin Tampereen kulttuuritarjonnasta kuukausittaisella
kulttuurisähköpostilla.
Vuoden kulttuuritarjonta käynnistyi 16.2 luostariolut-tastingin merkeissä Gastropub Nordicissa, jonne Bosa ry oli
Iltakoulun kutsunut. Tapahtuma oli omakustanteinen ja iltakoululaisia paikalle saapui 11. Kevään seuraava
tapahtuma oli retki Tampere Film Festivalin avajaisiin 9.3. Tapahtuma järjestettiin yhdessä kulttuuriyhdistys Kerin
kanssa. Osallistujia oli kokonaisuudessaan 15, joista Iltakoulun jäseniä 10. Yhteistyötä Kerin kanssa jatkettiin
kevään ajan vapaamuotoisemmilla reissuilla Elokuvakeskus Niagaraan kahden viikon välein. 17.3 Järjestettiin
Iltakoulun lanitapahtuma IK-lanit, joihin osallistui 12 ihmistä. Mukavassa hengessä Iltakoulun kommuunissa
edennyt alkoholiton tapahtuma huipentui fifa-turnaukseen, jonka voittajalle luovutettiin 12-pack es-energiajuomaa.
22.3 Kulttuurisektori järjesti yhdessä ympäristövastaavan kanssa excun Pyynikin käsityöläispanimolle ja tämän
jälkeen pubivisan Mallashovissa. Panimokierrokselle osallistui 22 henkeä ja visaan 15. Kulttuurisektori osallistui
aktiivisesti myös vapun rientojen suunnitteluun ja toteutukseen tmonipuolistaen vapun aktiviteettitarjontaa. 19.4
järjestettiin elokuvailta yliopiston tiloissa sijaitsevassa Oasiksessa. 23 iltakoululaista saapui katsomaan Ridley Scottin
Life in a Day-dokumenttia. Seuraava vappuviikkojen kontribuutio oli ulkoilmatapahtuma Circus Maximus, jossa
SuomiAreenan hengessä keskusteltiin iltakoululaisen poliittisuuden syvimmästä olemuksesta, sekä hieman
enemmän areenahenkeä noudattaen leikittiin leijonanmetsästystä, sekä viikinkihippaa. Keväiseen Osmonpuistoon
tiensä löysi 15 iltakoululaista.
27.4 Järjestettiin yhdessä Interaktion kanssa Pub Crawl, joka alkoi Salhojankadun Pubista edeten pitkin Tampereen
perinteikkäitä kuppiloita kohti Rajaportin saunaa. Retkikunnan koko vaihteli etapeittain, mutta parhaimmillaan
paikalla oli noin 40 osallistujaa. Kulttuurisektorin kevään viimeinen tapahtuma oli 29.4 järjestetty V*tusti liitua.
Pakkahuoneenaukiolle levitettiin kymmenenmetrinen paperi, johon iltakoululaiset ja muut paikallaolijat saattoivat
taiteilla
Syksyn kulttuuriohjelmisto käynnistyi 29.8 Tampere-teemaisella pubivisalla Mallashovissa, johon osallistui 20
ihmistä. 31.8 järjestettiin kulttuuriexcu Sara Hildénin taidemuseon Ron Mueck-näyttelyyn, jonne saapui 15
iltakoululaista. Syksyn päätapahtumaan, 29.9 järjestettyyn bussirundiin osallistui 77 henkilöä. Tampereen
ympäryskuntia kierrettiin 130 kilometrin lenkki kahden bussin voimin, joissa kummassakin oli järjestettynä
ohjelmaa muun hallituksen avustuksella. Reitille oli kesän aikana neuvoteltu tarjoukset, sekä mahdollisuus
ruokailuun. Vuoden viimeinen erillinen kulttuuritapahtuma oli retki Valokuvakeskus Nykyaikaan 1.11, jossa oli
esillä näyttelyt Rooms of Truth ja Man Comes Around. Tapahtumaan osallistu 6 henkilöä.

Liikunta ja liikuntatapahtumat
Iltakoulun liikuntatoiminta jatkui vuonna 2016 aktiivisesti. Tavoitteena oli edelleen toteuttaa jäsenistön toiveiden
mukaista toimintaa mahdollisimman monipuolisesti, toteuttaen niin toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat
kuin myös joitakin uusia. Liikuntasektorin toiminta koostui tapahtumista, palloilusarjoista, sekä uutena mukaan
tulleista liikuntakokeiluista. Myös Atalpan liikuntavuoroja on tarjottu jäsenistön käyttöön edelleen.
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Vuoden alusta maaliskuulle jatkui futsal-sarja, josta putosimme täpärästi jatkosarjassa. Ensimmäinen varsinainen
liikuntatapahtuma oli 4.2 järjestetyt kyykkäharjoitukset, joissa valmistauduimme Tammelantorilla Akateemisen
kyykän MM-kilpailuihin yhteistyössä Boomin kanssa. Paikalla oli noin 15 henkilöä. Itse kisat järjestettiin jälleen
Hervannassa 13.2, ja Iltakoulu oli jälleen mukana yhdellä joukkueella, sekä runsaalla kannatusjoukolla Yhteensä
väkeä Hervannassa oli n. 40 henkeä. Menestys itse peleissä oli jälleen mollivoittoista, joka johtui pitkälti jatkuvasti
vaihtuneista heittäjistä, kun vastassa oli hyvin valmistautuneita pienempiä joukkueita. Pelien jälkeen päivää jatkettiin
PRO-sarjan pelien katselulla, josta ilta jatkui I-Kadun kommuuniin. Päivä oli hieno, jatkossa kuitenkin iltaohjelmaa
voisi suunnitella enemmän siksi, että pelit loppuvat kyykässä usein jo hyvin aikaisin. Helmikuussa järjestettiin
perinteisesti myös hankipallo Interaktion kanssa 17.2 Sorsapuistossa. Interaktio jätti Iltakoululle virallisen haasteen
hallituksen kokouksessa, mutta itse ottelussa Iltakoulu vei voiton, kuten pöytäkirjaan jo ennen ottelua kirjattiin.
Paikalla pelaajia oli n.20, jotka jatkoivat iltaa Sorin Saunalle syömään ja saunomaan. Saunalla väkeä oli n.35 henkeä.
Maaliskuussa liikuntatapahtumat jatkuivat perinteisillä talviolympialaisilla. Liikuntasektori suunnitteli tapahtuman
yhteistyössä tapahtumasektorin kanssa, ja paikalle Sorsapuistoon saapuikin kisailemaan noin 35 henkeä. Kisailut
sujuivat hyvässä hengessä. Iltaa jatkettiin TOAS Ilmarissa, jossa ohjelmana oli rentoa hengailua ja palkintojenjako.
Ilmarissa paikalla oli n. 50 henkeä. Ilta sujui hyvin ja boolikin loppui kesken. Tapahtumapaikkana Sorsapuiston
lammen kiertäminen on alkanut jo muodostua perinteikkääksi. Maaliskuun lopussa suunnitteilla oli myös
laskettelureissu Himokselle 31.3 Boomin ja Staabin kanssa, joka kuitenkin peruuntui liian vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Tähän vaikutti varmasti UtaSportin vain viikkoja aiemmin järjestämä laskettelureissu.
Huhtikuussa Työväen Ampujat laajensi lajirepertuaariaan osallistumalla lentopallon opiskelijoiden sm-kisoihin
Hervannassa 16 - 17.4. Idea sai alkunsa Iltakoulun hyvinvointiryhmässä, jonka jälkeen helmi-huhtikuussa
harjoiteltiin kerran viikossa Atalpalla. Joukkueeseen kuului iltakoululaisia lähes kaikilta vuosiluokilta, ja yhteensä
pelaajia oli 12. Joukkue menestyi turnauksessa ohkaisesta kokemuksesta huolimatta hienosti voittaen 2 peliä.
Tapahtuma, ja lajikirjon kasvattaminen olivat kenties suurin onnistuminen menneenä vuonna.
Hektiseen huhtikuuhun mahtui myös vappuviikot, joiden aikana osallistuimme JKY:n puistofutikseen 18.4, ja VIPpesikseen 27.4. Omana tapahtumanamme kävimme 26.4 myös Megazonessa tuomaan vastapainoa vappuviikkojen
kosteaan kalenteriin. Puistofutis sujui tuulisessa säässä hienosti, ja Työväen Ampujat ylsikin pronssiotteluun asti.
Pelaajia mukana oli n.10. VIP-pesiksessä pelasimme sekajoukkueella Interaktion kanssa, sillä täydestä
vappukalenterista, sateisesta säästä, ja Tapparan edellispäivän suomen mestaruudesta johtuen pelaajamäärä pieneni
samana aamuna. Mukana iltakoululaisia oli n.8. Paljon toivottu Megazone toteutettiin yhteistyössä reettorien ja
interaktion kanssa. Peleihin oli saapunut n. 12 pelaajaa, ja paikalle oli saatu myös alan ammattilainen, Timo
Halttunen kertomaan pelaajille lajin saloista. Halttunen kertoi olevansa mahdollisuuksien mukaan käytettävissä
myös tulevaisuudessa. Kevätlukukauden päätteeksi suuntasimme liikuntakokeiluna 11.5 vielä kiipeilemään Nekalan
kiipeilykeskukseen. Tarjolla oli seinäkiipeilyä valjailla, sekä boulder-kiipeilyä. Paikalla kiipeilemässä oli 10
iltakoululaista.
Kesän aikana uusia opiskelijoita tiedotettiin yliopiston liikuntamahdollisuuksista ja Iltakoulun liikuntatoiminnasta
fuksiannissa, sekä järjestämällä tutustumiskäynti yliopiston liikuntakeskukseen Atalpaan 3.9. Ohjelmassa oli
omaehtoista harjoittelua sekä salibandypelit. Toteutus ei kuitenkaan onnistunut, sillä paikalle saapui vain 5 henkilöä.
Tästä oppineena todettiin, että fuksiviikkojen hektiseen aikatauluun ei kannata sijoittaa tapahtumia viikonlopulle,
vaan orientointi olisi parempi järjestää esim. tutorryhmittäin. Liikuntatarjonta jatkui geokätköilyllä pyynikin
syysauringossa 20.9. Noin 12 hengen porukka kiersi kännykkään ladattavaa etsinlaitetta hyödyntäen 6 rastia, jonka
jälkeen suunnattiin nauttimaan munkkikahvit Pyynikin näkötornille. Syyskuussa pelattiin myös yliopiston
jalkapallosarja, jossa TA ylsi komeasti loppuotteluun saakka. Otteluissa kävi n.15 Iltakoululaisen rinki, joka ei
kuitenkaan finaalissa onnistunut yllättämään lääketieteen opiskelijoita Sorsapuistossa järjestetyssä finaaliottelussa
29.9, jossa paikalla oli mukavasti yleisöä ja kahvitarjoilu.
Lokakuussa jatkettiin edellisvuoden liikuntaekskursioperinnettä, mutta laji vaihtui jääkiekosta jalkapalloon, kun
menimme 17.10 katsomaan Ilveksen ja HJK:n välistä veikkausliigan kärkikamppailua. Paikalle saapui noin 8
iltakoululaista, joista valtaosa oli ilahduttavasti vanhempia iltakoululaisia. Tästä vain päivää myöhemmin oli
liikuntakokeilun vuoro, kun 18.10 menimme biljardisali Galaxyyn kokeilemaan pöytäpelejä. Paikalla oli noin 10
iltakoululaista, joille biljardi vaikutti jo ennestään tutulta peliltä. Lokakuussa alkoi myös yliopiston futsalsarja, jossa
TA on joulutauolle mentäessä hienosti sarjakärjessä. Marraskuussa osallistuimme 23.11 pelattuun yösählyyn, jossa
TA onnistui parantamaan edellisvuodesta ja selviytyi 10 hengen joukkueella mitalipeleihin asti tasoitusta antaneesta
saunatakki-peliasusta huolimatta. Joulun viimeisenä liikunta,-ja kulttuuritapahtumana järjestimme kulttuurisektorin
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kanssa kuvakilpailun. Kuvakilpailussa opiskelijat saivat lähettää joulun ja uudenvuoden ajan liikuntaan tai
kulttuuriin liittyviä jouluaiheisia kuvia, joista paras palkittiin. Kuvia tuli yhteensä 6 kappaletta.
Iltakoulun liikuntasektoriin oli vuonna 2016 yhdistetty myös esteettömyysvastaavan tehtävä.
Esteettömyysvastaavan tehtävänä on huolehtia, että iltakoulun tapahtumat ovat mahdollisuuksien mukaan
esteettömiä kaikille jäsenille. Selvästi esteellisiä opiskelijoita ei jäsenistön keskuudessa vuonna 2016 ollut, joten
tehtävä jäi melko pieneen rooliin. Vuoden 2016 ohjelmaan kuului liikuntatoiminnan ohella myös uusien
pelipaitojen hankinta. Hankimme XXL-urheiluvälinekaupasta 10 pelipaitaa, joihin on vuonna 2017 tarkoitus
hankkia myös sponsoripainatukset. Paidoissa tullaan ottamaan käyttöön panttijärjestelmä, sillä edellisen
pelipaitakerran paidoissa tuli vuosien varrella hävikkiä.
Kokonaisuutena vuosi 2016 oli liikuntatoiminnan osalta monipuolinen, ja toi mukanaan myös uusia tuttavuuksia.
Kaikki toimintasuunnitelman mukaiset liikuntatapahtumat toteutettiin, ja myös Työväen Ampujille tarkoitetut
uudet pelipaidat saatiin hankittua. Toimintasuunnitelmaan ei siis tullut varsinaisia poikkeuksia, mutta uutta
toimintaa tuotiin mukaan. Näitä olivat aloitettu lentopallotoiminta, sekä liikuntakokeilut. Liikuntasektori onnistui
myös tuottamaan tapahtumia, joissa nähtiin opiskelijoilta kaikilta vuosiluokilta. Liikuntasektorin tavoitteena on
myös jatkossa tuottaa jäsenistönsä näköistä sisältöä, joka pitää sisällään niin matalan kynnyksen liikuntaa kuin myös
”kilpailumielisempää” toimintaa kuten Työväen Ampujien palloilusarjat. Tulevan vuoden keskeisin haaste on löytää
keinoja, joilla liikuntatapahtumat tavoittaisivat yhä suuremman osan jäsenistöstä kiireisten opintojen lomassa.

Anti
Iltakoulu ry:n ainejärjestölehti Anti ilmestyi vuonna 2016 viisi kertaa; 23.2., 19.4., 1.8., 1.11., ja 13.12. Näihin sisältyi
neljä normaalinumeroa sekä uusille opiskelijoille suunnattu fuksinumero. Kaikki numerot ilmestyivät värillisen
verkkojulkaisun lisäksi myös painettuna versiona, jossa kannet olivat värilliset ja sisältö mustavalkoinen. Lehteä
jaettiin luettavaksi Iltakoulun ainejärjestötilan lisäksi myös muille Johtamiskorkeakoulun isommille ainejärjestöille
Boomille ja Staabille.
Tänä vuonna Anti sisälsi sopivasti sekä kevyttä että painavaa asiaa, ja jokaisesta numerosta löytyi juttuja
monenlaiseen makuun. Antissa keskityttiin erityisesti ajankohtaisiin aiheisiin, kuten Tampere3-hankkeeseen ja
Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Uusia juttuja, jotka jatkuivat fuksinumeroa lukuun ottamatta jokaisessa lehdessä
läpi vuoden, olivat ”UTA-gallup”, ”Ulkomaan terveiset” ja ”Tekstaripalsta”. UTA-gallupin kysymyksiin osallistui
opiskelijoita ympäri kampusta, ulkomaan terveisissä joku iltakoululainen avasi omaa vaihtokokemustaan, ja
tekstaripalstalle sai kirjoittaa anonyymisti terveisiä. Erityisesti tämä osio sai jäsenistöltä hyvää palautetta, ja
ainejärjestötilassa olleeseen tekstariboxiin kirjoiteltiin ahkerasti läpi vuoden. Lisäksi keväällä toteutettiin
”Kuukauden alumni” -juttusarja, jossa haastateltiin kahta alumnia heidän opiskelu- ja työurastaan.
Antin toimikuntaan kuului vuoden aikana päätoimittajan lisäksi 11 henkilöä, joiden lisäksi juttujen kirjoittamiseen
ja lehden toteuttamiseen osallistui muitakin henkilöitä usealta vuosikurssilta Iltakoulusta ja Iltakoulun
ulkopuoleltakin. Aktiivisten osallistujien ansiosta lehdet saatiin julkaistua ajallaan ja sopivalla sivumäärällä.
Suurin muutos edellisvuoteen oli lehden uusi, visuaalisempi ulkoasu, joka sai paljon positiivista palautetta
jäsenistöltä. Lehdelle kehiteltiin uusi logo, ja sisällyksessä hyödynnettiin huomattavasti enemmän värejä ja muita
tyylikeinoja.
Vuonna 2016 Antia luettiin enemmän ja Iltakoulun ääni näkyi edelleen lehden sivuilla. Tämän lisäksi lehti on
nostanut profiiliaan, ja tullut siten enemmän tutuksi muillekin ainejärjestöille.
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