TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yhdistys: Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden
ainejärjestö, Iltakoulu ry

Koulutuspolitiikka
Koulutuspolitiikan osalta vuosi 2017 keskittyi pääasiassa Tampere3 -hankkeen
seuraamiseen ja siihen vaikuttamiseen sekä tutkinto-ohjelman sisäisiin käytäntöihin
ja edunvalvontaan. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava seurasi hallitusvuoden
ajan yhdessä puheenjohtajan kanssa eri tiedotuskanavia, sekä osallistui tilaisuuksiin
hanketta koskien. Ongelmana oli tiedotuksen yleinen vähyys sekä koko prosessin
sulkeutuneisuus,
koulutuspoliittinen

jolloin

tietoa

vastaava

oli

haastavaa

kuitenkin

osallistui

jakaa

jäsenistölle.

vaikutustyöhön

Iltakoulun

yhdessä

eri

sidosryhmien (JKY Ry, Tamy, Johtamiskorkeakoulun henkilökunta, politiikan
tutkimuksen

tutkinto-ohjelman

henkilökunta)

jäsenistön

edunvalvonnan

toteuttamiseksi. Iltakoulu oli aktiivisena toimijana myös Johtamiskorkeakoulun
ylioppilaat ry:n kautta tehdyissä koulutuspoliittisissa kannanotoissa. Nämä koskivat
tulevan yliopiston matalaa hallintorakennetta sekä politiikan tutkimuksen siirtämistä
tiedekuntarakenne-esityksessä esitettyyn talouden ja johtamisen tiedekuntaan.
Teimme

myös

aktiivista

yhteistyötä

jälkimmäisessä

kannanotossa

politiikan

tutkimuksen henkilökunnan kanssa, jotka tekivät vahvan kannanoton Tampere3:n
hankejohtaja Marianne Kukolle mukaillen JKY:n ja Iltakoulun linjaa yksiselitteisesti.
Alkuvuodesta 2017 Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava teki politiikan tutkimuksen
opiskelijoille henkilökunnan toiveesta opetussuunnitelmakyselyn, jonka tarkoituksena
oli

kerätä

opiskelijoiden

mielipiteitä

opetussuunnitelman

painotuksesta,

kurssisisällöstä, opetusmuodoista ja rakenteista. Palaute välitettiin eteenpäin
henkilökunnalle ja palaute käytiin läpi opetusneuvoston kokouksessa, jossa
opiskelijoiden toiveita pyrittiin ottamaan huomioon.
Koulutuspoliittinen vastaava lisäksi piti yhteyttä asianmukaisiin sidosryhmiin ja
toimijoihin osallistumalla esimerkiksi JKY Ry:n koulutuspoliittisiin kollegioihin, Tamyn

koulutuspoliittisen valiokunnan tapaamisiin sekä henkilökunnan kanssa järjestettyihin
kokouksiin sekä työryhmiin. Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava yhdessä
puheenjohtajan kanssa osallistui Tamyn tilaisuuksiin, Tampere3 -tilaisuuksiin, kopococktaileille sekä KOO-iltoihin. Keskusteluyhteys toimi siis aktiivisena Tampereen
yliopiston muihin koulutuspoliittisiin toimijoihin myös vuonna 2017. Koulutuspoliittinen
vastaava seurasi myös ahkerasti eri sähköpostilistoja, yliopiston intraa sekä tiedotti
politiikan

tutkimuksen

opiskelijoille

tärkeistä

koulutuspoliittisista

asioista,

harjoittelumahdollisuuksista sekä opintokokonaisuuksista.
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, maisteriohjelmien yhteneväisyyksiin, kurssitarjontaan sekä teemojen
painotuksiin. Lukuvuosipalauteen ohessa valittiin palautteen pohjalta lukuvuoden
parhaaksi opettajaksi Tarja Seppä, sekä vuoden parhaaksi kurssiksi Tarja Sepän
POLKVA43, “YK kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäjänä”.
Vuonna 2017 erityishuomiota vaati myös opintosuuntiin hakeminen. Iltakoulun
koulutuspoliittinen vastaava tiedotti aktiivisesti opintosuuntiin hakuun liittyen kaikilla
Iltakoulu

Ry:n

viestintäkanavilla

sekä

viikkotiedotteessa.

Aiempien

hakujen

epätasaisen jakautumisen vuoksi opintosuuntaan voidaan valita enintään 60%
kaikista hakijoista. Tämä aiheutti stressiä aiempina vuosina aloittaneilla opiskelijoilla,
jotka

elivät

aiemmin

käsityksessä

siitä,

että

pääseminen

haluamaansa

opintosuuntaan sujuisi mutkitta. Tämän johdosta oli tärkeää informoida opiskelijoita
opintosuuntiin hakemisen päivämääristä sekä käytännöistä, joka hoidettiin vuonna
2017 aktiivisella tiedottamisella.
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

opetusneuvostossa

ideoitiin

vastaava.

uusille

Aikaisempien

opiskelijoille

vuosien

suunnattu

tapaan

lukuvuoden

avajaisseminaari,

jossa

teemana

tänä

vuonna

oli

suomalaisuus

Suomen

itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä. Tämän lisäksi Iltakoulun koulutuspoliittinen
vastaava osallistui politiikan tutkimuksen johtoryhmän kokouksiin sekä erilaisiin
työryhmiin, joissa luotiin yhteneväiset käytännöt lukupiirien suoritamiseksi sekä
kurssipalautteen keräämiseksi.
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 ja huomioimaan vuonna 2017 yhdessä
henkilökunnan

kanssa

työryhmän

avulla,

joka

loi

ohjesäännön

palautteen

keräämiseksi.
Kulttuuri
Vuonna 2017 Iltakoulun kulttuurisektori järjesti monipuolisesti toimintaa jäsenistölle.
Tapahtumien lisäksi kulttuurivastaava koordinoi perinnetyöryhmää, jonka voimin
hankittiin järjestölle juhlanauhat, sekä avusti muiden sektorien toimintaa. Jäsenistöä
myös tiedotettiin Tampereen kulttuuritarjonnasta kulttuurisähköpostilla.
Vuoden kulttuuritarjonta käynnistyi 10.2. vierailulla pelimuseoon, joka oli juuri avattu
Vapriikin museokeskukseen. Tapahtumaan osallistui 8 opiskelijaa. Kevään seuraava
tapahtuma oli pokeriturnaus Hämeenkadun Pelaamon tiloissa. Turnaus järjestettiin
yhdessä Patina ry:n, Staabi ry:n sekä Interaktio ry:n kanssa, Iltakoululta osallistujia
oli 3.
25.3. pidettiin edellisenä vuonna hyväksi todetut IK-lanit, jotka pidettiin Iltakoulun
kommuunissa.

Tapahtuma

sisälsi

alkoholitonta

ajanviettoa

sekä

runsaasti

videopelejä jokaiseen makuun. Tapahtumaan osallistui 7 jäsentä.
Vapulle

kulttuurisektori

järjesti

kolme

tapahtumaa.

Ensimmäiseksi

25.4.

Poikkitieteellisen Beer Pong -turnauksen yhdessä Patina ry:n, Staabi ry:n sekä
Interaktio ry:n kanssa, johon osallistujia oli vajaa 100 henkeä, joista Iltakoululaisia
15. 28.4. järjestettiin viime vuoden tapaan hyväksi todettu Pubiryömintä yhdessä
Interaktio ry:n kanssa. Osallistujia oli 30, joista 20 Iltakoulun jäseniä. Tapahtuma
aloitettiin Pub Pikilinnasta ja eteni neljän muun pubin kautta Rajaportin saunalle, joka
oli osallistujille varattu. Vapun sekä kevään viimeinen kulttuuritapahtuma pidettiin
29.4., jolloin vuorossa oli ulkoilmatapahtuma Circus Maximus, joka syvällisen
poliittisen diskurssin ohella sisälsi myös leikkimielistä sekä liikunnallista kilpailua
Sorsapuistossa. Paikalle päätyi lopulta 10 henkeä.
Syksyn kulttuuritarjonnan aloitti kevään tavoin museovierailu 30.8.. Tällä kertaa
Iltakoulun jäsenistö suuntasi Tampere-taloon avattuun Muumimuseoon. Tove
Janssonin hahmojen luokse löysi tiensä 17 opiskelijaa. Syksyn muita tapahtumia
olivat 23.10. pidetty Pokeriturnaus, joka järjestettiin kevään tavoin yhteistyössä
Patina ry:n, Staabi ry:n sekä Interaktio ry:n kanssa Hämeenkadun Pelaamolla.
Pelaajia paikalla oli Iltakoululta 2, kokonaisosallistujamäärän ollessa 22. Vuoden
suurin kulttuuritapahtuma oli Iltakoulu ry:n jo kuudetta kertaa peräkkäin järjestettävä
Bussirundi 26.10., joka keräsi osallistujia 85 henkeä. Tampereen ympäryskuntia
ajeltiin 100 kilometrin verran, pysähtyen aiemmin neuvoteltujen baarien luona.
Syksyn viimeinen kulttuuritapahtuma oli kevään innoittamana järjestetty Beer Pong turnee 9.11. yhdessä Staabi ry:n, Patina ry:n, Interaktio ry:n sekä TLK ry:n kanssa.
Tapahtuma oli suurmenestys ja keräsi osallistuja lähes 150 henkeä, joista
Iltakoululaisia jälleen 15. Tapahtuman jatkamisesta on puhuttu muiden järjestöjen
kanssa

alustavasti.

Talous
Vuosi 2017 oli Iltakoululle taloudellisesti onnistunut ja tulos jäi ylijäämäiseksi Syy
tilikauden ylijäämäisyyteen oli se, että keväällä harjoitettiin syksyn vuosijuhlien takia
taloudellista varovaisuutta ja kustannustehokkuutta. Varainhankinta kuitenkin
onnistuikin odotettua paremmin erityisesti valmennuskurssin osalta. Vuotta varten
suunniteltu talousarvio ylitettiin lähes kaikilla sektoreilla, mutta valmennuskurssin

tuotot ja onnistunut varainhankinta mahdollistivat tämän. Iltakoulu on 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.
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.
Leadership for change- maisteriopiskelijoiden jäsenmaksuja vastaanotettiin jonkin
verran käteismaksuina, joka oli omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Käteiskassan
kirjanpidon huolellisuutta on syytä painottaa, samoin kuin sen säännöllistä
laskemista. Lisäksi on suositeltavaa, että tapahtumien osallistumismaksujen ja muun
rahaliikenteen vastaanottamista pyritään siirtämään tehokkaasti tilisiirtojen puolelle
käteiskassaan liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Vuoden 2017 lopulla neuvoteltiin
yhteistyösopimus Iltakoulun Kurikan paikallisosuuspankin kanssa toimintavuodelle
2018, jonka vuoksi pankin vaihtaminen ei ole ensi vuotta ajatellen ajankohtaista.
Tiedotus ja viestintä
Kuten aiempina vuosina, Iltakoulun keskeisimpinä tiedotuskanavina toimivat vuonna
2017

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. Tiedotusta kehitettiin
ottamalla

käyttöön

maanantaisin

Facebookiin

ja

sähköpostilistoille

lähetetty

viikkotiedote, johon oli kerätty viikon tapahtumat ja muuta olennaista informaatiota.

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.
Kokoukset ovat myös avoimia jäsenistölle ja ne järjestetään julkisissa tiloissa, joihin
kaikilla jäsenillä on mahdollisuus päästä.
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.. Iltakoululla on liikuntaa ja kulttuuria koskevia tapahtumia
varten Iltakoulun hyvinvointiryhmä, jossa voidaan organisoida esimerkiksi liikunta- ja
kulttuuritapahtumia,

ja

jossa

jäsenistö

voi

myös

omaehtoisesti

tiedottaa

harrasteasioista. Ryhmän käyttö on ollut melko vähäistä ja sisältänyt lähinnä
liikuntasektorin asioita.
Tiedotus on tapahtunut pääosin myös englanniksi; Facebook-tapahtumissa on ollut
englanninkielinen kuvaus suomenkielisen ohella, ja viikkotiedotteessa asioita on
tiivistetty lyhyesti myös englanniksi. Lisäksi Instagramissa on ollut lyhyet
englanninkieliset kuvaukset.
Iltakoululla on käytössään Instagram-tili ja vuonna 2016 käyttöön otettu Snapchat-tili.
Tilien

tarkoituksena

julkaisualustoina,

on

joiden

toimia
kautta

vapaamuotoisempien
iltakoululaiset

ja

sen

kuvien

ja

ulkopuoliset

videoiden
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. Instagramin visuaaliseen ilmeeseen on
entisestään panostettu, ja se on pyritty pitämään edustavana ja ilmeikkäänä
kuvauksena toiminnastamme. Snapchatin jäädessä vähemmälle käytölle on siirrytty
useissa tapahtumissa reaaliaikaiseen Instgramin tarinat-osion päivittämiseen.

Iltakoulu osallistui ”Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle” -tapahtumaan 16.5.2017,
jossa

oli

edustettuna

kaikki

Tampereen

korkeakoulut.

Iltakoululla

oli

Johtamiskorkeakoulun kanssa yhteinen kulmaus Tampere-talolla, jossa Iltakoulu
edusti politiikan tutkimusta omalta ständiltaan. Tapahtuma oli suunnattu lukiolaisille,
jotka miettivät tulevaa opiskelupaikkaansa. Lisäksi iltakoululaisia oli ohjaamassa
päätalolta lukiolaisia Tampere-talolle ständille 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. Puheenjohtaja osallistui Johtamiskorkeakoulun
esittelyyn

juhlasalissa

kaksi

kertaa

lyhyen

esittelypuheenvuoron

muodossa

tapahtumapäivänä.
Iltakoulu

osallistui

6.9.2017

järjestetyn

Johtajuussymposium-tapahtuman

järjestelyihin. Iltakoulun ständillä hallituksen edustushenkilöt pitivät Arvaa sitaattileikkiä kiinnostuneille ohikulkijoille, myivät haalarimerkkejä sekä jakoivat makeisia.
Debattikisaa

seurattiin

jännityksellä,

kun

Iltakoulun

joukkueen

edustajat,

henkilökunnan Tarja Seppä ja ensimmäisen vuoden opiskelija Kasperi Ranta
kisailivat

muita

Johtamiskorkeakoulun

joukkueita

vastaan.

Iltakoulu

voitti

amfiteatterilla myös JKK:n puheenjohtajakilpailun yleisön suosiollisella avustuksella.
Vuoden 2017 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

kehitys

jäi

syyslukukaudella vähäiseksi. Iltakoulun järjestämää valmennuskurssia mainostettiin
nettisivuilla ja siellä tarjottiin siitä infoa kiinnostuneille. 2017 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.
Vuonna 2017 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. Lisäksi virallisten palautekanavien käytöstä
on muistuteltu ympäri vuotta: virallisia kanavia ovat hallituksen sähköpostiyhteydet
sekä verkkosivuillamme oleva, Google Forms-muotoon muutettu palautelomake.
Yhdenvertaisuus, sosiaalipolitiikka ja ympäristö
Iltakoulun toiminnassa vuonna 2017 yhdenvertaisuus on toteutunut niin pyrkimyksinä
toiminnan läpinäkyvyyteen, monipuolisina tapahtumina sekä ennen kaikkea
yhdenvertaisuussuunnitelman
Yhdenvertaisuussuunnitelma
nykyaikaistamiseksi

hyväksymisen
oli

tärkeä

yhdenvertaisuuden

ja
askel

saralla,

ja

päivittämisen
yhdistyksen
sen

luominen

kautta.
toiminnan
koettiin

menestykseksi. Lisäksi mahdollisia häirintätapauksia varten luotiin Iltakoulun
verkkosivuille häirintälomake, jolla voi raportoida kokemaansa häirintää hallitukselle,
sekä syyskokouksessa yhdenvertaisuussuunnitelmaan linjattiin myös jokaiseen
tapahtumaan nimettävistä häinrtäyhdyshenkilöistä. Sosiaalipolitiikasta tiedotettiin
tänäkin vuonna Tamyn asiantuntijoiden pohjalta. Ympäristöarvot toteutuivat
Iltakoulun toiminnassa muun muassa kierrättämällä jätteet niin tapahtumissa kuin
ainejärjestötilassa. Ainejärjestötilassa tarjoiltu kahvi oli Reilun kaupan tuotetta.
Lisäksi sitseillä tarjoiltu ruoka on ollut kasvisruokaa hiilijalanjäljen minimoimiseksi.
Ympäristösektorista on tiedotettu kautta vuoden, esimerkiksi pyrkimällä aktivoimaan
jäsenistöä erilaisiin kierrätystapahtumiin ja -tempauksiin.
Liikunta ja liikuntatapahtumat

Iltakoulun liikuntatoiminta jatkui vuonna 2017 aktiivisesti. Tavoitteena oli tarjota
iltakoululaisille liikuntaelämyksiä toimintasuunnitelman mukaisesti sekä jäsenistön
toiveita kuunnellen. Liikuntasektorin toiminta koostui tapahtumista, palloilusarjoista,
sekä uutena mukaan tulleista liikuntakokeiluista. Myös Atalpan liikuntavuoroja on
tarjottu

jäsenistön

käyttöön

edelleen.

Vuoden alusta maaliskuulle jatkui futsal-sarja, jossa pääsimme finaalipeleihin
saakka, mutta valitettavasti toinen semifinaali koitui Työväen Ampujien kohtaloksi.
Pronssiottelu toi TA:lle kolmannen sijan sarjassa. Uutena asiana oli kevään
futsalotteluiden liveseuranta Facebookin hyvinvointiryhmässä. Pronssiottelulla oli
katsojia jopa Saksassa. Ensimmäinen varsinainen liikuntatapahtuma oli 1.2
järjestetyt kyykkäharjoitukset Tammelantorilla, joissa valmistauduimme Akateemisen
kyykän MM-kilpailuihin. Tulevan tapahtuman hengessä harjoitukset jatkuivat
aamuyöhön saakka. Paikalla oli noin 15 henkilöä, mutta harjoituksia seuraamassa
kävi useampi henkilö. Itse kisat järjestettiin jälleen Hervannassa 11.2, ja Iltakoulu oli
jälleen mukana yhdellä joukkueella, sekä runsaalla kannatusjoukolla. Yhteensä
väkeä Hervannassa oli n. 40 henkeä. Menestys itse peleissä oli vaihtelevaa.
Iltakoulun joukkue (TA) voitti muutaman erän ja yhden kokonaisen ottelun,
valitettavasti näillä otteilla ei kuitenkaan paikkaa jatkopeleissä irronnut.

Pelien

jälkeen päivää jatkettiin näytössarjan peliä seuraamalla, johon joukko iltakoululaisia
ilmoittautui. 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 23.2 Sorsapuistossa.
Paikalla pelaajia oli 12, jotka jatkoivat iltaa Markuksentorin kerhotilalle syömään ja
saunomaan.

Saunalla

väkeä

oli

40

henkeä.

Maaliskuussa järjestettiin ensimmäinen lajikokeilu TrampolinParkissa. Paikalla oli
noin 15 henkeä. Trampoliineilla pomppiminen oli todella hauskaa ja rankkaa! Koko
ryhmä meni yhdessä bussilla keskustasta trampoliinipuistolle ja myös takaisin päin.
Jatkot

vietettiin

Subwayssä.

Kevätolympialaiset

järjestettiin

yhdessä

tapahtumasektorin kanssa. Paikalla Sorsapuistossa oli noin 15 henkeä. Kisailut
sujuivat hyvässä hengessä, vaikka paikalle ei juuri rastien pitäjien lisäksi muita
saapunutkaan. Tapahtuman suunnittelu viivästyi hiukan liikaa ja vilkkaassa

maaliskuussa valitettavasti tapahtumaan ei liian lyhyellä (1vk) ajalla löytynyt
tarpeeksi

osallistujia.

Työväen Ampujat osallistui opiskelijoiden lentopallon suomenmestaruuskisoihin
Vierumäellä 31.3.-2.4. Työväen Ampujat osallistui rentosarjaan ja pelasi hyvin.
Ennen turnausta oli harjoiteltu muutama viikko Atalpalla, jossa harjoitukset jatkuivat
myös turnauksen jälkeen. Osallistumismaksu oli 100 €, jonka lisäksi osallistujat
maksoivat majoituksen (6hlö asunto jossa meitä oli ”vähän enemmän”). Summa per
henkilö oli noin 65 €. Tapahtumaan osallistui 12 pelaajan joukkue iltakoululaisista
nimellä Työväen Ampujat. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja toivottu myös
jatkossa.
Myös

huhtikuu

oli

kiireinen

ja

vappuviikot

pitivät

iltakoululaiset

kiireisinä.

Yhteistyössä JKYn, Boomin, Indecsin, Man@gerin, Staabin, ja TTOn kanssa
järjestettiin vapun liikkatapahtuma 18.4 Wappu Championships. Jatkot järjestettiin
Sorin saunalla. IK piti tamppoonijuoksurastin. Osallistujista IKlaisia oli noin 15.
Osallistuminen oli ilmaista. Vappuviikkojen keskellä liikkatapahtuma ”Sähäkkä
Sunnuntai” järjestettiin 23.4, joka oli veloitukseton ja tavoitteena oli pelailla
Sorsapuistossa rennolla meiningillä. Osallistujia oli noin 10. Ongelmia aiheutti
vaihteleva sää, joka ensin lupasi rankkasadetta, mutta lopulta olikin aurinkoista.
Pelasimme jalkapalloa ja koripalloa. Megazonessa vierailtiin Staabin kanssa 24.4.
IKlaisia

oli

mukana

noin

8.

Kevätlukukauden päätteeksi suuntasimme liikuntakokeiluna kiipeilemään FlowParkin
seikkailuradoille 15.5. Seikkailu onnistui hyvin, paikalla oli n.10 kiipeilijää. Tarjolla oli
ammattitaitoisten

työntekijöiden

opastuksella

kiipeilyä

Varalaan

rakennetun

seikkailupuiston radoilla. Osallistujamäärään vaikutti luultavasti ajankohta, lisäksi
hinta

saattoi

myös

vaikuttaa

(20€/opiskelija).

Kesän aikana uusia opiskelijoita tiedotettiin yliopiston liikuntamahdollisuuksista, TA:n
toiminnasta

ja

Iltakoulun

liikuntatoiminnasta

FuksiAnti

-numerossa.

Tutustumiskäynti yliopiston liikuntakeskukseen Atalpaan oli 9.9. Paikalla oli 16
henkilöä, mukana olijoista noin 10 oli fukseja ja loput olivat vanhempia opiskelijoita,

jotka tulivat opastamaan fukseja TA:n liikunnan saloihin. Pelattiin futsalia, korista ja
lentistä. TA:n kauden avajaissauna järjestettiin ensimmäistä kertaa samana iltana,
jonne valitettavasti ei moni TA:lainen lopulta löytänytkään. Meitä oli lopulta noin 10,
ja osa saunoi, loput pelasivat lautapelejä. Ideana tässä oli, että fuksit olisivat heti
alussa tutustuneet TA:n eri lajien valikoimaan ja pelaajiin, lisäksi saunaa toivottiin
TA:n peljaajien puolesta. Harmi, että lopulta heitä ei sitten päässytkään paikalle.
Syyskuussa pelattiin myös yliopiston jalkapallosarja, jossa TA ylsi pronssiotteluun.
Valitettavasti pronssiottelu jouduttiin luovuttamaan vähäisen pelaajamäärän vuoksi.
Otteluissa kävi n.15 Iltakoululaisen rinki. Joukkueeseen kerättiin pitkin syksyä
pelaajia ja fukseista löytyikin muutamia innokkaita. Valitettavasti aiempien vuosien
innokkaat TA:laiset olivat syksyn tullen hylänneet Tampereen ja näin ollen jalkapallosekä futsalsarjaa pelattiin melkein läpikotaisin vaihtuneella joukkueella. Peleihin
tuntui olevan vaikeampaa saada pelaajia kuin keväällä. Joulutauolle TA lähti sarjan
neljännellä

sijalla.

Lokakuussa 9 päivänä lajikokeiluna oli ilmajooga. Osallistujamaksimi oli 13 hlö, ja
tapahtuma tuli täyteen muutamassa minuutissa. Kokeilu oli omakustanteinen (10€),
mutta oikein onnistunut. Ilmajooga haastoi iltakoululaisia uusiin ulottuvuuksiin ja
kokeilusta

tuli

paljon

positiivista

palautetta.

Marraskuussa jatkettiin edellisvuoden liikuntaekskursioperinnettä, mutta laji vaihtui
jalkapallosta koripalloon. Menimme 10.11 katsomaan Kouvojen ja Pyrinnön välistä
Korisliigaottelua Pyynikille. Paikalle saapui 3 iltakoululaista, kenties perjantai-ilta ja
edellisenä iltana pelattu Beer Pong -turnaus verotti osallistujamäärää. Facebook tapahtumassa oli paljon kiinnostuneita. TA osallistui 13 pelaajan joukkueella 23.11
pelattuun yösählyyn. Yöpukuasuinen joukkue viihtyi. Harmittavasti joukkue tippui
välierissä, mutta TA palkittiin parhaasta asenteesta. Tämän jälkeen ilta jatkui YTHS
saunalla ruuan ja saunomisen merkeissä. Tapahtuma oli erittäin pidetty ja
Iltakoululaiset viihtyivät pitkään. Marraskuussa yritettiin järjestää painikokeilua, sillä
jäsenistön keskuudessa oli toivottu ”aggressiivista menoa”. Painikokeilu 28.11
kuitenkin

peruuntui,

sillä

osallistujamäärä

jäi

liian

alhaiseksi.

Joulun viimeisenä liikuntatapahtumana oli 4.12 järjestetty hotjooga lajikokeilu.
Iltakoulun hallitus päätti kokouksessaan Iltakoulun kattavan tämän kokeilun

kustannukset

kokonaisina.

Kokeiluun

olikin

paljon

kiinnostuneita

ja

ensin

maksimimäärä 26 henkilöä saavutettiin nopeasti ja varasijoillekin jäi innokkaita
kokeilijoita. Harmittavasti joulukuun alkuun sattui flunssaepidemia, joka verotti
osallistujamäärää jonkin verran. Kokeilussa oli lopulta 22 iltakoululaista. Hotjooga oli
oikein onnistunut kokeilu ja mukavasti rauhoitti iltakoululaisia joulun viettoon.
Ainejärjestötila
Pinni A:n 4089 huoneessa sijaitseva ainejärjestötila toimi vuonna 2017 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 suursiivouksen avulla. Vuonna 2017 jatkettiin
edellisvuonna suuren suosion saavuttanutta pullatiistaita, jolloin oli mahdollista
nauttia

tuoreesta

ainejärjestötilan

pullasta

kahvin

vuosibudjetista.

kanssa
Pullatiistai

veloituksetta.
on

Budjetti

lisätty

otettiin

suosituksena

toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. Budjettia on myös lisätty ensi vuotta varten.
Tehtiin

päätös

seuraavista

hankinnoista

ainejärjestötilaan:

matkakaiutin,

minijääkaappi sekä uudet kaiuttimet tietokoneeseen. Ensi vuodelle allokoitiin myös
rahaa uuden sohvan hankkimiselle ainejärjestötilaan. Ainejärjestötila oli myös
vuonna 2017 merkittävä osa jäsenistön yhteisöllisyyttä. Tilassa tiedotettiin
tapahtumista, myytiin paljon lippuja Iltakoulun tapahtumiin, vaihdettiin kuulumisia ja
tavattiin politologeja yli vuosikurssirajojen.
Tutorointi
Tutorointiin panostettiin myös vuonna 2017 yhtenä Iltakoulun tärkeimmistä osaalueista. Tutoroinnissa tärkeimpänä pidettiin uusien opiskelijoiden opastamista
yliopisto-opintojen alussa sekä heidän tutustuttaminen kanssaopiskelijoihin ja
Iltakouluun. Tutoroinnin suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin helmikuun alkupuolella,
jolloin värvättiin 16 tutoria motivaatiokirjehaun perusteella. Hakemuksia tuli tasan 16,

joten ketään ei jouduttu jättämään pois vaan kaikki halukkaat pääsivät tutoreiksi.
Kevään aikana pidettiin kaiken kaikkiaan 6 tutortapaamista, joissa käytiin läpi
tutorien tehtäviä ja suunniteltiin hiiriviikkoja. Iltakoulun tutorit osallistuivat Tamyn
järjestämään tutorkoulutukseen, ja tänä vuonna saimme myös järjestettyä
tiedekunnan oman tutorkoulutuksen, jossa käytiin läpi politiikan tutkimuksen
opintojen kannalta olennaista infoa.
Tutormiiteissä tutorit jaettiin tutorpareihin, joista kullakin oli yksi vastuutapahtuma
hiiriviikoilla. Yleisesti linjattiin, että tutorit osallistuvat mahdollisimman moneen
tapahtumaan itse. Hiiriviikkojen konseptia ja sen kehittämistä jatkettiin myös vuonna
2017; uusina tapahtumina esiteltiin fuksimökki ja tutorkämppäappro. Hiiripassit
jaettiin myös vuonna 2017 hieman muokattuna edellisvuodesta, ja eniten
opintopisteitä suorittaneet fuksit palkittiin hiirikuninkaaksi ja -kuningattareksi.
Hiiriviikkojen ohjelma pyrittiin järjestämään monipuolisesti niin, että kaikki viihtyisivät
ja myös alkoholittomia tapahtumia olisi mukana. Tässä myös onnistuttiin. Keväällä
tutorit kävivät tutormiittien lisäksi myös tapaamassa uusia potentiaalisia fukseja
”Iltakoulu

<3

Valmennuskurssi”

-tapahtumassa,

joka

järjestettiin

Iltakoulun

valmennuskurssin osallistujille.
Myös maisteritutorointia järjestettiin vuonna 2017. Maisteritutoreita oli kovasta
värväämisestä huolimatta valitettavasti vain kaksi, mutta he olivat hyvin aktiivisia ja
innokkaita. Maisterifukseja oli yhteensä 18, ja osa heistä osallistui hyvinkin
aktiivisesti myös hiiriviikkojen tapahtumiin sekä syksyn muihin tapahtumiin. Myös
tämä osoitti, että maisterifuksit tulee ottaa aktiivisesti huomioon tutoroinnissa.
Maisterifukseille järjestettiin myös kaksi omaa tapahtumaa: yliopistokierros ja lounas
maisteritutoreiden kanssa 5.9. sekä iltahengailu Bar Passionissa 7.9.
Kesällä uusia opiskelijoita lähestyttiin kirjeitse ja sähköpostitse. Tämän lisäksi tutorit
soittivat kaikille oman tutorryhmänsä jäsenille, kyselivät vähän tuntemuksia syksystä
ja varmistivat, ettei fukseille ole mitään akuuttia epäselvää asiaa. Fukseille tehtiin
myös fuksikysely, ja siinä esille tulleiden tarpeiden perusteella fuksit jaettiin edellä
mainittuihin tutorryhmiin.

Hiiriviikot starttasivat 24.8. Epävirallisella hengailuillalla Tiikerihaissa, johon osallistui
fukseja, tutoreita ja myös vanhempia iltakoululaisia sekä hallituksen jäseniä.
Tapahtuma oli onnistunut ja tila toimi hyvin rentoon hengailuun ja jutteluun. 25.8.
Järjestettiin tutorien esittäytyminen, jossa fuksit myös jaettiin hiukan pienempiin
ryhmiin jossa he saivat kertoa enemmän itsestään. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet
esiteltiin muille ihmisille. Esittelyn jälkeen siirryttiin Amos-klubille tutustumissaunaan,
jossa oli tarjolla pientä purtavaa, sauna sekä tutustumisleikkejä. Saunalla hallitus
esittäytyi ja vanhemmat iltakoululaiset saivat tulla paikalle klo 20 alkaen. Tapahtuma
oli hyvin onnistunut, ja siitä lähdettiin vielä jatkoille Dorikseen.
Ensimmäinen varsinainen hiiriviikko alkoi 28.8. tuutorryhmien tapaamisella ja
yliopistokierroksella sekä Tamperekierroksella, joka päättyi pubivisaan Tiikerihaihin.
Tutorryhmien tapaamisessa tutorit kävivät läpi opintojen tärkeimpiä asioita kuten
opinto-opasta

ja

Yliopistokierroksella

opetusohjelmaa,
fuksit

myös

kurssi-ilmoittautumisia
sovittavat

haalarit

ja

niin

edelleen.

ainejärjestötilassa.

29.8.

Järjestettiin Amazing Race, joka oli suurimmilta osin onnistunut tapahtuma. Jotkut
ryhmät eivät kerenneet kiertää rasteja kovinkaan montaa, koska vihjeet olivat liian
hankalia tai välimatkat liian pitkiä. Amazing racen voittaja julkistettiin Bar
Passionissa,

ja

jatkot

vietettiin

Doriksessa.

30.8.

Oli

vuorossa

IK:n

kulttuuritapahtuma, jossa käytiin muumimuseossa. 31.8. Järjestettiin uusi tapahtuma,
tutorkämppäappro, jossa tutorit pitivät erinäisiä rasteja omissa kodeissaan ja fuksit
kiersivät niitä. Tapahtuma oli onnistunut ja sai hyvää palautetta. Tapahtuman jatkoja
vietettiin kolmioilla, jonne tutorit olivat auttaneet fukseja hankkimaan liput. 3.9.
Järjestettiin elokuvailta Ilmarinkadulla, jossa katsottiin elokuva Snowden.
Toinen hiiriviikko käynnistyi perinteisellä Pispalakierroksella 4.9. 5.9. Juhlittiin
yliopiston avajaisia, ja 6.9. Johtajuussymposiumia päivällä yliopistolla sekä
iltakaronkassa Ilonassa. 7.9. Järjestettiin Challenge Accepted, jonka jatkot olivat
Ilmarinkadulla

kekkosbileiden

merkeissä.

Ilmarinkadulla

järjestettiin

myös

Iltakouluaiheinen tietovisa. Jatkoilta matkaa jatkettiin vielä Klubille. Tapahtuma oli
hyvin pidetty ja onnistunut sadesäällä huolimatta. 7.9. Klo 18 järjestettiin myös
maisterituutorien hengailuilta Bar Passionissa, jossa paikalla oli tutorvastaava,
maisteritutorit sekä maisterifukseja. Tapahtuma oli onnistunut ja rento. 9.9. Fukseille
esiteltiin Atalpa, pelattiin erilaisia urheilulajeja ja illalla katsottiin MM-koripalloa ja

pelattiin

lautapelejä

TOAS

markuksentorilla.

10.9.taas

pelattiin

lautapelejä

Rauhaniemessä.
Kolmannen hiiriviikon käynnisti 11.9. uusi tapahtuma fuksimökki, joka pidettiin Viialan
vapaapalokunnan mökillä palokärjellä. Mökille mentiin yhdellä bussilla, ja mukaan
otettiin ensisijaisesti fuksit, sitten tutorit ja lopulta myös hallituksen edustajia. Mökillä
ohjelmana olivat mm. Sitsiharjoitukset, saunomista, mölkkyä ja lentopalloa. Myös
Bosa oli tapahtumassa tarjoilemassa olutta ja siideriä. Tapahtuma oli äärimmäisen
onnistunut, ja se lisättiin suosituksena vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan. Myös
sää suosi tätä tapahtumaa: syksyinen auringonpaiste helli mökkeilijöitä. 12.9.
Tarkoituksena oli järjestää kollektiivista köllintää ja pihaleikkejä sorsapuistossa,
mutta huonon sään vuoksi tapahtuma siirrettiin sisätiloihin tutorvastaavan luo.
Tapahtumassa ei juurikaan ollut osallistujia. 13.9. Tamy järjesti perinteisen
kaupunkisuunnistuksen, jossa Iltakoululla ei tänä vuonna ollut omaa rastia. Fuksit
kuitenkin osallistuivat kaupunkisuunnistukseen sankoin joukoin, ja maisterifuksit
ansaitsivat myös kunniamaininnan hyvästä meiningistään. Hiiriviikot kruunasivat
14.9. Fuksisitsit, joissa teemana oli sirkus. Sitsit olivat onnistuneet, ja antoivat
fukseille positiivisen kuvan sitsaamisesta.
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 31.10. järjestettyihin Haalarikastajaisiin. Tutorointia
jatkettiin tarpeen mukaan pitkin syksyä riippuen fuksien halukkuudesta esimerkiksi
yhteisillä lounailla tutorryhmien kesken.

Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö
Vuonna 2017 kansainvälisyyssektorilla onnistuttiin kv-tutoroinnissa ja vaihtareilta tuli
siitä hyvää palautetta. Heti tammikuun alussa orientaatioviikon jälkeen (10.1.)
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 37. Lisäksi

iltakoululaiset

tuutoroivat

kauppatieteiden

vaihtareita.

Vaihto-opiskelijoiden

osallistuminen Iltakoulun tapahtumiin sekä keväällä että syksyllä oli melko vähäistä,
mutta uuden LFC-ohjelman kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat osallistuneet
melko aktiivisesti tapahtumiin ja toimintaan. Kv-sitseille kuitenkin osallistuttiin
innokkaasti. Vaihto-opiskelijoiden orientaatioviikolla (21.8.) heille järjestettiin JKK:n
yhteinen tervetuliaistapahtuma International get-together by JKY. Tapahtumaan
osallistui lähemmäs 100 Johtamiskorkeakoulun vaihto-opiskelijaa, joista opiskelijoita
löytyi niin politiikan tutkimuksesta, kauppatieteistä kuin hallintotieteistäkin. Myös
LFC-opiskelijoille järjestettiin samanlainen tapahtuma orientaatioviikolla (22.8), johon
saapui noin 30 opiskelijaa, joista osa suurin osa oli LFC-opiskelijoita, mutta mukana
oli myös NORDIG-ohjelman opiskelijoita. LFC-opiskelijoille järjestettiin myös
sightseeing-kierros 24.8. Pyynikille ja Pispalaan. Osallistujia oli 8 ja tapahtuma oli
onnistunut, joskin osallistujia olisi voinut olla enemmän. Syksyllä kiinnostus
Iltakoulun haalareiden hankkimiseen oli suuri, ja noin 5 Politiikan tutkimuksen vaihtoopiskelijaa/LFC-opiskelijaa hankkikin Iltakoulun haalarit. LFC-opiskelijoista myös
muutama liittyi Iltakoulun jäseneksi. JKK:n ainejärjestöt Iltakoulu ry, Boomi ry ja
Staabi ry linjasivat yhdessä LFC-opiskelijoiden voivan minkä tahansa järjestön
jäseneksi, jonka kautta he ovat samalla oikeutettuja kaikkien kolmen järjestön
jäsenyyteen.

Tällä

onnistuimme

ehkäisemään

alakohtaista

siiloutumista

ja

kehittämään maisteriopiskelijoiden ja järjestöjen yhteistoimintaa.
Englanninkielinen tiedotus sujui hyvin tutoreiden ja vaihto-opiskelijoiden yhteisen
Facebook-ryhmän kautta ja hallitusta pyrittiin aktivoimaan englanninkieliseen
tiedottamiseen. Tänä vuonna päätettiin kääntää kaikki Facebookissa olevat
tapahtumakuvaukset myös englanniksi, jotta voitaisiin taata myös LFC-tutkintoohjelman opiskelijoille tasavertainen mahdollisuus ymmärtää tiedotus. Kaikille
Johtamiskorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille lähetettiin tutustumispaketin
mukana uudistettu esite, jossa kerrottiin muun muassa Johtamiskorkeakoulun
ainejärjestötoiminnasta. Politologit-sähköpostilistalla ja Iltakoulun Facebook-sivulla
Iltakoulun jäsenistölle tiedotettiin erilaisista kansainvälisistä asioista, esimerkiksi kvtapahtumista, vaihtohauista ja kv-harjoittelupaikoista. LFC-opiskelijoiden tiedotus
tapahtui heidän oman lfc-students listansa kautta englanniksi sekä Facebookissa
heidän omassa ryhmässään.

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 2017 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.

Yhdessä

järjestettäviä tapahtumia olivat mm. Kv-tuutorhakuinfo 21.3. ja International get
together by JKY 21.8, jotka molemmat todettiin toimiviksi ideoiksi. Lisäksi
huippusuositut kansainväliset sitsit järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Kevään
sitseillä oli melko vähän osallistujia (n. 40) ja myöskään syksyn sitsit eivät menneet
aivan täyteen (n. 80), mutta ne olivat molemmat onnistuneita tästä huolimatta ja illat
olivat ikimuistoista erityisesti vaihto-opiskelijoille. Palaute oli molemmilla kerroilla
erittäin positiivista.
Joulukuun alussa (4.12.) tulevan kevään tutoreille järjestettiin JKK:n yhteinen
koulutus, sillä yliopiston puolesta sitä ei järjestetä syksyisin. Keväällä kansainvälisiä
tutoreita Iltakoululla oli 14 ja syksyllä 15. Tänä vuonna saimme myös ensimmäisen
kv-opiskelijan kv-tutoriksi, minkä johdosta tutoreiden ohjeistus tehdään jatkossa
englanniksi. Rekrytointi on ollut siis kuluneena vuonna onnistunutta, mutta tutoreiden
aktivoimisessa oli ajoittain hieman ongelmia. Tutoreille tulisi painottaa etenkin heidän
rooliaan vaihtareiden kutsumisessa tapahtumiin, jotta heitä saadaan osallistettua
Iltakoulun toimintaan. 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 ja Fuksi-Antiin
kirjoitettiin esittely Pamojasta.

Työelämä- ja alumnitoiminta
Työelämäsektorilla tapahtumia toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen ja etenkin
Iltakoulun alumnien kanssa. Alumnit olivat korvaamaton apu niin excursioiden kuin
muiden työelämätapahtumien järjestämisessä. Ilahduttavaa oli myös alumnien oma
aloitteellisuus yhteistyön käynnistämiseen. Työelämätiedotus toteutettiin tapahtui
politologit-listan ja Facebookin kautta. Tiedotukseen kuului puhtaasti työelämään
liittyvistä

asioista

viestiminen

Iltakoulun

jäsenistölle,

esimerkkinä

erilaiset

rekrytointitapahtumat ja avoimet työpaikat. Hallitus päätti kuitenkin loppuvuodesta,
että ensi vuonna työelämävastaava hoitaa myös harjoittelupaikoista tiedottamisen.
Tämä päätös tehtiin tiedotus- ja kopovastaavan työtaakan keventämiseksi, sillä
kyseisillä sektoreilla riittää nyt jo hyvin paljon tiedotettavaa. Harjoittelupaikoilla on
myös selkeä työelämäyhteys, joten on loogista, että työelämävastaava tiedottaa
paikoista jatkossa.
Keväällä 2017 järjestimme työelämäexcursion Helsinkiin vieraillen Sisäministeriössä,
Kirkon Ulkomaanavussa ja viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstellerissa.
Pohjoisranta

Burson-Marstellerissa

Iltakoulu

osallistui

haastavaan

viestintäsimulaatioon, joka sai paljon hyvää palautetta. Excursion järjestämisessä
hyödynnettiin alumniverkostoa. Iltakoulu kustansi osallistujien menomatkat Helsinkiin
ja matkalle mukaan lähti 15 henkeä. Syksyllä 2017 Iltakoulu järjesti toisen excursion
Helsinkiin.

Tällä

kertaa

International

sekä

osallistujien

menomatkat

kohteina

Ulkoministeriön

olivat

Ulkopoliittinen

viestintäosasto.

Helsinkiin.

instituutti,

Iltakoulu

Alumniverkostoa

Amnesty

korvasi

jälleen

hyödynettiin

jälleen

tapahtuman järjestämisessä. Osallistujia oli 13.
Iltakoulu järjesti myös kaksi työelämäaiheista paneelia. Keväällä 2017 pidettiin
työelämäpaneeli johon osallistuivat Iltakoulun alumnit Timo Pesonen, Sara
Linnoinen, Saara Särmä, Jukka Lindström ja Lauri Kangasniemi. Vieraat kertoivat
kokemuksiaan

työelämästä

ja

jakoivat

neuvoja

opiskelijajäsenille

työuran

käynnistämiseen. Tapahtuma oli todella suosittu ja se veti osallistujia muistakin
tutkinto-ohjelmista. Iltakoululaiset pääsivät tutustumaan alumneihin rennon jutustelun
merkeissä ja myös alumnit pitivät tapahtumaa onnistuneena.

Syksyllä 2017 Iltakoulu järjesti työelämä-koulutuspoliittisen tapahtuman, jossa
vieraina oli niin harjoittelun tehneitä Iltakoululaisia kuin alumneja Skype-yhteyden
välityksellä. Lisäksi kopovastaava kävi läpi harjoittelutuki-prosessin. Tapahtumassa
hyödynnettiin

myös

yhteistyötä

SYY-Tampereen

kanssa.

Antti

Simi

avasi

ajankohtaisia työllisyystilastoja eri työllisyyden sektoreilta sekä kertoi palkkauksen
tasosta valtakunnallisesti. Alumniosuus toteutettiin syksyllä poikkeuksellisesti Skypemuodossa viime hetken peruutuksen vuoksi. Skype-yhteys osoittautui kuitenkin
teknisesti oikein toimivaksi ja on jatkossa varmasti hyvä hätäapu vastaaviin
tilanteisiin. Skype-yhteydessä Iltakoululaisten kanssa olivat alumnit Alli Tiensuu ja
Petra Koivisto. Yhteistapahtuman osallistujamäärä jäi 26 henkeen. Ensi vuonna
lienee syytä miettiä tapahtuman ajankohdan aikaistamista tai niiden eriyttämistä
kahdeksi eri tapahtumaksi.
Tämän lisäksi Iltakoulu järjesti keväällä 2017 yhteistyötapahtuman Pohjola-Nordenin
Nuorisoliiton kanssa. PNN:n pääsihteeri Lena Höglund ja järjestösihteeri, Iltakoulun
alumni, Saara Kuittinen saapuivat Tampereelle kertomaan PNN:n toiminnasta ja
jakamaan vinkkejä pohjoismaisesta urapolusta kiinnostuneille Iltakoululaisille.
Ilahduttavaa oli PNN:n oma aloitteellisuus tapahtuman järjestämisessä. Kuitenkin
harmillisesti tapahtuman osallistujamäärä oli hyvästä sisällöstä huolimatta todella
alhainen.
Alumnipuolella Iltakoulu hyödynsi alumniverkostoaan todella laajasti tapahtumien
järjestämisessä. Alumnit olivat pääosin innokkaita ja hyvin avuliaita erilaisten
tapahtumien järjestämisessä sekä niihin osallistumisessa. Alumneilta tulikin kiitosta
yhteistyöstä ja toiveita esitettiin yhä tiivimmästä kanssakäymisestä tulevina vuosina.
Alumniverkosto osoittautui erittäin toimivaksi ja sen apu toiminnan pyörittämisessä
oli kiistaton. Alumnivieraita osallistui myös Iltakoulun vuosijuhlille 8 kappaletta ja
kutsuista tuli paljon kiitosta. Juhlapuhujana vuosijuhlilla toimi Iltakoulun alumni Saara
Kuittinen.
Yhteistyö Iltakoulun alumnit ry:n kanssa jäi valitettavasti tänä vuonna taka-alalle.
Yhdistys ei järjestäytynyt tänä vuonna, joten virallista yhteistoimintaa ei kyetty
toteuttamaan. Onneksi kuitenkin yllä mainittu yhteistyö tapahtumien järjestämisessä

oli hyvin tiivistä, joten linkit Iltakoulun ja alumnien välillä pysyivät vahvoina ja
yhteistyö oli hedelmällistä. Alumniyhdistyksen ja Iltakoulu ry:n välisiä suhteita piti
epävirallisesti yllä puheenjohtaja henkilökohtaisten suhteidensa avulla vaikkei
virallista järjestäytymistä tapahtunutkaan. Puheenjohtaja edusti Iltakoulu muun
muassa Suomen Itsenäisyyden Juhlarahaston 50. vuosijuhlilla Vantaan Heurekassa.

Tapahtumasektorin tapahtumat

Iltakoulu järjesti vuonna 2017 paljon erilaisia tapahtumia. Tapahtumatarjonta oli
kattavaa, ja siihen

kuului

niin

bileitä

kuin

asiapitoisempiakin

tapahtumia.

Tapahtumiin osallistuivat sekä iltakoululaiset että mahdollisuuksien mukaan myös
vaihto-opiskelijat.
yleensä myös

Tapahtumat

kansainvälisille

ovat

olleet

siis avoimia

opiskelijoille.

koko

jäsenistölle

Esteettömyyteen

ja

on pyritty, jos

tarvetta on ilmaantunut.
Iltakoulu teki vuonna 2017 paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa
ottaen yleensä tapahtumien vetovastuun.

Yhteistyö

muiden

ainejärjestöjen

kanssa on arvokasta, ja siihen panostettiin vuonna 2017. Yhteistyö oli tiivistä
etenkin Johtamiskorkeakoulun muiden ainejärjestöjen

kanssa.

Yhteistapahtumia

olivat muun muassa St Patrick’s Day r -sitsit muiden yliopiston vihreähaalaristen
opiskelijoiden (Staabi ry, ITU ry, UDK ry) ja TAMK:in metsätalousopiskelijoiden
kanssa, poikkitieteelliset pokeri- ja beer pong turnaukset useiden eri ainejärjestöjen
kanssa ja JKK:n Suomibileet Staabi ry:n ja Boomi ry:n kanssa. Vuonna 2017
järjestettiin

myös

muutama

isompi

tapahtuma

YKYn

eli

Yhteiskunta-

ja

kulttuuritieteiden yksikön kanssa. Huminat järjestettiin SOC:n, Salus ry:n, ESNfint:in ja iltakoululaisten kesken ja tapahtuma kehittyi tänä vuonna aiemmasta sekä

konseptiltaan että suosion puolesta. Vanhaa perinnettä Lavatanssibileitä jatkettiin
2017 huhtikuussa.
Ainejärjestöjen
30.9.-1.10.

välinen

yhteistyö

ylitti

myös

Tampereen

yliopiston

rajat.

järjestettiin toista kertaa Konfliktinratkaisusimulaatio yhdessä VOO

ry:n, Puolue ry:n, P-Klubi ry:n, Kosmos Buran ry:n, Polho ry:n, FAIA:n ja MPKK:n
kanssa. Simulaatio oli erittäin onnistunut, vaikkakin raskas, mutta se osoitti
kansallisen

yhteistyön

opiskeljoiden-päivät

voiman.

keräsivät

Tätä perinnettä

on

syytä

jatkaa. Politiikan

Turkuun myös Iltakoulun delegaation

Mukana oli politiikan opiskelijoita Rovaniemeltä,

7.10.-8.10.

Jyväskylästä, Turusta ja

Helsingistä.
Vuoden 2017 tapahtumatarjonta oli monipuolista; tarjolla oli sitsejä, saunailtoja,
pubiryömintää, perinteeksi

muodostuneita

tapahtumia

sekä

ihan

uudenlaisia

konsepteja. Sitsejä järjestettiin vuoden aikana neljät: Hyvikset vs Pahikset sitsit,
St Patrick’s Day

-sitsit,

Vappusitsit ja Fuksisitsit sirkusteemalla. Täysin uusi

konsepti vuonna 2017 oli maisteri-iltamat, joka toteutettiin maisteriopiskelijoiden
idean myötä ja tiiviissä yhteistyössä heidän toiveitaan kuunnellen. Tapahtuma
tarjoaa

maisteriopiskelijoille

rennon

illanviettomahdollisuuden

kerran

kuussa

vaihtuvassa lokaatiossa. Maisteri-iltamat otettiin iloisena vastaan Iltakoulun laajaan
tapahtumatarjontaan.
Vuoden odotetuin tapahtuma oli Iltakoulun Vuosijuhlat, jossa juhlistettiin 42-vuotiasta
Iltakoulua. Arvokas viikonloppu sisälsi vuosijuhlan lisäksi jatkot Klubi57:lla ja
vujusilliksen iltakoululaisille tutulla Palokärjen mökillä. Lisäksi
tapahtumakokonaisuuksia

olivat

Hiiriviikot.

oli

Vappuviikoilla

tuttuun

sekä

tapaan

Iltakoulun

yhteistyötapahtumia että

suurempia
vappuviikot

Iltakoulun

ja

omia

tapahtumia. Hiiriviikot kestivät huikeat kolme viikkoa, jolloin fuksit otettiin vastaan
arvonsa vaatimalla tavalla. Viime vuoden grillibileiden tilalla järjestettiin tänä vuonna
fuksimökki, joka keräsi kiitosta ja jonka vakiinnuttamista Hiiriviikoille suositellaan
vahvasti vuodelle 2018.
Tapahtumiin on aina ollut mahdollista tulla, vaikka ei nauttisikaan alkoholia.
Jokaisissa vuoden 2017 sitseissä pystyi valitsemaan alkoholittoman menun, ja myös

täysin alkoholittomia tapahtumia järjestettiin kuten lautapeli-iltoja ja asiapitoisia
tapahtumia.

Sitseillä

on

huomioitu

myös

ympäristöarvoja

pysymällä

kasvisruokalinjalla.
Vuosi 2017 lähti käyntiin avajaissaunalla 19.1. Avajaissaunan teemana oli Pool Party
2.0. viime vuoden perinnettä jatkaen, koska YTHS:n
Iltakoulun

vuosi

alkoi

saunalla

oli

uima-allas.

rennoissa merkeissä. Tammikuussa järjestettiin myös

vuoden ensimmäiset sitsit teemalla Hyvikset vs Pahikset 26.1. Paikalla oli noin 70
henkilöä ja tapahtuma oli onnistunut.
Helmikuussa tapahtumissa näkyi ainejärjestöjen välinen yhteistyö. Tampere3
henkiset Love Boat Haalaribile-etkot järjestettiin 9.2. Klubi57:lla. HB-etkojen
järjestämisessä oli mukana JKK:n ainejärjestöjen Iltakoulu ry:n, Boomi ry:n ja Staabi
ry:n lisäksi mukana Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry, M@nager ry, Indecs ry ja
TTO ry. Etkot olivat avoimet myös vaihtareille ja ohjelma juonnettiin myös
englanniksi. SOC:n kanssa järjestetyt hipit vastaan hipsterit - Huminat 28.2.
keräsivät

tuttuun

tapaan

paljon

juhlijoita.

Huminat

ovat

vaihtoehto

muille

haalaribileille ja ne ovat suunnattu etenkin humanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille.
Ennen huminoita järjestettiin myös ensimmäistä kertaa Iltakoulun omat huminaetkot
TOAS Markuksentorilla, jonne kerääntyi noin 20 iltakoululaista.
Maaliskuussa Iltakoulu kutsuttiin mukaan ensimmäistä kertaa järjestettäviin St
Patrcik’s Day sitseille, jossa yliopiston vihreähaalariset opiskelijat kokoontuivat
saman

sitsipöydän

ääreen.

Tämän

lisäksi

mukana

oli

myös

TAMK:in

metsätalousopiskelijoiden järjestö Tampio ry. Sitsit olivat menestyneet ja keräsivät
yhteen ainejärjestöjä, jotka eivät aiemmin ole tehneet yhteistyötapahtumia
keskenään, joka teki sitseistä aidosti poikkitieteelliset ja tarjosi mahdollisuuksia
verkostojen laajentamiseen. Ensi vuonna tapahtumaa on tarkoitus laajentaa
kutsumalla mukaan myös ympäristötekniikan opiskelijat TTY:ltä. Kevätolympialaiset
30.3. eivät olleet kävijämenestys, mutta tapahtumassa toteutetut rastit olivat
hauskoja ja niitä voidaan varmasti käyttää myös jatkossa.
Huhtikuu alkoi tapahtumasektorin osalta hiljaisesti, koska silloin panostettiin
huhtikuun

loppuun:

vappuviikkoihin.

Huhtikuussa

järjestettiin

myös

Lavatanssibileet 6.4. yhteistyössä SOC:n ainejärjestöjen kanssa. Iltakoulu otti
perinteisen vetovastuun organisoimisessa Interaktion kanssa. Bileet eivät yltäneet
aiempien vuosien suosioon, mutta tapahtuma tehtiin silti +-0 tuloksella.
Vappuviikot saatiin kunnolla käyntiin poikkitieteellisellä meiningillä, kun 18.4.
Iltakoulu oli ensin mukana JKY:n vappu championships rastitapahtumassa ja
osallistui 19.4. pornobile-etkojen järjestelyihin Pareto ry:n johtamana. Toista kertaa
järjestetty

Wappumökki

Mökkireissu

sujui

mallikkaasti

kesti vuorokauden

läpi,

ja

Palokärjen
siellä

mökillä

pelattiin

20.4.-21.4.

ulkopelejä sekä

lautapelejä, kisailtiin ja saunottiin.
Ensimmäistä kertaa järjestetty beer pong turnaus Staabi ry:n, Interaktio ry:n ja
historianopiskelijoiden ainejärjestö Patinan

kanssa 25.4. oli todella pidetty

tapahtuma. Särkän Märkä oli vuonna 2017 26.4. Iltakoulu oli hankkinut Särkän
Märkään lippuja etukäteen 50 kappaletta, jotta jäsenistön olisi helppoa ostaa niitä.
Ennen Särkän Märkää Iltakoulu järjesti etkot rahastonhoitajan kotona s-kadulla,
josta

oli

yhteislähtö

Särkänniemeen. Jatkopaikaksi

oli

valikoitunut Union

Iltakoululla on asiaa- ryhmässä järjestetyn äänestyksen tuloksen perusteella.
Vappu

huipentui

ilmoittautunut

vappuaattona

123 sitsaajaa.

Vappusitseihin

Tapahtuma

oli

Messukylään,

onnistunut,

ja

johon

oli

toastmasterit

hoitivat roolinsa mallikkaasti. Vappu pistettiin pakettiin 1.5. Koskipuistossa piknikin
merkeissä teekkarikastetta katsellessa.
Syksy

2017

alkoi

tuttuun

tapaan

25.8.

tutustumissaunan

merkeissä.

Tutustumissauna järjestettiin Amos-klubilla, ja paikalla oli niin fukseja, tuutoreita,
hallituslaisia kuin vanhempiakin opiskelijoita. Hiiriviikot kestivät vuoden 2016
mukaisesti kolme
viikkoa:
myös

24.8.-14.9.
liikunta-

Tapahtumakirjo

oli

laaja,

ja

Hiiriviikoilla

olikin

paljon

ja kulttuuritapahtumia. Perinteinen Amazing Race järjestettiin

29.8. Fuksit kiersivät vanhempien opiskelijoiden ja eri järjestöjen kuten JKY ry:n
tekemiä rasteja. Paikalla oli 38 fuksia, myös maisterifuksit olivat innokkaasti
mukana läpi hiiriviikkojen.

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 Ikadulla, jossa tarjoiltiin perinteistä juomaa
Sirkus-fuksisitseihin

14.9.

Kekkosta. Vappuviikot huipentuivat

Hatanpään soutupaviljongilla

oli

sitsaamassa 103

ihmistä. Toasmasterit hoitivat tehtävänsä ammattimaisesti ja paikalla kruunattiin
tuttuun tapaan hiirikuningas ja tällä kertaa 2 hiirikuningatarta. Jatkoille lähdettiin sekä
Klubille ja kolmiobileisiin.
Syyskuu jatkui bileiden merkeissä, kun 26.9. järjestettiin JKK:n ainejärjestöjen
kesken Suomi-bileet Klubi57:lla. Paikalla oli hiiriviikkojen jälkeisestä väsymyksestä
huolmatta kelpo joukko iltakoululaisia ja tunnelma oli lämmin sekä isänmaallinen
Suomi100-juhlavuoden kunniaksi. Heti perään järjestettiin 27.9. YKY:n, Salus ry:n ja
ESN-fint:in kanssa vuoden toiset Huminat teemalla retro vs moderni. Lipunmyynti oli
ennätyksellisen hyvää ja Klubi oli täpotäynnä. Paikalle oltiin hankittu myös
valokuvaaja joka taltioi Huminoiden tunnelman oivallisesti.
Lokakuun tapahtumia olivat 30.10. pidetyt Haalarikastajaiset ja Hämeenkadun approt
12.10. Haalarikastajaiset keräsivät fuksit osallistumaan erilaisille vanhempien
opiskelijoiden
ansiokkaasti

tekemille rasteille. Tapahtuma oli onnistunut, ja fuksit saivat
iltakoululaisen

arvonimen. Hämeenkadun approille oli hankittu 50

lippua, jotka menivät nopeasti kaupaksi iltakoululaisille. Yhteislähtö happroilemaan
tapahtui Passionilta ja jatkot juhlittiin Roskassa. Lokakuussa järjestettiin myös
ensimmäistä

kertaa

uusi

tapahtuma

Maisteri-iltamat,

joka

keräsi

15

maisteriopiskelijaa yhteen viettämään iltaa Telakalla. Konsepti sai heti kiitosta ja se
päätettiinkin ottaa kuukausittaiseksi tapahtumaksi.
Perinteiset Iltakoulun ja Staabin kotibileet järjestettiin tänä vuonna vasta 2.11.
kiireisen alkusyksyn takia. Kotibileet toimivat samalla kolmioetkoina. Paikalle saapui
noin 30 iltakoululaista, mikä osoitti, että poikkitieteelliset tapahtumat keräävät yhä
enemmän kiinnostusta. Marraskuun maisteri-iltamat pidettiin tällä kertaa 9.11. TOAS
Ilmarilla, joka koettiin baaria tai pubia miellyttävämmäksi lokaatioksi. Illanviettoon
osallistui 10 henkeä.

Marraskuun kohokohta oli koko vuoden valmisteltu ja odotettu 25.11. järjestetyt
Vuosijuhlat.

Juhlijoita

oli

148,

ja

ilta

sujui

arvokkaissa merkeissä rakasta

ainejärjestöämme juhlien. Iltakoululaiset kuulivat puheita eri tahoilta, esimerkiksi
puheen rakkaudelle ja puheen henkilökunnalta sekä juhlapuhujalta. Jatkoja vietettiin
Klubi57:lla jossa juhlat jatkuivat pikkutunneille. Seuraavana päivänä järjestetty sillis
vei juhlijat toipumaan juhlinnasta Palokärjen mökille Viialaan. Ruokaa ja juomaa riitti
ja halukkaat pääsivät virkistymään saunaan ja järveen. Silliksellä oli noin 50
osallistujaa.
Tapahtumarikas

vuosi

huipentui Joulusaunaan, pikkujouluteemaisiin maisteri-

iltamiin ja fuksien järjestämiin pikkujouluihin. Viralliset Pikkujoulut 30.11. olivat
masquerade -teemaiset, ja ne järjestettiin Doriksessa. Paikalla oli noin 80 henkilöä.
Fuksit hoitivat järjestelyt mallikkaasti. Vuoden viimeiset maisteri-iltamat pidettiin 5.12.
hyväksi todetulla TOAS Ilmarilla. Paikalla olleet 11 osallistujaa nauttivat glögistä ja
pipareista. Joulusauna järjestettiin 11.12. Media54 saunatiloissa, jossa palkittiin
vuoden iltakoululainen 2017. Paikalla olleet pizza ja booli-tarjoilut keräsivät kiitosta ja
tapahtumaan oli hyvä päättää Iltakoulun tapahtumavuosi.

Varainhankinta
Vuosi alkoi tekemällä baarisopimukset Doriksen ja Tiikerihain kanssa: sopimukset
olivat arvoltaan 600 euroa kappale ja vastineeksi Iltakoulu sitoutui järjestämään
kolme (3) tapahtumaa vuoden 2017 aikana molemmissa kohteissa. Saimme
paremman tarjouksen Tiikerihailta kuin viime vuoden yhteistyötaholta Mallashovilta,
joten vaihto oli perusteltu. Uusi pubi on toiminut meillä oikein hyvin ja paikka on
saanut kiitosta. Saimme Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilta toiminta-avustusta
hieman vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2016 Tampereella oli POP-päivät,
joten se nosti avustuksen summaa. Avustuksen määrä vuonna 2017 oli 600 euroa.
Keväällä pidimme haalarimerkki-kilpailun, josta saimme todella upeita uusia
haalarimerkkejä. Vuosijuhlille saimme avustusta ruissipseinä, makkaroina, silleinä ja
hieman jopa myös rahana. Iltakoulu sai haalarimerkkimainoksista sievoisen
summan, jolla laskimme haalareiden hintaa fukseja varten. Pyrimme aktiivisesti
nostamaan mainosten myyntiä vuonna 2018. Saimme tehtyä POP-pankin kanssa
sopimuksen, jossa he lupautuivat järjestämään meille silliksen Marrasjuhlien jälkeen.

Vuosi 2017 oli taloudellisesti ylijäämäinen, joten sijoitimme rahaa ensi vuoden
toimintaan.
Ainejärjestölehti
Iltakoulun ainejärjestölehti Anti ilmestyi vuonna 2017 neljästi: maalis-, touko-, heinäja marraskuussa. Lisäksi joulukuussa ilmestyi satavuotiaan Suomen kunniaksi teksti
”Merkitystä etsimässä”. Heinäkuun numero oli pääosin uusille opiskelijoille suunnattu
fuksinumero, ja se postitettiin kaikille yhteystietonsa antaneille fukseille.
Kuluneena vuonna Anti sisälsi sekä viihdettä että painavampaa asiaa. Lukijat
pääsivät esimerkiksi tutustumaan kuntavaaliehdokkaiden ajatuksiin, lukemaan
Itävallan parlamenttivaaleista ja jakamaan ajatuksiaan tekstaripalstalla. Jokainen
numero sisälsi puheenjohtajan terveiset jäsenistölle.
Lehteen kirjoitti päätoimittajan ohella yli kymmenen henkilöä. Aktiivisten ja taitavien
kirjoittajien vuoksi kaikki numerot sisälsivät mielenkiintoista luettavaa.

Anti sai

kiitosta eniten visuaalisesta ulkoasustaan. Kaikkiaan vuosi 2017 oli lehden teon
suhteen oikein onnistunut.

