
 

TOIMINTAKALENTERI VUODELTA 2018 
 
Yhdistys: Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö,       
Iltakoulu ry.  
 
Toimintakalenteriin tulee merkitä kaikki, mitä järjestönne on vuoden 2018 aikana          
järjestänyt. Kalenteriin voi myös merkitä, mitä on suunnitellut järjestävänsä vuonna          
2019, jos se poikkeaa vuodesta 2018. 
 
Merkitkää jokaisen tapahtuman yhteyteen tapahtuman nimi, muutaman lauseen        
mittainen kuvaus tapahtumasta: tieto siitä, onko tapahtuma järjestönne        
perinteinen/vuotuinen/tietyin väliajoin toistuva tapahtuma vai uusi konsepti, avoimuus        
järjestönne jäsenille ja mahdollisesti muille Tamyn jäsenille, osallistujamäärä,        
esteettömyys, millä kielellä järjestetty sekä tiedotettu tiedotuskanavissa,       
ainejärjestö/yhdistys/muu taho, jonka kanssa tapahtuma mahdollisesti järjestettiin       
sekä tieto siitä, mainostettiinko tapahtumaa myös englanniksi. HUOM! Lihavoikaa         
ne tapahtumat, joita ei ole mainittu erikseen toiminta-avustushakemus        
2018-lomakkeessa. 
 
Toimintakalenteriin ei tarvitse kirjata yhdistyksen rutiiniluonteista toimintaa kuten        
hallituksen kokouksia. 
 
Esimerkkejä: 

● Teatterivierailu. Järjestämme aina syksyisin perinteisen teatterivierailun. Tällä       
kertaa kävimme katsomassa XY-näytelmän Z-teatterissa. Tapahtumaan      
osallistui 15 järjestömme jäsentä. Mainostus vain suomeksi, sillä näytelmä oli          
suomenkielinen. 

● Hatut ja viikset -bileet Artturin saunalla. Ensimmäistä kertaa Gogol ry:n          
kanssa järjestetyt teemabileet olivat menestys - tapahtumaan osallistui        
kummastakin järjestöstä yhteensä 80 osallistujaa! Mainostus myös       
englanniksi. Tulemme jatkossakin järjestämään tapahtuman.  

● Suihkuverho-paneeli. Järjestimme ensimmäistä kertaa yksikkömme     
ainejärjestöjen kanssa paneelin. Tapahtuma oli avoin kaikille Tamyn        
jäsenille, ja mainostimme sitä suomeksi ja englanniksi ja myös Tamyn          
tiedotuskanavilla. Osallistujia oli yhteensä 12, mikä oli pettymys,        
emmekä aio järjestää paneelia enää.  

 
Tammikuu 
 
4.1. Get-together for international students in Faculty of Management 
Hengailuilta Sorin Saunalla JKY:n alaisten ainejärjestöjen uusille vaihto-oppilaille. 
Paikalla oli reilu 40 osallistujaa ja tunnelma oli viihtyisä. Ohjelmaan kuului mm. 
tietoiskuja ainejärjestöistä, saunomista ja beer pongia. Tiedotus englanniksi. 
 
7.1. International Pub Crawl w/ Faculty of Management International 



 

Ensimmäistä kertaa JKY:n ja muiden JKK:n ainejärjestöjen kanssa järjestetty 
pubirundi ainejärjestön kv-henkisille. Tapahtuma oli erityisen onnistunut ja keräsi 
noin 40 osallistujaa myös yli tiedekuntarajojen. Tiedotus englanniksi suljetussa 
JKY:n kv-ryhmässä Facebookissa. 
 
9.1. Tampere City Centre Tour by IK 
Iltakoulun uusille vaihto-opiskelijoille suunnattu kävelykierros kaupungin 
keskustassa. Osallistujia oli noin 20 ja mukana oli myös tutoreita sekä muiden 
ainejärjestöjen vaihto-oppilaita. Tapahtuma oli onnistunut. Viestintä englanniksi. 
 
25.1. Kyykkätreenit  
  
Akateemisen kyykän MM-kisoja silmällä pitäen järjestettiin Iltakoulun omat kyykkätreenit 
25.11. Sorsapuistossa. Loskasta ja märästä huolimatta joukkue hioi kuvionsa kuntoon ja 
uusi Iltakoulun kaiutin loi hyvää tunnelmaa. Osallistujia oli 8 henkeä. Viesintä englanniksi ja 
suomeksi.  
 
 
Helmikuu 
 
3.2. Rocky Horror Picture Show 

Iltakoulun kulttuurisektori järjesti vierailun The Rocky Horror Picture Show 
-elokuvanäytökseen Arthouse Cinema Niagarassa. Lippujen hinta oli 8 euroa, ja 
osallistujien oli ostettava ne itsenäisesti. Tapahtuman tiedotus tapahtui 
Facebookissa suomeksi ja englanniksi. Tapahtumaan osallistui vain kaksi 
iltakoululaista, mutta he kuitenkin pitivät näytöksestä kovasti. Vähäiseen 
osallistujamäärään vaikuttivat luultavimmin ajankohta, lippujen rajallinen saatavuus 
(näytös oli nopeasti loppuunmyyty) ja lipun korkeahko hinta. Tila ei myöskään ollut 
täysin esteetön. 

 
5.2. International Dinner w/ Faculty of Management International 
Yhdessä JKY:n + ainejärjestöjen kanssa järjestetty nyyttärityylinen tapahtuma TOAS 
Ilmarin kerhohuoneella. Osallistujia oli noin 15 ja herkkuja mm. Meksikosta, 
Hongkongista ja Unkarista. Tapahtuma oli onnistunut, viestintä englanniksi. 
 
10.2 Akateemisen Kyykän MM-kisat  
  
Työväen Ampujat osallistui Akateemisen Kyykän MM-kisoihin yhdellä joukkueella, mutta 
kauniin kirpakkana pakkaspäivänä iltakoulaisia oli paikalla noin 45 henkeä. Pelit päättyivät 
alkusarjaan, mutta päivä oli silti erittäin onnistunut. Kaikille avoimia jatkoja vietettiin 
IK-kommuunissa Hämeenkadulla. Viestintä englanniksi ja suomeksi.  



 

 
12.2. Iltakoulun ja Interaktion retkiluistelu ja avantosauna 
  
Interaktion järjestetty retkiluistelu järjestettiin Näsijärvellä. Kaupinojalta Siilinkarille oli noin 
tunnin pituinen. Luistelun jälkeen mentiin yhdessä Kaupinojan saunalle ja rohkeimmat 
kävivät avannossa. Ilma ei erityisemmin suosinut, mutta paikalla oli silti 20 henkeä ja palaute 
oli positiivista. Tapahtuman viesintä englanniksi ja suomeksi. Myös vaihto-oppilaita mukana.  
 
20.2. International Winter Olympics Sitsit by JKY & ESN FINT 
Yhdessä JKY:n ainejärjestöjen sekä ESN FINTin kanssa järjestetyt kansainväliset 
sitsit olivat tunnelmaltaan railakkaat. Osallistujia oli noin 100 ja tapahtuma 
järjestettiin Klubi 57:ssa sekä jatkot Ravintola Semaforissa. Viestintä englanniksi. 
 
21.2 Ultimate Staabin kanssa 
  
Iltakoulun ja Staabin liikuntavuorolla järjestettiin ultimaten lajikokeilu. Freezebeesin puolelta 
pidetty kokeilutunti oli erittäin laadukas, mutta osallistujia oli harmillisesti vain 5. 
Tapahtumasta viestintä englanniksi ja suomeksi, mutta tapahtuma suomseksi.  
 
28.2. SOC’s International Pre-Party for Huminat 
Huminoiden etkoina toiminut tapahtuma järjestettiin yhdessä yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnan ainejärjestön kanssa TOAS Ilmarin kerhohuoneella. Osallistujia oli noin 
20. Tapahtuma oli onnistunut mutta ajankohta huono suurimman osan 
vaihto-oppilaista ollessa Lapin matkalla. Viestintä englanniksi. 
 
Maaliskuu 
 
8.3. TA:n futsalfinaali 
  
Työväen Ampujat selvitti tiensä finaaliin yliopiston futsalsarjassa, mutta harmillisesti joutui 
tyytymään hopeamitaliin. Peliä pystyi seuraamaan netissä ja muutama kannattaja saapui 
myös paikalle. Viestintä englanniksi ja suomeksi. Joukkue on pääasiallisesti englannin 
kielinen, sillä joukkueessa pelaa myös kansainvälisiä opiskelijoita.  
 
 
12.3. Board Game Night w/ Faculty of Management International 
JKY:n ja sen alaisten ainejärjestöjen kanssa yhdessä järjestetty lautapeli-iltama Bar 
Passionissa. Tunnelma oli hyvin rento ja ihmisiä paikalla noin 15. Viestintä 
englanniksi. 
 
14.3. Iltakoulun talviolympialaiset 
  



 

14.3. järjestettiin Iltakoulun perinteiset talviolympialaiset. Vuoden 2017 fuksit keksivät rasteja 
ja näihin lukeutuivat esimerkiksi curling, pulkkamäki ja esteratsastus keppihevosella. 
Rastikierroksen jälkeen mentiin Tiikerihaihin, jossa järjestettiin olympialaisaiheinen pubvisa. 
Osallistujia oli 15. Tapahtuma on ollut vuosittainen perinne, josta luultavasti luovutaan 
tulevaisuudessa vähentyneiden osallistujamäärien vuoksi.  
 
 
15.3. Kiitos kaloista -teatteriekskursio 

Vuoden toinen kulttuuritapahtuma oli teatteriretki Kiitos kaloista! -teatterinäytökseen, 
jonka esittäjä oli Tampereen Ylioppilasteatteri. Opiskelijaliput maksoivat 8€, josta 
hallituksen päätöksellä Iltakoulu maksoi jokaisen ostetun lipun hinnasta 2 euroa, 
jolloin lipun hinnaksi osallistujille tuli 6€. Kiitos kaloista -näytökseen myytiin 12 lippua. 
Näytelmävalinta oli onnistunut, ja tapahtumasta tuli paljon myönteistä palautetta. 
Tapahtumaa mainostettiin Facebookissa suomeksi ja englanniksi, ja tapahtumatila ei 
ollut esteetön. Näytelmä oli suomenkielinen. 

 
19.3. JKY:n kv-tutorhakuinfo 
JKY:n “kv-jaoston” järjestämä info kv-tutorina toimimisesta. Paikalla henkilökunnan 
edustaja, kokeneita tutoreita sekä nykyinen vaihto-oppilas kertomassa 
kokemuksistaan. Osallistujia oli vain noin 10, mutta tapahtuma oli muuten 
onnistunut.  
 
20.3. Iltakoulun ekskursio Helsinkiin 
Iltakoululaisille vuotuisena perinteenä on järjestää työelämäaiheiset ekskursiot 
Helsinkiin sekä keväällä että syksyllä. Ekskursiolle mahtui mukaan ilmoittautuneista 
15 nopeinta. Matkustimme Onnibussilla Helsinkiin ja vierailimme kolmessa 
kohteessa; Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimistossa, 
Puolustusministeriössä ja viestintätoimisto Ellun Kanoilla. Tapahtuma ei ollut 
esteetön ja oli suunnattu lähinnä suomenkielisille opiskelijoille, tiedotus kuitenkin 
tapahtui myös englanniksi facebookissa, sähköpostilistoilla ja instagramissa. 
Tapahtuma oli onnistunut. 
 
Huhtikuu 
 
4.4. TampeRace w/ Faculty of Management International 
JKY:n kv-jaoston suunnittelema rastikierros Tampereen keskustassa. Tapahtumaan 
tuli vain 3 osallistujaa ja se epäonnistui. Syyksi arveltiin huonoa säätä ja lähestyviä 
vappuviikkoja. Viestintä englanniksi.  
 
7.-8.4. Lentopallon OSM 
  



 

Työväen Ampujien lentopallojoukkue osallistui lentopallon suomenmestaruuskilpailuihin 
7.-8.4. Hervannassa. Iltakoulu maksoi joukkueen osallistumismaksun. Myös kannattajia tuli 
Hervantaan seuraamaan pelejä ja otteluita pystyi seuraamaan myös netissä. Joukkue 
sijoittui kisoissa 11. sijalle, joka on historiallisesti paras sijoitus. Joukkue on harjoitellut 
ahkerasti useamman vuodon Atalpalla 1-2 kertaa viikossa.  
 
 
11.4. Haalarimerkkiompeluilta Oasiksessa 

Kulttuurisektorin toimesta järjestettiin haalarimerkkiompeluilta Pinni B:n Oasiksessa. 
Haalarimerkkien ompeluillassa oli 7 iltakoululaista osallistujaa, ja tunnelma oli rento 
ja hyväntuulinen. Ompeluillassa oli tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tapahtumassa 
oli lisäksi myynnissä Iltakoulun omia haalarimerkkejä, joista myyntituloja tuli 22,5€. 
Tapahtumaa mainostettiin Facebookissa ja Instagramin storyssa suomeksi ja 
englanniksi. 

11.4. Iltakoulu työllistyy 

Pidimme työelämäaiheisen workshopin, jossa opastettiin iltakoululaisia oman 
osaamisen markkinointiin ja hyödyntämiseen työelämässä. Tapahtumaan osallistu 
vain 4 henkilöä, eikä ollut tässä mielessä onnistunut. Syynä vaikutti osittain 
päällekäisyydet muiden tapahtumien kanssa.Tapahtumaa markkinoitiin 
facebookissa, sähköpostilistoilla ja instagramissa. Tapahtumasta tiedotettiin 
englanniksi ja suomeksi, mutta tapahtuma pidettiin suomeksi. Tila oli esteetön. 

16.4. Vappuviikkojen pubivisa 

Vappuviikkojen ensimmäinen kulttuuritapahtuma oli pubivisa, joka järjestettiin 
karaokepub Tiikerihaissa. Pubivisa järjestettiin joukkueittain, ja voittajajoukkueelle oli 
varattu palkinnoksi Juveneksen aterialahjakortteja. Tapahtuma onnistui hyvin ja 
tunnelma oli iloinen. Osallistujia tapahtumassa oli 11. Tila ei ollut esteetön, ja 
tapahtuman markkinointi tapahtui Facebookissa suomeksi ja englanniksi. 

16.4. Lasersota Staabin kanssa 
  
Vappuviikoilla järjestettiin neljän tunnin mittainen lasersota Staabin kanssa ZBase 
centerissä. Iltakoululaisia oli paikalla 18 henkeä. Tapahtuma sai paljon kehuja. Tapahtuman 
kieli oli suomi, mutta viestintä iltakoulun osalta myös englanniksi.  
 
 

20.4. Pubiryömintä Interaktion kanssa 

Jo perinteeksi muodostuneessa tapahtumassa kierrettiin paikallisia baareja Interaktio 
ry:n kanssa. Mukana olleet baarit olivat Bar Passion, Jerun Piilopaikka, Korvatillikka, 
Public Corner, Kievari Kahdet kasvot, Maja/Talo ja Tuoppi. Tapahtumaan sisältyi 
joukkuekilpailu, jossa osallistujille jaettiin pehmolelut, joiden kanssa tuli kierroksen 



 

aikana suorittaa supersankariteemaan liittyviä tehtäviä ja videoida suoritukset. 
Illanvietto päättyi Rajaportin saunalle, jossa voittajajoukkueelle jaettiin palkinnoksi 
irtoviikset ja suklaamunia. Osallistujia oli noin 40, joista iltakoululaisia oli puolet. 
Tapahtuma onnistui hyvin. Tapahtuma-alue ei ollut esteetön, ja markkinointi tapahtui 
suomeksi ja englanniksi Facebookissa ja Instagramin storyssa. 

22.4. Iltakoulun vappuretki 
  
Sunnuntaina 22.4. järjestettiin Iltakoulun vappuretki, jotta päästiin nauttimaan hieman 
luonnosta ja leppoisasta menosta kesken rankkojen vappuviikkojen. Retki lähti Kaupista ja 
kuljimme puheenjohtajamme johdolla kohti Niihamaa. Osallistujia oli 4. Viestintä suomeksi ja 
englanniksi.  
 

 
26.4. Circus Maximus  

Osallistujia 7, tapahtumassa etsittiin leijonia yliopistolta vihjeiden perusteella. 
Tapahtuman pitivät Yeti Kakko ja Eetu Tulonen. 

 
 
Toukokuu 
 
Kesäkuu 
 
Heinäkuu 
 
Elokuu 
 
22.8. JKY Get-together Evening for Exchange Students 
JKY:n ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetty saunailta Sorin saunalla 
tiedekunnan uusille vaihto-opiskelijoille ja kv-tutoreille. Tunnelma oli katossa ja 
osallistujia yli 100. Tapahtumassa pelattiin beer pongia, saunottiin, pidettiin 
Suomi-aiheista visaa ja jaettiin ainejärjestötietoutta. Viestintä englanniksi. 
 
23.8. JKY Get-together Evening for LFC&Nordig Students 
JKY:n kansainvälinen saunailta erityisesti tiedekunnan uusille maisteriopiskelijoille. 
Osallistujia oli noin 30 ja tunnelma rento. Tapahtumissa pelattiin erilaisia pelejä, 
visailtiin ja tiedotettiin ainejärjestöjen toiminnasta. Viestintä englanniksi. 
 
24.8 Epävirallinen hengailuilta 



 

Perinteisesti Iltakoulun fuksiviikot eli Hiiriviikot käynnistävä tapahtuma, joka on 
suunnattu erityisesti Iltakoulun uusille opiskelijoille. Paikalle houkutellaan kuitenkin 
aina myös ainejärjestömme vanhempia opiskelijoita tapaamaan uusia tulokkaita. 
Tapahtuman tarkoitus on päästä vapaasti tutustumaan uusiin ihmisiin alkavan 
lukuvuoden ja alkavan opiskelutapipaleen kynnyksellä. Tapahtumaan osallistui illan 
aikana noin 50 ihmistä ja se järjestettiin ravintola Kummassa. Tapahtuma oli 
esteetön. Tapahtuman tiedotus ja mainostus tapahtui sekä suomeksi että 
englanniksi. Tapahtuma oli onnistunut.  
 
25.8 Illanvietto Aamos-klubilla 
Illanvietto järjestetään perinteisesti orientoivia edeltävänä viikonloppuna. Alkuillasta 
tutorit järjestivät fukseille tutustumisleikkejä ja loppuillasta mukaan liittyi myös 
järjestömme vanhempia opiskelijoita. Loppuillan ohjelmaan kuului muun muassa 
saunomista, Beer pongia, tanssimista sekä vapaata tutustumista. Tapahtumaan 
osallistui noin 35 uutta opiskelijaa sekä saman verran vanhempia opiskelijoita. 
Tapahtuma järjestettiin Amos-klubilla, joka ei valitettavasti ole esteetön.  Tapahtuma 
järjestettiin kokonaan suomeksi, sillä paikalla ei ollut kansainvälisiä opiskelijoita. 
Tapahtuman tiedotus ja mainostus tapahtui sekä suomeksi että englanniksi. 
Tapahtuma oli erittäin onnistunut.  
 
27. IK:n kaupunkikierros 
Perinteisellä kaupunkikierroksella fukseille esiteltiin Tamperetta. Tapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä kansainvälisyys-sektorin kanssa ja paikalle saapuikin kolme 
vaihto-opiskelijaa. Luonnollisesti tapahtuma järjestettiin sekä suomeksi ja englanniksi 
ja myös tiedotus ja mainostus tapahtui näillä kahdella kielellä. Tapahtumaan 
osallistui 43 ihmistä, joista vaihto-opiskelijoita oli kolme. Tapahtuma sisälsi paljon 
kävelyä, joten se oli osin esteellinen. Tapahtuma oli onnistunut. 
 
27.8. Fuksiviikkojen pubivisa 

Kaupunkikierroksen yhteydessä kulttuurisektori järjesti perinteisen pubivisan, jossa 
aiheena oli Tampere ja tamperelaisuus. Tapahtuman tiedotus tapahtui sekä 
suomeksi että englanniksi, sekä myös pubivisan kysymykset esitettiin suomeksi ja 
englanniksi. Tapahtumassa osallistujia oli kaikkiaan 43, ja mukana oli myös 
kansainvälisiä opiskelijoita. Tunnelma oli hyvä ja rento, ja pubivisan osallistujamäärä 
oli ennätyksellisen suuri. 

28.8. Amazing Race 

Iltakoulun jokavuotinen tapahtuma, jossa fuksit kiertävät rastilta rastille amazing 
Race -tyyppisten vihjeiden avulla ja suorittavat erilaisia tehtäviä. Tapahtuma saavutti 
osallistujaennätyksensä, kun siihen osallistui 47 fuksia ja 3 vaihto-opiskelijaa. 
Mainostus englanniksi ja suomeksi, myös tapahtuma pidettiin englanniksi sitä 
tarvitseville ryhmille. Tapahtuma sisälsi paljon kävelyä, joten se oli osin esteellinen. 



 

Tapahtuma oli onnistunut. 
 
29.8. IK:n hiiriviikot valloittaa Vapriikin! 

Fuksiviikkojen kulttuuritapahtuma oli vierailu Marilyn – nainen roolien takana 
-näyttelyyn museokeskus Vapriikissa. Tiedotus tapahtui suomeksi ja englanniksi. 
Museolipun hinta oli 6 euroa, mutta Opiskelijan Tampere -etuvihkosen kupongilla 
sisäänpääsy oli maksuton. Kupongin saatavuudesta tiedotettiin tapahtuman 
Facebook-eventissä. Osallistujia oli 10, joista puolet oli fukseja. Amazing Racen 
vaikutus näkyi osallistujamäärässä. Näyttely kuitenkin koettiin kiinnostavaksi ja 
tapahtuma oli onnistunut. 

30.8 Harkka-appro 

Tänä vuonna toista kertaa järjestetty fukseille suunnattu appro (vuonna 2017 
Tutorkämppä-appro) kierrätti ainejärjestömme uusia opiskelijoita tutoreiden ja 
hallituslaisten asunnoissa. Asunnoille oli järjestetty erilaisia rasteja ja tehtäviä. 
Tapahtuman viralliset jatkot olivat Kolmiot. Tapahtumaan osallistui noin 45 ihmistä. 
Tapahtuma sisälsi paljon kävelyä, joten se oli osin esteellinen. Tapahtumaan 
osallistui vaihto-opiskelijoita, joten rastit käännettiin osittain myös englanniksi. 
Tapahtuman tiedotus ja mainostus tapahtui englanniksi ja suomeksi. Tapahtuma oli 
onnistunut. 

 

 
 
 
Syyskuu 
 
2.9 Lautapeli-ilta 
Perinteinen lautapeli-ilta järjestettiin Petra Pieskän kotona. Ohjelmassa oli 
lautapelien pelailua rennoissa tunnelmissa. Tapahtuma oli avoin kaikille 
iltakoululaisille. Tapahtuman tiedotus ja mainostus tapahtui sekä suomeksi että 
englanniksi. Tapahtumaan osallistui ennätykselliset 28 ihmistä. Tapahtuma oli 
esteetön. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. 
 
3.9 Fuksimökki 
Toista kertaa järjestettävälle Fuksimökille suunnattiin Viialan Palokärkeen Hene oy:n 
bussilla. Tapahtuma oli ensisijaisesti suunnattu ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijoille sekä tutoreille. Tapahtumaan osallistui 43 ihmistä. Tapahtuma -- 
esteetön. Tapahtuma järjestettiin kokonaan suomeksi, sillä tapahtumaan ei 
osallistunut kansainvälisiä opiskeljoita. Tapahtuman tiedotus ja mainostus tapahtui 
suomeksi ja englanniksi. Tapahtuma ei ollut esteetön. Tapahtuma oli onnistunut. 



 

 
4.9. Iltakoulu <3 Internationals: Finnish Baseball Edition 
Etenkin Iltakoulun vaihto-opiskelijoille sekä uusille fukseille suunnattu 
pesistapahtuma osana hiiriviikkoja. Tapahtuma järjestettiin Sorsapuistossa. Sää 
suosi ja osallistujia oli n. 50 yli ainejärjestörajojen. Tapahtuma oli hyvin onnistunut, 
viestintä englanniksi. 
 
10.9 Perinteinen Pispala-kierros 
Hiiriviikoilla perinteeksi muodostuneella Pispala-kierroksella tutorit johdattavat fuksit 
kuvankauniiseen Pispalan-kaupunginosaan. Vaikka tapahtuma oli osa Hiiriviikkoja, 
oli se avoin myös vanhemmille opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Tapahtumaan 
osallistui 20 ihmistä, joista kaksi oli  vaihto-opiskelijoita. Täten opastus tapahtuikin 
sekä suomeksi että englanniksi.Myös tiedotus ja mainostus tapahtui kaksikielisesti. 
Tapahtuma sisälsi paljon patikointia maastossa, joten se ei ollut esteetön.  
 
11.9 Challenge Accepted & Kekkos-bileet  
Challenge accepted on perinteisesti fukseille suunnattu tapahtuma, jossa kierretään 
ympäri keskustaa hullunhauskoja haasteita suorittaen ja kuvaten. Tapahtuman 
jatkoina toimi Kekkos-bileet, jotka olivat kaikille iltakoululaisille avoimet. 
Kekkos-bileissä ohjelmassa oli muun muassa fukseille suunnattu Iltakoulu-aiheinen 
tietovisa. Challenge Accepted-tapahtumaan osallistui 35 ja Kekkos-bileisiin 60 
ihmistä. Tapahtuma järjestettiin suomeksi, sillä kansainvälisiä osanottajia ei ollut. 
Tapahtuman tiedotus ja mainostus tapahtui suomeksi ja englanniksi. Varsinainen 
tapahtuma sisälsi paljon erilaista liikkumista, joten se ei ollut täysin esteetön. 
Tapahtuman jatkot eivät olleet esteettömät. Tapahtuma oli onnistunut. 
 
13.9 Disney fuksisitsit 
Perinteisesti Hiiriviikot kruunaavat fuksisitsit vietettiin Hatanpään soutupaviljongissa. 
Tapahtuman viralliset jatkot olivat yökerho Naimassa. Tapahtuma oli avoin kaikille 
iltakoululaisille. Etusija osallistumiselle annettiin kuitenkin fukseille, joiden 
ilmoittautuminen alkoi ennen muita opiskelijoita. Tapahtumaan osallistui 102 ihmistä. 
Tapahtuma järjestettiin suomeksi, mutta tiedotus ja mainostus tapahtui sekä 
suomeksi että englanniksi. Tapahtuma oli esteetön. Tapahtuma oli erittäin 
onnistunut.  
 
17.9. International Sitsit by JKY & ESN FINT 
JKY:n kv-jaoston ja ESN FINTin kanssa yhteistyönä Klubi 57:ssa järjestetyt 
kansainväliset sitsit, joiden teema “edusta maatasi”. Tunnelma oli katossa ja 
osallistujia hieman reilut 100, jatkot Fat Ladyssa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, 
viestintä englanniksi 
 



 

27.9. Bussirundi 

Seitsemättä kertaa peräkkäin järjestetty bussirundi keräsi 91 osallistujaa. Tapahtuma 
kesti seitsemän tuntia, ja siihen sisältyneet baarit olivat Nekalan Katiska, Nattarin 
Yläbaari, Pub Posse, Kivitasku ja Aikalisä. Tapahtumaan sisältyi karaokekisa, jonka 
voittajalle oli varattu palkinnoksi Juvenes-ruokalahjakortteja. Tapahtuman 
markkinointi tapahtui englanniksi ja suomeksi Facebookissa sekä suomeksi 
Instagram storyssa. Viikkoa ennen rundia käynnistyi IG-lähtölaskenta, jossa 
jokaisena päivänä julkaistiin vihjeitä bussirundin kohteista. Emilia Tuuralan johdolla 
järjestettiin kaikille avoimet etkot ainejärjestötilassa ennen rundin alkamista. Rundin 
hint oli 10€, ja se tuli maksaa bussiin noustessa. Tapahtuma oli onnistunut, ja sen 
markkinointia sekä baarivalintoja kiiteltiin. Myös yhteistyöbaareista tuli tyytyväistä 
palautetta tapahtumasta. Fat Ladyn valinnasta yhteiseksi jatkopaikaksi kumpusi 
kritiikkiä.Tapahtumaan osallistui myös kansainvälisiä opiskelijoita, ja bussissa jaetut 
paperiset juomamenut oli laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Juonnot bussissa 
hoidettiin suomeksi sekä osin englanniksi. Bussifirmalta saadun palautteen 
perusteella ehdotetaan tapahtuman keston lyhentämistä jatkossa kuuteen tuntiin, 
jotta bussit eivät pääsisi yhtä huonoon kuntoon, kuin ne tapahtuman jälkeen olivat.  

 

 
 
Lokakuu 
 
3.10. Viiniä sohvalla 
Tapahtumassa oli noin 25 osallistujaa. Perinteisen tapahtuman vieraana oli tällä kertaa 
ohjaaja ja käsikirjoittaja Atte Järvinen. Tarjolla oli viiniä, joka loppui tällä kertaa hieman liian 
aikaisin, suolakeksejä, tuorejuustoja ja viinirypäleitä. Tapahtuma oli onnistunut ja keräsi 
hyvää palautetta niin vieraalta kuin osallistujilta. 
  
4.10. Työväen Ampujien jalkapallofinaali 
  
TA selvitti tiensä myös jalkapallosarjan finaaliin. Finaali pelattiin Sorsapuiston kentällä 4.10. 
Tarjolla oli kannattajille kahvia ja mokkapalaa sekä jännitysnäytelmä. Peli päättyi Työväen 
Ampujien tappioon. Joukkueen lisäksi paikalla oli kourallinen kannattajia. Peliä pystyi myös 
seuraamaan Instagramin välityksellä. Viesintä englanniksi ja suomeksi. Joukkueen 
pääasiallinen kieli on englanti, sillä joukkueessa on kansainvälisiä opiskelijoita.  
 
11.10. IK goes Hämeenkadun appro 
Hämeenkadun approjen yhteislähdössä oli 30 iltakoululaista. Approilla noudatettiin 
suunnilleen seuraavaa reittiä: 21 > Kahdet kasvot > K bar > Gloria > Teerenpeli > Bricks > 
Union > Gastrolaiva > Ilves. Jatkot olivat Olympiassa ja artistina siellä oli Juno. Tänä vuonna 



 

lippuja ostettiin 66, mutta suositellaan useamman lipun ostamista ensi vuonna. Tapahtuma 
oli onnistunut. 
 
17.10 Huminat  
Huminaetkot järjestettiin Toas Markuksentorilla. Paikalla oli 25 osallistujaa, joista 6 
iltakoululaisia. Huminoilla iltakoululaisia oli paikalla melko vähän, koska ajankohta periodin 
vaihtuessa oli haasteellinen. Tapahtuma oli kuitenkin oikein onnistunut. 
 
18.10. Kolmioetkot Staabin kanssa 
Iltakoulusta oli vain yksi osallistuja. Järjestettiin Kaupin saunalla. Tiedotus oli epäonnistunut 
ja tuli liian myöhään. Ajankohta oli tässäkin haasteellinen. Yhteistyötapahtumiin 
osallistumista on jatkossa mietittävä tarkemmin. 
 
17.10- 20.10 Iltakoulun ulkomaan ekskursio Brysseliin 
Iltakoululaisille järjestettiin mahdollisuus lähteä ulkomaan ekskursiolle Brysseliin, 
jossa vierailtiin työelämään liittyvissä instituutioissa. Iltakoululaiset olivat Merja 
Kyllösen vierainaEuroopan parlamentissa 18.10 yhdessä toimihenkilöliitto ERTO ry:n 
kanssa. Kävimme myös muissa kohteissa eli Naton Suomen edustustossa, 
komissiossa, Finunionssilla ja Suomen pysyvässä edustustossa unionissa yhdessä 
ERTO ry:n kanssa. Matkalle otettiin mukaan 15 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtumaa markkinoitiin keväällä ja kesällä 
Facebookissa, sähköpostilistoilla ja Instagramissa. Tiedotus tapahtui sekä suomeksi 
että englanniksi. Ulkonomaan ekskursiosta pyritään saamaan marrasjuhlavuosina 
järjestettävä tapahtuma. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. 
 
22.10. Ik twerkkaa  
  
22.10 tutustuttiin twerkkaamisen saloihin HipHop Housessa opettajan johdolla. Iltakoululaisia 
osallistui 15 henkeä ja tunti oli onnistunut. Viesintä oli englanniksi ja suomeksi, vaikka tunti 
oli suomeksi.  
 
23.10. JKK-bileet 
Iltakoulusta oli 15 osallistujaa. Teemana oli Halloween. Tapahtuma oli onnistunut ja 
JKK-tapahtumia on syytä järjestää jatkossakin. 
 
25.10 Iltakoulun haalarikastajaiset 2018 
Perinteisen, fukseille suunnatun tapahtuman ensimmäisessä osassa kierrettii 
tutoreiden ja hallituslaisten asuntoja, joihin oli järjestetty teemoitettuja rasteja. 
Rastikierroksen jälkeen fuksit suuntasivat Sorsapuiston kentälle, jossa he vannoivat 
valan ja kokivat kasteen. Tapahtuman kaikille avoimia jatkoja vietetttin 
YTHS-saunalla. Tapahtumaan osallistui 28 ihmistä. Jatkoilla osallistujia oli noin 50. 
Koska tapahtumaan ei ottanut osaa kansainvälisiä opiskelijoita, järjestettiin se täysin 
suomeksi. Tapahtuman viestintä ja mainonta tapahtui sekä suomeksi että 
englanniksi. Tapahtuman jatkopaikka ei ollut esteetön. Tapahtuman 



 

rastikierros-osuus ei ollt täysin esteetön, sillä se sisälsi paljon kävelyä. Tapahtuman 
jatkot olivat esteelliset.  Tapahtuma oli erittäin onnistunut.  
 
Marraskuu 
 
5.11. Iltakoulun Helsingin ekskursio 
Iltakoululaisille vuotuisena perinteenä on järjestää työelämäaiheiset ekskursiot 
Helsinkiin sekä keväällä että syksyllä. Ekskursiolle mahtui mukaan ilmoittautuneista 
15 nopeinta. Matkustimme Onnibussilla Helsinkiin ja vierailimme kolmessa 
kohteessa, jotka olivat Työ- ja elinkeinoministeriö, Euroopan kriminaalipoliittinen 
instituutti (HEUNI) ja Yhdysvaltojen suurlähetystö Helsingissä. Tapahtuma ei ollut 
esteetön ja suunnattu lähinnä suomenkielisille opiskelijoille, tiedotus kuitenkin 
tapahtui myös englanniksi. Tapahtumaa markkinoitiin facebookissa, 
sähköpostilistoilla ja instagramissa.Tapahtuma oli onnistunut. 
 
 
 
6.11. Rakastu Iltakouluun 
Vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on esitellä Iltakoulun hallituksen, 
toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa ennen syyskokousta. Osallistujia tapahtumassa oli 
27. Useat fukseista eivät päässeet paikalle, ja osallistujamäärä olikin odotettua vähäisempi. 
Muilta osin tapahtuma oli onnistunut. 

 

9.-10.11. Marrasjuhlat ja sillis 

Marrasjuhlat järjestettiin 9.11. Messukylän työväentalolla klo19-23. Jatkot järjestettiin 
Naimassa, johon järjestettiin yhteinen bussikuljetus. Ilmoittautuneita oli 105. Kutsuvieraita oli 
Boomista, Staabista ja JKYstä sekä neljä henkilökunnan edustajaa. Ruokatarjoilu oli 
onnistunut ja tilattiin Juvenekselta. Tarjoilijoita oli yksi Juvenekselta ja kaksi erikseen 
palkattua. Kahdelle tarjoilijalle täytyy maksaa ylityöpalkkaa vielä jälkeenpäin verkkopankissa. 
Tapahtumasta on tullut paljon hyvää palautetta, se oli onnistunut ja Marrasjuhlien 
järjestämistä joka toinen vuosi jatketaan tulevinakin vuosina. Marrasjuhlien sillis järjestettiin 
10.11. klo 11:30-16:30 Ratinan saunalla. Paikalla oli arviolta noin 50 osallistujaa. Pop-pankki 
sponsoroi tapahtuman. Tarjolla oli muun muassa 36 pitsaa, croissantteja, sipsiä, karkkia, 
limua ja runsaasti Kekkosta. Sauna oli päällä koko silliksen ajan ja muutamia saunojia oli. 
Tunnelma oli leppoisa. 

 

12.11. Poikkitieteellinen pokeriturnaus 

Emme ole saaneet mitään infoa tapahtuman sujumisesta, tai siitä onko iltakoululaisia ollut 
kuinka paljon. 
 

12.11. IK:n Harkkainfo 



 

Työelämä -ja koposektori järjestivät yhdessä iltakoululaisille harkkatapahtuman, jossa 
käsiteltiin mm. harjoittelumahdollisuuksia ja käytäntöjä. Paikalle saapui noin 15 
iltakoululaista. Tapahtumassa Euroopan Unionin harjoittelu vaihtoehdoista kertoivat EU 
careers opiskelijaedustaja ja Julietta Huttu Euroopan Parlamentin Suomen-tiedotuksesta. 
Lisäksi harkkainfossa käytiin läpi ulkoministeriön harjoitteluja, kokemuksia harjoitteluista ja 
tiedotettiin käytännön asioista. Alumnivieras peruutti saapumisen, muuten tapahtuma oli 
onnistunut.Tapahtumaa markkinoitiin facebookissa, sähköpostilistoilla ja 
instagramissa. Tiedotus tapahtui suomeksi ja englanniksi mutta tapahtuma pidettiin 
suomeksi. Tila oli esteetön. 

 

13.11. Iltakoulu goes SuperPark 
  
Marraskuussa Iltakoulu suuntasi Särkänniemen SuperParkiin opiskelijailtana, jolloin hinta oli 
opiskelijan kukkarolle sopivampi ja lapset oli lähetetty kotiin opiskelijoiden tieltä. 
Iltakoululaisia oli paikalla 8. Tapahtuma oli onnistunut. Viesintä englanniksi ja suomeksi.  
  
14.-16.11. Rexcu 

Risteilyllä olivat mukana Boomi, Staabi, Iltakoulu, Luuppi, Indecs, Man@ger, TLK ja JKK:n 
vaihto-opiskelijat. Iltakoulusta osallistui 7 henkilöä. Yhteensä osallistujia oli noin 450. 
Tapahtuma oli onnistunut ja siihen osallistumista suositellaan myös jatkossa. 

 

19.11. SYY-Tampereen ja Iltakoulun Tampereen ekskursio 
Iltakoulu ja SYY-Tampere järjestivät yhteistapahtuman, jonne iltakoululaiset ja SYY:n jäsenet 
olivat tervetulleita. Ilmoittautuneita oli 17, joista muutama perui saapumisen sairastumisten 
myötä. Osallistujista iltakoululaisten osuus oli pieni. Syynä saattoivat olla valitut 
vierailukohteet ja tapahtuman ajankohta. Vierailukohteita olivat Business Tampere ja STM:n 
Työ- ja tasa-arvo osasto. Alunperin Suomen Itämeri-instituutin oli tarkoitus olla yhtenä 
kohteena, mutta vierailu peruuntui tapahtumaa edeltäneenä iltana eikä korvaavan paikan 
löytäminen ollut mahdollista. Tapahtuma ei ollut esteetön. Tapahtumaa markkinoitiin 
facebookissa, sähköpostilistoilla ja instagramissa. Tiedotus tapahtui suomeksi ja englanniksi. 
 
20.11. Iltakoulu yösählyssä 
  
Iltakoulu osallistui perinteiseen Yösählyturnaukseen Atalpalla 20.11. Työväen ampujat 
pukeutuivat teemaan sopivasti yöpukuihin. Joukkueessa oli yhteensä 17 henkeä. Pelien 
jälkeen saunottiin YTHS-saunalla. Tapahtuma oli Akateemisen Mahdin järjestämä. Tiedotus 
suomeksi ja englanniksi.  
 
 
22.11. Väittelyilta Tampere Debate Societyn kanssa 

Debattitapahtuma järjestettiin 22.11. Tamyn tiloissa yhdessä väittelyseura Tampere 
Debate Societyn kanssa. Tapahtumaa markkinoitiin Facebookissa ja Instagramin 
storyssa suomeksi ja englanniksi, mutta tapahtuma päätettiin järjestää suomeksi siitä 



 

syystä, että tapahtumasta haluttiin tehdä suomenkielisille matalan kynnyksen 
tilaisuus tutustua Tampere Debate Societyn toimintaan. Tapahtumassa oli tarjoilua. 
Osallistujia oli 10, joista iltakoululaisia puolet ja väittelyseuran jäseniä puolet. 
Porukka oli tapahtuman luonteeseen nähden sopivan kokoinen, ja tapahtuma oli 
onnistunut. Tapahtumatila ja tapahtuman suomenkielisyys tekivät kuitenkin 
tapahtumasta esteellisen. Tampere Debate Society on kiinnostunut järjestämään 
Iltakoulun kanssa yhteistyössä vastaavia tapahtumia jatkossa. 

 
 
21.11. International Sitsit: Pikkujoulu Edition (JKY & ESN FINT) 
JKY:n kv-jaoston sekä ESN FINTin yhteistyönä järjestämät kansainväliset sitsit Klubi 
57:ssa. Tapahtuma oli tunnelmaltaan railakas ja onnistunut, osallistujia hieman reilu 
100. Viestintä englanniksi. 
 
27.11. Pikkujoulut 
 
Tapahtuma oli fuksien järjestämä ja sen paikkana oli Doris. Pikkujoulut sisälsivät pientä 
ohjelmaa ja kisailua. Teemana oli ”Elämän Ilta Koulu”. Ennakkolippuja myytiin 93 kappaletta. 
Palautetta tuli Interaktiolta, jossa ei pidetty tapahtuman teemasta. Tapahtuma oli onnistunut 
ja Doris täynnä, mutta perinteisen fuksitanssin puuttuminen oli pettymys. 
 
 
Joulukuu 
 
10.12. Iltakoulu viinijoogassa 
  
Iltakoulun viimeinen liikuntatapahtuma rauhoitti jäsenistön jouluun. Viinijooga oli erikseen 
iltakoululle kustomoitu tunti, joka järjestettiin OmYogan tiloissa. Osallistujia oli 15 henkeä ja 
tapahtumaa pidettiin onnistuneena. Tapahtuma kokonaan englanniksi, viesintä suomeksi ja 
englanniksi.  
  
11.12. Pikkujoulusauna 
 
Tapahtuma järjestettiin Majurisaunalla, tarjolla oli runsaasti hyvää ruokaa, saunomista, palju, 
joulupukki sekä hieman myös juotavaa. 
 
13.-14.12. HVK 
 
Tapahtuma järjestettiin Hämeenlinnassa mökillä ja sen osallistuminen rajattiin nykyiselle ja 
uudelle hallitukselle. Yhteensä 17 ilmoittautunutta. Ohjelmassa oli leikkiä ja yhdessäoloa, 
sekä harjoituskokous ja muuta hallitustyöskentelyyn liittyvää koulutusta. Ruokatarjoiluihin 
käytettiin 40 euroa. 
 



 

 


