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Yleistä 

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry:n vuosi 2018 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 normaalin koulutuspoliittisen toiminnan ohella         

Tampere3-prosessi ja uuden tiedekunnan, uuden opetussuunnitelman ja uuden yliopiston valmisteluun          

liittyvät asiat, jäsenistön yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat sekä yhdenvertaisuuden kehittäminen         

ainejärjestössämme. Kehitystä tapahtui erityisesti varainhankinnassa, tutor-toiminnassa, excutoiminnassa,       

yhdenvertaisuusasioissa (esim. tukihenkilötoiminta), sekä viestinnässä.  

Uudenlaisia vapaa-ajan tapahtumia lisättiin, kuten esimerkiksi vappuviikkojen Ruotsinlaivasimulaatio,        

pesäpallo-ottelu vaihto-opiskelijoiden kanssa ja halloweenbileet JKK:n ainejärjestöjen kesken.        

Työelämäsektorilla suurin kehitysaskel oli ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014 järjestetty ulkomaan           

excursio Brysseliin, josta toivotaan joka toinen vuosi järjestettävää perinnettä. 

Kehitettäviä kohteita seuraavalle vuodelle jäi ainakin tapahtumatiedotuksessa, alumnitoiminnassa ja         

kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamisessa. Tapahtumatiedotuksessa kehityskohde liittyy tiedotuksen       

myöhäisyyteen. Tapahtumia koskeva tiedottaminen ei ikinä voi olla liian aikaisin. Esimerkiksi           

vappuviikkojen tapahtumia koskeva tiedotus tuli monessa tapahtumassa todella myöhään. On kuitenkin           

todella hienoa, että kaikista tapahtumista tiedotettiin kahdella kielellä ja tapahtumien esteettömyys- ja            

tukihenkilötiedot ilmoitettiin facebook-eventeissä. 

Alumnitoiminnassa kehitettävää on se, että sitä ei viime vuonna juurikaan ollut, olisi hienoa jos uusi hallitus                

keksisi keinot alumniemme aktiivisempaan tavoittamiseen, sillä kiinnostavia alumneja meillä on, mutta tällä            

hetkellä he ovat vähän piilossa. Muutamia alumnejamme oli onneksi mukana työelämätapahtumissamme ja            

esittelijöinä excursiokohteissamme. Kansainvälisten opiskelijoiden tavoittaminen tapahtumiimme on       

käytännössä jokavuotinen ongelma. Vuoden ensimmäisten tapahtumien jälkeen heitä ei enää tapaa missään.            

Onneksi JKY:n ja kv-vastaaviemme järjestämä toiminta tavoitti vaihto-opiskelijoitamme. Olisi hienoa, jos           

keksittäisi keino myös Iltakoulun tapahtumien houkuttelevuuden parantamiseksi. Englanninkielinen        

tapahtumaviestintä jo on, kenties englanninkielinen ohjelma tapahtumassa voisi parantaa asiaa. 

Tapahtumasektorin toiminta oli monella tavalla onnistunutta, tapahtumia oli paljon ja suurimpaan osaan            

niistä löysi paljon ihmisiä. Totesimme kuitenkin, että tapahtumien määrä on nykyisellään riittävä, eikä lisää              

tapahtumia enää kannata lisätä tarjontaan. Uusilla tapahtumakonsepteilla voi korvata toimimattomia tai jo            

kuluneiksi muodostuneita tapahtumia. 

Viestintä oli pääsääntöisesti hyvää, mutta kevätpuolella viestintä esimerkiksi tapahtumista peittyi          

runsautensa vuoksi. Välillä informaatiota oli niin runsaasti saatavilla, että tieto hukkui. Asiaa paransimme             

yhdistämällä tapahtumatiedotusta samojen postausten alle ja hyödyntämällä instagramia tiedotuksessa.         

Kehitettävää on esimerkiksi siinä, että tapahtumaa koskeva tiedotus olisi itse tapahtuman FB-eventissä, eikä             

aina Iltakoulun FB-ryhmässä. 

Lisäksi yksi kehityskohde tulevalle vuodelle on yhteydenpidon kehittäminen muiden Suomen politiikan           

tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Tänä vuonna päällekkäisyyksien vuoksi emme päässeet          
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esimerkiksi Rovaniemelle emmekä Turkuun vuosijuhlille ja muutenkin dialogia meillä ei juuri ollut. Olisi             

hienoa jos Iltakoulu parantaisi siinä ensi vuonna. 

Iltakoulun hallitus jatkoi kuitenkin aktiivista yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Hallitus edusti           

järjestöä useilla eri vuosijuhlilla osallistuen useiden Tampereen yliopiston ainejärjestöjen vuosijuhlille.          

Yhteistapahtumia oli vuoden aikana useita, ja erityisesti koulutuspoliittisella sektorilla         

Johtamiskorkeakoulun järjestöjen kanssa toimittiin vuoden aikana tiiviisti. Boomin, Staabin, Iltakoulun ja           

JKY:n puheenjohtajien välinen yhteistyö oli aktiivisempaa ja läheisempää kuin koskaan aiemmin ja yhdessä             

olimme vahvoja esimerkiksi uutta yliopistoa ja -tiedekuntaa koskevissa kannanotoissa ja vaikutustyössä. 

Iltakoulun toiminnan keskiössä oli yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden korostaminen ja näiden asioiden           

eteen teimme paljon työtä. Tukihenkilötoiminta ja häirintälomake koettiin tarpeellisiksi ja onnistuneiksi           

ratkaisuiksi. Yhdenvertaisuutta lisäksi yritettiin edistää sukupuolittuneiden sitsi- ja juhlaetikettien         

välttämisillä, mahdollisimman edullisilla tapahtumilla, tapahtumien linjaamisella ääneen häirinnän- ja         

syrjinnänvastaisiksi sekä sillä että jo tutor-toiminnasta alkaen emme olettaneet ihmisten sukupuolia           

esimerkiksi tutor-puheluissa ja yritimme suunnitella kaikille sopivaa toimintaa ja tapahtumia myös           

alkoholittomat tapahtumat mukaan lukien. 

Yleisesti hallituksen toiminta oli aktiivista, vastuullista sekä avointa. Toiminnassa huomioitiin Iltakoulun           

arvot, tärkeimmät tehtävät sekä yhdistyksen sille antamat muut puitteet. Kokouksista tiedotettiin viimeistään            

viikkoa aiemmin esityslistojen kera ja kokoukset olivat aina avoimia kaikille. 

Koulutuspolitiikka 

Koulutuspolitiikan osalta vuosi 2018 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, jolloin tietoa oli haastavaa jakaa jäsenistölle. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava          

kuitenkin osallistui vaikutustyöhön 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 2018 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         
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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 2018. 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 2018 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 2018 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 vastaava. Aikaisempien vuosien         

tapaan opetusneuvostossa ideoitiin uusille opiskelijoille suunnattu 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 2018 yhdessä henkilökunnan kanssa työryhmän avulla, joka loi            

ohjesäännön palautteen keräämiseksi. 

Kulttuuri 

Vuonna 2018 Iltakoulun kulttuurisektori järjesti monipuolisesti toimintaa jäsenistölle. Tapahtumien lisäksi          

kulttuurivastaava koordinoi perinnetyöryhmää, jonka voimin laadittiin järjestölle uusi sitsilaulukirja, sekä          

avusti muiden sektorien toimintaa. Kulttuurivastaava myös informoi jäsenistöä Tampereen         

kulttuuritarjonnasta kulttuurisähköpostilla. Edellisestä vuodesta poiketen pokeri- ja beer pong -turnaukset          
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eivät vuonna 2018 olleet kulttuurivastaavan vastuulla, vaan bilesektori otti ne kontolleen omasta            

aloitteestaan. 

Iltakoulun kulttuurisektori järjesti 3.2. 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 vaikutti          

oletettavasti ajankohta, lippujen rajallinen saatavuus (näytös oli nopeasti loppuunmyyty) ja lipun korkeahko            

hinta. Tulevissa kulttuuritapahtumissa pyrittiin huomioimaan paremmin nämä alhaiseen osallistujamäärään         

vaikuttaneet tekijät. 

Vuoden toinen kulttuuritapahtuma oli 15.3. järjestetty retki 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. 

11.4. 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€. 

Vappuviikoilla järjestettiin kolme kulttuuritapahtumaa, joista ensimmäinen, pubivisa, pidettiin        

vappuviikkojen avajaispäivänä 16.4. karaokepub Tiikerihaissa. Pubivisa järjestettiin joukkueittain, ja         

voittajajoukkueelle oli varattu palkinnoksi Juveneksen aterialahjakortteja. Tapahtuma onnistui hyvin ja          

tunnelma oli iloinen. Osallistujia tapahtumassa oli 11. 20.4. puolestaan järjestettiin pubiryömintä Interaktio            

ry:n kanssa. Jo perinteeksi muodostuneessa tapahtumassa kierrettiin tamperelaisia baareja, joista osassa           

opiskelijat muuten harvoin vierailevat. 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: sää suosi osanottajia, tunnelma oli hilpeä ja saunan              

pehmeät löylyt kruunasivat kierroksen. Kolmas vappuviikkojen kulttuuritapahtuma oli Eetu Tulosen          

aikanaan kehittämä Circus Maximus, joka järjestettiin yliopistolla 26.4. Osallistujia oli 7 ja tapahtumassa             

etsittiin leijonia yliopistolta vihjeiden perusteella. Tapahtuman pitivät Yeti Kakko ja Eetu Tulonen. 

Fuksiviikkojen aikana järjestettiin kaksi kulttuuritapahtumaa. 27.8. järjestetyn fuksiviikkojen        

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 iloinen ja rento, ja pubivisan osallistujamäärä oli            

ennätyksellisen suuri. Tapahtumasta tuli paljon kehuja, vaikka kulttuurivastaavan ääni meinasikin kesken           

kaiken pettää. Fuksiviikkojen toinen kulttuuritapahtuma oli 29.8. järjestetty vierailu Marilyn – nainen            

roolien takana -näyttelyyn museokeskus Vapriikissa. Museolipun hinta oli 6 euroa, mutta Opiskelijan            

Tampere -etuvihkosen kupongilla sisäänpääsy oli maksuton, ja tästä edusta tiedotettiin tapahtuman           
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Facebook-eventissä. Osallistujia oli 10, joista puolet oli fukseja. Näyttely koettiin kiinnostavaksi ja tapahtuma             

oli onnistunut. 

Seitsemättä kertaa peräkkäin järjestetty bussirundi keräsi 91 osallistujaa. Bussirundi järjestettiin tänä           

vuonna 27.9. Tapahtuma kesti seitsemän tuntia, ja siihen sisältyneet baarit olivat Nekalan Katiska, Nattarin              

Yläbaari, Pub Posse, Kivitasku ja Aikalisä. Viikkoa ennen rundia käynnistyi Instagram-lähtölaskenta, jossa            

päivittäin julkaistiin vihjeitä bussirundin kohteista. Baarien kanssa oli sovittu juomatarjouksista, joihin           

lukeutuivat mm. ”Kekkonen” Nattarin Yläbaarissa ja ”Iltakoulu”- ja ”Aktiivimalli”-drinkit Pub Possessa.           

Juomatarjoksista tehtiin paperiset menut suomeksi ja englanniksi, ja tarjoukset julkaistiin myös           

FB-tapahtumassa rundin alkamisen jälkeen. Emilia Tuuralan johdolla järjestettiin kaikille avoimet etkot           

ainejärjestötilassa ennen rundin alkamista. Rundin hinta oli 10€, ja se tuli maksaa bussiin noustessa.              

Bussirundiin sisältyneitä ohjelmanumeroita olivat mm. karaokekisa Pub Possessa sekä bussirundibingo.          

Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja sen markkinointia sekä baarivalintoja kiiteltiin. Myös           

yhteistyöbaareista tuli tyytyväistä palautetta tapahtumasta. Fat Ladyn valinnasta yhteiseksi jatkopaikaksi          

kumpusi kuitenkin 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 

Vuoden viimeisenä kulttuuritapahtumana järjestettiin väittelytapahtuma 22.11. Tamyn tiloissa yhdessä         

väittelyseura Tampere Debate Societyn kanssa. Tapahtuma päätettiin järjestää suomeksi siitä syystä, että            

tapahtumasta haluttiin tehdä suomenkielisille matalan kynnyksen tilaisuus tutustua Tampere Debate          

Societyn toimintaan (TDS:n toiminta on muilta osin englanninkielistä). Tapahtumassa oli tarjolla kahvia ja             

pientä purtavaa. Osallistujia oli 10, joista iltakoululaisia puolet ja väittelyseuran jäseniä puolet. Porukka oli              

tapahtuman luonteeseen nähden sopivan kokoinen. Tampere Debate Society on ilmaissut kiinnostuksensa           

järjestää Iltakoulun kanssa yhteistyössä vastaavia tapahtumia jatkossa. 

 

Politologin laulukirjan 4. painoksesta 

Vuoden 2017 kulttuurivastaavan toivomuksesta Politologin laulukirjan uusiminen otettiin kulttuurisektorin         

vuoden 2018 tavoitteeksi. Uudistus saatiin toteutettua, sen aikataulu piti täydellisesti ja kirjat saatiin             

jakeluun fuksiviikkojen alkuvaiheessa, joten kirjat ehtivät fuksisitseille kuten oltiin suunniteltu. Myös uusi            

raikkaampi ulkoasu sekä uudistettu numerointitapa ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Lisäksi jo           

pidemmän aikaa haaveiltu sitsikäytäntöohjeistus lisättiin laulukirjaan kuvitettuna versiona. Kaiken kaikkiaan          

laulukirjan ulkoasu ja luettavuus parani edelliseen painokseen verrattuna. Tapa, jolla uudistus toteutettiin ei             

kuitenkaan ollut paras mahdollinen, sillä kulttuurivastaava ylitti valtuutensa tekemällä päätöksiä ilman           

muun hallituksen hyväksyntää. Uudistuksen keväällä 2018 virittämä keskustelu toi esiin jakolinjoja           

jäsenistössä sekä aiheutti pienen hallituskriisin. Tässä selonteossa pyrin selvittämään, mitä          

laulukirjauudistuksessa oikein tapahtui, ja miksi se ei onnistunut toivotulla tavalla. 

Laulukirjan uusiminen aloitettiin helmikuussa perinnetyöryhmän kahdella kokoontumisella, joissa        

kartoitettiin laulukirjan uudistustarvetta ja mahdollisia lisättäviä lauluja. Kokoontumiset olivat epävirallisia          

ja niistä tiedotettiin IK:n perinnetyöryhmä -Facebook-ryhmässä. Kokouksiin osallistui vuodelle 2018 valitun           

perinnetyöryhmän jäseniä sekä lisäksi aiempina vuosina perinnetyöryhmään kuuluneita jäseniä.         

Ensimmäisessä perinnetyöryhmän kokoontumisessa päätettiin etsiä ideoita muiden ainejärjestöjen        

laulukirjoista sekä järjestää jäsenistölle Iltakoulun sitsikulttuuria koskeva kysely sekä uusien sitsilaulujen           

sanoituskilpailu, joka toteutettiin maaliskuun aikana. Uusia lauluehdotuksia saapui kaikkiaan 16. Osa           
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lauluista herätti perinnetyöryhmässä keskustelua, minkä johdosta perinnetyöryhmä päätti julkistaa         

saapuneet lauluehdotukset jäsenten nähtäville. Näin ei olisi kannattanut tehdä, sillä sen seurauksena parista             

hyvän maun rajoja koettelevasta lauluehdotuksesta syntyi kiivasta sananvaihtoa, ja myös hallitus oli            

mielipiteiltään jakautunut. Laulukirjaan päätyi lopulta 12 uutta laulua. Edelliseen painokseen verrattuna           

laulukirjan sivumäärä kasvoi n. 20 sivulla uudistuneen tekstinasettelun ja uusien laulujen myötä. 

Eräs keskeinen ongelma perinnetyöryhmän toiminnassa oli kulttuurivastaavan epätietoisuus siitä, keitä          

perinnetyöryhmään varsinaisesti kuului, eli minkä työryhmän puitteissa projekti tulisi toteuttaa. Tämän olisi            

helposti voinut tarkistaa toimintasuunnitelmasta, jonka mukaan perinnetyöryhmä valitaan aina vuodeksi          

kerrallaan. Kulttuurivastaava liitettiin vuoden 2017 kulttuurivastaavan toimesta aiempien vuosien         

perinnetyöryhmäläisten Facebook-ryhmään, ja tästä ryhmästä muodostui keskeinen toiminta-alusta        

uudistusprojektille. Ryhmään kuului projektin valmisteluvaiheessa noin 30 henkilöä, joista suuri osa oli            

opintojensa loppusuoralla tai opintonsa jo lopettaneita henkilöitä. Tästä koitui ongelmaksi se, että            

opintojensa loppuvaiheessa olevilla opiskelijoilla oli enemmän osuutta kirjan lopulliseen sisältöön kuin           

perinnetyöryhmään virallisesti syyskokouksessa valituilla Iltakoulu ry:n jäsenillä. Vanhemmilla opiskelijoilla         

oli tietoutta Iltakoulun sitsilauluperinteestä, mutta heidän näkemyksensä laulukirjan kehittämisen         

suunnasta oli erilainen kuin istuvan hallituksen jäsenillä. Perinnetyöryhmään syyskokouksessa valitut          

henkilöt olivat myös tahoillaan kiireisiä, eikä osa heistä osallistunut lainkaan laulukirjan uusimista            

käsitteleviin tapaamisiin tai Facebook-ryhmässä ja perinnetyöryhmän Whatsapp-ryhmässä käytyihin        

keskusteluihin. Tästä seurasi myös se, että perinnetyöryhmän varsinaisen kokoonpanon sijaan kaksi           

hallituksen jäsentä, kulttuurivastaava Lotta Haataja ja yhteistyö- yrityssuhde- ja valmennuskurssivastaava          

Arttu Rintanen, hoitivat kirjan käytännön toteutuksen kahdestaan. 

Valitettavasti laulukirjojen lopulliseen tilaukseen liittyviä tietoja ei konsultoitu hallitukselle ennen kirjojen           

painatusta. Hallitus ei täten hyväksynyt kirjojen tilausta, eikä koko perinnetyöryhmä ollut tietoinen            

lopullisen version sisällöstä. Tämä oli suuri virhe, joka johtuu yksinomaan kulttuurivastaava Lotta Haatajan             

ja hallituksen sekä perinnetyöryhmän jäsen Arttu Rintasen toiminnasta. 

Yhteistyö hallituksen ja perinnetyöryhmän välillä ei toiminut, eivätkä eri osapuolten (kulttuurivastaava,           

perinnetyöryhmä, hallitus) roolit projektissa olleet tarpeeksi selkeitä prosessin eri vaiheissa.          

Kulttuurivastaava luotti liikaa omaan harkintakykyynsä prosessin etenemisen suhteen, eikä hallitus ollut           

riittävän tietoinen projektin etenemisestä. Kulttuurivastaavalla ei myöskään ollut riittävästi tietoa Iltakoulun           

sitsikulttuurista ja sen valtakunnallisesta merkityksestä. Iltakoulun puheenjohtaja oli mukana         

perinnetyöryhmässä sekä perinnetyöryhmän Facebook- ja Whatsapp-ryhmissä, joihin päivitin tietoa         

projektin edistymisestä. Tämä ei selvästi kuitenkaan ollut riittävä määrä tiedotusta puheenjohtajan           

suuntaan, vaan puheenjohtajan kanssa olisi ollut tarpeen keskustella enemmän. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä tiedottaa Politologin laulukirjan suunnitellusta uusimisesta jo ennen          

syyskokousta. Tällä olisi voitu varmistaa se, että laulukirjan kokoamisesta aidosti kiinnostuneet henkilöt ovat             

mukana perinnetyöryhmän toiminnassa. Perinnetyöryhmän tulee olla riittävän organisoitunut, jotta sen          

toiminta on tehokasta. 

Kulttuurivastaavan tulee olla tietoinen siitä, että vastuu projektin lopputuloksesta on viime kädessä            

hallituksella ja puheenjohtajalla. Hallituksen ja perinnetyöryhmän on toimittava uusimisprosessissa         

yhteistyössä, ja mielestäni on tarpeellista luoda heti alkuvaiheessa hallituksen kesken yhteinen linjaus siitä,             

mitä uudistustyössä on syytä tavoitella. Istuvan hallituksen kokoonpanolla on merkitystä sen kannalta,            

millaisia toiveita ja odotuksia uutta laulukirja kohtaan muodostuu. Koko hallituksen on voitava seisoa uuden              

laulukirjan takana, joten hallituksen näkemykset on otettava alusta lähtien laulukirjan laadittaessa. 
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Talous 

Vuosi 2018 oli Iltakoululle taloudellisesti onnistunut ja tulos jäi ylijäämäiseksi. Talousarvio ylitettiin lähes             

kaikilla sektoreilla, mutta vuoden aikana tapahtunut varainhankinta oli niin tehokasta, että tämä oli             

mahdollista. Myös valmennuskurssi tuotti tänä vuonna enemmän kuin edellisenä. Rahastonhoitaja on           

tarkkaillut vuoden kuluessa eri sektoreiden käyttämää rahamäärää ja informoinut hallitusta järjestön           

taloudesta. Iltakoulu on vakavarainen järjestö, jonka resurssit riittivät vuoden aikana monipuoliseen           

toimintaan ja riittävät tulevaisuudessakin.  

Käteiskassan kirjanpito on tänäkin vuonna ollut hieman haasteellista varsinkin syksyllä, kun merkki- sekä             

laulukirjamyynti on suurimmillaan. 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. Pankin kanssa yhteistyö on sujunut kuluneella vuodella hyvin, joten pankin            

vaihtaminen ei ole ajankohtaista vuodelle 2019. 

 

Tiedotus ja viestintä 

Kuten aiempina vuosina, Iltakoulun keskeisimpinä tiedotuskanavina toimivat vuonna 2018 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. Lisäksi tälle sähköpostilistalle ohjattiin            

tiedotteita koskien esimerkiksi tutkimusten haastattelupyyntöjä. 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 sosiaalipoliittisen sektorin          

sekä koulutuspolitiikkaan liittyvistä viesteistä. Tiedotuksessa käytettiin maanantaisin Facebookiin ja         

sähköpostilistoille lähetettyä viikkotiedotetta, 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. 
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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          

Iltakoululla on asiaa! -ryhmä. Iltakoululla on asiaa! -ryhmä toimii pääsääntöisesti 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.. Tilin 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. Instagramin visuaaliseen ilmeeseen on entisestään panostettu, ja se             

on pyritty pitämään edustavana ja ilmeikkäänä kuvauksena toiminnastamme. Tänä vuonna Iltakoulu siirtyi            

Snapchatin puolelta Instagramin Tarinat-osion päivittämiseen, sillä Tarinat-osiolla on selkeästi suurempi          

tavoittavuus. Iltakoulu onkin panostanut monipuolisten tarinoiden luomiseen välittääkseen ajankohtaista         

tietoa ja päivittääkseen tunnelmia erilaisista tapahtumista. 

Iltakoulu otti vuoden 2018 alussa uutena viestintäkanavana käyttöön Twitterin. Twitter-tilin viestinnässä           

näkyi muun muassa työelämävierailuista tiedottaminen ja sääntömääräisen syyskokouksen reaaliaikainen         

päivittäminen. Toistaiseksi Twitter on ollut epäsäännöllisemmässä käytössä, sillä sen kautta ei ole tarkoitus             

tiedottaa samoista asioista kuin muillakin Iltakoulun viestintäkanavilla. Sen sijaan omien ja muiden            

opiskelijoiden lisäksi Twitterin kautta on voitu tavoittaa esimerkiksi politiikan tutkimuksen henkilökuntaa           

tai Johtamiskorkeakoulun tiedekunta. 

Iltakoulu osallistui ”Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle” -tapahtumaan 16.5.2018, jossa oli edustettuna         

kaikki Tampereen korkeakoulut. Iltakoululla oli Johtamiskorkeakoulun sekä tietojohtamisen ja         

tuotantotalouden kiltojen kanssa yhteinen kulmaus Tampere-talolla, jossa Iltakoulu edusti politiikan          

tutkimusta omalta ständiltaan. Tapahtuma oli suunnattu lukiolaisille, jotka miettivät tulevaa          

opiskelupaikkaansa. Tapahtumassa oli muutama iltakoululainen kertomassa politiikan tutkimuksen        

opiskelusta osana Johtamiskorkeakoulussa tai silloin tulevassa johtamisen ja talouden tiedekunnassa          

opiskelua. Lukiolaisille jaettiin esitteitä ja heille jaettiin karkkia. Varapuheenjohtaja osallistui          

tiedekuntamme esittelyyn juhlasalissa kaksi kertaa lyhyen esittelypuheenvuoron muodossa        

tapahtumapäivänä. 

Iltakoulu osallistui 6.9. järjestetyn Johtajuussymposium-tapahtuman järjestelyihin. Iltakoulun ständillä        

hallituksen edustushenkilöt pitivät tunnista ministeri -peliä kiinnostuneille ohikulkijoille ja opiskelijoille,          

myivät haalarimerkkejä sekä jakoivat makeisia. Debattikisaa seurattiin jännityksellä, kun Iltakoulun          
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joukkueen edustajat, henkilökunnan Risto Niemikari, toisen vuoden opiskelija Samuel Jokela ja           

ensimmäisen vuoden opiskelija Jesse Kosonen kisailivat muita Johtamiskorkeakoulun joukkueita vastaan.          

Iltakoulu sijoittui debattikilpailussa toiseksi hävittyään finaalissa niukasti Boomin joukkueelle. Iltakoulu          

voitti pääaulassa myös JKK:n puheenjohtajakilpailun yleisön suosiollisella avustuksella. 

Vuoden 2018 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 vuoden aikana vähäiseksi.. Iltakoulun järjestämää valmennuskurssia mainostettiin nettisivuilla ja siellä           

tarjottiin siitä infoa kiinnostuneille. 2019 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 2018 Iltakoulun toiminnasta kerättiin laajasti jäsenistön palautetta. Pitkin vuotta muistuteltiin           

erilaisista virallisista palautekanavista eli hallituksen sähköposteista ja verkkosivuiltamme löytyvästä Google          

Forms -muotoisesta palautelomakkeesta. Näiden lisäksi keskeisenä palauteväylänä toimi keväällä sekä          

vuoden lopussa toteutetut toimintakyselyt. Nämä toteutettiin aiempien vuosien tapaan Google Forms           

-palvelulla. Kyselyistä tiedottaessa painotettiin vastaamisen tärkeyttä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. 

Yhdenvertaisuus, sosiaalipolitiikka ja ympäristö 

Iltakoulun toiminnassa vuonna 2018 yhdenvertaisuus on toteutunut niin pyrkimyksinä toiminnan          

läpinäkyvyyteen, monipuolisina tapahtumina sekä ennen kaikkea yhdenvertaisuussuunnitelman       

hyväksymisen ja päivittämisen kautta. Edeltävän vuonna luotua yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettiin         

yksityiskohtaisemmaksi, jotta se voisi konkreettisemmin kuvata sekä ohjata yhdenvertaisuustoimintaa         

järjestössämme. Iltakoulun verkkosivuilta löytyvä häirintälomake käännettiin myös englannin kieliseksi,         

jotta vieraskieliset jäsenemme voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Vuoden alussa Iltakoulu otti           

tapahtumissaan käyttöön tukihenkilöt. Nämä henkilöt olivat joko hallituksen jäseniä tai fuksiviikkojen           

aikana tutoreita, joiden tarkoituksena oli toimia matalan kynnyksen tukena häirintätilanteissa heti           

tapahtumissa. Tukihenkilötoiminnassa painotettiin luottamuksellisuutta, ja häirintätilanteissa tukihenkilöitä       

ohjeistettiin neuvomaan häirintää kokenutta lähestymään Tamyn koulutettuja häirintäyhdyshenkilöitä. 

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. 

Liikunta ja liikuntatapahtumat 

Iltakoulun liikuntatoiminta jatkui vuonna 2018 aktiivisesti. Tavoitteena oli tarjota iltakoululaisille          

liikuntaelämyksiä toimintasuunnitelman mukaisesti sekä jäsenistön toiveita kuunnellen. Liikuntasektorin        

toiminta koostui tapahtumista, palloilusarjoista, sekä liikuntakokeiluista. Myös Atalpan liikuntavuoroja on          
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tarjottu jäsenistön käyttöön edelleen. Palloilu- ja liikuntavuoroja on osittain pidetty muiden ainejärjestöjen            

kanssa, mutta erityisesti lentopalloilijat ovat nauttineet vuoroista, jotka ovat vain iltakoululaisille.  

Ensimmäinen varsinainen liikuntatapahtuma oli 25.1. järjestetyt kyykkäharjoitukset Sorsapuistossa, joissa         

valmistauduimme Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin. Ikävästä noin 20cm loskakerroksesta huolimatta         

tapahtumassa saatiin kuviot hiottua ja Iltakoulun uusi kaiutin loi tapahtumaan urheilujuhlan tuntia. Itse             

kisat järjestettiin jälleen Hervannassa lauantaina 10.2, ja Iltakoulu oli jälleen mukana yhdellä joukkueella,             

sekä runsaalla kannatusjoukolla. Yhteensä väkeä Hervannassa oli n. 50 henkeä. Peleistä ei varsinaisia             

voittoja jäänyt käteen, mutta päivä oli muuten kaikeinkaikkiaan onnistunut. Kultaisesta apinasta siirryttiin            

kaikille avoimille jatkoille Hämeenkadun kommuuniin. Helmikuussa järjestettiin myös retkiluistelu         

Interaktion kanssa. Luistelun jälkeen saunottiin Kaupinojan saunalla. 

Helmikuussa järjestettiin Staabin ja Iltakoulun liikuntavuorolla ultimate-kokeilu, joka pidettiin Freezebeesin          

puolesta. Tunti oli laadukas, mutta osallistujia oli harmittavan vähän. Iltakoulun perinteiset           

talviolympialaiset järjestettiin 14.3. Sorsapuistossa. Fuksien järjestämiin rasteihin lukeutui esimerkiksi         

curling, pulkkamäki ja esterastatus. Pakkasesta lämmittelemään mentiin Tiikerihaihin, jossa järjestettiin          

olympialaisaiheinen pubvisa. Osallistujamäärä olisi voinut olla huomattavasti suurempi, ja tästä syystä onkin            

pohdittava, että onko tapahtumakonsepti tullut tiensä päähän.  

Työväen Ampujat osallistui opiskelijoiden lentopallon suomenmestaruuskisoihin Hervannassa 7.-8.4.        

Työväen Ampujat osallistui rentosarjaan ja saavutti historiallisesti parhaan sijoituksensa, sijan 11. Iltakoulu            

maksoi tänä vuonna joukkueen osallistumismaksun. Joukkue on harjoitellut jo pidempään aktiivisesti           

Atalpalla 1-2 kertaa viikossa. Joukkue kerää yhteen opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta ja joukkue toivottaa             

uudet osallistujat aina tervetulleeksi. Joukkue tunnetaan lenuttajina ja joukkue on läsnä sosiaalisessa            

mediassa. Mainittakoon myös joukkueen oma kappale, joka löytyy Spotifysta. Joukkue tilasi           

omakustainteisesti itsesuunnittelemansa pelipaidat loppuvuodesta.  

Myös huhtikuu oli kiireinen ja vappuviikot pitivät iltakoululaiset kiireisinä. Vappuviikoilla järjestettiin           

lasersota Staabin kanssa. Pelaamaan pääsi 4 tunniksi 10 eurolla. Iltakoulun paikat menivät täyteen ja              

osallistujia oli 18 henkeä. Vappuviikoilla järjestettiin myös IK:n vappuretki, jolloin sunnuntaipäivänä           

käveltiin Kaupissa puheenjohtajamme johdolla.  

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

Iltakoulun liikuntatoiminnasta FuksiAnti -numerossa. Liikuntavastaava oli fuksiviikoilla tutustumassa        

fukseihin aktiivisesti ja kertomassa henkilökohtaisesti liikuntamahdollisuuksista. Esimerkiksi fuksimökillä        

pelattiin useita eri lajeja ja leikittiin, esimerkiksi lipunryöstö osoittautui suosiokkaaksi. Varsinainen           

liikuntatapahtuma hiiriviikoilla oli pesäpallotapahtuma, joka järjestettiin yhdessä kv-sektorin kanssa.         

Vaihto-oppilaat kutsuttiin tutustumaan pesäpallon saloihin. Pesäpalloa pelattiin Sorsapuiston kentällä         

kauniina aurinkoisena päivänä. Paikalle tuli yli 50 henkeä, joka hieman yllätti, mutta kun pelit saatiin               

pyörimään, oli tapahtuma erittäin onnistunut.  

Syyskuussa pelattiin myös yliopiston jalkapallosarja, jossa TA ylsi finaaliin. Finaalissa oli tarjolla mokkapalaa             

ja kahvia kannattajillemme. Peliä pystyi myös seuraamaan netistä. Kannattajiakin saapui paikalle jonkin            

verran, mutta voittoon asti rahkeet eivät riittäneet. Otteluissa kävi n.15 Iltakoululaisen rinki. Joukkueeseen             

kerättiin pitkin syksyä pelaajia ja fukseista löytyikin useita innokkaita. Myös keväällä futsalsarjassa TA pääsi              

finaaliin, mutta hävisi tällöinkin harmittavasti. Vuoden 2018 puollella alkanut uusi futsalkausi vaikuttaa            
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kuitenkin melko lupaavalta ja voikin olla, että vuonna 2019 hopea vaihtuu kultaan. Iltakoulu hankki Työväen               

Ampujille 5 punaista Adidaksen pelipaitaa lisää.  

Lokakuussa järjestettiin twerkkauskokeilu Tampereen HipHop Housessa. Iltakoululaisia oli paikalla 15 ja           

tapahtuma oli oikein onnistunut ja tanssia toivottiin lisääkin. Marraskuun puolella pidettiin SuperParkissa            

opiskelutauko opiskelijailtana, jolloin osallistumismaksu oli alhaisempi ja puisto suljettu lapsilta. Ilta oli            

onnistunut ja antoi osallistujille energiaa pimeään syksyyn. Marraskuuhun mahtui myös yösählyturnaus,           

johon Iltakoulu otti osaa 17 hengen joukkueella. Asuksi valikoitui yöpuvut tapahtuman teemaa suosien.             

Ottelut päättyivät TA:n tappioon, mutta YTHS:n saunalla tämä unohtui pian. Iltakoululaisten keskuudessa            

on myös ilmennyt enemmän halua panostaa sählyyn ja onkin toivottu, että TA:lla olisi myös omia               

sählyharjoituksia Staabin ja Boomin kanssa pidetyn sählyvuoron lisäksi. Joulukuussa ennen lomille           

siirtymistä järjestettiin viinijooga, joka oli Iltakoululle erikseen kustomoitu tunti. Tapahtumaan tuotiin omat            

juomat, joten viiniä ei ollut tietenkään pakko nauttia jollei näin itse valinnut. Tunti sai paljon kehuja                

omaperäisyydestä ja oli suosittu.  

 

Ainejärjestötila 

Pinni A:n 4089 huoneessa sijaitseva ainejärjestötila toimi vuonna 2018 hyvin aktiivisena ja suosittuna             

jäsenistön kohtaamispaikkana. Ainejärjestötilassa päivystettiin lukuvuoden aikana maanantaista torstaihin        

kahdestatoista kahteen. Päivystystä hoitivat hallituslaiset ja jäsenistöstä rekrytoidut vapaaehtoiset. Hallitus          

linjasi vuonna 2018, että kulkuluvan säilyttääkseen jokaisen vapaaehtoisen päivystäjän tulisi päivystää           

vähintään kerran periodissa. 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 2019 suursiivous tullaan toteuttaamaan kerran lukukaudessa. Vuonna 2018           

jatkettiin edellisvuonna suuren suosion saavuttanutta joka toinen tiistai järjestettävää pullatiistaita, jolloin           

oli mahdollista nauttia tuoreista leivonnaisista veloituksetta. Budjetti otettiin ainejärjestötilan         

vuosibudjetista. Pullatiistai on lisätty suosituksena toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019. Vuoden aikana          

aj-tilaan hankittiin uusi kahvipannu, sohva sekä jääkaappi. Vuoden 2019 talousarviossa Aj-tilaan liittyviin            

kuluihin on korvamerkitty 200 euroa. Ainejärjestötila oli myös vuonna 2018 merkittävä osa jäsenistön             

yhteisöllisyyttä. Tilassa tiedotettiin tapahtumista, myytiin lippuja Iltakoulun tapahtumiin, vaihdettiin         

kuulumisia ja tavattiin politologeja yli vuosikurssirajojen. 

 

Tutorointi 

Tutorointiin panostettiin myös vuonna 2018 yhtenä Iltakoulun tärkeimmistä osaalueista. Tutoroinnissa          

tärkeimpänä pidettiin uusien opiskelijoiden opastamista yliopisto-opintojen alussa sekä heidän         

tutustuttaminen kanssaopiskelijoihin ja Iltakouluun. Tutoreiden rekrytoiminen aloitettiin hyvissä ajoin         

helmikuun alkupuolella ja motivaatiokirjeitä tuli tasan 16. Hakijoista yksi veti hakemuksensa takasin ja yksi              

hylättiin hakemuksen myöhästyttyä merkittävästi viimeisestä mahdollisesta lähetyspäivästä.       
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Elämäntilanteisiin liittyvien muutoksien vuoksi tutoreiden lopulliseksi lukumääräksi vakiintui 14, joista yksi           

toimi maisteritutorina. Kevään aikana pidettiin kaiken kaikkiaan 6 tutortapaamista, joissa käytiin läpi            

tutorien tehtäviä ja suunniteltiin Hiiriviikkoja. Tämän lisäksi tutorit kokoontuivat vielä juuri ennen syksyn             

Hiiriviikkoja kokouksen ja illanvieton merkeissä. Iltakoulun tutorit osallistuivat sekä yliopiston että           

tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorin tutorkoulutukseen. 

Tutorit jaettiin rekrytoinnin yhteydessä tutorpareihin, joista kullakin oli yksi vastuutapahtuma Hiiriviikoilla.           

Yleisesti linjattiin, että jokaisesta parista ainakin toisen tutorin olisi suotavaa olla läsnä jokaisessa             

tapahtumassa. Hiiriviikkojen tapahtumakonseptit pidettiin vuoteen 2017 nähden samankaltaisina,        

ainoastaan leffaillasta luovuttiin. Hiiripassit jaettiin myös vuonna 2018 hieman muokattuna edellisvuodesta,           

ja eniten opintopisteitä suorittaneet fuksit palkittiin hiirikuninkaallisiksi. Hiiriviikkojen ohjelma pyrittiin          

järjestämään monipuolisesti niin, että kaikki viihtyisivät ja myös alkoholittomia tapahtumia olisi mukana.            

Keväällä tutorit kävivät tutormiittien lisäksi myös tapaamassa uusia potentiaalisia fukseja ”Iltakoulu <3            

Valmennuskurssi” -tapahtumassa, joka järjestettiin Iltakoulun valmennuskurssin osallistujille. 

Myös maisteritutorointia järjestettiin vuonna 2018. Maisteritutoreita oli kovasta värväämisestä huolimatta          

valitettavasti vain yksi. Maisteritutorina toiminut Iltakoulun hallituksen koulutuspoliittinen vastaava hoiti          

tehtävänsä kuitenkin mainiosti. Maisterifukseja oli yhteensä 8, ja muutama heistä osallistuikin aktiivisesti            

myös sekä Hiiriviikkojen että syksyn muihin tapahtumiin. Myös tämä osoitti, että maisterifuksit tulee ottaa              

aktiivisesti huomioon tutoroinnissa. Maisterifukseille järjestettiin myös niin sanotut “Maisteri-kaljat” bar          

Tiikerihaissa maanantaina 27.8. Tuolloin paikalla oli hallituksessa toimiva vanhempi opiskelija, mutta           

valitettavasti tapahtumaan ei tullut yhtään osallistujaa. 

Kesällä uusia opiskelijoita lähestyttiin kirjeitse ja sähköpostitse. Tämän lisäksi tutorit soittivat kaikille oman             

tutorryhmänsä jäsenille tiedustellakseen tuntemuksia syksystä. Samalla pyrittiin varmistamaan, että fuksit          

saavat vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Fukseille tehtiin myös fuksikysely, josta esille tulleiden            

seikkojen perusteella fuksit jaettiin edellä mainittuihin tutorryhmiin. 

Hiiriviikot starttasivat 24.8. ravintola Kummassa Epävirallisella hengailuillalla, johon osallistui fukseja,          

tutoreita ja myös vanhempia iltakoululaisia sekä hallituksen jäseniä. Tapahtuma onnistui hyvin, vaikka            

alkuperäinen tapahtumapaikka Doris vaihtuikin viime hetkellä ravintolan omistajan sekaannuksen vuoksi.          

Lauantaina 25.8 järjestettiin illanvietto Amos-klubilla. Alkuillasta fuksit, tutorit ja hallituksen jäsenet           

pääsivät tutustumaan toisiinsa tutorien suunnittelemien tutustumisleikkien- ja tehtävien merkeissä. Tämän          

jälkeen seurasi rennompaa ohjelmaa: pientä purtavaa, saunomista, Beer bongia ja musiikkia. Illan aikana             

hallitus esittäytyi fukseille ja vanhemmat iltakoululaiset saapuivat paikalle klo 19:30 alkaen. Tapahtuma oli             

hyvin onnistunut ja jatkoille suunnattiin Klubille. 

Ensimmäinen varsinainen hiiriviikko alkoi 27.8. tuutorryhmien tapaamisella ja Kampus-kierroksella sekä          

Tampere-kierroksella, joka päättyi pubivisaan Tiikerihaihin. Ennen Tiikerihaihin siirtymistä kierrokselle         

osallistuneille tarjottiin mahdollisuus syödä päivällistä ravintola Frenckelissä. Tutor-ryhmien tapaamisessa         

tutorit kävivät läpi opintojen kannalta tärkeimpiä asioita kuten opinto-opasta, opetusohjelmaa sekä           

kurssi-ilmoittautumisia. 28.8. järjestettiin perinteinen Amazing Race-rastikierros, johon osallistui        

ennätykselliset 50 ihmistä. Amazing racen voittajat julkistettiin ravintola Kummassa ja jatkot vietettiin            

Doriksessa. 29.8. oli vuorossa kulttuuriekskursio museokeskus Vapriikkiin, jossa käytiin tutustuttiin Marilyn           

Monroe-aiheiseen näyttelyyn. Torstaina 30.8 oli vuorossa Harkka-appro, jossa tutorit ja hallituksen jäsenet            

pitivät rasteja omissa kodeissaan. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin ja tapahtuma oli hyvin            
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onnistunut. Sunnuntaina 2.9 järjestettiin lautapeli-ilta hallituksen jäsenen kotona. Tapahtumaan osallistui          

ennätykselliset 28 ihmistä. 

Toinen Hiiriviikko käynnistyi maanantaina 3.9 kun tutorit ja fuksit suuntasivat Fuksimökille Viialassa            

sijaitsevalle Palokärjen mökille. Virallisena “teemana” oli luokkaretki ja niinpä päivää vietettiin muun            

muassa jalkapalloa, lipunryöstöä, polttopalloa ja mölkkyä pelaten. Tämän lisäksi ohjelmaan kuului uintia,            

saunomista, grillaamista sekä sitsi-harkat. Lisäksi akateeminen olutseura Bosa ry saapui mökille           

esittelemään ja tarjoilemaan tuotantoaan. Mökillä myytiin myös sitsilaulukirjoja. Tapahtuman jatkoja          

vietettiin hallituksen puheenjohtajan kotona. 4.9 oli vuorossa Hiiriviikkojen pesäpallo-teemainen         

liikuntatapahtuma, joka järjestettiin yhdessä kansainvälisyys-sektorin kanssa. Englanninkielinen tapahtuma        

järjestettiin nimellä Iltakoulu <3 Internationals: Finnish Baseball Edition. Tapahtumaa varten TAMY:lta           

lainattiin pesäpallosetti, jossa ei suuren yleisöryntäyksen vuoksi ollut tarpeeksi räpylöitä. Tapahtumaan otti            

osaa noin 50 ihmistä yli ainejärjestörajojen. Osallistujista yli puolet olivat vaihto-opiskelijoita. 5.9. juhlittiin             

yliopiston avajaisia ja 6.9. Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden järjestämää Johtajuussymposiumia. 

10.9 tutorit järjestivät opastetun kierroksen kuvankauniiseen Pispalaan. Pienestä sateesta huolimatta          

tapahtumaan osallistui 20 ihmistä ja kierros päättyi munkkikahvilaan. 11.9 seurasi Challenge Accepted, jossa             

fuksit viettivät iltapäivän erinäisiä haasteita suorittaen ja kuvaten. Tapahtumassa sattui vakava onnettomuus,            

josta onneksi selvittiin ilman vakavaa ja pysyvää terveydellistä haittaa. Tapahtuman jatkoja vietettiin            

Hämeenkadulla Kekkos-bileiden merkeissä. Tapahtumassa järjestettiin fukseille Iltakoulu-aiheinen tietovisa.        

Jatkoilta matkaa jatkettiin vielä Dorikseen. Tapahtuma oli hyvin pidetty ja onnistunut sadesäästä huolimatta.  

12.9. osa fukseista osallistui TAMY:n ja TTYY:n järjestämään Fuksisuunnistukseen. Iltakoululla oli tänä            

vuonna tapahtumassa oma rasti. Osa fukseista koki, ettei tapahtuma vetänyt vertoja Iltakoulun järjestämille             

fuksitapahtumille. Hiiriviikot kruunasivat 14.9. Fuksisitsit, joissa teemana oli Walt Disney. Sitsit olivat            

erittäin onnistuneet ja karkeloista suunnattiin jatkoille yökerho Naimaan. 

Kolme viikkoa kestävät Hiiriviikot olivat tiiviit ja jopa kuntoa koettelevat, mutta tutustuttivat uusia             

opiskelijoita toisiinsa, loivat ryhmähenkeä ja sitoivat fuksit Iltakouluun. Syksyn ohjelma ei päättynyt            

Hiiriviikkoihin, vaan fuksit löysivät tiensä muihinkin tapahtumiin, kuten 25.10 järjestettyihin          

Haalarikastajaisiin. Haalarikastajaisissa fuksit kiersivät vanhempien opiskelijoiden koteihin rakennettuja        

rasteja. Kierros päättyi Sorsapuiston kentälle, jossa fuksit vannoivat valan ja saivat kasteen. Jatkoille             

suunnattiin YTHS-saunalle. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Tutorointia jatkettiin syksyn mittaan: tutorit           

ottivat tutoroitaviinsa yhteyttä soittamalla ja tekstiviestein. Tämän lisäksi fukseja kannustettiin lähestymään           

tutoreita matalalla kynnyksellä.  

Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö 

Vuonna 2018 kansainvälisyyssektorilla onnistuttiin kv-tutoroinnissa ja vaihtareilta tuli siitä hyvää palautetta.           

Heti tammikuun alussa orientaatioviikon jälkeen (9.1.) järjestetty kaupunkikierros ja JKY:n kanssa yhdessä            

järjestetty pubirundi (7.1.) toivat vaihto-opiskelijat ja muutamia tutoreita yhteen. Syksyllä          

vaihto-opiskelijoiden osallistaminen oli huomattavasti haastavampaa, sillä heitä saapui Politiikan         

tutkimukselle 30. Lisäksi iltakoululaiset tuutoroivat kauppatieteiden vaihtareita. Vaihto-opiskelijoiden        

osallistuminen Iltakoulun tapahtumiin sekä keväällä että syksyllä on ollut usein vähäistä, mutta toisaalta             

moniin Hiiriviikkojen tapahtumiin osallistuttiin ahkerasti. Liikunta- ja kansainvälisyyssektorin        
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yhteistapahtuma Iltakoulu <3 Internationals: Finnish Baseball Edition (4.9.) oli erityisen onnistunut ja toi             

liikunnan keinoin yhteen suuren määrän vaihtareita ja fukseja. Myös kv-sitseille osallistuttiin erityisen            

innokkaasti. Vaihto-opiskelijoiden orientaatioviikolla niin keväällä kuin syksylläkin heille järjestettiin JKY:n          

Get-together saunailta, jotka ovat olleet suosittuja tapahtumia sekä mainioita tilaisuuksia esitellä Iltakoulun            

toimintaa. Syksyllä tapahtumaan osallistui jopa yli 100 Johtamiskorkeakoulun vaihto-opiskelijaa, joista          

opiskelijoita löytyi niin politiikan tutkimuksesta, kauppatieteistä kuin hallintotieteistäkin. Myös LFC- sekä           

Nordig opiskelijoille järjestettiin samanlainen tapahtuma syksyn orientaatioviikolla johon saapui noin 30           

opiskelijaa. Tänä vuonna uusille kv-opiskelijoille laadittiin ensimmäistä kertaa JKY:n yhteinen International           

Check List-passi, johon oli kerätty Tampereeseen ja suomalaiseen (opiskelija)kulttuuriin liittyviä tehtäviä.           

Muutama vaihto-oppilas ja LFC-opiskelija hankkivat syksyllä Iltakoulun haalarit. LFC-opiskelijoista myös          

muutama liittyi Iltakoulun jäseneksi ja heille pyrittiin aktiivisesti mainostamaan ainejärjestötoimintaa. 

Englanninkielinen tiedotus sujui etenkin JKY:n yhteisen kansainvälisen Facebook-ryhmän kautta. Koko          

hallitus oli sitoutunut englanninkieliseen tiedottamiseen. Kaikki Facebookissa olevat tapahtumakuvaukset         

käännettiin englanniksi, jotta voitaisiin taata myös LFC- tutkinto-ohjelman 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 kv-tapahtumista, 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. Vuonna 2018 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. International Dinner (5.2.),          

Pub Crawl (7.1.) ja International get togetherit syksyllä että keväällä, jotka todettiin toimiviksi             

tapahtumakonsepteiksi. Lisäksi huippusuositut kansainväliset sitsit järjestettiin ensimmäistä kertaa kolmeen         

otteeseen; kerran keväällä ja kahdesti syksyllä. Sitsien markkinointi oli onnistunutta ja sitseillä oli joka kerta               

noin 100 osallistujaa. Illat olivat ikimuistoista erityisesti vaihto-opiskelijoille ja palaute oli kaikilla kerroilla             

erittäin positiivista. Myös yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä         

kansainvälisten Huminaetkojen (28.2) muodossa. 

Keväällä kansainvälisiä tutoreita Iltakoululla oli 16 ja syksyllä jopa 24. Kv-tutorointi selvästi kiinnostaa             

kovasti ainejärjestömme jäseniä. Syksyllä saimme muutaman kansainvälisen LFC-opiskelijan tutoriksi, joka          

on ollut suuri apu maisteriopiskelijoiden tutoroinnissa. Viestintä tutoreiden välillä hoidettiin 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 ja Whatsapp-ryhmän 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         
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yhteyshenkilön kanssa ollaan oltu yhteyksissä silloin tällöin läpi vuoden ja kommunikaatio on toiminut             

hyvin. Jäsenistölle Pamojan terveisiä välitettiin muutaman kerran politologit-listan kautta, Instagramissa          

sekä Anti-lehdessä. 

 

Työelämä- ja alumnitoiminta 

2018 vuonna työelämäsektorilla tapahtumia toteutettiin varsinkin ekskursioiden muodossa, jossa päästiin          

myös tapaamaan Iltakoulun alumneja. Muuten alumnien kanssa järjestettävät tapahtumat jäivät vähemmälle           

osuudelle, mutta tällä saralla voidaan olla tulevina vuosina aktiivisempia. Työelämäsektorilla toteutettiin           

vuoden aikana alumnipankin täydennys ja suurimpana tapahtumana oli ulkomaan ekskursio Brysseliin.           

Työelämätiedotus toteutettiin tapahtui politologit-listan ja Facebookin kautta. Harjoittelupaikkojen        

tiedottaminen siirtyi 2018 vuonna työelämävastaavalle koulutuspolitiikan sektorilta, sillä harjoittelupaikat         

ovat yhteydessä työelämän kanssa. Tiedotus tapahtui yhteistyössä viestintävastaavan kanssa ja tämä koettiin            

hyvänä käytäntönä. Työelämäaiheiset tiedotteet, avoimet työpaikat ja harjoittelupaikkoihin liittyvät viestit          

lähetettiin pääasiassa osana viikkotiedotteita sähköpostilla. Tiedotukseen kuului puhtaasti työelämään ja          

harjoittelupaikkoihin liittyvistä asioista viestiminen Iltakoulun jäsenistölle, esimerkkinä erilaiset        

rekrytointitapahtumat ja avoimet työpaikat. 

Keväällä 2018 järjestettiin työelämäexcursio Helsinkiin, jossa vierailimme Puolustusministeriössä, Euroopan         

parlamentin Suomen -tiedotustoimistossa ja viestintätoimisto Ellun Kanoilla. Ekskursiokohteet saivat kehuja          

jäsenistöltä ja varsinkin Puolustusministeriötä ja Ellun Kanoja pidettiin mielenkiintoisina. Ellun kanoilla           

osallistujille kerrottiin myös HarkKana harjoitteluohjelmasta. Puolustusministeriössä saatiin kuulla myös         

iltakoulun alumnin kuulumisia. Ekskursion järjestämisessä jäsenistöstä oli apua. Iltakoulu kustansi          

osallistujien menomatkat Helsinkiin ja matkalle mukaan otettiin ensimmäiset 15 henkeä. Perinteiseen           

tapaan toinen Iltakoulun ekskursio järjestettiin syksyllä 2018. Vierailukohteina syksyn ekskursiolla olivat           

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI) ja Yhdysvaltojen suurlähetystö         

Suomessa. Ekskursiolle otettiin 15 ensimmäistä ilmoittautunutta mukaan. Halukkaita olisi ollut paljon           

enemmän ja harkittiin lukumäärän kasvattamista. Kuitenkin koituvien kustannuksien ja vierailukohteiden          

tilakapasiteetin rajoitteiden takia määrä pidettiin 15 osallistujassa. Iltakoulu korvasi jälleen osallistujien           

menomatkat Helsinkiin. Alumniverkostoa hyödynettiin tapahtuman järjestämisessä.  

Syksyllä 2018 järjestettiin myös toinen ekskursio yhdessä SYY-Tampereen kanssa. Tapahtumaa suunniteltiin           

yhdessä SYY-Tampereen ainejärjestövastaavan kanssa. Tapahtuma piti sisällään työpaikka vierailuja         

Tampereelle sijoittuvissa kohteissa. Tapahtuma oli tarkoitettu sekä SYY:n jäsenille että iltakoululaisille.           

Vierailukohteina toimivat Business Tampere ja STM:n Työ- ja tasa-arvo osasto. Alunperin myös Suomen             

Itämeri Instituutin oli tarkoitus olla vierailukohteena, mutta paikka peruuntui tapahtumaa edellisenä iltana,            

jolloin korvaavan kohteen löytäminen oli mahdotonta. Poikkitieteellisyys näkyi valituissa vierailukohteissa,          

ja tämä kavensi iltakoululaisten osallistumista tapahtumaan, sillä jäsenistön osuus 15 osallistuneesta oli            

marginaalinen. vierailukohteet kuitenkin olivat mielenkiintoisia. Tapahtuma pidettiin ilmaisena, joka         

tarkoitti, että osallistujat maksoivat itse vain mahdollisen bussilla liikkumisen kaupungin sisällä.  

Keväällä 2018 yhdessä koposektorin kanssa aloitettiin Iltakoulun ulkomaan ekskursion suunnittelu ja           

järjestelyt. Päävastuu tapahtumasta siirrettiin keväällä koposektorilta työelämä- ja alumnivastaavalle         
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työtaakan keventämiseksi, sillä konfliktisimulaatio ja T3 prosessin eteneminen työllistivät koulutuspolitiikan          

aluetta. Ulkomaan ekskursion toteuttamiseksi opiskelijoille mahdollisilla hinnoilla otimme yhteyttä kaikkiin          

Suomen meppeihin ja kysyimme mahdollisuutta päästä heidän vieraskiintiönsä kautta parlamenttiin          

vieraaksi. Merja Kyllönen vastasi myönteisesti ja vierailua hänen kauttaan alettiin järjestämään. Kyllösen            

vierailuryhmään liittyi iltakoulun lisäksi ETRO Ry, jonka kanssa toteutimme matkan. Sovimme työnjaon            

niin, että iltakoulun vastuulla oli vierailukohteiden selvittäminen ja aikataulutus. Erto Ry:n puolelta            

nimettiin virallinen matkanjohtaja Euroopan Parlamenttiin ja näin esimerkiksi vierailun kulukorvauksien          

hoitaminen tapahtui heidän kauttaan. Lennot ja majoitus etsittiin yhteisyössä. 

Ulkomaan ekskursio toteutettiin lokakuussa viikolla 42 ja vierailimme Brysselissä neljän päivän aikana.            

Matkan suunnittelu alkoi keväällä ja matkan alustavan aikataulun sekä Euroopan Parlamentin vierailun            

vahvistuttua, alettiin suunnittelemaan lento- ja majoitus järjestelyitä. Koimme lentojen ja majoituksen           

järjestyvän vaivattomimmin matkatoimiston kautta, ja näitä kilpailutettiin touko- ja kesäkuun aikana.           

Heinäkuussa matkatoimistoksi valikoitui Oulun matkatoimisto, jonka kautta tapahtumaan osallistujille         

hankittiin lennot ja majoitus Hotelli Bedford Brysselss:issä matkan ajaksi (17.10-20.10.2018). Matkatoimisto           

osottautui avuliaaksi ja joustavaksi. 

Ulkomaan ekskursiosta tiedotettiin Iltakoulun Politologit- sähköpostilistalla, Instagramissa ja Facebookissa         

kesäkuun aikana ja ilmoittautuminen tapahtui heinäkuussa ilmoittautumislomakkeella. Kaikki halukkaat         

ilmoittautuneet mahtuivat matkalle, ja 15 henkilön kokoinen ryhmä havaittiin hyväksi. Osallistujat           

kustansivat matkasta 200 euroa. Matkan rahansiirtoon liittyneet ongelmat katosivat, kun matka toteutettiin            

matkatoimiston kautta ja laskut voitiin maksaa erissä Iltakoulun tililtä matkatoimistolle. Iltakoulu kustansi            

jäseniltä pyydetystä 200 eurosta yli jääneen osuuden matkatoimistolle, joka saatiin takaisin Brysselin            

matkan jälkeen EU:n kulukorvauksina, sillä lukeuduimme Kyllösen vieraskiintiöön. Myös osa osallistujilta           

peritystä maksusta korvattiin takaisin heille. 

Kesän ja syksyn aikana otettiin yhteyksiä vierailukohteisiin, joita Euroopan Parlamentin lisäksi olivat            

Euroopan komissio, Finunions, Suomeen pysyvä edustusto unionissa ja Naton Suomen edustusto.           
Vierailukohteiden valikointi, sopiminen ja aikataulujen suunnittelu jatkui pitkin kesän ja syksyn.           

Yhteydenpito onnistui hyvin mutta viestintä oli hidasta ja aikatauluihin tuli vielä muutoksia syksyllä, kun              

alustavasti suunniteltu vierailu Naton uuteen päämajaan siirtyi Naton Suomen edustuston tiloihin.           

Aikatauluttaminen oli hieman monimutkaista, sillä oli otettava huomioon kahden eri järjestön näkemykset ja             

aikataulut. Yhteistyö Erto Ry:n kanssa sujui hyvin, ajoittaisesta tiedon liikkumisen hitaudesta huolimatta.            

Matkan keston lyhyyden myötä vierailuja piti sovittaa useita samalle päivälle. Seuraavan ulkomaan matkalle             

suositellaan varattavan yksi ylimääräinen päivä vapaa-ajalle. 

Ulkomaan ekskursion järjestäminen vaati aikaa keväästä syksyyn. Aikaisemmin, 2016 vuonna          

järjestäytyneestä Iltakoulun ulkomaan ekskursio toimikunnasta ei ollut apua, vaan työ jäi lähinnä työelämä-             

ja alumnisektorille koulutuspoliittikka vastaavan avustuksella. Ulkomaan ekskursion työmäärä heijastui         

muiden työelämäsektorin tapahtumiin. Seuraavan ulkomaan ekskursion järjestäminen kannattaa toteuttaa         

toimikunnan avulla. Tapahtumatoteutui hyvin ja sain positiivista palautetta. Kaikki vierailukohteet olivat           

onnistuneita ja iltakoululaiset otettiin innokaasti vieraiksi. 

Keväällä järjestettiin työelämäaiheinen workshop, jossa ohjeistettiin oman osaamisen markkinointia ja          

kartoittamista. Tapahtumassa oli puhujana Tampereen yliopiston alumni Maarit Vähäsaari. Harmillisesti          

tapahtuman osallistujamäärä oli hyvästä ja innostuneesta puhujasta huolimatta todella alhainen. Tähän           

vaikutti varmasti tapahtuman sijoittuminen kiireiselle viikolle. Syksyllä iltakoululaisille mahdollistettiin         
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myös osallistuminen Y-kampuksen järjestämään Y-Break tapahtumaan, joka kietoutui työelämän ja          

yrittäjyyden aiheisiin. Tapahtuman tarkoituksena oli tutustuttaa iltakoululaisia yrittäjyyden        

mahdollisuuksiin ja esimerkiksi yliopistolla toimiviin Demola- projekteihin. 

Syksyllä 2018 Iltakoulu järjesti työelämä-koulutuspoliittisen harkka-info tapahtuman. Harjoittelupaikoista        

olivat kertomassa harjoittelun tehnyt iltakoululainen, yliopistomme EU careers edustaja sekä Julietta Huttu            

Euroopan Parlamentin Suomen-tiedotuksesta, joka kertoi tarkemmin Euroopan Parlamentin harjoitteluista         

ja omista kokemuksistaan. Kopovastaava kävi läpi tietoa Ulkoministeriön tarjoamista harjoittelupaikoista,          

sillä UM edustaja ei päässyt paikoille. Lisäksi käytiin läpi käytäntöjä ja harjoittelutuki-prosessia.            

Tapahtumaan pyrittiin saamaan myös alumnivieraita mutta oli haastava saada ketään paikalle ja paikalle             

lupautunutkin peruutti sairastumisen vuoksi. Yhteistapahtuman osallistuneiden määrä jäi noin 20 ihmiseen,           

mutta tapahtumassa saatiin kuitenkin aikaan keskustelua ja vuoropuhelua.  

Alumnipankin päivitys alkoi alkuvuodesta yhteistyössä entisen alumnivastaavan kanssa. Tarkoituksena oli          

kartoittaa 2015 vuodesta eteenpäin valmistuneet iltakoululaiset alumnit ja avata heille mahdollisuuksia           

verkostoitua alumniyhteisöön ja liittyä Iltakoulun ylläpitämään alumnipankkiin. Tarkoituksena oli         

alustavasti lähettää alumneille tietoa kirjeitse, mutta hallituksen päätöksellä päädyttiin ottamaan yhteyttä           

facebookin ja LinkedIn:in kautta. Alumnipankista ja Iltakoulun alumnit- facebookryhmästä tiedotettiin          

kaikille alumneille, joiden yhteiystiedot olivat helposti saatavilla. Samalla myös laajennettiin Iltakoulun           

LinkedIn:in alumniyhteyksiä. LinkedIn ja facebookin alumniryhmä ovat erittäin hyödyllisiä alumniverkosto          

esimerkiksi vieraiden ja yhteistyön hankkimiseksi. 

Yhteistyö Iltakoulun alumnit ry:n kanssa jäi valitettavasti tänä vuonna taka-alalle. Yhdistys ei järjestäytynyt             

tänä vuonna, joten virallista yhteistoimintaa ei kyetty toteuttamaan. Yleisestikin alumniyhteisyö jäi           

vähäiseksi alumnitapahtumien ja yhteydenpidon osalta. Kuitenkin alumnien apu ja näkyvyys ekskursioilla oli            

innokasta, ja alumnipankin täydennyksen yhteydessä moni vaikutti kiinnostuneelta yhteistyön         

mahdollisuudesta. Marrasjuhlille varattiin paikkoja alumnivieraille mutta tapahtuma ei kerännyt         

kiinnostusta alumnien keskuudessa. Alumniyhteyksiin kannustetaan panostamaan ja hyödyntämään kattavia         

verkostoja tulevaisuudessa.  

Tapahtumasektorin tapahtumat 

Iltakoulu järjesti vuonna 2018 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 2018 paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ottaen yleensä tapahtumien            

vetovastuun. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa on arvokasta, ja siihen panostettiin vuonna 2018.            

Yhteistyö oli tiivistä etenkin Johtamiskorkeakoulun muiden ainejärjestöjen kanssa. Yhteistapahtumia olivat          

muun muassa St Patrick’s Day -sitsit muiden yliopiston vihreähaalaristen opiskelijoiden (Staabi ry, ITU ry,              

UDK ry ja Mentor ry) ja TAMK:in metsätalousopiskelijoiden kanssa, poikkitieteelliset pokeri- ja beer pong              

turnaukset useiden eri ainejärjestöjen kanssa ja pornobileet yhteistyössä Pareto ry:n kanssa. Vuonna 2018             

järjestettiin myös muutama isompi tapahtuma YKYn eli Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.            

 

 



Toimintakertomus 2018 
Iltakoulu ry 
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö 

 

 

Huminat järjestettiin kahdesti vuodessa SOC:n Salus ry:n, Aatos ry:n, Interaktio ry:n, Patina ry:n, SOS ry:n               

sekä Iltakoulun kesken.  Teeman oli keväällä nature vs industry ja syksylllä nörtit vs urheilijat. 

Ainejärjestöjen välinen yhteistyö ylitti myös Tampereen yliopiston rajat. 29.9.-30.9 järjestettiin          

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 voiman. Tätä perinnettä on syytä jatkaa.  

Vuoden 2018 tapahtumatarjonta oli monipuolista; tarjolla oli sitsejä, saunailtoja, pubiryömintää, perinteeksi           

muodostuneita tapahtumia sekä ihan uudenlaisia konsepteja. Sitsejä järjestettiin vuoden aikana neljät:           

Ranska-sitsit, St Patrick’s Day -sitsit, Vappusitsit ja Fuksisitsit Disney teemalla. Täysin uusi konsepti vuonna              

2018 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. 

Vuonna 2018 päästiin juhlimaan 43- vuotiasta Iltakoulua marrasjuhlien merkeissä. Marrasjuhlat pidettiin           

juhlakuntoon koristellussa Messukylän työväentalossa, jossa tarjoiltiin kolmen ruokalajin illallinen.         

Marrasjuhlien jatkot järjestettiin Naimassa sekä seuraavan päivän silliaamiainen Ratinan saunalla. Lisäksi           

suurempia tapahtumakokonaisuuksia olivat tuttuun tapaan Iltakoulun vappuviikot ja Hiiriviikot.         

Vappuviikoilla oli sekä yhteistyötapahtumia että Iltakoulun omia tapahtumia. Hiiriviikot kestivät huikeat           

kolme viikkoa, jolloin fuksit otettiin vastaan arvonsa vaatimalla tavalla. Uutena tapahtumakonseptina           

vappuviikoilla oli ruotsinlaivasimulaatio, jonka järjestämistä suositellaan vahvasti myäs vuonna 2019.  

Tapahtumiin on aina ollut mahdollista tulla, vaikka ei nauttisikaan alkoholia. Jokaisissa vuoden 2018             

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 2018 lähti käyntiin avajaissaunalla 18.1. Avajaissaunan teemana oli Pool Party, koska YTHS:n saunalla              

oli uima-allas. Ohjelmaan sisältyi poliittisen aliaksen pelaamista. Osallistujia oli noin 50. Sauna ei             

valitettavasti ollut tilana esteetön. Vuoden ensimmäiset maisteri-iltamat järjestettiin Mallashovissa 25.1.          

Tapahtuma oli tunnelmaltaan rento ja onnistunut, paikalla oli 15 ihmistä.  

Helmikuussa järjestettiin vuoden ensimmäiset sitsit Ranska teemalla 1.2 Klubi 57:ssä Paikalla oli noin 70              

henkilöä ja tapahtuma oli onnistunut. Interaktio vastasi tarjoiluiden hoitamisesta. Ruokana oli patonkia,            

pestopastaa ja ranskanpastilleja. Tapahtuma oli esteetön. 15.2 järjestettiin myös Iltakoulun lautapeli-ilta, joka            

pidettiin H-kadun kommuunissa. Tapahtumaan saatiin mukaan muutama uusi kasvo. Yhteensä pelailu keräsi            

15 osallistujaa. Ilta oli onnistunut. Helmikuussa tapahtumissa näkyi myös ainejärjestöjen välinen yhteistyö.            

SOC:n kanssa järjestetyt nature vs industry - Huminat 28.2. keräsivät tuttuun tapaan paljon juhlijoita.              

Huminat ovat vaihtoehto muille haalaribileille ja ne ovat suunnattu etenkin humanisteille ja            

yhteiskuntatieteilijöille. Iltakoulun tehtävä oli vastata lipunmyynnistä, joka tapahtui Bailataan-sovelluksen         

kautta. Helmikuussa järjestettiin myös vuoden toiset maisteri-iltamat 22.2 Cafe Europassa klo 19. Paikalla oli              

14 henkilöä. Tapahtumalle toivottiin toista ajankohtaa kuin torstaita.  

Maaliskuussa Iltakoulu osallistui toista kertaa järjestettäviin St Patrcik’s Day sitseille 22.3 Messukylän            

työväentalolla, jossa yliopiston vihreähaalariset opiskelijat kokoontuivat saman sitsipöydän ääreen. Tämän          
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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. Sitseille osallistui 20           

iltakoululaista. Ensi vuonna tapahtumaa on tarkoitus laajentaa kutsumalla mukaan myös ympäristötekniikan           

opiskelijat TTY:ltä. Iltakoulun tehtävä sitsejä varten oli laulukirjojen sekä plaseerauksen tekeminen. Sitsit            

eivät valitettavasti olleet estettömät. Maaliskuun maisteri-iltamat järjestettiin 27.3 O´Connelss Irish Barissa.           

Maisteri-opiskelijat toivoivat enemmän heille suunnattua biletystä.  

Huhtikuun alussa 5.4 järjestettiin JKK:n yhteissitsit klubi 57:ssä teemalla “Minä rakastan”. Osallistujia oli             

63, mikä oli suunniteltua vähemmän, ja tapahtuma tuotti tappiota. Tapahtuma oli muuten onnistunut.             

Iltakoulun tehtävänä oli laululäsyjen tekeminen ja kaupassa käynti. Sitsipaikka oli esteetön.  

Vappuviikot lähtivät käyntiin auringonpaisteessa 12.4 T3 Vappuetkoilla, jotka järjestettiin TTY:n etunurtsilla           

Hervannassa. Tapahtuman ideana oli rento rastitapahtuma, johon osallistuivat kaikki JKK:n ainejärjestöt           

sekä TTY:ltä tuotantotalous ja tietojohtaminen. Iltakoulu piti tapahtumassa kaljakeihäs-rastia. Tapahtuma          

oli oikein onnistunut ja tunnelma iloinen. Osallistujia oli yli sata.  

Vappuviikkojen uutuustapahtuma Ruotsinlaivasimulaatio järjestettiin 17.4. Tapahtuman ideana oli jäljentää         

perinteistä ruotsinlaivatunnelmaa kuivalla maalla. Iltaan kuului buffetissa syömistä Raxissa, loikoilua          

Omenahotellin hyttimäisissä huoneissa sekä karaoken laulamista Tiikerihaissa. Tapahtuma sai paljon kehuja           

muilta ainejärjestöiltä asti. Osallistujia oli noin 40.  

Toogabileet järjestettiin 19.4 YTHS-saunalla. Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujia oli noin 40. Tila ei              

valitettavasti ollut esteetön. Tapahtuman tukihenkilöinä häirintätilanteiden varalta toimivat Emma Tuomela          

ja Terhi Lintumaa.  

Vappuretki järjestettiin 22.4 Kaupin metsässä. Paikalla oli vain neljä osallistujaa. Tapahtumassa viihdyttiin,            

mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi sen järjestämistä uudelleen tulee harkita. 

 

Pornobileet järjestettiin 23.4 Roskassa yhteistyössä Pareto ry:n kanssa. Bileitä ennen järjestettiin Sex sent             

me to the ER-etkot yhdessä muiden JKK:n ainejärjestöjen kanssa klubi 57:ssa. Etkoilla tarjoiltiin pientä              

syötävää sekä siellä oli muutama leikkimielinen teemaan liittyvä kilpailu. Osallistujia oli yli 200, ja              

tapahtuma oli tuottoisa. Bileissä ohjelmana oli kaksi tanssiesitystä, joista toinen oli erityisen mieleenpainuva.             

Kaalimato sponsoroi tapahtumaa sekä Punanaamio osallistui yhteistyöhön tarjoamalla -20% alennusta          

asuistaan koodisanalla pornobileet. Tapahtuman tila ei valitettavasti ollut esteetön. Tapahtuman tukihenkilöt           

häirintätapauksissa olivat Aino Myllymäki ja Rita Klemola.  

Kolmatta kertaa järjestetty beer pong turnaus Staabi ry:n, Interaktio ry:n ja Patina ry:n kanssa 24.4. oli                

todella pidetty tapahtuma. Osallistujia oli 120, ja tapahtuma oli loppuun myyty. Turnaus järjestettiin             

Hatanpään soutupaviiljongilla. Tapahtuman tila oli esteetön.  

Särkän Märkä oli 25.4. Iltakoulu oli hankkinut Särkän Märkään lippuja etukäteen 60 kappaletta, joista jäi               

kaksi myymättä. Ensi vuonna suositellaan ostettavaksi 50 lippua.  
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Circus maximus järjestettiin 26.4 Eetu Tulosen ja Yeti Kakon johdolla. Tapahtuman ideana oli etsiä leijonia               

(viinaa) yliopiston alueelta. Tapahtumassa oli 7 osallistujaa, ja tapahtumaa voisi kehitttää tulevina vuosina             

enemmän osallistujia vetäväksi.  

Valmennuskurssibileet olivat 26.4 Tiikerihaissa. Bileiden ideana on näyttää Iltakoulun         

valmennuskurssilaisille, eli mahdollisille tuleville iltakoululaisille, että millaista porukkaa        

ainejärjestössämme on. Tapahtumassa oli noin 45 osallistujaa useilta eri vuosikursseilta sekä tietenkin            

valmennuskurssilaisia.  

Vappumökki järjestettiin perinteiseen tapaan Viialan Palokärjen mökillä 27.4-28.4. Mökillä oli 36           

osallistujaa. Tapahtuma oli onnistunut, ja ohjelmaan kuului uimista, saunomista ja pihapelejä tietenkään            

juhlimista unohtamatta. Iltakoulu kustansi mökkiläisille pizzat. Mökki oli valitettavasti tilana esteellinen.           

Tapahtuman tukihenkilöt häirintätapauksissa olivat Aino Myllymäki ja Rita Klemola.  

Vappu huipentui vappuaattona 30.4 Vappusitseihin Messukylän työväentalolle, johon oli ilmoittautunut 127           

sitsaajaa. Tapahtuma oli onnistunut ja tunnelma iloinen. Toastmasterit hoitivat roolinsa mallikkaasti. Sitsien            

ruoka ei ollut kaikkien mieleen, ja siihen toivottiin parannusta. Tapahtuman tukihenkilöinä           

häirintätapauksissa olivat Aino Myllymäki ja Rita Klemola. Tila oli valitettavasti esteellinen.  

Vappupiknik oli tarkoitus järjestää 1.5 Koskenrannassa teekkarikastetta katsellen, mutta se peruutettiin           

huonon sään vuoksi.  

Simaa ja tippaleipiä järjestettiin 3.5. Osallistujia oli 30, sekä opiskelijoita että henkilökunnan jäseniä.  

Ennen kesälaitumille lähtöä järjestettiin vielä pokeriturnaus 8.5 Hämeenkadun pelaamossa. Tapahtuman          

vetovastuu oli Patina ry:llä, mutta tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Interaktion, Staabin, Iltakoulun ja            

Patinan kanssa. Paikalla oli vain muutama iltakoululainen. Tapahtuman markkinointia voisi parantaa.           

Tapahtuma ei kustantanut iltakoululle mitään.  

Syksy 2018 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: 24.8.-14.9. Tapahtumakirjo oli laaja, ja            

Hiiriviikoilla olikin paljon myös liikunta- 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 Kekkosta. Vappuviikot huipentuivat           

Sirkus-fuksisitseihin 14.9. 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               
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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 tekemille rasteille.         

Tapahtuma oli onnistunut, ja fuksit saivat ansiokkaasti 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 maisteriiltamiin 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 2018. Paikalla           

olleet pizza ja booli-tarjoilut keräsivät kiitosta ja tapahtumaan oli hyvä päättää Iltakoulun tapahtumavuosi.  

Varainhankinta 

Vuosi alkoi tekemällä baarisopimukset Doriksen, Kumman ja Tiikerihain kanssa: ensimmäinen sopimus oli            

arvoltaan 600 euroa ja Iltakoulu sitoutui järjestämään kohteessa vuoden aikana kolme tapahtumaa. Kaksi             

jälkimmäistä sopimusta olivat arvoltaan 400 euroa kappale ja näissä kohteissa sitouduimme järjestämään            

kaksi tapahtumaa. Yhteistyösopimusten kohteista Kumma oli meille uusi. Tämän lisäksi solmimme           

työelämäpainotteisen yhteistyösopimuksen ensimmäistä kertaa POP Pankin kanssa, josta saimme 800 euroa.           

Lisäksi saimme Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilta toiminta-avustusta 650 euroa, joka oli summana          

suurempi kuin vuonna 2017. Tämä johtui siitä, että Iltakoulun hallitus sitoutui ehdottamaan            

SYY-toimihenkilön pestin luomista vuoden 2017 syyskokouksessa. Keväällä järjestettiin jälleen         

valmennuskurssi, jonka kaikki 30 paikkaa menivät täyteen. Lisäksi myytiin kymmenkunta          

materiaalipakettia. Kevään aikana järjestettiin kilpailu Iltakoulun oman collegepaidan suunnittelusta, ja niitä           

tilattiin vuoden aikana kahdessa erässä yhteensä 108 kappaletta. Iltakoulu sai collegejen myynnistä voittoa             

yhteensä 685 euroa. Syksyllä teimme uuden yhteistyösopimuksen Ravintola Naiman kanssa, jossa           
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sitouduimme järjestämään kohteessa kaksi tapahtumaa vastineeksi 600 eurosta. Loppuvuodesta päätettiin,          

että vuonna 2019 laaditaan varainhankintasuunnitelma. Vuoden aikana jäsenistö kehui Iltakoulun          

varainhankintatoimintaa aktiiviseksi ja luovaksi. Tämän lisäksi toivottiin, että tulevissa         

yhteistyösopimuksissa huomioitaisiin tarkemmin huomion Iltakoulun arvot, eikä näitä arvoja rikkovien          

tahojen kanssa tehtäisi sopimuksia. 

Ainejärjestölehti 

Iltakoulun ainejärjestölehti Anti ilmestyi vuonna 2018 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 2018 oli lehden teon suhteen oikein onnistunut.  

 

 


