TOIMINTAKALENTERI VUODELTA 2019
Yhdistys: Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö, Iltakoulu ry.
Toimintakalenteriin tulee merkitä kaikki, mitä järjestönne on vuoden 2019 aikana järjestänyt. Kalenteriin voi
myös merkitä, mitä on suunnitellut järjestävänsä vuonna 2020, jos se poikkeaa vuodesta 2019.
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 Treyn 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 2019-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 TREY:n jäsenille, ja mainostimme sitä suomeksi ja
englanniksi ja myös TREY:n tiedotuskanavilla. Osallistujia oli yhteensä 12, mikä oli pettymys,
emmekä aio järjestää paneelia enää.

Tammikuu
4.1. International Students Get Together
Johdon yhteinen infotapahtuma kv-opiskelijoille ja -tuutoreille. Paikkana Klubi 57. Tapahtuma oli
onnistunut ja myös tiedekunnan kv-asioista vastaava henkilökunta kävi paikalla esittäytymässä. Ilmainen
tapahtuma.
10.1. Beer Pong
Vuosi 2019 lähti käyntiin Poikkitieteellisellä Beer Pong -turnauksella 10.1, joka järjestettiin perinteisesti
Staabin, Patinan sekä Interaktion kanssa yhdessä. Tapahtuma myi loppuun, jonka johdosta osallistujia oli
noin 120. Tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Tapahtuma ei ollut esteetön.
17.1. IK goes 2019 – Vuoden aloitussauna
Vuoden ensimmäinen sauna-ilta järjestettiin 17.1 Yths -saunalla. Se oli Iltakoulun vuoden aloitus tapahtuma
ja sujui erittäin leppoisissa merkeissä. Osallistujia oli noin 25. Tila ei ollut esteetön.
30.1. Iltakoulu maalaa
Maalaustunti kuvataidekerho Vaahterapuulla maalauksenopettajan johdolla. Opettaja jakoi välineet ja opasti
hieman guassimaalauksen tekniikan kanssa. Tapahtuma tuli täyteen ja osallistujia oli 16, joista edustusta
löytyi fukseista aina vanhempiin opiskelijoihin. Oppitunti maksoi 10 euroa, joista Iltakoulu kompensoi
maksua kahdella eurolla; kävijälle jäi siis maksettavakseen vain 8 euroa. Tapahtuman kuvaus ja ohjeistus
myös englanniksi, esteettömyyttä ei huomioitu.

31.1. Iltakoulun kaverisitsit
Tammikuun viimeinen tapahtuma oli 31.1 järjestetyt kaverisitsit. Kaverisitsit järjestettiin Messukylän
Työväentalolla ja osallistujia oli noin 130. Lähes kaikki paikat siis menivät. Interaktio toimi sitseillä
perinteiseen tapaan henkilökuntana. Sitsit olivat onnistuneet muuten, mutta ruoka sai palautetta
mauttomuudestaan. Palaute otettiin jatkossa huomioon. Tila ei ollut esteetön.

Helmikuu
4.2. Harkkakyykkä
Vuoden ensimmäinen liikuntatapahtuma oli Boomin ja Staabin kanssa järjestetty harkkakyykkä Tammelan
torilla 4.2. Koleasta säästä huolimatta osallistujia tuli noin 20 ja saimme hyvät harjoitukset tulevia
kyykkäkisoja varten. Boomilta oli äänentoisto luomassa oikeaa kyykkätunnelmaa.
5.2. International Dinner
Johdon alaisten ainejärjestöjen tapahtuma, johon tuotiin kansainvälisiä herkkuja nyyttärimeiningillä.
Paikkana oli Toas Markuksentori, ja osallistujia tuli paikalle noin 50. Tapahtuman suosio ylitti odotukset,
joten tila oli hieman liian pieni. Onnistunut tapahtuma, josta saatiin hyvää palautetta.
9.2 IK Kyykkää
Kyykkä järjestettiin 9.2. Yhteislähtö tapahtui bussipysäkiltä yliopiston edestä jo aamuvarhain ja pelit
starttasivat yhdeksältä. Valitettavasti Työväen Ampujat ei tänäkään vuonna selvinnyt jatkopeleihin, mutta
valtavan kannustusjoukon huudot raikuivat ja tunnelma oli katossa. Osallistujia tapahtumassa oli noin 30.
12.2. Huminat popparit & rokkarit
Helmikuussa järjestettiin vuoden ensimmäiset ja viimeiset Huminat popparit & rokkarit teemalla 12.2
Klubilla. Järjestelyt toimivat sekavasti ja huonosti, jonka johdosta suuri vastuu järjestelyistä jäi Iltakoululle.
Osallistujia oli erittäin heikosti, jonka takia Klubi päätti sulkea ovensa aikaisemmin kuin alun perin oli
ajateltu. On suositeltavaa pohtia, onko Iltakoululla enää mielenkiintoa lähteä järjestämään Huminoita.
Konsepti kaipaisi suuria uudistuksia. Tila oli esteetön.
13.2. IK:n leffailta
IK:n Ilmainen leffailta 13.2. Oasiksessa. Ennen tapahtumaa facebook-eventissä äänestettiin katsottavasta
leffasta. Vaihtoehdoissa oli huomioitu erilaiset genret ja elokuvien teemojen, sukupuolien ja identiteettien
vaihtelevuus. Elokuva oli englanninkielinen mutta suomenkielisillä tekstityksillä. Oasikseen saapui
mukavasti porukkaa fukseista kähmyihin ja vaihtareihin (n. 10-15 henkeä) ja yleisölle tarjottiin pientä
purtavaa, mm. poppareita.
21.2. Helmikuun kolmioetkot
Helmikuun kolmioetkot yhteistyössä Staabin ja M@nagerin kanssa. Etkot pidettiin Hatanpään
soutupaviljongilla ja tapahtuma keräsi hyvin väkeä. Osallistujia oli arviolta noin 50 ja edustusta oli jokaisesta
järjestöstä. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja keräsi kiitosta, jonka lisäksi tila oli esteetön.
28.2 International Sitsit – Sweet Dreams
Johdon alaisten ainejärjestöjen ja ESN Fintin kv-sitsit, paikkana Klubi 57 ja lippujen hinnat 13/15€.
Tapahtuma oli onnistunut, ja lippuja myytiin noin 80.

Maaliskuu
7.3. Viiniä sohvalla Hiski Haukkalan kanssa.
Tapahtuma tuli täyteen nopeasti, ja erityisesti fuksit olivat kiinnostuneita iltamasta. Tapahtumaan
osallistuikin n. 30 henkeä, ja Hämeenkadun kommuunin sohvat notkuivat osallistujista. Kulttuurivastaavan
lisäksi puheenjohtaja oli apuna haastattelemassa Haukkalaa, ja keskustelu sujuikin oikein mukavasti Jokelan
johdatellessa iltaa, mutta myös osallistujien saadessa esittää kysymyksiä. Osallistujille tarjottiin puna- ja
valkoviiniä, sekä juustoja, keksejä ja viinirypäleitä. Haukkalalle varattiin hänen toivomaansa juomaa.
Budjettia iltaan oli varattu n. 50 €.

11.3. IK kiipeilee
Iltakoululaiset lähtivät kiipeilemään Kauppi Centeriin. Osallistujia oli 6 ja kiipeily niin hauskaa, että siellä
viihdyttiin monta tuntia. Maaliskuussa oli myös poikkitieteellisiä tapahtumia, joista ensimmäinen oli
Poikkitieteellinen pakkaspäivä Patinan, Staabin ja Interaktion kanssa 12.3. Tarkoituksena oli pelata
hankipalloa ja laskea pulkkamäkeä Hämeenpuistossa, mutta osallistujia tuli paikalle vain 3, joten
päädyimme vain laskemaan yhdessä pulkkamäkeä. Toinen maaliskuun poikkitieteellinen tapahtuma
Poikkitieteellinen pipolätkäturnaus 20.3. Staabin ja Boomin kanssa jouduttiin peruuttamaan liian lämpimän
sään vuoksi.
13.3. International Karaoke Night
Johdon alaisten ainejärjestöjen karaokeilta Tiikerihaissa. Yhtään osallistujaa ei saapunut paikalle. ESN
Fintillä oli tapahtuma samana päivänä, mikä varmasti vaikutti osallistujien puutteeseen.
14.3. IK goes wine tasting
Iltakoulu järjesti porukalla viinitastingin. Viinitasting pidettiin ravintola Winebridgessä (Hallituskatu 14-16)
torstaina 14.3. kello 17 alkaen. Tastingin hinta oli 15 euroa, jolla saatiin neljän viinin maistelumenun ja
samalla kuulimme viineistä henkilökunnan opastuksella. Tapahtumaan osallistui noin 15-18 henkilöä.
15.3. Tasa-arvon hengailuilta
Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi järjestettiin yhteistyössä Interaktion kanssa tasaarvoteemainen hengailuilta, johon Mansen akateemisesta gangsta-rap –seurasta MAGS:ista tuli soittamaan
levyjä Pietsu Arikka. Radikaalien ristipistojen Jenna Siivonen tuli ohjaamaan halukkaita ristipistojen
maailmaan, ja radiksille sai halutessaan jättää hiluja korvaukseksi käytetyistä materiaaleista. Tapahtumaan
tuli hyvin väkeä (n.20-30 henkeä) sekä Iltakoululta että Interaktiolta, ja tunnelma oli oikein letkeä.
Tapahtumassa tarjottiin pientä pureskeltavaa ja omat juomat olivat sallittuja, sekä TOAS Markuksentorilta
innokkaimmat jatkoivat iltaa bar OMA:an. Tapahtuma oli ilmainen.
19.3. Iltakoulun varainhankintailta
Varainhankintailta järjestettiin Iltakoulun ainejärjestötilassa, joka oli täynnä väkeä, arvioltaan 20-25
osallistujaa. Paikalla tarjoiltiin virvokkeita ja suolaista syötävää. Tapahtumassa osallistettiin jäsenistöä ja
pyrittiin kehittämään Iltakoulun varainhankintaa sekä tarkastelemaan ajankohtaista tilannetta. Suositellaan
jatkettavaksi.
19.3. LFC-students’ hangout
Tapahtumapaikkana Passion. Kuultiin, miten vuosi on lähtenyt käyntiin. Onnistunut tapahtuma.
20.3. Kv-tutorhakuinfo
Paikkana Klubi 57. Kerroimme Johdon yhteisessä tapahtumassa kv-tuutorina toimimisesta. Tapahtumassa
noin 10 osallistujaa.
21.3. St Patrcik’s Day sitsit
Maaliskuussa Iltakoulu osallistui kolmatta kertaa järjestettäviin St Patrcik’s Day sitseille 21.3 Messukylän
työväentalolla, jossa yliopiston vihreähaalariset opiskelijat kokoontuivat saman sitsipöydän ääreen. Tämän
lisäksi mukana oli myös TAMK:in metsätalousopiskelijoiden järjestö Tampio ry. Sitsit olivat menestyneet ja
keräsivät yhteen ainejärjestöjä, jotka eivät ole tehneet yhteistyötapahtumia paljoa keskenään, joka teki
sitseistä aidosti poikkitieteelliset ja tarjosi mahdollisuuksia verkostojen laajentamiseen. Sitseille osallistui 20
iltakoululaista. Iltakoulun tehtävä sitsejä varten oli plaseerauksen ja paikkakorttien tekeminen. Pieni
ongelma koitui sitsipaikan käytännön järjestelyistä, kun järjestäjätahot eivät osallistuneet mm.
loppusiivoukseen. Siivoaminen jäi pitkälti Iltakoulun vastuulle. Sitsit eivät valitettavasti olleet esteettömät.
26.3. Poikkitieteellinen juomapelirundi
Maaliskuun lopussa 26.3 järjestettiin vielä Poikkitieteellinen juomapelirundi, joka oli tapahtumakalenterin
täysin uusi tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Interaktion sekä Cortexin kanssa. Ideana oli
erilaiset rastipisteet, jotka koostuivat juomapeleistä. Pelejä pystyi pelaamaan myös alkoholittomilla juomilla.
Tapahtuma keräsi noin 60 osallistujaa ja onnistui kaiken kaikkiaan hyvin, joskin järjestelyissä oli hieman
uuden tapahtumakonseptin alkukankeutta. Rastit oli järjestetty hieman sekavasti. Tila oli esteellinen.

Huhtikuu
1.4. IK Keilaa.
Huhtikuussa 1.4. järjestettiin keilauskokeilu, jossa iltakoululaiset lähtivät keilaamaan Space Bowling
Centeriin. Osallistujia oli paikalla 8 ja tapahtuma oli oikein onnistunut.
3.4. Iltakoulun työelämäexcu Helsinkiin (3.4.2019).
Keväällä 2019 järjestettiin ensimmäinen työelämäexcursio, jolloin vierailimme Sosiaali- ja
terveysministeriössä, konsulttiyhtiö Miltton Group:iin kuuluvassa Nordic West Officessa, sekä Suomen
Punaisen Ristin kansainvälisen avun osastolla. Kohteet koettiin mielenkiintoisina ja Sosiaali- ja
terveysministeriössä oppaanamme toimi Iltakoulun alumni. Osallistujia oli noin 15.
8.4. Pub quiz with TIPSY
Vappuviikot alkoivat pubivisalla Semaforissa, ilmainen tapahtuma. Noin 20 osallistujaa, mukana kiitettävästi
kv-opiskelijoita. Tapahtuma järjestettiin yhdessä TIPSY:n kanssa. Tunnelma oli rento. Visa järjestettiin
englanniksi. Tila on käytännössä esteetön.
9.4. Munajahdin viralliset etkot - Munajahti
Heti seuraavan päivänä 9.4 järjestettiin Munajahti Mixei:ssä Patinan sekä SOS:in kanssa. Osallistujat saivat
etsiä baariin piilotettuja ”munia”, joilla sai palkintoja. Tapahtuma oli oikein onnistunut ja se keräsi noin 80
osallistujaa. Iltakoulun tehtävä oli yleisen järjestelyn lisäksi toimia tietty aika baarissa lipunmyyjänä sekä
narikassa. Itse varsinaisen tapahtuman lisäksi Munajahdille järjestettiin myös yhteiset etkot, jotka pidettiin
TOAS Ilmarin kerhotiloissa. Siellä osallistujia oli noin 30. Kummankaan tapahtuman tilat eivät olleet
esteettömiä.
10.4. Viiniä sohvalla – Euroviisu edition by Aki Luoto
Ilmainen tapahtuma, jossa tarjottiin viiniä ja asiaankuuluvaa purtavaa Aki Luodon kertoillessa osallistujille
euroviisujen poliittisuudetsa ja historian eri vaiheista. Osallistujia oli n. 15, joista osa kansainvälisiä, ja siksi
iltama pidettiin englanniksi, mikä ehkä hieman haittasi osallistujien ulosantia. Tapahtumassa hajotettiin
(vahingossa?) Oasiksen projektipalapeli, josta myöhemmin saimme palautetta.
11.4. Wappuetkot
11.4 järjestettiin perinteeksi muodostuneet Wappuetkot Johdon alaisten ainejärjestöjen yhteisvoimin.
Tapahtuma järjestettiin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen pihamaastossa. Tapahtuman ideana
oli rento rastitapahtuma, johon osallistuivat kaikki Johdon ainejärjestöt sekä TTY:ltä tuotantotalous ja
tietojohtaminen. Iltakoulu piti tapahtumassa flunky ball rastin. Tapahtuma oli oikein onnistunut ja tunnelma
iloinen. Osallistujia oli noin 70, jonka lisäksi tapahtuma oli esteetön.
12.4. Breakfast at Lenin’s
Aamiaisbrunssi (9,50€) Cafe Puistossa, jonka jälkeen matka jatkui tutustumaan Lenin-museoon (6€).
Aamiaisella osallistujia oli 5, joista vain kaksi selvisi Lenin-museoon. Edellisen päivän Wappuetkoilla oli
osuutta asiaan.
15.4. Game of Thrones –iltama
Ilmarinkatu 27 kommuunissa pidetty Game of Thronesin katseluilta, jossa visailtiin ohjelman parissa ja
katsottiin viimeisen kauden ensimmäinen jakso yhdessä. Tarjolla oli pientä purtavaa. Kulttuurivastaava
sairastui ja estyi tulemasta paikalle, mutta muut osallistuneet hallituslaiset hoitivat hienosti tapahtuman
loppuun saakka. Osallistujia oli mukavasti, tapahtuma ilmainen.
16.4. Laser Tag Evening
Järjestäjinä Johto ja sen alaiset ainejärjestöt sekä ESN Fint. Tapahtuma jouduttiin valitettavasti perumaan
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
16.4. Wappulove
Vappuviikkojen uusi ja iso tapahtuma oli Staabin kanssa järjestetty Wappulove. Tapahtuma pääsi TREY:n
vappukalenteriin. Ideana oli glow rekvisiitalla varustetut rakkaudenjuhlat Roskassa. Osallistujat saivat
merkitä glow maaleilla parisuhdestatuksensa liikennevalo mallilla. Tapahtumassa järjestettiin myös speed
dating. Wappulove myi loppuun Kide.app:ssa, jonka lisäksi myös ovelta myytiin lippuja. Yhteensä lippuja
myytiin noin 600 kappaletta. Roska oli tupaten täynnä ihmisiä. Tapahtuma onnistui niin hyvin, että se on
tarkoitus juuruttaa Iltakoulun vappuperinteeksi. Tapahtumatila ei ollut esteetön.

18.4. Kiirastuli-iltama / Purgatory Evening
Kiirastuli-iltama eli vappuviikkojen saunailta järjestettiin 18.4 YTHS-saunalla. Tapahtuma oli onnistunut ja
osallistujia oli noin 40. Tila ei kuitenkaan ollut valitettavasti esteetön. Tarjolla oli pientä purtavaa ja juotavaa.
Virallista ohjelmaa ei ollut juurikaan.
19.4. Poikkitieteellinen Beer Pong -turnaus
19.4 järjestettiin vuoden toinen Poikkitieteellinen Beer Pong -turnaus. Tapahtuma sujui pitkälti samalla
tavalla kuin ensimmäinenkin eli onnistuneesti ja se myytiin loppuun. Käytännön järjestelyihin tehtiin pieniä
korjausliikkeitä ensimmäisestä tapahtumasta opittujen virheiden kautta. Jokainen beer pong -turnaus
järjestettiin Messukylän työväentalolla, joka on esteellinen.
20.4. Kärsimyksen wappumökki / Wappu-cottage of suffering
Vapun perinteinen wappumökki järjestettiin tänä vuonna 20.4 Palokärjen mökissä. Tapahtuma keräsi noin
40 osallistujaa ja sujui pääosin hyvissä merkeissä. Ohjelmassa oli uimista, saunomista ja yhteisiä pelejä.
Tapahtuma oli esteetön.
22.4. Katukorista & Gangstaräppiä MAGS:in ja Interaktion kanssa
Huhtikuussa alkoivat myös Iltakoulun vappuviikot ja liikuntasektorilla järjestimme yhteisen
vapputapahtuman Katukorista & Gangstaräppiä MAGS:in ja Interaktion kanssa. Päivä oli lämmin ja
aurinkoinen ja keräsi Tammelan koulun kentälle jopa 40 osallistujaa pelaamaan. Tapahtuma oli merkitty
myös TREY:n vappukalenteriin, mikä toi paikalle myös opiskelijoita Hervannasta ja muilta kampuksilta.
Tapahtuma oli erittäin onnistunut.
23.4. Ruotsinlaivasimulaatio 2k19
Vappuviikkojen Ruotsinlaivasimulaatio järjestettiin 23.4. Tapahtuman idea on jäljentää perinteistä
ruotsinlaivatunnelmaa kuivalla maalla. Iltaan kuului buffetissa syömistä Raxissa, loikoilua Omenahotellin
hyttimäisissä huoneissa sekä karaoken laulamista Tiikerihaissa. Ongelmana oli osallistujien vähäisyys, jota
selitti osittain vappuviikkojen ruuhkainen aikataulu. Omenahotellissa oli myös huomattavan kuuma, jonka
takia moni siirtyi tapahtumasta viettämään aikaa muualle. Osallistujia oli ehkä noin 25. Tapahtuma ei ollut
esteetön.
25.4. Circus Maximus – IltakouluAreena edition
25.4 järjestettiin Circus Maximus – IltakouluAreena edition, jonka oli tarkoitus olla paneeli. Panelistien
puuttuessa tapahtumasta tuli leijonanmetsästystä, jonka ideana oli se, että osallistujat etsivät sorsapuistosta
pieniä teemaan liittyviä palkintoja. Osallistujia ei järjestäjien lisäksi juurikaan tullut ja yhteensä
sorsapuistossa olikin ehkä 5 ihmistä. Alkuperäisen idean peruuntuminen saattoi toimia osatekijänä.
Tapahtuma oli esteetön.
26.4. Valmennuskurssi-iltamat
Lähes kaikki valmennuskurssilta saapuivat paikalle. Osa lähti myös jatkoille. Iltakoululaisia oli paikalla noin
20. Kumma oli hieman ahdas, minkä vuoksi ensivuodelle voisi valita toisen paikan tai varata pöytiä.
Valmennuskurssista saatiin hyvää palautetta.
29.4. IA & IK presents: “Hell of a Cruise” -pub crawl
Perinteinen pubiryömintä yhteistyössä Interaktion kanssa, tällä kertaa kui8tenkin valitettavasti ilman
perinteisiä saunajatkoja. Saunasta luovuttiin tällä kertaa budjettisyiden, sekä vappuviikkojen kohtalaisen
runsaan saunatarjonnan vuoksi. Tämä oli kuitenkin harmi, ja toivottavasti sauna taas ensi vuonna järjestyy.
Osallistujia oli n. 30 ja järjestelyt onnistuivat sekä baarien että porukan osalta. Voittajaksi selviytyi
sekajoukkue sekä IK- että IA:laisia, jotka palkittiin pienellä viinapullolla. Tehtävät liittyivät laivateemaan,
joiden suorituksesta tuli ottaa videot tuomaristona toimineelle kulttuuri & kv-vastaava –porukalle. Kvosallistujia olikin tapahtumassa mukavasti.
30.4. Helvettisitsit
Vappu huipentui vappuaattona 30.4 Vappusitseihin Messukylän työväentalolle, johon oli ilmoittautunut 140
sitsaajaa. Tapahtuma oli onnistunut ja tunnelma iloinen. Toastmasterit hoitivat roolinsa mallikkaasti. Sitsien
ruoka sai parempia arvioita kuin vuoden ensimmäisillä sitseillä. Tila oli valitettavasti esteellinen.

Toukokuu
1.5. Wappupiknik paratiisissa
Vappupiknik järjestettiin 1.5 Koskenrannassa teekkarikastetta katsellen ja se keräsi rankan sitsi-illan jälkeen
suhteellisen vähäisen määrän osallistujia. Tapahtuma oli kuitenkin esteetön.
9.5. IK GOES AATU
Ennen lomien alkua Iltakoulu hankki vielä lippuja 9.5 järjestettyyn Akateemiseen aurajokilaivuri tutkintoon
AATU:un. Lippuja hankittiin 15 kappaletta ja niiden myyminen oli vaivalloista. Ihmisten innostus oli matalaa
johtuen osittain varmasti pitkästä ja tapahtumarikkaasta vapusta. Lippujen hankintaa kannattaa harkita
jatkossa.
10.5. International Farewell Party
Johdon alaisten ainejärjestöjen yhteinen läksiäistapahtuma Toas Ninansammossa. Osallistujia noin 15,
tapahtuma oli onnistunut, ja ohjelmassa oli esimerkiksi beerpongia. Ilmainen tapahtuma.

Kesäkuu
- Ei tapahtumia

Heinäkuu
- Ei tapahtumia

Elokuu
4.8. Superpark for Johto’s International tutors
Ryhmäytymistapahtuma Superparkissa, hinta 10€. Osallistujia noin kymmenen, joista yksi oli Iltakoulun kvtuutori. Tapahtuma oli muutoin onnistunut, mutta mahdollisesti ajankohdan vuoksi osallistuminen
harmillisen vähäistä.
16.8. Hiiriviikkojen epävirallinen hengailuilta
Hiiriviikot starttasivat 16.8. ravintola Kummassa Epävirallisella hengailuillalla, johon osallistui fukseja,
tutoreita ja myös vanhempia iltakoululaisia sekä hallituksen jäseniä. Tapahtuma onnistui hyvin, vaikka itse
konseptina hengailuilta tuntui useasta osallistujasta hieman jännittävälle.
17.8. Hiiriviikkojen tutustumisillanvietto
Lauantaina 17.8. 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.
19.8. Hiiriviikkojen kaupunkikierros & pubivisa
Ensimmäinen varsinainen hiiriviikko alkoi 19.8. Kampuskierroksella sekä keskustakierroksella, joka päättyi
pubivisaan Tiikerihaihin. Ennen Tiikerihaihin siirtymistä, kierrokselle osallistuneille tarjottiin mahdollisuus
syödä päivällistä ravintola Frenckelissä. Tapahtuma olisi voinut olla selkeämmin ohjattu, ja sen painotus
kohdistui liikaa Tampereen yöelämään. Pubivisan tilalle olisi voinut järjestää jotain muuta ohjelmaa, sillä
visailun jälkeen useat fuksit päätyivät kotiin.
20.8. Iltakoulu presents: The Amazing race
20.8. järjestettiin perinteinen Amazing Race-rastikierros, johon osallistui ennätyksellisesti 56 fuksia.
Amazing racen voittajat julkistettiin ravintola Kummassa ja jatkot vietettiin Doriksessa. Doriksen kanssa
sovittu aikaistettu sisäänpääsy oli unohtunut omistajalta, joten vietimme Kummassa tunnin ylimääräistä
aikaa. Itsessään tapahtuma sai paljon kiitosta

20.8. Get Together for exchange students
Johdon yhteinen infotapahtuma kv-opiskelijoille ja -tuutoreille. Paikkana Klubi 57. Tapahtuma oli
onnistunut teknisiä vaikeuksia lukuun ottamatta. Ilmainen tapahtuma.
21.8. Hiiriviikkojen Fuksipiknik
Fuksipiknik, joka toteutettiin rennosti Sorsapuistossa. Tapahtumassa olisi voinut olla enemmän ohjelmaa,
mutta osallistujia oli noin 45.
21.8. Johto ry Get-together for MDP students
LFC- ja Nordig-ohjelman kv-opiskelijoiden hengailuilta Passionissa. Tapahtuma oli onnistunut.
22.8. Hiiriviikkojen Harkka-approt
Torstaina 22.8 jatkettiin Harkka-approjen parissa, missä tutorit ja hallituksen jäsenet pitivät rasteja omissa
kodeissaan. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin, osallistujia oli jälleen ennätyksellisesti noin 50 ja
tapahtuma oli hyvin onnistunut. Palautetta tosin tuli siitä, että alkoholittomat osallistujat tulisi huomioida
yhä paremmin.
26.8. IK: Hiirien metsäseikkailu
Metsäseikkailu toteutettiin Hervannan Suolijärven luontoreitillä, minne lähdettiin yhteislähdöllä
Keskustorilta bussilla. Metsäseikkailussa oli noin 40 osallistujaa ja sää oli suotuisa. Tapahtumassa olisi
voinut olla enemmän aktiviteettia kierroksen jälkeen, kun päädyimme syömään eväitä järven rantaan.
27.8. IK loves international
Tapahtuman ideana oli tutustua uusiin vaihto-opiskelijoihin norsupallon merkeissä Käpylän kentällä. Päivä
oli aurinkoinen ja keräsi noin 45 osallistujaa pelaamaan, sekä kannustusjoukoiksi. Osa osallistujista jäi
tapahtuman jälkeen vielä uimaan Rauhaniemeen sekä pelaamaan korttia kentän laidalle. Vaihto-oppilaita
tapahtumassa oli mukana alle 10.
28.8. IK: Maistereiden huurteinen seikkailu
Keskiviikkona 28.8. järjestettiin ensimmäistä kertaa Maistereiden huurteinen seikkailu, jossa kierrettiin
appromaisesti Tampereen keskustan alueen baareja ja kapakoita. Tapahtumaan tuli kaikkiaan lähes 20
osallistujaa ja halukkaat saivat suorittaa appromassiin merkintöjä. Kierroksella muun muassa osallistuttiin
oikeaan pubivisaan ja laulettiin karaokea. Kiitosta tuli tapahtuman markkinoinnista ja vaivannäöstä vastaavia tapahtumia toivottiin lisää tulevaisuudessa
29.8. Iltakoulun fuksimökki 2019
Torstaina 29.8. vuorossa oli jälleen ikoninen fuksimökki. Palökärjessä toteutettu mökkireissu keräsi noin 50
osallistujaa ja sai kiitosta jopa fuksiviikkojen parhaimpana tapahtumana. Ohjelmana oli niin jalkapalloa,
lipunryöstöä, polttopalloa, korttipelejä, mölkkyä ja saunomista. Akateeminen olutseura Bosa ry saapui
mökille esittelemään ja tarjoilemaan tuotantoaan. Osallistujat saivat grillailla ja nauttia sitsiharkoista.
Tapahtuman jatkoina toimivat sekä Kolmiot että Doris.

Syyskuu
1.9. IK: Eeppinen pelielämys
Viikon viimeisimpänä tapahtumana sunnuntaina 1.9. oli erään tuutorimme luona järjestetty Eeppinen
pelielämys. Vuorossa oli naposteltavaa, lautapelejä, pleikkapelejä sekä Blackjackia. Osallistujia oli noin 30.
2.9. Pispalakierros
Kolmas hiiriviikko käynnistyi 2.9. perinteisellä Pispalakierroksella. Sää oli hyvä ja kierroksella esiteltiin
Pispalan ja Pyynikin historiaa, sekä päädyttiin nauttimaan Pyynikin munkkikahvilan antimista. Osallistujia
tapahtumassa oli alle 20
3.9. Syysfestarit
Tiistaina 3.9. noin 25 fuksia osallistui yhteislähtöön Syysfesteille Särkänniemeen. Tapahtumassa itsessään
väki hajaantui, mutta sää oli varsin otollinen ja tapahtuma viihtyisä.
4.9. Hiiriviikkojen saunaretki
Hiiriviikkojen kulttuuritapahtumassa pyrittiin perehdyttämään fuksit Tamperelaiseen saunakulttuuriin.

Rauhanniemen kansankylpylän saunat tarjosivat pehmeät löylyt ja pulahdusmahdollisuuden järveen
aurinkoisessa iltapäivässä. Liput kustansivat 7€/hlö. Osallistujia oli n. 30.
5.9. IK: Challenge Accepted
Challenge Accepted ja jatkot Kekkosbileiden muodossa. Challenge Accepted keräsi jälleen noin 45
osallistujaa ja toteutui varsin hyvin. Kiitosta saatiin siitä, että fuksit jaettiin sekajoukkueisiin. Osa ryhmistä
suoritti tehtäviä runsaasti ja osa hyödynsi ajan muuten hengailuun ja tutustumiseen. Kekkosbileet
järjestettiin H-kadun kommuunissa, jossa vuorossa oli visailua, naposteltavaa ja itse kekkosta. Jatkoille
siirryttiin Dorkaan.
12.9. Iltakoulun työelämäexcursio Helsinkiin
Syksyllä 2019 järjestettiin toinen excursio Helsinkiin. Vierailukohteina tällä kertaa toimivat ajatushautomo
Sitra, Valtioneuvoston kanslia sekä konfliktinratkaisujärjestö CMI. Excursio herätti suurta kiinnostusta,
mutta rajallisten tilojen vuoksi vain 15 ensimmäistä mahtuivat mukaan. Tapahtuma oli onnistunut ja kohteet
saivat kiittelyä osakseen. Kaikissa kohteissa pääsimme tutustumaan myös niissä työskenteleviin Iltakoulun
alumneihin.
12.9. Iltakoulu fuksisitsit 2019
Vuoden fuksisitsien teemaksi päätettiin kotipaikkakunta. Sitsit järjestettiin Hatanpään soutupaviljongilla,
johon mahtuu 120 ihmistä sitsaamaan ja sen verran oli myös osallistujia. Järjestelyt sujuivat hyvin ja kaikki
tuutorit olivat järjestelyssä apuna. Interaktio toimi sitseillä henkilökuntana. Tapahtuma oli erittäin
onnistunut ja tunnelma oli hyvin korkealla. Tapahtuman tila oli myös esteetön.
19.9. Staabin ja Iltakoulun kolmioetkot
Syyskuun pitkien hiiriviikkojen jälkeen järjestettiin vuoden toiset kolmioetkot yhdessä Staabin kanssa 19.9.
Tapahtuma järjestettiin Kaupin takkahuone & sauna:lla. Etkoilla pelattiin beer pongia ja sen lisäksi tarjolla
oli glow maaleja, kolmioiden teeman mukaisesti. Molempien ainejärjestöjen booleja tarjoiltiin muun
syötävän ohessa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja sai paljon hyvää palautetta paikan päällä. Osallistujia
oli noin 80 tasaisesti molemmista järjestöistä. Tapahtuman suosioon vaikutti varmasti uusien fuksien
aktiivisuus, mutta kolmioetkot ovat olleet muutenkin onnistunut tapahtumakonsepti. Tila ei kuitenkaan ollut
esteetön.
24.9. Ik Jousiampuu
Syyskuun liikuntatapahtuma oli 24.9. jolloin iltakoululaiset lähtivät jousiampumaan Osmonmäen
väestönsuojaan Tampereen Jousiampujien opastamana. Osallistujia oli noin 10, opetus oli laadukasta ja
iltakoululaisilla oli hauskaa.
30.9. Ulkopoliittista keskustelua!
Kaikkien politologien tuntema kansanedustaja, dosentti, VTT ja pitkäaikainen ulkoministeri Erkki Tuomioja
saapui keskustelemaan yhdessä Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkalan
kanssa. Juontajana toimi Samuel Jokela. Keskustelun aihe oli ”Suomen ulkopolitiikan pitkä linja. Kokoaan
suurempi Suomi?”. Paikkana toimi yliopiston Pinni B-rakennuksen sali 1097. Tilaisuudessa toisena
järjestäjänä ja kumppaninamme oli Tampereen Paasikivi-Seura. Tilaisuus oli onnistunut ja luentosali oli
täynnä kuuntelijoita.
30.9.International sitsit teemalla represent your home country
Paikkana Klubi 57. Liput myytiin loppuun tunneissa ja tapahtuma oli suosittu. ESN Fint oli saanut
palautetta, että sitsien teema johti stereotypioita ruokkivaan käyttäytymiseen. Koska eri kansallisuuksien
korostaminen voi johtaa edellä kuvattuihin tilanteisiin, jatkossa suositaan neutraaleja teemoja ja tämä
otetaan huomioon myös sitsien ohjelmassa. Järjestäjinä Johto ja sen alaiset ainejärjestöt sekä ESN Fint.
Alkoholiton menu 13€ ja alkoholillinen 15€.

Lokakuu
3.10. Iltakoulun bussirundi
Vuodesta toiseen menestyksekäs bussirundi oli jälleen: menestyksekäs. Tapahtuma veti nopeasti ilmot
täyteen ja osallistujia olikin hieman vajaat sata henkeä hintaan 10 €. Tapahtuman kestoa lyhennettiin
viimevuodesta tunnilla, mikä ei menoa haitannut, muttei toisaalta myöskään säästänyt bussia kovin
mainittavassa kunnossa jälkipolville. Kohteena olivat Siuron Koskibaari, Palowouti, Pedro’s Pub sekä Pub
Kujakolli. Jatkopaikaksi valikoitui Kaijakka, joka oli toimiva ratkaisu. Myös muutama vaihtari osallistui
tapahtumaan.

4.10. Art Walk
Tampereen juhlavuoden kunniaksi Tammerkosken rannalle pystytettyjen taideteosten kiertäminen.
Tapahtuma peruuntui, koska osallistujia ei ollut.
8.10. Videogames & E-sports with Iltakoulu
Tutustumiskäynti melko uuteen pelibaariin keskustorin reunalla. 3€ sisäänpääsymaksu, jonka lisäksi oli
mahdollista ostaa tiskiltä kaljaa. Kulttuurivastaava oli kipeä, joten puheenjohtaja hoiti tapahtuman, johon
osallistui 5 henkeä.
9.10. Ompeluilta Oasiksessa
Haalarimerkkiompeluilta Pinni B:n Oasiksessa. Haalarimerkkien ompeluillassa oli noin 15 iltakoululaista
osallistujaa, ja tunnelma oli rentoja hyväntuulinen. Ompeluillassa oli tarjolla juoma ja pientä purtavaa.
Tapahtumassa oli lisäksi myynnissä Iltakoulun omia haalarimerkkejä.
15.10. Ik tanssii
Lokakuun liikuntakokeilu oli 25.10. jolloin iltakoululaiset lähtivät tanssimaan Dancehallia Hip Hop Houseen.
Osallistujia oli noin 10 ja tunti oli hauska, energinen ja mukaansatempaava. Tanssin pyörteissä jatkettiin
myös marraskuussa, jolloin järjestimme
21.10. Iltakoulu presents Wine tasting 2.0.
Iltakoulu järjesti toisen kerran viinitastingin. Viinitasting pidettiin uudestaan ravintola Winebridgessä
(Hallituskatu 14-16) torstaina 14.3. kello 17 alkaen. Tastingin hinta oli 15 euroa, jolla saatiin neljän viinin
maistelumenun ja samalla kuulimme viineistä henkilökunnan opastuksella. Tapahtumaan osallistui noin 15
henkilöä.
23.10. Iltakoulun haalarikastajaiset 2019
Haalarikastajaisissa vanhemmat opiskelijat, tuutorit ja hallituslaiset järjestivät rasteja. Tapahtumaan tuli
noin 30 osallistujaa ja jatkot järjestettiin YTHS-saunalla. Jatkoilla oli tarjolla kekkosta ja naposteltavaa.
Viialan vapaapalokunta kasteli fuksit fuksivalan jälkeen Tampere-talon sivustalla. Tapahtuma sai pääasiassa
hyvää palautetta järjestelyistään ja ryhmän sekoittamisesta, mutta huonoa palautetta tuli Narcos-teemaisesta
rastista, jonka järjestäminen päätettiin kieltää tulevaisuudessa.
24.10. Poikkitieteellinen Beer pong -turnaus
Vuoden kolmas Poikkitieteellinen beer pong -turnaus. Turnaus järjestettiin 24.10 ja se sujui totuttuun
tapaan. Osallistujia oli noin 140, liput myytiin loppuun ja tunnelma oli loistava. Beer pong -turnaukset ovat
myyneet, joka kerta suhteelliseen nopeaan tahtiin loppuun, jonka takia se on selkeästi haluttu ja hyvä
tapahtuma.
29.10. Iltakoulun sivuaineinfo
Tilaisuus järjestettiin yliopiston tiloissa (C5). Tilaisuudessa kuultiin historian, kasvatustieteiden,
tilastotieteen, tulevaisuuden tutkimuksen, viestinnän, taloustieteen, sukupuolentutkimuksen, psykologian
sekä ympäristö- ja aluepolitiikan valinnaisista opinnoista. Tilaisuuteen osallistui pääasiassa ensimmäisen
vuoden opiskelijoita. Tapahtuma oli onnistunut ja sai hyvää palautetta.
30.10. Kaljaa ja kv-politiikkaa with FAIA
FAIA:n kanssa yhteistyössä Telakan yläkerrassa järjestetty keskusteluilta, jossa vieraana nuori
ilmastoaktivisti Ellen Ojala. Aiheena Ilmastonmuutos ja nuorten ympäristöliike. Osallistujia n. 10, joista osa
muitakin, kuin iltakoululaisia. Tunnelma oli mukava, kaikki pääsivät osallistumaan keskusteluun ja
mielipiteitä vaihdettiin suuntaan ja toiseen. Tapahtuma oli ilmainen, mutta juomat toki kustannettiin itse.
31.10. Halloween party
Lokakuun loppuun mahtui vielä 31.10 järjestetty Halloween party, joka järjestettiin tiedekuntaamme
kuuluvien ainejärjestöjen kesken. Järjestelyissä olivat mukana Iltakoulu, Staabi, Boomi, M@nager, Indecs ja
Johto. Iltakoulu hoiti paljon käytännön tehtäviä, jonka lisäksi hankimme tapahtumalle sponsoriksi
Punanaamion. Punanaamio tarjosi tapahtuman koristelun. Tapahtuma järjestettiin Bommarissa ja siellä oli
mahdollisuus pelata beer pongia, osallistua kilpailuihin sekä nauttia tarjoiluista. Tapahtuma oli erittäin
onnistunut ja osallistujia oli noin 100+. Osallistujilla oli korkea tunnelma ja järjestelyt sujuivat pääosin
hyvin, joskin käytännön työnjaossa oli pieniä puutteita. Tapahtuma oli esteetön.

Marraskuu
4.11. Ihastu Iltakouluun
Vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on esitellä Iltakoulun hallituksen, toimihenkilöiden
ja toimikuntien toimintaa ennen syyskokousta. Osallistujia tapahtumassa oli 20-25. Useat fukseista eivät
päässeet paikalle, ja osallistujamäärä olikin odotettua vähäisempi. Muilta osin tapahtuma oli onnistunut.
6.11. Iltakoulun keskusteluilta
Keskusteluilta oli Iltakoulun uusi tapahtuma konsepti, jonka tarkoituksena oli tarjota tilaisuus yhdistyksen
jäsenille keskustella tulevasta syyskokoukseta ja kehityssuunnista, jotka voivat nousta esille. Osallistujia oli
odotetusti suhteellisen vähän, mutta keskustelu itsessään oli mielekästä ja osallistujat kokivat tapahtuman
hyödyllisenä.
7.11. Presidentillistä keskustelua
Syksyn keskustelutilaisuudet päättyivät kunniavieraan kera, kun presidentti Tarja Halonen saapui Iltakoulun
vieraaksi. Toisena vieraana mukaan osallistui europarlamentaarikko Alviina Alametsä. Juontajana toimi
Samuel Jokela. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kanssa.
Tilaisuus järjestettiin Väinö Linna -salissa, joka oli täynnä kuuntelijoita. Keskustelun teema oli
rauhanrakentaminen, naistenoikeudet, EU:n ulko-ja turvallisuuspolitiikka ja Suomen ulkopolitiikan rooli
ihmisoikeuksien välittämisessä. Tilaisuuden lopuksi Tarja Halonen antoi Iltakoululle lahjaksi kirjan ”Kirjava
käsikirja kestävään kehitykseen”. Keskustelu oli mielekästä ja tapahtumasta tuli positiivista palautetta.
7.11. Iltakoulun pikkujoulut 2019
Marraskuussa 7.11, järjestivät perinteiseen tapaan fuksimme ainejärjestömme pikkujoulut. Pikkujoulujen
teema oli 2000-luku ja ne pidettiin Doriksessa. Fuksit veivät tapahtuman maaliin asti erittäin omaaloitteisesti ja tapahtuma oli mukava. Osallistujia oli noin 70. Aikataulutus tapahtumassa meni hieman
pieleen, joka johtui paljolti vieraiden myöhäisestä saapumisesta. Tämän lisäksi tapahtuman haalarimerkki
sai negatiivista palautetta jonkin verran. Tapahtuma ei ollut esteetön.
8.11. IK goes to Ballet
Tampere-talolla Joutsenlampi – baletin katselu. Osallistujia 16, lippu hintaan 30€/opiskelija. Tapahtumasta
viestintä oli koettu huonoksi ja kaikki halukkaat eivät olleet huomanneet ilmoittautumisen sulkeutumista,
mikä luonnollisesti harmitti kulttuurivastaavaa jälkikäteen. Muutama osallistuja löytyi myös Interaktion
puolelta tapahtumaan.
11.11. Iltakoulun työelämäilta
Työelämäilta oli tarkoitus järjestää yhdessä YKAn kanssa ja Iltakoulu jakoi SYYn ja YKAn tiedotteita
kanavissaan. Vuoden lopussa alumnipankkia kerrytettiin ja päivitettiin entisestään ja siitä informoitiin niin
nykyisten iltakoululaisten kuin alumneidenkin Facebook-ryhmissä.
16.11. Iltakoulu ry:n 44 vuosijuhlat - 17.11. Iltakoulun eliittisillis
Vuonna 2019 päästiin juhlimaan 44- vuotiasta Iltakoulua vuosijuhlien merkeissä. Vuosijuhlat pidettiin
juhlakuntoon koristellussa Nokian Kerholassa 16.11, jossa tarjoiltiin kolmen ruokalajin illallinen.
Kerhola toimitti juhlien ruuat ja tarjoilun. Vuosijuhlille osallistui arvioltaan 150 juhlijaa ja sillikselle
ilmoittautuneita oli 112. Vuosijuhlien jatkot järjestettiin Blumessa ja seuraavan päivän silliaamiainen Elitesaunojen Kymppikerholla. Vuosijuhlat itsessään onnistuivat loistavasti, mutta Blume sekä Kymppikerho
tuottivat ongelmia. Blume ei pitäytynyt sopimuksessaan vuosijuhlien osallistujille varatun tilan suhteen ja
Kymppikerho osoittautui puutteellisen pieneksi tilaksi näin isoon tapahtumaan. Kokonaisvaltaisesti
tapahtumasta on tullut paljon hyvää palautetta ja se oli onnistunut. Vuosijuhlat ovat Iltakoulun arvokkain ja
merkittävin perinne, jota tulee jatkaa.
19.11. Iltakoulun harkkainfo
Iltakoulun vuoden 2019 harkkainfo järjestettiin yliopiston tiloissa, luentosalissa A2a. Tilaisuudessa kuultiin
niin ulko- kuin kotimaan työharjoitteluista, sekä yleisesti yliopiston harjoittelukäytännöistä. Tilaisuudessa oli
tarjolla pientä purtavaa. Harkkainfo sai paljon hyvää palautetta tarpeellisuudestaan.
20.11. Lavatanssiharkat
Liikunta jatkoi toimintaa tanssin pyörteissä marraskuussa, jolloin järjestimme Poikkitieteellisten
lavatanssibileiden yhteydessä yhteiset lavatanssiharkat Biopsi ry:n kanssa. Harkat pidettiin Atalpalla 20.11.
ja osallistujia saapui paikalle noin 24.

21.11. Poikkitieteelliset lavatanssibileet
Marraskuun lopussa järjestettiin vielä Poikkitieteelliset lavatanssibileet yhdessä Biopsin kanssa 21.11.
Tapahtumakonsepti oli ollut jäähyllä yhden välivuoden mutta se otettiin nyt uudestaan tapahtumakalenteriin
mukaan. Työtä tapahtuman eteen tehtiin paljon ja työtaakka jaettiin suhteellisen lennosta järjestöjen kesken.
Tapahtuman markkinointi onnistui loistavasti, koska ennakkoliput myytiin loppuun. Lavatanssit järjestettiin
Panoramassa, jonne oli hankittu livebändi esiintymään. Osallistujia oli noin 400. Ongelmaksi koitui
kuitenkin tapahtumapaikka, jonne oli vaikea päästä, koska sinne kulkee ovelta vain yksi hissi. Jono oli pitkä
ja sisälle oli tungosta. Bändi aloitti tiettyyn aikaan, joten kaikki eivät kerenneet sisälle välttämättä edes koko
esityksen aikana. Tapahtuma olisi jatkossa hyvä järjestää logistisesti järkevämmässä paikassa, kuten esim.
Ilonassa. Teemanmukainen musiikki päättyi myös heti bändin lopettamisen jälkeen, josta tuli huonoa
palautetta. Panorama ei myöskään ole esteetön tila.
25.11. Alumnipaneeli
Alumnipaneeleista oli kertynyt jo kahden vuoden tauko, joten tapahtuma olikin toivottu vetäen noin 40
osallistujaa. Panelisteina tapahtumassa toimivat Saara Kuittinen VTT:ltä, Matti Muhli
Maanpuolustuskorkeakoulusta, Harri Kettunen CMI:ltä sekä Venla Voutilainen Ulkoministeriöstä.
Harmillisten viime hetken peruutusten myötä paneeli oli varsin kansainväliseen politiikkaan painottuva, ja
tähän tasapainoon toivotaan kiinnitettävän huomiota entisestään jatkossa. Muutoin tapahtuma oli todella
onnistunut, ja varsinaisen paneelin jälkeen siirryttiin jatkamaan ravintola Telakasta meille varattuun tilaan,
jossa päästiin keskustelemaan alumneiden kanssa astetta rennommin.
28.11. Skandaalisitsit
Marraskuuhun mahtui myös 28.11 järjestetyt Skandaalisitsit, jotka pidettiin yhdessä Patinan ja Vostokin
kanssa Messukylän työväentalolla. Iltakoulun tehtävä oli yleisen järjestelyn lisäksi tehdä plaseeraukset ja
hoitaa lipunmyynti Kide.app:in kautta. Sitsit myivät lähes loppuun, kun lippuja myytiin 118/120.
Tapahtumasta tuli Iltakoululaisilta jonkin verran huonoa palautetta, koska sitsikäytännöt nähtiin vieraina
johtuen siitä, että Iltakoulusta ei tullut toastia. Interaktio toimi sitseillä henkilökuntana. Yleisesti ottaen sitsit
kuitenkin olivat onnistuneet.

Joulukuu
2.12. Ilmajooga
Vuoden viimeinen liikuntatapahtuma järjestettiin 2.12. kun iltakoululaiset rauhoittuivat joulutunnelmaan
ilmajoogan parissa Lentävässä Matossa. Tunti tuli tarpeeseen kiireisen opiskelu ja liikuntavuoden päätteeksi
ja oli onnistunut. Osallistujia oli paikalla 15.
4.12. IK:n pikkujoulusauna
Pikkujoulut järjestettiin Ratinan saunalla ja tarjolla oli lautapelien sekä purtavan lisäksi secret santa.
Osallistujia oli noin 60-70 ja kaikki olivat erittäin tyytyväisiä. Tila oli esteellinen. Ratinan sauna oli soveltuva
paikka päättää Iltakoulun uskomattoman monipuolisen tapahtumarikas vuosi 2019
10.12. International Movies Sitsit
Tapahtumapaikkana Klubi 57. Lippuja myytiin noin 70 kappaletta, alkoholiton 13€ ja alkoholillinen 15€.
Teema oli onnistunut ja yhteistyö Johdon alaisten ainejärjestöjen ja ESN Fintin kanssa oli toimivaa. Sitseistä
saatiin positiivista palautetta.

