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Vuosijuhlatoimikunta
Iida Tani, Eveliina Kuusisto, Fanni Toimela, Roosa Käsmä, Mari Issakainen, Anni Ihalainen, Fiija Maunula,
Susanna Hyartt, Saara Hildén ja Emma Tuomela
Perinnetyöryhmä
Arttu Rintanen, Kalle Aro, Ville Tynkkynen, Yeti Kakko, Sanni Lehtinen, Eetu Tulonen, Roope Tukia, Aino
Kattilakoski, Milla Toivanen, Vili Kandic, Outi Helin, Antti Simi, Ville Rantala, Merita Töttölä, Juha
Kettinen, Roosa Tuukkanen, Ilkka Tiensuu, Niko Laine, Tommi Eskola, Mikko Lampo, Risto Niemikari,
Matias Oikari, Eetu Kreivi, Vera Järvenreuna, Emilia Tuurala, Saku Pesonen, Sakari Ilkka, Henri Kiiskilä,
Markus Rahja, Petra Pieskä, Aino Kattilakoski, Lotta Haataja, Kiia Karvonen ja Samuel Jokela.

Yleistä vuonna 2019
Iltakoulu ry on Tampereen yliopiston politiikan opiskelijoiden muodostama ainejärjestö. Iltakoulu yhdistää
Tampereen politiikan tutkimuksen opiskelijat eli politologit tarjoten heille muun muassa toimintaa,
tapahtumia ja edunvalvontaa. Yhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat jäsenistön edunvalvonta opiskeluun
liittyvissä asioissa, opiskelijoiden osallistaminen, yhteisöllisyyden luominen politologien ja läheisten
opiskelijajärjestöjen kesken sekä tulevaisuuteen valmistautuminen työelämä- ja alumnitoiminnan kautta.
Iltakoulun tehtäviin kuuluu myös järjestää jäsenistöllemme runsaasti erilaista ja monipuolista vapaaajantoimintaa muun muassa juhlien, liikunnan, kulttuurin ja kansainvälisyyden saralla.
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry:n vuosi 2019 oli kokonaisuudessaan
onnistunut. Toimintasuunnitelman noudattamista seurattiin vuoden aikana sekä uusia avauksia eri
sektoreilla toteutettiin taloudellisten resurssien puitteissa. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman pohjalta
nousi uuden johtamisen ja talouden tiedekunnan toiminnan muovaaminen perinteisen edunvalvonnan
lisäksi. Politiikan tutkimuksen uuden opetussuunnitelman ja uuden yliopiston valmisteluun liittyvät asiat
olivat myös keskiössä. Lisäksi jäsenistön yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat sekä yhdenvertaisuuden ja
jäsenistön osallisuuden kehittäminen ainejärjestössämme olivat keskeisiä tekijöitä vuonna 2019.
Kokonaisvaltaisesti kehitystä tapahtui erityisesti varainhankinnassa (puolueiden rahavirtojen
hyödyntäminen), tutor-toiminnassa, excutoiminnassa, yhdenvertaisuusasioissa (esim. tukihenkilöt),
viestinnässä (uudet päivitetyt nettisivut) ja ruohojuuritasoa koskettavissa kokeiluissa.
Uudenlaisia vapaa-ajan tapahtumia lisättiin, kuten esimerkiksi vappuviikkojen Wappulove tapahtuma, wine
tastingiä rauhallisena illanviettona, liikunnan monipuolisia kokeiluja, kuten jousiammunta ja kiipeily,
lähiympäristöön tehtiin retki fuksien kanssa, kansainvälisyyttä tuotiin esimerkiksi pelaamalla jalkapalloa
(jumppapalolla) vaihto-opiskelijoiden kanssa ja yhteistyösitsejä organisoitiin muiden ainejärjestöjen kanssa.
Iltakoulu sai myös isännöidä keskustelutilaisuuksia, joihin osallistui kunniavieraina mm. Presidentti Tarja
Halonen, Erkki Tuomioja, Alviina Alametsä ja Hiski Haukkala. Vastaavanlaisia tapahtumia suositellaan
jatkettavaksi seuraaville vuosille.
Kehitettäviä kohteita seuraavalle vuodelle jäi ainakin tapahtumatiedotuksessa ja kansainvälisten
opiskelijoiden tavoittamisessa. Tapahtumatiedotuksessa kehityskohde liittyy tiedotuksen myöhäisyyteen.
Kyse ei ollut laajasta ongelmasta vaan enemmän tapauskohtaisesta. Tapahtumia koskeva tiedottaminen ei
ikinä voi olla liian aikaisin. Onnistunutta on, että kaikista tapahtumista tiedotettiin kahdella kielellä ja
tapahtumien esteettömyys- ja tukihenkilötiedot ilmoitettiin facebook-eventeissä. Tapahtumatiedotus oli
laadukasta vuonna 2019. Kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamista pyrittiin lisäämään ja siinä tehtiin
edistysaskelelta, mutta laaja integraatio osaksi Iltakoulun toimintaa tuottaa haasteita.
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Tapahtumasektorin toiminta oli monella tavalla onnistunutta, tapahtumia oli paljon ja suurimpaan osaan
niistä osallistui 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.
Alumnitoiminta kehittyi aikaisempaan toimintaan nähden. Aktivointi oli laadukkaampaa ja myös
näkyvämäpää. Vuoden 2018 toimintakertomuksessa mainittiin, että alumnitoimintaa ei erityisemmin ollut ja
olisi hienoa, jos uusi hallitus keksisi keinot alumniemme aktiivisempaan tavoittamiseen. Vuoden 2019
hallitus otti tehtävän vastaan ja onnistui tavoittamaan laajemman alumniyleisön sekä viemään yhdistystä
uuteen suuntaan teeman kanssa esimerkiksi keskusteluiltojen ja paneelien kautta. Tätä kehitystä toivotaan
vuodelle 2020.
Viestintä oli pääsääntöisesti erinomaista. Huomioitavaa oli, että keväällä viestintä peittyi tapahtumien
runsauteen, joka tuotti omia haasteita, mutta niistä selvittiin. Yhdistyksen laajemman näkyvyyden
kattaminen voi tulevaisuudessa työllistää yhtä viestintävastaa liikaa ja siksi syyskokoukseen 2019 esitettiin
tehokkaampaa viestintätoimikuntaa. Vuonna 2018 todettu kehityssuunta oli, että useat tiedotukset
tapahtumista hukkuvat aktiivisimpina viikkoina, tätä kehitystä korjattiin luomalla laajoja kokonaisuuksia
esimerkiksi vappuviikoista, joihin listattiin kaikki tapahtumat ja tuotiin informaation yhden katon alle.
Viestinnän suuri saavutus oli Iltakoulun nettisivujen uudistaminen ja ilmeen päivittäminen.
Vuonna 2019 yhteydenpitoa muihin Suomen politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestöjen kesken
pyrittiin täydentämään ja lisäämään. Iltakoulu edusti ympäri Suomea eri ainejärjestöjen vuosijuhlilla ja oli
aktiivinen toimija POP-päivillä. Niistä seurannut julkinen keskustelu politiikan tutkimuksen ainejärjestöjen
sitsikulttuureista herätti mediassa asti ihmetystä ja pohdintaa. Tästä puheenjohtajan johdolla pyrittiin
tarkastelemaan mahdollisuuksia laajemmalle yhteistyölle muiden politiikan tutkimuksen ainejärjestöjen
kanssa. Tulosta ei syntynyt toimikauden lopun häämöttäessä, jonka takia vuonna 2020 olisi tärkeää
tarkastella mahdollisuutta kehittää yhteisiä sitsisääntöjä tuleville POP-päiville, jotta vastaavanlaisia.
tapauksia voidaan ennaltaehkäistä ja systemaattisia ongelmia purkaa.
Iltakoulun hallitus jatkoi aktiivista yhteistyötä Tampereella muiden ainejärjestöjen kanssa. Hallitus edusti
yhdistystä useasti osallistuen monien Tampereen yliopiston ainejärjestöjen vuosijuhlille. Yhteistapahtumia
oli vuoden aikana useita, ja erityisesti tapahtumasektorilla Johto ry:n alaisten järjestöjen kanssa toimittiin
vuoden aikana tiiviisti. Boomin, Staabin, Iltakoulun ja Johdon puheenjohtajien välinen yhteistyö oli
aktiivisempaa, osallistavampaa ja läheisempää kuin koskaan aiemmin. Yhdessä olimme vahvoja esimerkiksi
uutta yliopistoa ja -tiedekuntaa koskevissa kannanotoissa ja vaikutustyössä. Työskentely dekaanin kanssa
tuotti oman tuloksensa edunvalvonnassa ja siksi tämä kokonaisvaltainen yhteistyö asettaa kulmakiven
johtamisen ja talouden tiedekunnan sisäiselle toiminnalle, jota tulee jatkaa vuosien aikana.
Iltakoulun toiminnan keskiössä oli yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden korostaminen ja näiden asioiden
eteen teimme paljon työtä. Tukihenkilötoiminta uudistui TREY:n alaisuudessa ja sen rinnalle nousi
ylioppilaskunnan omat häirintähenkilöt. Iltakoulu käytti tapahtumissa koko vuoden ajan tukihenkilöitä,
joiden tarkoituksena oli toimia matalan kynnyksen tukena häirintätilanteissa. Tukihenkilötoiminnassa
painotettiin luottamuksellisuutta, ja häirintätilanteissa tukihenkilöitä ohjeistettiin neuvomaan häirintää
kokenutta lähestymään TREY:n koulutettuja häirintäyhdyshenkilöitä. Iltakoulun ja uuden ylioppilaskunnan
toiminta koettiin tarpeellisiksi sekä onnistuneeksi ratkaisuiksi, mutta kehittämistä ja omakohtaisia haasteita
ilmeni myös.
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. Iltakoulun haasteena on sen oma sitsikulttuuri ja miten se
voidaan muokata aikaansa sopivaksi. Suurempia skandaaleja ei ollut vuonna 2019, mutta perusteltua on
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tarkastella sitsien kokonaisvaltaista toimintakulttuuria uudestaan jäsenistön kanssa vuonna 2020.
Tapahtumissa nousi myös esille ilmastoystävällisyys sekä erilaisten ruokavaihtoehtojen tarjoaminen.
Iltakoulu implementoi vuonna 2019 useita tavoitteita perinteisten järjestötoimien avulla ja kehitti toimintaa
aktiivisen ruohonjuuritason toiminnan kautta, jossa jäsenten osallisuutta tarkastellaan pitkäjänteisen
päätöksenteon kautta. Pitkäkestoisemmaksi tavoitteeksi asetettiin, että Iltakoulu toteuttaa ja vahvistaa
jäsendemokratiaa yhdistyksen toiminnassa. Iltakoulun toiminta oli vuonna 2019 avointa, suvaitsevaa ja tasaarvoista, kuten aikaisemminkin. Keskeinen toiminnan aktiivisuutta kuvaava mittari on yhdistyksen jäsenten
osallisuus, joka oli vuonna 2019 kiitettävää tasoa. Tulevaisuutta varten tavoitteena on, että koko jäsenistöä
aktivoidaan osallistumaan toimintaan. Tämä varmistetaan järjestämällä profiililtaan erilaisia tapahtumia
sekä huolehtimalla monipuolisesta ja kiinnostavasta viestinnästä. Lisäksi jäsenistölle tarjotaan laajempaa
osallisuutta tulevan vuosikymmen aikana.
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. Iltakoulu oli, on ja
tulee olemaan yhteisö, joka tarjoaa mielekkäitä ja innostavia tapahtumia Tampereen politiikan tutkimuksen
opiskelijoille ja antaa heille tunteen, että he ovat osa laajempaa ryhmää. Tämä toteutuu moninaisten
tapahtumien kautta. Iltakoulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön sen jäsenille, jota ei muualta löydy. Tämä
oli vuoden 2019 tavoite.

Koulutuspolitiikka
Koulutuspolitiikan osalta vuosi 2019 keskittyi pääasiassa Tampere3 -hankkeen toteutukseen ja uuden
yliopiston alkutaipaleen seuraamiseen ja siihen vaikuttamiseen sekä tutkinto-ohjelman sisäisiin käytäntöihin
ja edunvalvontaan. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava seurasi hallitusvuoden ajan eri tiedotuskanavia,
sekä osallistui tilaisuuksiin koskien uutta yliopistoa ja sen käytännön asioita, kuten uuden SISU –
järjestelmän käyttöönottoa sekä yliopiston yhteisiä käytäntöjä, kuten lukuvuoden aloitusajankohtaa koskien.
Ongelmia vuoden 2019 aikana oli hieman epäselvät käytännöt ja ajoittain vähäinen informointi
opiskelijoiden suuntaan. Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava pyrki kuitenkin osallistumaan
vaikutustyöhön yhdessä eri sidosryhmien kanssa jäsenistön edunvalvonnan toteuttamiseksi. Vuonna 2019
aloitti toimintansa Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry (Johto ry) ja Iltakoulu oli aktiivisena
toimijana myös Johto ry:n kautta tehdyissä koulutuspoliittisissa kannanotoissa sekä pyrki pitämään
aktiivisesti yhteyttä uuteen tiedekuntaan. Iltakoulu oli myös vuonna 2019 mukana allekirjoittamassa
yliopiston Johtosääntö -aloitetta, jonka tarkoituksen on parantaa yliopistodemokratiaa.
Alkuvuodesta 2019 Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava järjesti yleisen rekrytoinnin jäsenistölle, jonka
tarkoituksena oli saada opiskelijaedustus erilaisiin työryhmiin. Työryhminä jatkoi politiikan tutkimuksen
perinteinen opetusneuvosto. 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.
Uuden yliopiston ja tiedekunnan käytäntöjä yhtenäistettiin alkuvuodesta ja politiikan tutkimuksen
opetusneuvoston lisäksi perustettiin koulutuksen suunnitteluryhmä, jossa koulutuspoliittinen vastaava toimi
sihteerin tehtävissä ja piti huolen opiskelijaedustuksesta. Lisäksi tiedekuntaan perustettiin koulutuksen
ohjausryhmä, jossa Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava toimi politiikan tutkimuksen
opiskelijaedustajana, tässä työryhmässä Iltakoulun puheenjohtaja toimi varaopiskelijaedustajana. Vuosi
2019 oli opetussuunnitelmatyön osalta suhteellisen hiljainen, koska opetussuunnitelmaa päivitettiin vain
muutamilta osilta. Vuonna 2020 politiikan tutkimuksessa käynnistyy kolmen vuoden (2021-2024)
opetussuunnitelmatyö.
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Koulutuspoliittinen vastaava lisäksi piti yhteyttä asianmukaisiin sidosryhmiin ja toimijoihin osallistumalla
esimerkiksi Johto Ry:n koulutuspoliittisiin kollegioihin, TREY:n Kupillinen kopoa -tilaisuuksiin sekä
henkilökunnan kanssa järjestettyihin kokouksiin sekä työryhmiin. Keskusteluyhteys toimi siis aktiivisena
Tampereen yliopiston muihin koulutuspoliittisiin toimijoihin myös vuonna 2019. Koulutuspoliittinen
vastaava seurasi myös ahkerasti eri sähköpostilistoja, yliopiston intraa sekä tiedotti politiikan tutkimuksen
opiskelijoille tärkeistä koulutuspoliittisista asioista, harjoitteluun liittyvistä uutisista, opintosuunnan
täsmentämisestä sekä opintokokonaisuuksista.
Perinteeksi muodostuneeseen tapaan Iltakoululta kerättiin sähköisesti lukuvuosipalaute. Koulutuspoliittinen
vastaava kokosi yhdessä puheenjohtajan kanssa palautteesta koosteen, joka esiteltiin henkilökunnan ja
opiskelijoiden yhteisessä Simaa ja tippaleipiä – tilaisuudessa toukokuussa. Koosteesta käytiin keskustelua
henkilökunnan kanssa myös jälkikäteen tarkoituksena kiinnittää huomiota erityisesti hyvän ohjauksen
käytäntöihin, palautteiden antoon, kurssien aikataulutukseen, kurssitarjontaan sekä teemojen painotuksiin.
Lukuvuosipalauteen ohessa valittiin palautteen pohjalta myös perinteisesti lukuvuoden paras opettaja sekä
vuoden paras kurssi. Vuoden opettaja sekä kurssi palkittiin Simaa ja tippaleipiä -tilaisuudessa.
Vuonna 2019 erityishuomiota vaati myös harjoittelutukeen liittyvät asiat. Pitkään on pohdittu politiikan
tutkimuksen harjoittelun vapaaehtoisuutta ja mahdollista tarvetta muuttaa työharjoittelu osaksi opintoja.
Vuonna 2019 vaikutti, että kaikki harjoittelutukeen oikeutetut opiskelijat saivat yliopiston harjoittelutuen,
mistä oltiin alun perin huolissaan. Harjoittelutukeen liittyen ilmeni kuitenkin loppuvuodesta 2019 ongelma,
joka saattoi vaikeuttaa politiikan tutkimuksen opiskelijoita hakeutumaan ja pääsemään alkuvuoden
harjoitteluihin. Harjoittelu ei ole politiikan tutkimuksessa pakollinen osa opintoja, joten harjoittelutuen
myöntämisen aikatauluista ei voida joustaa erityistapauksissa, joissa esimerkiksi työnantaja vaatii
aikaisemin päätöksen tuen myöntämisestä. Tästä keskusteltiin politiikan tutkimuksen henkilökunnan kanssa
ja koulutuspoliittinen vastaava otti aktiivisesti osaa keskusteluun, tuoden esiin opiskelijoiden näkökulman
aiheeseen. Jatkossa on edelleen tarvetta huolehtia opiskelijoiden äänen kuulumisesta liittyen
harjoittelukäytäntöihin tutkinto-ohjelmassa.

Talous
Vuosi 2019 oli Iltakoululle taloudellisesti erittäin onnistunut. Varainhankinta oli erittäin menestyksekästä,
kuten myös oheistuotteiden myynti niin ainejärjestötilassa kuin erilaisilla markkinoilla ympäri vuoden.
Jatkossa kehotetaankin vahvasti osallistumista lukuisille järjestömarkkinoille. Iltakoulu käytti huolellista ja
jämptiä talouden ylläpitoa, jossa suuret hankinnat tarkasteltiin yhdessä läpi. Vuoden 2019 taloutta ja
rahastonhoitamista vaikeutti rahastonhoitajan yllättävä eroaminen syyskuussa. Tämä vaikeutti hetkellisesti
taloudenpitoa sekä tilien seuraamista. Suuria hankintoja saatettiin tehdä hallituslaisten omista varoista
rahastohoitajan ollessa estynyt eroamisen seurauksena tai, ettei tämä ollut tavoitettavissa. Hallitus reagoi
poikkeukseen ja lopulta nimitti sihteerin toimimaan väliaikaisena rahastonhoitajana. Rahastonhoitajan
tehtäviä pyrittiin jakamaan hallituslaisten kesken, jotta kukaan ei kuormittuisi liikaa. Tätä varten luotiin oma
viestintäkanava. Tästäkin huolimatta aiheutti eroaminen ja tehtävien jako aiheutti muutamalle
hallituslaiselle liiallista kuormittumista oman sektorin lisäksi. Hallitus pyrki reagoimaan ja auttamaan aina
tarvittaessa. Tehtävien luonne myös rajoitti tätä.
Käteiskassan kirjanpidon huolellisuutta varten ostettiin ainejärjestötilaan vihko nimenomaisesti tuotteiden
myyntiä varten, mutta käteiskassan seuraaminen oli silti haastavaa, osin rahastonhoitajan eroamisen vuoksi.
Jatkossa kehotetaan edelleen rahaliikenteen siirtämistä tilisiirtojen puolelle käteiskassaan liittyvien
jokavuotisten ongelmien vähentämiseksi. Iltakoulu on vakavarainen järjestö, jonka resurssit riittivät vuoden
aikana monipuoliseen toimintaan ja riittävät tulevaisuudessakin. Vuotta varten suunniteltu talousarvio
ylitettiin lähes kaikilla sektoreilla, mutta valmennuskurssin tuotot, uudet onnistuneet tapahtumakonseptit
sekä onnistunut varainhankinta mahdollistivat tämän. Vuonna 2019 perustettiin Iltakoululle MobilePay,
joka otetaan käyttöön vuonna 2020.
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Viestintä, sosiaalipolitiikka ja ympäristö
Kuten aiempina vuosina, Iltakoulun keskeisempinä tiedotuskanavina toimivat vuonna 2019 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. TREY:n sähköpostilistoilta tulleita viestejä
välitettiin jäsenistölle ja eri sektoreiden viestintä pyrittiin pitämään selkeänä kokoamalla viesteistä
yksittäinen laajempi uutiskirje. Tiedotuksessa käytettiin sunnuntaisin Facebookiin ja sähköpostilistoille
lähetettyä viikkotiedotetta, johon oli kerätty viikon tapahtumat ja muuta olennaista informaatiota.
Vuoden 2019 viestintäsektorin merkittävimpiä hankkeita oli, että Iltakoulu uudisti kokonaisvaltaisesti
nettisivunsa ja samalla päivitti omaa graafista ilmettään. Pyrkimyksenä oli pitää sivut ajan tasalla, jotta
kaikki oleellinen tieto löytyisi kattavasti eri lähteistä. Laaja uudistaminen selkeytti aikaisempia sivuja ja
käyttäjäkokemusta. Uudet sivut olivat investointina erittäin laadukas ja perusteltu sijoitus yhdistyksen
ilmeen päivittämisessä uudelle vuosikymmenelle. 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.
Jäsenistölle on lähetetty kutsu ennen jokaista hallituksen kokousta. Kutsussa sekä Iltakoulun nettisivuilla on
ilmoitettu kokouspaikka ja -aika. Lisäksi jokaisen kokouksen jälkeen jäsenistölle on lähetetty tiivistelmä
kokouksessa käsitellyistä asioista. Näin hallituksen toiminta on pyritty pitämään avoimena ja helposti
lähestyttävänä. Kokoukset ovat myös avoimia jäsenistölle ja ne järjestetään julkisissa tiloissa, joihin kaikilla
jäsenillä on mahdollisuus päästä. Sähköpostilistojen rinnalla toisena aktiivisena tiedotuskanavana on
toiminut Facebook. 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 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. Tätä periaatetta tulee noudattaa huolellisesti.
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 sekä jäsenistölle että ainejärjestön 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 järjesti jälleen Instagram-kamppanjoita, joissa nousi esille
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hallituksen esittäytyminen, erilaisten työharjoitteluiden esittely ja tapahtumista satunnaiset ” behind the
scenes” osat.
Iltakoulu piti toistaiseksi Twitter tilinsä epäsäännöllisemmässä käytössä, sillä sen kautta ei ole tarkoitus
tiedottaa samoista asioista kuin muillakin Iltakoulun viestintäkanavilla. Tiliä käytettiin vähäisesti ja isoin
päivitys tuli syyskokouksen ketjusta. Sen sijaan omien ja muiden opiskelijoiden lisäksi Twitterin kautta on
voitu tavoittaa esimerkiksi politiikan tutkimuksen henkilökuntaa tai laajemmin yliopiston erilaisia
toimijoita.
Vuonna 2019 Iltakoulun toiminnasta kerättiin jälleen jäsenistön palautetta. Pitkin vuotta muistuteltiin
erilaisista virallisista palautekanavista eli hallituksen sähköposteista ja verkkosivuiltamme löytyvästä Google
Forms -muotoisesta palautelomakkeesta. Näiden lisäksi keskeisenä palauteväylänä toimi vuoden lopussa
toteutettu toimintakysely. Nämä toteutettiin aiempien vuosien tapaan Google Forms - palvelulla. Kyselyistä
tiedottaessa painotettiin vastaamisen tärkeyttä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.
Sosiaalipolitiikasta tiedotettiin tänäkin vuonna TREY:n asiantuntijoiden pohjalta. Ympäristöarvot
toteutuivat Iltakoulun toiminnassa muun muassa kierrättämällä jätteet mahdollisuuksien mukaan niin
tapahtumissa kuin ainejärjestötilassa. Iltakoulu lähti mukaan myös Ilmastoveivi2019 kampanjaan, jossa se
tiedotti kampanjan kannalta oleellista informaatiota. Iltakoulu osallistui myös lihattomaan lokakuu
haasteeseen, joihin myös hallituslaiset osallistuivat henkilökohtaisesti. Ainejärjestötilassa tarjoiltu kahvi oli
Reilun kaupan tuotetta. Lisäksi sitseillä tarjoiltu ruoka pyrittiin pitämään ilmastoystävällisenä hiilijalanjäljen
minimoimiseksi. Ympäristösektorista on tiedotettu kautta vuoden.

Kulttuuri
Vuonna 2019 Iltakoulun kulttuurisektori järjesti monipuolisesti toimintaa jäsenistölle. Kulttuurivastaava
myös informoi jäsenistöä Tampereen kulttuuritarjonnasta kulttuurisähköpostilla. Edellisestä vuodesta
poiketen pokeri- ja beer pong -turnaukset eivät vuonna 2019 olleet kulttuurivastaavan vastuulla, vaan
bilesektori otti ne kontolleen omasta aloitteestaan.
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.
13.2. IK:n leffailta. Ilmainen leffailta 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.
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 €.
15.3. Tasa-arvon hengailuilta. Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi järjestettiin yhteistyössä
Interaktion kanssa tasa-arvoteemainen hengailuilta, johon Mansen akateemisesta gangsta-rap –seurasta
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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.
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. 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 hallituslaiset hoitivat hienosti
tapahtuman loppuun saakka. Osallistujia oli mukavasti, tapahtuma ilmainen.
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. Kv-osallistujia olikin tapahtumassa mukavasti.
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.
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.
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.
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.
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.
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Liikunta ja liikuntatapahtumat
Iltakoulun liikunta jatkui vuonna 2019 aktiivisena. Vuoden tavoitteena oli tarjota iltakoululaisille
monipuolista liikuntaa tukeutuen toimintasuunnitelmaan, sekä erityisesti kuunnella jäsenistön toiveita
liikuntatapahtumien suhteen. Vuoden tapahtumat koostuivat noin kuukausittaisista liikuntakokeiluista,
palloilusarjoista, liikuntatapahtumista sekä Atalpan liikuntavuoroista. Atalpalla on liikuttu eri vuoroilla
poikkitieteellisesti, sekä pelkän Iltakoulun omalla lentopallovuorolla.
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.
Seuraava tapahtuma oli itse Kyykkä, mikä 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.
Seuraava tapahtuma oli IK kiipeilee 11.3. ja 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.
Huhtikuussa 1.4. järjestettiin keilauskokeilu, jossa iltakoululaiset lähtivät keilaamaan Space Bowling
Centeriin. Osallistujia oli paikalla 8 ja tapahtuma oli oikein onnistunut. 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.
Syksyn ensimmäinen tapahtuma oli 27.8. järjestetty IK<3International hiiriviikoilla. Tapahtuman ideana oli
tutustua uusiin vaihto-opiskelijoihin norsupallon merkeissä Käpylän kentällä. Päivä oli aurinkoinen ja keräsi
noin 30 osallistujaa pelaamaan, sekä kannustusjoukoiksi. Syksyn toinen tapahtuma oli 24.9. jolloin
iltakoululaiset lähtivät jousiampumaan Osmonmäen väestönsuojaan Tampereen Jousiampujien
opastamana. Osallistujia oli noin 10, opetus oli laadukasta ja iltakoululaisilla oli hauskaa.
Seuraava 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 Poikkitieteellisten lavatanssibileiden yhteydessä yhteiset
lavatanssiharkat Biopsi ry:n kanssa. Harkat pidettiin Atalpalla 20.11. ja osallistujia saapui paikalle noin 24.
Opettaja oli innostava ja harkat saivat paljon hyvää palautetta. 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.
Kevään futsalsarjassa Työväen Ampujat ei selvinnyt mitalipeleille, mutta syksyn jalkapallosarjassa pääsimme
pronssiottelun, jossa hävisimme Staabille ja sijoituimme neljänneksi. Vuotuiset lentopallon OSM-kisat olivat
jäsenistölle huonoon aikaan, emmekä saaneet joukkuetta kasaan kisoihin. Liikunnalle tehtiin myös muutama
hankinta vuoden aikana, joihin kuului uudet maalivahdinvarusteet sählyvuorolle yhdessä Staabin ja Boomin
kanssa, sekä maalivahdin hanskat jalkapalloon.
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Ainejärjestötila
Pinni A:n 4089 tilassa sijaitseva ainejärjestötila toimi vuonna 2019 hyvin aktiivisena ja suosittuna jäsenistön
kohtaamispaikkana. Ainejärjestötilassa päivystettiin lukuvuoden aikana perinteisesti maanantaista
torstaihin kahdestatoista kahteen. Päivystäjinä toimivat hallituslaiset sekä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet
iltakoululaiset. Ainejärjestötilaa, kuten myös muun muassa pelejä ja kahvikannuja, tarjottiin myös muiden
järjestöjen käyttöön kuten Eurooppanuorille ja YK-yhdistykselle. Suosittua pullatiistaita jatkettiin ja se
pyrittiin järjestämään joka toinen tiistai. Syksyllä leipojien saaminen oli haastavampaa, mutta pullatiistaita
saatettiin kompensoida esimerkiksi ostamalla valmispullia. Vuoden aikana järjestettiin myös moninaisia
päivystyksiä kuten FAIA:n ystävänpäiväpäivystys, joulubingopäivystys sekä fuksipäivystyksiä. Tila pyrittiin
pitämään viihtyisänä ja siistinä, pitämällä esimerkiksi kolme suursiivousta vuoden aikana. Vuodelle 2020
kehotettiin pöytäkirjojen uudelleensijoittamista tilan optimoimiseksi. Myös vuonna 2019 ainejärjestötilassa
tiedotettiin tapahtumista, myytiin lippuja iltakoulun tapahtumiin ja se toimi jälleen oivana tilana
yhteisöllisyyden luomiselle politologien välille.
Uusia hankintoja vuonna 2019 olivat uudet kahvikupit, Cards Against Humanity -lautapeli, kynäteline,
kyniä, saksia, bingolaite, kerhopullo sekä erillinen vihko oheistuotteiden myyntiä varten. Iltakoulu sai myös
lahjoituksena uuden vedenkeittimen. Perinteisen sekajäteroska-astian sekä bioroska-astian lisäksi luotiin
roskakorit paperille sekä kartongille kierrätyksen edistämiseksi. Uutena tuli vuonna 2019 myös kahvipassi,
jonka hinnan istuva hallitus voi määritellä parhaaksi katsomallaan tavalla. Kahvipassi tarjoaa
mahdollisuuden irtautua kahvikassasta, joka on koettu viime vuosina epäkäytännöllisenä. Näin ollen
jatkossa kahvit ja maidot voidaan hakea kulukorvauksella. Myös oheistuotteiden myynti ainejärjestötilassa
oli erittäin onnistunutta tänä vuonna.
Vuodelle 2020 valittiin ainejärjestötilatoimihenkilö vastaamaan ainejärjestötilan toiminnasta.
Ainejärjestötilan ylläpitäminen saattaa olla yllättävän työlästä, jolloin toimihenkilön pestin luominen tarjoaa
tarvittavan ajan valjastaa ainejärjestötilan koko potentiaali.

Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Tutorointiin panostettiin myös vuonna 2019 yhtenä Iltakoulun tärkeimmistä osa-alueista. Tutoroinnissa
tärkeimpänä pidettiin uusien opiskelijoiden opastamista yliopisto-opintojen alussa sekä heidän
tutustuttamistansa kanssaopiskelijoihin ja Iltakouluun. Tutoreiden rekrytoiminen aloitettiin hyvissä ajoin
helmikuun alkupuolella ja motivaatiokirjeitä tuli tasan 17. Hakemuksista yksi hylättiin hakemuksen
myöhästyttyä merkittävästi viimeisestä mahdollisesta lähetyspäivästä. Tutoreistamme 14 toimi fuksien
tutoreina ja 3 maisteritutoreina. 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 tutorkoulutuksiin.
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 2018 nähden samankaltaisina, mutta
täysin uusina tapahtumakonsepteina toimivat Fuksipiknik, Maistereiden huurteinen seikkailu ja Hiirten
metsäseikkailu. Tapahtumakuvauksiin lisättiin ensimmäistä kertaa maininta, mikäli tapahtuma luokiteltiin
täysin alkoholittomaksi. Hiiripassit jaettiin myös vuonna 2019 ja eniten pisteitä suorittaneet fuksit palkittiin
hiirikuninkaallisiksi. Hiiriviikkojen ohjelma pyrittiin järjestämään monipuolisesti niin, että kaikki
viihtyisivät ja myös alkoholittomia tapahtumia olisi mukana aiempaa enemmän. Keväällä tutorit kävivät
tutormiittien lisäksi myös tapaamassa uusia potentiaalisia fukseja valmennuskurssi-iltamassa, joka
järjestettiin Iltakoulun valmennuskurssin osallistujille.
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Myös maisteritutorointia järjestettiin vuonna 2019. Maisteritutoreita oli lopulta 3, joista vain yksi oli itse
maisterivaiheessa. Maisterifukseja oli yhteensä 7, ja muutama heistä osallistuikin aktiivisesti myös sekä
Hiiriviikkojen että syksyn muihin tapahtumiin. Lisäksi maisterituutoroinnin ryhmään otettiin mukaan
muutama vanhempi fuksi, jotka saapuivat opiskelemaan siirtohaun kautta. Maisterifuksien aktiivisuus
osoitti, että maisterifuksit tulee ottaa aktiivisesti huomioon tutoroinnissa myös tulevaisuudessa.
Maisterifukseille järjestettiin omana tapahtumana Maistereiden huurteinen seikkailu, jossa kierrettiin
pubirundimaisesti keskustan alueen pubeja. Tapahtumaan osallistui hyvin myös muita maisteriopiskelijoita,
ja vastaaviin tapahtumiin tuli toiveita myös tulevaisuutta ajatellen.
Kesällä uusia opiskelijoita lähestyttiin kirjeitse ja sähköpostitse. Tämän lisäksi tutorit soittivat kaikille omien
tutorryhmiensä jäsenille tiedustellakseen tuntemuksia syksystä. Samalla pyrittiin varmistamaan, että fuksit
saavat vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Fukseille teetettiin fuksikysely, josta esille tulleiden
seikkojen perusteella fuksit jaettiin edellä mainittuihin tutorryhmiin. Tiedotusta hoidettiin aktiivisesti
Facebookissa ja omissa Whatsapp-ryhmissä.
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. 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.
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. 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. 21.8. vuorossa oli
fuksipiknik, joka toteutettiin rennosti Sorsapuistossa. Tapahtumassa olisi voinut olla enemmän ohjelmaa,
mutta osallistujia oli noin 45. 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.
Toinen Hiiriviikko käynnistyi maanantaina 26.8. Hiirten metsäseikkailun parissa. 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. Tiistaina 27.8. jatkoimme
norsupallon parissa, kun järjestimme IK loves International -tapahtuman Käpylän kentällä. Tapahtumaan
järjestettiin yhteislähtö ja se keräsi noin 45 osallistujaa, joista tosin alle puolet pelasi. Osa osallistujista jäi
tapahtuman jälkeen vielä uimaan Rauhaniemeen sekä pelaamaan korttia kentän laidalle. Vaihto-oppilaita
tapahtumassa oli mukana alle 10.
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. Torstaina 29.8. vuorossa oli jälleen ikoninen
fuksimökki. Palökärjessä toteutettu mökkireissu keräsi noin 50 osallistujaa ja sai kiitosta jopa fuksiviikkojen
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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.
Viikon viimeisimpänä tapahtumana sunnuntaina 1.9. oli erään tuutorimme luona järjestetty Eeppinen
pelielämys. Vuorossa oli naposteltavaa, lautapelejä, pleikkapelejä sekä Blackjackia. Osallistujia oli noin 30.
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. Tiistaina 3.9. noin 25 fuksia osallistui yhteislähtöön Syysfesteille Särkänniemeen.
Tapahtumassa itsessään väki hajaantui, mutta sää oli varsin otollinen ja tapahtuma viihtyisä. Keskiviikkona
4.9. järjestettiin Saunaretki Rauhaniemen kansankylpylään. Osallistujia oli hyvin, mukaan lukien myös
vanhempia opiskelijoita. Tapahtuma sai kiitosta erilaisesta konseptistaan ja alkoholittomuudestaan. Kolmas
hiiriviikko päätettiin torstaina 5.9. Challenge Acceptedin ja Kekkosbileiden parissa. 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.
Neljäs hiiriviikko sisälsi Lukuvuoden avajaiset, Johtajuussymposiumin sekä Fuksisitsit. Fuksisitseillä oli
paljon osallistujia ja tapahtuma onnistui hyvin. Sitseillä palkittiin hiirikuninkaalliset. Teemana oli
kotipaikkakunta.
Hiiriviikoista erillään järjestettiin vielä Haalarikastajaiset lokakuussa. 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.
Neljä viikkoa kestäneet Hiiriviikot olivat intensiiviset, mutta toisaalta hiiriviikkojen pidentäminen kolmesta
viikosta neljään viikkoon salli enemmän ohjelmasta vapaita päiviä aikatauluun. Hiiriviikot loivat
yhteishenkeä ja toivat Iltakoulun toiminnan fukseille tutuiksi. Kokonaisuudessaan Hiiriviikoista saatiin
hyvää palautetta, vaikka osittain palautetta tuli myös siitä, että fuksit jakaantuivat tiettyihin porukoihin.
Tuutorointia järjestettiin fuksiviikkojen ajan niin runsaan tiedottamisen kautta, järjestämällä
tutortapaamisia sekä uutena konseptina järjestäen Lipastohelppejä. Lipastohelpit toimivat matalan
kynnyksen tapaamisina, joissa fuksit saivat tulla kyselemään tuutoreilta apua niin opintojen kuin muiden
uusien asioiden tiimoilta. Lipastohelpit saivat hyvää palautetta, vaikka osallistujien määrä oli vähäinen.
Lisäksi hallinnon puolelta pyysimme järjestämään koulutusta SISU-järjestelmästä. Koulutukseen osallistui
noin 10 fuksia. Aj-tilaan pyrimme tutustuttamaan fukseja fuksipäivystyksien kautta ja syksyllä 2019 fuksit
viihtyivätkin erittäin hyvin ainejärjestötilassa.
Iltakoulun toiminnassa vuonna 2019 yhdenvertaisuus on toteutunut niin pyrkimyksinä toiminnan
läpinäkyvyyteen, monipuolisina tapahtumina sekä ennen kaikkea yhdenvertaisuussuunnitelman
hyväksymisen ja päivittämisen kautta. Edeltävän vuoden yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettiin
yksityiskohtaisemmaksi, jotta se voisi konkreettisemmin kuvata sekä ohjata yhdenvertaisuustoimintaa
järjestössämme. Tapahtumissa oli koko vuoden tukihenkilöt, joiden tarkoituksena oli toimia matalan
kynnyksen tukena häirintätilanteissa. Tukihenkilötoiminnassa painotettiin luottamuksellisuutta, ja
häirintätilanteissa tukihenkilöitä ohjeistettiin neuvomaan häirintää kokenutta lähestymään TREY:n
koulutettuja häirintäyhdyshenkilöitä. Syyskokouksessa päätettiin tarkemman ohjeen luomisesta
häirintätapauksia koskien, sekä päädyttiin yhdenvertaisuustoimijan nimeämiseen hallituksen sisältä.
Yhdenvertaisuustoimija tukee yhdenvertaisuusvastaavaa tehtävässään ja on mukana kehittämässä niin
häirintämenettelyitä kuin yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
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Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö
Vuonna 2019 kansainvälisyyssektorilla onnistuttiin kv-tuutoroinnissa ja vaihtareilta tuli hyvää palautetta.
Kv-tuutorit vastaanottivat vaihto-oppilaat, avustivat käytännön asioissa, tutustuttivat suomalaiseen
opiskelijaelämään ja olivat vaihtelevasti mukana järjestämässä Iltakoulun ja Johdon kv-tapahtumia.
Iltakoululla oli sekä keväällä että syksyllä 11 kv-tuutoria, mikä on hieman vähemmän kuin edeltävinä
vuosina. Syksyllä kv-tuutorit rekrytoitiin ensimmäistä kertaa yliopiston yhteisessä haussa samaan aikaan
suomalaisten opiskelijoiden tuutorhaun kanssa, mikä saattoi vaikuttaa kokonaismäärään. Yliopiston tasolla
etenkin syksyllä kv-tuutoreita saatiin huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina. Iltakoulun tehtävänä
oli mainostaa tuutorhakua ja yhdistää tuutorparit ja kansainväliset opiskelijat. Kansainväliset tuutorit saavat
kompensaatiorahaa 50 euroa, todistuksen ja 2 opintopistettä kansainvälistymiskokonaisuuteen.
Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin Johdon alaisten ainejärjestöjen kanssa kv-opiskelijoiden hengailuilta
Klubi 57:ssa ja hengailuilta LFC- ja Nordig-opiskelijoille Passionissa. Heti ensimmäisinä päivinä
järjestettävät hengailut koettiin toimivaksi tavaksi kertoa ainejärjestötoiminnasta ja tulevista tapahtumista.
Keväällä järjestettiin yhdet kv-sitsit ja syksyllä kahdet. Tapahtumat järjestettiin yhdessä ESN Fintin kanssa,
ja yhteistyö on todettu toimivaksi. Tapahtumat olivat erittäin suosittuja. Johdon kanssa keväällä järjestettyyn
International dinner -tapahtumaan osallistuttiin aktiivisesti. Tapahtumaa ei järjestetty syksyllä, sillä ESN
Fint järjesti tapahtuman samalla konseptilla.
Vuonna 2019 muutama LFC-opiskelija liittyi Iltakoulun jäseneksi ja osti haalarit. Koko hallitus sitoutui
englanninkieliseen tiedotukseen, mikä madalsi vaihto-oppilaiden kynnystä osallistua Iltakoulun
tapahtumiin. Iltakoulun, Boomin ja Staabin LFC-opiskelijat ovat kuitenkin todenneet olevansa hankalassa
tilanteessa ainejärjestötoiminnan kanssa, ja asian myötä on aloitettu keskustelu LFC-opiskelijoiden oman
ainejärjestön perustamisesta.
Iltakoulun, Boomin ja Staabin yhteistyö kansainvälisyystoiminnassa on ollut tiivistä ja todettu toimivaksi.
Kv-tapahtumat järjestettiin pääsääntöisesti yhdessä Johdon alaisten ainejärjestöjen kanssa. Viestintä on
hoidettu sekä Iltakoulun että Johdon Facebook-ryhmien välityksellä. Kv maisteriohjelmien opiskelijoille on
ollut omat Facebook-ryhmänsä, joiden kautta tiedotus on hoidettu. Kansainvälisille tuutoreille on ollut oma
WhatsApp-ryhmänsä. Kv-tuutoreiden joukossa on ollut muutama kansainvälinen LFC-ohjelman opiskelija,
minkä takia tuutorien tiedotus on hoidettu yleensä englanniksi.
Yhteydenpito kansainvälisyyspalveluiden kanssa on ollut pääsääntöisesti toimivaa. Uuden hakumenettelyn
vuoksi tiedotuksessa ja ainejärjestöjen osallistamisessa on ollut puutteita, mutta olemme päässeet
vaikuttamaan vuoden 2020 tuutorhakuun esimerkiksi kysymysten osalta. Kehitysyhteistyösektorilla
jatkettiin tansanialaisen katulapsikodin Pamoja Child and Youth Foundationin tukemista, sillä sitä on
pidetty toimivana kohteena erityisesti ruohonjuuritason toiminnan vuoksi. Tammikuussa Pamojalle
lahjoitettiin kolmesataa (300) euroa toimintaraporttia vastaan. Pamojan yhteyshenkilön kanssa ollaan oltu
yhteyksissä silloin tällöin läpi vuoden ja kommunikaatio on toiminut hyvin. Jäsenistölle Pamojan terveisiä
välitettiin muutaman kerran Iltakoulun tapahtumissa, Instagramissa ja Antissa.

Työelämä- ja alumnitoiminta
Vuonna 2019 Iltakoulun työelämä- ja alumnisektoreiden toimintaa toteutettiin kiitettävästi monin eri tavoin,
vaikkakin alumnitoimintaa voitaisiin parantaa tulevaisuudessa vielä entisestään. Toimintaan kuuluivat
vuoden aikana muun muassa kaksi työelämäexcursiota Helsinkiin joissa pyrittiin tapaamaan alumneja
samalla, alumnipaneeli, sekä työelämäiltama. Sektorin tiedotusta hoidettiin niin politologit-sähköpostilistan,
viikottaisen ”koottua tiedostusta”-sähköpostin, sekä Iltakoululla on asiaa!- Facebook-ryhmän kautta.
Tiedotus sisälsi niin avoimia harkka- ja työpaikkailmoituksia, ammattiliitto SYY:n tiedotteita, sekä tietoa
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tulevista työelämä- ja alumnitapahtumista. Tiedotus hoidettiin yhdessä viestintävastaavan kanssa, mikä oli
erityisen toimiva käytäntö. Uudistuksena sektorilla tapahtui excursiomatkojen korvauksen poistuminen.
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. Tällä excursiolla
siirryttiin ensimäistä kertaa malliin, jossa osallistujat maksavat matkansa täysin itse, eikä Iltakoulu korvaa
menomatkaa kuten ennen oli tapana. Uudistus toteutettiin, jotta sektorin rajalliset varat voitaisiin kohdentaa
eri tavalla sektorin monipuolistamiseen ja laadun parantamiseen. Mielipidettä uudistukseen kysyttiin
jäsenistöltä, ja muutosta kannattikin suuri enemmistö. Uudistus osoittautui toimivaksi ja järkeväksi, ja
menomatkan korvaavuuden poistumisesta huolimatta Iltakoulu järjesti halukkaille yhteislähdön Helsinkiin.
Toukokuussa 2019 Iltakoulu organisoi ja toteutti alumneilleen tapahtumarastin alumneiden omassa
tapahtumassa. Rasti sai kovasti kiitosta ja nykyiset iltakoululaiset kutsuttiin mukaan jatkamaan päivää
alumneiden kanssa. Tapahtumaan osallistumista suositellaan vastaisuudessakin.
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.
Marraskuussa 2019 koitti Iltakoulun alumnipaneelin vuoro. 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.
Viimeisenä sektorin tapahtumana vuonna 2019 oli tarkoitus pitää Iltakoulun työelämäilta yhdessä
ammattiliittomme YKAn ja SYYn kanssa. Tapahtumassa oli tarkoitus YKAn kouluttajan vetämänä pohtia ja
löytää omaa asiantuntijuuttaan, keskustella yhteiskunta-alan työelämästä ja tulevaisuuden näkymistä, sekä
saada konkreettisia vinkkejä työelämään. Valitettavasti kouluttaja sairastui, ja tapahtuma jouduttiin
siirtämään tammikuulle 2020.
Yhteistyö ammattiliitto YKAn ja sen opiskelijajärjestö SYYn kanssa toimi vuoden 2019 hyvin ja jouhevasti.
Muun muassa SYY-Tampere piti tietoiskun uusille opiskelijoille sivuaineinfon yhteydessä, järjesti
informoivia rasteja tapahtumissamme, sekä edusti vuosijuhlillamme.
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. Alumneille oli varattu myös oma kiintiö
Iltakoulun marraskuisille vuosijuhlille, ja juhlapuheen piti alumnimme Sini Korpinen.
Entistäkin aktiivisempaa ja monipuolisempaa ohjelmaa suositellaan toteutettavan vuonna 2020.

Tapahtumasektorin tapahtumat
Vuoden 2019 tapahtumatarjonta oli monipuolista; tarjolla oli sitsejä, saunailtoja, pubiryömintää, perinteeksi
muodostuneita tapahtumia sekä ihan uudenlaisia konsepteja. Sitsejä järjestettiin vuoden aikana viidet:
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Kaverisitsit, St Patrick’s Day -sitsit, Vappusitsit ja Fuksisitsit kotipaikkakunta -teemalla sekä Skandaalisitsit.
Täysin uusi konsepti vuonna 2019 oli Wappulove, joka toteutettiin yhteistyössä Staabin kanssa. Tapahtuman
idea oli poikkitieteelliset glow-bileet, joissa juhlistettiin vappua rakkauden teemalla. Wappulove keräsi
huikean määrän osallistujia ja sai paljon positiivista palautetta, jonka takia se aiotaan ottaa
mahdollisuuksien puitteissa perinteeksi.
Vuonna 2019 päästiin juhlimaan 44- vuotiasta Iltakoulua vuosijuhlien merkeissä. Vuosijuhlat pidettiin
juhlakuntoon koristellussa Nokian Kerholassa 16.11, jossa tarjoiltiin kolmen ruokalajin illallinen.
Vuosijuhlien jatkot järjestettiin Blumessa ja seuraavan päivän silliaamiainen Elite-saunojen 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. Lisäksi suurempia tapahtumakokonaisuuksia olivat
tuttuun tapaan Iltakoulun vappuviikot ja Hiiriviikot. Vappuviikoilla oli sekä yhteistyötapahtumia että
Iltakoulun omia tapahtumia. Vappuviikot olivat tapahtumantäyteiset ja ne kestivät lähes neljä viikkoa.
Tapahtumia oli ehkä hieman liikaa ja niistä voisi karsia. Hiiriviikot kestivät huikeat viisi viikkoa, jolloin
fuksit otettiin vastaan arvonsa vaatimalla tavalla.
Tapahtumiin on aina ollut mahdollista tulla, vaikka ei nauttisikaan alkoholia. Jokaisissa vuoden 2019
sitseissä pystyi valitsemaan alkoholittoman menun, ja myös täysin alkoholittomia tapahtumia järjestettiin
kuten lautapeli-iltoja ja asiapitoisia tapahtumia. Sitseillä on huomioitu myös ympäristöarvoja pysymällä
kasvisruokalinjalla. Esteettömyyteen kannattaa mahdollisuuksien mukaan kiinnittää jatkossa entistäkin
enemmän huomiota. Ongelmallista on, että Tampereella sijaitsevat useimmat vuokratilat ja yökerhot ovat
esteellisiä, joka tekee tästä tärkeästä tehtävästä hankalaa.
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. 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. 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.
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. 21.2 järjestettiin myös 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.
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 estettömät.
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.
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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.
Vappuviikot lähtivät käyntiin huhtikuussa 8.4 Pubivisalla, joka järjestettiin yhdessä TIPSY:n kanssa.
Tunnelma oli rento ja osallistujia oli noin 15. Visa järjestettiin englanniksi ja mukana oli myös vaihtoopiskelijoita. Tapahtumapaikkana toimi ravintola Semafori. Tila on käytännössä esteetön.
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. 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.
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.
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 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.
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.
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 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. 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.
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Vappupiknik järjestettiin 1.5 Koskenrannassa teekkarikastetta katsellen ja se keräsi rankan sitsi-illan jälkeen
suhteellisen vähäisen määrän osallistujia. Tapahtuma oli kuitenkin esteetön. 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.
Syyskuu alkoi tapahtumasektorin osalta fuksisitsien järjestämisellä. 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. Syyskuun pitkien hiiriviikkojen jälkeen järjestettiin vuoden toiset
kolmioetkot yhdessä Staabin kanssa 19.8. 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.
Lokakuussa valmistauduttiin jo kovaa vauhtia vuosijuhliin mutta silloin järjestettiin silti myös 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.
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.
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. Aikaisemmin jo mainitut vuosijuhlat
järjestettiin 16.11. 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.
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. Iltakoulun tapahtumavuosi 2019 lopetettiin 4.12 perinteikkääseen
pikkujoulusaunaan. Pikkujoulut järjestettiin Ratinan saunalla ja tarjolla oli lautapelien sekä purtavan lisäksi

20

Toimintakertomus 2019
Iltakoulu ry
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö

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.

Varainhankinta
Vuosi alkoi perinteisesti tekemällä baarisopimukset Doriksen ja Tiikerihain kanssa. Doriksen sopimus oli
arvoltaan 550 euroa ja Iltakoulu sitoutui järjestämään kohteessa vuoden aikana kolme tapahtumaa.
Tiikerihain sopimus oli arvoltaan taas 400 euroa ja sitouduimme järjestämään kaksi tapahtumaa. Sovimme
myös Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa perinteisen 650 euron arvoisen yhteistyösopimuksen.
Alkusyksystä päätettiin tehdä vielä pienempi uuden yhteistyösopimuksen yökerho Blumen kanssa, jossa
sitouduimme järjestämään kohteessa kaksi tapahtumaa vastineeksi 300 eurosta.
Keväällä järjestettiin taas valmennuskurssi, jonka kaikki 30 paikkaa menivät jälleen täyteen. Lisäksi
pääsykokeisiin lukeville myytiin useita materiaalipaketteja. Valmennuskurssia kehuttiin hyödylliseksi, ja
etenkin valmennuskurssin opettajaa Matti Pihlajamaata pidettiin erinomaisena opettajana. Noin puolet
kurssin käyneistä valittiin opiskelijavalinnassa sisään. Valmennuskurssin yhteydessä pidettiin myös
valmennuskurssi-iltama, jossa kurssiosallistujat pääsivät tapaamaan tuutoreita ja muita Iltakoulun
opiskelijoita. Tapahtumaan osallistui 28 henkeä.
Alkusyksystä hallitus päätti ensimmäistä kertaa sallia poliittisten puolueiden ja nuorisojärjestöjen ostaa
mainoksia haalareista. Lopulta kaksi puoluetta ja neljä poliittista nuorisojärjestöä osti Iltakoulun haalareista
mainoksia, josta tienatut 1000 euroa käytettiin uusien opiskelijoiden haalarihintojen kompensoimiseen.
Tämän ansiosta haalarit maksoivat vain 14 euroa niille, jotka päättivät ottaa tällaisia mainoksia sisältäneet
haalarit. Poliittisten mainosten lisäksi haalareihin painettiin myös baarien, ravintoloiden ja muiden yritysten
mainoksia.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin Iltakoulun ensimmäinen, vuoteen 2022 ulottuva varainhankintasuunnitelma,
joka koostui tapahtumatoiminnan kehittämisestä poikkitieteellisempään ja varainhankintaa korostavampaan
suuntaan, sijoitustoiminnan aloittaminen ETF-rahastoja avuksi käyttäen ylimääräisillä rahoilla sekä
haalarimerkkien myyntitoiminnan laajentaminen. Suunnitelman toimeenpano siirtyi vuoden 2020
hallituksen vastuulle.

Ainejärjestölehti
Iltakoulun ainejärjestölehti Anti ilmestyi vuonna 2019 viidesti: helmi-, huhti-, heinä-, marras ja joulukuussa.
Lehden artikkelit olivat laadukkaita ja kattasivat erilaisia henkilöhaastatteluita, kuten Sofia Vikmanin
huhtikuussa. 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 tutustumaan Iltakoulun ensimmäisiin vuosiin, alkuvuodesta Q&A uudesta
yliopistosta, erilaisia teemakirjoituksia henkilökunnan puolelta esimerkiksi Tapio Raunio, Tarja Seppä ja
Mikko Lahtinen.
Lukijat saivat mahdollisuuden myös tutustua Antin kautta Iltakoulun toimintaan ja yhdistyksen ajatuksiin,
lisäksi Antissa tehtiin ympäristöaiheinen teemanumero marraskuussa. Lisäksi Antissa oli tulevista
edarivaaleista haastattelu sekä esittely oppimispäiväkirja kriteereistä. 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 laajoista asia artikkeleista ja enemmän vaivaa vaatineista kevennyksistä. Kaikkiaan vuosi 2019
oli lehden teon suhteen oikein onnistunut. Vuodelle 2020 toivottavaa on, että lehti siirtyy puhtaasti
sähköiseen muotoon.
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