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Yleistä vuonna 2020 
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 vapaa-ajantoimintaa muun muassa juhlien, liikunnan, kulttuurin ja 
kansainvälisyyden saralla. 

Kulunut vuosi oli koronan vuoksi nopeasti muuttuneista olosuhteista huolimatta kokonaisuudessaan 
onnistunut. Vaikka perinteisiä ja muita suunniteltuja tapahtumia ei voitu täysin järjestää, hallitus sekä 
toimihenkilöt sopeutuivat tilanteeseen parhaaksi näkemällään tavalla sekä omia resurssejaan 
kunnioittaen. Vuonna 2020 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön hallituksen toiminnan seuraamiseen 
keskittyvät kvartaalikatsaukset, joiden avulla oli määrä vahtia erityisesti talousarviossa pitäytymistä 
sekä toimintasuunnitelman toteutumista. Jokainen sektori seurasi myös omia budjettejaan sekä 
toimintasuunnitelman osia omatoimisesti. Talousarviossa pystyttiin pitäytymään hyvin, mutta 
samaan aikaan pandemian johdosta taloudelliset kulut jäivät vähäisiksi. Iltakoulu aloitti 
syyskokouksessa 2019 hyväksytyn varainhankintasuunnitelman mukaisesti sijoittamisen Nordnet-
palvelussa, minkä on määrä tukea yhdistyksen toimintaa pitkällä aikavälillä. 

Vaikka tapahtumien järjestäminen jäi vähäiselle, vuosi 2020 oli hyvä tilaisuus keskittyä yhdistyksen 
hallintoon. Hallitus kehitti sisäisen toimintansa lisäksi myös yhdistyksen yleisiä toimintatapoja ja 
noudatti toiminnassaan poikkeuksetta hyvää hallintotapaa. Lisäksi näissä kehittämisprojekteissa 
pyrittiin osallistamaan jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla, mm. hyödyntämällä erilaisia 
kyselylomakkeita ja vakiinnuttamalla kaikille yhdistyksen jäsenille avoimet IK keskustelee –
keskusteluillat kiinteäksi osaksi yhdistyksen asioiden käsittelyä.  

Mikäli toiminnassa todettiin puitteita, niitä pyrittiin kehittämään määrätietoisesti ja kestävällä tavalla. 
Kevätkokoukseen 2020 tuotiin hallituksen esitys jäsenrekisterikäytäntöjen vakinaistamisesta sekä 
häirintätapausten menettelyohje huolellisen tarkastelun jälkeen. Kevätkokouksen jälkeen pidettiin 
vielä kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta, sillä koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset 
vaikuttivat yhdistyksen kykyyn tehdä päätöksiä asiaankuuluvalla tavalla. Hallinnon kehityksessä 
hallitus konsultoi aina tarvittaessa ylioppilaskunnan toimijoita, erityisesti järjestösektoria. Lisäksi 
yhdenvertaisuustoiminnan kehittämisessä oltiin tiiviisti yhteydessä myös Magnusson Law-lakiapuun 
sekä ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusasioista vastaaviin toimijoihin. Syyskokous järjestettiin 
jälleen marraskuussa, mutta ensimmäistä kertaa puoliksi etäyhteyksiä hyödyntäen ja puoliksi läsnä 
yliopistolla. Etäkokouksen järjestäminen kaikkine teknisine puolineen oli myös tärkeä 
oppimiskokemus esteettömyyden saralla, ja tästä saatua palautetta hyödynnetään jatkossakin. Lisäksi 
hallitus teki syyskokouksen esityksen sääntöjen muuttamisesta, jotta yhdistyksen säännöt olisivat 
mahdollisimman aukottomia ja palvelisivat myös osittain uudistunutta hallintoa.  
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Vaikka tapahtumia ei kyetty järjestämään suunnitellusti, hallitus teki jatkuvasti työtä sen eteen, että 
toimintaa saadaan pidettyä yllä tilanteesta huolimatta. Esimerkiksi uusille fukseille tarkoitetut 
hiiriviikot saatiin järjestettyä lähes täysin suunnitellusti, mikä on ollut merkittävää sekä yhdistyksen 
vanhoille että myös uusille jäsenille. Lisäksi kuluneena vuotena järjestettiin jonkun verran 
etätapahtumia, jotka olivat kaikille yhtäläisesti avoimia.  

Kehitettävää kuluneen vuoden perusteella tunnistettiin ainakin hallituksen ulkoisesta viestinnästä, 
jonka merkitys oli entistä suurempi poikkeuksellisena aikana. Syksyllä lisääntyneet koronatartunnat 
vaikuttivat myös iltakoululaisiin, ja erityisesti tässä yhteydessä oikea-aikaisen ja täsmällisen tiedon 
välittäminen tilanteesta muodostui kiinteäksi osaksi hallituksen viestintää. Vaikka tärkein tieto 
saatiinkin välitettyä yhdistyksen jäsenille sekä myös tarvittaessa politiikan tutkimuksen 
henkilökunnalle, voidaan jatkossakin kiinnittää huomiota onnistuneeseen ja asiaankuuluvaan 
viestintään, tilanteesta huolimatta. Lisäksi esteettömyyden huomioiminen nousi esille entistä 
enemmän, sillä ajoittainen etäaika ja vähäiset fyysiset kokoontumiset pakottivat pohtimaan kaikille 
saavutettavan viestinnän lisäksi myös yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia. Myös tapahtumien 
järjestämisestä ja osallistujamäärän rajoittamisesta saatua palautetta tullaan hyödyntämään jatkossa. 
Hallitus keräsi tuttuun tapaansa palautetta läpi vuoden anonyymin palautelomakkeen kautta sen 
lisäksi, että jokaista hallituslaista pystyi lähestymään myös henkilökohtaisesti. Jokainen edellä 
mainittuja reittejä pitkin saatu palaute käsiteltiin kokouksissa ja niihin annettiin kommentteja 
hallituksen taholta. 

Lisäksi hallitus piti yhdistykselle tärkeisiin tahoihin yhteyttä poikkeusajasta huolimatta. Päätös POP-
päivien siirtämisestä tehtiin yhteistuumin muiden politiikan opiskelijoiden yhdistysten kanssa. 
Lisäksi puheenjohtajisto osallistui aktiivisesti mm. tiedekunnan dekaanin järjestämiin tapaamisiin 
sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijoiden järjestön, Johto ry:n koulutuspolitiikkaa 
käsitteleviin kollegioihin. Puheenjohtajisto osallistui myös muihin epävirallisempiin 
yhteistyöverkostoihin, kuten Johtamisen ja talouden tiedekunnan ainejärjestöjen muiden 
puheenjohtajien tapaamisiin sekä kaikkien ylioppilaskunnan alaisten järjestöjen 
puheenjohtajaelimeen, Syndikaattiin. Tämän lisäksi hallitus piti tiiviisti yhteyttä 
yhteistyökumppaneihin, sillä poikkeuksellinen aika ei ollut otollisinta sopimusten täytäntöönpanolle. 
Lisäksi hallitus päätti konsultoida mm. Ylioppilaskunnan viestintäsektoria, kun media oli yhteydessä 
hallitukseen syksyn koronatartuntojen tiimoilta.  

Hallitus keskittyi myös keskinäiseen ryhmäytymiseen ja yhteisiä virkistyshetkiä järjestettiin useita. 
Lisäksi loppuvuodesta pidettiin kaikille hallituslaisille ja toimihenkilöille avoin virkistyssauna 
omakustanteisesti. Hallitus keräsi myös sisäistä palautetta toiminnastaan, mikä koettiin opettavaisena 
ja kehittävänä käytäntönä. Keskinäisen luottamuksen syntyminen ja ylläpitäminen koettiin 
hallituksena tärkeänä ennakkoehtona onnistuneelle vuodelle sekä yhtenäiselle toiminnalle, mikä 
toivottavasti välittyi myös jäsenistölle. 

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 
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Tampereen politiikan tutkimuksen opiskelijoille ja antaa heille tunteen, että he ovat osa laajempaa 
yhteisöä. Tämä toteutuu moninaisten monipuolisten tapahtumien sekä alati kehittyvän toiminnan 
kautta. Ensisijainen tavoite kuluneena vuonna oli tarjota kaikille iltakoululaisille paikka, jonne 
halutessaan on helppo ja mukavaa tulla. Tämän periaatteen on hyvä pysyä toiminnan keskipisteessä 
myös jatkossakin. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään toimintaa tarkemmin sektoreittain. 

Koulutuspolitiikka 
Koulutuspolitiikan osalta vuonna 2020 keskityttiin opiskelijaedustajatoiminnan vakiinnuttamiseen 
uuden yliopiston toimielimissä (koulutuksen ohjausryhmä & koulutuksen suunnitteluryhmä) sekä 
tutkinto-ohjelman sisäisiin käytäntöihin ja edunvalvontaan. Vuoden suurin projekti 
koulutuspoliittisella sektorilla oli opetussuunnitelmatyö vuosille 2021-2024. Koulutuspoliittinen 
vastaava osallistui opetussuunnitelmatyöhön aktiivisesti sekä oman tutkinto-ohjelman sisällä että 
koko tiedekunnan tasolla. Opetussuunnitelman osalta vuonna 2020 keskityttiin 
opintokokonaisuuksiin ja tutkintorakenteeseen tehtäviin muutoksiin tarkemman 
opintosuuntakohtaisen suunnittelun jatkuessa vielä vuonna 2021. Lisäksi keväällä 2020 
koulutuspoliittisella sektorilla keskityttiin erityisesti järjestelmämigraatioon ja SISUn käyttöönottoon 
sekä koronan aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksiin opiskeluun. Järjestelmämigraation ollessa koko 
yliopistoyhteisöä koskeva uudistus koulutuspoliittinen vastaava pyrki erityisesti tiedottamaan 
opiskelijoita hankkeen etenemisestä, ja sen vaikutuksista opiskelijoihin. Lisäksi 
järjestelmämigraation etenemistä seurattiin koko tiedekunnan tasolla niin henkilökunnan kuin 
muiden opiskelijajärjestöjenkin kanssa. Kun keväällä 2020 yliopistossa siirryttiin etäopetukseen 
koronan aiheuttaman poikkeustilan myötä MABin koulutuspoliittiset vastaavat kutsuttiin mukaan 
tiedekunnan valmiusryhmään. Valmiusryhmä tapasi akuuteimmassa vaiheessa lähes viikoittain, ja 
koulutuspoliittinen vastaava pyrki tuomaan tiedekunnan henkilökunnalle tietoon opiskelijoiden 
näkökulmia etäopiskeluun liittyen.  

Vuonna 2020 politiikan tutkimuksen yksikössä työryhminä toimivat koulutuksen suunnitteluryhmä 
sekä opintosuuntaiset opetussuunnitelmatyöryhmät. Aiemmin toimineesta opetusneuvostosta 
luovuttiin uuden yliopiston myötä, kun toimielimiä yhtenäistettiin. Koulutuspoliittinen vastaava toimi 
vuonna 2020 koulutuksen suunnitteluryhmän sihteerinä. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava 
koordinoi opiskelijaedustajien toimintaa yksikön sisäisissä työryhmissä. Alkuvuodesta 2020 
Iltakoulun koulutuspoliittinen vastaava järjestikin jäsenistölle yleisen rekrytoinnin, jossa rekrytoitiin 
opiskelijaedustus edellä mainittuihin työryhmiin.  Opiskelijaedustajina toimi sekä aiemmin 
työryhmätyöskentelyyn osallistuneita että uusiakin henkilöitä. Perinteiseen tapaan koulutuksen 
suunnitteluryhmässä käsiteltiin opetuksen laatuun ja kehittämiseen liittyviä asioita, 
opetussuunnitelmatyötä sekä opiskelijapalautetta. Valitettavasti opiskelijapalautteiden käsittely 
kuitenkin kärsi jonkin verran vuonna 2020 koulutuksen ohjausryhmän kokoustaessa etänä koronan 
vuoksi. Aikaisempien vuosien tapaan koulutuksen suunnitteluryhmässä ideoitiin uusille opiskelijoille 
suunnattu lukuvuoden avajaisseminaari. Lisäksi koulutuksen suunnitteluryhmässä päätettiin uudista 
politiikan tutkimuksen kirjallisten töiden opas, ja tätä varten koottiin työryhmä suunnitteluryhmän 
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sisältä. Kirjallisten töiden oppaan uudistamiseen osallistui myös kaksi opiskelijajäsentä, ja lisäksi 
osana lukuvuosipalautetta opiskelijoilta kerättiin ideoita koskien oppaan uudistamistarpeita. 

Perinteeksi muodostuneeseen tapaan koulutuspoliittinen vastaava keräsi yhdessä tutkinto-
ohjelmavastaava Tapio Juntusen kanssa iltakoululaisilta lukuvuosipalautetta sähköisellä kyselyllä. 
Kyselyä muokattiin jonkin verran aiemmista vuosista. Syitä tähän olivat kyselyn pituus sekä tarve 
kerryttää tietoa spesifisti OPS-työn ja kirjallisten töiden oppaan uudistuksen tueksi. Lisäksi vuonna 
2020 lukuvuosipalautteen vastausprosenttia pyrittiin nostamaan arpomalla 15 € lahjakortti kyselyyn 
vastanneiden kesken. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan juurikaan nostanut kyselyyn vastanneiden 
määrää. Koulutuspoliittinen vastaava kokosi lukuvuosipalautteen vastauksista koosteen, joka 
esiteltiin henkilökunnalle. Perinteisesti vastaukset on esitelty henkilökunnan ja opiskelijoiden 
yhteisessä Simaa ja tippaleipiä – tilaisuudessa, mutta tätä ei voitu koronan vuoksi järjestää. Tästä 
huolimatta lukuvuosipalaute koettiin myös vuonna 2020 toimivaksi tavaksi kartoittaa opiskelijoiden 
näkemyksiä liittyen opintokokonaisuuksiin, opetussuunnitelmaan, kurssisisältöihin, ohjaukseen ja 
palautteen antoon. Lukuvuosipalautteen vastausten pohjalta päädyttiin esimerkiksi muokkaamaan 
yhteisten opintojen rakennetta opiskelijoiden toivomaan suuntaan osana OPS-työtä. 
Lukuvuosipalauteen ohessa valittiin palautteen pohjalta myös perinteisesti lukuvuoden paras opettaja 
sekä vuoden paras kurssi.  

Koulutuspoliittinen vastaava lisäksi piti yhteyttä asianmukaisiin sidosryhmiin ja toimijoihin 
osallistumalla esimerkiksi Johto Ry:n kollegioihin, TREY:n Kupillinen kopoa -tilaisuuksiin sekä 
henkilökunnan kanssa järjestettyihin kokouksiin sekä työryhmiin. Kollegioissa koulutuspoliittinen 
vastaava sai tietoa yös tiedekunnan ajankohtaisuuksista, sillä tiedekuntaneuvoston esityslista 
käsiteltiin kollegioissa yhdessä. Käytäntö oli toimiva erityisesti tilanteessa, jossa Iltakoululla ei ollut 
omaa hallopedia tiedekuntaneuvostossa. Osittain koronan myötä yhteistyö vuonna 2o20 oli entistäkin 
tiiviimpää, ja koulutuspolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja haasteita käsiteltiin vahvasti 
yhteistyössä Boomin ja Staabin kopojen kanssa. Keskusteluyhteys toimi siis aktiivisena Tampereen 
yliopiston muihin koulutuspoliittisiin toimijoihin myös vuonna 2020. Koulutuspoliittinen vastaava 
seurasi myös ahkerasti eri sähköpostilistoja, yliopiston intraa sekä tiedotti politiikan tutkimuksen 
opiskelijoille tärkeistä koulutuspoliittisista asioista, harjoitteluun liittyvistä uutisista, opintosuunnan 
täsmentämisestä sekä opintokokonaisuuksista. Lisäksi vuonna 2020 järjestettiin perinteiset 
kopotapahtumat Sivuaineinfo ja Harkkainfo. Näiden toteutus sujui onnistuneesti, vaikka tilaisuudet 
järjestettiinkin tänä vuonna etänä. 

Myöskään vuonna 2020 ei vältytty harjoittelutukeen liittyvistä epäselvyyksistä.  Vuoden 2020 
lopussa koulutuksen suunnitteluryhmässä mainittiin sivuhuomiona, että tiedekunnan harjoittelutukea 
ollaan uudistamassa. Tiedekunnan koulutuspoliittiset vastaavat eivät olleet tietoisia uudistusaikeista. 
Tämän myötä koulutuspoliittiset vastaavat oli yhdessä yhteydessä tiedekunnan opintopäällikköön 
Elina Kangastupaan. Lisäksi koulutuspoliittiset vastaavat keräsivät listan näkökulmista, jotka 
harjoittelutuen uudistamisessa tulisi ottaa huomioon. Lista toimitettiin tutkinto-ohjelmavastaaville, 
jotka saivat antaa kommentteja uudistukseen. Lisäksi myös opintopäällikköön oltiin aktiivisesti 
yhteydessä koskien opiskelijanäkökulman huomioimista harjoittelutukea uudistaessa. Koska tukea 
oli uudessa mallissa tarkoitus hakea vasta kuin harjoittelupaikka on varmistunut, huolena oli, että 
uudessa mallissa ei huomioitaisi ollenkaan tilannetta, jossa opiskelija tarvitsee todistuksen tuesta jo 
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hakemuksen liitteeksi. Lopulta tämä otettiin onneksi huomioon, ja opiskelijan on mahdollista saada 
todistus oikeudestaan harjoittelutukeen jo rekrytontivaiheessa. Lopulta uusi harjoittelutukimalli on 
todennäköisesti aikaisempaa joustavampi ja varmistaa, että kaikki harjoittelutukeen varatut rahat 
voidaan todella jakaa opiskelijoille. Koulutuspoliittiset vastaavat kuitenkin huomauttivat, että mallin 
valmistelusta ei ollut tiedotettu opiskelijoita, eikä opiskelijoita olisi kuultu tiedekunnan puolesta 
mallai valmisteltaessa, elleivät kopot olisi oma-aloitteisesti tarttuneet asiaan. 

Talous 
Vuosi 2020 oli Iltakoululle taloudellisesti onnistunut ja tulos jäi selkeästi ylijäämäiseksi. 
Kokonaisuudessaan poikkeuksellisen vuoden takia Iltakoulun liikevaihto oli selkeästi pienempää 
kuin tavallisena vuotena, mutta vähäiset menot mahdollistivat ylijäämäisen vuoden. Edellisten 
vuosien tapaan varainhankinta oli erittäin menestyksestä, ja samoin oheistuotteiden myynti. 
Kehotetaan jatkamaan myös tulevaisuudessa haalarimerkkien myyntiä haalarimerkkitorilla ja 
aktiivista merkkien ideointia. Valmennuskurssi tuotti vähemmän rahaa kuin aiempina vuosina, mutta 
sen menot olivat myös pienemmät. Valmennuskurssin tuoton pysyessä tällä tasolla ei tarvitse ryhtyä 
toimenpiteisiin, mikäli laskee, tulee valmennuskurssia tarkastella uudestaan. Syyskokouksessa 2019 
hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaiset sijoitukset tehty, ja lisätty Iltakoulun pysyväksi 
vastaavaksi.  Järjestön taloutta on tarkkailtu läpi vuoden kvartaalikatsauksin, ja kvartaalikatsauksia 
suositellaan jatkamaan. Kaikkia hallituslaisia ohjeistetaan myös tarkkailemaan omaa budjettiaan 
aktiivisesti kirjanpidon ja kvartaalikatsauksien jaksottaisen luonteen takia. Rahastonhoitajan työtä 
vaikeutti vuoden 2019 tilikaudella tapahtunut rahastonhoitajan eroaminen ja hänen vastuidensa 
jakaminen muille toimijoille. Tämän seurauksena rahastonhoitajan työtä on tilikauden aikana 
uudistettu, taloudenhoitoon liittyviä yleisiä käytäntöjä selkeytetty, ja kirjanpidollisia käytäntöjä 
uudistettu ja korjattu. Talousarvion noudattaminen oli poikkeusvuoden takia mahdotonta, osalla 
sektoreista talousarvio ylitettiin, ja joillain taas alitettiin selkeästi, vahvan varainhankinnan ja 
vähäisten menojen vuoksi tämä oli kuitenkin mahdollista. 

Tilikauden aikana käteiskassan lisäksi otettiin käyttöön MobilePay maksaminen oheistuotteiden 
ostamista varten. Tämä on hyvä kehitys, koska se vähentää käteiskassan käyttöä ja näin ollen sen 
seuraamista ja kirjanpitoa, jotka ovat Iltakoulun menneisyydessä olleet ajoittain ongelmallisia. 
MobilePay:llä maksamisen ohjeista tulee kuitenkin olla jatkossa olla tarkka, tilikauden aikana 
havaittavissa useita virheellisiä maksuja. Iltakoulu on vakavarainen järjestö, jonka resurssit riittivät 
vuoden aikana monipuoliseen toimintaan ja riittävät tulevaisuudessakin. 

Viestintä 

Iltakoulu ry:n pääasiallisina tiedotuskanavina toimi vuonna 2020 sähköpostilistat. Viestinnässä 
käytettiin kahta sähköpostilistaa. Virallisempaan viestintään käytettiin Politologit-sähköpostilistaa, 
joka keskittyi politiikan tutkimuksen opiskeluun sekä ainejärjestön toimintaan. Iltakoulu-Jutut-listaa 
taas käytettiin vapaamuotoisempaan tiedotukseen, tosin vähemmän aktiivisesti kuin aiempina 
vuosina. Kyseisellä listalla välitettiin muun muassa tutkimuskyselypyyntöjä. Viestinnässä 
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keskityttiin tiedottamaan ainejärjestöä koskevista tapahtumista ja muusta toiminnasta. Viikoittainen 
tiedotus koostui viikkotiedotteesta, johon oli kerätty viikon tapahtumat ja muuta olennaista 
informaatiota. Sunnuntaisin Politiologit-listalle toimitettiin myös “Kootut tiedotteet”-kooste, jossa 
välitettiin muun muassa TREYn eri sektoreiden tiedotteita jäsenistölle.  Kuluneena vuonna 
politologeille kohdistettuun tiedotukseen lisättiin myös TREYn virallinen viikoittainen uutiskirje.  

Jäsenistölle on lähetetty kutsu ennen jokaista hallituksen kokousta. Kutsussa 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 avoimia jäsenistölle, ja osallistuminen on mahdollistettu myös 
etäaikana. Kuluneena vuonna uutena konseptina tuotiin kokoustiivistelmät myös Instagramiin “bullet 
point”-julkaisun mallissa.  

Kuluneena vuonna on myös tiedotettu koronatilanteesta johtuvista poikkeustoimista ja rajoituksista.  
Keväällä Iltakoulun toiminta painottui vahvasti viestintään, ja Instagramissa julkaistiin normaalia 
enemmän vapaa-muotoista sisältöä, kuten liikuntahaasteita sekä opiskeluvinkkejä.  

Sähköpostilistojen lisäksi aktiivisena viestintäkanavana on toiminut myös Facebook.  Pääasiallisena 
tiedotuskanavana Facebookissa on toiminut Iltakoulun Facebook-sivu Iltakoulu Ry ja Iltakoululla on 
asiaa! -ryhmä. Kuten aiempinakin vuosina, Iltakoulun tapahtumista on julkaistu aina oma 
tapahtumajulkaisu Iltakoulu ry:n Facebookiin. Iltakoululla on asiaa! -ryhmä taas toimii 
pääsääntöisesti jäsenistön vapaamuotoisena tiedotuskanavana, jossa tapahtuva tiedotus liittyy 
esimerkiksi opiskeluun, ainejärjestötoimintaan, asumiseen ja työ-/harjoittelupaikkoihin. Iltakoulun 
viestinnässä on käytössä myös Twitter-tili. Tiliä on käytetty lähinnä syyskokouksen 
“livetwiittaukseen” sekä työelämäteemaisista tapahtumista viestimiseen.  

Iltakoululla on käytössään Instagram-tili. Instagram-tilin tarkoitus on siirtynyt viime vuosina yhä 
enemmän vapaamuotoisesta kuvien julkaisusta yhä informatiivisempaan viestintään. Myös vuonna 
2020 Iltakoulun tapahtumista on aktiivisesti tiedotettu Instagram-tarinoissa. Instagramissa on haluttu 
myös ylläpitää aktiivista viestintää Iltakoulun arjesta ja tapahtumien tunnelmista sekä tuottaa 
mielekästä sisältöä iltakoululaisista iltakoululaisille informatiivisen tiedotuksen lisäksi. Myös 
ulkoiseen viestintään pyrittiin panostamaan tekemällä muun muassa esittelyjulkaisuja politiikan 
tutkimuksen opiskelusta sekä Iltakoulusta ainejärjestönä. Yliopiston Sisu-uudistuksesta tiedotettiin 
aktiivisesti sekä sähköpostitse että Instagram-tarinoissa “Sisu-tietopaketti” muodossa. Vuoden 
toimintakyselyiden pohjalta voidaan nähdä, että Instagram on selvästi yksi oleellisimmista 
tiedotuskanavoista Iltakoulussa. Instagramin visuaaliseen ilmeeseen on panostettu, ja pyritty 
tekemään sitä entistä yhtenäisemmäksi. Poikkeuskevään myötä Instagramin rooli kasvoi entisestään, 
kun etätoiminta lisääntyi. Instagram on haluttu pitää sekä rentona että samaan aikaan edustavana 
tiedotuskanavana sisäistä ja ulkoista viestintää varten.  

Tiedotus on tapahtunut pääosin myös englanniksi; Facebook-tapahtumissa on ollut englanninkielinen 
kuvaus suomenkielisen ohella, ja viikkotiedotteessa asioita on tiedotettu myös englanniksi. Lisäksi 
Instagramissa on ollut lyhyet englanninkieliset kuvaukset.  
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Tänä vuonna uutena viestintävälineenä tuotiin käyttöön myös Iltakoulun oma Telegram-kanava. Sen 
tarkoituksena on toimia vapaamuotoisena keskustelukanavana iltakoululaisille, ei niinkään 
informatiivisena tiedotusalustana. Keskustelussa tulee noudattaa normaalisti Iltakoulun sääntöjä ja 
yhdenvertaisuusperiaatteita. Telegram-kanava on ollut vuoden aikana epäsäännöllisen aktiivinen. 
Keväällä luotiin myös “Iltakoulu ideoi” Padlet-alusta, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa 
matalankynnyksen ideointia jäsenistön kesken anonyymina. Keväällä konstepti oli toimiva, mutta 
Padletiä ei kesän jälkeen ei aktiivisesti käytetty. 

Iltakoulun nettisivuja päivitettiin läpi vuoden pyrkimyksenä pitää tieto ajankohtaisena. Nettisivuilla 
tiedotettiin muun muassa valmennuskurssin järjestämisestä sekä julkaistiin tiedotusasiaa uusille 
opiskelijoille. Palauteväylänä palautelomakkeen lisäksi toimi sekä keväällä että syksyllä toteutetut 
toimintakyselyt. Läpi vuoden viestinnässä pyrittiin korostamaan palautteen tärkeyttä ja 
toivottavuutta.  

Ympäristö- ja sosiaalipolitiikka 
Sosiaalipolitiikasta tiedotettiin tänäkin vuonna pitkälti TREYn asiantuntijoiden pohjilta. Kuten 
aiempinakin vuosina, TREYn sopotiedotteet on välitetty jäsenistölle sähköpostilistan kautta. 
Ympäristöarvot toteutuivat Iltakoulun toiminnassa muun muassa kierrättämällä niin tapahtumissa 
kuin ainejärjestötilassa. Ainejärjestötilassa tarjoiltu kahvi oli Reilun kaupan tuotetta. Sitseillä tarjoiltu 
ruoka on ollut kasvisruokaa hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Ympäristösektorista on tiedotettu kautta 
vuoden. Alkuvuodesta Instagramissa järjestettiin “Vegaani haaste” ympäristösektorin puolesta. 
Vuoden 2020 syyskokouksessa ympäristövastaavan rooli siirrettiin viestinnän ohesta 
kulttuurivastaavan yhteyteen.  

Kulttuuri 
Kulttuurisektori toimi vuonna 2020 aktiivisesti iltakoululaisten kulttuurikokemusten puolesta. 
Toiminta aloitettiin tammikuussa Iltakoulun askarteluillalla, jossa askarreltiin kortteja Tampereen 
lastensairaalalle. Helmikuussa järjestettiin perinteinen Viiniä sohvalla -tapahtuma muokattuna Viiniä 
luentosalissa -muotoon. Vieraana oli europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Lokakuussa 
järjestettiin Viiniä ja vininää -tapahtuma.  Marraskuussa pidettiin virtuaaliset Yhdysvaltain 
presidentinvaalien vaalivalvojaiset, joihin liittyi myös presidentinvaalien tuloksen vaaliveikkaus.  
Tapahtumavuoden päätti joulukuussa järjestetty (omaa) Viiniä (omalla) sohvalla, jossa vieraana oli 
Anna-Sofia Berner. 

Covid-19 epidemian vuoksi kulttuurisektorin tapahtumat maaliskuusta syyskuuhun jouduttiin 
perumaan. Tämä sisälsi perinteisesti Interaktion kanssa järjestetyn pubiryöminnän ja bussirundin. 
Suhteita Interaktioon pidettiin kuitenkin yllä ja tapahtuman järjestämiseen on halukkuutta vuonna 
2021. Vuonna 2020 pyrittiin myös kehittämään uusia tapahtumakonsepteja uusien 
yhteistyökumppanien kanssa (Mamma Mia Sing Along Patinan kanssa), mutta valitettavasti 
pandemia esti suunnitelmien toteutumisen.  
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Vuonna 2020 kulttuurisektorilla panostettiin kuukausittaisiin kulttuurikatsauksiin. Katsaus lähetettiin 
politologit-listalle joka kuukauden alussa, paitsi kesäkuukausille tehtiin yhteinen kesän 
kulttuurikatsaus. Katsauksissa pyrittiin tiedottamaan monipuolisesti alueellisista ja valtakunnallisista 
kulttuuritapahtumista. Jäsenistöä myös osallistettiin katsausten tekemisessä kysymällä suosituksia 
Iltakoulun Instagramissa.  

 

Liikunta ja liikuntatapahtumat 

Iltakoulun liikuntatoiminta jatkui vuonna 2020 tilanteeseen nähden aktiivisesti. Tavoitteena oli tarjota 
iltakoululaisille mahdollisuuksia liikuntaan toimintasuunnitelman mukaisesti sekä jäsenistön toiveita 
kuunnellen. Liikuntasektorin toiminta koostui tapahtumista, palloilusarjoista, sekä 
liikuntakokeiluista. Myös Atalpan liikuntavuoroja on tarjottu jäsenistön käyttöön edelleen. Palloilu- 
ja liikuntavuoroja on osittain pidetty vanhaan tapaan muiden ainejärjestöjen kanssa, mutta erityisesti 
lentopalloilijat ovat nauttineet vuoroista, jotka ovat vain iltakoululaisille. Uusimpana kokeiluna 
keväällä iltakoululaiset pääsivät pelaamaan koripalloa. 

Liikuntavuosi starttasi 28.1. liikuntakokeilun merkeissä. Lajina oli hohtominigolf West Coast 
Ratinalla. Osallistujia oli kuusitoistakappaletta, ja porukka viihtyi. Parhaan tuloksen golfannut sai 
palkinnoksi karkkipussin.  

Helmikuussa järjestimme perinteiset kyykkäharjoitukset 4.2. Boomin ja Staabin kanssa Tammelan 
torilla. Iltakoululaisia oli paikalla 15-20 henkeä. Boomi tarjosi makkaraa. Harjoituksesta olikin 
hyötyä, sillä 8.2. järjestettävissä Akateemisen kyykän MM-kilpailuissa Iltakoulu pärjäsi historiallisen 
hyvin! Pääsimme välieriin saakka. Iltakoululaisia oli runsaasti kannustamassa joukkuetta voittoon. 
Kannustusjoukot olivat varustautuneet retkituoleilla ja voittaja-asenteella. Rankan urheilun jälkeen 
siirryimme Kultaiseen Apinaan. Päivä oli kokonaisuudessaan onnistunut.  

Helmikuussa 19.2. järjestimme myös poikkitieteellisen liikuntatapahtuman Interaktion kanssa. 
Tarkoituksenamme oli mennä retkiluistelemaan ja sen jälkeen Kaupinojan saunalle saunomaan. 
Leutojen kelien takia jäille ei kuitenkaan päässyt, ja tapahtuma muutettiin pelkäksi saunomiseksi ja 
avantouinniksi. Osallistujia oli kymmenkunta ja kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä löylyihin.  

Maaliskuussa 6.3. järjestimme aivan uuden poikkitieteellisen konseptin nimeltä Rinnerieha. Mukana 
olivat Iltakoulun lisäksi Interaktio, UDK ja Vostok. Iltakoululaiset olivat paljon toivoneet 
laskettelumahdollisuutta ja poikkitieteellisen yhteistyön myötä saimme toiveen toteutettua. 
Lähdimme aamulla bussikyydillä Himokselle, jossa saimme hieman alennettuun hintaan tarjottua 
opiskelijoille vuokravälineitä sekä rinnelipun. Iltakoulun puolesta osallistujia oli yhdeksän. 
Osallistujat saivat tapahtuman päätteeksi haalarimerkit. 

Maaliskuun aikana koronaepidemia levisi myös Tampereelle, joka supisti toimintaamme. 28.3. 
liikuntasektori päivitti Iltakoulun Instagramiin liikuntavinkkejä jäsenistölle. Painotuksena oli 
erityisesti liikunnan merkitys voimavarana poikkeusaikana. Huhtikuun alkupuolella liikuntasektori 
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jakoi Instagramiin jäsenistölle liikkuvuushaasteen, jossa oli muutamia enemmän ja vähemmän 
haastavia hauskoja liikkeitä. Liikuntasektori hankki myös neljä sulkapallomailaa jäsenistön käyttöön. 

Loppukevään tapahtumat jouduttiin perumaan. Suunnitteilla olisi ollut muun muassa vapulle 
poikkitieteellinen Katukorista ja gangstaräppiä -tapahtuma, vapun jälkeinen hyvinvointipäivä 
Rauhaniemen kylpylässä, sekä liikuntakokeilut ampumaradalle sekä potkunyrkkeilemään. Kuten 
sanottu, nämä tapahtumat jäivät haaveeksi rajoitteiden vuoksi. 

Kesän aikana uusia opiskelijoita tiedotettiin yliopiston liikuntamahdollisuuksista, TA:n toiminnasta 
ja Iltakoulun liikuntatoiminnasta Fuksianti -numerossa. Liikuntavastaava oli fuksiviikoilla 
tutustumassa fukseihin aktiivisesti ja kertomassa henkilökohtaisesti liikuntamahdollisuuksista. 
Esimerkiksi fuksimökillä pelattiin useita eri lajeja, jalkapallo osoittautui suosituksi fuksien 
keskuudessa. Varsinaisesti liikuntasektori oli mukana järjestämässä fuksien rantapäivää Rosendahlin 
rannassa. Rannalla oli mahdollisuus pelata mm. rantalentopalloa. Fukseja oli runsaasti mukana, 
arviolta n. 25. 

Syyskuussa pelattiin myös yliopiston jalkapallosarja. Fuksit löysivät mukaan TA:n toimintaan 
loistavasti. Peleissä kävi ennätysmäärä opiskelijoita. Vaihtomiehiä oli runsaasti ja pelipaidat 
loppuivat kesken, mikä oli positiivinen ongelma. Myös keväällä TA oli mukana futsalsarjassa. Tällöin 
pelaajia oli hieman vähemmän, mutta pelejä ei onneksi jouduttu perumaan. Syksyn futsalsarja 
pyörähti mukavasti käyntiin, mutta pelit joutuivat nopeasti tauolle koronarajoitusten tiukkenemisen 
myötä. 

Lokakuun 5. päivänä liikuntasektori järjesti syksyn ensimmäisen liikuntakokeilun, joka oli paljon 
toivottu pesäpallo. Osallistujia oli kuusitoista kappaletta, ja mukaan oli innostunut myös vanhempia 
opiskelijoita. Kokeilu oli onnistunut. 10.11. järjestettiin seuraava liikuntakokeilu, joka oli Megazone. 
Osallistujia oli 19. Tämäkin kokeilu sai runsaasti positiivista palautetta. 12.11. saimme järjestettyä 
paljon toivotun TA:n saunaillan YTHS:n saunalla. Järjestämisen mahdollisti rajattu osallistujamäärä. 
Onneksi kuitenkin kaikki halukkaat mahtuivat mukaan. Joulukuulle oli suunnitteilla vielä 
liikuntakokeilu rentouttavaan kynttiläuintiin, mutta valitettavasti tapahtuma jouduttiin perumaan. 

Ainejärjestötila 
Pinni A:n 4089 tilassa sijaitseva ainejärjestötila aloitti vuoden 2020 toimintansa normaalisti. Vuoden 
alussa ainejärjestötilassa päivystettiin 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 FAIAlle.  Suosittua pullatiistaita jatkettiin ja se pyrittiin järjestämään joka toinen 
tiistai. Maaliskuun puolessa välissä ainejärjestötila, koko muun yliopiston ohella, suljettiin 
koronaviruksen vuoksi. Syksyn alussa kokeiltiin pitää päivystyksiä kahdesti viikossa, maanantaisin 
ja keskiviikkoisin, mutta tämä lopetettiin pian kävijöiden vähäisyyden ja huononevan koronatilanteen 
vuoksi. Oheistuotteiden myynti ainejärjestötilassa oli kuitenkin onnistunutta ja syksyllä pidettiin 
päivystyksiä muutamaan otteeseen jäsenistön pyynnöstä. Koronaepidemian takia ainejärjestötila 
saatiin siivottua vain kerran. Ainejärjestötilaan ostettiin viruksen ehkäisemiseksi käsidesiä, 
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desinfioivia pyyhkeitä sekä kasvomaskeja. Vuodelle 2021 kehotetaan pöytäkirjojen 
uudelleensijoittamista tilan optimoimiseksi. Vuodelle 2021 suositellaan myös tukkukortin hankintaa, 
jotta kahvia yms. saataisiin hankittua halvemmalla. Vuonna 2021 ainejärjestötilaa ylläpitää 
syyskokouksessa valitut järjestön sihteeri ja ainejärjestötilatoimihenkilö.   
 

Tutorointi- ja yhdenvertaisuus 
Vuonna 2020 tutortoiminta haastoi muiden sektorien tavoin pandemia, joka vaikeutti tutortoiminnan 
järjestämistä, mutta toisaalta loi myös uusia konsepteja, joista on toivottavasti hyötyä myös tulevina 
vuosina. Tutorointiin panostettiin vuoden mittaan paljon, ja fuksien integroiminen yliopistoon 
laitettiin syksyllä usein muun toiminnan edelle. Esimerkiksi vaikka koko jäsenistölle tarkoitettuja 
tapahtumia jouduttiinkin perumaan, yritettiin fuksitapahtumien järjestämisestä pitää mahdollisimman 
tiukasti kiinni.  

Tutortoiminnan kehittämiseksi ja tutorvastaavan avuksi vuodelle 2020 valittiin ensimmäistä kertaa 
tutortoimihenkilö. Heti vuoden alussa sovittiin, että vuoden aikana on tarkoitus löytää toimihenkilölle 
sopiva toimenkuva, ja toimenkuvan kehittämiseksi apuna käytettiin myös TREYtä. Toimihenkilö oli 
mukana kaikissa aikaisemmin tutorvastaavalle kuuluvien tehtävien hoidossa, kuten tutorvalintojen 
tekemisessä, tutortapaamisten suunnittelussa ja vetämisessä sekä tutorien auttamisessa. Vuoden 
aikana tutortoimihenkilön pesti koettiin tarpeelliseksi, mutta todettiin myös, että toimihenkilön 
toimenkuvaa olisi hyvä selkeyttää tulevaisuudessa. Sekä tutorvastaava että tutortoimihenkilö ovat 
molemmat osallistuneet tutorvastaavien vertaistukiryhmä Hovin tapaamisiin.  

Tutorhaku tapahtui vuonna 2020 TREYn tutorhaun kautta, jossa oli mukana myös tutorvastaavan ja 
tutortoimihenkilön itse valitsemia kysymyksiä. Yhteensä tutoreiksi haki 27 henkilöä. Joista 16 
valittiin fuksituutoreiksi ja 4 maisteritutoreiksi. Tutorvalinnoissa valittiin ensisijaisesti henkilöitä, 
jotka eivät olleet mukana Iltakoulun hallituksessa. Myöhemmin tämän todettiin vääristävän 
tutorvalintoja, ja vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa onkin ehdotettu, että jatkossa tutorhaku 
suoritettaisiin anonyymina, jotta valintaprosessi olisi mahdollisimman yhdenvertainen. 

Ennen ensimmäistä tutoreiden tapaamista tutoreille tehtiin kysely, jossa kartoitettiin tutoreiden 
ajatuksia liittyen tutorointiin, sekä toiveita tutortapaamisille, tutorvastaavalle ja tutortoimihenkilölle. 
Kyselyn tarkoituksena oli sekä auttaa tutoreita hahmottamaan omia ajatuksiaan, sekä auttaa 
tutorvastaavaa ja tutortoimihenkilöä suunnittelemaan tapaamiset. Kevään aikana pidettiin yhteensä 
kuusi tapaamista tutoreiden kesken, joista yksi pidettiin livenä ja loput etäyhteydellä. Tämän lisäksi 
kesäkuussa pidettiin yhteinen hengailuilta ja ennen fuksiviikkoja vielä yksi tapaaminen yhdessä 
opintokoordinaattorin ja HOPS-opettajien kanssa. Tapaamisissa on suunniteltu lisäksi hiiriviikkoja 
sekä käyty läpi erilaisia tutorointiin liittyviä asioita, kuten millainen on hyvä tutor, miten ottaa kaikki 
huomioon ja kuinka toimia erilaisissa mahdollisissa tutorointiin liittyvissä tilanteissa. Tämän lisäksi 
tutorit osallistuivat TREYn tutorkoulutuksiin. 

Rekrytoinnin yhteydessä tutorit jaettiin tutorpareihin, joista kullakin oli yksi tai kaksi 
vastuutapahtumaa Hiiriviikoilla. Linjattiin, että ainakin yhden jokaisesta parista olisi hyvä olla 
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paikalla vastuutapahtumassa. Tutorit toimivat myös vastuutapahtumiensa tukihenkilöinä. 
Hiiriviikkojen tapahtumakonseptit pidettiin hyvin samanlaisena edelliseen vuoteen verrattuna, mutta 
pandemian takia monia tapahtumia joko siirrettiin tai muutettiin. Uutena tapahtumana oli Rantapäivä. 
Hiiriviikkojen alussa uusille fukseille jaettiin edellisten vuosien tapaan hiiripassit, ja eniten pisteitä 
suorittaneet fuksit palkittiin Fuksisitseillä hiirikuninkaallisiksi. Tapahtumia suunniteltiin 
monipuolisiksi siten, että kaikki fuksit voisivat viihtyä niissä. 

Maisteritutoreita oli vuonna 2020 kolme. Tänäkin vuonna maisterifukseja kannustettiin osallistumaan 
Hiiriviikkojen tapahtumiin, mutta todettiin myös, että pelkästään maisterifukseille suunnattua 
ohjelmaa sekä tutorointia olisi voinut olla enemmän. Maisterifukseille järjestettiin yksi erillinen 
tapahtuma, Maistereiden huurteinen seikkailu.  

Kesällä uusia opiskelijoita lähestyttiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköpostitse, eikä kirjeitse. 
Yliopiston hakijapalveluilla oli kesällä vaikeuksia lähettää uusien opiskelijoiden yhteystietoja, joten 
sähköpostit pystyttiin lähettämään vasta elokuussa. Fuksikirjeissä oli koottuna tervetuloviesti, tiedot 
orientoivista viikoista, hiiriviikkojen aikataulu ja ohjelma, uuden opiskelijan infopaketti sekä linkki 
Anti-lehteen, jossa oli myös tutorien esittely. Tutorparit myös soittivat kaikille tutorryhmiensä 
jäsenille tiedustellakseen fuksien tuntemuksia syksystä sekä vastatakseen fuksien kysymyksiin. 
Fukseille tehtiin myös ennen Hiiriviikkoja fuksikysely, jossa kyseltiin fuksien odotuksia liittyen 
Hiiriviikkoihin sekä tiedusteltiin heitä mietityttäviä asioita. Tiedotusta hoidettiin aktiivisesti kaikkien 
fuksien, tutoreiden sekä hallituksen yhteisessä Facebook-ryhmässä sekä omissa Whatsapp-ryhmissä.  

Hiiriviikot alkoivat 14.8. epävirallisella tutustumisilta Bar Passionissa. Tutustumisillan tarkoituksena 
oli toimia matalan kynnyksen tutustumispaikkana fukseille ja tutoreille. Paikka toimi hyvin 
tapahtuman idean kannalta, ja paikalla oli n. 40 osallistujaa. Ennen epävirallista tutustumisiltaa osa 
tutorryhmissä tapasi joko livenä tai etäyhteydellä. 15.8. pidettiin Hiiriviikkojen tutustumisilta Amos-
klubissa, jossa osallistujia oli n. 50. Illan aikana fuksit pääsivät tutustumaan toisiinsa, tutoreihinsa ja 
hallitukseen. Klubilla pääsi myös saunomaan sekä pelaamaan beer bongia. Aikaisemmista vuosista 
poiketen tapahtumasta ei suunnattu jatkoille, vaan klubi oli varattu pidemmäksi aikaa. Tapahtuma oli 
hyvin onnistunut. 

Ensimmäinen varsinainen hiiriviikko alkoi 17.8. kaupunkikierroksella, jossa oli mukana n. 30 
osallistujaa. Edellisinä vuosina kaupunkikierroksen yhteydessä on pidetty myös kampuskierros, 
mutta kampuksen koronarajoitusten vuoksi kampuskierrokset pidettiin erikseen tutorryhmittäin. 
Kaupunkikierrosta mainostettiin erityisesti Tampereelle vasta muuttaneille opiskelijoille, se 
toteutettiin pienemmissä ryhmissä ja sen aikana esiteltiin kattavasti Tampereen tärkeimpiä paikkoja. 
Kierroksen jälkeen ei järjestetty erillistä ohjelmaa, mutta suuri osa tapahtuman osallistujista jäi 
Koskipuistoon istuskelemaan ja tutustumaan toisiinsa. 18.8. järjestettiin perinteinen 
rastikierrostapahtuma Amazing Race, jonne oli kutsuttu erilaisia järjestöjä pitämään fukseille rasteja. 
Rastien pitäjät mukaan laskettuna osallistujia oli n. 70. Kierroksen jälkeen fuksit kokoontuivat vielä 
ravintola Kummaan palkintojen jakoa varten. Kierroksen aikana oli hieno sää ja tapahtumasta 
pidettiin. Seuraavana päivänä 19.8. pidettiin Fuksipiknik Sorsapuistossa, jossa osallistujia oli n. 30. 
Torstaina 20.8. pidettiin perinteiset harkka-approt, joissa fuksit pääsivät kiertämään tutoreiden koteja. 
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Yhteensä rasteja oli seitsemän, ja fuksit jaettiin seitsemään ryhmään kiertämään rasteja. 
Tapahtumassa oli noin 40 osallistujaa, ja sen jälkeen halukkaat siirtyivät jatkoille. 

Toinen hiiriviikko alkoi maanantaina 24.8. Rantapäivällä. Konsepti oli uusi ja tapahtumaan osallistui 
noin 40 henkilöä. Tapahtuma järjestettiin Rosendahlin rannalla, jossa tarjolla oli erilaisia pihapelejä. 
Tapahtuma onnistui hyvin, tosin yhteisiä pelejä ja leikkejä olisi voinut olla enemmän, sillä 
tapahtuman tarkoituksena oli toimia liikuntatapahtumana. Torstaina 27.8. järjestettiin perinteinen 
fuksimökki Palokärjen mökillä. Mökillä on yhteensä noin 60 henkilöä, ja ohjelmassa oli pihapelejä, 
saunomista, grillaamista sekä harkkasitsit. Mökkeilyn jälkeen palattiin busseilla keskustaan, josta osa 
osallistujista lähti jatkoille kolmioille ja osa Dorkaan. Perjantaina 28.8. järjestettiin Maistereiden 
huurteinen seikkailu, jossa maisterifuksit pääsivät kiertämään yhdessä keskustan baareja. 
Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 15 henkilöä, ja sen kaltaisia tapahtumia toivottiin lisää. 

Toisen hiiriviikon jälkeen ainejärjestössämme todettiin koronatapaus, minkä takia jouduimme 
muuttamaan aluksi live-tapahtumaksi suunnitellun peli-illan etäyhteydellä toteutetuksi. Tapahtuma 
onnistui kuitenkin hyvin, vaikkakin osallistujia oli vain n. 10. Alun perin 1.9. järjestettäväksi 
suunniteltu perinteinen Challenge Accepted tapahtuma järjestettiin lopulta 24.9. Tapahtumassa 
kokoonnuttiin aluksi Sorsapuistoon, jossa fuksit jaettiin ryhmään ja heille järjestettiin pieni visailu, 
jonka jälkeen he lähtivät suorittamaan tehtäviä. Tapahtumassa oli n. 50 osallistujaa ja sai kiitosta. 
Lopuksi joudimme peruuttamaan vain yhden tapahtuman, metsäretken, joka järjestettiin kuitenkin 
myöhemmin syyskuussa epävirallisesti. 

Vuonna 2020 erityisesti pandemia on aiheuttanut huolia ja muutoksia liittyen tutorointiin. Tutoreita 
onkin informoitu vuoden mittaan koronaan liittyvistä mahdollisista muutoksista ja tiedoista. Tutoreita 
on rohkaistu matalaan yhteydenottoon ja tapahtumia suunnitellessa on pohdittu, miten korona otetaan 
huomioon. Uusia fukseja on myös ohjeistettu liittyen koronaturvallisuuteen, ja jokaiseen 
tapahtumainfoon on lisätty linkki THL:n koronasuosituksiin. Tapahtumissa on pidetty mukana 
desinfiointiainetta ja tapahtumakonsepteja on muutettu siten, että ne ovat turvallisempia. Tarvittaessa 
tapahtumia myös siirrettiin tai peruutettiin. Tapahtumia järjestettiin määrältään yhtä paljon, kuin 
edellisenä vuonna. Kuitenkin moni muu tavallisesti fuksisyksynä fukseille tapahtumia järjestävä taho 
peruutti tapahtumansa, joten fukseille järjestettäviä tapahtumia oli kokonaisuudessaan vähemmän 
kuin aikaisemmin. Tämä harmitti monia fukseja, jotka joutuivat viettämään syksyn aikana paljon 
aikaa yksin kotona.  

Lokakuussa 22.10. fukseille järjestettiin vielä haalarikastajaiset, joihin osallistui noin 60 henkilöä. 
Haalarikastajaiset toteutettiin perinteiseen tyyliin rastikierroksella, mutta kasteosuutta muokattiin 
pandemiatilanteeseen sopivaksi. Lokakuussa pidettiin myös fuksisitsit, joissa fuksit pääsivät 
juhlistamaan fuksiviikkojen loppua. Vuoden lopussa tehtiin perinteinen fuksikysely, johon vastauksia 
tuli yhteensä 31. Kyselyn tulokset myötäili pitkälti odotettua.  

Vuonna 2020 yhdenvertaisuussektoria vietiin monella tapaa eteenpäin. Tutortoiminnan tavoin myös 
yhdenvertaisuussektorille valittiin ensimmäistä kertaa toimihenkilö. Yhdenvertaisuustoimihenkilön 
tarkoitus on tehdä yhdenvertaisuustoiminnasta ainejärjestössä objektiivisempaa sekä auttaa 
yhdenvertaisuusvastaavaa ainejärjestön yhdenvertaisuuden kehittämisessä sekä häirintätapausten 
käsittelyssä. Tammikuussa yhdenvertaisuustyöryhmä (vastaava ja toimihenkilö) päivitti 
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häirintälomakkeen, sekä loi häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi infotekstin, joka 
liitettiin loppuvuonna jokaisen ainejärjestön järjestämän tapahtuman kuvaukseen. Keväällä luotiin 
myös häirintätapausten menettelyohjeet, jotka hyväksyttiin kevätkokouksessa. Sen suunnittelussa 
konsultointiin TREYn häirintäyhdyshenkilöä sekä lakitoimistoa, sekä järjestettiin kaksi kaikille 
ainejärjestön jäsenille avointa keskustelutilaisuutta. Huhtikuussa luotiin jäsenistölle 
yhdenvertaisuuskysely, jolla kartoitettiin jäsenistön ajatuksia ainejärjestön yhdenvertaisuudesta ja 
yhteisöllisyydestä. Yhdenvertaisuuskyselystä tehtiin jäsenistölle koonti. Kyselyssä tuli esille paljon 
hyvää, mutta esille nousi myös huolestuttavia ilmiöitä. Näiden pohjalta pidettiin syksyllä jäsenistölle 
yhdenvertaisuuskeskustelu, jossa pohdittiin ainejärjestön yhdenvertaisuuden kehittämistä.  

Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö 
Vuonna 2020 kansainvälisyyssektorin toiminta starttasi tammikuussa International get together -
tapahtumalla. Tapahtuman oli tarkoitus tutustuttaa juuri saapuneita vaihto-oppilaita heti osaksi 
Iltakoulua. Tapahtumaan osallistui kolme vaihto-oppilasta sekä yksitoista muuta jäsenistöä. 
International get together -tapahtumaan ostettiin sipsejä sekä limuja syötäväksi 13,39 eurolla ja 
summa käytettiin kv-sektorin 50 euron vuosibudjetista. Kevään vaihto-oppilaista useat lähtivät jo 
ennen vaihdon päättymistä takaisin kotiin pandemian takia. 

Kevään kv-tutorhaussa syksylle saatiin kahdeksan tutoria ja syksyn haussa keväälle 2021 saatiin 
yhdeksän tutoria. Kv-tutorhakua on mainostettu Instagramin ja Facebookin puolella sekä Iltakoulun 
viikkotiedotteessa. Syksy 2020 elettiin ilman vaihto-oppilaita, keväälle 2021 yliopisto ilmoitti 
saapuvan 36 politiikan tutkimuksen vaihto-oppilaasta. Kansainväliset tuutorit saavat 
kompensaatiorahaa 50 euroa, todistuksen ja 2 opintopistettä kansainvälistymiskokonaisuuteen.  

Keväällä järjestettiin myös Johdon alainen ainejärjestöjen kanssa kv-opiskelijoiden hengailuilta 
Klubi 57:ssa, johon osallistui 30–40 henkilöä. Heti ensimmäisinä päivinä järjestettävät hengailut 
koettiin toimivaksi tavaksi kertoa ainejärjestötoiminnasta ja tulevista tapahtumista. Keväällä 
järjestettiin yhdet kv-sitsit helmikuussa Johdon, Staabi sekä Boomi ry:n kanssa, sitseillä oli 82 
henkilöä ja niistä saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Helmikuun kv-sitsit olivat viimeinen 
vuoden kv-tapahtuma ennen pandemiasta seuranneita rajoituksia. Teimme yhdessä työelämä- ja 
alumnivastaavan kanssa hakemuksen TREYn kansainvälisyystuesta. Haimme tukea excursiolle 
Brysseliin vuodelle 2021 ja saimme tukea 1000 euroa. 

Kehitysyhteistyösektorilla jatkettiin Tansanialaisen Pamoja Child and Youth Foundationin tukemista. 
Tammikuussa Pamojalle lahjoitettiin kolmesataa (300) euroa toimintaraporttia vastaan. Pamojan 
yhteyshenkilön kanssa on oltu yhteyksissä silloin tällöin läpi vuoden ja kommunikaatio on toiminut. 
Jäsenistölle Pamojan vuosiraportti välitettiin iltakoululaisille Politologit -listan kautta ja samassa 
yhteydessä he pystyivät vastaamaan kehitysyhteistyötä koskevaan kyselyyn. Kyselyssä tiedusteltiin 
jäsenistön suhtautumista nykyiseen kehitysyhteistyökohteeseen sekä muun muassa nykyistä 
kehitysyhteistyösummaa (300e). Kyselyyn vastanneista valtaosa oli tyytyväisiä nykyiseen 
järjestelyyn. 
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Työelämä- ja alumnitoiminta 
Työelämä- ja alumnitoimintaa saatiin vuoden 2020 aikana järjestettyä perinteiseen malliin, joskin 
koronaviruspandemia aiheutti haasteita erityisesti työelämäexcursioiden järjestämisen suhteen. 
Perinteiset tapahtumakonseptit tulivat toteutetuiksi, kuten myös yhteistyösopimusten velvoitteet. 
Tapahtumien lisäksi työelämä- ja alumnisektorilla tiedotettiin Iltakoulun jäsenistöä ympärivuotisesti 
erilaisista kiinnostavista palkallisista harjoittelupaikoista. 

Alkuvuosi käynnistyi tammikuussa järjestetyllä SYY:n ja Iltakoulun työelämäillalla. Työelämäillassa 
SYY:n yhteisösuunnittelija Marjo-Riitta Juntunen jakoi iltakoululaisille vinkkejä työnhakuun ja 
työllistymiseen liittyen. Tapahtuma oli onnistunut ja siihen osallistui noin 30 iltakoululaista. 
Alkuvuodesta aloitettiin myös Iltakoulun perinteisen jokatoisvuotisen ulkomaan excursion alustava 
suunnittelu. Ulkomaan excursiota suunniteltiin lähtökohtaisesti järjestettäväksi Euroopan 
parlamenttiin Brysseliin, sillä europarlamentaarikkojen vieraina opiskelijakohtaiset 
matkakustannukset olisivat varsin alhaiset. Yhteyttä otettiin kaikkiin Suomen 
europarlamentaarikkoihin. Tulevaisuudessa ulkomaan excursiota voitaisiin alkaa järjestää jo 
edeltävänä vuonna, koska esimerkiksi meppien vierailukiintiöt saattavat olla täynnä yli vuodeksi 
eteenpäin. 

Keväällä koronavirusrajoitusten iskettyä peruuntui sektorilla suunnitellut kotimaan työelämäexcursio 
Helsinkiin, ulkomaan excursio Brysseliin ja kymmenen vuotta sitten valmistuneen alumnivuosikerran 
kanssa suunniteltu alumnitapahtuma. Peruuntuneiden tapahtumien järjestämistä alettiin suunnitella 
tulevalle syksylle. 

Syksyllä järjestettiin keväällä peruuntunut kotimaan työelämäexcursio Helsinkiin. Koska excursioita 
ei ollutkaan mahdollista järjestää paikan päällä Helsingissä, päädyttiin kahteen erilliseen 
etäexcursiokertaan, joissa kohteina etäexcursiolla olivat sisäministeriö, Ulkopoliittinen instituutti ja 
Business Finland. Etäexcursioille osallistui kohteesta riippuen 10-30 iltakoululaista, kun live-
excursioissa osallistujamäärä on usein rajautunut 15 osallistujaan. Näin ollen etäexcursio voi olla 
hyvä vaihtoehtoinen tapa järjestää matalan kynnyksen tutustumisia mielenkiintoisiin kohteisiin 
ilman, että osallistujamäärää on rajattava. Excursiokohteita oli suunniteltu yhdessä jäsenistön kanssa 
‘’jokaiselle jotakin’’ -mentaliteetilla.  

Puolestaan syksylle siirretty ulkomaan excursio osoittautui niin ikään mahdottomaksi järjestää paikan 
päällä pidentyneen pandemian vuoksi. Keväällä ja syksyllä käytyjen keskustelujen perusteella 
ainakin parin europarlamentaarikon vierailukiintiössä saattaisi olla tilaa Iltakoulun vierailulle 
lähitulevaisuudessa, kunhan koronarajoitukset päättyvät. Ulkomaan excursion suunnittelusta on 
informoitu seuraavaa työelämä- ja alumnivastaavaa, ja excursio pyritään järjestämään näillä näkymin 
vuoden 2021 aikana koronatilanteen niin salliessa. Työelämä- ja alumnisektorin vuoden päätti 
yhteistyössä SYY:n kanssa järjestetty CV-paja-muotoinen työelämätapahtuma Tapahtumassa 
osallistujia oli noin 30. Tapahtuma koettiin monilta osin samanlaiseksi kuin jo vuoden alussa 
järjestetty työelämäilta. 
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Tapahtumasektorin tapahtumat 
Vuosi 2020 oli tapahtumien järjestämisen näkökulmasta haasteellinen koronaviruksen vuoksi. 
Tapahtumatarjonta kärsi tästä, mutta kalenteriin sisältyi sekä tavallisia bileitä että etäbileitä. 
Tapahtumat ovat olleet koko jäsenistölle avoimia fuksisitsejä lukuun ottamatta ja myös 
kansainvälisillä opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua. Esteettömyys on pyritty huomioimaan, 
mutta tapahtumapaikkojen suhteen se ei välttämättä ole aina onnistunut. Esteellisyydestä on kuitenkin 
viestitty aina tapahtumien Facebook-eventeissä. 

Alkuvuodesta Iltakoulu teki paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, mutta TREYn linjaus 
poikkitieteellisyyden välttämisestä ei mahdollistanut tätä enää maaliskuun jälkeen. Pyrkimyksiä ja 
suunnitelmia poikkitieteellisestä toiminnasta oli paljon ja yhteydenpito muiden opiskelijajärjestöjen 
kanssa oli aktiivista. Poikkitieteellisistä tapahtumista toteutuivat St. Patrick’s Day -sitsit muiden 
vihreähaalaristen kanssa ja Syyslove. Lisäksi Iltakoulu osallistui aktiivisesti poikkitieteellisten 
tapahtumien suunnitteluun myös uusien ainejärjestöjen kanssa, mutta pahentuneen koronatilanteen 
vuoksi suunnitelmat eivät toteutuneet.  

Vuoden 2020 tapahtumatarjonta oli olosuhteiden valossa monipuolinen: sitsejä, saunoja, bileitä, 
kesäpäivän viettoa ja uusia konsepteja. Sitsejä järjestettiin kolmet. Kaverisitsit teemalla ikoniset duot, 
fuksisitsit teemalla wappu 2020 ja aiemmin mainitut St. Patrick’s day -sitsit. Täysin uutena 
konseptina olosuhteiden vuoksi kokeiltiin etätapahtumien muodossa peli-iltaa ja etäbileitä, jotka eivät 
yrityksestä huolimatta innostaneet jäsenistöä kovin paljoa. Tavoitteena oli järjestää maisteri-iltamia 
vähintään kerran periodiin, mutta tämä ei onnistunut koronatilanteesta johtuen. 

Vuoden ensimmäisenä tapahtumana järjestettiin 30.1. kaverisitsit teemalla ikoniset duot. Osallistujia 
sitseillä oli noin 125. Sitsipaikkana toimi Messukylän työväentalo, joka ei ollut esteetön. Sitseistä tuli 
pääsääntöisesti positiivista palautetta, mutta meno yltyi loppua kohden melko kaoottiseksi. 
Suositellaan jatkossa äänentoistoa Messukylään yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Henkilökuntana 
toimi Interaktio.  

Helmikuun 6.2. järjestettiin perinteinen vuoden aloitussauna YTHS-saunalla. Osallistujia oli noin 30 
ja tapahtuma innosti myös vanhempia opiskelijoita. Saunalla oli yleistä seurustelua, pelejä ja 
naposteltavaa. Tapahtumassa oli mukava tunnelma ja monet lähtivät jatkoille saunalta. Sauna ei 
portaiden vuoksi ollut esteetön, mutta esteellisyydestä viestittiin. Helmikuussa iltakoululaisia lähti 
Turkuun nauttimaan poikkitieteellisyydestä Pikkulaskiaisen merkeissä 13.2. Iltakoulu osti lippuja 
tapahtumaan 40 kappaletta, joista yksi jäi käyttämättä. Ilmaistiin toive yhteisestä kyydityksestä, mutta 
muuten oltiin tyytyväisiä ja iloisia, että Iltakoulu oli hankkinut lippuja. 

Maaliskuussa Iltakoulu osallistui neljättä kertaa Tampereen vihreähaalaristen St. Patrick’s day -
sitsien järjestämiseen. Sitsit järjestettiin Hervannassa Bommarissa ja sitsattiin teekkarisäännöillä. 
Sitsipaikka oli esteetön. Osallistujamäärä kärsi, koska tapahtuman päivänä ilmoitettiin seuraavana 
vuorokautena voimaan tulevista koronarajoitteista. Iltakoululla oli paikkoja sitseille 22 ja ne menivät 
kaikki heti. Iltakoulun vastuulla olivat henkilökunnan hankkiminen, haalarimerkin tilaus ja 
paikkakortit. Järjestelyt muiden ainejärjestöjen kanssa menivät sujuvasti. Maaliskuussa oli 



Toimintakertomus 2020 
Iltakoulu ry 
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö 

 
 

  
 

tarkoituksena järjestää myös Huminat. Tapahtumaa oli suunniteltu ja ennakkoliput myyty loppuun, 
mutta koronarajoitusten vuoksi tapahtuma peruttiin ja lippurahat palautettiin. Iltakoulu osallistui 
aktiivisesti tapahtuman järjestämiseen, mutta toivotaan jatkossa selkeämpää työnjakoa ja 
organisointia, koska järjestäviä tahoja oli hieman liikaa.  

Perinteisiä vappuviikkoja ei saatu huhtikuussa järjestettyä koronatilanteen vuoksi. Vapun suunnittelu 
oli kuitenkin pitkällä ja pelkkä toteutus puuttui. Vappuviikkojen teemana olisi ollut paratiisi ja 
tapahtumia olisi suunnitelmien mukaan ollut paljon. Osa vappuviikkojen tapahtumista päätettiin 
siirtää syksylle. Huhtikuussa järjestettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaksi etätapahtumaa 
täysin uutena konseptina. 16.4. järjestettiin etäbileet/-hengailu, jossa oli osallistujia noin 20. Alustana 
käytettiin Iltakoululle luotua Discordia, jossa päädyttiin pelaamaan etäpelejä, koska alkuperäinen 
ajatus Habbo Hotelissa hengailusta ei toiminut. Tapahtuma sai positiivista palautetta, mutta osalle 
odotukset ja todellisuus eivät kohdanneet. 23.4. järjestettiin etäpeli-iltama Discordissa. Osallistujia 
oli noin 15 ja ihmiset viihtyivät. Ohjelmaan olisi toivottu monipuolisuutta. 

Elokuussa järjestettiin elokuun ekat, joka alkoi hengailulla Sorsapuistossa, josta lähdettiin 
Rauhaniemen kansankylpylään saunomaan. Saunalta lähdettiin vielä epävirallisille jatkoille. 
Varsinaisessa tapahtumassa oli osallistujia noin 15 ja epävirallisille jatkoille ilmestyi vielä paljon 
lisää iltakoululaisia. 

Syyskuussa oli tarkoitus järjestää vappuviikoilta siirretty rastikierros Trivial Perseet yhdessä 
Interaktion, Teeman ja Biopsin kanssa. Tapahtuman suunnittelu ja organisoiminen sujui hyvin. 
Koronatilanteesta johtuen osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan, mutta kysyntää tapahtumalle 
olisi ollut runsaasti. Tapahtuma myytiin loppuun, mutta jouduttiin perumaan. Käyttämättä jääneitä 
haalarimerkkejä voidaan käyttää myöhemmin, jos tapahtuma saadaan tulevaisuudessa järjestettyä. 
Syyskuussa järjestettiin kuitenkin ensimmäistä kertaa Wappuloven jatkajana Syyslove yhdessä 
Staabin kanssa. Tapahtumaan myytiin noin 450 lippua ja tapahtuma oli loppuunmyyty. Järjestelyt 
sujuivat hyvin ja tapahtuman järjestämistä suositellaan jatkossakin ja useammin, joskin tapahtuman 
konseptia olisi hyvä kehittää, jotta mielenkiinto säilyisi.  

Lokakuussa järjestettiin perinteiset fuksisitsit. Tapahtumaa jouduttiin syyskuulta lokakuulle 
paikallisen koronatilanteen vuoksi. Sitsien teemana oli wappu 2020 ja paikkana toimi Messukylän 
työväentalo. Alun perin paikkana piti olla esteetön Hatanpään soutupaviljonki, mutta 
koronatartuntoja ehkäisevien toimien takaamiseksi tila oli vaihdettava väljempään. Osallistujamäärää 
jouduttiin rajoittamaan, mikä nostatti kritiikkiä. Rajaus oli kuitenkin välttämätön olosuhteiden 
vuoksi. Sitsaajia oli kaiken kaikkiaan noin 50–60 ja henkilökuntana toimi tapahtumatoimikuntalaisia. 
Tapahtuma oli onnistunut ja sai paljon positiivista palautetta. Sitseillä kokeiltiin yksittäispakattuja 
ruokia hygieniasyistä. Osa oli hieman pettyneitä ruokiin. Virallisia jatkoja tapahtumalla ei ollut, koska 
baarit olivat kiinni. 

Loppusyksy oli hiljaiseloa, koska koronatilanne ei sallinut tapahtumien järjestämistä. Ideoita ja 
aikeita tapahtumien järjestämiseksi oli, mutta epidemiatilanne ei hellittänyt. Kaiken kaikkiaan 
tapahtumavuoteen 2020 sisältyi enemmän toiveita ja suunnitelmia kuin mitä loppujen lopuksi 
pystyttiin järjestämään. Osa jäsenistöstä ilmaisi tyytymättömyytensä luovuuden puutteeseen, mutta 
suurin osa oli ymmärtäväisiä tilanteen suhteen. 
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Marrasjuhlat 
Vuoden 2020 Marrasjuhlat, Iltakoulun 45-vuotis vuosijuhlat, oli määrä järjestää 6.11.2020. Juhlien 
suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin alkuvuodesta 2020. Juhlien suunnittelusta vastasi pienen 
toimikunnan lisäksi vuoden 2020 hallitus. Marrasjuhlia varten ehdittiin varata Messukylän 
työväentalo, sekä sillispaikaksi Amos-klubi. Juhlia varten ehdittiin myös hankkia muutama sponsori, 
varata catering sekä esiintyjä. Suunnitelmat olivat lähes valmiit, mutta kiihtyvä koronatilanne pakotti 
kuitenkin ensin muuttamaan Marrasjuhlien suunnitelmia vuosijuhlista sitseihin, ja lopulta perumaan 
juhlat kokonaisuudessaan. Hallitus teki päätöksen kuultuaan myös toimikuntaa. Mitään 
vaihtoehtoista ohjelmaa ei järjestetty kiireisten aikataulujen vuoksi, sekä siksi, että etätapahtumaa ei 
pidetty mielekkäänä. 

Varainhankinta  
Varainhankinnan sektorilla vuosi alkoi vanhojen yhteistyösopimusten uusimisella sekä uusien 
yhteistyökumppaneiden hankkimisella toimintasuunnitelman mukaisesti. Vanhoista 
yhteistyökumppaneista oltiin yhteydessä Dorikseen sekä Tiikerihaihin, mutta vain Doriksen kanssa 
jatkettiin yhteistyötä. Sopimus vuodelle 2020 on samanlainen kuin edellisenä vuotena eli saimme 
550€ ja sitouduimme järjestämään kolme tapahtumaan Doriksessa sekä mainostamaan Dorista 
Iltakoulun somekanavissa ja tulevissa haalareissa. Metkusen kanssa solmittiin myös uudenlainen 
yhteistyösopimus. Tästä sopimuksesta ei tullut tuloja, mutta saimme mahdollisuuden hakea koristeita 
tapahtumiimme. Sopimus jäi kuitenkin hyödyntämättä, sillä suurin osa suunnitelluista tapahtumista 
peruttiin eli koristeille ei ollut käyttöä. Perinteinen yhteistyö Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 
kanssa jatkui ja saimme 750€ avustusta, mikä on vuotta 2019 suurempi määrä. Sitouduimme 
järjestämään työelämätapahtumia yhteistyössä heidän kanssansa, nimittämään SYY-toimihenkilön ja 
mainostamaan heidän toimintaansa eri tavoin. Sovimme myös uudet yhteistyösopimukset Kaijakan, 
Bonker Moodcourtin, Aloha Ramenin ja Maja/Talon kanssa. Kaijakan ja Bonkerin sopimuksista 
saimme kummastakin 400€ eli yhteensä 800€ ja sitouduimme järjestämään kummassakin paikassa 
kaksi tapahtumaa vuoden aikana. Kaikkia yhteistyösopimuksen tapahtumia ei saatu toteutettua 
koronaviruksen takia, mutta tapahtumat järjestetään, kunhan pandemiatilanne sen sallii. Aloha 
Ramenin ja Maja/Talon kanssa sovimme yhteisen sopimuksen, josta saimme pelkästään 
mainostamista vastaan 300€. 

Vuoden alussa alkoi myös Iltakoulun valmennuskurssin valmistelu yhdessä 
valmennuskurssitoimihenkilön kanssa.  Iltakoulu palkkasi uuden opettajan kurssille ja kurssi oli 
tarkoitus järjestää Pyynikin koululla tuttuun tapaan. Koronan takia päädyimme kuitenkin 
toteuttamaan kurssin verkkototeutuksena. Opetus tapahtui siis Zoomin välityksellä 13.-17.5.2020. 
Kurssille osallistui yhteensä 21 henkilöä ja pelkän materiaalipaketin osti 7 henkilöä.  Kurssi ei ollut 
juurikaan erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna, vaikka tulikin pääsykoeuudistus. 
Pääsykoemateriaali oli kuitenkin erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna ja 2020 aineisto koostui 
alan artikkeleista. Valmennuskurssi sai positiivista palautetta palautekyselyssä, joka lähetettiin 
kurssilaisille. 
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Varainhankintasuunnitelman mukaisesti Iltakoulu jatkoi uusien haalarimerkkien suunnittelua ja 
niiden aktiivista myymistä. Vuoden aikana suunnittelimme kaksi uutta merkkiä, joita tilattiin isot erät 
merkillinen.fi -sivustolta. Merkkimyyntiä siirrettiin oman ainejärjestön piiristä myös suuremmalle 
yleisölle Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmään. Myyntiä tapahtui postimerkkiperiaatteella eli 
ostaja maksoi postimaksun ja me postitimme merkkejä kirjekuorissa. Tilauksia tuli yhteensä todella 
paljon ja merkkien myynti Haalarimerkkitorilla koettiin kannattavaksi. Lisäksi Iltakoulun merkit 
lisättiin myyntiin myös meidän omille nettisivuillemme, mistä on nyt mahdollista tilata kaikkia 
Iltakoulun merkkejä. Vuoden mittaan myös vanhoja haalarimerkkejä täydennettiin varastoon. 

Myös muiden Iltakoulun oheistuotteiden myynti oli aktiivista vuonna. Myimme monia kangaskasseja 
ja sitsilaulukirjoja meidän jäsenistöllemme. Sitsilaulukirjoja jouduttiin myös tilaamaan lisää syksyllä, 
kun ne pääsivät loppumaan. Lokakuussa toteutettiin myös vuosittainen Iltakoulun collegepaita-tilaus. 
Tänä vuonna oli myös mahdollista tilata uusia mustan värisiä paitoja perinteisten harmaiden 
collegepaitojen lisäksi. Tilauksia tuli yhteensä 80 kappaletta.  

Uusien fuksien aloittaessa opinnot, tilattiin myös uusia haalareita yhteensä 50 kappaletta. Keväällä 
hyvissä ajoin aloitettiin haalarimainospaikkojen myyminen eri yrityksille ja järjestöille. Saimme 
hankittua haalarit täyteen mainoksia ja mainospaikkojen myynnillä saatiin katettua kokonaan 
haalareiden hinta, joten päätimme tarjota tänä vuonna fukseille ilmaiset haalarit. Ilmaisista haalareista 
tuli todella paljon positiivista palautetta ja kiitosta. Fukseilla oli mahdollisuus valita haalarit ilman 
puoluemainoksia tai mainoksilla, mutta kaikki halusivat tänä vuonna haalarit kaikilla mainoksilla. 

Syyskokouksessa 2019 päätettiin, että Iltakoulu aloittaa sijoitustoiminnan vuonna 2020. Avasimme 
Iltakoululle oman sijoitustilin Nordnettiin. Sijoitettiin rahaa sijoitussuunnitelman mukaisesti 1750€ 
Nordnet indeksirahasto Suomeen. Sijoitussuunnitelman toiseen kohteeseen  BlackRock iShares Core 
MSCI World UCITS ETF ei saatu sijoitettua, sillä EU-lainsäädäntö vaatii yrityksiltä kansainvälisen 
LEI-tunnuksen (Legal Entify identifier), jotta voi käydä arvopaperikauppaa. Iltakoululla ei ole LEI-
tunnusta. Asiaa selvitetään tarkemmin ensi vuonna. 

Yleisesti varainhankinta jatkoi kehitystään vuonna 2020 unohtamatta kuitenkaan vanhoja hyväksi 
todettuja varainhankinnan keinoja. Varainhankinta koettiin onnistuneeksi vuonna 2020 ja se sai 
vuoden mittaan hyvää palautetta jäsenistöltä. Vuoden mittaan tällä sektorilla oli apuna 
varainhankintatoimihenkilö. 

Ainejärjestölehti 
Iltakoulun ainejärjestölehti Anti ilmestyi vuonna 2020 neljä kertaa: helmi-, huhti-, heinä- ja 
lokakuussa. Vuotta varjosti koronapandemia, joka latisti tunnelmaa ja yhteisöllisyyttä ja näistä syistä 
emme saaneet viimeistä lehteä julkaistua. Suurin muutos Antin teossa oli ohjelman vaihtaminen. 
Kömpelö ja arkaainen ohjelmisto vaihdettiin web-pohjaiseen Canvaan. Lehden artikkelit olivat 
erittäin laadukkaita ja ensimmäinen lehti sisälsi mm. artikkeleita Chilen kansannoususta paikalla 
olleen iltakoululaisen näkökulmasta, gastrodiplomatiasta, S-ryhmän vaaleista, Iltakoulun 
feminismistä, tutkielman Terminaattorista ja jalkapallon poliittisuudesta. Toisessa lehdessä oli 
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raportti Intiasta, kummituksista, etäopiskelusta, työväen vapun alkuperästä ja koronan vaikutuksesta 
iltapäivälehden toimituksessa.   

Heinäkuun numero oli pääosin uusille opiskelijoille suunnattu ennätyksellisen pitkä fuksinumero, 
joka julkaistiin ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisenä. Vuoden viimeinen Anti oli tynkä ja se 
käsitteli rappiota monipuolisesti ja oivaltavasti.   

Jokainen numero sisälsi puheenjohtajan terveiset jäsenistölle ja päätoimittajan pääkirjoituksen. 
Lehteen kirjoitti yli kymmenen henkilöä ja päätoimittaja on heille ikuisesti kiitollinen. Aktiivisten ja 
taitavien kirjoittajien vuoksi kaikki numerot sisälsivät mielenkiintoista luettavaa. Anti sai kiitosta 
eniten laajoista asia artikkeleista ja onnistuneista uudistusten tuulista.  


