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Yleistä vuonna 2021
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

kokonaisuudessaan

onnistunut

huolimatta

koronatilanteen

aiheuttamista

epävarmuuksista ja nopeasti muuttuvista olosuhteista. Vaikka perinteisiä ja muita suunniteltuja
tapahtumia ei voitu täysin järjestää, hallitus sekä toimihenkilöt sopeutuivat tilanteeseen parhaaksi
näkemällään tavalla sekä omia resurssejaan kunnioittaen. Vuonna 2021 jatkettiin toiminnan jatkuvaa
seuraamista ja tarkastelua kvartaalikatsausten muodossa. Talousarviossa pystyttiin pitäytymään hyvin
ja vuoden 2021 erityisenä ansiona yhdistyksen talouden kannalta voidaan pitää tarkkaa taloudenpitoa ja
onnistunutta varainhankintaa.
Vaikka tapahtumien järjestäminen jäi paikoin vähäiselle, vuosi 2021 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.
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Hallitus vastaanotti palautetta läpi vuoden sekä suullisesti että anonyymin palautelomakkeen kautta.
Palautteet käsiteltiin poikkeuksetta hallituksen kokouksissa ja tarpeen mukaan palautteeseen vastattiin
jäsenistölle myös muilla viestintäkanavilla pöytäkirjojen lisäksi. Toiminnassa havaitut puutteet pyrittiin
korjaamaan

parhaalla

mahdollisella

ja

kestävällä

tavalla.

Yhdistyksen

sääntömääräisessä

kevätkokouksessa tehtiin muutoksia sekä varainhankintasuunnitelmaan että jäsenrekisteriohjeeseen.
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksen lisäksi hallitus järjesti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen
PRH:lta tulleen sääntömuutosten korjauskehotuksen vuoksi. Sääntömuutosten korjauskehotuksen
ratkaisussa konsultoitiin ylioppilaskunnan järjestösektoria. Sekä kevätkokouksessa että ylimääräisessä
yhdistyksen

kokouksessa

hyödynnettiin

etäyhteyksiä

koronatilanteen

aiheuttamien

kokoontumisrajoitusten vuoksi ja käytäntö todettiin toimivaksi pienemmälle osallistujamäärälle.
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022, jossa oli huomioitu vuoden aikana
toiminnasta opittua ja havaittuja kehityskohtia.
Vaikka kaikkia tapahtumia ei kyetty järjestämään suunnitellusti, hallitus teki jatkuvasti työtä sen eteen,
että toimintaa saadaan pidettyä yllä haastavista olosuhteista huolimatta. Vuonna 2021 järjestettiin
pääosin hybridinä toteutetut vappuviikot ja 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 monipuolisesti etätapahtumia, jotka olivat
kaikille yhtäläisesti avoimia. Lisäksi vuonna 2021 onnistuttiin järjestämään Iltakoulun 46. vuosijuhlat
Tampereen Komediateatterilla. Juhlat olivat onnistuneet ja niistä saatiin paljon positiivista palautetta.
Kehitettävää kuluneen vuoden perusteella tunnistettiin ainakin hallituksen ulkoisesta viestinnästä, jonka
merkitys oli entistä suurempi poikkeuksellisena aikana. Hallitus pyrki viestimään koronatilanteen
vaikutuksesta toimintaan ajankohtaisesti sekä sähköpostilistalla että kaikille yhdistyksen jäsenille
avoimessa Facebook-ryhmässä. 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 pyritään huomioimaan jatkossakin.
Hallitus keskittyi vuonna 2021 etenkin ryhmäytymiseen ja sisäisen toimintansa kehittämiseen. Vuoden
2020 tavoin hallitus keräsi sisäistä palautetta kaksi kertaa vuoden 2021 aikana ja palautteet käsiteltiin
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puheenjohtajiston ja hallituslaisten kanssa yksittäin henkilökohtaisesti. Sisäinen palaute koettiin
kehittävänä ja hyvänä tapana ylläpitää avointa ilmapiiriä. Lisäksi hallitus virkistäytyi säännöllisesti
vuoden aikana.
Poikkeusajasta huolimatta hallitus piti aktiivisesti yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiinsä. Kaikkiin
Suomen politologijärjestöihin oltiin yhteydessä alkuvuodesta ja etenkin Turun politiikan tutkimuksen
opiskelijoiden ainejärjestö P-klubin kanssa saatiin luotua hyvää pohjaa tulevalle yhteistyölle. 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
solmimiselle.
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 vuonna 2021, on edelleen ja tulee jatkossakin olemaan yhteisö, joka tarjoaa mielekkäitä ja
innostavia tapahtumia 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
Koulutuspoliittisella sektorilla jatkettiin vuonna 2021 opiskelijaedustajatoiminnan vakiinnuttamista
koulutuksen suunnitteluryhmässä ja opetussuuntakohtaisissa työryhmissä sekä tutkinto-ohjelman
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sisäisiin käytäntöihin ja yleiseen edunvalvontaa. Tammikuussa rekrytoitiin opiskelijoiden keskuudesta
edustajat näihin edellä mainittuihin työryhmiin ja heille myös varajäsenet. Koulutuksen
suunnitteluryhmä kokousti noin kerran periodissa ja myös koulutuspoliittinenvastaava osallistui
kokouksiin sihteerin roolissa. Suunnitteluryhmässä käsiteltiin opetuksen laatuun ja kehittämiseen
liittyviä asioita ja opiskelijapalautteita. Huomiota kiinnitettiin myös opiskelijoiden ja henkilökunnan
jaksamiseen korona-aikana.
Vuonna 2021 tehtiin tiiviisti yhteistyötä MAB-tiedekunnan muiden koulutuspoliittistenvastaavien ja
opintovastaavien kanssa, sillä oli paljon tiedekuntatasoisia ja yliopistotasoisia asioita, joihin haluttiin
vaikuttaa. MAB-tiedekunnan koulutuspoliittisetvastaavat ja opintovastaavat tapasivat toisiaan noin
kerran kuukaudessa. Vuoden suurin projekti koulutuspolitiikan saralla oli kampuskehitys, johon tehtiin
paljon vaikuttamistyötä. Yliopistolla on tarkoituksena luopua osasta tiloista vuoteen 2025 ja 2030
mennessä, mikä on herättänyt paljon huolta, sillä jo nyt on vaikeaa löytää tiloja opiskeluun ja
esimerkiksi järjestötoimintaan. Teimme myös Johto ry:n kanssa kaksi kannanottoa keväällä
opintojaksopalautejärjestelmästä ja opintohallinnon opiskelijaviestinnästä.
Myös muihin sidosryhmiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä läpi vuoden. Koulutuspoliittinen vastaava
osallistui Johto ry:n kuukausittain järjestämiin kollegioihin ja TREY:n kupillinen kopoa tapahtumiin.
Kollegioissa käytiin läpi tiedekunnan ajankohtaisia asioita ja saatiin tietoa myös muiden ainejärjestöjen
kuulumisista. Kerran kuussa pidettiin myös koulutuksen ohjausryhmän kokouksia, johon iltakoulun
koulutuspoliittinenvastaava osallistui aktiivisesti.
Keväällä kerättiin perinteiseen tapaan lukuvuosipalautetta yhdessä tutkinto-ohjelmavastaava Tapio
Juntusen kanssa sähköisellä kyselyllä. Muutamia uudistuksia tehtiin kyselyyn liittyen etäopetukseen.
Kyselyyn vastasi suunnilleen saman verran opiskelijoita kuin aiempina vuosina. Iltakoulu arpoi
kyselyyn vastanneiden kesken 15 € lahjakortin. Koulutuspoliittinenvastaava kokosi kyselyn tuloksista
koosteen, joka esiteltiin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisessä Simaa ja tippaleipiä -tapahtumassa
vappuviikoilla. Tapahtuma järjestettiin etänä ja osallistujia oli runsaasti. Tilaisuudessa palkittiin myös
vuoden opettaja (Tapio Raunio) ja vuoden kurssi (Reiko Shindon POLKVA41). Lukuvuosipalaute
koettiin myös vuonna 2021 toimivaksi tavaksi kerätä opiskelijoiden näkemyksiä liittyen
opintokokonaisuuksiin, opetussuunnitelmaan, kurssitöihin, ohjaukseen ja palautteen antoon. Kevään
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aikana järjestettiin myös etänä pulinaa politiikasta ja opinnoista – tapahtumia henkilökunnan
aloitteesta, jotta korona aikana olisi jotain yhteisöllisyyttä ja pystyisi jutella rennosti opinnoista.
Syksyllä järjestettiin myös perinteiset koulutuspoliittisensektorin tapahtumat sivuaineinfo ja
harkkainfo. Sivuaineinfo oli suunnattu enemmän vasta opintonsa aloittaneille, jotka vielä miettivät mitä
voisi opiskella politiikan tutkimuksen lisäksi. Osallistujia oli noin 35 ja kuulimme 5 eri esittelyä eri
sivuaineista. Myös Hanna Peevo oli paikalla kertomassa vapaasti valittavista opinnoissa. Harkkainfo
järjestettiin marraskuun puolella ja siellä pääsimme kuulemaan neljä erilaista harkkakokemusta eri
paikoista. Osallistujia oli noin 20 ja tapahtuma oli oikein onnistunut. Koulutuspoliittinenvastaava
osallistui myös perinteisen lukuvuoden avajaisseminaarin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan ja
henkilökunnan jäsenistä koostuvan työryhmän kanssa. Seminaari järjestettiin koronasta johtuen vasta
marraskuun lopussa. Teemana seminaarissa oli ”Mistä kaikkialta voidaan löytää politiikkaa
tutkittavaksi?”. Ohjelmaan kuului gradujen esittelyä, paneelikeskustelu sekä alkuillanvietto ravintola
Kulmassa.
Vuonna 2021 keskityttiin myös kehittämään koulutuspoliittisen sektorin viestintää opiskelijoiden
suuntaan.

Koulutuspoliittinenvastaava

lähetti

kerran

periodissa

kopokirjeen

politologit-

sähköpostilistalle, jossa oli muun muassa ajankohtaisia koulutuspoliittisia asioita ja tietoa sektorin
tapahtumista. Lisäksi Instagramissa viestittiin esimerkiksi uudesta opetussuunnitelmasta ja sen tuomista
muutoksista.

Talous
Vuosi 2021 oli Iltakoululle taloudellisesti onnistunut ja tulos jäi ylijäämäiseksi. Taloutta ja varoja
seurattiin tarkasti ja syksyllä kun tapahtumia sai vihdoin järjestää, hyödynsimme Iltakoulun ylijäämää
ilmaisten tapahtumien järjestämiseen ja osallistumismaksujen kompensointiin jäsenistölle. Edellisten
vuosien tapaan varainhankinta oli erittäin menestyksestä, ja samoin oheistuotteiden myynti. Kehotetaan
jatkamaan myös tulevaisuudessa haalarimerkkien myyntiä haalarimerkkitorilla ja aktiivista merkkien
ideointia. Valmennuskurssi oli tänäkin vuonna suuri tulonlähde järjestölle. Syyskokouksessa 2019
hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaiset sijoitukset tehtiin tänäkin vuonna. Järjestön taloutta on
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tarkkailtu läpi vuoden kvartaalikatsauksin, ja kvartaalikatsauksia suositellaan jatkamaan. Kaikkia
hallituslaisia ohjeistetaan myös tarkkailemaan omaa budjettiaan aktiivisesti kirjanpidon ja
kvartaalikatsauksien jaksottaisen luonteen takia. Jatkuva toiminnan laajeneminen edellyttää myös
talouden uudistamista. Osallistumismaksujen maksaminen tilisiirrolla ja manuaalinen kirjanpito
aiheuttavat rahastonhoitajalle paljon työtä ja aiheuttaa myös tappioita, kun esimerkiksi tapahtumien
maksuja ei makseta ajoissa tai ollenkaan. Tämän vuoksi jatkossa suositellaan siirtämään lipunmyynti
Kide.App-palveluun.
Vuonna 2020 käteiskassan lisäksi otettiin käyttöön MobilePay maksaminen oheistuotteiden ostamista
varten. Tämä on hyvä kehitys ja osoittautunut hyväksi myös vuonna 2021, koska se on vähentänyt
käteiskassan käyttöä ja näin ollen sen seuraamista ja kirjanpitoa, jotka ovat Iltakoulun menneisyydessä
olleet ajoittain ongelmallisia. MobilePay:llä maksamisen ohjeista tulee kuitenkin olla tarkka. Iltakoulu
on vakavarainen järjestö, jonka resurssit riittivät vuoden aikana monipuoliseen toimintaan ja riittävät
tulevaisuudessakin.

Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Iltakoulu ry:n pääasiallisena tiedotuskanavana toimi vuonna 2021 sähköpostilistat. Viestinnässä
käytössä oli kaksi sähköpostilistaa, joista toinen jäi vähälle käytölle. Viralliseen viestintään käytettiin
Politologit-sähköpostilistaa, joka keskittyi politiikan tutkimuksen opiskeluun sekä ainejärjestön
toimintaan. Toisena sähköpostilistana käytössä oli Iltakoulu-Jutut-lista, jonka käyttö oli vähäistä
vuoden aikana, sillä vapaamuotoisempaa tiedotusta kuten tutkimuskyselypyyntöjä ei kasaantunut
tarpeeksi, jotta olisi ollut tarpeellista muodostaa niille oma tiedote. Nämä vapaamuotoisemmat
tiedotteet liitettiinkin Politologit-listalle lähteviin viikoittaisiin “Koottua tiedotusta”-koosteeseen.
Viikoittainen tiedotus koostui sunnuntaina lähtevästä viikkotiedotteesta, johon oli kerätty viikon
tapahtumat ja muuta olennaista informaatiota. Sunnuntaisin Politologit-listalle toimitettiin myös
“Kootut tiedotteet”-kooste, jossa välitettiin muun muassa TREYn eri sektoreiden tiedotteita jäsenistölle
ja siihen lisättiin myös TREYn virallinen viikoittainen uutiskirje. Kuluneen vuoden aikana tämä
TREYn uutiskirje lisättiin myös englanninkielisenä liitteenä.
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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 jatkettiin kokoustiivistelmien tekemistä Instagramiin “bullet point”julkaisun mallissa.
Sähköpostilistojen lisäksi aktiivisena viestintäkanavana on toiminut myös Facebook. Pääasiallisena
tiedotuskanavana siellä on toiminut Iltakoulu Facebook-sivu Iltakoulu ry ja Iltakoululla on asiaa! ryhmä. Aiempien vuosien tapaan, Iltakoulun tapahtumista on julkaistu aina oma tapahtumajulkaisu
Iltakoulu ry:n Facebook-sivustolle. Linkki viikkotiedotteeseen julkaistiin myös sinne viikoittain.
Iltakoululla on asiaa! -ryhmä toimi pääsääntöisesti jäsenistön vapaamuotoisena tiedotuskanavana, jossa
tapahtuva tiedotus liittyy esimerkiksi opiskeluun, ainejärjestötoimintaa, asumiseen ja työ/harjoittelupaikkoihin. Iltakoulun viestinnässä on lisäksi käytössä Twitter-tili, jota on käytetty
syyskokouksen “livetwiittaukseen” ja valmennuskurssin mainostamiseen.
Aktiivisena

viestintä

kanavana

käytettiin

myös

Iltakoulun

Instagram-tiliä.

Instagram-tilin

käyttötarkoitus on vakiinnuttanut asemaansa vapaamuotoisemmasta kuvien julkaisusta yhä
informatiivisempaan viestintään. Vuonna 2021 Iltakoulun tapahtumista ja ilmoittautumista 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 kuten esimerkiksi kesällä pidetyt harjoittelu- ja
työpaikkaesittelyt. Myös ulkoiseen viestintään pyrittiin panostamaan tekemällä muun muassa
esittelyjulkaisuja politiikan tutkimuksen opiskelusta sekä Iltakoulusta ainejärjestönä. Muun muassa
myös uudesta opintosuunnitelmasta ja sen siirtymäsäännöistä sekä syyskokouksesta tiedotettiin
Instagram-tarinoissa. Vuoden toimintakyselyn pohjalta voidaan nähdä, että Instagram on yksi
tärkeimmistä tiedotuskanavoista Iltakoulussa. Instagramin visuaaliseen ilmeeseen on panostettu myös
vuonna 2021, ja pyritty tekemään siitä yhä yhtenäisempää. Sen merkitys tiedonsaamisessa kasvoi
erityisesti poikkeusaikojen vuoksi. Instagram on haluttu pitää sekä rentona että samaan aikaan
edustavana tiedotuskanavana sisäistä ja ulkoista viestintää varten.
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Englanninkielisen viestinnän saatavuuteen on pyritty kiinnittämään huomiota. Tiedostus onkin
tapahtunut pääosin myös englanniksi; Facebook-tapahtumissa on ollut englanninkielinen kuvaus
suomenkielisen ohella, ja viikkotiedotteessa asioista on tiedotettu myös englanniksi. Lisäksi
Instagramissa on ollut päivityksissä lyhyet englanninkieliset kuvaukset.
Viime vuonna käyttöön otettua Iltakoulun Telegram-kanavan käyttöä jatkettiin. Se säilytti luoteensa
vapaamuotoisempana keskustelukanavana iltakoulaisille, jossa kuitenkin tuli noudattaa normaalisti
Iltakoulun sääntöjä ja yhdenvertaisuusperiaatteita. Vuoden aikana kuitenkin informatiivisemman sekä
viime hetken tiedotuksen määrä kasvoi siellä, jonka vuoksi seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelmaan
kirjattiin Iltakoulun hallituksen tiedotuslistan luominen Telegrammiin. “Iltakoulu ideoi” Padlet-alusta
oli vuoden aikana avoinna, mutta sitä ei vuoden aikana käytetty aktiivisesti.
Iltakoulun nettisivut pyrittiin pitämään ajan tasalla, jonka vuoksi niitä päivitettiin läpivuoden aina
tarpeen tullen. Nettisivuilla löytyi muun muassa ajankohtaista tietoa valmennuskurssin järjestämisestä,
vuosijuhlista

sekä

julkaistiin

tiedotusasiaa

uusille

opiskelijoille.

Palautelomakkeen

lisäksi

palauteväylänä toimi syksyllä toteutettu toimintakysely. Läpi vuoden viestinnässä pyrittiin korostamaan
palautteen tärkeyttä ja toivottavuutta esimerkiksi pitämällä linkki palautelomakkeeseen viikoittaisessa
viikkotiedotteessa.
Sosiaalipolitiikka oli vuonna 2021 pitkälti tiedottamista. Sosiaalipolitiikasta tiedotettiin TREYn
asiantuntijoiden pohjalta esimerkiksi välittämällä TREYn sopotiedotteita jäsenistölle Politologitsähköpostilistan kautta. Instagramin puolella myös osallistuttiin Opiskelijoiden mielenterveyspäivään
ja tiedotettiin aktiivisesti Kelan terveydenhuoltomaksun maksamisesta. Marraskuussa järjestettiin myös
Interaktion kanssa verenluovutuskampanja, joka kesti kolmen viikon ajan. Tapahtumaa varten
Iltakoululaisille järjestettiin myös yhteisluovutuskerta.

Kulttuuri ja ympäristö
Kulttuuri- ja ympäristösektori toimi vuonna 2021 aktiivisesti iltakoululaisten kulttuuri- ja
ympäristökokemusten

puolesta.

Toiminta

aloitettiin

tammikuussa

Iltakoulun

kulttuuri-

ja

ympäristökatsaukseen liittyvällä päivitystyöllä ja sektorin toiminnan suunnittelulla. Vuosi 2021
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merkitsi sektorilla muutosta ja uudistustyötä, kun aiemmin itsenäisesti toiminut kulttuurisektorin
vastuualue

sai

seurakseen

viestintä-

ja

sosiaalipoliittisestasektorista

erilleen

irrotetun

ympäristösektorin.
Covid-19 pandemian vaikutus näkyi sektorin tapahtumatoiminnassa vuoden aikana. Tapahtumia
järjestettiin etä- ja lähimuotoisina, sillä pandemiarajoitukset rajasivat mahdollisuuksia toteuttaa
tapahtumia entisellä tavalla. Toiminta aloitettiin maaliskuussa ryminällä, kun kaksi etätapahtumaa
saatiin järjestettyä: Iltakoulun pizzailta ja Viiniä sohvalla ft. Hiski Haukkala. Tapahtumat olivat
etätapahtumina onnistuneita ja niihin osallistui liki kolmenkymmentä iltakoululaista. Huhtikuussa
aktivoitiin perinnetyöryhmää akateemisen muistin virkistämiseksi ja järjestettiin Iltakoulun
festariteemaisen vapun darra-aamiainen. Toukokuussa tapahtumia oli etämuotoisena tarjolla taas kaksin
käsin, kun järjestimme Euroviisukatsomon TEN:in kanssa ja kuntavaalipaneelin yhdessä Johdon
kanssa. Nämä nauttivat suosiota ja vahvistivat yhteistyösuhteita näiden järjestöjen kanssa. Toiminta jäi
euroviisufinaalin jälkeen kesätauolle, josta se palasi akateemisen vuoden alkaessa syyskauden
toiminnan suunnittelun ääreen.
Pandemiarajoitusten asettamat muutokset toimintakentässä aiheuttivat runsaasti epävarmuutta, jonka
vuoksi syksyn perinteistä toimintaa jouduttiin järjestämään aiemmasta poikkeavalla tavalla. Syksyn
aikana panostettiin perinteikkäiden tapahtumien järjestämiseen ja Iltakoulun perinteikäs bussirundi
saatiinkin lopulta järjestettyä 2-reittisellä järjestelyllä lokakuussa 120 osallistujalle. Syksylle oli
suunnitteilla muutakin tapahtumatoimintaa, kuten galleriakierros, alkoholiton lautapeli-ilta ja
Ympäristöystävällistä

viiniä

sohvalla-tapahtumat,

jotka

kuitenkin

jouduttiin

muuttuvien

pandemiarajoitusten ja vähäiseksi oletetun osallistujamäärän vuoksi perumaan. Sektori osallistui myös
hyvinvointisektorin kanssa marraskuussa yhdessä järjestettyyn Maukaste menoa!-tapahtumaan, joka
liitettiin osaksi TREYn hyvinvointiviikkoa.
Vuonna

2021

kulttuuri-

ja

ympäristösektorilla

panostettiin

kuukausittaisiin

kulttuuri-

ja

ympäristökatsauksiin. Katsaus lähetettiin politologit-listalle pääasiallisesti kuun alussa, poikkeuksina
kesäperiodi ja tammikuu, jolloin toimintaa vielä suunniteltiin. Vuoden alussa katsaus koki graafisen
uudistuksen, josta saatu palaute oli hyvää. Katsauksissa pyrittiin tiedottamaan monipuolisesti
alueellisista kulttuuritapahtumista sekä ajankohtaisista ympäristönäkökulmista. Katsauksissa käsiteltiin
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ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmia teemakatsauksilla, joissa kuukausittaisina teemoina
olivat muun muassa ruokahävikki, kestävä liikkuminen, kierrättäminen, ylikulutus, lihaton lokakuu, ja
TREYn kestävän kehityksen viikko.

Liikunta ja liikuntatapahtumat
Erityisesti alkuvuodesta voimassa olleet rajoitukset niin kokoontumisissa kuin liikuntatiloissa aiheutti
sektorille haasteita, kun myös ulkona tapahtuva ryhmäulkoilu oli käytännössä kiellettyä. Rajoituksiin
koetettiin sopeutua järjestämällä kevään aikana myös etäyhteydellä järjestettyjä liikuntatapahtumia
sekä porrastusta hyödyntäen kasvokkaisia tapaamisia. Konseptit eivät kuitenkaan saaneet kovinkaan
suuria määriä osallistujia kokoon, eikä kevättä voikaan pitää kovinkaan onnistuneena. Koko
kevätlukukaudella 2021 ei ollut mahdollista esimerkiksi palloilulajien ja ryhmäliikunnan harrastaminen
Atalpalla, ja kuntosalikin aukesivat vasta lähempänä kesää.
Syksyllä rajoitusten väheneminen toi helpotusta sektorille, sillä esimerkiksi liikunnan vakiovuorot
saatiin viimein käyttöön Atalpalla. Liikuntatapahtumia päästiin myös järjestämään noin kerran
kuukaudessa tahdilla, joka on koettu hyväksi. Iltakoulun jalkapallojoukkue Työväen Ampujat osallistui
syksyn aikana niin Crichton Cup turnaukseen Turussa kuin myös futsalin Tampereella opiskelijoiden
sarjaan, joka myös jatkuu vielä vuoden 2022 puolella.
Sektorin tapahtumat saivat pääosin positiivista palautetta sekä virallisia että epävirallisia kanavia pitkin.
Tapahtumat koettiin tärkeäksi vastapainoksi niin opiskelulle kuin myös perinteisille juhlimiseen
keskittyville tapahtumille. Syyslukukautta 2021 voidaankin pitää huomattavasti onnistuneempana sekä
tapahtumien kuin liikunnallisen elämäntavan toteutumisen näkökulmasta ylipäänsä.

Ainejärjestötila
Pinni A:n 4089 tilassa sijaitseva ainejärjestötila jouduttiin pitämään suljettuna koronaviruspandemiaan
liittyvien rajoitusten vuoksi koko kevään ja kesän 2021 ajan. Ensimmäiset epäsäännölliset päivystykset
pidettiin elokuussa fukseille pidetyn kampuskierroksen yhteydessä, ja joinakin muina päivinä
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fuksiviikkojen aikana. Vakituiset päivystykset päästiin vihdoin aloittamaan kerran viikossa 2.9. alkaen.
Päivystysaikoja päätettiin laajentaa asteittain suhteessa lähiopetuksen lisääntymisen kanssa.
Päivystysajat laajennettiin kahteen kertaan viikossa 27.9. alkaen. Lokakuussa päivystysajat päästiin
vihdoin palauttamaan normaaleiksi, eli ma-to klo 12–14. Lokakuussa myös päivystäjiä rekrytoitiin
riittävä määrä päivystysten vakituiseen ylläpitoon hallituksen tuella. Marraskuussa päivystyksiä
pidettiin normaalisti ja kävijämäärät kasvoivat tasaisesti. Marraskuussa järjestettiin myös
teemapäivystyksiä. Myös joulukuussa päivystyksiä pidettiin normaalisti ja teemapäivystyksiä saatiin
järjestettyä. Joulukuussa hallitus myös siivosi ainejärjestötilan ja vei hylätyt löytötavarat
kierrätyshuoneeseen.
Syksyllä myös otettiin käyttöön uudistetut kahvipassit, sekä tehtiin päätös että ainejärjestötilaan
ostetaan vastaisuudessa vain kauramaitoa linjassa Iltakoulun ympäristöarvojen kanssa. Perinteistä
pullatiistaita järjestettiin satunnaisesti pitkin syksyä ja sen vakiinnuttamista uudelleen jokaviikkoiseksi
perinteeksi, tai muuta vastaavaa konseptia suositellaan harkittavan. Pöytäkirjoja säilytetään toistaiseksi
edelleen ainejärjestötilassa. Päivystäjien viestintäkanavaksi vakiinnutettiin Facebook-ryhmä, mistä
myös päivystysvuorot varataan. Ongelmia on havaittu etenkin ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijoiden tutustuttamisessa ja kiinnittämisessä ainejärjestötilaan. Tähän suositellaan erityisesti
kiinnitettävän huomiota vuonna 2022.

Tutorointi- ja yhdenvertaisuus
Vuonna 2021 tutortoimintaa vaikeutti olennaisesti muiden sektorien tavoin edellisvuodesta jatkunut
koronapandemia. Edellisvuonna opittuja tapahtumakonsepteja ja -käytäntöjä sovellettiin tilanteen
mukaan. Tutorointiin panostettiin paljon, ja oli ensisijaisen tärkeää saada fuksit integroitua osaksi
Iltakoulua, tutorointisektori oli prioriteettilistalla korkealla.
Tutorvastaavaa avustamaan ja tukemaan valitun tutortoimihenkilön roolia kehitettiin edellisvuonna
opitun perusteella, ja työtehtäviä pyrittiin mielekkäästi jakamaan tutorsektorilla tasaisesti.
Toimihenkilö osallistui edellisvuoden lailla kaikkeen TREYn koulutustoimintaan, tutorvalintojen
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tekemiseen sekä tutortapaamisten toteuttamiseen sekä suunnitteluun. Sekä tutorvastaava että
tutortoimihenkilö ovat molemmat osallistuneet tutorvastaavien vertaistukiryhmä Hovin tapaamisiin.
Tutorhaku tapahtui vuonna 2021 TREYn tutorhaun kautta, jossa oli mukana myös tutorvastaavan ja
tutortoimihenkilön itse valitsemia kysymyksiä. Yhteensä tutoreiksi haki 30 henkilöä, joista 20 valittiin
fuksituutoreiksi ja 6 maisteritutoreiksi. Tutorvalinnat tehtiin ensimmäistä kertaa täysin anonyymisti, ja
tämä osoittautui toimivaksi valintojen legitimiteetin kannalta.
Kevään aikana pidettiin yhteensä 6 tutortapaamista, joista koronapandemian takia etänä pidettiin 5.
Tapaamisten sisältö keskittyi pääosin tutorien tapahtumien suunnitteluun sekä vastuunjakoihin.
Tutorien keskeinen ryhmäytyminen kärsi etätapaamisten myötä. Ennen fuksiviikkoja tutorit sekä
hallituksen tutorsektori tapasivat HOPS-opettajia orientaatioviikkojen tiimoilta, ja kävivät läpi
viikkojen aikatauluja ja käytäntöjä.
Rekrytoinnin yhteydessä tutorit jaettiin tutorpareihin, joista kullakin oli yksi tai kaksi vastuutapahtumaa
Hiiriviikoilla. Linjattiin, että lähtökohtaisesti parin molempien tuutorien tulisi olla omassa
tapahtumassaan paikalla, sillä tutorit toimivat myös vastuutapahtumiensa tukihenkilöinä. Hiiriviikkojen
tapahtumakonseptit pidettiin hyvin samanlaisena edelliseen vuoteen verrattuna, mutta erityisesti
maisteritapahtumien määrää lisättiin. Uutena tapahtumana oli Iltakoulun olympialaiset, joka oli
muodoltaan rastitapahtuma. 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, ja alkoholitapahtumien
dominanssia pyrittiin pitämään kohtuullisena.
Maisteritutoreita oli vuonna 2021 kuusi. Tänäkin vuonna maisterifukseja kannustettiin osallistumaan
Hiiriviikkojen tapahtumiin, mutta todettiin myös, että pelkästään maisterifukseille suunnattua ohjelmaa
sekä tutorointia olisi voinut olla enemmän. Maisterifukseille järjestettiin edellisvuosina saadun
palautteen perusteella Maisterien huurteisen seikkailun lisäksi kaksi uutta tapahtumaa: Maisterisitsit
sekä maisterisauna.
Kesällä uusia opiskelijoita lähestyttiin sähköpostitse. Yliopiston hakijapalveluilla oli kesällä vaikeuksia
lähettää uusien opiskelijoiden yhteystietoja, joten sähköpostit pystyttiin lähettämään vasta elokuussa.
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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 erityisesti koronapandemiaan liittyen. Tiedotusta hoidettiin aktiivisesti kaikkien
fuksien, tutoreiden sekä hallituksen yhteisessä Facebook-ryhmässä sekä omissa WhatsApp--ryhmissä.
Vuonna 2021 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.
Hiiriviikot alkoivat 20.8. epävirallisella tutustumisillalla, jota ei voitu suunnitelmien mukaan järjestää
Bar Passionissa, vaan lopulta etänä. Tutustumisillan tarkoituksena oli toimia matalan kynnyksen
tutustumispaikkana fukseille ja tutoreille. Paikalla oli n. 50 osallistujaa. Ennen epävirallista
tutustumisiltaa osa tutorryhmissä tapasi joko livenä tai etäyhteydellä. 21.8. pidettiin Hiiriviikkojen
tutustumisilta Kiovanpuistossa, jossa osallistujia oli n. 50 infernaalisesta säästä huolimatta.
Tapahtuman aikana fuksit pääsivät tutustumaan toisiinsa, tutoreihinsa ja hallitukseen. Tapahtuma oli
varsin onnistunut.
Kaupunki- ja kampuskierros 23.8. veti puoleensa n. 30 osallistujaa, ja kävi läpi yliopiston
keskustakampuksen sekä Tampereen keskustan tärkeimmät lokaatiot, vaikka puhaltava tuuli haittasikin
kampuksen loppupuoliskoa. Kierrokset vedettiin pienryhmissä koronarajoituksista johtuen. 24.8.
Järjestetty Amazing Race -rastitapahtuma oli onnistunut, ja yhteistyötä Tampereen eri järjestöjen
kanssa jatkettiin edellisvuosien lailla. Osallistujia oli n. 40.
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25.8. Fuksipiknik puistossa jouduttiin perumaan Suomalaisen sään takia, eikä sisävaihtoehtoa
koronarajoitusten vuoksi voitu järjestää.
26.8. Harkka-aprot olivat menestys, tutorien kotien kiertely onnistui rajoitusten puitteissa ja säästä
huolimatta. Osallistujia oli n. 40.
30.8. Fux on the Beach -rantapäivä oli menestys, jota auttoi epäluonnollisen hieno sää. Osallistujia oli
n. 20.
31.8. Pispala-kierroksen aikana fuksit tutustutettiin Pisapalan alueen maantieteeseen ja historiaan,
tapahtuma oli menestys, ja kiitosta tuli erityisesti sen päätyttyä munkkikahvilaan. Osallistujia oli n. 20.
Torstaille 2.9. suunniteltu fuksimökki jouduttiin koronarajoitusten takia perumaan, ja sille korvaavaksi
tapahtumaksi järjestetty sitsipiknik sorsapuistossa oli sään takia viikkojen vähiten suosittu tapahtuma.
Osallistujia oli n. 40.
6.9. Hervantakierros Hervannan kampukselle tutustutti fuksit kyseiseen kampukseen, ja tapahtuma oli
menestys. Osallistujia oli n. 30.
14.9. Iltakoulun olympialaiset oli uusi tapahtumakonsepti, jossa fuksit kiersivät pienryhmissä
keskustaan hajautettuja rasteja, joissa oli vaihtelevan menestyksekkäästi olympiateemoitettuja tehtäviä.
Tapahtuma oli erittäin suosittu, ja fuksit palautteen perusteella nauttivat siitä suuresti. Osallistujia oli n.
40.
16.9. Challenge Accepted -tehtävänsuoritustapahtuma oli suosittu, ja siihen osallistuttiin sankoin
joukoin sekä fuksien että vanhempien iltakoululaisten osalta. Fuksit ja vanhemmat iltakoululaiset oli
jaettu erillisiin ryhmiin, jotta koronaturvallisuus

säilyisi ja jotta palkintojenjako pysyisi

oikeudenmukaisena. Osallistujia oli noin 50.
17.9. Maisterisauna ei ollut kovin suosittu. YTHS-saunalla järjestettyyn tapahtumaan osallistui n. 16
ihmistä, mikä ei ollut budjettisuunnitelman mukaista.
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1.10. Maisterisitsit oli jättimenestys, ja tapahtuma myytiin loppuun. Osallistujia oli n. 100. Tapahtuma
sai erityiskiitosta siitä, että myös vanhemmille opiskelijoille järjestettiin koronapaussin jälkeen sitsejä.
8.10. Maisterien huurteinen seikkailu -baarikierros sai kritiikkiä rakennettomuudestaan, ja asiaa käytiin
läpi tapahtuman jälkeen. Osallistujia oli n. 20.
27.10. Haalarikastajaiset olivat menestys. Fuksit kastettiin yhteistyössä vapaapalokunnan kanssa, ja
suomalaisen talvisään aiheuttamilta miestappioilta vältyttiin pitämällä jatkot YTHS-saunatilassa.
Osallistujia oli n. 50.
Yhdenvertaisuussektori oli edellisvuosia hiljaisempi johtuen Iltakoulun yhteisöllisyyden ja siten
inhimillisen kanssakäymisen madaltuneesta tilasta. Syksyllä 2021 järjestettiin iltakoulun jäsenistölle
keskustelutilaisuus Turvallisemman tilan periaatteiden aiheesta, ja käydyn keskustelun perusteella
päätettiin

jatkaa

keskustelua

seuraavana

vuonna,

kuten

toimintasuunnitelmassa

lukeekin.

Yhdenvertaisuustyöryhmä seurasi häirintälomaketta aktiivisesti ja selvitti tapauksia menettelyohjeen
sekä yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö
Vuosi 2021 alkoi vaihto-opiskelijoiden saapumisella Tampereelle. Welcome weekin aikana Iltakoulun
edustaja kävi esittelemässä Iltakoulun ja sen toimintaa vaihto-opiskelijoille ja järjestettiin etäpeli-ilta
yhdessä Compexin kanssa vaihto-opiskelijoita varten tarkoituksena toivottaa heidät tervetulleeksi ja
tutustuttaa heitä paikallisiin opiskelijoihin. Tapahtuma järjestettiin pandemiasta johtuen etänä ja siihen
osallistui 14 henkilöä, joihin kuului vaihto-opiskelijoita ja paikallisia opiskelijoita. Vappuviikoilla
järjestettiin toinen etäpeli-ilta Johdon, Staabin sekä Boomi ry:n kanssa yhteistyössä. Tapahtumaan
osallistui yhteensä 7 henkilöä.
Syksyllä järjestettiin päiväretki Helvetinjärvelle TREY:n kansainvälisyystuen avulla. Tuki haettiin
Johdon nimellä, mutta järjestäjiin kuului myös Iltakoulu, Staabi ja Boomi ry. Loppu syksystä
järjestettiin vielä kansainväliset sitsit, joiden järjestäjinä olivat Iltakoulun lisäksi ESN Fint, Johto,
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Boomi, Staabi, Complex, Indecs ja Man@ger. Tapahtumaan myytiin 80 lippua, eikä tuottanut kuluja tai
voittoa Iltakoululle. Koko sektorin 50 € budjetista ei käytetty vuoden aikana yhtään.
Johdon alaiset järjestöt suunnittelivat pitkin vuotta 2021 MAB-CLUB nimistä yhteisöä Johdon
kansainvälisille opiskelijoille ja siihen liittyen järjestettiin kv-kollegio tapahtuma kerran kumpanakin
lukukautena. Tapahtumassa keskusteltiin kansainvälisiä opiskelijoita koskevista asioista ja miten niitä
voisi edistää. Tämän lisäksi yhteisölle luotiin Facebook, Telegram ja Instagram. Ensimmäisellä kerralla
tapahtumaan ei osallistunut kukaan muu kuin järjestäjät, mutta toisella kerralla osallistujia oli yhteensä
noin kymmenen.
Kevään kv-tutorhaussa syksylle saatiin neljä tutoria, joista yksi jättäytyi pois jälkikäteen. Syksyn
haussa keväälle 2021 saatiin kahdeksan tutoria. Kv-tutorhakua on mainostettu Instagramin ja
Facebookin puolella sekä Iltakoulun viikkotiedotteessa. Syksy 2021 elettiin ilman vaihto-oppilaita
(pois lukien yksi suomenkielinen vaihto-opiskelija), joten Iltakoulun tuutorit tuutoroivat SAFERin
uusia maisteriopiskelijoita yhteistyössä Staabin kanssa. Keväälle 2022 yliopisto ilmoitti saapuvan 35
politiikan tutkimuksen vaihto-oppilaasta. Kansainväliset tuutorit saavat kompensaatiorahaa 50 euroa,
todistuksen ja 2 opintopistettä kansainvälistymiskokonaisuuteen.
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. Heidän
yhteyshenkilönsä pyynnöstä Pamojalle etsittiin eri tiedotuskanavia pitkin käytettyä digikameraa.
Keväällä järjestettiin tapahtuma nimeltä Iltakoulu keskustelee: kehitysyhteistyö. Tapahtumassa olivat
puhumassa kaksi Iltakoululaista opiskelijaa, jotka vierailivat Pamojassa paikan päällä heidän
kokemuksistaan. Ennen kahden opiskelijan Pamoja vierailua Iltakoululaisille julkaistiin lomake
Iltakoululla on asiaa! -ryhmään Facebookkiin, johon he saivat halutessaan kirjoittaa kysymyksen
Pamojan yhteyshenkilölle. Kysymyksiä ei tullut lomakkeelle, mutta niitä kuitenkin esiintyi muutama
toisia keskustelukanavia pitkin ja vierailevat opiskelijat esittivät ne vierailunsa aikana. Tapahtumassa
todettiin Pamojan kanssa tehtävän yhteistyön olevan hyvä asia ja sen jatkamista kannatettiin.
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Työelämä- ja alumnitoiminta
Vuosi 2021 sujui alumni- ja työelämäsektorilla pitkälti koronapandemian asettamilla ehdoilla. Kaikki
tämän sektorin tapahtumat järjestettiin etänä alumnipaneelia lukuun ottamatta. Perinteiset
tapahtumakonseptit tulivat toteutetuiksi, kuten myös yhteistyösopimusten velvoitteet. Tapahtumien
lisäksi työelämä- ja alumnisektorilla tiedotettiin Iltakoulun jäsenistöä ympärivuotisesti erilaisista
kiinnostavista palkallisista harjoittelupaikoista.
Vuosi käynnistyi tammikuussa jäsenistölle suunnatulla kyselyllä, jossa kartoitettiin toiveita ja
ehdotuksia sektorin toiminnasta ja tapahtumista. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, ettei
palkattomia harjoitteluja mainosteta. Helmikuussa järjestettiin sektorin ensimmäinen tapahtuma, EUaiheinen työelämäinfo, jossa oli 21 osallistujaa ja tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Keväällä
järjestettiin

kaksi

etäexcursiota,

ensimmäinen

Suomen

Oslon-suurlähetystöön

ja

toinen

Suojelupoliisiin. Ensimmäisessä osallistujia oli 35 ja toisessa 50, molemmat tapahtumat olivat
onnistuneita. Huhtikuussa Iltakoulu ja SYY-Tampere järjestivät Zoomissa rennon paneelikeskustelun
koskien työelämää, jossa osallistujia oli 13. Ulkomaan excursion suunnittelu aloitettiin uudestaan
keväällä kartoittamalla europarlamentaarikkojen vierailukiintiöitä. Koronarajoitusten vuoksi vierailulle
oli mahdotonta suunnitella tarkkaa ajankohtaa ja se päädyttiin siirtämään vuodelle 2022. Ulkomaan
excursion suunnittelusta on informoitu seuraavaa työelämä- ja alumnivastaavaa.
Syksyn ensimmäisen etäexcursion kohteena oli Oikeusministeriö. Tapahtuma järjestettiin Teamsin
välityksellä ja osallistujia oli 21. Toinen etäexcursio toteutettiin yhdessä SYY-Tampereen kanssa
kohteeseen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto, osallistujia oli 21. Vuoden viimeisen etäexcursion
kohde oli Amnesty International, johon osallistui 11 henkilöä. Marraskuun lopussa alumnisektori
aktivoitui alumnipaneelin muodossa, jossa puhujina oli viisi entistä iltakoululaista: Matti Kahra
Nordealta, Jaana Montonen ulkoministeriöstä, Hannu-Pekka Ikäheimo Sitralta, Riikka Railimo
Suojelupoliisista sekä Jere Seikkala strategiakonsultointitoimisto Gemiciltä. Tapahtumassa oli 25
osallistujaa ja se keräsi runsaasti hyvää palautetta.
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Tapahtumasektorin tapahtumat
Tapahtumasektoriin vaikutti merkittävästi vuonna 2021 koronavirus, jonka seurauksena lähes kaikki
tapahtumat pidettiin alku vuodesta etätoteutuksena. Syksyä kohden tapahtumia pystyttiin järjestämään
myös lähitoteutuksena. Alkuvuodesta jäsenistölle laadittiin tapahtumatoivekysely, jonka pohjalta
tapahtumia pyrittiin toteuttamaan. Esteettömyys on pyritty huomioimaan, mutta se ei välttämättä ole
aina toteutunut kaikissa tiloissa. Alkuvuodesta erityisesti heräsi myös jäsenistön puolelta välillä huolta
tapahtumista - tai niiden puutteesta, mutta kaiken kaikkiaan vuoteen oltiin tapahtumien osalta
tyytyväisiä.
Läpi vuoden tapahtumia on pyritty toteuttamaan yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa, jotta
poikkitieteellisyys ja yhteistyö säilyisi jatkossakin. Etätapahtumia pystyttiin myös järjestämään yhdessä
muiden ainejärjestöjen kanssa ja tällaiset tapahtumat osoittautuivat myös jäsenistön keskuudessa
suosituiksi. Muun muassa poikkitieteellinen Beerpong –turnaus järjestettiin niin etänä keväällä, kuin
lähitoteutuksena syksyllä.
Kokonaisuudessaan vuosi 2021 oli tapahtumien osalta onnistunut, sillä loppuvuodesta pystyimme jo
järjestämään tapahtumia lähes samalla tavalla kuin ennen pandemiaa. Loppuvuoden tapahtumakalenteri
täyttyi todella nopeasti ja tapahtumia oli välillä jopa normaalia enemmän. Vuoteen mahtui kolmet sitsit,
joista yhdet pidettiin etänä. Lisäksi pyrittiin järjestämään erikseen maisteritapahtumia, joista usein
vastuussa olivat maisterituutorit. Kuitenkaan kerran periodissa maisteritapahtumia ei pystytty
järjestämään, vaikka niin oli tavoitteena. Vuoteen mahtui myös paljon perinteisiä bileitä ja muutama
saunailta, sekä muutaman vuoden tauon jälkeen järjestetyt poikkitieteelliset lavatanssibileet. Myös
alkoholittomia tapahtumia pyrittiin järjestämään, mutta alkoholittomia tapahtumia järjestivät myös
paljon muut sektorit.
Tammikuussa tapahtumia ei järjestetty koronaviruksesta johtuen, mutta vuosi aloitettiin tapahtumien
suunnittelulla ja jäsenistön toiveiden keräämisellä. Helmikuussa aikomuksena oli järjestää Iltakoulu
luistelee –tapahtuma 11.2., mutta se jouduttiin peruuttamaan tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten
takia. Helmikuussa järjestettiin myös kaksi viikkoa kestävä talviurheiluhaaste, jossa tarkoituksena oli
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suorittaa itsenäisesti mahdollisimman monta talviaktiviteettia ja kirjata ne Google Forms –lomakkeelle,
mutta osallistujia ei kuitenkaan ollut.
Maaliskuussa tapahtumasektori käänsi katseet vahvasti lähestyvään vappuun ja sen suunnitteluun.
Hallituksen kesken pidettiin vapun ideointi-ilta, jonka pohjalta suunnitelmia lähdettiin toteuttamaan.
18.3. järjestettiin myös poikkitieteellinen etäbeerpong –turnaus, jonka osallistujamäärä täyttyi nopeasti
ja pelaajia oli yhteensä n. 60. Tapahtuma oli erittäin suosittu. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Staabin,
Interaktion ja Patinan kanssa. Myös vuosijuhlien suunnittelu aloitettiin maaliskuussa.
Huhtikuu koostui lähinnä vapusta, joka järjestettiin yhtä tapahtumaa lukuun ottamatta etänä. Vapun
2021 teema oli Festarit ja se näkyi tapahtumien toteutuksessa kiitettävästi. Vappuviikot täyttyivät
kuitenkin kivasti ja tapahtumia järjestettiin paljon. Vappuviikkojen ensimmäinen tapahtuma oli
Speedfriending 19.4. yhdessä Staabin ja Boomin kanssa, Iltakoululaisia osallistui 4 henkilöä ja kaikista
järjestöistä yhteensä n. 20 henkilöä. 16.4. järjestettiin etä beerpong –turnaus Interaktion ja Staabin
kanssa ja se keräsi osallistujia n. 80. Lisäksi järjestettiin kaljasuunnistus 22.4., josta vetovastuussa
olivat muut hallituksen jäsenet, eikä tapahtumavastaavat. Kaljasuunnistus oli vappuviikkojen ainut
lähitapahtuma, mutta sekin toteutettiin pienissä ryhmissä niin, etteivät kokoontumisrajoitukset päässeet
ylittymään rastikierroksen aikana. 28.4. järjestettiin etärastikierros, jossa ryhmät pääsivät suorittamaan
rasteja etänä. Tapahtuma oli onnistunut ja joukkueita oli viisi. Lisäksi vapun huipennuksena 30.4.
järjestettiin vappusitsit etänä, jotka onnistuivat yllättävän hyvin. Osallistujia oli reilu sata, joten
tapahtuman voidaan todeta olleen onnistunut. Vappusitsejä varten kasattiin myös sitsipaketti, jonka
pystyi halutessaan ostamaan sitsaamisen avuksi. Vappuviikkoihin sisältyi myös kansainvälisyys- ja
kulttuuritapahtuma, sekä tapahtuma henkilökunnan kanssa.
Elokuussa oli tarkoituksena järjestää Syys Love yhdessä Staabin kanssa, mutta se päätettiin siirtää
myöhemmälle ajankohdalle. Myöhemmäksi ajankohdaksi valikoitui joulukuu, mutta täyden
tapahtumakalenterin takia Syys Lovea ei pystytty järjestämään vuonna 2021. Elokuussa aloitettiin
myös loppu vuoden tapahtumien suunnittelu, sekä suurimpien poikkitieteellisten tapahtumien, kuten
Beerpong –turnauksen, lavatanssibileiden, sekä Halloweenin päivämäärät lyötiin lukkoon elo-syyskuun
aikana.
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Tapahtumavastaavat olivat vastuussa hiiriviikkojen fuksisitseistä, jotka järjestettiin 23.9. Teemana oli
After ski ja paikkana toimi Hatanpään soutupaviljonki. Osallistujia oli n. 80 ja monelle fuksisitsit olivat
hiiriviikkojen kohokohta. Heti lokakuun alussa 1.10. järjestettiin myös maisterisitsit Hatanpään
soutupaviljongilla. Maisterituutorit olivat vastuussa näiden järjestämisestä ja kaikki sujui hyvin.
Osallistujia oli n. 90 ja vanhojakin Iltakoululaisia ilmaantui paikalle runsaasti. Maisterisitsien teema oli
“Pilalla”.
Lokakuussa järjestettiin Halloween yhdessä Johdon alaisten ainejärjestöjen kanssa ja se toteutettiin
approiluna. Halloween ei ollut tänä vuonna perinteinen, sillä Johdon alaisten ainejärjestöjen yhteinen
tapahtuma liitettiin osaksi laajempaa Hartwallin järjestämää opiskelijatapahtumaa. Järjestelyissä ilmeni
ajoittain ongelmia kommunikaatiokatkosten vuoksi, mutta loppuen lopuksi tapahtuma saatiin
järjestettyä. Tapahtumassa oli yhteiset etkot Johdon alaisille järjestöille, yleinen appro –tapahtuma,
sekä jatkot.
Marraskuussa järjestettiin vuosijuhlat, joissa tapahtumasektori oli vastuussa silliaamiaisesta. Sillis
järjestettiin Amos klubilla juhlien jälkeisenä aamuna ja osallistujia oli n. 40 eri ainejärjestöistä.
Sillikselle saatiin sponsoriksi Kaalimato.com, joka lahjoitti palkintoja bingoon. Silliksellä saunottiin,
ruokailtiin, pelailtiin ja hengailtiin yhdessä. 25.11. Järjestettiin myös poikkitieteelliset lavatanssibileet
yhdessä Biopsin kanssa. Paikkana toimi Supper Club, joka oli erittäin hyvä tila tämänkaltaisille juhlille.
Lavatanssibileissä esiintyi Eve ja subdominantit –yhtye, joka keräsi paljon kehuja. Yleisenä
toivomuksena oli, että bändi olisi voinut soittaa vieläkin pidempään, sillä bändin lopettaessa myös
osallistujat lähtivät tapahtumasta. Lavatanssibileet olivat vuoden suurin oma tapahtumamme ja se
onnistui hyvin yhdessä Biopsin kanssa. Marraskuussa Boomi ry järjesti myös perinteisen Ruotsin
excursion,

johon

Iltakoululaisia

osallistui

meille

annetun

kiintiön

kautta

40

henkilöä.

Tapahtumavastaavat hoitivat yhteydenpidon Boomiin.
Lisäksi joulukuulle mahtui vielä fuksien järjestämät pikkujoulut Amos klubilla. Pikkujoulujen
järjestämisestä vastuussa olivat fuksit, mutta tapahtumavastaavat auttoivat tarvittaessa ja toimivat
viestintäapuna järjestäjien ja hallituksen välillä. Pikkujoulujen teemana oli linnan juhlien jatkot ja
osallistujia oli n. 100. Fuksit suunnittelivat myös itse haalarimerkin, jonka osallistujat saivat.
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Vuosijuhlat
Vuosijuhlat järjestettiin Tampereen Komediateatterilla lauantaina 13.11.2021. Vuosijuhlille oli
ilmoittautunut 156 henkilöä, mutta lopulta juhliin osallistui noin 150 henkilöä, joista noin 1/3 oli
kutsuvieraita ja loput Iltakoulun jäsenistöä. Vuosijuhlien suunnittelu oltiin aloitettu hyvissä ajoin saman
vuoden helmikuussa, ja vuosijuhlien suunnitteluun osallistuvaan työryhmään kuului 21 henkilöä.
Vuosijuhlia suunniteltiin hieman varoen koronan takia, mutta onneksemme saimme lopulta järjestettyä
juhlat kaikessa komeudessaan.
Halusimme pitää illalliskortin hinnan edellisten vuosijuhlien tasolla, jotta mahdollisimman moni
jäsenistöstä voisi hinnan puolesta osallistua. Myös juhlien etikettiä päivitettiin nykyaikaisemmaksi ja
yhdenvertaisemmaksi. Koko jäsenistölle annettiin samat mahdollisuudet ilmoittautua vuosijuhliin,
paitsi fukseille säädettiin 10 hengen kiintiö.
Vuosijuhlat alkoivat perinteisesti kutsuvieraiden cocktail-tilaisuudella Komediateatterilla, ja jatkui
samassa tilassa pidettäviin pöytäjuhliin. Juhlissa tarjottiin kolmen ruokalajin illallinen (vaihtoehtoina
liha ja vegaani) ja ohjelmassa oli erilaisia puheita. Pöytäjuhlan jälkeen siirryimme jatkoille yökerho
Bricksiin, jossa juhlijoille oli varattuna pöytiä.
Juhlat onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin, ja sekä pöytäjuhlat että jatkot saivat paljon kiitosta
jäsenistöltä ja kutsuvierailta. Yhteistyö sekä Komediateatterin että Bricksin kanssa sujui päällisin
puolin hyvin, vaikkakin pieniltä säädöiltä ei voitu välttyä. Esimerkiksi Komediateatterilla
henkilökuntaa ei oltu informoitu kaikista juomatarjouksista, eikä Bricksin henkilökuntaa siitä, että
juhlijoitamme saattaisi saapua vielä klo 00 jälkeen. Nämä ongelmat saatiin kuitenkin ratkottua ilman,
että osallistujat kärsivät. Voimme todeta vuosijuhlien olleen todella tärkeät koko jäsenistölle pitkän
erossa olon jälkeen, ja muistissa ei ole toista tapahtumaa, jossa niin suuri osa juhlijoista olisi ollut
baarissa pilkkuun asti.
Seuraavan päivän silliaamiainen pidettiin Amos-klubilla, jossa osallistujia oli noin 100. Tila toimi
hyvin ja juhlijoita riitti koko päiväksi. Silliksellä saunottiin, pelattiin bingoa, syötiin, juotiin sekä
pelattiin beerpongia.
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Varainhankinta
Vuosi

2021

alkoi

varainhankinnan

sektorilla

yhteydenotoilla

Iltakoulun

perinteisiin

yhteistyökumppaneihin sekä yleisellä yhteistyötoiminnan kartoittamisella yhteistyökyselyn ja
yhteistyöehdotuksien muodossa. Vuoden aloitus yhteistyökumppaneiden ja sopimusten kanssa oli
ravintolarajoitusten ja koronatilanteen vuoksi edellisistä vuosista varsin erilainen, joka on tuottanut
haasteita sektorille. Vanhoista yhteistyökumppaneista otettiin yhteyttä Dorikseen sekä Kaijakkaan,
jonka kanssa jäi vuoden 2020 yhteistyösopimuksesta 2 käyttämätöntä jatkokertaa koronatilanteen
vuoksi. Heti alkuvuodesta Doris ilmoitti halukkuudesta jatkaa yhteistyötä, kunhan Doris avautuisi
uudelleen ja koronatilanne helpottaisi. Yhteyttä otettiin myös Heidi´s Bier Bariin, jonka kanssa sovittiin
Heidi´s jäsenyyden lanseeramisesta Iltakoulun jäsenistölle. Perinteinen yhteistyö Yhteiskunta-alan
korkeakoulutettujen kanssa jatkui ja saimme 750€ avustusta, mikä on sama määrä kuin vuoden 2020
sopimuksessa. Sitouduimme järjestämään työelämätapahtumia yhteistyössä heidän kanssansa ja
mainostamaan heidän toimintaansa eri tavoin. Syksyllä saimme käytettyä käyttämättömät kerrat
Kaijakan kanssa sekä toisen kerran Bonker Moodcourtissa.
Vuoden alussa alkoivat myös valmennuskurssin valmistelut yhdessä valmennuskurssitoimihenkilön
kanssa. Tammikuussa rekrytoitiin valmennuskurssille, jonka kanssa tehtiin työsopimus sekä
valmennuskurssille ilmoittautuminen ja mainostaminen aloitettiin. Kurssi järjestettiin verkkokurssina
zoomissa 17.5.–20.5. & 24.5. Kurssille osallistui yhteensä 23 henkilöä ja pelkän materiaalipaketin osti
9. Kurssi oli kaikin puolin onnistunut ja sai positiivista palautetta kurssilaisilta haastavista
pääsykoemateriaaleista sekä vuoden 2020 pääsykoeuudistukseen sopeutumisesta huolimatta.
Varainhankintasuunnitelman mukaisesti Iltakoulu jatkoi uusien haalarimerkkien aktiivista myyntiä
aktiivista myymistä. Merkkimyyntiä jatkettiin ainejärjestötilan lisäksi Facebookin haalarimerkkitorilla,
jonne laitettiin myynti-ilmoitus kaksi kertaa vuoden 2021. Tilauksia tilauslomakkeen kautta tuli erittäin
paljon ja se koettiin onnistuneeksi. Myyntiä tapahtui postimerkkiperiaatteella eli ostaja maksoi
postimaksun ja me postitimme merkkejä kirjekuorissa. Vuoden mittaan tilattiin loppuun myytyjä
merkkejä useita kertoja.
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Myös Iltakoulun oheistuotteiden myynti jatkui aktiivisena sekä vuoden aikana kehitettiin Iltakoulun
oheistuotevalikoimaa. Marraskuussa toteutettiin myös vuosittainen Iltakoulun collegepaita-tilaus. Myös
tänä vuonna oli myös mahdollista tilata uusia mustan värisiä paitoja perinteisten harmaiden
collegepaitojen lisäksi. Collegetilauksia tuli yhteensä 62 kappaletta. Loppuvuodesta luotiin ja tilattiin
uusi

oheistuote,

Työväen

Ampujien

oma

huivi.

Huivin

kehittämisessä

oli

apuna

varainhankintavastaavan nimittämä huivityöryhmä, joka auttoi muun muassa huivin graafisessa
ilmeessä sekä huivin tuottajan valitsemisessa. Huiveja tilattiin yhteensä 50kpl, ja niitä pystyy ostamaan
ainejärjestötilasta.
Uusien fuksien aloittaessa opinnot, tilattiin myös uusia haalareita yhteensä 50 kappaletta. Keväällä
hyvissä ajoin aloitettiin haalarimainospaikkojen myyminen eri yrityksille ja järjestöille. Mainoksia ei
tullut niin paljon kuin viime vuonna, joten haalarit maksoivat fukseille puoluemainoksilla yhteensä
23,40€ ja ilman puoluemainoksia 41,80€. Haalareita kaikilla mainoksilla otettiin 42kpl ja ilman
puoluemainoksia 8kpl.
Vuoden 2021 sijoitustoiminta aloitettiin miettimällä kansainvälisen LEI-tunnuksen hankkimista
Iltakoululle yhdessä varainhankintatoimihenkilön kanssa. Päätöksenä oli, että Iltakoulu ei hanki LEItunnusta vuoden 2021 aikana ja että toinen alkuperäisistä sijoituskohteista vaihdetaan sellaiseen, mikä
ei vaadi LEI-tunnusta. LEI-tunnuksen hankintaa voidaan harkita uudelleen, kun päätös Iltakoulun
sijoitustoiminnan pitkäaikaisuudesta on tehty. Vuoden 2021 kevätkokouksessa tehtiin päätös toisen
sijoituskohteen vaihtamisesta Nordnet Indexfond Sverigeen.
Yleisesti varainhankinta jatkoi kehitystään vuonna 2021 unohtamatta kuitenkaan vanhoja hyväksi
todettuja varainhankinnan keinoja. Varainhankinta koettiin onnistuneeksi vuonna 2021 ja se sai vuoden
mittaan

hyvää

palautetta

jäsenistöltä.

Vuoden

mittaan

tällä

sektorilla

oli

apuna

varainhankintatoimihenkilö. Vuodelle 2022 päätettiin perustaa varainhankintatoimihenkilön tilalle
varainhankintatoimikunta helpottaakseen varainhankintavastaavan lisääntyvää työtä yhä vuosittain
kasvavalla ja laajentuneella sektorilla.

Toimintakertomus 2021
Iltakoulu ry
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö

Ainejärjestölehti
Iltakoulun ainejärjestölehti Anti ilmestyi vuonna 2021 jopa viisi kertaa: helmi-, huhti-, kesä-, loka- ja
joulukuussa. Kaikki lehdet ilmestyivät sähköisenä. Kyseistä vuotta hankaloitti pandemiatilanteen
vaihtelu, joka heijastui vaihtelevana innostuksena artikkelin kirjoittajia sekä päätoimittajaa kohtaan.
Toimikunnan aktivointi ei toiminut alhaisen vastausprosentin seurauksena ja samoin palautteen
keräämisessä jäsenistöllä vastausmäärä oli huolestuttavan alhainen. Antin teossa jatkettiin Canvan
käyttöä myös tänä vuonna, joka on osoittautunut suhteellisen hyväksi alustaksi lehden teolle.
Lehtien artikkelit vaihtelivat aiheen ja vakavuuden mukaisesti, esimerkiksi ensimmäisessä lehdessä
sisälsi artikkeleja niin MM-kisojen poliittisuudesta, take-away ruokien arvostelusta sekä bees & honey
-palstan (joka osoittautui vuoden mittaan yleisön suosikiksi). Toisessa lehdessä mm. haaveiltiin wapun
perään, tarkasteltiin euroviisuja ja luettiin kokemus harjoittelusta näin pandemia-aikana.
Kesäkuussa ilmestynyt numero oli suunnattu uusille opiskelijoille, joka oli vuoden pisin lehti sillä
tähän yllättäen löytyikin halukkaita kirjoittajia. Vuoden kaksi vikaa lehteä olivat suhteellisen lyhyitä
mutta

sisälsivät

sitäkin

painavampaa

asiaa,

kuten

Balkanin

jännitteiden

kasvamisesta,

mielipidekirjoituksen yliopiston käytännöistä ja matkakertomuksen TA:n turnauksesta.
Jokainen numero sisälsi päätoimittajan pääkirjoituksen, puheenjohtajan terveiset ja Dear Eskon bees &
honey -palstan. Lehteen kirjoitti noin yli kymmenen henkilöä - joista muutama kirjoitti vuoden jokaisen
lehteen ja päätoimittaja nostaa heille hattuaan (etenkin aktiivisesti kirjoittaneille henkilöille). Jokainen
lehti saatiin toimitettua ja ne sisälsivät vaihtelevaa mutta jokaiselle jotain mielenkiintoista luettavaa.
Anti sai erityistä kiitosta ja mielenkiintoa Dear Esko -artikkeleista.

