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Jatkuvan toiminnan kuvaus 2020-luvulle
Tiivistelmä
Tämä dokumentti on tarkoitettu kuvaamaan Iltakoulu ry:n pitkän aikavälin toimintaa sekä sen
jatkuvuutta 2020-luvulla. Dokumentissa määritellään yhdistyksen tehtävät ja tavoitteet,
toiminnan tarkoitus sekä yhteenveto näiden pohjalta. Dokumentin tulee olla linjassa muiden
yhdistyksen toimintaa ohjaavien dokumenttien ja sen sääntöjen kanssa, mutta samalla
selventäen Iltakoulu ry:n pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja tavoitteita.
Iltakoulu ry:n toimintaa tulee jatkossakin ohjaamaan yhdistyslaki, hyvä hallintotapa ja sen
kehittäminen, yhdistyksen säännöt sekä vuosittain hyväksytyt ohjaavat dokumentit. Jatkuva
toiminta varmistetaan huolellisella ja pitkäjänteisellä toiminnan suunnittelulla sekä vahvistaen
tiedonkulkua ja perinteiden vaalimista.
1. Tehtävät ja tavoitteet
Iltakoulu ry on Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen 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, 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.
Iltakoulu toteuttaa useat tavoitteet perinteisten järjestötoimien avulla ja aktiivisen
ruohonjuuritason toiminnan kautta, jossa jäsenten osallisuutta tarkastellaan pitkäjänteisen
päätöksenteon kautta. Iltakoulu toteuttaa tavoitteensa jäsendemokratian vahvistamisen kautta
ylläpitämällä erilaisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Iltakoulun toiminta on
avointa, suvaitsevaa ja tasa-arvoista. Tämä varmistetaan järjestämällä profiililtaan erilaisia
tapahtumia sekä huolehtimalla monipuolisesta ja kiinnostavasta
viestinnästä. Mikäli aiotaan esittää isoja muutoksia yhdistyksen toimintaan, tulee muutoksia
valmistella ja niistä keskustella kattavasti, esteettömästi sekä kaikkia yhdistyksen jäseniä
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tasavertaisesti kohdellen. Isojen muutosten esittämiseen ja valmisteluun on hyvä pyytää apua
esimerkiksi ylioppilaskunnalta tai vertaistoimijoilta, joita ovat mm. Johtamisen ja talouden
tiedekunnan muut opiskelijajärjestöt sekä muut politiikan opiskelijoiden ainejärjestöt.
Muutoksista tulee viestiä aktiivisesti ja saavutettavasti, jotta jäsenistö pysyy ajan tasalla
yhdistyksen toiminnasta sekä sen linjoista. Muutoksia tulee aina pohtia suhteessa niiden
toteutumiseen käytännössä.
2. Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja,
sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään neljä ja enintään kaksitoista muuta jäsentä.
Syyskokouksessa valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle oma vastuualue. Hallituksen jäsenten
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/3
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Toimintaperiaatteeksi on muodostunut kokoustaminen kahden
viikon välein. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Iltakoulun toiminnassa tärkeää on, että tekeminen ei hallituksessa kaadu vain joidenkin
henkilöiden niskaan, vaan tehtävät jaetaan tasaisesti samalla huolehtien jokaisen jaksamisesta.
Samalla tavoin toimihenkilöiden ja toimikuntien sekä hallituksen vuorovaikutusta tulee
ylläpitää aktiivisesti, jotta toimihenkilöt voidaan juurruttaa entistä vahvemmaksi osaksi
yhdistyksen hallintoa. Hallituksen toiminnassa apua saa aina pyytää ja vastuut tulee jakaa
kaikkien jaksamisen ja kykyjen mukaan noudattaen syyskokouksen vastuujakoa, ellei
poikkeustilanteita, kuten hallituslaisen tai toimihenkilön eroaminen, ilmene. Kokousten
avoimuuden ja viestinnän, sekä sisäisen että ulkoisen, avulla pyritään häivyttämään rajaa
hallituksen ja jäsenten välillä. Tämän vuoksi Iltakoulu hyödyntää erilaisia viestintäkanavia
saavutettavuuden periaattein ja viestii tapahtumistaan sekä
suomeksi että englanniksi.
Yhdistyksen kehittäminen tapahtuu yhdistyksen kokousten ohella hallituksen
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vapaamuotoisempia tapaamisia siten, että yhdistyksen toimijoilla on mahdollisuus
osallistua laajemmin yhdistyksen toimintaan. Iltakoulu keskustelee -konsepti on hyvä
tapa järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia koskien yhdistyksen suuntaviivoja.
Tarkoituksena on toteuttaa näitä tapahtumia säännöllisesti vuoden aikana ja niihin tulee
varata aikaa vapaamuotoiselle palaute- ja kehittämiskeskustelulle, yhdistyksen
mielipiteen muodostukselle ja jäsenistön toiveiden kuuntelemiselle.
Palautetta Iltakoululle kerätään jäsenkyselyn avulla ja isompien tapahtumien yhteydessä.
Iltakoululla on myös anonyymi palautekanava, joka toimii sähköisesti. Hallituslaiset ottavat
myös vastaan suullista palautetta aina tilanteen salliessa ja keskustelevat siitä hallituksen
kokouksissa palautteen ollessaan relevanttia yhdistyksen hallitukselle. Lisäksi Iltakoulun
sosiaalisissa medioissa esille tulleisiin asiallisiin kommentteihin vastataan aina
tasavertaisesti.
Iltakoulu ry on yksi kansallisista politiikan opiskelijoiden ainejärjestöistä. Tätä kansallista
yhteistyötä tulee kehittää eteenpäin pitämällä tiivistä yhteyttä eri politologien ainejärjestöihin
resurssien puitteissa esimerkiksi osallistumalla ainejärjestöjen yhteistapahtumiin sekä
vuosijuhliin kutsujen mukaisesti. Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa meitä yhdistävien
tekijöiden kautta uudenlaisia tapahtumia, sitoa erilaisia sosiaalisia verkkoja ja tarjota
jäsenistölle vahvempaa edunvalvontaa.
Iltakoulu toimii myös kansainvälisesti järjestämällä jäsenistölle erilaisia ekskursioita
ulkomaille ja samalla tarjota mahdollisuuksia yhdistyksen jäsenistölle päästä tutustumaan
kansainvälisiin politiikan tutkimuksen osa-alueisiin.
Iltakoulun tapahtumien tarjoilu on mahdollisimman eettistä ja ympäristöystävällistä.
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osallistuminen toimintaan olisi mahdollisimman helppoa.
Iltakoulu ylläpitää myös muille kuin suomenkielisille avointa ilmapiiriä järjestämällä
tapahtumia tarvittaessa kaksikielisenä, jolloin kansainvälisten opiskelijoiden on helpompi
osallistua toimintaan.
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3. Yhteenveto
Dokumentin tarkoituksena on toimia jatkuvan toiminnan kuvauksena ja samalla luoda
pohja tuleville vuosille, jonka avulla Iltakoulun kokonaisvaltaista toimintaa voidaan
uudistaa sekä kehittää. Tulevina vuosina Iltakoulun toiminnan keskiössä tuleekin pitää
avoimuus, osallisuus, yhteistyö ja tasa-arvo jäsenten keskuudessa.
Iltakoulu on yhteisö, joka tarjoaa mielekkäitä ja innostavia tapahtumia Tampereen politiikan
tutkimuksen opiskelijoille ja antaa heille tunteen siitä, että he ovat osa laajempaa ryhmää.
Tämä toteutuu moninaisten tapahtumien kautta. Iltakoulu voi parhaimmillaan tarjota sen
jäsenille ainutlaatuisen ja merkittävän yhteisön, joka ajaa jokaisen sen jäsenen etuja
yhdenvertaisesti, ja jota ei muualta löydy.
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periaateohjelmalle, joka kokoaa yhteen yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet.
Näiden dokumenttien laatiminen ja niitä koskevien esitysten tekeminen tulee aina toteuttaa
suhteessa yhdistyksen sääntöihin, etenkin pitäen mielessä yhdistyksen toiminnan ja
tarkoituksen.
Pitkäaikainen tavoite on, että Iltakoulu ei kaadu koskaan!

