TOIMINTAKALENTERI VUODELTA 2020
Yhdistys: Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö, Iltakoulu ry.
Tarkemmat tiedot kokouksista ja palavereista löytyy niiden pöytäkirjoista. Perutut tapahtumat on
merkitty päivämäärien eteen merkinnällä “PERUTTU”.

Tammikuu
3.1. Get together for exchange students
Johdon kanssa järjestetty infotapahtuma Kv-opiskelijoille ja – tuutoreille. Paikkana Klubi 57.
Tapahtumassa esiteltiin johdon alaisia ainejärjestöjä sekä mainostettiin tulevia tapahtumia.
6.1. Hallituksen kokous 1/2020
13.1. SYY:n ja Iltakoulun työelämäilta
SYY:n ja YKA:n kanssa yhdessä järjestetty työelämäilta, jossa SYY:n edustaja antoi vinkkejä
työnhakuun ja työllistymiseen. Osa SYY:n ja Iltakoulun sponsorointisopimusta. Paikkana Linnan
luokkatila. Osallistujia noin 30. Tapahtumaa kuvailtiin hyödylliseksi ja onnistuneeksi.
14.1. International get together by IK
Tapahtuman tarkoitus oli tutustuttaa uusia kv-opiskelijoita heti vuoden aluksi osaksi iltakouluun.
Osallistujia oli 14, joista 3 oli vaihto-oppilaita. Tapahtumassa pelattiin yhdessä cards against
humanity peliä.
14.1. Marrasjuhlapalaveri
20.1. Hallituksen kokous 2/2020
22.1. Iltakoulun askarteluilta
Uusi tapahtuma, jossa askarreltiin kortteja Tampereen lastensairaalaan. Tapahtumassa tarjottiin pientä
naposteltavaa. Tapahtuma järjestettiin yliopistolla Oasis-tilassa. Osallistujia oli 17 ja tapahtuma oli
onnistunut.
28.1. Liikuntakokeilu: hohtominigolf
Vuoden ensimmäinen liikuntakokeilu. Osallistujia oli 16 henkeä. Paras golfaaja palkittiin
karkkipussilla.
30.1. Kaverisitsit
Perinteiset kaverisitsit, tapahtuma oli avoin jäsenille ja heillä oli mahdollisuus ottaa kaveri mukaan.
Tapahtumassa osallistujia vähän vajaa 130, tapahtuma järjestettiin suomeksi, mutta tiedotus oli myös
englanniksi. Tila ei ollut esteetön, mutta esteellisyydestä viestittiin tapahtuman kuvauksessa.

Helmikuu
3.2. Hallituksen kokous 3/2020
4.2. Kyykkäharjoitukset
Kyykkäharjoitukset Tammelan torilla yhdessä Boomin ja Staabin kanssa. Osallistujia IK:n puolesta
15-20. Boomin puolesta tarjolla oli makkaraa.
6.2. Vuoden aloitussauna
Perinteinen vuoden aloitussauna, joka oli avoin kaikille jäsenille. Osallistujia oli noin 35. Tapahtuman
tiedotus oli myös englanniksi. Tila ei ollut esteetön, mutta esteellisyydestä viestittiin.
8.2. Akateemisen Kyykän MM-kilpailut
Lähdimme aamulla aikaisin yhteislähdöllä bussilla Hervantaan. Iltakoulun joukkue voitti kolme
ensimmäistä peliään ja pääsi jatkoeriin.Paikalla oli n. 20-30 henkeä kannustamassa ja fiilis oli hyvä.
Hävisimme jatkoerän, jonka jälkeen suuntasimme yhdessä vielä Kultaiseen Apinaan.
13.2. Pikkulaskiainen
Jäsenistön halukkuutta osallistua tapahtumaan omatoimisesti selvitettiin, jonka perusteella ostettiin 40
lippua jäsenistölle. Matkat Turkuun olivat omatoimiset, mutta perillä oli yhteinen approkierros
halukkaille.
17.2 Hallituksen kokous 4/2020
19.2. Retkiluistelu ja avantosauna IA:n kanssa
Tarkoituksenamme oli mennä Interaktiolaisten kanssa yhdessä ensin retkiluistelemaan ja sen jälkeen
saunomaan Kaupinojan saunalle. Huonon jäätilanteen vuoksi tapahtumasta kuitenkin jäi luisteluosuus
pois. Saunomaan tuli n. 10 osallistujaa.
20.2. International after ski sitsit
Sitsit järjestettiin yhdessä Johdon, Boomin sekä Staabin kanssa. Sitsit olivat vuoden ainoat kv-sitsit ja
ne olivat kokonaan englanniksi. Sitseille osallistui 82 henkilöä ja sitseistä saatu palaute oli todella
positiivista.
24.2. Viiniä luentosalissa
Perinteinen tapahtuma, jossa vieraana Sirpa Pietikäinen. Tapahtumassa oli aluksi juonnettu
keskusteluosuus ja sen jälkeen aikaa yleisön kysymyksille. Tapahtuma järjestettiin Pinni B Olohuonetilassa, joka oli tapahtumaan oikein sopiva. Osallistujia oli 24 ja se oli oikein onnistunut.

Maaliskuu
2.3. Hallituksen kokous 5/2020
6.3. Rinnerieha
Uusi tapahtumakonsepti yhteistyössä Vostokin, UDK:n ja Interaktion kanssa. Pystyimme vihdoin
tarjoamaan jäsenistölle mahdollisuuden lasketteluun. Lähdimme aamulla bussilla Himokselle, jossa

saimme hieman alennettuun hintaan rinneliput ja välineet. Osallistujia Iltakoulun puolesta oli 9.
Osallistujat saivat haalarimerkit päivän päätteeksi.
12.3. St. Patrick’s Day –sitsit
Perinteiset vihreät sitsit kaikkien Tampereen vihreähaalaristen kanssa. Iltakoulun jäsenistölle oli
tapahtumaan paikkoja 22, jotka menivät kokonaisuudessaan. Tapahtuman tiedotus oli myös
englanniksi, mutta tapahtuma itsessään oli täysin suomenkielinen. Tila oli esteetön.
12.-13.3. Politiikan tutkimuksen päivät
Kyseessä ei ollut Iltakoulun oma tapahtuma, vaan hallitus rekrytoi iltakoululaisia auttamaan
tapahtuman järjestelyissä. Tapahtuma järjestettiin yliopistolla.
16.3. Kevätkokous
17.3. Hallituksen kokous 6/2020
PERUTTU 24.3. Mamma Mia Sing Along
Uusi tapahtuma, jossa katsottaisiin Mamma Mia elokuvat. Tapahtumassa mukana uusi
yhteistyökumppani Patina. Peruttiin koronan vuoksi.
PERUTTU 30.3. Iltakoulun työelämäexcursio Helsinkiin
Perinteinen kevään kotimaan excursio. Kohteina sisäministeriö, Business Finland ja Ulkopoliittinen
instituutti. Peruttiin koronan vuoksi.
31.3. Hallituksen kokous 7/2020

Huhtikuu
PERUTTU Liikuntakokeilu: tarkkuusammunta
PERUTTU Vapun liikuntatapahtuma: katukorista ja gangstaräppiä IA:n kanssa
PERUTTU Vappuviikot (mm. vappusitsit, vappumökki ja Wappulove)
Peruttiin kokonaisuudessaan koronavirustilanteen vuoksi. Wappulove siirrettiin syksylle Syysloven
muotoon. Vappumökille “korvaavaa” mökkiä ei saatu järjestettyä, joten sen sijaan järjestettiin matalan
kynnyksen tapahtuma elokuulle.
6.4. Ensimmäinen kvartaalikatsaus
10.4. Hallituksen kokous 8/2020
PERUTTU 15.4. Vapun kulttuuritapahtuma
Tapahtumassa käydään porukalla museossa ja syömässä. Peruttiin koronan vuoksi.
16.4. Etäbileet Habossa
Täysin uusi konsepti koronapandemian vuoksi. Tapahtuma oli avoin koko jäsenistölle Osallistujia
noin 20. Tapahtuman tiedotus oli myös englanniksi ja tapahtuma oli esteetön.
PERUTTU 21.4. Pubiryömintä

Vappuviikkoisin toistuva perinteinen tapahtuma yhdessä Interaktion kanssa, jossa kierretään
Tampereen keskusta-alueen pubeja pienissä ryhmissä tehtäviä tehden. Tapahtuma peruttiin koronan
vuoksi.
23.4. Etäpeli-ilta
Uusi konsepti. Tapahtuma oli avoin koko jäsenistölle. Osallistujia oli noin 15, tapahtuma oli esteetön
ja tiedotus oli myös englanniksi.
24.4. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
27.4. Hallituksen kokous 9/2020
PERUTTU Iltakoulun ulkomaan excursio Brysseliin
Suunniteltu jokatoisvuotinen ulkomaan excursio. Kohteena Bryssel ja Euroopan parlamentti meppien
vieraina. Peruttiin koronan vuoksi.

Toukokuu
PERUTTU Spa-päivä Rauhaniemen kylpylässä
7.5. Marrasjuhlapalaveri
11.5. Hallituksen kokous 10/2020
13.-17.5. Iltakoulun valmennuskurssi
Perinteinen iltakoulun järjestämä kurssi politiikan tutkimuksen hakijoille. Kurssille osallistui yhteensä
21 henkilöä. Valmennuskurssi järjestettiin poikkeuksellisesti verkkototeutuksena koronan takia, mutta
oli yleisesti oikein onnistunut. Kurssia ei mainostettu englanniksi, sillä itse kurssi oli suomeksi ja
meidän tutkinto-ohjelmamme on suomenkielinen. Kurssi oli esteetön.
15.5. valmennuskurssi-iltama
Valmennuskurssilaisille on perinteisesti järjestetty valmennuskurssi-iltama, jossa on rennosti
hengailtu esim. Pubissa ja on ollut mahdollista tavata politiikan tutkimuksen opiskelijoita. Koronasta
johtuen järjestimme vain etätoteutuksena Zoomissa tapahtuman, jossa kurssilaiset saivat esittää
opintoihin ja pääsykokeeseen liittyviä kysymyksiä vanhemmille opiskelijoille. Tapahtuma oli
tarkoitettu vain valmennuskurssilaisille ja sitä mainostettiin suomeksi, sillä kaikki kurssilaiset olivat
suomenkielisiä. Paikalla oli 4 vanhempaa iltakoululaista ja noin puolet kurssilaisista. Tapahtuma oli
esteetön.
18.5. Marrasjuhlapalaveri
23.5. Hallituksen kokous 11/2020

Kesäkuu
6.6. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
13.6. Hallituksen kokous 12/2020

Heinäkuu
Ei tapahtumia tai kokouksia.

Elokuu
6.8. Hallituksen kokous 13/2020
8.8. Elokuun ekat
Uusi tapahtuma, jossa vietettiin kesäpäivää yhdessä piknikin merkeissä ja siirryttiin Rauhaniemen
kansankylpylään saunomaan. Tapahtuma oli jäsenistölle avoin. Osallistujia kaiken kaikkiaan noin 20.
Sauna ei ollut esteetön ja tapahtuman tiedotus oli myös englanniksi.
10.8. Toinen kvartaalikatsaus
14.8. Hiiriviikkojen epävirallinen tutustumisilta
Perinteinen fukseille suunniteltu hiiriviikkojen tapahtuma, järjestettiin Bar Passionissa. Osallistujia
noin 40. Tapahtuma oli esteetön ja siitä oli tiedotettu myös englanniksi.
15.8. Hiiriviikkojen tutustumisilta
Periteinen fukseille suunniteltu hiiriviikkojen tapahtuma, järjestettiin Amos-klubilla. Tapahtuma oli
esteetön ja siitä oli tiedotettu myös englanniksi. Osallistujia noin 50.
17.8. Kaupunkikierros
Uusille, juuri Tampereelle muuttaneille fukseille suunnattu tapahtuma. Tapahtumasta informoitiin
vain fukseille.
18.8. Amazing Race
Perinteinen hiiriviikkojen tapahtuma, jossa osallistujat kiersivät Tampereen keskustassa eri järjestöjen
pitämillä rasteilla. Tapahtumassa oli n. 70 osallistujaa, ja siitä tiedotettiin myös englanniksi.
19.8. Fuksipiknik
Sorsapuistossa pidetty fuksien piknik, jossa syötiin eväitä ja pelattiin mölkkyä. Osallistujia oli noin
30, ja tapahtumasta oli tiedotettu myös englanniksi.
20.8. Harkka-approt
Perinteinen hiiriviikkojen tapahtuma, jossa fuksit kiersivät tutorien koteja pienryhmissä. Osallistujia
oli noin 40 ja tapahtumasta tiedotettiin myös englanniksi.
23.8. Hallituksen kokous 14/2020
24.8. Fuksien rantapäivä
Tuutorit ja liikuntasektori järjestivät ensimmäistä kertaa yhteistyössä rantapäivän Rosendahlin
rannalla. Päivän aktiviteetteihin kuului mm. rantalentopallo. Osallistujia oli n. 40 ja tapahtumasta
tiedotettiin myös englanniksi.
25.8. Marrasjuhlapalaveri

27.8. Fuksimökki
Perinteinen hiiriviikkojen tapahtuma Palokärjen mökillä. Osallistujia oli noin 60, ja ohjelmassa oli
pihapelejä, saunomista, grillaamista ja harkkasitsit. Tapahtumasta tiedotettiin myös englanniksi.
28.8. Maistereiden huurteinen seikkailu
Toista kertaa järjestetty maisterifukseille suunnattu tapahtuma, jossa kierreltiin keskustan baareja.
Osallistujia oli noin 10, ja tapahtumasta tiedotettiin myös englanniksi.

Syyskuu
PERUTTU 3.9. Trivial Perseet
Lisätty vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan. Tapahtumaan tilattiin haalarimerkit, joita voi käyttää
myöhemmin. Tapahtuma oltaisiin järjestetty yhteistyössä kolmen eri järjestön kanssa. Peruttiin
koronan vuoksi.
7.9. Hallituksen kokous 15/2020
8.9. Syyslove
Tapahtuma järjestettiin yhdessä Staabin kanssa ensimmäistä kertaa. Aiemmin samaa glow party konseptia kokeiltu vappuviikoilla 2019 Wappuloven muodossa. Tapahtumaan myytiin yhteensä 500
lippua, tila ei ollut esteetön. Tapahtuma oli avoin kaikille. Tiedotus oli myös englanniksi.
15.9. Marrasjuhlapalaveri
21.9. Iltakoulun etäexcursio Helsinkiin
Ensimmäinen uusinta keväällä perutusta kotimaan excursiosta. Kohteina samat kuin keväällä
perutussa eli sisäministeriö ja Ulkopoliittinen instituutti. Kolmas kohde eli Business Finland jätettiin
myöhemmälle excursiokerralle. Perinteisesti kotimaan excursioita kaksi per vuosi. Osallistujia
tapahtuman aikana 10-30. Tapahtuma oli onnistunut.
22.9. Hallituksen kokous 16/2020
PERUTTU 24.9. Iltakoulun bussirundi
Jokasyksyinen tapahtuma, jossa kierretään Tampereen lähiseudun pubeja busseilla. Tapahtuma
peruttiin koronan vuoksi.
24.9. Challenge Accepted
Perinteinen hiiriviikkojen fukseille suunnattu tapahtuma, jossa fuksit toteuttivat erilaisia tehtäviä.
Tapahtuma oli avoin kaikille iltakoululaisille, mutta siihen osallistui vain fukseja. Osallistujia oli noin
50, ja tapahtumasta tiedotettiin myös englanniksi.
29.9. Harkkainfo
Harkkainfo on Iltakoulun vuosittainen kopotapahtuma, jossa esitellään sivuainemahdollisuuksia
erityisesti uusille opiskelijoille. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä opintohallinnon kanssa. Aluksi
opintokoordinaattori Hanna Peevo kertoi yleisesti sivuaineisiin liittyvää info, ja tämän jälkeen
vanhemmat iltakoululaiset esittelivät omia sivuaineitaan. Tapahtuma järjestettiin etänä Zoomissa,
osallistujia oli noin 50. Tapahtumasta tiedotettiin myös englanniksi.

Lokakuu
5.10. Liikuntakokeilu: pesäpallo
Vuokrasimme räpylät ja mailat TREY:ltä ja kävimme pelaamassa pesäpalloa Kaupin vesitornin
kentällä. Osallistujia oli 16.
6.10. Hallituksen kokous 17/2020
6.10. Iltakoulun toinen etäexcursio Helsinkiin
Toinen uusinta keväällä perutusta kotimaan excursiosta. Kohteena Business Finland.
Osallistujia noin 20. Tapahtuma oli onnistunut.
7.10. Viiniä ja vininää
Uusi koko jäsenistölle avoin tapahtuma. Tapahtuman konseptina oli valittaa mieltä painavista asioista
ja askarrella viinilasillisen äärellä. Tapahtumia pidettiin Toas Espantornin kerhotilassa. Osallistujia oli
13. Tapahtuma oli onnistunut.
8.10. Fuksisitsit
Perinteiset fuksisitsit, osallistujia noin 60. Tapahtuman osallistujamäärää jouduttiin rajaamaan
koronapandemian ja sen vaatimien turvatoimenpiteiden vuoksi. Alun perin varattu esteetön tila
jouduttiin vaihtamaan esteelliseen, koska tilan koko oli tärkeä tekijä turvallisuuden paremmaksi
takaamiseksi. Tapahtuman tiedotus oli myös englanniksi.
12.10. IK keskustelee yhdenvertaisuudesta
Syyskokouksen valmistelua varten järjestetty jäsenistölle avoin keskustelutilaisuus Telakalla.
18.10. Hallituksen kokous 18/2020
19.10. Kolmas kvartaalikatsaus
20.10. IK keskustelee säännöistä
Syyskokouksen valmistelua varten järjestetty jäsenistölle avoin keskustelutilaisuus Telakalla.
22.10. Haalarikastajaiset
Perinteinen fukseille suunnattu tapahtuma, jossa fuksit kiersivät vanhempien iltakoululaisten koteja.
Tapahtuman kasteosuutta jouduttiin muokkaamaan pandemian vuoski turvallisemmaksi. Osallistujia
oli noin 50 ja siitä tiedotettiin myös englanniksi.
27.10. Hallituksen kokous 19/2020
PERUTTU 27.10. Halloween teemainen beerpong-turnaus
Perinteinen yhteistapahtuma muiden järjestöjen kanssa. Peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

Marraskuu
2.11. Hallituksen kokous 20/2020
3.11. Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalivalvojaiset.
Perinteinen vaalikatsomo pidettiin poikkeusolojen vuoksi Iltakoulun discordissa, joka oli avoinna
keskustelulle koko vaaliyön ajan. Tapahtumaan liittyi myös vaaliveikkauslomake, johon tuli 26
vastausta.
4.11. IK keskustelee syyskokouksesta
Järjestettiin jäsenistölle avoin syyskokousta edeltävä keskustelutilaisuus kokouksen sisällöstä ja siihen
liittyvistä kysymyksistä. Tapahtuma toteutettiin Zoomissa, mutta vain hallitus oli paikalla.
PERUTTU 6.11. Marrasjuhlat
Juhlat vaihdettiin ensin marrasjuhlakonseptista sitseihin kulujen säästämiseksi, mikäli perumistarve
ilmenee. Juhlat peruttiin lopulta koronan vuoksi.
PERUTTU 7.11. Sillis
Peruttu koronan vuoksi.
10.11. Liikuntakokeilu: megazone
Osallistujia kokeilussa oli 19 henkeä. Megazone oli paljon toivottu kokeilu, jonka toteutumisesta tuli
paljon kiitosta. Paikalla oli erityisen paljon fukseja.
12.11. Työväen Ampujien saunailta
Tämäkin oli paljon toivottu tapahtuma. Saunailta toteutettiin yths:n saunalla. Rajoitteiden takia
jouduimme laittamaan tapahtumaan osallistujakiintiön, mutta onneksi kaikki halukkaat pääsivät
mukaan. Osallistujia oli paikalla noin. 25. Tarjolla oli pientä purtavaa. Saunasta pyydettiin
osallistumismaksua 5€.
16.11. Syyskokous
Kokous järjestettiin puoliksi etäyhteyksin ja puoliksi yliopistolla. Kokouksen paikkaa jouduttiin
siirtämään TOAS Ilmarin kerhotilaan iltaa kohden, mutta tästä oli ilmoitettu asiaankuuluvasti
kokouskutsussa.
PERUTTU 19.11. Poikkitieteellinen beerpong-turnaus
Peruttu koronan vuoksi.
22.11. Hallituksen kokous 21/2020
PERUTTU 26.11. Poikkitieteelliset lavatanssibileet
Peruttu koronan vuoksi.
30.11. Harkkainfo
Harkkainfo on toinen Iltakoulun vuosittaisista kopotapahtumista. Tapahtumassa käytiin läpi
tiedekunnan uutta harjoittelutukimallia sekä harjoittelutuen hakemista. Lisäksi kuusi jo harjoittelun
suorittanutta iltakoululaista kertoi omasta harjoittelujaksostaan muille. Tapahtuma järjestettiin etänä
Zoomissa, ja osallistujia oli noin 30.

Joulukuu
PERUTTU Liikuntakokeilu: kynttiläuinti Rauhaniemen kylpylässä
2.12. (omaa) Viiniä (omalla) sohvalla ft. Anna-Sofia Berner
Zoomissa järjestetty versio perinteikkäästä tapahtumasta. Tapahtumassa vieraana oli Helsingin
Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kertomassa työstään ja puhumassa
Yhdysvaltain ajankohtaisista asioista. Tapahtumaan osallistui noin 30 ihmistä ja se oli oikein
onnistunut.
PERUTTU 3.12. Fuksien pikkujoulut
Konsepti perinteisestä Doris-iltamasta vaihdettiin jo kertaalleen rastikierrokseksi, mutta
koronatilanteen pahennuttua tapahtuma peruttiin kokonaan.
8.12. Hallituksen kokous 22/2020
10.12. SYY:n ja Iltakoulun CV-paja
SYY:n kanssa yhteistyössä järjestetty CV-paja-muotoinen työelämätapahtuma. Osa SYY:n ja
Iltakoulun sponsorointisopimusta.
Osallistujia noin 30. Tapahtuma oli onnistunut, mutta sitä pidettiin melko samanlaisena kuin
tammikuun työelämäiltaa.
14.12. Neljäs kvartaalikatsaus
14.12. Hallituksen kokous 23/2020

