Kertomus Ammattiyhdistysopiston oppilaskunnan toiminnasta lukuvuonna 1950-51.

Ammattiyhdistysopiston oppilaiden keskinäisessä toiminnalle on luonut organisatorisia pohjan lukuvuoden alussa
perustettu oppilaskunta. Sääntöjen mukaan sen tehtäväksi on muodostunut sisäisen järjestyksen ylläpitäminen ja se
on myös samalla edustanut oppilaita kanssakäymisessä muiden oppilaitosten kanssa.
Opiston ensimmäisen lukuvuoden kuluessa oppilaskunta on voinut antaa vakiintuneen muodon monelle sisäistää
järjestystä koskevalle seikalle. Oppilaskunnan tärkeäksi tehtäväksi on muodostunut myös erilaisen virkistys- ja
urheilutoiminnan järjestäminen. Tämän toiminnan avulla on luotu vaihtelua opiskelutoimintaan ja samalla en tälläkin
tavalla voitu lujittaa oppilaiden keskinäisiä toveruussitsitä. Näiden toveruussiteiden luominen onkin muodostanut
oppilaskunnan ensisijaisen tehtävän. Kuluneiden kuukausien aikana oppilaista on muodostunut piiri, jonka jäsenet
tuntevat velvollisuudekseen toimia parhaalla mahdollisella tavalla maamme ammattiyhdistysliikkeen ja lukuisan
palkannauttijajoukon hyväksi. Näin toimien voimme parhaiten toteuttaa opistomme eteisaulassa olevat sanat:
"Voimme maksaa velkamme entisille sukupolville toimimalla niin, että tulevat sukupolvet jäävät kiitollisuuden
velkaan meille".
Ylin päätäntävalta oppilaskunnan asioissa on kerran viikossa kokoontuvalla oppilaskunnan kokouksella.
Oppilaskunnan toimeenpanevana elimenä on sääntöjen edellyttämällä tavalla toiminut oppilasneuvosto, joka
valitaan yhdeksi kalenterikuukaudeksi kerrallaan. Oppilasneuvostoon eli hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4
vakinaista ja 2 varajäsentä.
Oppilasneuvosto valitaan oppilaskunnan kokouksessa, vuorottaisperiaatetta noudattaen.
Oppilaskunnan puheenjohtajina ovat toimineet: K. Vähätalo lokakuussa, Kurre Mura marraskuussa, Katri Smått
joulukuussa, Asser Kujanpää tammikuussa, Sulo Salminen helmikuussa, Taisto Lindberg maaliskuussa ja Vento
Saartila huhtikuussa.
Päivittäisten luentojen lisäksi oppilaiden keskuudessa on ollut oma-aloitteista opiskelutoimintaa. Varsinaisten
kerhojen lisäksi cn ollut oppilaiden tehokkaaksi havaitsemaa ryhmäopiskelua.
Laskennon kerhot ovat yleensä kokoontuneet tiistai-iltaisin. "Loisten kerhoa", joka on harjoitellut etupäässä
kansakoulukurssiin kuuluvia tehtäviä sekä lisäksi neliöjuuren oton, on ansiokkaasti ohjannut oppilas Max Ilvo.
Toinen ryhmä "Professorien kerho" on opiskellut algebraa alkeita. Myöhemmässä vaiheessa on ratkaistu
yksinkertaisia yhden tuntemattoman ensimmäisen asteen yhtälöitä ja näihin liittyviä probleemeja. Tätä kerhoa on
tavallisesti ohjannut oppilas Vilho Kotila ja opiston rehtori on antanut neuvoja visaisimmissa tapauksissa.
Ruotsinkielen kerho, jota on ohjannut opettaja Helvi Halme on kokoontunut perjantai-iltaisin. Opiskelu on
perustunut Biesen oppikirjan "Opi Ruotsia" mukaan.
Psykologian kerho on kokoontunut tavallisimmin sunnuntaisin. Opiskelu on ollut psykologian peruskysymyksien
käsittelyä ja siten täydennyksenä varsinaisille psykologian luennoille. Kerhon ohJaajana on toiminut opiston rehtori.
Luonnollista on, että opiskelijoiden fyysillisenkään kunnon kohottamista ei opiston piirissä ole unohdettu.
Opetusohjelmaan sisältyvien voimistelutuntien lisäksi on ollut oppilaskunnan järjestämänä vilkasta urheilutoimintaa.
Vapaa-aikoina on opiston voimistelusalissa ollut mahdollisuus pelata pöytätennistä, joka onkin ollut suuressa
suosiossa. Syyskauden aikana suositut kävelyretket opiston ympäristössä, vaihtuivat talven tullen hiihtomatkoiksi.
Lukuvuoden aikana pidettiin mestaruuskilpailut pöytätenniksessä ja hiihdossa. Pöytätenniksessa tulivat mestareiksi

pojista Tuure Saarinen ja tytöistä Eira Marttinen. Hiihdon mestariksi selviytyi Ville Saarinen. Erittäin jännittäväksi
kilpailuksi muodostui viestihiihto opiston ukkomiesten ja poikamiesten välillä, jonka ensinmainitut ylivoimaisesti
voittivat. Haasteotteluun osallistui myöskin tyttöjen joukkue, mutta annetusta 20 %:n hyvityksestä huolimatta se
sijoittautui kolmanneksi. Helmikuun 25 päivänä oli hiihtokilpailut Työväen Akatemian, Sirola-opiston ja
Ammattiyhdistysopiston välillä, Harvialassa Sirola-opiston järjestämänä.. Opistojen välisen kilpailun TUL:n
lahjoittamasta kiertopalkinnosta voitti Sirola-opiston joukkue Ammattiyhdistysopiston joukkueen jäädessä tässä
kiistassa kolmannelle sijalle.
Kuten edellä olevasta käy ilmi on myöskin urheilutoiminta ollut vilkasta lukuvuoden aikana. Oppilaskunnan
tarkoituksena oli järjestää vielä huhtikuun aikana maastojuoksukilpailut, mutta myöhäisestä kevään tulosta johtuen
oli niiden järjestämisestä luovuttava.
Lukuvuoden aikana lukuisat vierailijat ovat tuoneet vaihtelua opiston elämään.
Harvinaisemmista vierailijoista on mainittava tammikuussa tapahtunut sveitsiläinen kansansivistystyöntekijä tri
Wartenweilerin, joka käyntinsä aikana piti esitelmän kotimaansa oloista.
Tammikuun aikana myöskin Skandinaavisen nuorisokurssin osanottajat järjestivät illanvieton, johon opiston oppilaat
oli kutsuttu.
Työväen Akatemian oppilaskunta vieraili 9.12.1950 osallistuen oppilaskuntamme järjestämään "iloiseen iltaa".
Kevätlukukauden alkaessa tarkemmin sanottuna 27.1. 1951 oli vieraanamme Sirolaopiston oppilaskunta, joka
järjestetyssä illanvietossa esitti myöskin omaa ohjelmaansa.
Musiikkiohjelmaa opistossa ovat käyneet esittämässä Nurmijärven Seurakuntanuoret 10.12.1950 sekä 10.3. 1951
Kuopion rautatieläisten mieslaulajat.
Vierailujen sarjan päätti 7.4. 51 tapahtunut Helsingin sos.-dem. nuorisoyhdistyksen vierailu omalla. keväisellä ja
reippaalla ohjelmallaan.
Oppilaskunnan ponnistelujen tuloksena voitiin Rajamäen työväentalossa järjestää 17.3. 1951 yleisölle tarkoitettu
iltama. Illan - voidaan sanoa onnistuneen odotuksia vastaavasti. Yleisö oli tyytyväistä ohjelmaan ja oppilaskunnan
kassa sai tuntuvan lisän.
Oppilaiden omassa keskuudessa järjestetyistä illanvietoista, joita on ollut kaikkiaan 10, on ennenkaikkea mainittava
16.12.1950, järjestetty joulujuhla.
Lukuvuoden aikana on oppilaskunta tehnyt lukuisia vierailuja ja retkiä.
Marraskuun 17 päivänä tehtiin retki Helsinkiin, jolloin käyntiin katsomassa Kansanteatterin esittämää Wecksellin
näytelmää "Daniel Hjort." Matkan kustannukset maksoi SAK. Joulukuun 5 päivänä oli myös jälleen teatterimatka.
Tällöin käytiin Kansallisteatterissa katsomassa Anouillhirn näytelmä "Villilintw". Matkakustannukset maksoi maisteri
Pekka Kuusi.
Työväen Akatemian oppilaskunnan kutsumana vierailtiin sanotussa, oppilaitoksessa 11 päivänä elmikuuta. Sirolaopistolle helmikuun 25 päivänä pidettyjen hiihtokilpailujen yhteydessä tehtyyn retkeen osallistui lukuisa joukko
opiston oppilaita.
Maaliskuun 2 päivänä tutustuttiin Alkoholiliikkeen Rajamäen tehtaisiin, joita tehtaan johto auliisti esitteli.
Erittäin vaihtelevaksi ja antoisaksi muodostui 18 päivänä huhtikuuta tehty retki Helsinkiin. Retken aikana tutustuttiin
KK:n tehtaisiin, Työterveyslaitokseen, Ateneumiin, ja monin tavoin oppilaskuntaa tukeneen »viiden suuren», Kansan
Pika-arpajaiset r.y:n, Kansan Elokuva Oy:n, Ohjelmapalvelu r.y:n, Psyko-Työ Oy:n ja Yhteismainos Oy:n toimipaikkaan

sekä käytiin Kansanteatterissa katsomassa näytelmä "Pennittömien paratiisi".
Oppilaskunnan tekemät retkeilyt ovat antaneet virkistystä rasittavan opintotyön lomassa. Teollisuuslaitoksiin
tutustuminen on lisäksi antanut arvokkaita näkemyksiä, joiden saamiseen monellakaan oppilaalla tuskin muutoin
olisi ollut mahdollisuutta.
Opiston oppilaiden piirissä tapahtunut toverielämä on lujittanut toveruussiteitä. Kurssin päättymisvaiheessa heräsi
oppilaiden keskuudessa ajatus pysyvästä yhteydenpidosta vielä kurssin päätyttyäkin. Tätä tarkoittavassa mielessä
perustettiin huhtikuun 6 päivänä opistolaisten yhdyselimeksi Ammattiyhdistysopiston toveriliitto. Sen tarkoituksena
on paitsi yhteyden pitoa myöskin muiden toimintamuotojen avulla edistää ammattiyhdistysliikkeen opinto- ja
kasvatustoimintaa.
Tämä lyhyt katsaus Ammattiyhdistysopiston oppilaskunnan toimintaan on osoitus siitä reippaasta hengestä, joka on
vallinnut Ammattiyhdistysopistossa sen ensimmäisen vuosikurssin aikana.
Kurssimme alkaessa asetettiin oppilaskuntamme tehtäväksi erikoisesti perinteiden luominen. Tämä on tapahtuva
todellisen toveruuden ja opiskeluhengen säilyttämisellä opiston suojissa edelleenkin. Mahdollisuuksiemme mukaan
olemme tukeneet toistemme opiskelua ja siten olemme voineet auttaa tovereittemme tietovaraston kartuttamista.
Kiljavalla viettämämme kuukaudet tulevat säilymään jokaisen oppilaan mielissä valoisina muistoina koko eliniän.
Vuosikurssimme oppilaat tuntevat erityisesti syvää kiitollisuutta niitä ammattiyhdistysliikkeen uranuurtajia kohtaan,
joiden uhrautuva työ on luonut pohjan nykyiselle opiskelullemme.
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