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TYÖVÄEN KANSANOPISTO NOUSEVAAN POHJOLAAN
Yhteisajatuksesta tekoihin
Työväen aloitteesta Pohjois-Suomeen kohonnut kansanopisto on
selvä osoitus ajanhengestä. Maamme pohjoisia seutuja ja niiden
asujäimiä on yhteisvoimin tuettava heidän henkisessä ja aineellises
sa rakennustyössään. Kun työväenliikkeen opistojen lukumäärää
nähtiin mahdolliseksi lisätä, oli pohjoinen itseoikeutettu alue sijoi
tuspaikkaa etsittäessä. Oli vain kysymys parhaan vaihtoehdon va
linnasta: Rovaniemi, li, Kemijokisuu, Kiiminki ja Haukipudas olivat
keskustelun kohteena. Vaali osui viimeksi mainittuun. Kiiminki
joen Puuperänkosken rantarinne Haukiputaan Asemakylässä tarjosi
uudelle opinahjolle kauniin ympäristön. Paikanvalintaan vaikutti
myös Haukiputaan mahdollisuudet palvella yhtä hyvin Lapin kuin
Kainuun ja Pohjanmaankin työväen sivistystarpeita.
Pohjolan Opiston perustamisajatus syntyi niin itsestään,
että on vaikea sanoa, kuka olisi nimettävä syntysanojen lausujaksi.
Ajatuksen toteuttajiksi ryhtyivät Suomen Ammattiyhdistysten Kes
kusliitto (SAK) ja Väinö Voionmaan Säätiö. SAK:n piirissä oli saatu
erinomaisia kokemuksia v. 1950 perustetusta Kiljavan Ammattiyhdistysopistosta ja Väinö Voionmaan Säätiöllä oli vaalittavanaan
perustajansa prof. Väinö Voionmaan säätiönsä peruskirjaan lausu
ma toivomus perustaa ja ylläpitää työläisnuorisolle tarkoitettuja
sisäoppilaitoksia. Ammattiyhdistysväen opintomahdollisuuksien pa
rantaminen erityisesti Kiljavalta etäällä olevassa Pohjois-Suomessa,
jossa heikko järjestötoiminta sitä paitsi tarvitsi koulutettua voimaa
ja Voionmaan Säätiön yleiset kansansivistyspyrkimykset veivät nämä
järjestöt kuin itsestään hedelmälliseen yhteistyöhön. SAK:n val
tuuston otettua opistoasian 24. 10. 1954 lopullisesti omakseen koulu
hanke lähti ripein ottein edistymään.
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Rakennustoimikunta kootaan
SAK:n toimistojaoston asettaman Pohjolan Opiston rakennus
toimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin Helsingissä SAK: n
toimistossa 10. 12. 1954. Rakennustoimikunnan päämieheksi valittiin
keskusjärjestön toinen puheenjohtaja Vihtori Rantanen, sihteeriksi
taloudenhoitaja Vilho Harinen ja jäseniksi pääsihteeri Olavi Lind
blom ja järjestösihteeri Olavi Järvelä,. Kun SAK:n ja Voionmaan
Säätiön välillä oli sovittu yhteistyöstä, säätiön vuosikokous täydensi
rakennustoimikuntaa 12. 2. 1955. Edellä mainittujen lisäksi valittiin
jäseniksi metallityömies Lauri Holappa Oulusta, Suomen Sos.-dem.
Nuorisoliiton puheenjohtaja Antti Hietanen sekä Työväen Sivistys
liiton pääsihteeri Arvi Hautamäki. Samalla uusi hallintoelin sai ni
mekseen hoitokunta, jonka toimiajaksi tuli 3 vuotta. Hoitokun
nan puheenjohtajaksi valittiin Rantanen, varapuheenjohtajaksi
Lindblom, taloudenhoitajaksi Harinen ja sihteeriksi Hautamäki.
Hoitokunnan ensimmäisenä tehtävänä oli sijaintipaikan ratkaisu
ja tontin ostaminen. Sopimukseen päästiin työnjohtaja Matti Santalon perikunnan kanssa, joka möi 8 hain suuruisen Maunu-nimisen
tilan Haukiputaan Asemakylästä. Tonttialuetta täydennetiin myö
hemmin rovastinleski Virkkulalta lunastetulla omakotitalolla. Yhtei
seksi kauppahinnaksi muodostui 4,5 milj. mk. Tonttimaan oston ra
hoitti SAK, joka vuokrasi alueen Voionmaan Säätiön käyttöön 99
vuodeksi tarkemmin sovituin ehdoin.
Rakennustyö alkaa
Kun oli tehty kustannusarvio, joka kohosi 110 milj. mkiaan, laa
dittu rahoitussuunnitelma, valittu arkkitehdiksi Aulis E. Hämäläinen
Helsingistä, allekirjoitettiin urakkasopimukset oululaisen rakennus
liike Lapin Rakennus Oy:n, Suomen Putkijohtoliikkeen ja Ervas
tin maalausliikkeen kanssa. Opiston kuutiotilavuudeksi määrättiin
10.000 m3. Rakennustyön valvojaksi valittiin rakennusmestari Artturi
Laine Kemistä.
Harjannostajaiset
Lokakuun 29 pnä 1955 vietetyissä harjannostajaisissa SAK:n pu
heenjohtaja Eero Antikainen sanoi uuden opiston olevan »osoitus sii
tä, että maamme ammattiyhdistysliike haluaa olla keskeisesti mu
kana myös Pohjois-Suomen työväestön ja sen elämänolojen kehittä
misessä». Tilaisuudessa oli rakennusurakoitsijan edustajana toimi-
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tusjohtaja Jussi Mäki, työntekijäin edustajana luottamusmies Yrjö
Sorjonen, jotka molemmat pitivät puheen. Onnittelut rakennustyön
edistymisestä esittivät mm. kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriön edustaja, hallitusneuvos Jouni Hakkarainen, STK:n onnitte
lut maisteri T. Karikoski, Haukiputaan kunnan Hj. Lindqvist. Säh
kein esittivät onnittelunsa pääministeri U. K. Kekkonen ja Työväen
Akatemian rehtori Väinö Liukkonen. Muista tervehdyksistä mainit
takoon TSL:n sekä lukuisten ammattiliittojen lisäksi Suomen Kan
sanopistoyhdistyksen esimiehen Heikki Hosian onnittelukirje, jossa
Pohjolan Opisto toivotettiin tervetulleeksi kansanopistojen rinta
maan: »Kasvakoon sen työ suuriarvoiseksi työläisnuorison henki
seksi kohottajaksi!» Oululaisen soittoryhmän esitykset lisäsivät juh
latunnelmaa. Ohjelma päättyi yhteisesti laulettuun »Työväen mars
siin».
Karttu isä kansan käsi
SAK aloitti sosiaaliministeriön luvalla kesäkuusta marraskuuhun
1955 kestävän rahankeräyksen opiston rakennusrahaston kartutta
miseksi. Keräystä tehostettiin laajaksi muodostuneella haastekam
panjalla ja kokonaistulos muodostui yli 10 miljoonaksi markaksi.
Keräystyön organisointi oli toimitsija Toivo Anttilan tehtävänä.
Koko rakennusvaiheen kestänyttä ja vieläkin jatkuvaa tavarakeräystä
opiston hyväksi on vaikea rahassa arvioida, mutta varovaisestikin
sanoen sen tuotto on runsaasti yli 3 milj. mk. Suuri ansio tässä
työssä oli SAK:n naisjaoston toimitsijoilla Svea Degermanilla ja
Vieno Mustosella sekä ammatillisten paikallisjärjestöjen nais jaos
toilla. Tämän toiminnan ansiosta uuden opiston ei ole tarvinnut
hankkia ainoatakaan lakanaa, tyynynpäällistä, pyyheliinaa taikka
seinävaatetta! Kun edelliseen lisätään runsas määrä mitä erilaisim
pia tavaralahjoituksia lähtien levysoittimista ja päätyen kirjoitus
koneisiin, huonekaluihin ja kahvipannuihin, tarvitaan tuskin parem
paa todistusta tavallisen työläisen sivistystahdosta ja yhteistyöhengestä. On vain vahinko, että lahjoittajien runsaus estää nimeltä
mainitsemasta ja henkilökohtaisesti kiittämästä kaikkia osallisia.
Opetusohjelma hahmottuu
Ohjelman suunnittelun kannalta muodostui ratkaisevaksi Kilja
valla 24. 11. 1954 pidetty epävirallinen kokous ja sen pohjalta laadi
tut mietinnöt. Kokouksessa, jossa olivat mukana TSL:n pääsihteeri
Arvi Hautamäki, TSL.n opintosihteeri Sakari Kiuru, Ammattiyhdis-
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dysopiston opettaja Kaarlo Pitsinki ja SAK:n opintosihteeri Jaakko
Rantanen, pohdittiin mm., olisiko koulutyypiksi valittava kansan
opisto- vai kansankorkeakoulumuoto sekä opetuksen yleissuuntaa ja
ainevalikoimaa. Opetusministeriölle esitetty työohjelma nojautui
kansanopistopohjalle ja keskeisiksi opetusaineiksi valittiin historia,
kansantaloustiede, sosiaalipolitiikka, ammattiyhdistysoppi, valtio- ja
kunnallisoppi, äidinkieli, laskento, kirjanpito ja järjestöoppi. Opet
tajakunnan myöhemmin kesällä 1956 laatimassa yksityiskohtaisessa
opetussuunnitelmassa oli lisänä mm. kaunokirjallisuus, luonnonoppi,
konekirjoitus, musiikki ja liikunta. Työohjelma sai viivytysten jäl
keen opetusministeri Kerttu Saalastin vahvistuksen 9. 12. 1955 ja
ohjesääntö kouluhallituksen hyväksymisen 30. 5. 1956. Opetuksen
tavoitteeksi asetettiin kehittää oppilaita »tiedoissa ja taidoissa sekä
heidän tunne-elämänsä ja käytöstapojensa jalostamisessa, jotta he
täydellisemmin kehittyisivät sivistyneiksi ihmisiksi, vastuuntuntoi
siksi kansanvaltaisen yhteiskunnan kansalaisiksi niissä elämänoloissa ja elämäntehtävissä, jotka he tuntevat omikseen». Työohjel
man ja ohjesäännön laadinnassa käytettiin kouluneuvos Hautamäen
asiantuntemusta.
Opiston mainostus ja oppilashankinta
Suurisuuntaiseksi muodostunut keräystoiminta seinäjulisteineen
ja lehtiuutisineen oli samalla voimakasta mainosta opiston hyväksi.
Oppilashankinnan ensimmäisen suunnitelman laati maisteri Kaarlo
Pitsinki.
Opiston rakennustyön vielä ollessa keskeneräinen ottivat monet
ammattiliittojen pohjoissuomalaiset luottamusmiehet oppilashankin
nan huolekseen. Tässä yhteydessä on mainittava nimenomaan
SAK:n piiriasiamiesten Olavi Lahtisen ja Kalle Pirttijärven nimet.
Merkittävä oli erityisesti 27. 5. 1956 Oulussa VR:n kerhotalossa
pidetty Pohjolan Opiston tulevaa toimintaa käsittelevä selostus- ja
keskustelutilaisuus, jossa oli läsnä 90 järjestömiestä eri puolilta
Pohjois-Suomea. Uuden opiston tehtäviä koskenut opintosihteeri
Sakari Kiurun alustus muodostui keskustelun lähtökohdaksi. »Poh
jolan Opisto voi käyttää hyväkseen muiden työväenliikkeen opistojen
kokemuksia, mutta sen on samalla varottava, ettei siitä tule Työväen
Akatemian kopiota taikka pikku-Kiljavaa. Omassa ympäristössään
ja itsenäisin edellytyksin sen on etsittävä linjansa, tehtävänsä ja
työmuotonsa», alustaja mm. lausui. Vilkkaassa keskustelussa, jonka
puheenjohtajana toimi veturinkuljettaja Max Iivo Oulusta, tehtiin
hyviä ehdotuksia opetusohjelmaan ja korostettiin aktiivisen oppi
lashankinnan merkitystä.
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Opetusohjelmaa ja oppilashankintaa pohdittiin Oulussa VR:n kerhotalossa 27. 5. 1956 pidetyssä kokouksessa, jossa oli
läsnä 90 pohjoissuomalaista työväen järestönaista ja -miestä. Etualalla oikealta toimittaja Toivo Nykänen, piiriasiamies Kalle Pirttijärvi, kokouksen puheenjohtaja Max Iivo ja sihteeri Arvo Ryynänen. Seinärivillä mm. opintosihteerit
Jaakko Rantanen ja Sakari Kiuru.

Opiston tunnetuksi tekemiseksi laadittiin esittelylehtinen isku
lauseena »Nousevan Pohjolan Opisto — osoite tiedon lähteelle».
Kansikuvana oli 15.000 kappaleena painetussa lehtisessä Suomen
kartta, jossa nuoli osoittamassa Haukipudasta. Lehtinen postitettiin
heinäkuussa järjestöille ja yksityishenkilöille Vaasan, Jyväskylän ja
Joensuun ratalinjan pohjoispuolelle.
Pohjolan Opintorahasto perustetaan
Helpottaakseen opiskelijain rahoitushuolia johtokunta (joksi hoi
tokunnan nimi muuttui ohjesäännön vahvistuksen jälkeen 30. 5. 1956)
päätti kokouksessaan 20. 6. 1956 perustaa opiston yhteyteen Pohjolan
Opintorahaston, jonka hallituksena on johtokunta. Opintorahasto
muodostettiin postisiirtotilistä Ou 83 606. Vetoomus ammattiliittoi
hin ja muihin työväen järjestöihin ja laitoksiin sekä sanomalehtimainokset tuottivat tuloksia, jotka nopeasti varmistivat I talvikurs
sin stipendikysymyksen. 1. 5. 1957 mennessä rahastoon oli karttu
nut 1,7 milj. mk.
Lahjoituksia olivat tehneet mielisairaanhoitajain liiton edustaja
kokous, lasi- ja posliinityöväen liitto, vakuutusyhtiö Turva, liiketyöntekijäin liitto, vaatetustyöläisten liitto, hotelli- ja ravintolahenkilö
kunnan liiton X edustajakokous, paperiteollisuudentyöntekijäin liit
to, työläisliitto, Rovaniemen sairaalain henkilökunta, hotelli- ja ra
vintolahenkilökunnan liitto, vankilavirkailijain liitto, valtion virkai
lijain liitto, Mäntyharjun ammattiyhdistysnaiset, Eero Kontio Rova
niemi, Eino Koskela Oulu, Rovaniemen autoalantyöntekijät, lomakoti
Onnela Haukipudas, Lieksan maa- ja metsätyöntekijät, SVML:n
Kemin os., Uuno Haapakorva Oulu, Edith Pitkäniemi Rovaniemi,
Oulun sos.-dem. työväenyhdistys, Emil Mustikkakangas Karihaara,
Vihtori Rantanen Helsinki, Kemijärven tie- ja vesirakennustyöväen
os., SAK, vakuutusyhtiö Kansa ja kunnantyöntekijäin liitto.
Opettaja- ja muu henkilökunta valitaan
Opiston rakennustyön loppuvaiheessa ryhdyttiin valitsemaan
uuden laitoksen henkilökuntaa. Opiston johtajaksi valittiin kah
deksi koevuodeksi 3. 8. 1956 Työväen Sivistysliiton opintosihteeri,
valtiot, kand. Sakari Kiuru, joka oli ollut jo huhtikuusta kiinteästi
mukana opiston opintotyön valmistelussa sekä opetuskaluston han
kinnassa. Va. apulaisjohtajaksi ja humanististen aineiden opetta
jaksi valittiin samassa kokouksessa alikirjastonhoitaja, yhteiskuntat,
maisteri Ilmi Järvelin, o.s. Ikäheimonen, ja yhteiskunnallisten ai
neiden va. opettajaksi sosiaalijohtaja, yhteiskuntat, maisteri Esko
Järvelin. Opettajakunta astui toimiinsa 1. 9. Syys—lokakuun ku
luessa valittiin myös muu henkilökunta, jolloin opiston emännäksi
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tuli Sulkavan Invalidien Ammattioppilaitoksen emäntä Elsa Hiltu
nen, kanslistiksi Suomen Poliisien liiton toimistonhoitaja SirkkaLiisa Nättinen ja talonmieheksi haukiputaalainen sähköasentaja
Martti A. Pentti. Henkilökunnan kokonaisvahvuus nousi 10 henkeen.

Opiston

opettajakunta työsuunnitelmiaan

laatimassa.

Vasemmalta

Sakari Kiuru, Ilmi

Järvelin ja Esko Järvelin.

Rakennukset valmistuvat
Opiston lopullinen valmistuminen viivästyi jonkin verran ennak
koarviosta. Rakennuttaja — SAK — joutui käymään maaliskuussa
3-viikkoisen yleislakon, jonka aikana myös »omat työt» luonnollisesti
olivat lakkotilassa. Vaikka kaikki viimeistelytyöt eivät näyttäneet
kään päättyvän ennen suunniteltua vihkiäisjuhlaa ja koulutyön
aloittamispäivää, oli koulutalo kutakuinkin valmis lokakuun puoli
välissä.
Opistorakennukset muodostuivat kolmesta erillisestä talosta, joita
yhdistää toisiinsa tiilikattoinen ja kivipohjäinen terassi. Pääraken
nuksen tilavasta aulasta avautuvat ovet toimistoon, kirjastoon ja
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luentosaliin, joka voidaan liukuovella jakaa kahdeksi ryhmätyöhuoneeksi. Toisessa kerroksessa on seurusteluhuoneen ja oppilaskeittiön
lisäksi 14 kahden hengen oppilashuonetta ja kolmannessa kerrok
sessa yhden ryhmätyöhuoneen, askartelu- ja joukkomajoitustilojen
ohella 8 kahden hengen oppilasasuntoa. Pääsisäänkäytävästä oi
kealla oleva siipirakennus sisältää juhlasalin, jota käytetään myös
ruokasalina, keittiön, henkilökunnan asuntoja, kurssimajoitustilaa
sekä kellarikerroksessa lämmityslaitteiden ja varastotilojen lisäksi
Työväen Sivistysliiton metsämiehille tarkoitetun siirtokirjaston. Va
semmassa siipirakennuksessa on luentosali, havaintovälinehuone,
johtajan kanslia, kurssimajoitustilaa, opettaja-asunnot, vierashuo
neet ja kellarissa autotallit. Opistolla on erikseen pumppulaitos ja
suunnittelun alaisena erillinen saunarakennus.
Opistokaluston hankinnassa käytettiin pääasiassa Lahden Puukalusto Oy:n Iskukalusteita, Salon Koulukaluston, A. Kutvosen ja
Asko Oy:n tuotteita.
Rahoituskysymyksen järjestäminen
Väinö Voionmaan Säätiö sijoitti opiston rakennustyöhön lähes
55 milj. mk. Edellä mainittu keräystoiminta oli omiaan helpotta
maan raskaaksi muodostunutta rahoitustaakkaa, mutta suurin osa
kustannuksista jouduttiin peittämään lainavaroin. Lainoja saatiin
Helsingin Työväen Säästöpankista 20 milj. mk, Postisäästöpankista
10 milj. mk ja Hämeen Työväen Säästöpankista 5 milj. mk. Näiden
lainojen lisäksi otettiin SAK:n nimissä Kiljavan Ammattiyhdistysopistoon kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja vastaan Postisäästöpan
kista toinen 10 milj. mk:n laina ja SAK:n omia varoja sijoitettiin
rakennustyöhön lähes 20 milj. mk. Näin on koostunut 117 milj. mk:n
rahoitus.
Varsinaisen koulutyön rahoittamisen kannalta muodostui ratkai
sevaksi valtioneuvoston päätös, jolla Pohjolan Opistolle myönnet
tiin kansanopistona täysimääräinen valtionapu 1 päivästä syyskuuta
1956 lukien.
POHJOLAN OPISTO VIHITÄÄN TEHTÄVÄÄNSÄ
Pohjolan Opiston ensimmäinen työvuosi aloitettiin vihkiäisjuh
lallisuuksin, joissa oli mukana yli 100 kutsuvierasta ja 43 I talvikurssin oppilasta. Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm. maaherra
K. Määttä, kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen, kouluneuvos
M. O. Karttunen, SAK:n puheenjohtaja Eero Antikainen, Sos.-dem.
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Puolueen ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton edustajana tri Väinö
Tanner, TSL:n puheenjohtaja Yrjö Kallinen, Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja maisteri Toimi Helatie, Framnäsin kansankor
keakoulun rehtori Adrian Wennström Ruotsista, Haukiputaan kun
nanjohtaja Aatto Lehtinen, Suomen Työnantajain Keskusliiton edus
taja, varatuomari E. Mattlar, ammattiliittojen johtomiehiä, työväen
liikkeen opiston opettajia, rakennusliikkeen edustajia jne.

Vihkiäisjuhlan kutsu
vieraina nähtiin mm.
tri Väinö Tanner ja
maaherra Kalle Määt
tä, joka keskustelee
kuvassa esimies Ran
tasen kanssa.

Klo 9 lähtien oli juhlaan saapuvilla vierailla tilaisuus nauttia
kahviaamiainen ja tutustua uuteen kouluun. Klo 10—12 järjestet
tiin opiston kirjastossa vastaanotto, jonka aikana vieraat esitti
vät tervehdyksiä ja luovuttivat juhlivalle koululle arvokkaita lahjoja.
Onnittelujen sarjan aloitti SAK:n edustajat, kouluhallitus ja Työ
väen Sivistysliitto sekä Väinö Voionmaan Säätiö. Runsaasta
lahjamäärästä mainittakoon SAK: n 1 milj. mk: n suuruinen
lahjoitus Pohjolan Opintorahastolle, Paperiteollisuuden, Kunnantyöntekijäin, Liiketyön tekijäin ja Työläisliittojen sekä Oulun sos.dem. työväenyhdistyksen ja KK:n lahjat opintorahastolle, TSL:n ja
Ammattiyhdistysopiston kirjalahjoitus, Sos.-dem. Nuorisoliiton lah
joittama radio, Norjan ja Tanskan työväen sivistysliittojen sekä
Työväenyhteisöjen Keskuksen taululahjat. Tervehdyksiä ja lahjoja
olivat vastaanottamassa esimies Vihtori Rantanen yhdessä Ilmi Järvelinin, Arvi Hautamäen ja Sakari Kiurun kanssa.
Varsinainen vihkiäisjuhla alkoi klo 13 opiston juhlasalissa, jonka
puhujalavaa ja näyttämöä koristivat Suomen sinivalkoinen lippu ja
vanhan paikallisen sahateollisuus- ja puutyöväen osaston punainen
standaari ja kukka-asetelmat.
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Vihkiäispäivän vastaanotolla saatiin monia arvokkaita lahjoja. Kuvassa SAK:n puheen
johtaja Eero Antikainen, seurassaan pääsihteeri Olavi Lindblom ja järjestösihteeri Olavi
Järvelä luovuttaa SAK:n lahjana 1 milj. mk Pohjolan Opintorahastoon. Vastaanottajina
vasemmalta apulaisjohtaja ilmi Järvelin, kouluneuvos Arvi Hautamäki, esimies Vihtori
Rantanen ja rehtori Sakari Kiuru.

Rovaniemeläisen työläisurheiluseura Saaren Reippaan nuorisoorkesterin soitettua kapellimestari Jaakko Eton johdolla juhlamars
sin opiston johtaja Sakari Kiuru lausui avaussanoissaan
juhlavieraat tervetulleiksi:
— Tämä syksyinen sunnuntai on Suomen ammattiyhdistys
liikkeelle, maamme työväen sivistystoiminnalle ja ennen kaikkea
pohjolan työkansalle merkittävän ja pysyvän saavutuksen päivä.
Voimmehan nyt omin silmin nähdä kauan haaveena olleen
Pohjois-Suomen työväenhenkisen kansanopiston olevan täyttä
totta. Yhteisponnistukset ovat siten jälleen johtaneet tulokseen,
jolla voimme odottaa olevan kauaskantoiset seuraukset. Pohjolan
Opiston nousu on avannut opintien, jolla ei tavallisen työläis
nuoren eikä varttuneemmankaan pohjolan raatajan ole outo
kulkea. Pohjolan Opistosta on saatu koulu, jonka hengen voimme
itse määrätä, jossa elämänläheiset, nykypäivän ongelmat ovat
opiskelun kohteena ja jossa ei ennakolta ole määrätty, että
totuus löytyy vain tien oikealta laidalta.
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Pohjolan Opiston tuottama tyydytys ei rajoitu vain tähän päi
vään. Kun unohdamme rakentamiseen aina liittyvät huolet, on
opisto ollut ilon aiheena koko kohoamisensa ajan. Sen noustessa on
maamme järjestäytynyt työväki osoittanut voimakasta yhteistyön,
auttamisen ja toiminnan henkeä, kaikkea sitä, mikä on parasta
työväenliikkeessämme. Runsas osallistuminen opistokeräykseen, ammattiyhdistysnaisten ompeluiltojen ja tavarakeräysten tulokset sekä
järjestöväen aktiivinen suhtautuminen oppilashankintaan ovat tästä
kouraantuntuvia osoituksia.
Opiston kohoaminen huipentuu tähän päivään, jolloin meillä on
ilo nähdä opistomme suojissa juuri niitä, jotka ovat olleet eri tavoin
mukana tässä yhteistyössä. Mieluisana tehtävänäni on lausua Teidät
kaikki tervetulleiksi vihkiäisjuhlaamme ja toivoa, että tuntisitte
todella olevanne täällä kuin omassa talossanne.
Puhuja tervehti ruotsalaisia vieraita ja totesi avaussanojensa
ruotsinkielisessä osassa kansanopistotyöstä muodostuneen maamme
työväen sivistysliikkeelle läheisen työkentän jatkaen:
— Maamme palkkatyöväki on vajaan satavuotisen olemassa
olonsa ajan omistanut työväenliikkeensä päähuomion talous- ja
sosiaalipolitiikkaan pyrkimyksenään aineellisen hädän lieventäminen.
Samanaikaisesti on kuitenkin kasvavassa mitassa tunnettu kiinnos
tusta myös kulttuuripolitiikkaan, etenkin koulukysymykseen sekä
omatoimiseen sivistystyöhön. Kansanopistoliikkeeseen maamme työ
väestö sen sijaan suhtautui aluksi vieroksuen sen kirkollisen leiman
vuoksi. Vasta niin myöhään kuin v. 1924 perustettiin ensimmäinen
työväenhenkinen kansanopisto, Työväen Akatemia Kauniaisiin. Tä
män oppilaitoksen ansiokas toiminta mursi ennakkoluulot ja sotien
jälkeen valtiovallan suhtautuessa myönteisemmin uusien kansan
opistojen perustamiseen, on syntynyt muitakin työväenliikkeen opis
toja, joiksi näitä nykyään yleisesti kutsutaan.
Työväenliikkeen opistot ovat kuitenkin kaikki sijainneet maamme
eteläosissa ja pohjoinen on jäänyt opistoja kokonaan vaille. Kun
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton ja Työväen Sivistysliittoa
lähellä olevan Väinö Voionmaan Säätiön piirissä syntyi ajatus uuden
opiston perustamisesta, oli luonnollista, että sen sijaintipaikaksi
määrättiin Pohjois-Suomi. Samalla se oli ilmaus siitä kasvavasta
huomiosta, jota Pohjois-Suomi on sodanjälkeisenä kautena saanut
osakseen. Onhan mm. pohjolan metsät, koskien patoaminen ja työ
voimareservi luoneet perustan teollistuvalle Pohjois-Suomelle. Teol
listuva yhteiskunta merkitsee kasvavia työntekijäjoukkoja, joiden
sivistystyötä ei nykyaikaisen työväenliikkeen ole lupa lyödä laimin.
Aivan samoin kuin tämän päivän sosiaalipolitiikka syntyy tehtaan
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mukana eikä vasta epäkohtien ilmennyttyä, samoin voidaan sivis
tystyötä ryhtyä tekemään jo ennen ja samanaikaisesti, kuin työn
tekijäjoukkojen kasvaessa tällaista tarvetta syntyy.
Työväenliikkeen opistot ovat suorittaneet myös laajamittaista
toimitsijakasvatusta. Järjestötyöhön pystyvien luottamusmiesten
tarve Pohjois-Suomessa on ollut huutava. Tästä puutteesta johtuu
osaltaan mm. ammattiyhdistysliikkeen heikkous maamme pohjoisilla
seuduilla. Pohjolan Opistoa luotaessa tämän puutteen poistaminen on
ollut tärkeä lähtökohta. Kansanvallan periaatteen toteuttaminen
käytännössä edellyttää yhteiskunnallisiin ja yleissivistyksellisiin
kysymyksiin perehtyneitä kansalaisia, järjestöjen yhteiskunta vas
tuuntuntoisia ja tietorikkaita toimitsijoita ja kehittyvä työelämä
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti toimivia työmaaluottamusmiehiä. Tällaisten nuorten kouluttamiseen voidaan uuden opiston suo
jissa keskittyä.
Puhujan siirtyessä koskettelemaan Pohjolan Opiston antamaa
opetusta ja eri kurssityyppejä hän mm. mainitsi:
Opetusohjelmaa ei ole vielä käytäntöön sovellettu. Se on siten
kuin arkkitehdin luonnospiirros, jossa vain ääriviivat ovat hahmo
teltuna; mutta rakennusmestarin ja työmiesten osuus jätetty käy
tännössä ratkaistavaksi. Mutta itse asiassa se on selvä ohjelmajulis
tus, jolla uusi koulu kertoo itsestään.
Mainittuaan ohjelman yksityiskohdista puhuja totesi työväen
sivistystyön olleen voittopuolisesti yhteiskunnallista ja esim. luon
nontieteellisten aineiden harrastuksen jääneen viime aikoina yllät
tävän laimeaksi. Nimenomaan Työväen Akatemian pitkäaikainen
esimies Julius Ailio näki luonnontieteellisissä aineissa merkittävän
kansansivistyksellisen arvon. Epäilemättä on niin, että nykyaikana,
jolloin tekniikkaan sovelletut luonnontieteen saavutukset yhä rat
kaisevammin muuttavat maailmankuvaamme, myös työväen sivistys
työn tulisi ottaa ne voimakkaan opiskelun kohteeksi. Pohjolan
Opiston opetusohjelmassa onkin pyrkimystä tähän suuntaan.
Ohjelma on tarkoitettu kokeiluksi, johon nyt alkavan työvuoden
antamat vaikutteet saattavat tuoda muutoksia. Tällaisiin muutok
siin tulisi, ei vaan kansanopistoliikkeen, vaan koko aikuiskasvatustyön olla alati valmiina. Elämmehän jatkuvasti dynaamisesti kehit
tyvässä yhteiskunnassa, jossa tämä päivä on erilainen kuin eilinen
ja huominen poikkeaa tästä päivästä. Olkoon muutoksen syynä sitten
kansanvaltaistumisprosessi taikka jatkuva teollinen vallankumous,
kansansivistystyö ei voi tyytyä vain sopeuttamaan kasvatettavia sii
hen kulttuuritilaan, joka vallitsee kasvatusta aloitettaessa, vaan sen
tulee kuten Urpo Harva huomauttaa pitää silmällä sitä kulttuuritilaa,
jossa kasvatettavat myöhempinä vuosinaan tulevat elämään.
Työväenliikkeelle ja sen sivistyspoliitikoille kuuluu kuin viran
puolesta, ex offieio, tyytymättömyys vallitseviin kouluoloihin, jotka
eivät anna samanlaisia mahdollisuuksia kyvykkyydelle ja ahkeruu
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delle, vaan suorittavat karsinnan vanhempien tai opiskelijain oman
varakkuuden perusteella. Sama tyytymättömyys koskee myös maam
me kansanopistotyötä, jonka nähdään polkevan paikallaan ja pikem
minkin jarruttavan kuin edistävän yhteiskunnallista kehitystä.
Tämän tyytymättömyyden olemassa olo asettaa työväenliikkeen
opistolle paljon suuremmat vaatimukset kuin opistolle, joka on mu
kautunut oleviin oloihin. Se vaatii todella pysymään aikansa tasalla
ja selviytymään korkealle asetetuista kasvatustavoitteista.
Lainataksemme erästä Norjan työväen sivistysliiton julkaisua
voimme lyhyesti todeta työväen kulttuuripolitiikan ja myös kasva
tustyön pyrkivän luomaan kasvun mahdollisuuden ihmiselle, joka pe
taa elämänsä lähimmäisenrakkauteen, veljeyteen ja yhteisvastuulli
suuteen, ihmiselle, joka etsii totuutta ja kauneutta ja joka antautuu
luovaan työhön ja kasvaa hedelmällisessä kosketuksessa lähim
mäisiin.
Sivistynyt ihminen (kultiverte menneske) ei pyri alistamaan
muita välikappaleikseen, toteaa norjalainen koulumies Helge Sivertsen edelleen. Hän haluaa mieluummin olla yhteistyössä kuin
komentaa. Rahan ja tittelin varassa oleva yhteiskunnallinen asema
on ristiriidassa niiden sivistysihanteiden kanssa, jotka ovat nosta
neet kansanvaltaisen sosialismin. Käyttäytyminen, joka korostaa
rahan mahtia, kunniamerkkejä ja arvojärjestystä, edustaa valekulttuuria. Työväen sivistysliike ja myös sen kansanopistot pyrkivät
kasvatustyössään samoin kuin ammattiyhdistysliike työmarkkinoilla
ja poliittinen työväenliike valtiollisella ja kunnallisella alalla noudat
tamaan sellaista miljööpolitiikkaa, joka uudistaa kulttuuria ja tekee
mahdolliseksi ihmisen kasvun edellä kuvatun ihmisihanteen kaltai
seksi.
Hyvät opistomme oppilaat!
Edellä on pyritty kuvaamaan koulua, joka täällä tänään aloittaa
työnsä ja jonka oppilaaksi te olette ensimmäisinä päättäneet lähteä.
Kuten tiedätte, tämä laitos on noussut maamme työväenliikkeen
aloitteesta, ammatillisen keskusjärjestön SAK:n ja sen piiriin kuu
luvien tavallisten rivimiesten panoksen ollessa ratkaiseva. Kaikki,
jotka ovat myönteisesti vaikuttaneet tämän koulun nousuun, ovat
tahtoneet sen tehdä juuri teitä varten. Toivomuksena on ollut, että
te sen suojissa voisitte vapaana arkihuolista yhden parhaimmista
nuoruus- ja kehitysvuosistanne tutkia, millainen on se suomalainen
yhteiskunta, jossa elämme, kuullaksenne kirjallisista ja taiteellisista
saavutuksistamme ja oppiaksenne käytännön elämän vaatimia
taitoja.
Tämä talvikausi on lyhyt eikä sen kuluessa valmistuta vielä min
kään aineen mestariksi, mutta jos osaatte oikein käyttää täällä viettämänne ajan, teillä on varmasti helpompi löytää oma itsenne,
paikkanne yhteiskunnassa ja työelämässä. Ihmisinä voitte kokea
elämänne rikkaampana kuin olisi ollut mahdollista ilman tämän
kauden suomaa pysähtymis- ja miettimisaikaa. Pohjolan Opiston
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sisäinen järjestys ja vapaa-ajan harrastukset tulevat olemaan pää
asiassa oppilaiden omatoimisuuden ja oppilaskunnan itsehallintojär
jestelmän varassa. Vastuu opiston hengen luomisesta on siten yhtä
hyvin oppilaiden kuin opettajäinkin harteilla. Kun tämä talvikurssi
on opistomme ensimmäinen, sen osalle on langennut vaikea, mutta
samalla kunniakas tehtävä luoda Pohjolan Opistosta koulu, joka
todella vastaa ohjelmalehtisemme nimitystä: Nousevan Pohjolan
Opisto! Tästä tehtävästä selvitäksemme meillä on ainakin yksi etu
puolellamme: Hartioitamme ei ole vielä ikä painamassa!
Arvoisa juhlayleisö!
Pohjolan Opiston perustamisaloite on ollut rohkea teko, kuten
ainakin uuden lapsen maailmaan saattaminen köyhiltä vanhem
milta! Opisto on syntynyt, mutta vastasyntyneen lapsen tavoin se
vaatii jatkuvaa huolenpitoa, johon SAK ja Väinö Voionmaan Säätiö
lapsen vanhempina ovat oikeutettuja ja velvollisia. Vanhemmat eivät
varmaankaan pane pahakseen, jos laaja sukulaisten ja naapurien
piiri ovat kiinnostuneita lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta. Selviä
merkkejä tämäntapaisesta harrastuksesta onkin runsaasti esiintynyt
ja nimenomaan tänä päivänä meillä on ollut ilo todeta, miten
myönteistä tämä auttamishalu on. Turvallisuuden tunnetta lisää
erityisesti tieto, että koulumme voi odottaa kansanopistoille myön
nettävää valtionapua.
Perin oikeassa on Pohjolan Opistoakin ajatellen ollut edesmennyt
kansanopistomies R. Saikku, joka eräässä kirjoituksessaan toteaa,
että »kansanopisto tarvitsee menestyäkseen sen toimintaa seuraavan
ja tukevan ystäväpiirin, ei vain entisissä oppilaissaan, mutta myös
maakunnan väestössä. Kuta suurempi tämä ystäväpiiri on, sitä pa
remmin kansanopisto täyttää tarkoituksensa!»
Nuoriso-orkesterin esiinnyttyä toistamiseen lausui esimies, SAK:n
toinen puheenjohtaja Vihtori Rantanen uuden opiston vihkiäissanat.
Verrattuaan sodanedellistä suomalaista yhteiskuntaa nykypäivän
Suomeen puhuja aluksi totesi, että muutos ammattiyhdistysliikkeen
asemassa on ollut nopea ja merkittävä. Sen tehtävät kansan
vallan toteuttajana ovat voimakkaasti lisääntyneet.
— Jäsenistön nopea kasvu sodan jälkeen, jolloin riveihimme
liittyi monia uusia jäseniä, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta
järjestötoiminnan monipuolisuudesta ja vaativuudesta, aiheutti
ammattyhdistysliikkeen kasvatustyölle monia vaikeita ongelmia.
Luottamusmiesten asianmukainen kouluttaminen, tuotantokomiteoiden jäsenten opastaminen, työehtosopimusjärjestelmän ja
työlainsäädännön kehityksen sopeutuminen ovat esimerkkejä sel
laisista aloista, joilla oli heti ryhdyttävä tarmokkaaseen koulu-
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tustyöhön. On selvää, että tässä
järjestöjen omat tarpeet olivat
etualalla. Vähitellen kuitenkin
ammattiyhdistysliikkeen opintotyö on alueeltaan laajentunut
ja ennenkaikkea syventynyt.
Entistä paremmat mahdolli
suudet keskitettyyn ja määrä
tietoiseen työskentelyyn tarjosi
oman opiston valmistuminen
Kiljavalle 1950.

Opiston vihkiölssanat lausutaan.
Ku
vassa esimies Vihtori Rantanen tausta
naan Suomen lippu ja paikkakunnalla
vuosikymmeniä toimineen Suomen sa
hateollisuus & puuliiton (nyk. Suomen
Puutyöväen liiton) osasto n:o 17 stan
daari.

Sitä tapaa, jolla ammattiyhdistysliike näiden ongelmien ratkai
suun ryhtyi, on pidettävä osoituksena siitä, että liikkeen piirissä
ymmärrettiin oikein muuttuneen aseman tullessaan tuoma vastuun
kasvu. Kansanvaltaisen järjestön toiminnan menestymisen selitys
on aina löydettävissä jäsenistön kehitystahdosta ja -tasosta. Halu
omien asioiden asialliseen ja tasapuoliseen tutkimiseen on järjestö
elämän onnistumisen perusedellytyksiä. Eri kansalaisjärjestöjen on
ennenkaikkea tunnettava vastuunsa omien jäsentensä kasvatta
misesta.
Työväenliikkeen sivistystyö on kuitenkin nähtävä suurempaa
taustaa vastaan. Luonteeltaan työväenliike on ollut ja edelleenkin
on vapausliike, joka pyrkii vapauttamaan ihmiset puutteesta ja pe
losta. Taloudellisen ja sosiaalisen puutteen poistamisessa suomalai
sessa yhteiskunnassa työväenliikkeen toiminta on varsinkin kahtena
viime vuosikymmenenä tuottanut kauniita tuloksia. Yhteiskunnan
kehitys on ollut nopeata ja teknillisesti hyvin varustautunut teollisuus-Suomi on syntymässä. Tässä Suomessa työväenluokan asema
on oleva keskeinen.
»Usko tiedon valtaan» oli sanonta, jota usein toistettiin alkuai
kojen työväenliikkeen puheissa ja kirjoituksissa. Hallitsevat luokat
yhteiskunnassa olivat aina pitäneet huolta siitä, että köyhät yhteis
kunnassa eivät hankkineet itselleen muunlaista tietoa kuin sellaista,
joka oli omiaan lujittamaan hallitsevien asemaa ja aatteita. Työn
tekijöiden pyrkimykset itsenäisesti hankkia tietoja ja taitoja oli jota
kin sellaista, joka oli vaarallista hallitsevalle järjestelmälle. Tämä
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on ollut pääkehitystekijä siinä, että jokaisesta vapausliikkeestä,
myös työväenliikkeestä, on samalla muodostunut sivistysliike. Työ
väenliikkeen poliittisen ja ammatillisen toiminnan sivistystyön laa
juus on kiistaton osoitus tästä.
Näistä päivistä kehitys on kulkenut pitkän matkan. Voimakas
ammattiyhdistysliike on lopettanut yksipuolisen työnantajavaltaisuuden työelämässä ja teollinen demokratia eri muodoissaan antaa
mahdollisuuksia työntekijöiden mielipiteiden kuulumiselle.
Taloudellista ja sosiaalista rakentamista ei ole kuitenkaan seu
rannut yhtä nopea kehitys sivistys- ja kulttuurielämän alalla. Vielä
tänään me työväenliikkeen oman opintotyön piirissä joudumme
opettamaan monia sellaisia asioita, joista koko yhteiskunnan ope
tustoimen kaiken kohtuuden mukaan olisi pidettävä huolta. Kansalaiskasvatus on ollut niitä alueita, joissa kehitys ei ole vastannut
työväenliikkeen toivomuksia. Ihmisten kasvattaminen demokraattis
ta yhteiselämää varten onkin kasvatustyömme huomattavimpia ar
voja koko yhteiskunnan kannalta asiaa tarkastellen. Uusi opistom
me liittyy osana työväenliikkeen sivistystaisteluun, työväenliikkeen
vapaustaisteluun. Täällä on tehtävänä taistella tietämättömyyttä
vastaan.
Tämän opiston syntysanat lausuttiin vuonna 1954 sekä Suomen
Ammattiyhdistysten Keskusliiton että Väinö Voionmaan Säätiön
hallintoelimien kokouksissa. Nämä kaksi kansansivistystyötä tär
keänä pitävää järjestöä ovat yhteistoimin, yhteistuumin monien vai
keuksien keskellä pystyttäneet tämän oppilaitoksen. SAK on ollut
tässä rakennustyössä toimeenpanevana voimana sekä rahoituksen
että käytännöllisen työn osalta. Väheksyä ei kuitenkaan sovi sitä
kansansivistystyön asiantuntemusta, jonka Väinö Voionmaan Sää
tiö on tämän opiston pystyttämisessä antanut.
Kun työväenliikkeen piirissä ryhdytään rakennustyötä suoritta
maan, nousee aina ensimmäisenä eteen kysymys: Mistä varat? Sama
kysymys on ollut myöskin tämän opiston rakentajien edessä jo alku
vaiheessa ja myöskin koko rakennustyön jatkumisen ajan. Sama
talkoohenki, sama yhteisvoima, joka on pystyttänyt tähän maahan
satoja työväentaloja, monia oppilaitoksia, on ollut tätäkin opistoa
rakennettaessa vallitsevana. Vähäpätöinen ei ole ollut se apu, jon
ka ammattiyhdistysliikkeen jäsenet ja ammattiyhdistysliikkeen
ystävät ovat antaneet tämän Pohjolan oman opinahjon rakentami
seksi. Itse rakentamistyötä ovat kohdanneet monenlaiset vaikeudet,
joista johtuen rakennuksen valmistumisaika on siirtynyt näin pit
källe, vaikka sen alkuperäisen suunnitelman mukaan piti olla val
miina tämän vuoden keväällä.
Kun olemme jo päässeet niin pitkälle, että voimme viettää tämän
opiston suojissa opiston vihkiäisjuhlaa, niin haluan tässä yhteydessä
kiittää kaikkia niitä ammattiyhdistysliikkeen jäseniä ja ammatti
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yhdistysliikkeen ystäviä, jotka ovat antaneet taloudellista tukeaan
ja tehneet täten mahdolliseksi tämän opiston pystyttämisen. Samoin
haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän raken
nustyöhön, ennenkaikkea haluan mainita arkkitehti Aulis E. Hämä
läisen, jonka piirtämänä ja suunnittelemana tämä opisto on saanut
ulkonaiset kasvonsa ja sisäisen verenkiertonsa. Lapin Rakennus Oy,
joka on pääasiallisimman rakennustyön suorittanut, on tehnyt teh
tävänsä kiitosta ansaitsevalla tavalla, mutta ennenkaikkea johtaja
Jussi Mäki ja hänen apulaisensa, insinöörit Pitkänen ja Seppänen
ovat koko rakennusajan erittäin myönteisessä yhteishengessä suo
rittaneet opiston rakennustyötä. Samoin opistotyömaan vastaavat
mestarit ovat tehneet parhaansa työn onnistumiseksi. Rakennustyö
maan valvovana mestarina toiminut rakennusmestari Artturi Laine on
kiitosta ansaitsevalla tavalla huolehtinut työn eri vaiheissa kvalitee
tin säilymisestä. Rakennustyön teknillisinä asiantuntijoina toimi
neet insinöörit Veikko Santala, Kalevi Sassi ja Eero Hartimo ovat
omalla osuudellaan antaneet kiitettävän panoksen opiston raken
nustyöhön. Myöskin alaurakoitsijat Tuiran Sähkö Oy, joka on vas
tannut sähkötöiden valmistumisesta, Suomen Putkijohtoliike Oy,
joka on suorittanut lämpö- ja vesijohtotyöt niihin kuuluvine laittei
neen sekä maalausliike Ervasti ovat suorittaneet tehtävänsä kiitosta
ansaitsevalla tavalla. Ei ole syytä unohtaa niitä ahkeria työnteki
jöitä, jotka ovat tämän rakennuksen käytännöllisen rakentamisen
suorittaneet, vaan heille on lausuttava todella lämmin kiitos siitä
uutteruudesta ja huolellisuudesta, jolla he ovat työtään työväen
liikkeen opiston hyväksi tehneet.
Olen varma siitä, että tällä nyt Pohjolaan pystytetyllä opistolla
ei tule olemaan suinkaan helppoa, vaan monia vaikeuksia vielä tä
mänkin jälkeen. Uskon ja toivon, että se myötätunto, joka opistoa
rakennettaessa on tullut rakentajien osaksi, ei päättyisi tähän, vaan
jatkuisi tästä eteenkinpäin, sillä opiston työ tulee koitumaan koko
työväenliikkeen, Pohjolan ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
Pohjolan teollistaminen, Pohjolan elintason kohottaminen on
monien juhlapuheiden, monien sanomalehtikirjoitusten ja monien
poliittisten toimenpiteiden aiheena. On totta, että Etelä-Suomi on
monessa suhteessa päässyt hyvinvoinnissa etenemään pitemmälle
kuin mitä Pohjolassa on tapahtunut. Siitä syystä onkin todella va
kavassa mielessä kiinnitettävä huomiota myöskin Pohjois-Suomen
taloudellistenkin probleemien ratkaisemiseksi. Samanaikaisesti on
kuitenkin pyrittävä kehittämään ja kohottamaan. Pohjolan väestön
ennenkaikkea sen vähäväkisen osan sivistystasoa ja samalla kasvat
tamaan yksilöitä, jotka ovat valmiit ottamaan uuden teollistuvan
Pohjolan tuomat vastuulliset tehtävät kantaakseen. Tämä kysymys
kiinnostaa suuresti ammattiyhdistysliikettä ja se onkin tehnyt oman
aloitteensa tämän työn edistämiseksi. Tehtävä ei kuitenkaan suin

19

kaan ole yksinomaan ammattiyhdistysliikkeen, vaan se koskee koko
työväenliikettä erittäin läheisesti.
— Minulla on Pohjolan Opiston rakennustoimikunnan puheenjoh
tajana suuri ilo luovuttaa tämä opisto SAK:n ja Väinö Voionmaan
Säätiön käyttöön täyttämään sitä tehtäväänsä, joka sille on ase
tettu rakennustyötä aloitettaessa. Minä uskon, että nämä työväen
liikkeen yhteisöt yhdessä kuten ne ovat sen rakentaneetkin, hoita
vat tätä opistoa tavalla, joka antaa parhaan koron sille pääomalle,
jonka opiston rakentaminen on vaatinut. Tämä korko ei ole lasket
tavissa markoissa, vaan se on mitattavissa niillä henkisillä arvoilla,
joita opisto pystyy Pohjolan työväestön ja pieneläjien hyväksi anta
maan. Täyttäköön tämä opisto tehtävänsä Pohjolan väestön kasvat
tajana, yhteiskunnallisen, sivistyksellisen ja taloudellisen aseman
kohottajana!
Vihkiäispuheen jälkeen Oulun Työväen Mieskuoro Oras johtaja
naan faktori Einari Harju esitti Pohjolan raatajain juhlalaulun,
Lauantai-illan ja Hymnin työlle. Tervehdysten sarjan aloitti koulu
hallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen, joka totesi kansanopistot
elinvoimaisiksi kansansivistystyön tekijöiksi, joille valtiovallan tuki
on oikeutettu. — Kansanopistojen tehtävä ei ole yksinomaan tie
dollinen. Niiden tehtävänä on kansanvaltaisen elämäntavan opetta
minen. Pääjohtaja Oittinen toivotti kouluhallituksen nimissä par
hainta menestystä uudelle opistolle ja sen opettajakunnalle lausuen
samalla Väinö Voionmaan Säätiön onnentoivotukset. SAK:n puheenjohtaja Eero Antikainen huomautti tervehdyksensä
alussa, että ihmisen, työntekijän turvallisuuden ja riippumattomuu
den takaaminen on työväenliikkeen oleellisin tavoite. »Kasvatustyöl
lämme on edessään kahdenlaisia tehtäviä. Lyhyellä tähtäimellä me
tarvitsemme edelleen voimakasta kasvatusta niissä taidoissa ja tie
doissa, joita monipuolistuva yhteiskunta ja omat järjestötehtävämme
edellyttävät. Pitemmällä tähtäimellä on meidän kulttuuritoimintam
me tehtävänä yhteiskuntaa uudistavan luonteensa mukaisesti huo
lehtia siitä, että voimakkaat ja kestävät ihmisarvoon rakentuvat
periaatteet eivät unohdu arkipäivän työskentelyssä. Se, että tämä
opisto on rakennettu solidaarisilla ponnistuksilla, merkitsee myös
sitä, että sen arvo ammattiyhdistysliikkeen omissa silmissä on erit
täin suuri. Kaikkien mukana olleiden yhteinen pyrkimys tähtää
siihen, että tämä opisto palvelee työmiestä, sitä rakentajaa, jonka
varassa on koko yhteiskuntamme kehitys.»
Suomen Kansanopistoyhdistyksen puolesta tervehti lämpimin
sanoin Etelä-Pohjanmaan kansanopiston johtaja, maisteri Toimi
Helatie, minkä jälkeen maaherra Kalle Määttä esitti Oulun läänin
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väestön ja henkilökohtaiset onnittelunsa. Kunnanjohtaja Aatto Leh
tinen viittasi Haukiputaan kunnan tervehdystä esittäessään tämän
laatuisen opiston tarpeellisuuteen paikkakunnalla.
Ulkomaalaisten kutsuvieraiden puolesta puhui rehtori Adrian
Wehnström verraten työväenliikkeen pyrkimyksiä Lundin yliopiston
lähellä olevaan Axel Ebben veistokseen. Se kuvaa miestä, joka pyr
kii vapautumaan kalliosta. Samoin on työväenliike pyrkinyt vapau
tumaan raskaasta puutteen ja ahdistuksen kahleesta. — Suomen
maanteillä on oivalliset kilometripylväät, puhuja jatkoi. Niistä
näkee, miten paljon on edetty ja miten paljon on jäljellä. Sivistys
työssä emme voi yhtä selvästi mitata suoritettua ja edessä olevaa
taivalta. Meidän on aina vain kuljettava eteenpäin. Puhuja onnitteli
uutta koulua, joka on hyvä todistus suomalaisen arkkitehtuurin
korkeasta tasosta ja esitti Ruotsin työväen sivistysliiton ja Framnäsin kansankorkeakoulun tervehdyksen.
Viimeisenä esitti tervehdyksen Työväen Sivistysliiton nimissä
Yrjö Kallinen, joka värikkäässä puheessaan vertasi pohjolan ja
etelän oloja toisiinsa. — Tätä koulua ei ole tarvinnut perustaa siksi,
että pohjolan väki olisi tyhmempää kuin etelän. Päinvastoin elää
»herttainen tietämättömyys» mieluummin Helsingissä. Meidän on
herätettävä tiedonjano. Me olemme vastuussa työväenliikkeelle siitä,
että kykenemme ottamaan vastaan sen tehtävät, ei yksilöinä tika
puita kiiveten, vaan luokkana koko luokkaamme kohottaen.
Juhla päättyi orkesterin säestyksellä yhteisesti laulettuun »Työ
väen marssiin».
Tilaisuuteen saapui runsaasti sähke- ja adressitervehdyksiä, joita olivat mm. lähettäneet: The International Federation
of Workers’ Educational Associations, työväen sivistysinternationaali
— Nutt; ABF, Ruotsin työväen sivistysliitto — Karlbom, Heffler; AOF,
Norjan työväen sivistysliitto — Zachariassen; AOF, Tanskan työ
väen sivistysliitto ja Esbjergin kansankorkeakoulu — Oluf Bertolt;
Lapin läänin maaherra — Uuno Hannula; Sos.-dem. eduskuntaryh
mä — Henriksson, Raunio; Suomen Työväen Musiikkiliitto — Hilden,
Söderlund; Pajulahden Urheiluopisto — Anttila; Joensuun ja ymp.
ammatillinen paikallisjärjestö; Sos.-dem. Naisliitto — Leivo-Larsson,
Karvinen; Pohjolan Työ — Pt-paino Oy, Ammattiyhdistysopiston
oppilaskunta; Ragnar Lassinantti; V. O. Veilahti; Vilho Harinen;
Työväen Akatemian toverikunta jne.
Kahvitarjoilun ja vapaan seurustelun jälkeen juhlapäivä päättyi
opiston juhlasaliin katettuun päivälliseen, jolle esimies Vihtori
Rantanen lausui vieraat tervetulleeksi. Vieraiden puolesta kiittivät
toimitusjohtaja Jussi Mäki ja tri Väinö Tanner. Ehyttunnelmainen
juhla oli päättynyt ja jätti jälkeensä kauniin ja pysyvän muiston.
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HAUKIPUDAS — POHJOLAN OPISTON KOTIPAIKKA
Pohjanmaata halkovien jokien tavoin Haukiputaan poikki juok
seva Kiiminkijoki on ollut asutuksen synnyttäjä. Se on vetänyt vä
keä varrelleen, luovuttanut ravinnoksi kalansa, antanut pelloille ja
metsille kasvuvoiman. Myöhemmin se on ollut tukkipuiden tuojana,
jopa teollisen toiminnan käyttövoimana. Joen aikaisemmasta kalarunsaudesta lienee itse pitäjäkin saanut nimensä. Perimätiedon
mukaan joskus »Vanhan vihan» aikaan 1500-luvun lopussa venäläi
set ovat olleet kalassa Vahtolanlahden poukamassa ja löytäneet joen
mutkasta eli putaasta oivallisen hauen pyyntipaikan ja niin olisi
paikannimi Haukipudas keksitty.
Vanhimpina aikoina aina 1300-luvulle asti Haukipudas on kuulu
nut niihin alueisiin, joiden omistuksesta käytiin pirkkalaisten ja itäkarjalaisten kesken vuosisataisia rajariitoja. V:n 1270 paikkeilla
karjalaiset pitivät Kiiminkijoen lohenkalastusta omanaan. Pohjois
ten alueiden asuttamisen yhteydessä muodostui tänne v. 1550
kaksi suurehkoa rannikkokylää, Kello ja Haukipudas, joissa oli yh
teensä viitisenkymmentä taloa. Vaurastuminen oli hidasta johtuen
siitäkin, että haukiputaalaisilla ei ollut asiaa Iin lohirikkauksiin,
jotka oli v. 1549 annettu iiläisten yksinoikeudeksi.
Itsenäisenä pitäjänä Haukipudas on nuori. Se on kokenut joki
uomansa pienuuden mahtavan Iin rinnalla. Iin emäseurakunnasta
Haukipudas irroitettiin omaksi kappelikseen v. 1630, mutta joutui
välillä Kiimingin alaiseksi, kunnes v. 1873 pääsi omaksi kirkkoherrakunnakseen. Lopullinen ero toteutui vasta v. 1898. Ensimmäinen
kirkko rakennettiin v. 1630, nykyinen v. 1762. Maallisten asiain hoi
dosta pitäjäkokouksissa on kirjallisia tietoja v:sta 1858 ja ensimmäi
nen varsinaisten kuntakokouksten pöytäkirja on viita 1866. Väkiluku
oli vielä v. 1925 6000, v. 1935 9000, mutta v. 1957 jo 14.000. Ensimmäi
nen kansakoulu perustettiin 1875, nykyisin niitä on 13. Pitäjässä on
myös keskikoulu ja ammattikoulu, Maaseutuammattien kurssikeskus,
joiden rinnalla Pohjolan Opisto nyt toimii. Rautatien ulottuminen
pitäjään vista 1902, linja-autoliikenteen vilkastuminen ja Kemin—
Oulun valtatien oikaisu uusine siltoineen on vetänyt Haukiputaan
asutuskeskuksia, etenkin Oulua, lähelle.
Haukiputaan maisemat ovat pohjalaisen yksiviivaisia. Lapin
tuntureita kun ei ole riittänyt näin etelään vaihtelua tuomaan.
Maat ovat Pohjanlahdesta kohonneita ja aluevaltaus jatkuu vielä
kin verkalleen. Pitäjän pinta-ala on 462 km2, josta peltoa ja niittyä
5000 ha, loput metsää ja suota. Maaperä on hiekansekaista savea
ja siitä on pienviljelijäväestö tottunut elantonsa ottamaan. Rinnak-
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kaisansioina on kalastuksella ja käsityöllä oma merkityksensä, mutta
puuteollisuus on viime vuosisadan loppupuolelta lähtien ollut maa
talouden rinnalla pääelinkeinona. Varsinkin Pateniemen (per. 1873),
Santaholman (1914) ja Martinniemen (1918) sahalaitokset ovat
olleet merkittäviä työnantajia. Myös puusepäntehtaat ja jokivarren
myllyt muiden pienempien laitosten kanssa kuuluvat pitäjän teolli
seen toimintaan.
POHJOLAN OPISTO SAHATEOLLISUUDEN SYNTY
SIJOILLA
Pohjolan Opiston maa-alue on aikoinaan kuulunut yhdelle
maamme ensimmäisistä sahalaitoksista. Sahasta ei tosin ole enää
muita näkyviä merkkejä kuin kuivuneet vesi- ja uittokanavat. Muis
titietojen ja erään lehtiselostuksen 1) varassa voimme kuitenkin piir
tää kuvan Pohjolan Opiston nykyisellä paikalla toimineesta Maunun
sahasta ja myllystä.
Opistotalon kohdalla Kiiminkijoki muodostaa loivan kosken, jon
ka antama vesivoima, Kiiminginseudun silloin vielä runsaat metsä
varat ja tukkien vaivaton kuljetus jokea pitkin olivat varmaankin
vaikuttamassa oululaiseen konsuli Charles Herlofsoniin, joka 1860luvun alussa päätti rakentaa paikalle Haukiputaan ensimmäisen
sahalaitoksen. Vuoteen 1881 saha toimi 2-raamisena vesisahana,
mutta muutettiin 3-raamiseksi höyrysahaksi uudeksi omistajaksi
tulleen oululaisen konsuli Inbergin toimesta. Parhaimmillaan olles
saan saha selviytyi vuorokaudessa n. 500 tukista. Talvisin huolehti
vat talolliset sahatavaran kuljetuksesta. Kesäisin tavara kuljetettiin
proomuissa »Kalle»-pukseerilla jokisuuhun valtamerilaivoihin lastat
tavaksi. Hankaluutta tuotti kuitenkin alempana jokivarressa ollut
kiiminkiläisten joenylittävä lohipato, joka oli vartavasten kaivettua
kanavaa käyttäen kierrettävä.
Vuosisadan vaihteessa sahalaitos, jonka yhteydessä toimi myös
mylly, joutui oululaisen kauppahuone G. & C. Bergbomin haltuun.
Oston vaikuttimena arvellaan olleen estää sahan joutuminen kil
pailijoiden käsiin, olihan Bergbomilla sahoja mm. Iissä, Pateniemessä ja Kestilässä. Kun sahan kannattavaisuus kuitenkin eri syistä
heikkeni, oli seurauksena sahan toiminnan lopettaminen 1900-luvun
alussa. Koneet myytiin Kemiin ja Ruotsin puolelle Seittenkaarin sa
halle ja osa rakennuksista siirrettiin Pateniemeen. Sahan tontti!) Vanhan sahalaitoksen kuvaus perustuu pääosiltaan Tauno
Sutisen Puutyöläinen-lehdessä huhtikuussa 1955 olleeseen selostuk
seen sekä sahan entisen työmiehen Antti Puuperän haastatteluun.
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Maunun sahan ja myllyn, opiston paikalla vuosisadan alkuun toimineen teollisuuslaitok
sen kuva, joka saatiin monien etsimisten jälkeen sanomalehti-ilmoituksen avulla opiston
käyttöön. Ystävällinen kuvan luovuttaja oli haukiputaalainen Naimi Jämsä. Huomaa
sahan edustalla olevien työläisnaisten juhlavat asusteet! Kuvan arvioidaan olevan vuo
delta 1895.

aluetta ei kuitenkaan heti myyty vieraisiin käsiin, vaan vasta 1930luvun alussa, jolloin se siirtyi työnjoht. M. Santalon omistukseen.
Sahanomistajat vaikuttivat paikkakunnalla myös yleisten asiain
hoitoon. Niinpä kauppaneuvos Gustav Bergbomin ja konsuli Charles
Herlofsonin kerrotaan yhdessä sahanhoitaja Karl Josef Krankin
kanssa ajaneen kansakoulun perustamispuuhaa mm. lahjoittamalla
lautatavaraa. »Vaivaistalon» perustamispääomaksi mainitaan kaup
paneuvos Bergbomin lahjoittaneen 10.000 mk. Kulttuuriharrastukset
suuntautuivat myös sahan alueella olevan puiston hoitoon. Puis
tossa oli tanssilava ja seurapelihuoneet, jotka ilahduttivat Oulusta
ja lähiseudulta huvittelemaan saapuneita säätyläisiä. Suurin juhla
oli jokavuotinen lohipäivällinen, joka järjestettiin Herlofsonin pat
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ruunan rouvan nimipäivänä, Marianpäivänä. Silloin kantautui soit
to, laulu ja iloinen elämä lähiympäristöön. Puistossa kasvatettiin
myös häkeissä metsälintuja, joita väitetään myydyn aina Saksaan
saakka.
Yhtäläistä harrastusta tehtaan omassa palveluksessa olevaa n. 30
työntekijää kohtaan ei patruunoilla sen sijaan riittänyt. Työpäivä
oli viimeisiin vuosiin saakka 12-tuntinen ja kiireisinä aikoina tehtiin
työtä pyhät arjet. Alaikäistä työvoimaa ja naisia käytettiin kuiten
kin vain kevyissä ulkotöissä. Ansiot olivat suhteellisen alhaiset, vuo
sisadan vaihteessa ammattimiehillä kesällä 2:50—3 mk päivältä ja
talvella 1:75—2 mk. Palkkojen pienuudesta keskusteltiin työnteki
jäin piirissä aluksi hiljaisuudessa, mutta elinehtojen kiristyessä alet
tiin esittää työnantajalle vaatimuksia. Kun toistuvat esitykset palk
kojen parantamisesta eivät johtaneet toivottuun tulokseen, työnteki
jät päättivät v. 1898 ajaa vaatimuksiaan lakon avulla. Tämä oli
tiettävästi ensimmäinen ja viimeinen lakko sahan toiminta-aikana.
Lakkotapahtumasta E. K. Louhikko mainitsee kirjassaan »Ammattiyhdistystiedon perusteet» seuraavaa:
»Maunun sahalla Haukiputaalla olivat työläiset jo usean ke
sän aikana tuloksettomasti yrittäneet saada palkkojaan kohoa
maan. Nyt puhkesi sielläkin kesäkuun 14 pnä lakko työläisten
esittämän palkankorotusvaatimuksen puolesta. Lakko päättyi
heinäkuun 1 pnä työläisten saadessa kiireisen työajan vuoksi
palkkansa kohoamaan 10 penniä tukilta.»
Mitään ammattiyhdistystoimintaa ei sahalla sen toi
minta-aikana ehtinyt olla. Työnantaja saattoi näin ollen yleensä
sanella työehdot, varsinkin kun sahan ympärille oli asettunut köyhää
mökkiläisväestöä, jonka työvoima oli aina haluttuun hintaan tar
jolla. Asiain vaatiessa työmiehet valitsivat kuitenkin keskuudestaan
jämerämpiä tovereita yhteisvaatimuksia esittämään. Kun sahan
hoitaja eräänä talvena kielsi kahvitaukojen pitämisen, työntekijät
lähettivät edustajansa Mikko Erkkilän (Sipola) Ouluun jalkapati
kassa lähes 30 km:n taipaleelle neuvottelemaan asiasta sahanomistajan kanssa. Luottamusmiehen sitkeys johti tulokseen ja
asia korjattiin.
HOITOKUNTA — JOHTOKUNTA
SAK:n työvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Väinö Voionmaan
Säätiön vuosikokouksessa 12 pnä helmikuuta 1955 kolmeksi vuodeksi
valittu Pohjolan Opiston väliaikainen hoitokunta muuttui vakinai
seksi johtokunnaksi 30 pnä toukokuuta 1956, jolloin kouluhallitus
vahvisti opiston ohjesäännön.
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Johtokunnan jäsenet
Rantanen, Vihtori, SAK:n toinen puheenjohtaja, opiston esimies,
Lindblom, Olavi, pääsihteeri, kansanedustaja, varapuheenjohtaja,
Harinen, Vilho, taloudenhoitaja,
Järvelä, Olavi, järjestösihteeri,
Holappa, Lauri, metallityömies,
Hautamäki, Arvi, pääsihteeri, kouluneuvos,
Hietanen, Antti, SSN:n puheenjohtaja,
Kiuru, Sakari, valtiot.kand., johtaja.
Hoitokunnan sihteerinä on toiminut 1. 9. 1956 saakka pääsihteeri
Hautamäki ja siitä lähtien johtaja. Rakennusaikaisesta tilinpidosta
on vastannut taloudenhoitaja Harinen.
Tilintarkastajat
Pulkkinen, Vilho, sihteeri, SAK:n määräämä,
Koivisto, Kerttu, kirjanpitäjä, Väinö Voionmaan Säätiön määrää
mä.
HENKILÖKUNTA
Opettajat
Kiuru, Sakari, valtiot.kand., opiston johtaja kahdeksi koevuo
deksi valittuna 1. 9. 1956 lähtien.
Järvelin, Ilmi, yhteiskuntat.maist., opiston va. apulaisjohtaja
ja humanististen aineiden opettaja 1. 9. 1956 lähtien.
Järvelin, Esko, yhteiskuntat.maist., yhteiskunnallisten aineiden
va. opettaja 1. 9. 1956 lähtien.
Muu henkilökunta
Nättinen, Sirkka-Liisa, kanslisti 7. 10. lähtien,
Hiltunen, Elsa, emäntä 1. 9. lähtien,
Viio, Irja, keittäjä 1. 10. lähtien,
Veijola, Maija, tarjoilija 1. 10. lähtien,
Kurttila, Elli, keittiöapulainen 1. 10. lähtien,
Kynkäänniemi, Edith, siivooja 1. 10. lähtien ja
Pentti, Martti A., talonmies 15. 9. lähtien.
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Ensimmäinen vuosikierros 1956—57
Kun tässä vuosikertomuksessa on ollut tilaisuus selostaa
tavallista yksityiskohtaisemmin opiston perustamisvaiheita, opetus
ohjelmaa ja toimintaa, voimme työkauden 1956—57 yleiskatsauksessa
tyytyä viittaamaan vuosikertomuksen asianomaisiin kohtiin ja tässä
selostaa vain muualla selostamatta jääneitä kysymyksiä.
Opiston ensimmäinen talvikurssi alkoi koulutalon vihkiäistilai
suudella 14 pnä lokakuuta 1956 ja päättyi 58 työpäivää kestettyään
19 pnä joulukuuta. 17 päivän pituisen joululoman jälkeen työtä
jatkettiin 7 pnä tammikuuta ja kevätkauden työt päätettiin 95 työ
päivän jälkeen 27 pnä huhtikuuta. Lukukauden aikana ei pidetty
joululoman lisäksi muuta lomaa, lukuunottamatta sunnuntai- ja
juhlapäiviä ja Ruotsiin tehtyä viikon mittaista retkeä, jolla silläkin
oli ahkeran opintomatkan luonne. Lukukausi muodostui siten 26
työviikon ja 153 työpäivän pituiseksi.
Varsin perusteellisen suunnittelun alaisena ollutta opetusohjel
maa on pidetty opettajakunnan taholla kokeiluna, jota on
pyritty kriitillisesti seuraamaan. Lukukauden päättyessä järjestettiin
erityinen kritiikkitilaisuus, jossa oppilaskunta esitti käsityksensä ja
korjausehdotuksensa. Opetusohjelman yleispuitteiden todettiin kii
toksella kestäneen kokeilun, mutta yksityiskohtiin esitettiin monia
varteenotettavia parannuksia. Nimenomaan luento-ohjelmaa halut
tiin itseopiskelun ja ryhmätyöskentelyn hyväksi supistaa.
Oppilaat I talvikurssilla olivat nuoria, mistä johtuen opetus on
ollut ohjattava nimenomaan nuorisokasvatuksen eikä niin
kään aikuiskasvatuksen hengessä. Nuoruudestaan huolimatta oppi
laskunta on ollut erittäin aktiivista opiskelija-ainesta ja mikä ilahduttavinta älyllisesti keskitasoa huomattavasti korkeammalla. Myös
järjestys on ollut muutamia pikku virheitä lukuunottamatta mitä
parhain. Tässä on itsehallinnolla eikä vähiten oppilaskunnan pu
heenjohtajilla suuri ansio. Vähäisestä järjestökokemuksestaan huoli
matta oppilaat ovat nopeasti kypsyneet koulutasavallan täysivaltai
siksi kansalaisiksi. Myös tietoisuus siitä, että ensimmäinen vuosi
kurssi on monessa mielessä tienraivaaja ja perinteiden luoja, on
kohottanut vastuuntuntoa.
Itsehallinnon viimeisessä kokouksessa 24. 4. 1957 käsiteltiin
opiston jättävien oppilaiden jatkuvaa yhteistoimintaa omassa
toveriliitossa, jonka perustaminen päätettiin suorittaa syk
syllä. Perustamistoimenpiteitä varten valittiin toimikunta kokoon
kutsujana Eero Hanhela.
Kuten vuosikertomuksesta toisaalla ilmenee, opisto on järjestänyt
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Opiston kirjasto oli ahkerassa käytössä kuten ylempi kuva osoittaa.
laat syventyneinä luentoa kuuntelemaan.
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Alakuvassa oppi

yhden kuukauden pituisen kansanopistokurssin, metsämieskurssin
11. 11.—8. 12. 1956 sekä vuokrannut tiloja lukuisille muille kursseille
ja neuvottelupäiville ollen samalla itse merkittävä retkeilyjen kohde.
Oppilaiden terveydentila on ollut sikäli hyvä, ettei mitään vaka
vampia sairaustapauksia ole esiintynyt. Urheilutunneilla sattui
kahdelle poikaoppilaalle lievähkö luunmurtuma ja kahdesti esiin
tynyt influenssaepidemia, varsinkin keväällä levinnyt, tarttui suu
reen osaan oppilaskuntaa. Opisto on suorittanut oppilaiden lääkeja lääkärinkulut. Opiston lääkärinä on ollut lääket.lis. YY/ö Jokinen.
Työkausi päättyi I talvikurssin päättäjäisillanviettoon 26. 4.,
jolloin juhlapuheen työväenliikkeen ihmisyysajatuksesta piti maisteri
V. O. Veilahti. Oppilaskunnan puheenjohtaja Aili Luomanen puhui
oppilaiden puolesta esittäen kiitokset opettajille ja henkilökunnalle
hyvästä opiskeluvuodesta. Illanvietossa ilmestyi myös ensimmäisen
kerran oppilaslehti »Torvi», jonka päätoimittajana oli Reijo Mattila.
27. 4. aamulla järjestettiin koruton todistuksenjakotilaisuus, jossa
koulunsa päättäville oppilaille puhui johtaja Sakari Kiuru. Todis
tukset jaettiin kaikille 43 vuosikurssilla olleelle oppilaalle. Tilaisuus
päättyi yhteiseen lähtöateriaan, jonka lopussa laulettiin voimak
kaasti »Taistojen tiellä».
William Greenin sali
Merkittävä tapaus muodostui opistolle amerikkalaisen ammatti
yhdistysjohtaja William Greenin muistolle omistetun rahaston pää
töksestä lahjoittaa opistolle 25.000 dollaria. Kiitollisuuden osoituk
sena arvokkaasta lahjasta opiston johtokunta halusi omistaa koulun
juhlasalin William Greenille ja 17 pnä huhtikuuta 1957 vietettiin
koruton juhlatilaisuus, jossa sali vihittiin William Greenin saliksi
ja tapauksen kunniaksi paljastettiin muistolaatta, jossa on seuraava
teksti suomeksi ja englanniksi:
»Tämä sali on omistettu amerikkalaisen työväenjohtajan, AFL:n
presidentin William Greenin muistolle kiitollisuuden osoituksena
hänen nimeään kantavan (William Green MemorialFund, rahaston
merkittävästä tuesta tämän opiston rakentamisessa Pohjois-Suomen
työväestön opinnollisia tarpeita varten.»
Vihkiäistilaisuuteen saapui vieraaksi USA:n täkäläinen suur
lähettiläs Mr John D. Hickerson seurueineen ja USA:n ammattijär
jestön AFL—CIO:n Euroopan asiamies Mr Irving Brown sekä SAK:n
johtohenkilöistä mm. puheenjohtaja Eero Antikainen ja pääsihteeri
Olavi Lindblom. Oppilaat esittivät vieraiden saapuessa lauluterveh
dyksen ja johtaja Sakari Kiuru lausui tervetuliaissanat. Yhteisen
lounaan ja tutustumistilaisuuden päätyttyä siirryttiin Suomen ja
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USA:n lipuin ja kukkasin koristettuun juhlasaliin, jossa tilaisuuden
avaussanat lausui esimies Vihtori Rantanen. Vieraiden puolesta pu
huivat suurlähettiläs ja AFL—CIO:n edustaja, jotka korostivat
William Greenin suuren elämäntyön merkitystä, vapaan ammatti
yhdistysliikkeen tehtävää ja Suomen ja USA:n kansojen ystävyyttä.
Muistolaatan paljastuksen ja SAK:n kiitokset esitti puheenjohtaja
Antikainen ja oppilaskunnan kiitollisuuden tulkitsi Reijo Mattila.
Tilaisuus, jossa esiintyivät myös Oulun Kaupunginorkesterin yhtye
ja oppilaskvartetti, päättyi USA:n ja Suomen kansallislauluihin.
Kirjasto
Kirjasto on sijoitettu opiston päärakennukseen, johon sille on
varattu käsikirjasto-lukusali sekä pieni kirjavarasto. Kirjastoa
suunniteltaessa saatiin arvokasta apua äskettäin edesmenneeltä
Valtion Kirjasto toimiston johtajalta, maisteri Mauno Kanniselta.
Skanno Oy on toimittanut kirjastolle kaluston.
Kirjasto on saanut vastaanottaa lukuisia kirjalahjoituksia mm.
Työväen Sivistysliitolta, SAK:lta, Yhteiskunnallisen Korkeakoulun
kirjastolta, Ammattiyhdistysopistolta, Työväen Akatemialta sekä
monilta järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. Syyslukukaudella hankit
tiin 300.000 mk:n määrärahan turvin sekä em. lahjoituksina saatiin
1.250 teosta ja kevätkaudella on uudesta 300.000 mk:n kirjastomäärärahasta käyttäen 500 teosta, joten kirjastossa on kaikkiaan 1.750
nidettä. Aikakauslehtiä on tullut 75, joista 40 vapaakappaleina.
Kirjahankinnoissa on pyritty mahdollisimman käyttökelpoisen käsi
kirjaston ja yhteiskuntatieteellisen kirjavalikoiman luomiseen. Kir
jaston hoidosta on huolehtinut apulaisjohtaja Ilmi Järvelin.
PÄIVÄKIRJAPOIMINTOJA
V:lta 1955
1/ 9 Kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen epäviralli
sella tarkastuskäynnillä.
9/ 9 Ammattiyhdistysväen retkeilypäivät, 140 vierasta.
15/ 9 I talvikurssille 69 hakijaa.
14/10 Opiston juhlallinen vihkiminen. Läsnä 100 kutsuvierasta
ja 43 oppilasta.
20/10 Otettiin käytäntöön oppilaiden itsehallinto ja valittiin
ensimmäiseksi oppilaskunnan puheenjohtajaksi Eero
Hanhela.
25/10 Valtioneuvosto myönsi opistolle oikeuden täyteen val
tionapuun.
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10/11 Unkarin onnettomuus keskustelukysymyksenä.
11/11 I metsämieskurssi alkoi.
15/11 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta vieraili puheenjohta
jansa Viljo Rantalan johdolla.
18/11 Oulun teatterissa »Nummisuutarit».
21/11 Retki Martinniemen sahalle.
1/12 Ammattiyhdistysopiston toveriliiton edustajat vierailivat
opistossa ja suorittivat I talvikurssin »kengittämisen».
2/12 YK ja ihmisoikeuksien julistus nykyhistorian tunnin
aiheena.
18/12 Joulujuhla.
V:lta 1956
3— 5/ 1 Työväenliikkeen opistojen V opettajapäivät.
15/1 ja
28/2 Seurattiin Haukiputaan kunnanvaltuuston kokousta.
25/ 1 Tutustuttiin Kaleva- ja Pohjolan Työ-lehtiin Oulussa.
6/ 3 Koulun hiihtomestaruuskilpailut.
10/ 3 Opiston hiihtojoukkue voitti »kolmen opiston kilvan»
Väinö Voionmaan Opistossa.
16/ 3 KKn johtaja S. Suortti esitelmöi Osuustoiminnasta.
17/ 3 Oppilaskunnan järjestämä yleisöillanvietto. 1-osainen
näytelmä »Mestari Garp».
24—27/ 3 Opintomatka Pohjois-Ruotsiin, Framnäsin kansankorkea
kouluun.
8/ 4 Moskovan ammattiyhdistyskorkeakoulun dosentti Pjotr
Petrov luennoi NL:n ammattiyhdistysliikkeestä.
17/ 4 USA:n ammattiyhdistysväen lahja luovutettiin opistolle
ja työväenjohtaja William Greenin muistolaatta paljas
tettiin juhlasalissa. Läsnä mm. suurlähettiläs Hickerson.
23/ 4 Tri Lauri Teivainen luennoi luonnontieteellisestä maail
mankuvasta. Samalla viikolla vieraili luennoitsijana myös
maist. V. O. Veilahti.
27/ 4 Ensimmäiset talvikurssin todistukset jaettiin.
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I

TALVIKURSSI 1956—57
Opettajakunta
Vakinaiset opettajat

Kiuru, Sakari, opiston johtaja, opettanut pääaineenaan sosiaalipoli
tiikkaa, pitänyt luentosarjan työväenliikkeen historiassa, kansansivistysopissa, asioimiskirjoituksessa sekä valvonut ammattiyhdistysopin
opiskelua antaen lisäksi ammatinvalinnan ohjausta ja johtanut semi
naariharjoituksia.
Järvelin, Ilmi, opiston apulaisjohtaja ja humanististen aineiden
opettaja, opettanut historiaa, kaunokirjallisuutta sekä kirjallista esi
tystä luennoiden valtio-opista sekä sanomalehtiopista, hoitanut myös
opiston kirjastoa, opastanut kirjaston käytössä ja ohjannut seminaari
harjoituksia.
Järvelin, Esko, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, opettanut kan
santaloustiedettä, kunnallisoppia, järjestöoppia ja pitänyt luentosar
jan yleisestä historiasta sekä sosiaalihuollosta ohjaten myös seminaa
riharjoituksia.
Tuntiopettajat
Rantanen, Jaakko, fil.kand., opintosihteeri, ammattiyhdistysoppia,
Astola, Erkki, dipl.ins., apul. ammattientarkastaja, luonnonoppia,
Leinonen, Helinä, terveyssisar, terveysoppia.
Anttila, Pauli, lehtori, kielioppia,
Vapaavuori, Urho, korkeakoulunlehtori, suullista esitystaitoa,
Sarmola, Aarne, opettaja, laskentoa,
Pirttijärvi, Kalle, piiriasiamies, kirjanpitoa,
Nättinen, Sirkka-Liisa, kanslisti, konekirjoitusta,
Vallanti, Anni, opintoneuvoja, ohjelmatoimintaa,
Pernu, Väinö, johtajaopettaja, musiikkia,
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Pietilä, Aarno, urheiluohjaaja, poikien voimistelua,
Possakka, Anni, voimisteluohjaaja, tyttöjen voimistelua,
Harrastusryhmien ohjaajat
Tekniikka: Vehkaperä, Paavo, teknikko, koneoppia, Lempiäi
nen, Aake, teknikko, sähköoppia, Haipus, Eino, rakennusmestari, ra
kennustekniikkaa.
Kotitalous: Laamanen, Irja, talousopettaja, Hiltunen, Elsa,
emäntä ja Paavola, Liisa, sisustusarkkitehti.
Ohj elmaryhmä: Järvelin, Ilmi, apul.joht.
Ruotsi ja englanti: Kiuru, Reidunn, fil.yliopp.
Luennoitsijat
Hietanen, Antti, SSN:n puheenjohtaja, Paavola, Paavo, hov.ausk.,
Lindström, B. K., metsänhoitaja, Vähätalo, Keijo, liittosihteeri, Ki
nanen, Kalervo, maisteri, Suortti, S., fil.maist., KKn johtaja, Hieta
nen, Juhani, sosionomi, Hakulinen, Janne, toimitusjohtaja, Teivainen,
Lauri, fil.tri. Kts. luentoaiheita kappaleesta »Yleisluennot», s. ??
TYÖJÄRJESTYS
Arkipäivinä opiston työjärjestys on ollut seuraava: Klo 7.00 herä
tys, 7.45 aamutee, 8.15—11.00 45 minuutin pituisia oppitunteja, 11.05
aamiainen, 13—15 oppitunteja tai ryhmätyötä, välillä 13.45 kahvi- t.
teetauko, 15.15—17 oppitunteja, 17.05 päivällinen, 19—21 harrastusryhmiä, klo 23 hiljaisuus, juhlailtoina klo 1. Pyhäpäivinä on kahvi
aamiainen ollut klo 10, päivällinen 14 ja iltapala 18.
I TALVIKURSSIN OPPILAAT
Opiston ensimmäiselle talvikurssille kutsuttiin 69 hakijasta 45,
joista kuitenkin kaksi jäi saapumatta. Talvikurssilla oli siten 43
oppilasta, jotka kaikki suorittivat kurssin loppuun. Heistä oli mies
puolisia 22 ja naispuolisia 21 oppilasta.
Oppilaiden ikärakenne oli 31. 12. 1956 seuraava:
Keski-ikä .....................................
Tytöt ............................................
Pojat ............................................

19 v. 5 kk. 6 pv.
19 v. 6 kk. 12 pv.
19 v. 3 kk. 17 pv.
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Nuorin

f tyttöoppilas ................
;
poikaoppilas ............

16 v. 6 kk. 24 pv.
16 v. 4 kk. 23 pv.

Vanhin

( tyttöoppilas ................
| poikaoppilas ............

25 v. 9 kk. 4 pv.
26 v. 3 kk. 26 pv.

Lääneittäin jakautuvat oppilaiden kotipaikat seuraavasti:
Oulun läänistä
Lapin
»
Kuopion
»
Vaasan
»
Hämeen
»
Kymen
»
Uudenmaan »

15 oppilasta
14
»
6
»
5
»
1
»
1
»
1
»

Yhteensä 43 oppilasta
Ammateittain ryhmittyi oppilaskunta seuraavasti:
yht.

Maa- ja metsätalous
metsä- ja uittotyöntekijöitä ............
pienviljelijöitä .....................................
muita ...................................................

5
1
4

—
2
—

5
3
4

12

Teollisuus
sahatyöntekijöitä ..............................
muita teoll. työnt.................................
rakennustyöntekijöitä .......................

3
3
4

—
1

3
4
4

11

Kauppa
liiketyöntekijoitä .................................

2

7

9

9

Liikenne
puhelinvälittäjiä ..................................

—

2

2

2

Palvelukset
kotiapulaisia .........................................

—

3

3

...........................

—

1

1

4

.........................................

—

4

4

5

Yht. 22

21

43

mielisairaanhoitajia
Ammatittomat
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Ennen talvikurssille tuloa oppilaat olivat hankkineet seuraavan
koulutuksen:
Kansakoulukurssin .......................... 43 oppilasta
Minkä lisäksi opiskellut
keskikoulukurssin ..............................
1 oppilasta
ammattikoulun kurssin (1—2 v.) ..
4
»
1 kk:n kansanopistokurssin ............
2
»
maa- t. metsätalouskurssin ............
5
»
muita ammattikursseja ...................
4
»
kansalaisjärjestöjen kursseja .........
8
»
työväenopistossa, opintokerhossa tai
kirjeopistossa .....................................
7
»
Ammatillisesti järjestyneitä oppilaita oli 14 jakautuen seuraa
vasti: Suomen Maaseutu työväen liiton jäseniä 6, Suomen Metallityöväen liiton jäseniä 2, Liiketyöntekijäin liiton 2, Rakennustyöväen lii
ton 1, Kutoma- ja neuletyöväen liiton 1, Mielisairaanhoitajain liiton
1 ja Suomen Puutyöväenliiton 1 oppilas.
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I TALVIKURSSIN OPPILASLUETTELO

Nimi ja ammatti
Alasiurua, Eila Maria, kauppa-apul.
Anttila, Taru Orvokki, —
Frondelius, Jouko Olavi, sekatyömies
Hanhela, Eero Kustaa, kirvesmies
Heikkinen, Eero Aulis, maalarinopp.
Hoikka, Timo Matias, sekatyömies
Häyrynen, Raili Inkeri, —
Jämsä, Juhani Petteri, kalastaja
Kaarnamo, Aarno Antero, sähköas.opp.
Kamppinen, Ossi Untamo, varastomies
Keskitalo, Heino, —
Kiiskinen, Arvo Armas, metsätyömies
Korhonen, Eila Esteri, mielisair.hoit.
Kursu, Aarno Urpo, metsätyömies
Kurttio, Toini Inkeri, —
Kärkkäinen, Saara-Liisa, —
Latvala, Hilkka Eini, kotiapul.
Lamminaho, Aarno Eeliel, metsätyömies
Laukkanen, Airi Liisa Annikki, k.-apul.
Laulumaa, Jorma Aulis, sahanasettaja

syntynyt
21.
3.
25.
24.
1.
29.
13.
6.
13.
28.
6.
19.
14.
13.
25.
9.
8.
23.
25.
24.

8.
1.
3.
1.
7.
4.
6.
10.
4.
8.
8.
1.
5.
7.
3.
8.
12.
12.
8.
8.

-37
-40
-39
-35
-38
-40
-36
-39
-40
-37
-40
-37
-32
-34
-31
-39
-33
-38
-39
-34

synt.paikka

kotipaikka

Yli-Ii
Yli-Ii
Kemijärvi
Kemi mlk.
Piippola
Impilahti
Haukipudas
Haukipudas
Sotkamo
Sotkamo
Tervola
Tervola
Oulu
Haukipudas
Haukipudas
Haukipudas
Bäckefors, Ruotsi Helsinki
Kemi
Kemi
Lumijoki
Lumijoki
Pielisjärvi
Pielisjärvi
Muuruvesi
Kaavi
Salla
Salla
Alatornio
Alatornio
Kiuruvesi
Kiuruvesi
Vihanti
Vihanti
Pyhäjärvi OI.
Pyhäjärvi OI.
Piippola
Piippola
Nivala
Ylitornio

vanh. amm.
pienvil j.
kirvesmies
pienvilj.
pienvilj.
sekatyöm.
pienvilj.
kirvesmies
sekatyöm.
sairaala-apul.
koneenhoitaja
pienvilj.
—
—
pienvilj.
uittotyönjoht.
pienvilj.
pienvilj.
pienvilj.
autoilija
sahanasett.

Lauri, Lilja Kyllikki, puh.välittäjä
Luomanen, Aili Inkeri, kutomatyönt.
Mattila, Reijo, varastomies
Myyry, Pentti Matias, sekatyömies
Niinimäki, Eeva Kaarina
Niiranen, Tahvo, kirvesmies
Paananen, Oili Orvokki, kotiapul.
Perätalo, Ritva Marja, lähetti
Rajala, Irja Annikki, toimistoharj.
Ranta, Sirkka Rakel, kauppa-apul.
Räsänen, Risto Pekka, uittotyömies
Saarijärvi, Anelma Erika, kauppa-apul.
Sammalisto, Eila Orvokki, omp.opp.
Sarkkinen, Kauko Johannes, jalkinetyöl.
Siitari, Seppo Armas, sahatyömies
Siivikko, Eino Johannes, kauppa-apul.
Skants, Eino Ilmari, metsätyömies
Väntänen, Elvi Irene, —
Varis, Anja Kaarina, kauppa-apul.
Väyrynen, Martti Johannes, putkityöm.
Ylilehto, Laina Helena, —
Yliniva, Jemina Anelma, puh.välitt.
Ylipuranen, Esko Eelis, sahatyömies
w

43 oppilasta

17.
14.
16.
11.
11.
3.
23.
13.
6.
26.
22.
29.
25.
13.
10.
4.
24.
4.'
28.
24.
5.
2.
19.

7.
11.
7.
7.
2.
9.
7.
10.
3.
6.
1.
4.
6.
3.
6.
2.
8.
4.
2.
12.
6.
12.
8.

-36
-34
-39
-39
-40
-30
-40
-38
-38
-38
-38
-38
-38
-39
-39
-40
-31
-40
-36
-39
-40
-34
-35

Karunki
Virrat
Kokkola
Kontiolahti
Pori
Värtsilä
Jyväskylä
Haukipudas
Jyväskylä
Petsamo
Kemi
Rovaniemi
Pohjaslahti
Oulunsalo
Valkeala
Isojoki
Alatornio
Sievi
Pihtipudas
Kittilä
Pudasjärvi
Ylitornio
Ylitornio

Karunki
Virrat
Kokkola
Kontiolahti
Rovaniemi
Tohmajärvi
Viitasaari
Kemi
Jyväskylä
Paavola
Tornio
Rovaniemi mlk.
Ruovesi
Oulunsalo
Valkeala
Puolanka
Alatornio
Sievi
Pihtipudas
Sodankylä
Pudasjärvi
Ylitornio
Ylitornio

sekatyöm.
pienvilj.
ay-toimitsija
pienvilj.
konemestari
kirvesmies
metsätyöni.
metsätyömies
aseseppä
pienvilj.
työnjoht.
sekatyöm.
ompelija
pienvilj.
vanerityöntek.
metsätekn.
pienvilj.
pienvilj.
maanvilj.
putkityöm.
sekatyöm.
pienvilj.
pienvilj.

OPISKELUN RAHOITUS
Oppilaat saivat opiskelunsa rahoittamiseksi ja opistomaksun suo
rittamiseksi eri lähteistä apurahoja. Niitä jakoivat kouluhallitus val
tion vähävaraisavustuksina. kunnat, ammattiliitot, Helsingin Työ
väen Säästöpankki, metsämiesten opintokassa sekä koulun yhtey
teen perustettu Pohjolan Opintorahasto, joka varat on kerätty etu
päässä järjestöväkeen vetoamalla.
Opiskelija-apurahat jakautuivat seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

valtion vähävaraisavustusta
Pohjolan Opintorahasto ....
ammattiliitot ja -osastot ....
kunnat ..................................
muita apurahoja ................

35 oppilaalle mk
»
»
37
»
»
9
»
»
7
16

514.000: —
499.800:—
219.000: —
46.500: —
87.900:—
Yht. mk. 1.367.200:—

Oppilasmaksun ollessa mk 35.000:— jäi oppilaiden osuus opistomaksun suorittamisessa vähäiseksi, keskim. 3.200 markaksi opiskeli
jaa kohti.
OPETUSOHJELMA
Talvikurssin opetusohjelman yleisistä suuntaviivoista mainitta
koon, että se jakautui tietopuolisten ja käytännöllisten aineiden pää
ryhmiin. Historia oli opetusohjelman perusaine, jossa pääpaino
pantiin uusimman ajan sivistys- ja sosiaalihistorialle. Opetuksen elä
vöittämiseksi ja ajankohtaisten kysymysten valottamiseksi pidettiin
viikottain nykyhistorian tunteja. Voimakkaimmin opetusohjelmassa
olivat edustettuina yhteiskunnalliset aineet. Luonnonopin opetuksella
on pyritty antamaan luonnontieteellinen maailmankuva, jossa tek
niikan kehitys on vaikuttamassa myös yhteiskunnallisten olojen
muuttumiseen. Oppiaineisiin liittyvillä yleisluennoilla on valotettu
erikoiskysymyksiä kuten mm. Pohjois-Suomen ongelmia.
Käytännöllisille aineille on opetusohjelmassa varattu tasaveroi
nen osuus. Suurimmat tuntimäärät tässä ryhmässä on äidinkielellä
ja järjestöopilla, johon on sisällytetty järjestöelämässä tarvittavan
lainopin, kokoustekniikan, opinto- ja ohjelmatoiminnan, sanomalehtiopin ja asioimiskirjoituksen perusteet.
Tietopuolisten aineiden opetukseen on käytetty 520 tuntia ja käy
tännöllisten aineiden opiskeluun 450 tuntia. Kukin oppilas on osal
listunut harrastusryhmiin vähintään 40 tuntia, opintoretkiin on
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käytetty 40 tuntia ja oppilaskunnan kokouksiin sekä työpalveluun
134 tuntia. Näin ollen on talvikurssilla 1956—1957 työskennelty yh
teensä 1184 tuntia.
Harrastusryhmistä ovat tekniikan ja kotitalouden ryhmät olleet
kiinteitä, jolloin jompaankumpaan on ollut osallistuttava. Oppilai
den toivomuksesta on perustettu lisäksi ruotsin- ja englanninkielten
sekä ohjelmatoiminnan harrastusryhmät.
Lukuunottamatta vapaaehtoisia ryhmiä ovat oppilaat seuranneet
koko opetusohjelmaa kuunnellen luentoja ja suorittaen tutkintoja
opettajakunnan osoituksen mukaisesti. Tietopuolisten aineiden ryh
män humanistisissa ja yhteiskunnallisissa aineissa on jokainen op
pilas pitänyt lyhyen seminaariesitelmän valitsemassaan aineessa ja
esiintynyt toisessa aineessa vastaväittäjänä.
Seminaariharjoitusten rinnakkaistunteina on kosketeltu amma
tinvalintaa toisessa ryhmässä, toisessa kirjastotietoa.
Opetuksen elävöittämiseksi on käytetty runsaasti havainto
välineitä, mm. karttoja, kuvioita, rainoja, filmejä ja episkooppia
sekä keskustelua, korokekeskustelu- ja ryhmätyömetodia. Historian,
sosiaalipolitiikan ja kansantalouden sekä järjestöopin erikoiskysy
mysten tutkimiseksi oppilaat ovat laatineet mietintöjä, jotka on tar
kastettu yhteisistunnoissa.
OPETUSAINEET
I.

Tietopuoliset aineet

A. Humanistiset aineet
1. HISTORIA
Yht. 164 tuntia, opettaja Ilmi Järvelin.
Historian opetusta edelsi aineopettajan valmistava luento, jossa
käsiteltiin historian opiskelun merkitystä.
Luentosarja yleisestä historiasta, 37 tuntia — Esko Järvelin.
Perehdytty maailmanhistorian päätapahtumiin Ranskan suuresta
vallankumouksesta nykyhetkeen. Pääpaino on asetettu yhteiskun
nallisen ja taloudellisen kehityksen tutkimiseen sekä laajemman
näkemyksen antamiseen oppilaille heidän tutustuessaan Suomen
historiaan. Tähän luentosarjaan ei ole liittynyt oppikirjaa. Luen
tojen pohjalla suoritettuun kertauskuulusteluun on käytetty aikaa
em. tunneista neljä.
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Luennot Suomen historiasta, 64 t. — Ilmi Järvelin.
Luennoitu autonomian synnystä nykypäiviin asti. Varsinaisiin
luentoihin on kertauskuulusteluineen käytetty tunteja yhteensä 39.
Ryhmätöiden muodossa tutustuttiin tarkemmin Ruotsi—Suomen
uskonpuhdistusajan, suurvalta-ajan, vapaudenajan ja kustavilaisen
ajan yhteiskunnallis-valtiollisiin oloihin. (10 t.) Seminaariesitel
missä on lähemmin tutustuttu 1800-luvun ja 1900-luvun alkuvuosi
kymmenien historiaan. Näihin on käytetty tunteja yhteensä 11.
Seminaariesitelmät:
Anttila: Porvoon valtiopäivät, Jämsä: Suurlakko v. 1905, Kurttio:
Aleksanteri I, Laulumaa: Aleksanteri II, Perätalo: Suomen sota
1808—9, Ranta: Mikael Agricola, Sammalisto: Turun Akatemia, Ylilehto: A. I. Arwidsson, Yliniva: J. V. Snellman.
Työväenliikkeen historia, 35 t. — Sakari Kiuru.
Industrialismin ja kapitalismin murrosta sekä yleiseurooppalaisia
aatevirtauksia taustana pitäen käsitelty maamme poliittisen ja am
matillisen työväenliikkeen syntyä ja kehitysvaiheita. Luennoissa on
pantu pääpaino wrightiläisvaiheeseen, työväenliikkeen itsenäistymi
seen, sosialidemokratian läpimurtoon, työväenliikkeen kahtiajakau
tumiseen, reformipolitiikkaan, demokratian puolustukseen 1930luvulla ja sodanjälkeiskauteen.
Seminaariesitelmät:
Kursu: Suomen työväenliikkeen itsenäistyminen vv. 1899—1903,
Lamminaho: Wrightiläinen työväenliike, Niinimäki: Työläisnaisliikkeen alkutaival, Siivikko: Suomen poliittisen työväenliikkeen
kahtiajakautuminen, Ylipuranen: Nils Robert af Ursinin toiminta
työväenliikkeessä.
Nykyhistoria, 28 t.
Tunneilla on otettu käsittelyyn päivän tapahtumia, joilla katso
taan olevan yleistä taikka historiallista kantavuutta. Kukin vaki
naisista opettajista on huolehtinut oman alansa kysymysten alusta
misesta. Nykyhistorian tunneilla pidetyistä ajankohtaisista luen
noista mainittakoon: Suezin kriisi, Unkarin onnettomuus, YK ja
ihmisoikeuksien päivä, Israelin kysymys, öljy maailmantaloudessa,
Veroilmoitukset, Taloudellinen tilannekatsaus, Pohjois-Atlantin sopimusliitto — NATO, Pohjoismaiden neuvoston kokous Helsingissä,
Kiina ja Formosa, Pohjois-Ruotsin esittely (opintoretkeä valmistel
len), Taloudellinen vakauttamisohjelma.
KIRJALLISUUTTA: Luentosarjojen lisäksi oppilaat ovat opetta
jien ohjeiden mukaisesti tutustuneet seuraaviin kirjoihin: INKILÄ:
Nykysuomen synty ja PAASIVIRTA: Suomen poliittisen työväen
liikkeen kehitys.
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2. KAUNOKIRJALLISUUS
Yht. 36 tuntia, opettaja Ilmi Järvelin.
Kirjallisuuden opetuksessa on rajoituttu yksinomaan kotimaan
kirjallisuuteen. Luennoilla on käsitelty kirjailijamme Agricolasta
nykypäiviin saakka ja kirjallisuushistoriallisen esityksen jälkeen on
välittömästi tutustuttu johtavien kirjailijoidemme tuotannon oleelli
simpiin piirteisiin mm. ryhmätyötä apuna käyttäen. Kirjallisuuden
luentoihin ja ryhmätöihin sekä kertauskuulusteluihin on käytetty
tunteja yhteensä 30. Sen lisäksi on pidetty 6 seminaariesitelmää
johtavista kansalliskirjailijoista oppilaiden oman valinnan mukaan
(6 t.). Kirjallisuuden opetukseen on liittynyt yhden valinnaisen
kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja tenttiminen. Valinta on voitu
suorittaa sekä klassillisten että modernien, johtavien kirjailijoittemme tuotannosta.
Seminaariesitelmät:
Alasiurua: Aleksis Kivi näytelmäkirjailijana, Häyrynen: Aino Kal
las, kirjailijakuva, Korhonen: Minna Canthin tendenssikausi, Saari
järvi: Juhani Aho, johtava kansalliskirjailija, Sarkkinen: Kalevalan
synty, Väntänen: J. L. Runeberg, elämäkerta.
KIRJALLISUUTTA: Oppikirjana on käytetty HAILA—HEIKKI
LÄN Suomalaisen kirjallisuuden historiaa.
B.

Yhteiskunnalliset aineet

1. KANSANTALOUSTIEDE
Yht. 80 tuntia, opettaja Esko Järvelin.
Opetuksessa on luentojen avulla pohdittu ensin kansantaloustie
teen perusteita ja peruskysymyksiä täydentäen ja selventäen oppi
kirjan opetusta. Tähän on käytetty aikaa noin 40 tuntia. Lisäksi
on tutustuttu talouspolitiikan päivänkysymyksiin pitäen silmällä
erikoisesti Suomen talouselämää. Em. tunneista on 10 käytetty ta
lousmaantieteen pääkohtien selventämiseen, lähinnä maailman suu
rien talousalueiden ja maailmankaupan tarkasteluun. Opetusta on
tehostettu oppilaiden suorittamilla ryhmätöillä, jotka ovat kosketel
leet Suomen valtiontaloutta ja rahanarvoa. Kertauksiin on käytetty
aikaa 6 tuntia.
Seminaariesitelmät:
Kamppinen: Säätämistoiminta Suomessa, Mattila: Kansantulon
kehitys Suomessa vv. 1949—56.
KIRJALLISUUTTA: Luentosarjan pohjana on ollut LEPON Lyhyt
kansantaloustieteen oppikirja.
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2. SOSIAALIPOLITIIKKA
Yht. 90 tuntia, opettaja Sakari Kiuru.
Luentosarjan lähtökohtana oli lyhyt katsaus sosiaalihistoriaan
teollisen vallankumouksen ajasta lähtien, kuvaus sosiaalipolitiikan
syntyvaiheista, kehityksen päälinjoista ja lopuksi tutustuminen
palkkatyöväen sosiaalipolitiikkaan. Erikoiskysymyksiin perehtymi
seksi oppilaat ovat jakautuneet viiteen ryhmään, joista kukin laati
oman yhteisistunnossa tarkastetun mietintönsä. Mietintöjen otsikot
ja ryhmien ohjaajat olivat: Tavallisimmat työtapaturmat ja niiden
torjuminen (Kurttio), Kausityöttömyys ja sen torjuminen (Ranta),
Mitä hyötyä ja haittoja on työehtosopimuksista (Mattila), Väestö
politiikkamme toimenpiteet ja niiden tarkoituksenmukaisuus (Kor
honen) ja Miten voidaan ehkäistä nuorten väkijuomain väärin
käyttöä (Kursu).
Sosiaalihuollon luennot, 5 t. — Esko Järvelin.
Luentosarjassa käsiteltiin sosiaalihuollon käytännön ongelmia.
Seminaariesitelmät:
Frondelius: Lapsilisäjärjestelmä ja sen arvostelu, Hanhela: Suo
men kieltolakikysymys, Heikkinen: Väkijuomain väärinkäyttö per
heen kannalta, Keskitalo: Nuorisotyöttömyys ja sen torjuminen,
Kiiskinen: Osuustoiminnan periaatteet, Kärkkäinen: Kasvattilapsen
asema, Latvala: Tuberkuloosihuollon kehitys Suomessa, Laukkanen:
Samapalkkaisuusperiaate, Lauri: Maamme terveydenhoidon viime
aikaiset uudistukset, Luomanen: Asunto-olojen kehitykseen vaikut
tavat sosiaalipoliittiset toimenpiteet, Niiranen: Sosiaalilautakunnan
tehtävät, Paananen: Kodinhoitajatoiminta, Rajala: Kansaneläkejärjestelmän synty ja kehitys, Siitari: Väkijuomat ja rikollisuus,
Varis: Vanhusten suhtautuminen vanhainkoteihin.
KIRJALLISUUTTA: Sosiaalinen lainsäädäntö ja toiminta Suo
messa, julk. Sosiaaliministeriö.
3. AMMATTIYHDISTYSOPPI
Yht. 45 tuntia, opettaja Sakari Kiuru.
Ammattiyhdistysopin perusteet, 15 t. •— Jaakko Rantanen.
Luennoissa kosketeltiin ammattiyhdistysliikkeen luonnetta ja
määritelmiä sekä historiallista kehitystä ulkomaisia esimerkkejä
käyttäen sekä kotimaisen ammatillisen liikkeen kehitystä nykypäi
viin seuraten. Sarjan päätteeksi kosketeltiin kansainvälistä yhteis
toimintaa.
Ammattiyhdistysopin erikoiskysymyksistä luennoivat mm. esimies
Vihtori Rantanen työehtosopimuksia ja ammattiyhdistysliikkeen
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taloudellisia tavoitteita kosketellen (5 t.), järjestösihteeri Olavi Jär
velä työmaaluottamusmiesten tehtävistä (10 t.) ja maisteri V. O.
Veilahti Suomen ammattiyhdistysliikkeen murrosvaiheista (6 t.).
Seminaariharjoituksiin ja keskusteluihin on käytetty 9 t.
Seminaariesitelmät:
Räsänen: Ammattiyhdistysliikkeen palkkapolitiikka, Skants: Suo
men Ammattijärjestön perustamispulma.
KIRJALLISUUTTA: Ammattiyhdistysopiston kesäkoulun valmistuskurssi, julk. Työväen Sivistysliiton kirjeopisto.
4. VALTIO- JA KUNNALLISOPPI
Yht. 50 tuntia, opettaja Esko Järvelin.
Valtio-opin perusteet, 10 t. — Ilmi Järvelin.
Luennoissa on käsitelty valtio-opin piiriin kuuluvat tärkeimmät
käsitteet, valtiomuodot sekä Suomen hallitusmuodon pääkohdat.
Kertauskuulustelu.
Seminaariesitelmät:
Kaarnamo: Wienin kongressi, Väyrynen: Eduskuntauudistus v.
1906.
Kunnallishallinto, 40 t. — Esko Järvelin.
Ilman oppikirjaa on oppilaat perehdytetty kunnallisen itsehal
linnon historiaan, sen asemaan hallintokoneistossamme sekä tämän
hallinnon nykyiseen järjestelmään. Opetuksessa on päähuomio
kiinnitetty kunnan päättävien elinten valintaan ja työskentelyta
paan, kunnan tehtäviin ja kunnallistalouteen. Opetusta on tehos
tettu ryhmätyöllä sekä opintokäynneillä Haukiputaan kunnanval
tuuston kokouksiin. Lisäksi on oppitunneilla pidetty harjoitusmielessä kunnallisvaalit, laskettu niiden tulokset ja järjestetty valitun
valtuuston kokouksia, joissa on otettu esille oppitunneilla käsiteltyjä
asioita.
Seminaariesitelmät:
Hoikka: Kuntien varainhankinta, Myyry: Kunnallisvalitus.
KIRJALLISUUS: Oppikirjana on käytetty MERIKOSKEN Kan
salaistiedon abc-kirjaa opettajan ohjeiden mukaan.
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C. Luonnontieteelliset aineet
1. LUONNONOPPI
Yht. 28 tuntia, opettaja Erkki Astola.
On pyritty antamaan oppilaille käsitys luonnonopillisten ilmiöiden
ja keksintöjen vaikutuksesta yhteiskuntaan. Esitelty fysikaalisia ja
kemiallisia perusilmiöitä. Selostettu luonnonopillisten keksintöjen
teknillisten sovellutuksien käyttöä sekä kotitaloudessa että yhteis
kunnassa. Esimerkein osoitettu, miten fysikaalisten ja kemiallisten
keksintöjen käytäntöön otto on ollut tärkeänä apukeinona yhteis
kuntaolojen kehittymiseen nykyiselle tasolle.
Tri Lauri Teivainen luennoi 6 t. aiheenaan luonnontieteellisen
maailmankuvan synteesi. Luentojen painopiste oli biologisen tutki
muksen alalla.
2. TERVEYSOPPI
Yht. 7 tuntia, opettaja Helinä Leinonen.
Anatomisen selvityksen jälkeen luennoissa kosketeltiin tavallisim
pia sairauksia ja tapaturmia sekä niiden torjumista.
D. Yleisluennot
Yht. 20 tuntia.
Tietopuolisten aineiden opetuksen täydennykseksi on järjestetty
20 tunnin sarja yleisluentoja, joita ovat pitäneet seuraavat henkilöt
luetelluista aiheista: Antti Hietanen: Työläisnuorisoliikkeen histo
riasta, B. K. Lindström: »Kämppälaista», Keijo Vähätalo Metsätyövoimakysymyksestä, Kalervo Kinanen: Kanadan siirtolaisuudesta,
S. Suortti: Osuustoiminnasta, Juhani Hietanen: Nuorisotyön teknii
kasta, Janne Hakulinen: Työväentalokysymyksestä: Pjort Petrov:
Neuvostoliiton ammattiyhdistysliikkeestä.
II.

Käytännölliset aineet
1. ÄIDINKIELI

Yht. 130 tuntia, opettaja Ilmi Järvelin.
Suomen kielioppi, 50 t. — Pauli Anttila.
Tutustuttu sana- ja lauseopin peruskäsitteihin. Päähuomio kiin—
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nitetty virkerakenteisiin ja lauselajeihin sekä oikeinkirjoitus- ja
välimerkkioppiin. Runsaasti harjoituksia sekä tunneilla että koti
tehtävinä. Kokeita on pidetty toistamiskokeina, sanelukirjoituksena
ja kieliopissa.
Kirjallinen esitys, 40 t. — Ilmi Järvelin.
Tunneilla on käsitelty ainekirjoituksen teoriaa ja eri tyylilajeja.
Oppikirjana on käytetty Niemisen Ainekirjoituksen opasta. Ope
tusta on täydennetty ryhmätöillä, joissa on perusteellisemmin pe
rehdytty aineiden eri lajeihin ja muotoseikkoihin. Kirjoitettu yh
teensä 8 ainetta, joiden otsikot on valittu oppilaiden elämään
läheisesti liittyvistä aiheista, kuten opintoretkistä, opiskelun merki
tyksestä, toverielämästä, ajankohtaisista tapahtumista jne.
Suullinen esitys, 40 t. — Urho Vapaavuori.
Pidetyissä luennoissa, suoritetuissa työtehtävissä ja harjoituksissa
on selvitetty puheilmaisun perustekijöitä, lähdeteosten tehokasta
hyväksi käyttöä puhujatoiminnassa, tilastotietojen soveltamista ja
puhujadiagnostiikkaa. Oppilaat ovat valmistaneet esitelmiä, alus
tuksia, juhlapuheita ja pakinoita, joita on tutkittu sisällön ja raken
teen kannalta. Yksilö- ja ryhmäohjausta äänenkäytössä, lausun
nassa ja kuorolausunnassa.
KIRJALLISUUTTA: Oppikirjoina käytetty KORHONEN: Suomen
kielioppi, NIEMINEN: Ainekirjoituksen opas, MARJANEN: Miten op
pia puhujaksi, HAKALA: Äänenkäytön opas.
2. LASKENTO.
Yht. 47 tuntia, opettaja Aarne Sarmola.
Kerrattiin kansakoulukurssia ja harjoiteltiin käytännön elä
mässä tarvittavia laskusovellutuksia: neljä laskutoimitusta kymmenysluvuilla, laatujen muunnokset ja tärkeimpien mittausopillisten
kuvioiden ja kappaleiden käsittelyä, laskutoimituksia murtoluvuilla,
suhteen ja verrannon käsittelyä, päättelylaskuja, prosenttikäsitteen
selvittelyä, kauppa- ja korkolaskuja, osuuslaskua sekä tilastollisten
diagrammien ja käyrien piirtämistä. Esimerkkikirjana käytetty
EFR. ELON Laskuoppia.
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3. KIRJANPITO
Yht. 34 tuntia, opettaja Kalle Pirttijärvi.
Järjestökirjanpitoa, alkuharjoituksia ja 3 täydellistä tilikautta
avauksineen, vienteineen ja tilinpäätöksineen. Taseharjoituksia ja
kokeita. Luentosarja eri kirjanpitoteorioista.
4. KONEKIRJOITUS
Yht. 30 tuntia, opettaja Sirkka-Liisa Nättinen.
Opetukseen sisältyi runsaasti sormi-, sana-, lause- ja oikeinkirjoitusharjoituksia ESKO VAARNAN oppikirjan pohjalla. Myöskin
koneen tuntemukseen ja hoitoon perehdyttiin.
5. JÄRJESTÖOPPI
Yht. 131 tuntia, opettaja Esko Järvelin.
Luentosarja yhdistyslainopista, 15 t. — Esko Järvelin.
Pyritty selvittämään voimassa olevan yhdistyslainsäädännön
pääkohdat ja esimerkein sekä harjoitustöin on perehdytty yhdis
tyksen perustamistoimenpiteisiin ja sen rekisteröimiseen. Tähän
luentosarjaan ei liittynyt oppikirjaa. Sen päätteeksi järjestettiin
kertauskuulustelu.
Kokoustekniikka, 40 t. — Esko Järvelin.
Kokoustekniikan opetus on ollut etupäässä käytännöllistä kokousharjoitusta. Luennoimalla on ensin tehty selkoa erilaisista
kokouksen kuluessa esiintyvistä tehtävistä ja menettelytapakysy
myksistä. Sen jälkeen on kokousharjoitusten avulla sovellettu
annettua oppia käytäntöön. Kokouksen jälkeen on vielä keskuste
lulla selvennetty epäselviksi jääneitä kohtia. Myöskin ryhmätyötä
on käytetty usein apuna opetuksessa. Kertauskuulusteluihin on
käytetty aikaa neljä tuntia.
Ohjelmatoiminta, 12 t. — Anni Vallanti.
Luennoissa puhuttu juhlatoiminnan tavoitteista, erilaisten juh
lien järjestelystä, ohjelman kokoamisesta, näytelmästä ja harjoiteltu
esitystaitoa.
Sanomalehtioppi, 21 t. — Ilmi Järvelin.
Luennoilla on käsitelty sanomalehtiopin ja kirjapaino tiedon pe

46

rusteet. Käytännöllisillä harjoituksilla ja tutustumiskäynneillä on
perehdytty itse lehtityöhön lähinnä maaseudun ja maaseutukirjeenvaihtajan näkökulmasta. Kertauskuulustelu on pidetty kirjapainotiedon aikeissa, sanomalehtiopin teoriassa ja käytännöllisissä harjoi
tuksissa.
Kansansivistysoppi, 28 t. -— Sakari Kiuru.
Käsiteltiin aikuiskasvatustyön kehitystä ja jakautumista eri
työmuotoihin, työväen sivistystyön itsenäistymistä muusta kansan
sivistystyötä ja nykyaikaisen kansansivistystyön tekniikkaa pää
painon ollessa opintokerhon ohjauksen opiskelussa.
Asioimiskirjoitus, 15 t. — Sakari Kiuru.
Selostettiin erilaisten asiakirjojen laadinnassa huomioon otetta
via näkökohtia ja harjoiteltiin lukuisten asiakirjojen kirjoittamista.
KIRJALLISUUTTA: Järjestötoimitsijan käsikirja,
HARVA: Aikuiskasvatus, HAKKILA: Asiakirjakaavoja.

julk.

SAK,

6. MUSIIKKI
Yht. 30 tuntia, opettaja Väinö Pernu.
Laulettu yksiäänisesti aatteellisia ja virkistyslauluja, eri maiden
kansallislauluja, suomalaisia kansan- sekä ketjulauluja. Äänenmuo
dostusta ja tekstin lausuntaa. Musiikkiteorian alkeita.
7. LIIKUNTA
a) Tyttöjen liikunta, 47 tuntia, opettaja Anni Possakka.
Ohjelmaan kuului voimistelua, joulujuhlan leikkiohjelman ja
kansantanhujen harjoituksia, runsaasti ulkoilua, lentopalloa ja
hiihtoa.
b) Poikien liikunta, 48 tuntia, opettaja Aarno Pietilä.
Syyslukukaudella harrastettiin muokkausvoimistelua ja liikuntaleikkejä mm. jalkapalloa, talvikautena hiihtoa ja lentopalloa. Myös
muutamia teoriatunteja pidettiin liikunnan merkityksestä sekä eri
urheilulajien tyyleistä rainakuvien avulla.
III.

Harrastusryhmät

Kiinteinä harrastusryhminä opetusohjelmaan kuuluivat kotitalou
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den ja tekniikan harrastusryhmät sekä oppilaiden toivomuksesta
ohjelmatoiminnan, ruotsin ja englannin opintopiirit.
1. KOTITALOUS
Yht, 40 tuntia, opettajina Irja Laamanen ja Elsa Hiltunen.
Ryhmän ohjaajana toimi paikkakunnalta muuttoonsa saakka
talousopettaja Irja Laamanen maaliskuuhun, mistä lähtien opetuk
sesta on huolehtinut opiston emäntä Elsa Hiltunen. Lisäksi sisustus
arkkitehti Liisa Paavola luennoi 5 t. tyylilajeista ja kodinsisustuksesta. Opetus jakautui seuraavasti: 29 t. on käytetty luentoihin
ruoan valmistuksesta havainto-opetusta ja harjoituksia hyväksi
käyttäen. Pääpaino on pantu erikoisruokalajeihin kuten vihannesruokiin, voileipiin ja juhlaleivonnaisiin. Tämän lisäksi harrastusryhmä on 2 kertaa valmistanut ja tarjoillut päivällisen koko oppilas
kunnalle 16 t.). Ryhmässä ovat olleet mukana kaikki 21 tyttöä ja 1
poika.
2. TEKNIIKKA
Yht. 40 tuntia, luennoitsijoina Paavo Vehkaperä, Aake Lempiäinen
ja Eino Haipus.
Aluksi tekn. Vehkaperä luennoi moottoriopista 10 t. kiinnittäen
päähuomion eri moottorityyppeihin, niiden toimintatapaan sekä
moottoreissa esiintyviin vikoihin ja korjauksiin. Lisäksi tutustuttiin
sähkövarusteisiin ja polttoaineisiin. Toisena aiheena tutustuttiin
sähkötekniikkaan, josta luennoi tekn. Lempiäinen 20 t. Johdattavan
katsauksen jälkeen perehdyttiin sähkön hankkimisen eri muotoihin,
jakeluverkon ja sähkön käyttöön. Pääpaino oli vahvavirtatekniikas
sa. Kolmantena opiskeluaineena oli rakennustekniikka, josta puhui
rak.mest. Haipus 10 t. Lyhyessä luentosarjassa kiinnitettiin huo
miota rakennusmateriaalikysymykseen ja omakotirakennustoiminnan eri vaiheisiin.
3. OHJELMATOIMINTA
Yht. 30 tuntia.
Ohjelmatoiminnan harrastusryhmä on keskittynyt juhlien ja
illanviettojen valmisteluun ja ohjelmasuorituksiin omatoimisesti
lähinnä oppilas Eino Skantsin johdolla. Opastuksesta ovat huolehti
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neet mm. opintoneuvoja Anni Vallanti ja maisteri Ilmi Järvelin. Ryh
män kokoonpano on aihepiiristä johtuen vaihdellut 10—15 henkeen.
4. RUOTSI
Yht. 18 tuntia, ohjaajana Reidunn Kiuru.
Ryhmään on kuulunut 12 osanottajaa, jotka ovat saaneet kieli
opillista opetusta ja tutustuneet sanastoon, minkä pohjalla on pantu
pääpaino suulliseen harjoitukseen. Oppikirjana on käytetty: Y. M.
BIESE: Opimme Ruotsia I.
5. ENGLANTI
Yht. 19 tuntia, ohjaajana Reidunn Kiuru.
Ryhmässä on ollut 9 oppilasta, joille on opetettu englannin
kieliopin perusteita, ääntämistä ja erityisesti puhekieltä. Oppikir
jana on käytetty: HAKULINEN-SIPILÄ: Everyday English I.
IV.

Muu työskentely

1. OPPILASKUNNAN KOKOUKSET
Yht. 34 tuntia.
Pohjolan Opiston itsehallintosääntöjen mukaisia tavallisesti n. 2
tunnin kestäviä oppilaskunnan kokouksia on pidetty 17 kertaa. Ko
kouksissa on käsitelty itsehallinnon kannalta perustavaa laatua ole
via periaatekysymyksiä, opiston sisäistä järjestystä, oppilaiden yh
teistoimintaa sekä hyvän toverihengen merkitystä. Oppilaskunnan
kuukauden pituisen vaalikauden ajan ovat oppilaskunnan puheen
johtajina toimineet Eero Hanhela, Raili Häyrynen, Esko Ylipuranen,
Jorma Laulumaa, Urpo Kursu ja Aili Luomanen.
Oppilaskunnan itsehall infojärjestelmästä on ensimmäinen vuosi
antanut erittäin myönteiset kokemukset. — Tarkemmin itsehallin
nosta ja oppilaiden yhteistoiminnasta oppilaskunnan kertomuksessa
s. 50—53.
2. OPINTORETKET
Yht. 40 tuntia.
Opetusohjelman täydennykseksi ja elävän kosketuksen saarni -
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seksi, ympäröivään maakuntaan oppilaat ovat tehneet seuraavat
opintoretket:
18. 10. vierailtiin Oulussa, jossa nähtiin Oulun Teatterin esittämä
Aleksis Kiven näytelmä »Nummisuutarit». Retken ohjaajina vaki
naiset opettajat.
Retki 21. 11. Martinniemen sahalle, jossa isännöitsijä Virtasen,
insinöörien Pursiaisen ja Meuran opastuksella tutustuttiin tukkien
lajitteluun, sahaukseen, kuljetukseen, varastointiin, laivaukseen sekä
puuhiomon toimintaan. Retken valvojina opettajat Kiuru ja Esko
Järvelin.
15. 1. ja 28. 2. seurattiin Haukiputaan kunnanvaltuuston kokousta.
Oppaana toimi opettaja Esko Järvelin.
Opintoretki 24—27. 3. Pohjois-Ruotsiin, jossa tutustuttiin mm.
matkan pääkohteena olleeseen Framnäsin kansankorkeakouluun,
1400-luvun alussa rakennettuun öjebynin kirkkoon, öjagärdenin
moderniin vanhainkotiin, Norrbottenin läänin B-mielisairaaiaan,
Piteässa valtionjohtoiseen kuitulevytehtaaseen, Munksundin tehtai
den rakentamaan kansalaistuloon ja paluumatkalla Norrbottenin

Opiston I talvikurssi paraatikuvaan kokoontuneena. Kuvassa myös osa tuntiopettajia.
Vasemmalta eturivissä lehtorit Urho Vapaavuori ja Pauli Anttila, kanslisti Sirkka-Liisa
Nättinen, maisteri Esko Järvelin, johtaja Sakari Kiuru, apulaisjohtaja Ilmi Järvelin, kan
sakoulunopettaja Väinö Pernu, piiriasiamies Kalle Pirttijärvi ja äärimmäisenä oikealla
oppilaskunnan puheenjohtaja Aili Luomanen.
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rautatehtaisiin Luulajassa sekä Suomen puolella Ke-Ri Oy:n uuteen
nailonsukkatehtaaseen ja Iin Haminaan. Matkaohjaajina toimivat
opettajat Kiuru ja Ilmi Järvelin.
3. MUUT TYÖT
Yht. 100 tuntia.
Lukuunottamatta omien huoneiden ja erikseen päivittäisesti kun
nossa pidettäviksi määrättyjen alueiden siivousta oppilaat ovat joka
lauantaina käyttäneet 2 tuntia yleissiivoukseen sekä poikaoppilaat
osallistuneet lumitöihin ja saunanlämmitykseen. Valvovan opetta
jan ja oppilaskunnan puheenjohtajan alaisina järjestäjinä, keittiöpalvelijoina ja kerrosvalvojina oppilaat ovat toimineet vuorottaisperiaatetta noudattaen.
Yhteenveto I talvikurssin työstä
Humanistisia aineita (yleinen historia, Suomen historia,
työväenliikkeen historia, »nykyhistoria» ja kaunokirjal
lisuus) ................................................................................... 200 tuntia
Yhteiskunnallisia aineita (kansantaloustiede, sosiaalipoli
tiikka, ammattiyhdistysoppi sekä valtio- ja kunnallisoppi 265
»
Luonnontieteellisiä aineita (luonnonoppi ja terveysoppi) 35
»
Yleisluennot .........................................................................
20
»
Tietopuolisia aineita yhteensä 520 tuntia
Käytännöllisiä aineita (äidinkieli, laskento, kirjanpito,
konekirjoitus, järjestöoppi, musiikki ja liikunta) ............ 450 tuntia
Harrastusryhmiä (kotitalous t. tekniikka, väh.) ............
40 tuntia
Koko opetus yhteensä 1010 tuntia
Muu työskentely (opintoretket, oppilaskunnan kokoukset,
talkootyö)
............................................................................. 174 tuntia
Työtä yhteensä 1184 tuntia
OPPILAIDEN YHTEISHARKASTUKSET
Kertomus oppilaskunnan toiminnasta 1956—57
Muiden työväenliikkeen opistojen perinteitä noudattaen muodos
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tui Pohjolan Opiston oppilasaines oppilaskunnaksi jo heti alkuun.
Oppilaskunnan sääntöjä suunnittelemassa oli kaksi rinnakkaiskomiteaa, joiden työn tuloksena itsehallinto- ja järjestyssäännöt saatiin
aikaan. Oppilaskunnan tärkein tehtävä on ollut sisäisestä järjestyk
sestä huolehtiminen. Toinen merkittävä tehtävä oli oppilaiden huvija virkistystarpeiden tyydyttäminen. Vastuu tästä puolesta on ollut
huvitoimikunnan ja urheilulautakunnan harteilla.
Ylintä päätäntävaltaa oppilaskunnan asioissa on käyttänyt joka
toinen lauantai kokoontunut oppilaskunnan kokous. Oppilaskunnan
itsehallinnon toimeenpanevana elimenä on hallitus, jonka muodos
taa »toplokkaaksi» kutsuttu oppilaskunnan puheenjohtaja ja viisi
jäsentä. Hallitus on valittu kuukaudeksi kerrallaan.
Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajana toimi Eero Hanhela,
sihteerinä Eila Korhonen ja muina jäseninä Raili Häyrynen, Eino
Skants sekä Reijo Mattila. Marras—joulukuun hallituksen puheen
johtajana oli Raili Häyrynen, sihteerinä Aili Luomanen sekä muina
jäseninä Jorma Laulumaa, Esko Ylipuranen ja Antero Kaarnamo.
Tammikuussa valittiin oppilaskunnan puheenjohtajaksi Esko Yli
puranen, sihteereinä toimivat Ossi Kamppinen ja Urpo Kursu sekä
muina jäseninä Toini Kurttio, Kyllikki Lauri, Tahvo Niiranen ja
Arvo Kiiskinen. Helmikuussa toimi puheenjohtajana Jorma Laulumaa, sihteerinä Martti Väyrynen sekä muina jäseninä Ritva Perätalo, Hilkka Latvala, Saara Kärkkäinen ja Eino Siivikko. Maalis
kuussa oli oppilaskunnan puheenjohtajana Urpo Kursu, sihteerinä
Timo Hoikka sekä muina jäseninä Kaarina Niinimäki, Eila Alasiurua,
Aarno Lamminaho ja Heino Keskitalo. Viimeisessä, huhtikuussa toi
mineessa hallituksessa oli puheenjohtajana Aili Luomanen, sihtee
rinä Toini Kurttio ja jäseninä Reijo Mattila, Eino Skants, Eero Han
hela ja Jorma Laulumaa.
Oppilaskunnalla oli myös oma lehtensä »Torvi», joka ilmestyi
yhden kerran ennen lukukauden päättymistä. Lehden päätoimitta
jana on toiminut Reijo Mattila.
Lukuvuoden aikana on oppilaskunta tehnyt useita opintoretkiä,
joista ensimmäinen oli 18. 11. suoritettu käynti Oulun kaupungin
teatterissa, jossa esitettiin Aleksis Kiven näytelmä »Nummisuutarit».
Tätä seurasi saman kuukauden 21 pnä tehty tutustusmisretki
paikkakunnalla sijaitsevalle Martinniemelle, missä kävimme seuraa
massa puunjalostuksen eri vaiheita Rauma-Repolan sahalla ja puu
hiomolla.
Tammikuun 25 pnä teimme retken Ouluun sikäläisten sanoma
lehtien Pohjolan Työn ja Kalevan lehtitaloihin, joissa saimme ha
vainto-opetusta siitä, miten sanomalehti syntyy.
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Kaikkien retkiemme huipuksi muodostui 24—27. 3. välisenä aikana
suoritettu opintomatka Pohjois-Ruotsiin. Matkamme pääkohde oli
Framnäsin kansankorkeakoulu öjebyn kylässä lähellä Piteän kau
punkia. Tässä opistossa olimme majoitettuina ja sieltä sitten suuntasimme retkemme mitä mielenkiintoisimpiin kohteisiin. Tutus
tuimme mm. Öjagärden-nimiseen vanhainkotiin, Norrbottenin lää
nin B-mielisairaalaan, valtion kuitulevytehtaaseen ja Munksundin
kansalaistaloon. Paluumatkalla poikkesimme Luulajan rautatehtaal
la, mikä on Ruotsin toiseksi suurin. Viimeinen kohteemme oli Tor
nion nailonsukkatehdas, mikä osoitti, että osataan sitä kotimaassa
valmistaa hienoja ja vaativiakin tuotteita.
Edellä selostettujen tutustumisretkien lisäksi on oppilaskunta
käynyt pari kertaa seuraamassa Haukiputaan kunnanvaltuuston
istuntoja ja siten hankkinut itselleen lisää tarpeellista kunnallis
tietoa.
Ohjelmatoimintaa on harrastettu varsin kiinteästi. Harjoitukset
on suoritettu omatoimisesti ja amatööriohjaajana on innokkaasti
toiminut oppilaskunnan jäsen Eino Skants. Ohjelmatoiminnassa on
jatkuvasti ollut mukana suuri joukko oppilaita, vaikkakin ryhmän
kokoonpano on vaihdellut. Talven kuluessa on harjoiteltu monen
laista ohjelmaa. Vieläpä on esitetty kaksi näytelmää Metsätien »Missä
Vihtori viipyy» sekä Halmeen »Mestari Garp». Näistä jälkimmäinen
esitettiin 17. 3. pidetyssä yleisöjuhlassa, johon valmistauduttiin eri
tyisellä huolella.
Ohjelmatoiminnan ohjauksesta ovat huolehtineet Anni Vallanti
TSL:stä sekä opettaja Ilmi Järvelin.
Opiston ulkopuolella ovat oppilaat ottaneet osaa mm. Suomen
Sos.-dem. Nuorisoliiton Oulun ja Lapin piirijärjestöjen mestaruuskilpailuihin hyvällä menestyksellä. Lisäksi on oppilaskunta avusta
nut esiintymisillään ulkopuolisia työväenjärjestöjä.
Urheilulautakunta on kiinnittänyt päähuomionsa kansanhiihtosuorituksiin. Sen pyrkimyksenä on ollut saada kaikki ladulle ja
siten osaltaan vaalia oppilaiden terveyttä ja ruumiinkuntoa. Monena
talvisunnuntaina onkin opistolla ollut varsin hiljaista, mutta radan
varrella aivan päinvastaista. Opiston hiihtomestaruuskilpailut pidet
tiin 3. 3. Kilpailussa valittiin samalla edustajat työväenliikkeen
opistojen välisiin mittelöihin Ylöjärvelle, missä Työväen Akatemia
ja Väinö Voionmaan Opisto päihitettiin roimasti. Tässä kilvassa loi
oppilaskunta hiihtoperinteitä tulevien vuosikurssien vaalittavaksi.
Todistuksena tästä on arvokas kiertopalkinto opiston kirjastossa.
Lukuvuoden aikana on oppilaskunta saanut vastaanottaa lukuisia
lahjoituksia etupäässä opistossa pidetyiltä lyhyemmiltä kursseilta,
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yksityisiltä henkilöiltä sekä monilta järjestöiltä. Oppilaskunta ha
luaa ketään mainitsematta ja ketään unohtamatta kiittää saamas
taan taloudellisesta tuesta. Lahjoitukset on käytetty etupäässä huvija virkistystoiminnan järjestämiseen sekä opintoretkiin.
Opistolle suoritettiin lukuvuoden aikana lukuisia vierailuja koti
maasta ja rajojen takaa.
Opiston vihkiäisissä tapasimme joukon arvovaltaisia henkilöitä
Väinö Tannerista Yrjö Kalliseen saakka. Helmikuussa vieraili opis
tolla runsaslukuinen joukko Lapin sos.dem. nuorisoliittolaisia. Vas
taavanlaisia tutustumiskäyntejä on ollut muitakin.
Vierailuista merkittävin oli kuitenkin 17. 4., jolloin opistolle saa
pui amerikkalaisia, joukossa mm. USA:n täkäläinen suurlähettiläs
John D. Hiclcerson sekä USA:n ammattijärjestön, AFL—CIO:n, Eu
roopan edustaja Mr. Irving Brown. Opistolla pidetyssä juhlassa vi
hittiin juhlasali amerikkalaisen työväenjohtajan William Greenin
nimelle ja paljastettiin hänen muistolaattansa. Juhlassa olivat läsnä
mm. SAK:n johtohenkilöt.
Edellä selostetun toiminnan lisäksi ovat useat oppilaskunnan
jäsenet ottaneet osaa opiston suojissa toimineen Haukiputaan Työn
Nuorten osaston kerhoihin erittäin aktiivisesti.
Pohjolan Opiston I talvikurssi päättyi huhtikuun 27 pnä. Koko
talven ajan on oppilaskunnan keskuudessa vallinnut kiitettävän hyvä
toveruus ja yhteenkuuluvaisuuden tunne. On osattu antaa arvoa
sille seikalle, että on ollut tilaisuus opiskella uudessa ja uusisuuntaisessa opinahjossa, hankkia elämässä eteen tulevia tarpeellisia tie
toja ja taitoja. Samoin suhde opettajistoon on säilynyt hyvänä.
Kurssin oppilaat tahtovat kiittää opiston vakinaisia sekä tuntiopet
tajia hyvästä ja kärsivällisestä opetuksesta. Samalla me tahdomme
toivottaa opistolle ja sen tuleville oppilaille mitä parhainta onnea
ja menestystä tiedon kaitaa sekä kivikkoista, mutta lopulta perille
vievää tietä kuljettaessa.
Oppilaiden hyvä yhteistoiminta ei pääty talvikurssin loppumi
seen, vaan jatkuu syksyllä perustettavassa toveriliitossa, jonka jär
jestämissä tilaisuuksissa yhteisiä kokemuksia voidaan muistella ja
toimia Pohjolan Opiston hyväksi.
Haukipudas, 20. 4. 1957.
Toimeksi saaneena: Reijo Mattila.
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METSÄMIESKUKSSI

Pohjolan Opiston I metsämieskurssi pidettiin 11. 11.—8. 12. 1956.
Kurssilla oli kahtalainen tarkoitus: toisaalta yleissivistyksellinen,
toisaalta ammattikasvatuksellinen. Opetusohjelmassa oli taloudellissosiaalisia aineita sekä työkaluoppia, pääasiassa moottorisahan käy
tön opastusta.
OPETTAJAKUNTA
Vakinaiset opettajat
Kiuru, Sakari, opiston johtaja sosiaalipolitiikkaa ja työväenliik
keen historiaa.
Järvelin, Ilmi, apulaisjohtaja äidinkieltä.
Järvelin, Esko, yhteiskunnallisten aineiden opettaja kansantalous
tiedettä ja järjestöoppia.
Tuntiopettajat
Rantanen, Jaakko, fil. kand. ammattiyhdistysoppia.
Lindström, B. K., metsänhoitaja sosiaalipolitiikkaa.
Tolppa, Tauno, metsäteknikko työkaluoppia.
Pernu, Väinö, johtajaopettaja laulua.
Luennoitsijat
Sajama, Olavi, metsänhoitaja metsäpalkkaperusteiden laskentaa,
Auer, Emil, SML:n puheenjohtaja palkka- ja työehtosopimuspolitiikkaa, Järvelä, Olavi, järjestösihteeri luottamusmiehen tehtäviä ja
taloudellista tilannetta, Vähätalo, Keijo, liittosihteeri maaseututyöväen järjestäytymistä, Valander, Viljo, toimitsija ammattiosastojen
jäsenhuoltoa, Pirttijärvi, Kalle, piiriasiamies kirjanpitoa, Lahtinen,
Olavi, piiriasiamies ammattiyhdistysoppia, Ryynänen, Arvo, toimit
sija metsätyöntekijäin työsuhteesta ja Vallanti, Anni, opintoneuvoja
juhlien järjestämisestä.
Työjärjestys
Metsämieskurssilla noudatettiin koulun yleistä
Kts. s. 33.

työjärjestystä.
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METSÄKURSSIN OPPILAAT

Metsämieskursseille haki yhteensä 23 henkeä, kaikki miehiä ja
heistä saapui kurssille 19 osanottajaa, joista kuitenkin 1 työesteiden
ja 1 sairauden vuoksi joutui keskeyttämään kurssin.
Kurssilaisten keski-ikä oli kurssin alkaessa 22 v. 8 kk. 8 pv. ja
nuorin kurssilainen 16 v. 4 kk. 5 pv., vanhimman ollessa 33 v. 1 kk. 3 pv.

Pohjolan Opiston I metsämieskurssi käytti ryhmätyömuotoa samoin kuin talvikurssikin.
Kuvassa opintotyätä pohtinut ryhmä.

Lääneittäin jakautuivat oppilaiden kotipaikat seuraavasti •
Lapin läänistä
6 oppilasta
Oulun
»
4
»
Vaasan
»
4
»
Kuopion
»
5
»
Ammateittaan oppilaskunta jakautui 15 metsätyömieheen, 2 il
moitti ammatikseen pienviljelijä-metsätyömies, 1 sekatyömies ja 1
muurari.
Ennen kurssille tuloaan oppilailla oli seuraava koulutus: 15 oli
suorittanut kansakoulukurssin, 4 oli suorittanut vain osan kansakou
lua, 1 keskikoulun, 2 ammattikoulun ja 3 harjoittanut kirjeopintoja.
tai ollut mukana opintokerhotyössä.
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Ammatillisesti järjestyneitä oppilaista oli 13 kuuluen kaikki Suo
men Maaseututyöväen liittoon.
I METSÄMIESKURSSIN OPPILASLUETTELO
Syntymäaika Kotipaikka
Nimi j a ammatti
Pello
Ajanki, Eero, metsätyömies O
Antinoja, Veikko Johannes, metsätyöni. 24. 11. -35 Kannus
Grönstrand, Tauno Matias, metsätyömies 3. 11. -33 Muhos
Hillilä, Erkki Leander, pienviljelijä
18. 12. -34 Himanka
Karttunen, Niilo Einari, metsätyömies 20. 2. -32 Kontiolahti
Kurvinen, Ilmari Johannes, metsätyönä. 24. 11. -25 Kortesjärvi
Kuusela, Kalervo Matias, metsätyömies 2. 6. -39 Rovaniemi mlk.
14. 5. -27 Polvijärvi
Laakkonen, Erkki, metsätyömies
Kittilä
Lindh, Paavo, metsätyömies*1)
Meriläinen, Asko Aarre, sekatyömies
26. 3. -40 Haukipudas
6. 7. -40 Rovaniemi mlk.
Mölläri, Arvi, metsätyömies
Pekkala, Esko Henrik, metsätyömies
17. 5. -39 Rovaniemi mlk.
24. 10. -30 Oulujoki
Pirttikoski, Mikko, metsätyömies
12. 12. -23 Himanka
Riipi, Matias Jalmari, pienviljelijä
Riikonen, Veijo Kullervo, metsätyömies 19. 2. -38 Kontiolahti
30. 5. -32 Iisalmi mlk.
Ryhänen, Lauri Henrik, muurari
2. 10. -39 Polvijärvi
Surakka, Kalevi Ensio, metsätyömies
8. 10. -23 Haapajärvi
Tossavainen, Martti, metsätyömies
Ylitervo, Toivo Tapani, metsätyömies
7. 6. -40 Rovaniemi mlk.
1) Vain osan ajasta
19 oppilasta.
OPETUSOHJELMA
A. Yhteiskunnalliset aineet
1. KANSANTALOUS
Yht. 12 tuntia, opettaja Esko Järvelin.
Luennot kansantalouden perusteista LEPON Lyhyt kansantalous
tieteen oppikirja pohjalla Pohjois-Suomen talouselämästä otettujen
esimerkkien havainnollistamana (9 t.).
Lisäluennot: Lauri Ukkola luennoi Haukiputaasta puupitäjänä
(1 t.) ja Olavi Järvelä esitti kansantaloudellisen tilannekatsauksen
<2 t.).
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2. SOSIAALIPOLITIIKKA
Yht. 15 tuntia, opettaja Sakari Kiuru.
Luennoissa kosketeltu maamme sosiaalisen turvan järjestelmän
syntyä ja kehitystä sekä otettu esimerkkejä palkkatyöväen sosiaali
politiikan alalta (10 t.).
Lisäluennot: B. K. Lindström luennoi ns. kämppälaista <3 t.) ja
A. Ryynänen metsätyöntekijän työsuhteesta (2 t.l.
3. AMMATTIYHDISTYSOPPI
Yht. 38 tuntia, opettaja Sakari Kiuru.
Opiskelun pohjana olivat Sakari Kiurun luennot työväenliikkeen
historiasta (7 t.) ja Jaakko Rantasen luentosarja ammattiyhdistysopin perusteista.
Lisäluennot: Keijo Vähätalo luennoi maaseututyöväen järjestäy
tymisestä ja Suomen Maaseututyöväen liiton sosiaalipolitiikasta
(6 t.), Emil Auer SML:n palkka- ja työehtosopimuspolitiikasta (4 t.l,
Olavi Järvelä luottamusmiesjärjestelmästä (6 t.), V. Valander jäsenhuollosta (3 t.), Olavi Lahtinen ammatillisesta järjestämisestä Poh
jois-Suomen olosuhteissa ja Olavi Sajama työmittauslaista ja palkkaperusteista.
B. Käytännölliset aineet
1. ÄIDINKIELI
Yht. 10 tuntia, opettaja Ilmi Järvelin.
Oikeakielisyyttä ja kirjallisen esityksen harjoituksia.
2. JÄRJESTÖOPPI
Yht. 26 tuntia, opettaja Esko Järvelin.
Yhdistyslainoppia ja kokousharjoituksia (11 t.) ja ryhmätyötä
järjestöopissa kolmeen ryhmään jakautuneena (12 t.j. Opintokerhomenetelmästä puhuttiin Sakari Kiurun luennossa (3 t.).
Lisäluennot: Anni Vallanti luennoi juhlien järjestämisestä (1 t.)
ja Kalle Pirttijärvi järjestökirjanpidosta (4 t.).
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3. LAULUA
Yht. 5 tuntia, opettaja Väinö Pernu.
Harjoiteltu muutamia kansan- ja työväenlauluja.
C. Ammattikasvatusaineet
1. TYÖKALUOPPI
Yht. 36 tuntia, opettaja Tauno Tolppa.
Suullisessa opetuksessa selvitetty metsätyövälineiden kunnostusta
sekä moottorisahan käyttöä, jota myös runsaasti käytännössä har
joiteltiin. Erityisesti perehdyttiin moottorisahan rakenteeseen.
D. Muu työskentely
a) Osallistuminen TSL.n metsämiessiirtokirjastopäiville.
Kaikki kurssilaiset olivat mukana Työväen Sivistysliiton opistossa
järjestämillä siirtokirjastoväen neuvottelupäivillä, joilla Kerttu
Värn luennoi metsämiesten siirtokirjastotoiminnan kehittämisestä
(2 t.) ja Arvi Hautamäki työväen sivistystyöstä (1 t.). Siirtokirjastotoiminnan ongelmia ja työn keskittämistä Pohjolan Opistoon sekä
Pohjolan Opiston opintomahdollisuuksia pohtivissa ryhmissä oli
tasaisesti jakautuneena metsämieskurssin osanottajia. Ryhmätyöhön
käytettiin 8 t.
b) Opintoretket.
Metsämieskurssi vieraili Martinniemen sahalla tutustuen sahan
monipuoliseen toimintaan ja puuhiomon työskentelyyn. Myös Oulu
Oy:n selluloosatehtaisiin käytiin tutustumassa. Samoin vierailtiin
Oulussa katsomassa Oulun teatterin esittämää »Nummisuutarit»näytelmää. Opintoretkiin käytettiin 15 t.
c) Oppilaskunnan toiminta ja talkootyöt.
Oppilaskunta toimi itsehallintoperiaatteen pohjalla puheenjohta
janaan Martti Tossavainen. Oppilaskunnan kokouksia pidettiin 3 ker
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taa (6 t.) ja ohjelmallisia illanviettoja yhteistyössä talvikurssin kans
sa 2 kertaa (11 t.). Erilaisiin talkootöihin ja siivouksiin käytettiin 12 t.
Yhteenveto I metsämieskurssin työstä.
Yhteiskunnallisia aineita (kansantalous, sosiaalipolitiik
ka ja ammattiyhdistysoppi) ............................................
Käytännöllisiä aineita (äidinkieli, järjestöoppi ja laulu)
Ammattikasvatusaineet (työkaluoppi) ..............................
Muu työskentely (siirtokirjastopäivät, opintoretket, oppi
laskunta ja talkootyöt) .......................................................

65 tuntia
41
»
36
»
55

»

Yhteensä 197 tuntia
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ÖPINTOTILAISUUDET JA KOKOUKSET
POHJOLAN OPISTOSSA 1956—57

Järjestäjä ja kurssi

kurssiaika

:<Ö
:CÖ

-4-j
> o
<zi
a o

ohjaus

:CÖ

Viikon kursseja

TSL: n opinto-ohjaajäin
SAK:n naistoimitsijain

20—26. 8. -56
27.1.—2. 2.-57

Viikonloppukursseja

Rautatieläisten
3. 11. -56
TSL: n siirtokirj astopäivät
24—25. 11.-56
Tv.liikkeen opist. V opett.päivät
3—5.1. -57
18—21. 1. -57
P-Suomen sos.-dem. naisten
Liikeliiton neuvott.päivät
2. 12. -56
Oulun sos.-dem. nuorison
2—3. 2. -57
Paperityön teki jäin neuv.päivät
7—8. 2. -57

1
2
3
4
1
2
2
29

Ay-väen retkeilypäivät
8—9. 9. 56
Puutyöväen retk.p. (Veitsiluoto)
27. 10. -56
Haukiputaan ty:n tutust.til.
30. 9. -56
Kaivosmiesten retkik. (Vihanti)
18. 10. -56
Lapin sos.-dem. nuorisoretkik.
7—8. 2. -57
Oulun s. Apj:n edustajakok.
17.3.-57
Liikeliiton piirikokous
24.3. -57
Oulun sos.-dem. naisten ratkik.
14.4. -57

2
1
1
1
2
1
1
1

Kursseja 9
Kokouksia ja
retkeilypäiviä

Muita 8
Kaikkiaan 17 tilaisuutta, 39 päivää ja 549 osanottajaa.

7 20 Sakari Kiuru
7 13 Vieno Mustonen
40
36
19
27
20
18
24
217

130
29
38
25
23
40
28
19
10 332

Walter Backman
Väinö Ruusala
Arvi Hautamäki
Kerttu Värn
K. Mäentausta
Lauri Ukkola
A. Lankinen

POHJOLAN OPISTON RAKENNUSOmaisuusVastaavaa:
I. Varsinainen omaisuus
A. Rahoitusomaisuus
1. Rahaa kassassa ...............................................
11.275:—
B. Käyttöomaisuus
1. Kiinteistö .......................................................... 114.793.468:—
2. Kalusto ..............................................................
2.895.257:—
mk 117.700.000:—
TulosTuotot :
I. Varsinaiset tuotot
1. Väinö Voionmaan Säätiöltä ..........................
54.600.000:—
II. Muut varsinaiset tuotot
1. Velkakirjalainat SAK:lta ..................................
63.100.000: —
mk 117.700.000:—
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TOIMIKUNNAN TILINPÄÄTÖS 31. 12. 1956
tase
Vastattavaa:
I. Vieras pääoma
A. Lyhytaikainen
Laina SAK:lta ...................................................
II. Oma pääovia
1. Puhdas pääoma

................................................

63.100.000:— t/
54.600.000:

mk 117.700.000:—
tase
Kulut:
I. Varsinaiset kulut
A. Rakennuskustannukset ..................................... 114.793.468:—
B. Kalusto
..............................................................
2.895.257:—
II. Tilikauden ylijäämä ...............................................
11.275:—
mk 117.700.000:—
Helsinki, 31 pnä joulukuuta 1956.
Pohjolan Opiston rakennustoimikunta
Vihtori Rantanen, Olavi Lindblom, Arvi Hautamäki, Antti Hietanen,
Olavi Järvelä, Lauri Holappa, Vilho Harinen
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£

POHJOLAN OPISTON
OmaisuusVastaavaa:
Rahaa kassassa ..............................................................
Postisiirtotilillä ............................................................
Kalusto
..........................................................................
Kirjasto jaopetusvälineet ...........................................
mk

230.323:—
307.381: —
514.145: —
386.977: —
1.438.826: —

TulosTuotot:
Valtionapu .........................................................................
Kanttiinintuotto ..............................................................
Ruokatulot .........................................................................
Vuokratulot ...................................................................
Lahjoitukset .....................................................................

4.400.000: —
80.924: —
34.668: —
43.390:—
87.000: —

mk

4.645.982: —
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TILINPÄÄTÖS 31. 12. 1956
tase
Vastattavaa:
Korkovelka SAK ..............................................................
Tilivelat ............................................................................
Tilikauden ylijäämä .......................................................

943.330:— X
466.502:—Zs
28.994: —

mk

1.438.826:—

Kansaneläke jalapsilisät ...............................................
Palkat ................................................................................
Lämmitys .........................................................................
Sähkö ................................................................................
Terveydenhoito .................................................................
Painatustyötja ilmoitukset ...........................................
Vakuutukset .....................................................................
Lainojen korot .................................................................
Sekalaiset kulut
...........................................................
Tilikauden ylijäämä .......................................................
mk

67.095: —
1.734.508:—
868.513:—
152.160: —
41.152: —
100.905:—
152.140: —
943.330:—
557.185: —
28.994: —
4.645.982:—

tase
Kulut:

Helsinki, 31 pnä joulukuuta 1956.
Pohjolan Opiston johtokunta
Vihtori Rantanen

Sakari Kiuru
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TILINTARKASTUSLAUSUNTO
POHJOLAN OPISTON ja POHJOLAN OPISTON RAKENNUS
TOIMIKUNNAN tilintarkastajina olemme tänään suorittaneet tar
kastuksen ajalta 23/6 -55 — 31/12 -56. Tarkastuksen perusteella esi
tämme seuraavaa:
1. Tilimerkinnät ovat pätevien tositteiden mukaiset.
2. Käteiset varat ja postisiirtotili todettiin yhtäpitäväksi kirjan
pidon kanssa.
3. Tilinpäätös on oikein johdettu kirjanpidosta.
4. Omaisuus ja velkaerät vastasivat tilinpäätökseen merkittyjä
määriä.
5. Opiston kiinteistöt on palovakuutettu 110 milj. markasta ja
irtaimisto 5,5 milj. markasta.
6. Kirjanpidot on tarkoituksenmukaisesti järjestetty sekä oikein
ja huolellisesti hoidettu.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että Pohjolan Opiston ja
Pohjolan Opiston Rakennustoimikunnan tilinpäätökset vahvistettai
siin ja asianomaisille myönnettäisiin vastuuvapaus.
Helsingissä 4 pnä helmikuuta 1957.
V. Pulkkinen

«6

Kerttu Koivisto

Talvikurssin O PP I LAS H A K E M U S
Pohjolan Opiston johtokunnalle Haukipudas as.

(Luonnos)
Toivon tulevani valituksi Pohjolan Opistossa 7 pnä lokakuuta 1957
alkavalle 25 viikkoa kestävälle kansanopistolain alaiselle talvikurs
sille. Liitän mukaan jäljennöksen kansakoulutodistuksesta, virka
todistuksesta sekä lääkärintodistuksen. Selvityksenä työstäni, opin
noistani sekä kuulumisestani järjestöihin esitän seuraavaa:

...... pnä ........................kuuta 1957.
Nimi tekstaten
Osoite tekstaten
LIITTEET:
1.
2.
3.
4.

kansakoulutodistus
muut mahd. todistukset
virkatodistus (papinkirja tai siviilirekisteriote)
lääkärintodistus

(Huom! Lähetä todistukset jäljennöksinä, ei alkuperäisinä! Mikäli
mahdollista, mainitse myös suosittajasi nimi!)
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Sisällys
Työväen kansanopisto nousevaan pohjolaan ..............................
Yhteisajatuksesta tekoihin .......................................................
Rakennustoimikunta kootaan ...................................................
Rakennustyö alkaa .....................................................................
Harjannostajaiset .........................................................................
Karttuisa kansan käsi ..................................................................
Opetusohjelma hahmottuu ...........................................................
Opiston mainostus ja oppilashankinta .....................................
Pohjolan Opintorahaston perustaminen ..................................
Opettaja- ja muu henkilökunta valitaan ..............................
Rakennukset valmistuvat ..........................................................
Rahoituskysymyksen järjestäminen .........................................
Pohjolan Opisto vihitään tehtäväänsä ............................................
Haukipudas — Pohjolan Opiston kotipaikka ..................................
Pohjolan Opisto sahateollisuuden syntysijoilla ..............................
Hoitokunta — johtokunta ..................................................................
Johtokunnan jäsenet ..................................................................
Tilintarkastajat ............................................................................
Henkilökunta .......................................................................................
Opettajat .......................................................................................
Muu henkilökunta .........................................................................
Ensimmäinen vuosikierros 1956—57 ............................................
William Greenin sali ..................................................................
Kirjasto ..........................................................................................
Päiväkirjapoimintoja .........................................................................
I Talvikurssi 1956—57 .........................................................................
Opettajakunta ................................................................................
Työjärjestys ...................................................................................
I Talvikurssin oppilaat ..................................................................
Opiskelun rahoitus .....................................................................
Opetusohjelma
............................................................................
Opetusaineet ...................................................................................
Oppilaiden yhteisharrastukset ...................................................
1 Metsämieskurssi ............................................................................
Opettajakunta ................................................................................
I Metsäkurssin oppilaat ................................................................
Opetusohjelma ................................................................................
Opintotilaisuudet ja kokoukset Pohjolan Opistossa 1956—57 ....
Pohjolan Opiston rakennustoimikunnan tilinpäätös 31. 12. 1956
Pohjolan Opiston tilinpäätös 31. 12. 1956 .....................................
Tilintarkastuslausunto .....................................................................
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POHJOLAN OPISTON
Il TALVIKURSSI
Tietoja kurssille pyrkiville
Kansanopistolain alaisena toimivan Pohjolan Opiston työ
kausi alkaa 7 päivänä lokakuuta 1957 ja päättyy 25 viikkoa
kestettyään huhtikuun 26 pnä 1958. Oppilaaksi valittavan
tulee olla täyttänyt 1. 10. -57 mennessä 16 vuotta ja kansakoulukurssin suorittanut. Opistossa annetaan opetusta histo
riassa, kaunokirjallisuudessa, kansantaloustieteessä, sosiaali
politiikassa, ammattiyhdistysopissa, valtio- ja kunnallisopissa,
äidinkielessä, luonnonopissa, laskennossa, kirjanpidossa, kone
kirjoituksessa, järjestöopissa, musiikissa, voimistelussa sekä
kotitalouden ja tekniikan harrastusryhmissä. Opetus ja asunto
ovat maksuttomat, mutta ruoasta ja vaatteiden pesusta peritään
koko työkaudelta myöhemmin määrättävä korvaus. Vähävarai
sille oppilaille voidaan myöntää valtion apurahoja, jotka hae
taan opiston välityksellä. Myös Pohjolan Opintorahasto tukee
apurahoin oppilaita. Opistoon pyrkivän on lähetettävä elokuun
loppuun 1957 mennessä opiston johtajalle osoitettu omakätinen hakemus, mihin on liitettävä a) virkatodistus (papintodistus taikka siviilirekisteriote), b) jäljennös kansakoulutodistuksesta, c) lääkärintodistus siitä, ettei hakija sairasta
opistoelämässä vaikeasti hoidettavaa tautia ja d) mahdolliset
suositukset. Lisätietoja opiston johtajalta, Haukipudas as.
puh. 257.
Sakari Kiuru.

