Vuosi
opiskelijakunnassa
puheenjohtajan silmin
Järvenpään lukion opiskelijakunnassa on eletty viimeisen
vuoden aikana vaiherikkaita aikoja. On ollut monenlaisia
keikkoja, niin ministerien vierailuista aina massiivisiin
uudistuksiin hallituksen sisällä. Nyt vallan vaihtuessa
sopiikin tavata koko vuoden opiskelijakunnan johdossa
toiminutta Sara Niemelää.
Kovista kiireistä huolimatta hallituksen puheenjohtaja ehtii
pysähtyä miettimään viimeisen vuoden käänteitä. Sara Niemelä
aloittaa kertomalla ensivaikutelmista ja ajatuksista
opiskelijakuntatoiminnasta
ennen
puheenjohtajaksi
päätymistään. Sara kertoi yllättyneensä aluksi kovasti siitä,
että kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan.
Tämä pieni, mutta merkittävä asia on todellakin monille
opiskelijoille täysi yllätys; Suomen lukiolain mukaan kaikki
lukiolaiset kuuluvat opiskelijakuntaan.
– Yllätyin, kun tulin lukioon, että jokainen opiskelija kuuluu
opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan hallitus taas tuntui
tiiviiltä kaveriporukalta ja olihan se sitä. Vasta päästyäni
itse hallitukseen ymmärsin miksi se tuntui siltä. Hallitukseen
valitaan usein noin 10 toisilleen tuntematonta tai ei niin
tuntematonta ihmistä, Sara kertoo kokemuksistaan. Hän
mainitsee myös hallituksen muodostuneen ajan mittaan
läheiseksi kaveriporukaksi lukiossa. Yhteistyö on ollut
hallituksessa suuri yhdistävä voima, vaikkakin juuri
opiskelijakunnan puheenjohtajuuden tuoma työmäärä ja sen
priorisointitarve kuulemma ovat yllättäneet.
[pullquote-left]
Jokainen opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan.
[/pullquote-left]
– Luulin myös, että opiskelijakunnan hallitus ja näin ollen

opiskelijakunnan toiminta on vähäistä, eikä siellä paljoa
töitä tarvitse tehdä. Yllätyin, sillä hallituksella olisi koko
ajan jotain tehtävää tai kehitettävää, jos vain aktiivien
varat ja aika riittäisivät koko ajan toimimiseen, Sara vastaa
kysymykseen opiskelijakuntatyön tuomasta työmäärästä. Tunteja
on mennyt useita, mutta myös tulosta on tullut.

Mitä vuodesta jäi mieleen?
-Koen OPK:n merkittävimpinä saavutuksina muun muassa
toimintapäivän, johon saimme tänä vuonna varoja Lasten ja
nuorten ääni –hankkeesta. Myös keväällä järjestetty
eurovaalipaneeli, sekä syksyllä ulkoministeri Erkki Tuomiojan
vierailu lukiossamme olivat merkittäviä tapahtumia. Olemme
tällä kaudella korjanneet edellisen hallituksen jättämää
”mainetta” opiskelijakunnasta. Nostimme, ja nostamme, imagoa.
Järjestämällä pieniä tapahtumia, mm. pääsiäismuna -jahtia tai
kurpitsajahtia, OPK:sta syntyy opiskelijoille rento ja
yhteinen tunnelma.
Viime syksynä opiskelijakunnan sisällä kuitenkin kuohui.
Syksyn järjestäytymiskokousten yhteydessä tuli esille varmasti
koko nykyistä hallitusta hämmentänyt tapaus: kokoukseen oli
kokoontunut suuri määrä opiskelijoita, jotka olivat
tyytymättömiä opiskelijakunnan hallituksen toimintaan.
Muutaman pitkän ja vaiherikkaan kokouksen jälkeen uusi
yhteisymmärrys toiminnasta kuitenkin löytyi. Hallitukseen
otettiin tämän jälkeen uusia jäseniä ja sen toiminta muuttui
jonkin verran. Kaiketi muutos ei kuitenkaan ollut aivan
helpoimmasta päästä, mutta
mielestä kuitenkin hyvä.
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[pullquote-right]
Jostain vanhasta täytyy loppua, jotta jotain uutta voi alkaa.
[/pullquote-right]
– Viime syksy sisältää muutaman viikon elämästäni, joita en
välttämättä haluaisi muistaa. Kaikesta oppii, onhan se totta.

Siltikin minusta tuntuu, että monen monet opiskelijat eivät
edes
tienneet,
että
opiskelijakunnassa
pohdittiin
vallankaappausta. Monen muun tavoin pidän viimesyksyistä
ylilyöntinä ja aivan tarpeettomana. Toki hallitus sai
lisäbuustia tekemiseen, eli siinä määrin se oli hyödyllinen,
mutta se tapa, jolla viimesyksyinen tapahtui, oli mielestäni
asiaton. Tätä vuotta ja kaikkea, mitä se on opettanut, en
kuitenkaan vaihtaisi mihinkään, eikä samaa voi mistään
kirjasta oppia. Koen onnistuneeni. Kuten sanonta sanoo,
jostain vanhasta täytyy loppua, jotta jotain uutta voi alkaa.
[pullquote-right]
Jokaisella on oikeus vaikuttaa, ei vain muutamalla hassulla
hallituslaisella.
[/pullquote-right]
Nyt tammikuun lopussa väistyvän puheenjohtajan ajatukset
opiskelijakunnan tulevaisuudesta ovat avoimet. Paljon työtä on
kuitenkin vielä edessä, eikä se ikinä oikeastaan lopu.
Opiskelijakunta on kuitenkin jäänyt hieman varjoon monien
lukiolaisten keskuudessa. Syyksi tähän puheenjohtaja esittää
nimenomaisesti tiedostamattomuuden siitä, että kaikki
lukiolaiset kuuluvat tasavertaisesti opiskelijakuntaan. Tämä
vie opiskelijakunnan kauemmas opiskelijoista.
– Jokaisella on oikeus vaikuttaa, ei vain muutamalla hassulla
hallituslaisella. Opiskelijakunnan kokoukset ovat kaikille
avoimia, mutta toiset kokevat sinne tulemisen olevan vaikeaa.
Näkyvämpi toiminta ja yhteisöllisyyden lisääminen luovat
opiskelijakunnasta varmasti läheisemmän toimijan. Seuraavan
hallituksen on hyvä jatkaa tästä ja nostaa vielä
opiskelijakunnan imagoa lisää!

