
20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano v. 1965 oli edelli-
seen vuoteen verrattuna muuttunut seuraa-
vasti: varapuheenjohtajana toimi lakit.lis. 
Aune Mäkinen-Ollinen sekä uusina jäseninä 
valtiot.kand George Paile ja reht. Kerttu 
Vainikainen sekä entiset varajäsenet f il. tri 
Kauko Joustela ja varastomest. Eino Sihvo-
nen. Johtokunnan jäsenen siht. Pentti Auran 
kuoleman jälkeen tuli hänen tilalleen 14.10. 
lukien opintosiht. Kalle Kuittinen. Johtokun-
nan sihteerinä toimi opiston reht. Kosti 
Huuhka 3.9. saakka ja sen jälkeen opiston 
apul.reht. Mikko Järvenranta. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 10 ko-
kousta, joiden pöytäkirjat sisälsivät 196 py-
kälää. 

Päätökset. Johtokunta teki kertomusvuon-
na mm. seuraavat päätökset: päätettiin hy-
väksyä opiston työkauden 1965/66 opetus-
suunnitelma (28.5. 87 §, 3.9. 117 §), vahvistet-
tiin työkauden alkamis- ja päättymisajat 
(28.5. 86 §) sekä kannettavat opintomaksut 
(10.8. 103 §) ja hyväksyttiin kouluhallituk-
selle esitettäväksi lisäys em. opetussuunnitel-
maan (30.12. 189 §); päätettiin hyväksyä län-
tisen, itäisen ja pohjoisen sivuosaston perus-
tamissuunnitelma ja lähettää se kaupungin-
hallitukselle (29.4. 74 §); uusia osastoja varten 
päätettiin palkata kolme työsopimussuhtees-
sa olevaa tuntiopettajaa ajaksi 15.8.—31.12. 
1965 ja edelleen 1.1.—14.6.1966 väliseksi 
ajaksi (10.8. 104 §, 30.12. 193 §), lisäksi hy-
väksyttiin pohjoisen sivuosaston opetusohjel-
man täydennys sekä oikeutettiin opiston reh-
tori ratkaisemaan käytännöllisestä järjeste-

lystä aiheutuvat muutokset (30.12. 194 §); 
päätettiin vahvistaa apulaisrehtorin opetus-
ja muu työvelvollisuus (3.9. 115 §); keskikou-
lupiirien valvojaksi työkauden 1965/66 aika-
na päätettiin palkata fil.maist. Aino Takki 
(3.9. 116 §); opiston rehtorin omalla vastuul-
laan kerralla suoritettavien hankintojen tai 
urakkasopimusten arvon yläraja päätettiin 
vahvistaa enintään 5 000 mk:ksi (29.1. 7 §); 
apurahoja päätettiin myöntää 9 opistolaiselle 
jatko-opintoja varten yht. 2 500 mk sekä 10 
opistolaiselle 70 mk kullekin kesäkursseil-
le osallistumista varten (28.5. 88 §, 3.12. 
176 §). 

Työväenopiston ja Helsingin kaupungin-
teatterin välinen, opistotalon juhlasalin ja 
näyttämötilojen käyttöä toimikautena 1965/ 
66 koskeva vuokrasopimus, jonka ehdot oli-
vat samat kuin Helsingin Kansanteatteri-
Työväenteatterin kanssa v. 1964 tehdyssä 
sopimuksessa, päätettiin hyväksyä (3.9. 
119 §), samojen tilojen vuokrauksesta Yleis-
radio Oy:n käyttöön tehty vuokrasopimus 
päätettiin uusia 1.1.1966 lukien (3.9. 124 §, 
3.12. 175 §); pohjoisen sivuosaston moottori-
opin- ja näyttämöpiirien tarvitsemat toimi-
tilat päätettiin vuokrata 15 mk:n suurui-
sesta korvauksesta kokoontumiskerralta (3.9. 
117 §); toimistonhoit. Urho Ilmasen opisto-
talosta vuokraamaa asuntoa koskeva vuokra-
sopimus hyväksyttiin päättyväksi 31.12.1965 
(3.12. 171 §); opistotalon väestönsuojan muu-
tospiirustukset kustannusarvioineen päätet-
tiin hyväksyä ja lähettää kaupunginhallituk-
selle sekä anoa samalla, että kunnostamistöi-
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tä varten myönnettäisiin lisämääräraha (29.4. 
7 3 §)-

Opiston luonnontiedon saliin päätettiin 
tilata tarvittava kalusto (29.4. 72 §) sekä juh-
lasaliin valonheittimet ohjauslaittein een 
(10.8. 106 §); lisäksi päätettiin sanoma- ja 
aikakauslehtien tilaamisesta opiston kirjasto-
lukusaliin v:ksi 1966 (22.10. 138 §). 

Liikenneopetuksen järjestäminen päätet-
tiin ottaa käsiteltäväksi seuraavan työkau-
den opetusohjelmaa suunniteltaessa (3.12. 
174 §). 

Opiston rehtoria kehotettiin ottamaan opis-
toon toinen päätoiminen ja työsopimussuh-
teeseen palkattava vahtimestari 1.1.1966 lu-
kien, mikäli talousarvioon otettaisiin ao. mää-
räraha johtokunnan ehdotuksen mukaisesti. 
Samalla oikeutettiin rehtori vuokraamaan 
vahtimestarille asuinhuoneisto opistotalosta 
(3.12. 172 §). 

Opistotalon juhlasalin, Viipurinsalin, ker-
hohuoneiden ja muiden huonetilojen vuokraa-
misesta eri yhdistyksille ym. kokousten, juh-
lien, kurssien tai vastaavien tilaisuuksien jär-
jestämistä varten tehtiin useita päätöksiä. 

Lisäksi päätettiin ilmoittaa kaupunginhal-
litukselle, ettei sellaisia työväenopiston tehtä-
viä, joista aiheutuvat menot kuuluivat val-
tionavun piiriin, ollut siirretty muualla suori-
tettavaksi (30.12. 186 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: v:n 
1965 valtionavun ennakon I erän anomista 
(29.1. 25 §), tyytymistä v:lle 1963 myönnet-
tyä valtionapua koskevaan päätökseen (15.2. 
41 §) sekä v:n 1964 valtionavun perusavus-
tuksen ja sen loppuerän anomista (10.8. 
105 §); opiston rehtorin oikeuttamista teke-
mään virkamatka aikana 25.9.—4.10. Neu-
vostoliittoon (3.9. 118 §) sekä hänen palkkan-
sa korottamista (3.12. 173 §); opistotalon kel-
larin korjaustöiden suorittamista sekä talon 
liittämistä kaukolämmitysverkostoon (10.8. 
108 §); ilmoitusten julkaisemista opiston sivu-
osastojen toiminnan aloittamisesta myös esi-
kaupunkialueiden paikallislehdissä (3.9. 
123 §) sekä opiston ilmoitustilan tarpeen otta-
mista huomioon, mikäli kaupungin toimesta 
pystytettäisiin ilmoitustauluja eri kaupungin-
osiin (30.12. 191 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: opiston pikakirjoituk-
sen opettajan palkkiokysymystä (15.2. 42 §); 
yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avus-
tamiseen varatun määrärahan jakamista eri 
järjestöille (25.3. 61 §); Kalliolan Vapaaopis-
ton avustusanomusta (10.8. 101 §) sekä opis-
ton keskikoulupiiriin pyrkineiden valinta-
perusteiden johdosta tehtyä valitusta (10.8. 
102 §, 22.10. 152 §). 
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