
20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpano v. 1966 oli sama kuin edellisenä 
vuonna. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 216 pykä-
lää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: opiston rehtorin omalla vastuullaan ker-
ralla suoritettavien hankintojen tai urakka-
sopimusten arvon ylärajan vahvistaminen 
(21.1. 6 §); opintoapurahojen myöntäminen 
opistolaisille jatko-opintoja varten (25.5. 87 
§, 21.12. 210 §); työkauden 1966/67 opinto-
maksujen vahvistaminen, alkamis- ja päättä-
misajan määrääminen sekä opetussuunnitel-
man hyväksyminen (25.5. 95, 96 §, 6.9. 151 
§); virkavapauden myöntäminen opiston reh-
torille ja siitä aiheutuvien viransijaisuuksien 
järjestäminen (28.7. 116, 117 §, 14.10. 178 §, 
11.11. 196 §); opiston sivuosastojen johtajien 
määrääminen 15.8.1966—15.6.1967 väliseksi 
ajaksi (28.7. 121 §); keskikoulupiirien valvo-
jan palkkaaminen työkaudeksi 1966/67 (6.9. 
152 §); toimeenvahvistuskirjan antaminen 
eräälle opiston opettajalle (6.9. 160 §); eron 
myöntäminen toimistonhoitajalle eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi (11.11. 198 §); avustuksen 
maksaminen Itä-Helsingin kulttuuriviikon 
päätoimikunnalle viikon aiheuttamia kustan-
nuksia varten (14.10. 177 §, 21.12. 212 §); 
opiston taloussuunnitelman hyväksyminen 
vuosiksi 1968—1977 (21.12. 213 §). 

Johtokunta teki useita päätöksiä opisto-
talon juhlasalin, Viipurinsalin, kerhohuonei-
den ja muiden huonetilojen vuokraamisesta 
eri yhdistyksille ym. kokousten, juhlien, kurs-
sien tai vastaavien tilaisuuksien järjestämistä 
varten. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä, jotka mm. koskivat: valitusta kou-
luhallituksen päätöksistä työväenopiston 
vuosien 1962 ja 1964 valtionavun suorittami-
sesta (23.3. 52 §, 9.8. 128 §); talonmies-läm-
mittäjän viran lakkauttamista (23.3. 54 §); 
mahdollisuuksien tutkimista elimen asetta-
miseksi edistämään erilaista yleishyödyllistä 
sivistys- ja kulttuuritoimintaa kaupungin 
osalta (23.3. 57 §); opiston v:n 1966 valtion-
avun ennakkoa (21.1. 19 §, 23.3. 58 §, 28.7. 
124 §); määrärahan myöntämistä opistolais-
ten osallistumista varten Tampereella pidet-
täviin kansalais- ja työväenopistojen kulttuu-
ripäivien kilpailuihin (23.3. 59 §); valitus-
ta kouluhallituksen tekemän opiston omien 
rakennusten vuokra-arvon määräämisperus-
teita koskevan päätöksen johdosta (20.4. 67 
§); tuntiopettajien ym. palkkioiden korotta-
mista (25.5. 86 §); sivuosaston perustamista 
Lauttasaareen syyslukukauden alusta (25.5.88 
§);opiston sivutoimisen taloudenhoitaj an viran 
muuttamista päätoimiseksi (28.7. 120 §, 6.9. 
143 §); määrärahojen ylitysoikeuden myöntä-
mistä alueiden puhtaanapito- ja hoitokustan-
nuksia varten (9.8. 139 §, 21.12. 216 §) sekä 
matka- ja päivärahojen myöntämistä opiston 
johtokunnan ja opettajakunnan edustajille 
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Kuopiossa pidettäville Työväenopistojen Lii-
ton luento- ja opintopäiville osallistumista 
varten (14.10. 178 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: yleishyödyllisten yri-
tysten ja laitosten avustamiseen varatun 
määrärahan jakamista eri järjestöille (23.3. 
57 §); Kalliolan ja Toimelan Vapaaopistojen 
sekä Helsingin Kristillisen Kansanopiston 
avustusanomuksia (28.7. 112—114 §) sekä 

perhekasvatusta koskevan opetus- ja luento-
toiminnan järjestämistä (21.12. 211 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle 
puoltava lausunto opiston väestönsuojan 
kunnostamista koskevien muutospiirustusten 
hyväksymiseen nähden (21.1. 16 §) sekä ra-
kennusviraston talorakennusosastolle Puotin-
kylän kartanon muutostyön luonnospiirus-
tuksista (6.9. 153 §). 
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