
20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpano v. 1967 oli edelleen sama, paitsi 
että kaupunginhallituksen edustajana os. 
pääll. Osmo Vesikansan tilalla oli kouluneu-
vos Jussi Saukkonen. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 185 py-
kälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: opiston rehtorin vuoden aikana omalla 
vastuullaan kerralla suoritettavien hankinto-
jen tai urakkasopimusten arvon ylärajan vah-
vistaminen (4.1. 5 §); opettajakunnassa ta-
pahtuneiden muutosten hyväksyminen (4.1. 
8 §); opintoapurahojen myöntäminen opisto-
laisille jatko-opintoja varten (5.5. 60 §, 27.11. 
152 §); työkauden 1967/68 opintomaksujen 
vahvistaminen, alkamis- ja päättämisajan 
määrääminen sekä opetussuunnitelman hy-
väksyminen (29.5. 71, 72 §, 1.9. 111 §); opis-
ton sivuosastojen johtajien nimittäminen 
(11.8. 84 §); kevätlukukauden 1967 ja työ-
kauden 1967/68 opetusohjelman muutosten 
ja lisäysten sekä kevätlukukauden 1967 yleis-
luento-ohjelman hyväksyminen, rehtorin oi-
keuttaminen ratkaisemaan käytännöllisistä 
järjestelyistä mahdollisesti aiheutuvat muu-
tokset ym. (4.1. 7, 9 §, 27.12. 185 §); jaoston 
asettaminen selvittämään kysymystä työ-
väenopistot oiminnan j är j estämisestä kau-
pungin itäisellä alueella (11.8. 102 §); opiston 

sisäisen organisaation järjestäminen (11.8. 
103 §); keskikouluosaston johtajan tehtävien 
järjestäminen (1.9. 117 §); rehtorin viran-
sijaisena 16.8.1966—30.6.1967 välisenä ai-
kana toimineen apulaisrehtorin palkkauksen 
oikaiseminen (1.9. 118 §); Opistolehden tilaa-
minen johtokunnan jäsenille sekä opiston 
opettajille (19.10. 136 §) ja virkapukujen 
hankkiminen opiston vahtimestareille (19.10. 
137 §). 

Johtokunta teki useita päätöksiä opisto-
talon juhlasalin, Viipurinsalin, kerhohuonei-
den ja muiden huonetilojen vuokraamisesta 
määrätyin ehdoin eri yhdistyksille ym. ko-
kousten, juhlien, kurssien tai vastaavien tilai-
suuksien järjestämistä varten. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä, jotka mm. koskivat: työväenopis-
totaloon sijoitetun kaupungin omistaman 
akateemikko Sam Vannin seinämaalauksen 
»Contrapunctus» lainaamista taiteilijan omien 
töiden näyttelyihin (8.3. 45 §); opiston sivu-
toimisen taloudenhoitajan palkkioviran 
muuttamista päätoimiseksi vakinaiseksi vi-
raksi (20.3. 52 §); matka- ja päivärahojen 
maksamista kahdeksalle edustajalle ja rehto-
rille osallistumista varten Työväenopistojen 
Liiton edustajakokoukseen (20.3. 56 §); toi-
mikunnan tai komitean asettamista selvittä-
mään iltaoppikouluopetuksen lisäämistä ja 
tehostamista sekä 4-jäsenisen jaoston nimeä-
mistä työväenopistossa annettavan keski-
kouluopetuksen kehittämiseksi (20.3. 57 §); 
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10. pl:n vakinaisen vahtimestarin viran muut-
taminen työsopimussuhteiseksi (29.5. 76 §); 
anomuksen lähettämistä v:n 1966 valtion-
avun perusavustuksen ja sen loppuerän saa-
mista varten (11.8. 93 §); työväenopiston 
sivuosastotoiminnan järjestämistä kaupungin 
itäisellä alueella (19.10. 138 §); toimistonhoi-
tajan ja vahtimestarin eläkkeiden myöntä-
misestä tehtyjen päätösten alistamista koulu-
hallituksen vahvistettavaksi valtionavun saa-
miseksi (19.10. 139 §); toimikunnan asetta-
mista selvittämään vapaan sivistystyön edis-
tämistoimenpiteitä kaupungissa (19.10.142 §); 
tuntiopettajien ja luennoitsijoiden palkkioi-
den tarkistamista (29.5. 73 §, 27.12. 176, 
180 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: opiston juhlasalin 
vuokraamista Suomi-Neuvostoliitto-Seuran 
Helsingin Piirijärjestön vuosikokousta var-
ten (8.3. 17 §); valtuustoaloitetta kulttuuri-, 

sosiaali- ja virkistyspalvelusi en järjestämi-
seksi vuoro- sekä ilta- ja yötyön tekijöille 
(11.8. 83 §); yleishyödyllisten yritysten ja lai-
tosten (5.5. 59 §) sekä seuraavien yhdistysten 
avustusanomuksia: Kalliolan Kannatusyh-
distyksen, Työkeskus Toimelan Tukiyhdis-
tyksen, Helsingin Kristillisen Kansanopiston 
Kannatusyhdistyksen, Tapanilan Setlemen-
tin ja Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston 
Kannatusyhdistyksen (11.8. 94, 95, 96 §, 
19.10. 123, 124 §). 

Lisäksi annettiin palkkalautakunnalle lau-
sunto Helsingin kunnallisten koulujen hen-
kilökunta -yhdistyksen tekemästä esityksestä 
vahtimestareille, talonmies-lämmittäjille ym. 
maksettavien ylimääräisten palkkioiden ko-
rottamisesta (29.5. 75 §) sekä opistolaiselle 
I r ja Niemimaalle vastine tupakanpolton kiel-
tämistä opiston ravintolassa koskevaan kir-
jeeseen (27.12. 173 §). 
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