
20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpanossa ei v. 1968 tapahtunut muu-
toksia. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 196 
pykälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: opiston rehtorin vuoden aikana omalla 
vastuullaan kerralla suoritettavien hankinto-
jen tai urakkasopimusten arvon ylärajan vah-
vistaminen (11.1. 5 §); sivuosastojen johta-
jantoimien haettavaksi julistaminen ja täyt-
täminen (4.4. 61 §, 19.6. 98 §, 7.8. 110 §); 
eräille opiston luennoitsijoille maksettavat 
palkkiot (4.4. 62 §); opintoapurahojen myön-
täminen (30.5. 70 §, 20.12. 173 §); työkauden 
1968/69 alkamis- ja päättämisajan määrää-
minen, opintomaksujen vahvistaminen sekä 
opetussuunnitelman hyväksyminen (7.8. 111, 
112 §, 5.9. 133 §); opiston laskujen ja maksu-
osoitusten hyväksymisen }a arvopostin kuit-
ta amisen järjestely rehtorin virkavapauden 
aikana (7.8. 120 §, 20.12. 178 §); keskikoulu-
osaston johtajan toimen hoidon järjestä-
minen (5.9. 135 §); rehtorin viran sijaisuuden 
ja siitä aiheutuneen opettajan viran sijaisuu-
den hoidon järjestäminen aikana 1.8.1968— 
30.6.1969 (5.9. 136, 137 §); taloussuunnitel-
maehdotuksen hyväksyminen vuosiksi 1970 
—1979 (13.11. 156 §) sekä eri määrärahojen 
välisten siirtojen suorittaminen (11.1. 9 §, 
5.9. 132 §, 20.12. 184 §). 

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: kouluhalli-
tuksen päätöksen suomenkielisen työväen-
opiston valtionavusta v:lta 1965 hyväk-
symistä muilta osin, mutta valituksen teke-
mistä tuntiopettajien vuosilomakorvausten 
ja sosiaaliturvamaksujen hylkäämistä kos-
kevalta osalta (11.1. 6 §); vuosilta 1964— 
1965 vuokra-arvon lisäyksen perusteella vie-
lä saamatta olevan valtionavun sekä v:n 
1967 valtionavun perusavustuksen ja sen 
loppuerän anomista (27.2. 38 §, 19.6. 99 §); 
opiston tuntiopettajien ja luennoitsijoiden 
palkkioiden sekä eräistä muista tehtävistä 
maksettavien tuntipalkkioiden korottamista 
1.9. lukien (30.5. 76 §, 19.6. 93 §, 16.10. 145 §); 
määrärahan ottamista v:n 1969 talousar-
vioon Tarvon saaressa sijaitsevan kesäkodin 
saunan rakentamista varten (30.5. 83 §); 
opiston viranhaltijain työaikojen vahvista-
mista (5.9. 123 §) sekä ylitysoikeuden myön-
tämistä eräille tileille ja erään määrärahan 
osan siirtämistä seuraavaan vuoteen (11.1. 
10 §, 5.9. 131 §, 13.11. 158 §, 20.12. 181, 183 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tykset opistotalon ullakkokerroksen muutos-
töiden suunnitelman ja kustannusarvion tar-
kistamisesta sekä tarvittavan määrärahan 
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varaamisesta v:n 1969 talousarvioon (27.2. 
16 §) ja lisäksi opistotalon vanhan osan va-
rastokellarin sekä pesu- ja kuivaushuoneiden 
muutostöistä (19.6. 97 §). 

Kouluhallitukselle tehtiin esitykset väes-
tönsuojan muutos- ja kunnostustöiden perus-
parannuskustannusten hyväksymiseksi opis-
totalon arvon lisäykseksi (13.11. 157 §) sekä 
työkauden 1968/69 opetussuunnitelman muu-
tosten ja lisäysten vahvistamiseksi (20.12. 
179 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: kiinteän omaisuuden 
tarkastajien v:n 1967 kertomusta (30.5. 
84 §); Opistolehden tilaamista johtokunnan 

jäsenille ja opettajille (13.11. 161 §); opiston 
viranhaltijain työaikajärjestelyjä (20.12. 195 
§); yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 
(4.4. 58 §) sekä seuraavien yhdistysten avus-
tusanomuksia: Kalliolan Kannatusyhdistyk-
sen, Työkeskus Toimelan Tukiyhdistyksen 
ja Helsingin Kristillisen Kansanopiston Kan-
natusyhdistyksen (7.8. 104—106 §). 

Lisäksi annettiin palkkalautakunnalle lau-
sunto rehtori Kosti Huuhkan virkavapaus-
anomuksen johdosta (30.5. 88 §) sekä pika-
kirjoituksenop. Tuovi Vasamalle lausunto 
hänen tuntipalkkion korottamista koske-
van anomuksensa johdosta (13.11. 165 §). 
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