
20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpano kertomusvuonna oli seuraava: 
puheenjohtajana toimi reht. Kerttu Vainikai-
nen ja jäseninä fil.tri Kauko Joustela, yli-
konst. Jaakko Santanen, toimitt. E. J. Paa-
vola, yhteiskuntat.lis. Matti Kailari, leht. 
Rafael Kontula, merkon. Leo Mäkinen, 
opinto-ohj. Kalle Kuittinen ja toimits. Seppo 
Patrikainen. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 148 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 (30.1. 7 §); opiston v:n 1969 val-
tionavun I erän maksattamisen ja v:n 1968 
valtionavun perusavustuksen anominen (30.1. 
16 §, 26.6. 94 §); edustajan nimeäminen Hel-
singin seudun opistopiirin edustajakokouk-
seen (30.1. 17 §); kurssin järjestäminen luku-
ja kirjoitustaidottomille mustalaisille (4.3. 
42 §); kokeiluluontoisen vieraiden kielten ope-
tustoiminnan aloittaminen Kallion virasto-
talossa (4.3. 43 §); ATK-peruskurssin järjestä-
minen (4.3. 47 §); opintoapurahojen jakami-
nen opistolaisille jatko-opintoja varten (27.5. 
71 §, 27.11. 147 §); jaoston asettaminen tut-
kimaan keskikouluosaston todistusten anto-
oikeusmahdollisuuksia (27.5. 76 §); sivu-
osastojen johtajien toimien täyttäminen 

(27.5. 79 §); työkauden 1969/70 opetussuun-
nitelman, alkamis- ja päättämisajankohdan 
määrääminen sekä opintomaksujen suuruu-
den vahvistaminen (26.6. 90, 92 §, 5.9. 
114 §); opistotalon opetuskeittiön maalaus-
töiden sekä ulkokaton ja syöksytorvien uusi-
misen suorituttaminen (12.8. 108, 109 §); 
opiston osallistuminen Kansalais- ja työväen-
opistojen liiton järjestämiin valtakunnallisiin 
kielitutkintoihin (12.8. 110 §); kaitaeloku-
vauspiirin ottaminen opetusohjelmaan (12.8. 
112 §) ; keskikouluosaston j ohtaj an tehtävien 
järjestäminen (5.9. 117 §); opistotalon auto-
tallin vuokraaminen (5.9. 121 §); luentotilai-
suuksien järjestäminen lauantaisin (31.10. 
132 §); Opistolaisyhdistyksen saaman avus-
tuksen käytön valvonta (27.11. 145 §) sekä 
virkavapauden myöntäminen taloudenhoita-
jalle (27.11. 148 §). 

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 koskivat mm.: opiston toi-
miston viranhaltijain työaikojen vahvista-
mista (30.1. 28 §); vs. rehtorin ja erään opet-
ta jan rehtorien seminaariin osallistumisesta 
sekä kymmenen opiston opettajan kielten 
opettajain kursseille osallistumisesta aiheu-
tuvien kurssimaksujen korvaamista (30.1. 
29 §, 5.9. 119 §); tilapäisten avustajien sekä 
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tuntiopettaj ien palkkioiden korottamista 
(4.3. 41 §, 15.4. 60 §); opiston opintoneuvojan 
virkanimikkeen muuttamista ja palkkauksen 
tarkistamista (15.4. 58 §); määrärahojen 
merkitsemistä v:n 1970 talousarvioon kieli-
studion järjestämiseksi sekä opistotalon liit-
tämiseksi kaukolämpöverkkoon (12.8. 98 §); 
määrärahan saamista kansakoulunopettajille 
järjestettävää uuden matematiikan opetuk-
sen kurssia varten (5.9. 122 §); työväenopis-
ton toiminnan laajentamista Etelä-Kaarelan, 
Haagan, Kannelmäen, Konalan, Pitäjänmäen 
ja Pihlajamäen kaupunginosiin (12.8. 111 §, 
7.10. 127 §); kunnallisen iltaoppikoulun pe-
rustamista (7.10. 129 §); Vuosaaressa sijait-
sevan tilan Nordsand RN:o 520 osoittamista 
suomenkielisen työväenopiston kesäkodiksi 
(31.10. 133 §) sekä ylitysoikeuden saamista 
eräille palkka- ym. tileille (12.8. 101 §, 27.11. 
143, 144 §). 

Lisäksi annettiin yleisten töiden lautakun-
nalle esitys, joka koski v:n 1970 talousarvioon 

tarkoitettuja uudisrakennustöitä ja yli 
150 000 mk maksavia perusparannustöitä 
(4.3. 44 §) sekä palkkalautakunnalle esitykset 
opiston rehtorin ja opettajan virkojen järjes-
telyistä rehtori Kosti Huuhkan virkavapau-
den aikana (27.5. 80, 81 §, 26.6. 84 §) ja vs. 
taloudenhoitajan palkkauksesta (27.11.148 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: yhteiskuntat.maist. 
Elvi Kahalan opintomatka-apuraha-anomus-
ta (4.3. 45 §); opistotalon ullakon rakenta-
mista opetustiloiksi koskevaa aloitetta (7.10. 
128 §); sekä mm. seuraavien yhdistysten 
avustusanomuksia: Kalliolan Kannatusyh-
distyksen, Toimelan Vapaaopiston Tuki-
yhdistyksen, Helsingin Kristillisen Kansan-
opiston Kannatusyhdistyksen sekä Itä-Hel-
singin kansalaisopiston kannatusyhdistyksen 
(15.4. 62 §, 12.8. 103-105, 107 §). 

Lisäksi annettiin palkkalautakunnalle lau-
sunto, joka koski opintoneuvoja Elvi Kaha-
lan sivutoimilupa-anomusta (27.5. 78 §). 
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