
21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisen työväenopiston j ohtokun-
taan valittiin v. 1969 jäsenien Matvejewin, 
Knusin, Mattssonin sekä Paneliuksen tilalle 
leht. Anne-Marie Beaurain, rva Gun Hem-
ming-Väyrynen, fil.tri. Gunvor Krogerus ja 
fil.maist. Margaretha Starck. Rehtori Gunnar 
Bäck toimi johtokunnan sihteerinä 1.9. 
saakka, jolloin tehtävä siirtyi apulaisrehtori 
Martin Gripenbergille. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 152. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat: kevätluku-
kauden 1969 luento-ohjelmaehdotuksen hy-
väksyminen (7.1. 7 §); seuraavien kurssien 
opettajien valitseminen kevätlukukaudeksi 
1969: geometrian jatkokurssin ja kuvaavan 
tilaston kurssin opettajan, croquis-piirustuk-
sen, öljyvärimaalauksen, kahden saksan kie-
len kurssin ja kolmen venäjän kielen kurssin 
opettajien sekä 7.2. alkaen perämoottori-
kurssin opettajan (7.1. 8, 9 §, 3.2. 27 §, 1.4. 
43, 44 §); hyväksyttiin ehdotus jatkoluku-
kauden aikana pidettävistä kursseista sekä 
jatkolukukauden luento-ohjelma (1.4. 54 §, 
18.4. 65 §); apulaisrehtorina toimivan opet-
tajan tehtävien vahvistaminen ja viran 
täyttäminen (1.4. 52 §, 18.4. 66 §, 27.5. 84 §); 
kirjaston aukioloaikojen vahvistaminen 1.9. 
alkaen (18.4. 67 §); lukuvuoden 1969/70 
lukukausien alkamis- ja päättämispäivien 
vahvistaminen sekä opiston toimintaohjelma-

ehdotuksen hyväksyminen (27.5. 80 §, 8.9. 
113 §); opinto- ja matka-apurahojen myön-
täminen oppilaille (18.4. 63 §); opiston reh-
torin vuoden aikana omalla vastuulla ker-
ralla suoritettavien hankintojen tai urakka-
sopimusten arvon ylärajan vahvistaminen 
(3.2. 21 §); kolmen erikoisluennoitsijan palk-
kion määrääminen (3.2. 26 §); kahta ikälisää 
vastaavan summan takaisin periminen ta-
loudenhoitajalta (1.4. 48 §); lukuvuoden 
ohjelmavihkosen painattaminen ja oppilas-
maksujen säilyttäminen ennallaan (27.5. 
81, 82 §); maksujen periminen harrastepii-
reihin hankittavista tarveaineista opistoon 
kirjoittautumisen yhteydessä (23.6. 92 §); 
opetustilojen luovuttaminen Helsingin seu-
dun kesäyliopiston käyttöön (18.4. 59 §); 
erillisten luentojen ym. sivuosastotoiminnan 
aloittaminen Vartiokylässä, Käpylän-Mau-
nulan seudulla ja Etelä-Kaarelassa (23.6. 
93 §, 8.9. 103 §); kahden luokkahuoneen sisus-
tuksen muuttaminen (8.9. 100 §); eron myön-
täminen kirjastonhoitajalle 1.9. alkaen ja 
vahtimestarille 30.9. alkaen (8.9. 110 §, ^ 
29.9. 128 §); työsopimussuhteisen toimisto-
apulaisen erottaminen toimestaan (29.9. 126 
§); eräiden opintopiirien opettajien ja opet-
tajan sijaisten valitseminen sekä eräiden 
luentopiirien opettajien palkkion vahvista-
minen (8.9. 115 §, 29.9. 122-124 §); sekä sa-
noma- ja aikakauslehtien tilaaminen opiston 
kirjastoon (8.9. 116 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kaupunginhalli-
tukselle esityksiä, jotka mm. koskivat: 
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elokuva- ja rainakoneenkäyttäjien ym. palk-
kion korottamista 6.96 mk:aan tunnilta sekä 
järjestysmiehen ym. palkkion 3.81 mk:aan 
tunnilta (1.4. 45 §); tuntiopettajien palkkioi-
den korottamista 1.4.1969 alkaen (18.4. 
64 §) sekä ylitysoikeuden myöntämistä eräil-
le tileille (7.1. 10 §, 23.12. 149, 150 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tussa lausunnossa puollettiin Vuosaaressa 
sijaitsevan Brandis-nimisen tilan soveltu-
vuutta opiston oppilaiden kesäkodiksi sekä 
luovutettiin tila opistolaisyhdistyksen käyt-
töön (8.9. 107 §, 23.12. 146 §). 
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