
20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpano v. 1970 oli muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että varapuheen-
johtajana oli lehtori Rafael Kontula sekä 
opiston rehtorin Kosti Huuhkan tilalla vt. 
rehtori Mikko Järvenranta ja 1.8. lukien reh-
tori Toivo Kivimäki itseoikeutettuna jäsene-
nä. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 202 py-
kälää. 

Päätökset'. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: opiston rehtorin kertomusvuonna ja 
v. 1971 omalla vastuulla kerralla suoritetta-
vien hankintojen tai urakkasopimusten ar-
von ylärajan vahvistaminen (13.1. 4 §, 15.12. 
194 §); opistotalon autotallin vuokraaminen 
Helsingin Raamattukoululle (13.1. 9 §); muu-
toksien ja lisäysten tekeminen työkausien 
1969/70 ja 1970/71 opetusohjelmiin (13.1. 
16 §, 15.12. 192 §); kevättyökausien 1970 ja 
1971 yleisluento-ohjelmien hyväksyminen 
(13.1. 17 §, 15.12. 193 §); jäljennöskoneen 
hankkiminen opiston toimistoon (27.2. 33 §); 
virkavapauden ja eron myöntäminen rehtori 
Kosti Huuhkalle, rehtorin tehtävien väli-
aikainen järjestäminen, viran haettavaksi 
julistaminen sekä rehtorin valitseminen (27.2. 
38, 39 §, 10.4. 44 §, 28.5. 81, 92 §, 25.6. 109 §); 
v:n 1971 talousarvion laatimisesta vastuussa 
olevien henkilöiden määrääminen (10.4. 50 §); 

edustajien nimeäminen Helsingin seudun 
opistopiirin edustajakokoukseen sekä kansa-
lais- ja työväenopistojen johtokuntien pu-
heenjohtajille ja jäsenille tarkoitetuille kan-
salaisopistojen neuvottelupäiville (13.1. 13 §, 
10.4. 66 §); pikaluvun kurssin järjestäminen 
kevättyökauden 1970 supistetun ohjelman 
aikana (10.4. 68 §); kertomusvuoden opinto-
apurahojen jakaminen (21.5. 75 §); kielistu-
dion hankkiminen ja valtionavun anominen 
tarkoitukseen (28.5. 82 §, 15.12. 191 §); Vuo-
saaren kesäkodin vastaanottaminen suomen-
kielisen työväenopiston johtokunnan hallin-
toon sekä sen katonkorjaustyön tilaaminen 
(28.5. 91 §, 5.10. 168 §); Kannelmäen sivu-
osaston perustaminen sekä työväenopisto-
toiminnan järjestäminen myös Pihlajamäessä 
(28.5. 94 §); sivuosastojen johtajien nimittä-
minen työkaudeksi 1970/71 (28.5. 95 §, 25.6. 
1C8 §); opistotalon maalaustyön tilaaminen 
(25.6. 113 §); 25. pl:n vakinaisen opettajan 
viransijaisen valitseminen (14.8. 124 §); työ-
kauden 1970/1971 alkamis- ja päättämisajan-
kohdan määrääminen, opintomaksujen suu-
ruuden vahvistaminen sekä opetussuunnitel-
man hyväksyminen (14.8. 126, 127, 141 §); 
keskikouluosaston johtajan tehtävien jär-
jestäminen (14.8. 128 §, 15.12. 190 §); ilta-
oppikoulu jaoston nimeäminen (14.8. 140 §); 
Opistolaisyhdistyksen saamien avustusvaro-
jen käytön valvominen sekä kerhoravintolan 
tilintarkastajien määrääminen (4.9. 143 §, 
15.12. 189 §); johtokunnan suostuminen 
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opintopiirien edustajiston esityksestä opiske-
lijoiden tentittäväksi ja sitä koskevan tilai-
suuden järjestäminen (5.10. 167 §); ooppera-
päivien luentojen järjestäminen (29.10. 177§); 
eron myöntäminen Meilahden osaston johta-
jalle ja uuden johtajan nimeäminen (15.12. 
186, 187 §) sekä rehtori Kosti Huuhkan muo-
tokuvan maalauttamista käsittelevän toimi-
kunnan muodostaminen (15.12. 195 §). 

Suomenkielisen työväenopiston juhlasalia, 
Viipurinsalia, kerhohuoneita ym. huonetiloja 
luovutettiin 53 eri vuokraajalle kokousten, 
juhlien, kurssien, näytäntöjen ym. tilaisuuk-
sien järjestämistä varten vuokran ja ylimää-
räisten kulujen korvaamista koskevilla eh-
doilla. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä, jotka koskivat mm.: tuntiopetta-
jien palkkioiden korottamista 1.1.1970 alkaen 
(13.1. 12 §); kahden opettajanviran perusta-
mista (27.2. 35 §); opiston v:n 1970 valtion-
avun perusavustuksen ennakon I erän mak-
sattamista, v:n 1966 ja 1967 valtionavun 
loppuerän määräämistä koskevista päätök-
sistä valittamista KHO:een sekä v:n 1969 
valtionavun perusavustuksen ja sen loppu-
erän anomista (13.1. 22 §, 21.5. 79 §, 14.8. 
137 §, 4.9. 149 §); kaukolämmitysverkkoon 
liittymistä ja kielistudion hankkimista var-
ten varattujen määrärahojen käyttöä (10.4. 
60, 63 §); tilapäisten avustajien palkkioiden 
korottamista (10.4. 62 §); Tarvon kesäkodin 
luovuttamista pois suomenkielisen työväen-
opiston johtokunnan hallinnosta 15.9. men-
nessä (28.5. 91 §); lisämäärärahan saamista 
vuosikorjausmenoihin sekä määrärahan va-
raamista v:n 1971 talousarvioon Vuosaaren 
kesäkodin perusparannustöitä ja saunan ra-
kentamista varten (25.6. 111, 112 §, 5.10. 
164 §); opiston laitosmiehen Aarne Linnalan 
eläkepäätöksen vahvistamista (5.10. 160 §); 
työväenopiston pitkän tähtäyksen talous-
suunnitelmaa vuosiksi 1972-1981 (29.10. 
172 §); uuden toimistoapulaisen viran perus-
tamisen tarpeellisuutta valtionavun saami-
seksi viran palkkamenoihin (15.12. 200 §) sekä 

matka-avustusten saamista edustajien osal-
listumista varten seuraaviin kokouksiin, 
kursseille ym.: Kansalais- ja työväenopisto-
jen liiton edustajakokoukseen sekä kielten-
opettajien ja aikuispedagogiselle kursseille 
(10.4. 54, 55 §), Karjaalla järjestettäville tai-
deopettajien kursseille (4.9. 154 §) sekä rehto-
rien joululomaseminaariin (15.12. 201 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nalle tehtiin esitys työväenopiston kansakou-
lun supistamisesta tai lakkauttamisesta (13.1. 
21 §); kaupunkisuunnittelulautakunnalle esi-
tettiin paikoituksen rajoittamista opistotalon 
julkisivun kohdalla (27.2. 36 §); yleisten töi-
den lautakunnalle tehtiin määrärahaesitys 
v:n 1971 talousarvioon opistotalon ullakko-
kerroksen muutostöiden suorittamista sekä 
toimistotilojen uudelleenjärjestelyä varten 
(27.2. 37 §) sekä kotitalouslautakunnalle esi-
tettiin, että se anoisi opetuskeittiötään varten 
muualta tilaa ja luovuttaisi opistotalosta 
vuokraamansa tilan opistolle (15.12. 199 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Helsingin kaupungin 
työväenopistojen opettajat -yhdistyksen sekä 
maist. Kerttu Kirveen matka-apuraha-ano-
muksia (10.4. 45, 52 §, 14.8. 122 §, 5.10. 
163 §); Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Helsin-
gin Piirijärjestön vapautusanomusta vuok-
ran maksamisesta (10.4. 46 §); Itä-Helsingin 
Kansalaisopiston perustamisen tarpeellisuut-
ta ja kannatusyhdistyksen avustusanomuksia 
(28.5. 90 §, 14.8. 121 §, 15.12. 185 §). Lisäksi 
annettiin kaupunginhallitukselle lausunto 
yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä 
seuraavien yhdistysten avustusanomuksista: 
Helsingin Kristillisen kansanopiston, Kallio-
lan Kannatusyhdistyksen, Työkeskus Toi-
melan Tukiyhdistyksen ja Helsingin Raa-
mattukoulusäätiön (10.4. 64 §, 14.8. 117-
120 §). 

Palkkalautakunnalle annettiin lausunto 
kirjastonhoitajan ja taloudenhoitajan sivu-
toimilupa-anomuksista (14.8. 123 §, 4.9. 
151 §). 
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Lisäksi annettiin kaupunginkanslialle lau-
sunto saamatta olevista valtionapujen mää-
ristä (10.4. 61 §). 

Kansalais- ja työväenopistojen liitolle an-
nettiin lausunto liiton sääntöjen muuttami-
sesta (13.1. 8 §). 
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