
21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpanossa ei v. 1970 tapahtunut muu-
toksia. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 135. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä päätök-
sistä mainittakoon seuraavat: opiston kesä-
majaa varten v:n 1969 talousarvioon vara-
tun 4 800 mk:n määrärahan siirtäminen ker-
tomusvuoden talousarvioon käytettäväksi 
samaan tarkoitukseen sekä rehtorin määrää-
minen hoitamaan kesämajan isännöitsijän 
tehtäviä (16.1. 12, 13 §); opiston rehtorin v. 
1970 ja 1971 omalla vastuulla kerralla suori-
tettavien hankintojen ja urakkasopimusten 
arvon ylärajan vahvistaminen (16.1. 6 §, 
30.12. 128 §); kevätlukukauden 1970 luento-
ohjelmaehdotuksen sekä uusien kurssien 
suunnitelman hyväksyminen (16.1. 14 §); 
käytännön ruotsin kielen kurssin järjestämi-
nen kokeilumielessä liikennelaitoksen henkilö-
kannalle kevätlukukaudella 1970 (10.3. 25 §); 
hyväksyttiin ehdotukset jatkolukukauden ai-
kana pidettävistä kursseista sekä jatkoluku-
kauden luento-ohjelmaksi (22.4. 52, 53 §); 
opinto- ja matka-apurahojen myöntäminen 
oppilaille (22.4. 49 §, 27.5. 70 §); luvan myön-
täminen Pohjola-Norden -yhdistykselle käyt-
tää opiston juhlasalia ja joitakin luokkahuo-
neita (22.4. 56 §); lukuvuoden 1970/71 luku-
kausien pituuden ja toimintaohjelman vahvis-
taminen sekä kevät-ja jatkolukukauden alka-

mis- ja päättymispäivämäärien tarkistaminen 
(27.5. 66 §, 7.9. 80, 87 §); v:n 1971 tilitys-
vuokrien hyväksyminen muuttumattomina 
(27.5. 65 §); lukuvuoden 1970/71 maksujen 
pysyttäminen ennallaan toverikunnan saa-
dessa 50 % kirjoittautumismaksusta toi-
mintaansa varten (27.5. 68 §); lukuvuoden 
ohjelmalehtisen painattaminen (27.5. 67 §); 
seitsemän erikoisluennoitsijan palkkion mää-
rääminen (7.9. 84 §); vaateaulan luovut-
taminen eduskuntavaalien järjestäjien käyt-
töön (7.9. 85 §); sanoma- ja aikakauslehtien 
tilaaminen opiston kirjastoon (10.10. 101 §); 
ns. over-head projektorin hankkiminen käy-
tettäväksi opetuksessa (10.10. 103 §); opis-
ton pitkän tähtäyksen taloussuunnitelman 
hyväksyminen seuraavaksi 10-vuotiskaudek-
si ottaen huomioon, ettei sivuosastojen toi-
mintakysymystä ollut vielä lopullisesti rat-
kaistu (10.10. 104 §); hissien huoltomaksun 
korotuksen hyväksyminen (15.12. 119 §); 
laskujen hyväksymistä ja maksamista kos-
kevien valtuuksien myöntäminen rehtorille 
ja taloudenhoitajalle v:ksi 1971 (15.12. 120, 
121 §); uuden matematiikan jatkokurssin, 
ruotsin kielen käännöskurssin ja leninkiom-
pelun kurssin järjestäminen kevätlukukau-
della 1971 sekä kiertokirjeen lähettäminen 
kaupungin omille laitoksille ruotsin kielen 
käännöskurssin järjestämisestä opistossa 
(30.12. 129 §); kevätlukukauden 1971 luento-
ohjelmaehdotuksen vahvistaminen (30.12. 
131 §); Oma kesämökki ja Aikuiskasvatus ni-
misten kurssien johdon antaminen apul.reht. 
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Gripenbergin tehtäväksi kevätkaudella 1971 
(30.12.130 §) sekä rehtorin oikeuttaminen suo-
rituttamaan opistossa pienehköjä maalaus-
töitä (30.12. 132 §). Johtokunta vieraili 
Brandis-kesämajassa 22.9.1970 (10.10. 105 

Esitykset. Johtokunta teki kaupunginhalli-
tukselle esityksiä, jotka mm. koskivat: tun-
tiopettajien palkkioiden tarkistamista 1.1. 
1970 alkaen (16.1. 9 §, 22.4. 54 §); määrärahan 
myöntämistä Brandis-kesämajan välttämät-
tömiin lämmityskustannuksiin (10.3. 29 §); 
erään tilapäisen opettajanviran muuttamista 
vakinaiseksi viraksi (10.3. 30 §); lisämäärära-
han ottamista v:n 1971 talousarvioon sup-
pean sivuosastotoiminnan järjestämiseksi 
Vartiokylässä ja Maunulassa opintopiirien 
ja luentojen muodossa (22.4. 55 §); talouden-
hoitajan palkan tarkistusajankohdan muut-
tamista (7.9. 78 §) sekä oikeuden myöntämis-

tä huoneistomenojen tilin ylittämiseen (30.12. 
134 §). 

Palkkalautakunnalta anottiin oikeutta 
kahden siivoojan palkan tarkistamiseen toi-
sen ikälisän ja yhden siivoojan palkan kol-
mannen ikälisän suuruista korotusta vastaa-
vasti (10.3. 28 §, 10.10. 102 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin kirjallinen selvitys kiinteän omaisuuden 
tarkastajien tekemistä huomatuksista (27.5. 
71 §) sekä lausunto vuositilintarkastajien 
toverikunnan varoja ja kahvilan aukiolo-
aikoja koskevasta huomautuksesta (7.9. 86 §). 

Esiteltäessä v:n 1969 tilinpäätöstä todet-
tiin, että opiston ilmoitukset eivät saavuta 
suurta osaa ruotsinkielisistä lehdenlukijoista, 
koska vallitsevan ilmoittamisjärjestelmän 
vuoksi ei voida ilmoittaa lehdissä Svenska 
Demokraten, Ny Tid ja Nya Pressen (10.3. 
27 §). 
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