
19. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpano v. 1971 oli muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että varapuheen-
johtajaksi leht. Rafael Kontulan tilalle va-
littiin yhteiskuntat.maist. Viljo Ripatti sekä 
jäseneksi yhteiskuntat.lis. Matti Kailarin 
tilalle maat. ja metsät.kand. Leena Maijala. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 12 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 181 pykä-
lää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: raamattutiedonpiirin perustaminen 
(28.1. 19 §); virkamiestyöryhmän asettami-
nen laatimaan lausuntoluonnos kaupungin 
kulttuuripolitiikkaa tutkineen komitean mie-
tinnöstä (28.1. 22 §); keskikouluosaston luku-
suunnitelman hyväksyminen työkaudeksi 
1970/71 (25.2. 35 §); kahden vakinaisen 24. 
pl:n opettajan viran julistaminen haetta-
vaksi sekä vieraiden kielten ja yhteiskunnal-
listen aineiden opettajan vakinaisten virko-
jen täyttäminen (1.4. 50 §, 12.5. 71, 72 §); 
opiston v:n 1972 talousarvioehdotuksen laa-
timisesta vastuussa olevien henkilöiden mää-
rääminen (1.4. 51 §); kielistudiolaitteiden ti-
laaminen, opettajien koulutuksen järjestä-
minen kielistudion käyttöön perehdyttämi-
seksi sekä ulkopuolisten käyttäessä studiota 
siitä perittävän vuokran vahvistaminen (1.4. 
56 §, 26.8. 127 §); talonmies-vahtimestarin 
palkkaaminen opistoon ja asunnon järjestä-
minen (1.4. 57 §, 12.5. 86 §, 25.11. 162 §); 

Vuosaaren kesäkotialueen luovuttaminen 
Helsingin Työväenopiston Opistolaisyhdis-
tyksen käyttöön, kesäkodin saunan rakenta-
minen ja päärakennuksen katon korjaami-
nen (1.4. 63 §, 12.5. 83, 85 §, 26.5. 92 §, 7.10. 
142 §); kertomusvuoden opintoapurahojen 
jakaminen (12.5. 80 §, 25.11. 158 §, 16.12. 
180 §); opintomaksujen vahvistaminen työ-
kaudelle 1971/72 (12.5. 82 §); maalaustöiden 
suorittaminen opistotalossa (12.5. 87 §); 
kotitalouslautakunnan käytössä olevien opis-
totalon huonetilojen vuokrasopimuksen irti-
sanominen tilojen saamiseksi kuvataidepii-
rien käyttöön (12.5. 88 §); työkauden 1971/72 
alkamis- ja päättämisajankohdan määräämi-
nen sekä pääopiston ja sivuosastojen opetus-
suunnitelmien hyväksyminen (23.6. 95, 100 
§, 26.8. 122 §); työkauden 1970/71 toiminta-
kertomuksen hyväksyminen (23.6. 96 §); 
sivuosastojen johtajien toimien täyttäminen 
toimikaudeksi 1971/72 (23.6. 104 §); rehtori 
Kivimäen nimittäminen virkaansa sekä toi-
meenvahvistuskirjan antaminen hänelle 
(26.8. 128 §); sanoma- ja aikakauslehtien ti-
laaminen opiston kirjastoon ja lukusaliin 
v:ksi 1972 (7.10. 133 §); jatkotasoisen ooppe-
rastudion ottaminen opiston opetusohjel-
maan (7.10. 138 §); edustajien nimeäminen 
Kansalais- ja työväenopistojen liiton neuvot-
telupäiville sekä rehtorien joululomaseminaa-
riin (7.10. 140 §, 16.12. 177 §); järjestelyt tai. 
hoit. Kaasisen virkavapauden aikana, eron 
myöntäminen hänelle ja taloudenhoitajan vi-
ran täyttäminen (21.10. 147 §, 25.11. 159, 
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161 §); oman auton käyttöoikeuden myöntä-
minen opiston vahtimestarille virkatehtävis-
sä (21.10. 151 §); työkauden 1971/72 opetus-
ohjelman muutosten ja kevätlukukauden 
yleisluento-ohjelman hyväksyminen (25.11. 
165, 166 §); niittyalueen vuokraaminen opis-
tolle Uutelan ulkoilualueelta lentopallokent-
tänä ym. käytettäväksi (16.12. 170 §); Hel-
singin Työväenopiston Opistolaisyhdistyksen 
kerhoravintolan tilintarkastajien valitsemi-
nen (16.12. 172 §); opiston rehtorin v. 1972 
omalla vastuulla suoritettavien hankintojen 
ja urakkasopimusten arvon ylärajan vahvis-
taminen (16.12. 173 §) sekä eräiden tilisiirto-
jen hyväksyminen (21.1. 12 §, 23.6. 108 §, 
21.10. 152 §, 16.12. 174 §). 

Suomenkielisen työväenopiston juhlasalia, 
Viipurinsalia, kerhohuoneita ym. huonetiloja 
luovutettiin 59 eri vuokraajalle kokousten, 
juhlien, kurssien, näytäntöjen ym. järjestä-
mistä varten mm. sillä ehdolla, että ao. vuok-
raaja korvaa henkilökunnalle aiheutuneen 
ylimääräisen työn sekä valaistus- ym. ku-
lut. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä, jotka koskivat mm.: opiston toi-
miston viranhaltijain palkkauksen tarkista-
mista (21.1. 11 §); opiston tuntiopettajien ja 
tilapäisten avustajien palkkioiden korotta-
mista 1.1. ja 1.9.1971 lukien (28.1. 18, 20 §); 
v:n 1971 valtionavun I erän saamista, koulu-
hallituksen päätöksiä v:n 1967 ja 1968 val-
tionapuasioissa sekä v:n 1970 valtionavun 
perusavustuksen anomista (28.1. 16 §, 25.2. 
42, 43 §, 1.4. 46 §, 26.8. 121 §); tilojen saa-
mista opiston taideopetusta varten joko 
kotitalouslautakunnan käytössä olevista ti-
loista tai muualta (1.4. 60 §); 7. pl:n toi-
mistoapulaisen viran perustamista 1.1.1972 
lukien (1.4. 62 §, 16.12. 175 §); kaupun-
gin iltaoppikoulun perustamista ja kus-
tannusarviota (12.5. 78 §); opiston kesäkodin 
saunan rakentamista, rakennuslupahakemus-
ta sekä pääpiirustusten hyväksymistä (1.4. 
64 §, 26.8. 123 §); v:n 1972 talousarvioehdo-
tusta ja talousarvioon otettavia peruspa-

rannustöitä (26.5. 90 §, 26.8. 124 §); opiston 
irtaimiston murtovakuutusta (7.10. 137 §); 
päivärahojen ja matkakulujen suorittamista 
opiston johtokunnan edustajille sekä opiston 
rehtorin ja vs. apulaisrehtorin oikeutta-
mista tekemään virkamatka Tampereen työ-
väenopistossa pidettävään neuvottelutilai-
suuteen sekä luento- ja neuvottelupäiville 
(7.10. 140 §) ja virkavapauden myöntämistä 
opiston taloudenhoitajalle (21.10. 146 §). 

Palkkalautakunnalle tehtiin esitys opis-
ton 25. pl:n vakinaisen opettajan viran täyt-
tämisestä virkaa haettavaksi julistamatta 
ajaksi 16.7.1971-30.6.1972 (26.5. 93 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tykset opiston toimistotilojen uudelleenjär-
jestelystä (28.1. 17 §) sekä v:n 1972 talous-
arvioon opiston muutostöitä varten varatta-
vista määrärahoista (25.2. 38 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: kulttuuripolitiikkaa 
tutkivan komitean mietintöä (25.2. 31 §); 
kotitalouslautakunnan Helsinginkatu 26:ssa 
sijaitsevan opetuskeittiön käyttöoikeuden 
irtisanomisasiaa (23.6. 97 §); kaupungin kiin-
teän omaisuuden tarkastajien v:n 1971 kerto-
musta (26.8. 126 §) ja kokoontumistilakomi-
tean mietintöä (25.11. 154 §); lisäksi annet-
tiin lausunto seuraavien henkilöiden ym. ano-
muksista matka-apurahan saamiseksi: keski-
kouluosaston johtajan ja Itäisen osaston joh-
tajan (25.2. 29 §), Helsingin kaupungin työ-
väenopistojen opettajat -yhdistyksen (12.5. 
70 §), opiston jazztanssipiirin (12.5. 81 §) 
sekä op. Juhani Meriluodon anomusta mat-
ka-avustuksen myöntämiseksi 13:lle kiel-
tenopettajalle (7.10. 139 §). 

Vielä annettiin kaupunginhallitukselle lau-
sunto seuraavista avustusanomuksista: yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten (1.4. 54 
§), Helsingin Työväen Shakkikerhon (1.4. 
68 §) sekä Helsingin Kristillisen Kansan-
opiston Kannatusyhdistyksen, Helsingin 
Raamattukoulusäätiön, Itä-Helsingin Kan-
salaisopiston Kannatusyhdistyksen, Kallio-
lan Kannatusyhdistyksen, Työkeskus Toime-
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lan Tukiyhdistyksen ja Vapaan Taidekoulun 
Kannatusyhdistyksen avustusanomuksista 
(26.8. 112 §). 

Opetus- ja sivistystointa johtavalle apu-
laiskaupunginjohtajalle annettiin lausunto 
rehtori T. O. Kivimäen ja palkkalautakun-
nalle apul.reht. Mikko Järvenrannan virka-
vapausanomuksesta (1.4. 61 §, 12.5. 73 §). 

Palkkalautakunnalle annettiin lisäksi lau-
sunto kirj.hoit. Elvi Kahalan, tal.hoit. Martti 
Kaasisen ja opett. Juhani Meriluodon sivu-
toimilupa-anomuksista (23.6. 101, 107 §, 
26.8. 118 §). 

Kansalais- ja työväenopistojen liitolle an-
nettiin lausunto kansalaisopistotoimikunnan 
mietinnöstä (16.12. 179 §). 
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