
20. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpanossa ei v. 1971 tapahtunut muu-
toksia. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 141. Varsinaisten kokousten lisäksi 
keskusteltiin kansalaisopistomietinnöstä var-
ta vasten 18.10. järjestetyssä tilaisuudessa. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä päätök-
sistä mainittakoon seuraavat: tilojen luo-
vuttaminen Helsingin seudun kesäyliopiston 
käyttöön seminaaria ja työryhmiä varten 
kesäkuun ensimmäisellä ja elokuun kolman-
nella viikolla (16.2. 20 §); opistotalon tiloista 
eri laitosten maksamien vuokrien pysyttä-
minen ennallaan v. 1972 (16.3. 34 §); hyväk-
syttiin ehdotukset jatkolukukauden kurssi-
ja luento-ohjelmiksi (13.4. 44, 45 §); opinto-
ja matka-apurahojen myöntäminen oppi-
laille (13.4. 46 §); lukuvuoden 1971/72 kir-
joittautumismaksun pysyttäminen entisen 
suuruisena toverikunnan saadessa siitä 50 
% toimintaansa varten sekä vieraiden kiel-
ten lisämaksun korottaminen (25.5. 56 §); 
lukukausien alkamis- ja päättymispäivien 
vahvistaminen lukuvuodeksi 1971/72 (25.5. 
57 §); lukuvuoden ohjelmalehtisen painatta-
minen (25.5. 58 §); kahden suurimman sti-
pendin markkamäärän korottaminen (25.5. 
59 §); kansalais- ja työväenopistoja koskevia 
periaatteellisia kysymyksiä käsittelevän ko-
kouksen järjestäminen syyslukukauden 1971 
alussa (15.6. 74 §); lukuvuoden täydentävän 

toimintaohjelman vahvistaminen (7.9. 87 §); 
seitsemän erikoisluennoitsijan palkkion sekä 
Leikki-ikäisiä lapsia -nimisen kurssin opet-
tajan erikoispalkkion määrääminen (7.9. 
88 §, 26.10. 110 §); varareht. Martin Gripen-
bergin määrääminen toimimaan opiston kou-
lutusasiamiehenä kaupungin henkilöasiain-
keskuksen koulutusosastossa 1.10. alkaen 
(7.9. 90 §); sanoma- ja aikakauslehtien tilaa-
minen oppilaskirjastoon (7.9. 93 §); rehtorin 
ja vararehtorin lähettäminen neuvottelupäi-
ville Tampereelle (26.10. 109 §); kaiteen 
hankkiminen opiston ulkoportaikkoon (26.10. 
112 §); opiston rehtorin omalla vastuulla 
kerralla suoritettavien hankintojen ja urak-
kasopimusten arvon ylärajan vahvistaminen 
v:ksi 1972 (28.12. 119 §); vararehtorin valit-
seminen yhdysmieheksi Malmi - Tapanila -
Pukinmäki - Puistola -suunnitelman pro-
jektiryhmään sekä lähettäminen Kansalais-
ja työväenopistojen liiton joululomaseminaa-
riin (28.12. 127, 131 §); laskujen hyväksymis-
tä ja maksamista koskevien valtuuksien 
myöntäminen rehtorille ja taloudenhoitajalle 
(28.12. 132, 133 §); ruotsinkielisen kauppakor-
keakoulun kielilaboratorion käytön neuvon-
takurssin järjestäminen kahdeksalle opiston 
kieltenopettajalle (28.12. 134 §); luento-oh-
jelman vahvistaminen kevätlukukaudeksi 
1972 (28.12. 135 §) sekä peruskoulupedago-
giikan jatkokurssin ja nykyarabian kieli-
kurssin järjestäminen kevätlukukaudella 1972 
(28.12. 138, 139 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kaupunginhalli-

457 



20. Ruotsinkielinen työväenopisto 

tukselle esityksiä, jotka mm. koskivat: 
Kaupunkiliiton ansiomerkin myöntämistä 
eräälle tuntiopettajalle (16.2. 10 §); tuntiopet-
tajien sekä opiston tilapäistyövoiman palk-
kioiden tarkistamista (16.2. 11, 18 §); tila-
päisen 24. pl:n voimistelunopettajan viran 
perustamista (16.3. 35 §) sekä taloudenhoita-
jan saattamista osalliseksi samasta palkka-
tarkistuksesta kuin muu henkilökunta (13.4. 

§). 

Kouluhallitukselta päätettiin anoa opis-
ton Brandis-kesäkodin vuokra-arvon vah-
vistamista (16.2. 12 §) sekä alistaa läänin-
hallitukselle päätös toimeen vahvistuskirjan 
antamisesta fil.kand. Martin Gripenbergille 
(15.6. 68 §). 

Henkilöasiainkeskuksen koulutusosastoa 
päätettiin kehottaa huolehtimaan siitä, et tä 
sen pitämien kurssien jälkeen opiston tilat 
siivotaan samoin kuin ennenkin (26.10. 111 §). 
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