
19. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
puheenjohtajana toimi edelleen opetusneuvos 
Kerttu Vainikainen, eikä kokoonpanossa ta-
pahtunut v. 1972 muutoksia. Kaupunginhal-
lituksen edustajana johtokunnassa oli pää-
toimittaja Pentti Poukka ja sihteerinä edel-
leen vs. opettaja Maire Selonen. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 179 py-
kälää. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmät pää-
tökset koskivat mm. seuraavia asioita: v:n 
1972 talousarvion määrärahojen käytön vas-
tuuhenkilöt sekä v:n 1973 talousarvioehdo-
tuksen laatimisesta vastuussa olevat henkilöt 
(27.1. 5 §, 23.3. 36 §), taloussuunnitelma v:ksi 
1974—1983 ja vastaavat henkilöt (27.1. 7 §, 
20.4. 46 §, 7.12. 172 §), v. 1971 ja 1972 ta-
lousarvioiden tileillä tehdyt sisäiset siirrot 
(27.1. 9 §, 26.10. 138 §, 7.12. 177 §), tilapäisen 
toimistoapulaisen viran täyttäminen (27.1. 
12 §), rehtorin vuosiloma (24.5. 71 §), eron 
myöntäminen kirjastonhoitajalle vakinaises-
ta virasta ja viran täyttäminen (21.6. 86 §, 
23.8. 104 §), tuntikorvauksen maksaminen 
ehtolaiskuulustelujen järjestämisestä (21.6. 
93 §), eron myöntäminen kesäkodin alue-
valvojan toimesta ja toimen täyttäminen 
(23.8. 118—119 §, 28.9. 124 §, 7.12. 179 §), 
v:n 1972 valtionavun I ja II erän maksamisen 
tiedoksi saaminen (23.3. 27 §), opintoapu-
rahojen myöntäminen (20.4. 48 §), opinto-

maksujen vahvistaminen työkaudelle 1972— 
1973 (20.4. 57 §), edustajien lähettäminen 
Tampereen työväenopistossa järjestettäville 
neuvottelupäiville »Aikuiskoulutuspolitiikka 
-70-luvulla», av-välineiden kursseille Lah-
teen, kansalais- ja työväenopistojen liiton 
neuvottelupäiville Kunnallisopistoon, aikuis-
opetuksen menetelmäseminaariin ruotsinkie-
liseen työväenopistoon sekä rehtoreiden jou-
lulomaseminaariin E-instituuttiin (20.4. 58 §, 
23.8. 109, 120 §, 26.10. 141 §, 28.11. 160 §), 
saunan tilaaminen opiston kesäkodille Hon-
karakenne Oy:Itä (20.4. 59 §, 28.11. 161 §), 
työkauden 1972—1973 alkaminen ja päättä-
minen (24.5. 74 §), sivuosastojen johtajien 
toimien täyttäminen työkaudeksi 1972—1973 
(24.5. 77 §), kielistudion antaminen keskikou-
luosaston opiskelijoiden käyttöön (24.5. 79 
§), kesän 1972 aikana suoritettavien vuosi-
korjaustöiden tilaaminen (24.5. 80 §), työ-
kauden 1971—1972 toimintakertomuksen hy-
väksyminen (21.6. 85 §), konekirjoituksen 
opetuksen järjestäminen työkautena 1972— 
1973 Itäisessä osastossa (21.6. 90 §), määrä-
rahan myöntämättä jättäminen keskikoulu-
osastossa järjestettävää tukiopetusta varten 
kesällä (21.6. 91 §), ATK-peruskurssin perus-
tamatta jättäminen keskikouluosastoa varten 
(21.6. 92 §), laskujen ja maksuosoitusten hy-
väksyminen (21.6. 98 §), työkauden 1972— 
1973 opetussuunnitelman hyväksyminen, 
syys-ja kevätlukukauden yleisluento-ohjelma 
sekä opetusohjelman muutokset ja lisäykset 
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(21.6.99 §, 23.8.115 §, 28.11.162 §), lukusaliin 
ja kirjastoon v:ksi 1973 tilattavat sanoma-ja 
aikakausilehdet (23.8. 106 §), Helsingin Työ-
väenopiston Opistolaisyhdistyksen kanssa 
tehtävän vuokrasopimuksen hyväksyminen 
(28.9. 122 §), kansalais- ja työväenopistojen 
liiton ansiomerkkien anominen johtokunnan 
jäsenille ja opiston opettajille (26.10. 142 §), 
rehtorin v. 1973 omalla vastuulla suoritetta-
vien hankintojen ja urakkasopimusten enim-
mäisarvo (7.12. 169 §), laskujen hyväksymi-
nen ja arvopostin kuittaaminen (7.12. 170 §) 
sekä Helsingin Työväenopiston Opistolais-
yhdistyksen kerhoravintolan tilintarkastajien 
valitseminen (7.12. 171 §). 

Suomenkielisen työväenopiston juhlasalia, 
Viipurinsalia, kerhohuoneita ym. huonetiloja 
luovutettiin 50 eri vuokraajalle kokousten, 
juhlien, kurssien, näytäntöjen ym. tilaisuuk-
sien järjestämistä varten vuokran, henkilö-
kunnalle aiheutuneen ylimääräisen työn sekä 
valaistus- ym. kulujen korvaamista koskevin 
ehdoin. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä, jotka koskivat mm. v:n 1969 val-
tionavun loppuerän määräämistä koskevista 
päätöksistä valittamista KHO:een sekä v. 
1971 valtionavun perusavustuksen ja sen 
loppuerän anomista (27.1. 14 §, 23.8. 103 §), 
tp. toimistoapulaisen palkkauksen tarkasta-
mista (23.3. 34 §), tuntiopettajien opetustun-
tipalkkioiden sekä tilapäisten avustajien palk-
kioiden korottamista (24.5. 68, 73 §, 28.11. 
166 §), matka-avustusten saamista edustajien 
osallistumista varten seuraaviin kokouksiin, 
kursseihin ym: Porvoon kulttuuripäiville (23. 
3. 35 §), »Kuopio tanssii ja soi» (20.4. 51 §), 
jatkokoulutusseminaariin (20.4. 54 §), Ori-
veden opistossa pidettäville aikuispedagogi-
sille kursseille (21.6. 101 §) ja näyttämötyön 
ohjaajien ja vieraiden kielten opettajien kurs-
seille (23.8. 110 §), Opistolaisyhdistyksen ker-
horavintolan vuokran alentamista (20.4. 60 
§), v. 1973 talousarvioehdotusta (24.5. 62 §), 

toimenpiteisiin ryhtymistä opistotalon omien 
huoneistojen uuden vuokra-arvon määräämi-
seksi (24.5. 78 §), määrärahan myöntämistä 
v. 1973 talousarvioon uusien toimintapistei-
den perustamiseksi työkauden 1973—1974 
alusta Laajasaloon ja Kontulaan (21.6. 88 §), 
v. 1973 talousarvioon tarkoitettuja peruspa-
rannustöitä (23.8. 114 §), Helsingin kaupun-
gin iltaoppikoulun perustamisen kiirehtämis-
tä (28.11. 153 §) sekä oikeutta ylittää v. 1972 
talousarvion tiliä (7.12. 176 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esitys 
v. 1973 talousarvioon tarkoitetuista perus-
parannustöistä (27.1. 18 §) ja v. 1974 talous-
arvioon tarkoitetuista muutostyöhankkeista 
(7.12. 175 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunto mm. seuraavista asioista: taide-
jaoston taideopetustilat (27.1. 23 §), yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten (23.3. 28 §) 
sekä Alppila-Seuran, Helsingin Raamattu-
koulusäätiön, Itä-Helsingin Kansalaisopiston 
Kannatusyhdistyksen, Kalliolan Kannatus-
yhdistyksen, Laajasalon Opiston Säätiön ja 
Toimelan Vapaaopiston avustusanomukset 
(20.4.47 §, 23.8. 107 §), vapaa-ajan keskuksen 
suunnittelu (23.3. 37 §), Lauttasaaren osaston 
johtajan opintomatka-apuraha-anomus (23. 
3. 38 §), työväenopistotoiminnan aloittami-
nen Laajasalossa (24.5. 69 §) sekä kirjaston-
hoitajan viransijaisen nimitysasia (26.10. 139 
§)• 

Palkkalautakunnalle annettiin lausunto 
Helsingin kaupungin työväenopistojen opet-
tajat — Lärarna vid Helsingfors stads arbe-
tarinstitut ry:n palkkauksen tarkistamisano-
muksesta (24.5. 67 §). 

Lisäksi annettiin lausunto kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle Puistolan asemanseudun 
kaavarungosta (23.8. 116 §). 

Malmi—Tapanila—Pukinmäki—Puistola 
projektille annettiin lausunto alustavasta ra-
kentamisohjelmasta (23.8. 117 §). 
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