
20. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
puheenjohtajana toimi edelleen ohjelmajoht. 
Christoffer Schildt, eikä kokoonpanossa ta-
pahtunut v. 1972 muutoksia. Kaupunginhal-
lituksen edustajana johtokunnassa oli edel-
leen pankinjoht. Erik Witting ja sihteerinä 
apul.rehtori Martin Gripenberg. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 200 asiaa. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat: 
— opetustoimintaa koskevat asiat: jazz-bale-
tin lisäkurssin järjestäminen (25.1. 25 §), 
jatkolukukauden aloittamis- ja lopettamis-
päivämäärät sekä luento-ohjelman vahvista-
minen (11.4. 56—57 §), virkojen lisääntymi-
sen ja piirien lukumäärän huomioon ottami-
nen pitkän tähtäyksen suunnitelmassa (11.4. 
60 §), v:n 1973 sivuosastotoiminnan yksityis-
kohtainen suunnitelma (25.5. 94 §), lukukau-
sien kestoaika (4.7. 101 §), rehtorin näkö-
kannan esittäminen vuoden luennoitsijoista 
(4.7. 103 §), lukuvuoden 1972/73 ohjelmaleh-
tisen painattaminen (4.7. 104 §), palkkioiden 
maksaminen taiteilijoille ym. (22.8.119—120, 
127—128 §), toiminta-ja opetussuunnitelman 
hyväksyminen lukuvuodeksi 1972/73 (22.8. 
126 §), yleisen opettajakokouksen järjestä-
minen (22.8. 135 §) sekä kevätlukukauden 
1973 luento-ja kurssiohjelman hyväksyminen 
(18.12. 189—190 §); 
— virkoja ja palkkausta koskevat asiat: eron 

myöntäminen rehtorille ja tämän viran haet-
tavaksi julistaminen ja täyttäminen (25.1. 
22—23 §, 21.3. 45 §, 2.5. 69 §), selvitys reh-
torin vaalia koskevasta päätöksestä (23.5. 
77—78,25.5.83 §), virkailijoiden palkkatason 
vertailu suomenkielisen opiston ja muiden 
vastaavien laitosten virkailijoiden palkkata-
soon (25.5. 95 §, 4.7. 107 §), vararehtorin eron 
myöntäminen, viran avoimeksi julistaminen 
ja ilmoittaminen siihen liittyvästä isännöitsi-
jän virasta (22.8. 116—117 §), isännöitsijän 
sekä vakinaisen, vararehtorin viransijaisena 
toimivan opettajan valitseminen (22.8. 118 §, 
10.10.143 §), suomen kielen tyydyttävän suul-
lisen taidon sisällyttäminen vakinaisen opet-
tajan ja vararehtorin viran pätevyysvaati-
muksiin (10.10. 142 §) sekä vararehtorin 
valitseminen Malmi—Tapaninkylä—Pukin-
mäki—Puistola-projektiin (18.12. 181 §); 
— kiinteistöjä koskevat asiat: opistossa teh-
tävät muutokset ja muutosehdotukset (21.3. 
46 §, 11.4. 62 §, 25.5. 86 §), vahtimestarin 
asunnon vuokran tarkistaminen (25.5. 88 §), 
vararehtorin valitseminen kiinteistön isän-
nöitsijäksi (11.7. 106 §, 18.12. 180 §), huonei-
den uudelleen kalustaminen (22.8. 133 §) 
sekä määräraha uusien lukkojen hankkimi-
seen (10.10. 148 §); 
— avustuksia koskevat asiat: oppilasapu-
rahojen jakaminen (11.4. 58—59 §, 25.5. 87 §, 
18.12. 188 §); 
— muut asiat: johtokunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valitseminen v:ksi 
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1972 (25.1. 2—3 §), kokousten pöytäkirjojen 
hyväksyjät (25.1. 4 §), talousarvioesitys v:lle 
1973 (25.5. 85 §), toiminta- ja taloussuunni-
telma v. 1974—1983 (25.5. 90 §), lukuvuoden 
1972/73 maksujen pysyttäminen ennallaan 
toverikunnan saadessa 50% kirjoittautumis-
maksusta toimintaansa varten (4.7. 102 §), 
valtuuksien myöntäminen rehtorille laskujen 
hyväksymiseen ja maksattamiseen (4.7. 105 
§), liikennelaitoksen linjojen vapaalipun ano-
minen vahtimestarille (22.8. 132 §), teatteri-
piirin ohjaaman lastenjuhlan järjestäminen 
oppilaiden lapsille ja lastenlapsille (10.10. 
150 §), rehtorin vastuulla suoritettavien han-
kintojen ja urakkasopimusten arvon ylärajan 
vahvistaminen (18.12. 174 §), valtuuksien 
myöntäminen rehtorille ja taloudenhoitajalle 
v:n 1973 maksujen suorittamiseen (18.12. 

175, 182 §), tilien ylittämisoikeus ja sisäinen 
tilinsiirto (18.12. 183, 198 §) sekä johtokun-
nan kokoontuminen v. 1973 tarvittaessa ja 
pöytäkirjojen esillä pitäminen entiseen ta-
paan (18.12. 195 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kaupunginhal-
litukselle esityksiä, jotka koskivat mm. voi-
mistelunopettajan tilapäisen viran perusta-
misen anomista (21.3. 39 §), tuntiopettajien 
palkkojen tarkistamista ja korottamista (11.4. 
61 §, 25.5. 91 §), elokuva- ja kuultokuva-
laitteiden hoitajien sekä järjestysmiehen ym. 
tuntipalkkioiden korottamista (25.5. 92 §) 
sekä palkan maksamista kunnallisen palkka-
luokan mukaan toimistoapulaiselle, kirjas-
tonhoitajalle, taloudenhoitajalle sekä halli-
vahdille (22.8. 123 §). 
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