
23. R u o t s i n k i e l i s e n t y ö v ä e n o p i s t o n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano ja kokoukset. Johtokunnas-
sa to imi v. 1973 puh.johtajana lakit.lis. Georg Ehrn-
rooth ja varapuh. johtajana valtiot.maist. Ralf Friberg 
sekä jäseninä olivat osastopääll. Fjalar Björkqvist, fi l. 
kand. Clara Granberg, hum.kand. Henrik Helenius, 
osastopääll. Bruno Lind, fil.kand. Tor Lindblom, lain-
op.kand. Kaj Schichmann, kanslianeuvos Kaj Snellman 
ja itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori Märtha 
Tikkanen (kvsto 13.1. 1965, 8 §). Johtokunnan sih-
teerinä to imi apul.rehtori Per-Erik Öfverström ja khn 
edustajana varat. Gustaf Laurent (kvsto 15.1. 157 §). 
Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja 
pöytäkirjoissa oli yht. 195 pykälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— hankinnat: rehtorin valtuuttaminen hankkimaan uu-

sia huonekaluja luokkahuoneiden 33 ja 34 kalusta-
mista varten sekä rehtorin päätäntävallassa olevien 
hankintojen ja urakoiden ylärajan määrääminen 
5 000 mk:ksi (17.11. 170 §, 17.12. 166 §) 

— ilmoittautumislomakkeet, uuden lomakkeen käyt-
töön ottaminen (28.5. 87 §) 

— juhlakomitean asettaminen opiston 60-vuotisjuh-
lan järjestämistä varten (28.5. 67 §) 

— johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
valitseminen v:ksi 1973 (8.2. 2 - 3 §) 

— keskusvankilassa olevien oppilaiden vapauttaminen 
sisään kirjoitusmaksusta lukuvuonna 1973—1974 
(7.11. 155 §) " 

— korjaus- ja perusparannustyöt: perusparannuksien 
ehdottaminen v:ksi 1975 (17.12. 190 §), maalaus-
ja korjaustöiden suorittaminen kesällä Dagmarin-
katu 3:n koulutalossa (28.5. 77 §) 

— kurssit: ruotsin kurssin järjestäminen suomalaisille 
lehtimiehille ja kielioppikurssin järjestäminen kuu-
lovammaisille (8.2. 17 §), anomus eräiden kurssien 
osanottajien minimimäärän alentamiseksi seitse-
mästä viiteen (17.12. 177 §) 

— laskujen ja maksujen hyväksymis- ja maksamisval-
tuuksien myöntäminen v. 1974 (17.12. 167, 169 §) 

— lehtien tilaaminen opiston kirjastoon (13.8. 109 §) 
— luentoaikojen muuttaminen (8.2. 20 §, 12.4. 47 §) 
— lukukaudet: syys-, kevät- ja jatkolukukauden alka-

minen ja päättyminen (28.5. 69 §) 
— luvan myöntäminen rehtorille asumiseen kaupun-

gin ulkopuolella (17.12. 165 §) 
— opetus- ja toimintasuunnitelman täydennyksen hy-

väksyminen (23.3.37 §,7.11. 148 §, 17.12. 176 §), 
jatkolukukauden ohjelman, v:n 1973—1974 toi-
minta- ja opetussuunnitelman sekä syyslukukauden 
luento-ohjelman hyväksyminen (12.4. 50 §, 13.8. 
98 §,25.9. 121 §) 

— opistontilojen käyttö: vuokrausehdot 1.9. lähtien 
(13.8. 97 §), ulkopuolisten mahdollisuudet käyttää 
hyväkseen opiston tiloja, (23.3. 40 §), opiston toi-
sen kerroksen antaminen käytettäväksi aikana 
28.5.-9.6. kongresseja ym. varten (23.3. 39 §) 

— opiston sivutoiminnan siirtäminen syksyyn 1974 
(28.5. 84 §) 

— oppilasilmoitusten vastaanoton rationalisointi, työ-
ryhmän asettaminen (25.9. 115 §) 

— oppilasstipendien haettavaksi julistaminen ja jaka-
minen (8.2. 25 §, 12.4. 55 §, 28.5. 85 §) 

— palkat, palkkiot: palkkioiden maksaminen eräille 
opettaji l le, toimistopäällikölle ym. (8.2. 19 §, 23.3. 
34 § , 3 6 §,25.9. 119 §,7.11. 150 §) 

— pääsymaksun vahvistaminen Teatteripiir in lasten-
juhlaan (12.3. 54 §) 

— pöytäkirjantarkastajat (8.2. 5 §) 
— talousarvioehdotuksen vahvistaminen (28.5. 74 §) 
— talousasioiden hoidon tilapäinen järjestäminen yli-

työkausina, taloudenhoitajan työaika (17.12. 
171 §) 

— valtionapu: selitys khlle valtionavusta, johon opis-
tot oli oikeutettu v. 1973 (8.2. 10 §) 

— virat ja toimet: käytävävalvoja-vahtimestarin ano-
mus saada pysyä virassaan saavutettuaan eläkeiän 
(7.11. 157 §), rehtorin oikeuttaminen ottamaan 
poikkeustapauksissa lukukauden aikana opettajia 
ja luennoitsijoita (8.2. 18 §), tp. voimistelunopet-
tajan ja tp. osa-aikataloudenhoitajan valitseminen 
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(28.5. 78 §, 25.9. 117 §), rehtorin valitseminen 
opiston kiinteistön isännäksi (17.12. 168 §), vaki-
tuisen opettajan valitseminen samalla myös tp. reh-
torintoimeen kahdeksi koevuodeksi (17.12. 193 §) 

— tp. voim.opettajan, tai.hoitajan sekä vak.opettajan 
ja vararehtorin virkojen avoimeksi julistaminen 
(12.4. 49 §, 13.8. 102 §, 7.11. 146 §), voim.opet-
tajan ja tai.hoitajan virkojen myöntäminen v:ksi 
1974 (17.12. 174 §) sekä vararehtorin anomus saa-
da hoitaa sivuvirkaa ja eroanomus (25.9. 113 §, 
7.11. 145 §) 

- vuokratulojen pysyminen entisellään v. 1974 (12.3. 
64 §) 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
- ikälisät: maksaminen voimistelunopettajalle 17.12. 

194 §) 
— johtokunnan Opistolehti-Studieringen tilaamista 

koskevan päätöksen 13.8.1973 alistaminen kh:lle 
(25.9. 112 §) 

- kanslian aukioloajat (28.5. 70 §) 
— kirjaston pitäminen suljettuna lauantaisin 1.9. läh-

tien sekä kirjastonhoitajien vi ikkotyöajan määrää-
minen 20 tunniksi (12.4. 52 §) 

— määrärahat: erään t i l in yl i t täminen ja siirtäminen 
(8.2. 12 §), lisämäärärahojen anominen (12.4. 60 §, 
25.9. 127 §, 7.11. 141 §) 

— palkat ja palkkiot: tuntiopettajien sekä elokuva- ja 
kuultokuva laitteiden hoitajien palkkioiden korot-
taminen (8.2. 16 §, 13.8. 104-105 §), rehtorin ja 
vararehtorin palkan oikaiseminen sekä henkilökoh-
taisen palkanlisän maksaminen vararehtorille (28.5. 
73 §, 17.12. 172 §) sekä luentopalkkioiden maksa-
minen kansalais- ja työväenopistoissa (7.12. 179 §) 

— rahastot: Viola iLewinin rahaston jäljelle jäävien 
varojen siirtäminen v:lle 1974(17.12. 188 §) 

— virat ym.: tp. kielenopettajan ja tstoapulaisen vir-
kojen perustaminen (12.3. 48 §, 25.9. 126 §), tai. 
hoitajan viran muuttaminen puolipäiväiseksi (28.5. 
71 §), viidennen ts. siivoojan palkkaaminen opis-
toon (17.12. 189 §) 

— v. 1970 valtionavun lopputi l i tyksen mukaista kou-
luhallituksen saatavaa koskeva maksukehoitus, va-
lituksen tekeminen kaupunginkanslian lainopill. 
osastolle (17.12. 185 §) 

Lausunnot. Johtokunta antoi selvityksen apul.reviiso-
rin opiston valtionapuanomuksen konseptissa havaitse-
mista virheellisyyksistä (7.11. 139 §) 
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