
27. S u o m e 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, kokoukset ym. Suomen-
kielisen työväenopiston johtokunnan puheenjohtajana 
to imi v. 1973 yhteiskuntat.maist. V i l jo Ripatti, vara-
puheenjohtajana hum.kand. Ulla Haarala ja jäseniä oli-
vat opinto-ohj. Kalle Kuit t inen, merkon. Leo Mäkinen, 
rehtori Toivo Kivimäki, fil.maist. Jouko Haavisto, sor-
vaaja Alpo Koskimaa, sosion. Sirkka Laitinen, valtio-
t i e t lisensiaatti Kari Palonen ja koulutuspääll. Esko 
Pitkäaho. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli dipl.ins. Terttu 
Raveala ja sihteerinä toimi valtiot.kand. Mikko Järven-
ranta. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna yhdeksän ker-
taa ja pöytäkir jo ihin merki t t i in 195 pykälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

hankinnat, laskut, arvopaperiposti ym. 
— rehtorin omalla vastuulla v. 1974 suorittamien han-

kintojen ja urakkasopimusten arvo, laskujen ja 
maksuosoitusten hyväksyminen ja arvopostin kuit-
taaminen v. 1974(13.12. 181 §) 

koulutustilaisuudet, kokoukset ym. 
— edustajien lähettäminen Kansalais- ja työväenopis-

tojen l i i ton XV I I I varsinaiseen edustajakokoukseen 
sekä Oriveden opistossa pidettäville Start-Informaa-
t io - ja koulutuspäiville (5.4. 51 §, 16.8. 122 §) 

— 11 henkilökuntaan kuuluvan osallistuminen Am-
mattienedistämislaitoksen ilmastointilaitteiden sää-
tö- ja kunnossapitokurssille, toimistohenkilöstö-
kurssille, opettajien aikuispedagogiselle kurssille, 
Konekirjoituksen Edistämisyhdistyksen opintopäi-
ville, Kansalais- ja työväenopistojen l i i ton askarte-
luohjaajien viikonloppukursseille, kirjastonhoitaj-
jien kursseille, kesäkurssille, Kansalais- ja työväen-
opistojen l i i ton yhdysmiesten kurssille (22.2. 26— 
28 §, 5.4. 52, 65 §, 14.5 73 §, 16.8. 132, 138 §) 

opinto- ja luen top iirit, opintoapurahat 
— kult tuuriryhmä Horsman hyväksyminen luentopii-

riksi (28.6. 88 §), yhteiskuntapolit i ikka ja porvaril-
linen aatemaailma -nimisten luentopiirien perusta-
minen 1973-1974 opetusohjelmaan (28.6. 90, 
102 §) 

— 1972—1973 toimivien opinto- ja luentopiirien 
määrääminen (5.4. 66 §), sosialismin historian 
opintopi i r in perustaminen 1973—1974 sekä opin-
topiir ien perustaminen Helsingin Keskusvankilaan 
(14.5. 77 §, 16.8. 135 §), Hesperian sairaalan ja 
Psykiatrian klinikan opintopiireissä opiskelevien va-
pautus opintomaksusta (27.9. 141 §) 

— opintoapurahojen myöntäminen opiston opiskeli-
joille (5.4. 62 §) 

työkausi 1973-74 
— työkauden alkaminen ja päättyminen, kannettavat 

opintomaksut, opintosuunnitelman hyväksyminen, 
yhteiskunnallisten aineiden opetussuunnitelman 
hyväksyminen, syyslukukauden yleisluento-ohjel-
man määrääminen, opetusohjelman muutokset ja 
lisäykset (14.5. 69, 72, 82 §, 28.6. 103 §, 16.8. 
128 §, 13.12. 191 §) 

virat ja toimet, palkkaus 
— eron myöntäminen eräille henkilökuntaan kuuluvil-

le (14.5.85 §, 28.6. 99, 101 §, 15.11. 163 §, 13.12. 
186 §) 

— virkojen ja toimien täyttäminen: sivu osastojen joh-
tajien toimien täyttäminen (5.4. 61 §, 14.5. 80 §), 
opettajan virat (28.6. 111 §, 16.8. 133 §), tp. toi-
mistoapulaisen virka (16.8. 137 §, 27.9. 146 §, 
15.11. 164 §), siivoojan toimi (28.6. 100 §, 27.9. 
154 §, 12.12. 187, 188 §) ja päivävalvojan palkkaa-
minen opiston kesäkodille 1.6.-31.8. (28.6. 110§) 

— palkkaus: Lapinlahden ja Hesperian sairaaloissa toi-
mivan yhdysmiehen palkkio (16.8. 131 §) 

talousarvio 
— v. 1973 talousarvion määrärahojen käytöstä sekä 
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v:n 1974 talousarvion laatimisesta vastuussa olevat 
henkilöt (25.1. 7 §, 5.4. 45 §), v:n 1972 ja 1973 ta-
lousarvioiden tileillä tehdyt sisäiset siirrot (25.1. 
12 §, 28.6. 97 §,27.9. 147 §. 15.11. 167 §, 13.12. 
194 §) 

muut asiat 
— autotallin vuokraaminen (15.11. 171 §) 
— Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistyksen 

kerhoravintolan tilientarkkailijoiden valitseminen 
(13.12. 183 §) 

— juhlatoimikunnan jäsenten nimeäminen v. 1974 pi-
dettävien opiston 60-vuotisjuhlia varten (25.1. 
15 §) 

— lehtien tilaaminen kirjastoon v.ksi 1974 (16.8. 
125 §) 

— maalaus-ja korjaustyöt: sisämaalaustöiden, juhlasa-
lin kokolattiamaton uusimistöiden ja kesäkodin 
korjaustöiden tilaaminen (5.4. 54 §) 

— toimintakertomuksen 1972—1973 hyväksyminen 
(28.6. 104 §), 

— valtionapu: perusavustuksen ennakon I erän mak-
sattamista koskeva anomus (25.1. 8 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

apurahat 
— apurahan myöntäminen Aikuisoppilaitosten opet-

tajain li iton opintopäiville osallistumista varten 
(13.12. 190 §), 

aukioloajat 
— opiston kirjaston ja lehtihuoneen aukioloajat (16.8. 

126 §) 

koulutustilaisuudet, kokoukset ym. 
— osallistuminen seuraaviin tilaisuuksiin: Kansalais-ja 

työväenopistojen liiton järjestämä neuvottelutilai-
suus Hyvinkäällä 17.2., Kansalais-ja työväenopisto-
jen l i i ton XVI I I edustajakokous Espoossa 2. -3.6. 
tutustuminen Länsi-Saksassa Saksan Volkhoch-
schule-Verbandin vastaaviin opistoihin 20.10.— 
2.11., Kansalais- ja työväenopistojen l i i ton järjestä-
mä rehtoreiden joululomaseminaari Keuruulla 

3.—4.1.1974, Tampereen työväenopiston 75-vuo-
tisjuhlat 19.-20.1.1974 (25.1. 16 §, 5.4. 51 §, 
16.8. 130 §, 15.11. 175 §, 13.12. 195 §), 

valtionapu 
— v. 1972 valtionavun perusavustuksen anominen 

(16.8. 119 §) 

virat, toimet ja palkkaus 
— palkkaus: eräiden henkilökuntaan kuuluvien palk-

kauksen tarkistaminen (22.2. 3 2 - 3 5 §, 14.5. 79 §, 
28.6. 95, 96 §), opiston luentopalkkiot 2.10. luki-
en (15.11. 159 §) 

— virat: taloudenhoitajan viran muuttaminen talous-
päällikön viraksi (22.2. 31 §), tstoapulaisen viran 
perustaminen ja tp. tstoapulaisen palkkaaminen 
(28.6. 114 §, 15.11. 162 §) 

talousarvio 
— v:n 1974 talousarvioehdotus (14.5. 81 §),v:n 1973 

talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämi-
nen (15.11. 168 §), kustannusarvion laatiminen v. 
1975 talousarvioon tarkoitetuista perusparannus-
töistä (13.12. 179 §) 

Lausunnot. Johtokunta antoi mm. seuraavia asioita 
koskevia lausuntoja: 

avustukset 
— yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä eräiden 

yhteisöjen avustusanomukset (5.4. 59 §,28.6. 116 
§), opiston näyttämöpiirin matka-avustus (16.8. 
136 §) 

muut asiat 
— tilojen osoittaminen suomenkielisestä työväenopis-

tosta Finlandia-talon tilojen vuokrauksista luopu-
maan joutuville ETYK:in takia (5.4. 55 §), teatteri-
toimikunnan mietintö (27.9. 140 §) 

Suomenkielisen työväenopiston tiloja luovutettiin ker-
tomusvuonna 55 vuokraajalle erilaisia tilaisuuksia var-
ten, vuokran, henkilökunnalle aiheutuneen ylimääräi-
sen työn sekä valaistus- ym. kulujen korvaamista kos-
kevin ehdoin. 
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