
22. 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 

Johtokuntaan kuuluivat v. 1974 seuraavat henki löt: 
kanslianeuvos Kaj Snellman (puh.joht.), valt.maist. 
Ralf Friberg (varapuh.joht.),os.pääll. Fjalar Björkqvist, 
f i l .kand. Clara Granberg, hum.kand. Henrik Helenius, 
os.pääll. Bruno Lind, f i l .kand. Tor Lindblom, kanslisti 
Gertrud Nordblad, oikeustiet.kand. Kaj Schichmann ja 
itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori Märta Tikka-
nen. 

Khn edustajana lautakunnassa oli dipl.ins. Carl-Gustaf 
Londen ja sihteerinä to imi varareht. Ellinor Gube-Hen-
rikson. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa ja 
pöytäkir jo ih in kertyi yht . 211 pykälää. 

Päätökset 

Johtokunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 

avustukset 
— oppilasstipendien haettavaksi julistaminen (29.1.32 
§, 13.8.142 §) 
— oppilasstipendien a 75 mk ja h 600 mk myöntämi-
nen oppilaille (2.5.81 §,24.5.103 §, 7.11.174 §) 

kiinteistöt 
— korjaus- ja perusparannustyöt: kiinteistöjen perus-
parannusluonnoksen hyväksyminen (14.2.50 §), hissi-
en peruskorjaustöiden tilaaminen ym. (13.8.137 §) se-
kä v. 1976 suoritettavat perusparannustyöt (12.12. 
207 §) 
— muutos- ja parannusehdotusten tekminen (24.5. 
111 §, 11.6.125§,7.11.171 §) 
— vuokrat: opistorakennuksessa sijaitsevien kaupun-
gin muiden virastojen ja laitosten hallinnassa olevien 
huoneistojen vuokrien vahvistaminen v:ksi 1975 (13.5. 
98 §) 

opetus 
— keskustelut ja teemapäivät: kansankäräjiä koskevan 
keskustelun sekä lapsi -ja perheaiheisten teemapäivien 
järjestäminen (29.1.36 §, 12.12.199 §,21.3.73 §) 
— kurssit, p i i r i t , luentosarjat: ehdotuksen hyväksymi-
nen jatkolukukautta varten (21.3.74 §), kevätlukukau-
den 1975 uusien kurssien luettelon hyväksyminen 
(12.12.199 §) 
— luento-ohjelmat: kevätlukukauden ohjelman täy-
dentäminen (21.3.73 §) 
— lukukaudet: kestoaikojen määrääminen lukuvuo-
deksi 1 9 7 4 - 7 5 (13.5.100 §) sekä jatkoluku kauden ly-
hentäminen kuudesta kolme viikkoa kestäväksi opis-
ton tuntiopettaj ien osalta (12.12.199 §) 
— opetusmateriaali: korvauksen suorittaminen opetta-
jalle kurssimateriaalista ym. (2.5.80 §) 
— toiminta- ja opetussuunnitelmat: rehtorin ja vara-
rehtorin lukuvuodeksi 1974—75 laatiman ehdotuksen 
hyväksyminen (13.8.141 §) sekä täydellisen opetus-
suunnitelman hyväksyminen opistossa järjestettävää 
perhepäivähoitaja kurssia varten (7.11.184 §) 

virat ja palkat 
— ikälisiä, eroa, eläkkeitä ym. koskevia päätöksiä 
(29.1.13 §, 14.2.39 §) 
— lomat ja virkavapaudet (29.1.33 §, 24.5.109 §, 
12.12.197 §) 
— palkat: kansliahenkilökunnan palkkauksen tarkis-
taminen epämukavien työolosuhteiden ja -aikojen 
kompensoimiseksi (24.5.114 §), vararehtorin palkan 
tarkistaminen (29.1.10 §) sekä tp. voimistelunopetta-
jan palkan korottaminen (11.6.122 §) 
— opiston rehtorin nimittäminen (26.9.155 §), kiin-
teistöjen isännöitsijän valitseminen (29.1.9 §, 12.12. 
196 §) sekä rehtorin ja vararehtorin välisen työnjaon 
hyväksyminen (29.1.11 §) 
— virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen (21.3. 
71 §, 13.5.96 §), täyttäminen (21.3.72 §, 2.5.87 §, 
11.6.119 §, 2.5.88 §, 11.6.123 §) sekä täyttäminen 
haettavaksi julistamatta (12.12.205 §) 
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muut asiat 
— auskultanttien ottaminen opistoon (29.1.17 §, 
14.2.46 §) 
— budjet t i : vastuuhenkilöiden määärääminen (29.1. 
27 §) ja budjettiehdotuksen vahvistaminen v:ksi 1975 
(24.5.104 §) 
— hankintojen ja urakoiden ylärajan määrääminen 
(12.12.201 §) sekä laskujen kuittaaminen ja maksujen 
suorittaminen (12.12.202, 203 §) 
— johtokunta: puh.johtajan ja varapuh.johtajan sekä 
sihteerin valitseminen (29.1.4, 5, 2 §) 
— lehtiti laukset (13.8.140 §) 
— opiston 60-vuotisjuhlat: johtokunnan edustajien va-
litseminen (29.1.23 §) ja työvaliokunnan ohjelmaeh-
dotuksen hyväksyminen sekä ansiomerkin saajien luet-
telon laatiminen (26.9.153 §) 
— puhelimen hankkiminen laitoksen kirjastoon (7.11. 
170 §) 
— Puotinharjun moni to imipro jekt i : opiston sisällyttä-
minen hankkeeseen (7.11.181 §) 
— toimintasuunnitelmat: rehtorin laatiman, kaupun-
gin talouden suunnitteluun (1976-85) l i i t tyvän suun-
nitelman hyväksyminen (2.5.83 §) 
— tuntiopettaj ien työehtosopimuksen hyväksyminen 
(7.11.173 §) 
— valtionapu: v. 1974 valtionavun ennakon anominen 
(29.1.28 §). 

Esitykset 

Johtokunta teki kertomusvuonna mm. seuraavia asioi-
ta koskevat esitykset khlle: 
— määrärahat: lisämäärärahojen myöntäminen (13.8. 
148 §, 7.11.169, 186 §), siirtäminen (29.1.20 §, 
12.12.208 §) 

— palkat ja palkkiot : kuvien esittäjien ja järjestysmies-
ten palkkioiden sekä kirjastonhoitajan palkan tarkista-
minen (2.5.86 §,24.5.107 §) 
— sivutoiminta: tilapäisen toiminnan aloit taminen ko-
keilumielessä syyslukukaudesta 1974 alkaen Puotinky-
lässä (24.5.105 §) 
— virat ja to imet: osapäiväisen tai.hoitajan viran 
muuttaminen kokopäiväiseksi (13.5.97 §) 

Lausunnot 

Johtokunta antoi kertomusvuonna lausunnon khlle 
mm. seuraavista asioista: 
— henkilöstöasiainkeskuksen esittämä toivomus saada 
hallita huoneistoja opiston kiinteistöissä vuodesta 
1976 lukien (26.9.152 §) 
— kaupunginkanslian esittämä miet intö opiston mah-
dollisuuksista järjestää yhdessä nuorisolkn kanssa pe-
ruskursseja eri järjestöjen johtaji l le sekä nuorisokysy-
myksiä käsitteleviä luentoja ja luentosarjoja (13.8. 
145 §) 
— kaupunginrevisorin opiston toveriyhdistysten käy-
tössä olevia varoja koskeva kirjelmä (7.11.178 §) 
— Pääkaupunkiseudun yhteistyökomission opetus- ja 
sivistysvaliokunnan ehdotus AV-säätiön perustamisesta 
(24.5.113 §) 
— maksut: kaikkien ruotsin- ja suomenkielisissä työ-
väenopistoissa perittävien maksujen yhtenäistäminen 
(2.5.85 §) 

Lisäksi johtokunta laati taloussuunnitelukomissiolle 
selvityksen projekteista, jotka opisto aikoo toteuttaa 
vuosina 1976—80 (7.11.180 §) sekä antoi lausunnon 
vuosien 1976—80 pitkäntähtäyksen taloussuunnitel-
masta (12.12.193 §) 
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