
26. 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 

Kokoonpano 

Johtokunnan puh.johtajana to imi v. 1974 yhteiskun-
tat.maist. V i l jo Ripatt i , varapuh.johtajana hum.kand. 
Ulla Haarla sekä jäseninä olivat merkon. Leo Mäkinen, 
opinto-ohj. Kalle Kuit t inen, opiston rehtori Toivo Ki-
vimäki (itseoikeutettu), f i l.maist. Jouko Haavisto, sor-
vaaja Alpo Koskimaa, sosion. Sirkka Laitinen, valt.lis. 
Kari Palonen ja koulutuspääll. Esko Pitkäaho. 

Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa oli 
dipl.ins. Terttu Raveala ja sihteerinä toimi valt.kand. 
M lkko Järvenranta. 

Kokoukset ym. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna yksitoista ker-
taa ja pöytäkir jo ih in merki t t i in yh t . 211 pykälää. 

Päätökset 

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

ansiomerkit 
— Kansalais- ja työväenopistojen l i i ton ansiomerkkien 
jakaminen opiston opettajille (4.4.67 §) 

avustukset 
— opistolaisyhdistys r.y:n avustusvarojen käytön tark-
kailu (18.9.160,163 §) 

hankinnat ja urakat 
— rehtorin omalla vastuulla suoritettavien hankinto-
jen ja urakkasopimuksien rajan määrääminen (12.12. 
192 §) 

johtokunta 
— puh.johtajan ja varapuh.johtajan valitseminen (24.1. 
1 §) 

kiinteistöt 
— kiinteistöjen valvonnan ja teknisen huollon uudel-
leen organisointia selvittävä koordinaatiotyöryhmä, 
edustajan määrääminen (12.12.210 §) 
— opistotalon ulkomaalaustyö ja ravintolan maalaa-
minen (13.6.114 §) 
— Vuosaaren kesäkodin aluevalvojan rakennuksen 
luovuttaminen kokonaan aluevalvojan käyttöön ja ke-
säkodin saunarakennusta koskevat toimenpiteet (13.6. 
121 §,18.9.164 §) 

KTS 
— rationalisointiohjelman ja suunnittelulomakkeiden 
hyväksyminen vuosille 1976-1980 (7.11.189 §, 19.8. 
136 §) 

kurssit, kokoukset, neuvottelupäivät ym. edustajat 
— kurssit: kirjastonhoitajan osallistuminen Kirjall i-
suuspalvelun Seuran Täydennyskoulutusvaliokunnan 
kursseille (4.4.64 §), opettajien osallistuminen oppi-
materiaalin suunnitteluseminaariin, vieraiden kielten 
opettajien peruskursseihin sekä opistokouluttaj ien 
kursseihin (25.4.80 §, 28.2.37, 39 §), rehtorin ja yh-
den opettajan osallistuminen opetushenkilöstön semi-
naariin (24.1.20 §), tstoapulaisen osallistuminen tsto-
virkaili joiden kursseihin Tuusulassa (7.11.190 §) 
— kokoukset: osallistuminen Suomen X kansansivis-
tyskokoukseen Orivedellä (25.4.84 §) 
— luento- ja neuvottelupäivät: rehtorin osallistumi-
nen rehtorien ja päätoimisten opettajien opinto- ja 
neuvottelupäiviin Keuruulla ja Hyvinkäällä (12.12. 
207 §, 18.9.155 §), edustajan lähettäminen opiston 
75-vuotisjuhliin sekä Kansalais- ja työväenopistojen 
l i i ton luento- ja neuvottelupäiville (18.9.158 §, 28.2. 
35 §) 

opetus 
— opiston työkauden 1974—75 opetussuunnitelman 
ja yleisluentojen hyväksyminen ja opetussuunnitel-
maan tehtävät muutokset ja lisäykset (13.6.109 §, 
19.8.137 §, 12.12.202 §) 
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— uusien opintopi ir ien perustaminen (4.4.62 §) 

lehtitilaukset opiston kirjastoon (19.8.138 §) 

opintomaksut 
— opiston työkauden 1974—75 opintomaksut (4.4. 
65 §) 
— Hesperian sairaalan ja HYKS:n Psykiatrian klini-
kan opiskelijoiden vapauttaminen maksuista (13.6. 
119 §) 

opintomäärärahat 
— opintorahan myöntäminen (12.12. 197 §), tal.ar-
viossa olevan 6 000 mk:n määrärahan jako (4.4.66 §) 

palkat ja palkkiot 
— alastonmallille maksettavat palkkiot (25.4.81 §), 
tuntiopettaj ien palkkiot (13.6.111 §, 7.11.186 §) ja 
sairaaloissa toimivan yhdysmiehen palkkio (19.8. 
148 §) 

talousarvio ja suunnitelmat 
— v. 1974 talousarvion tileillä suoritetut momenttien 
väliset siirrot (18.9.159 §, 12.12.203 §), v. 1975 ta-
lousarvioehdotus ja määrärahojen käytön vastuuhen-
ki löt (28.5.87 § ,4 .4 .70 §), taloussuunitelman 1 9 7 6 -
85 laatiminen (28.2.30 §, 25.4.76 §) 

työkausi 1974-75 
— työkauden alkaminen ja sen aikana pidettävä hiih-
toloma (25.4.85 §,4.4.56 §) 

valtionapu 

— v. 1973 perusavustuksen anominen (19.8.128 §) 

muut asiat 
— Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistyksen 
kerhoravintolan t i l intarkkai l i joiden valitseminen, ra-
vintolan siivouskulujen alentaminen (12.12.201, 
211 §) 
— juhlasalin äänentoisto- ja keskusradiolaitteiston 
uusimistyöt (4.4.59 §) 
— opiston ti lojen luovuttaminen puhelinvaihteen jär-
jestämistä varten (7.11.169 §) ja vuokraaminen Helsin-
gin seudun kesäyliopiston käyttöön (4.4.63 §) 
— opiston näyttämöpiir in esiintymismatka Tukhol-
maan (24.1.14 §) ja sekakuoron to iminta (28.5.100 §) 
— virat ja to imet: eron myöntäminen (4.4.69 §, 28.5. 
95 §, 13.6.116 §, 19.8.144 §,12.12.198, 199 §,22.7. 
1 2 3 - 1 2 5 §) ja täyttäminen (24.1.17, 18 §, 4.4.72 §, 
13.6.115 §, 19.8.139-143 §, 18.9.157 §. 7.11.187 §, 
12.12.200 §) 
Lisäksi johtokunta päätti kertomusvuonna luovuttaa 
opiston juhlasalia, Viipurinsalia, Kerhosalia, Vanhaasa-
lia ym. huonetiloja 47 vuokraajalle kokousten, juhl ien, 
kurssien, näytäntöjen ym. järjestämistä varten mm. 
vuokran, henkilökunnalle aiheutuneiden ylimääräisten 
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palkkioiden sekä valaistus- ym. kulujen korvaamista 
koskevin ehdoin. 

Esitykset 

Johtokunta teki kertomusvuonna kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 

määrärahat 
— 57 000 mk:n määrärahan anominen Vuosaaren ke-
säkodille vedensaannin järjestämiseksi (28.5.104 §) ja 
11 477,42 mk:n määrärahan poistaminen valtionapu-
tulojäämien t i l i l tä (28.2.31 §) 

opiston osastot 
— keski kouluosaston iltaoppikouluoikeuksien hankki-
minen (24.1.9 §) ja uuden osaston perustaminen Poh-
jois-Haagaan ja Jakomäkeen sekä 43 000 mk:n määrä-
rahan myöntäminen vm. osastoa varten (25.4.75 §, 
19.8.145 §) 

palkat, palkkiot 
— osastonhoitajien ja tp. avustajien palkkioiden tar-
kistaminen (28.5.96 §, 25.4.77 §) ja tstohenkilökun-
nan vaikean työajan korvaaminen (28.5.99 §) 

toimitilat 
— kotitalouslautakunnan käytössä olevien toimit i lo-
jen luovuttaminen opiston käyttöön (28.2.29 §) 

talousarvio 
— v. 1976 talousarvioon tulevat perusparannustyöt 
(12.12.209 §), v. 1974 tileil le anottavat määräraho-
jen yl i tykset (7.11.181 §) sekä tal.arvion yl i t täminen 
276,02 mk.lla (19.8.153 §) 

virat ja toimet 
— apul.kirjanpitäjän viran perustaminen (12.12.208 
§), osastonjohtajan työsuhteen muuttaminen ympäri-
vuotiseksi (28.5.97 §), tstoapulaisen viran vakinaista-
minen (19.8.147 §), tstonhoitajan virkanimikkeen 
muuttaminen tstoesimiehen viraksi ja tp. tstoapulaisen 
apulaiskirjanpitäjäksi sekä palkkausten tarkistaminen 
uusien virkanimikkeiden mukaisiksi (13.6.113 §,28.2. 
41 §) 

Lausunnot 

Johtokunnan kaupunginhallitukselle antamat lausun-
not koskivat mm. seuraavia asioita: 

avustukset ja apurahat 
— apurahat ulkomail le tehtäviä opintomatkoja varten 
(28.2.27 §), eräiden yhteisöjen avustusanomukset 
(19.8.150 §), työväenopistojen oppilasyhdistysten 
avustukset ja niiden tarkistaminen (7.11.175 §), yleis-
hyödyllisten yr i tysten ja laitosten avustusanomukset 
(4.4.49 §) 
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muut asiat 
— nuorisopoli i t t isen ohjelmatoimikunnan mietintö 
(19.8.135 §) 
— pääkaupunkiseudun AV-säätiön perustaminen 
(28.5.103 §) 

— toimikunnan asettaminen tutkimaan elokuvatar-
jonnan kehittämistä (25.4.74 §) 

Lisäksi johtokunta antoi lausunnon taloussuunnitte-
lutoimikunnalle KTS:n vuosien 1976—1980 talous-
suunnitelman alustavasta tasapainotuksesta. 
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