
26· Ammattioppilaslautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat v. 1964 samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna. 
Lautakunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja valitut arvostelulautakunnat 

62 kertaa. Diaariin merkittiin 388 saapunutta ja 106 lähetettyä kirjettä. 
Teknillinen ammattikoulu järjesti ammattioppilaslautakunnan pyynnöstä graa-

fisille valokuvaajille, korjailijoille, asettelijoille ja kemigraafisyövyttäjille iltapäivi-
sin sekä metallialan rekisteröidyille ammattioppilaille lauantaipäivisin tietopuolista 
ammattiopetusta. Koulu järjesti myös iltaisin opetusta puhelinalan ja konttorikone-
alan ammattioppilaille. 

Kirjapainokoulussa annettiin entiseen tapaan sekä tietopuolista että käytännöl-
listä opetusta muille graafisen alan oppilaille. 

Talous- ja ompelualan ammattikoulu järjesti iltaisin leipuri- ja kondiittorioppi-
laille pääasiassa ammattialojen tietopuolista, mutta myöskin niiden käytännöllistä 
opetusta. 

Parturi- ja kampaajaoppilaat saivat kähertäjäkoulussa sekä tietopuolista että 
käytännöllistä opetusta. Lautakunta osallistui kaupunginhallituksen koulutustoi-
mikunnan kanssa kähertäjäkoulun oppilaiden valintaan. 

Taideteollinen oppilaitos järjesti iltaisin valokuvausalan oppilaille sekä tietopuo-
lista että käytännöllistä ammattiopetusta. 

Ammattioppilaslautakunta välitti tai puolsi kauppa- ja teollisuusministeriön 
v. 1963 tekemän päätöksen perusteella yht. 135 317 mk:n suuruisen oppilaanpito-
korvauksen suorittamista 93:lle rekisteröityjä ammattioppilaita kouluttavalle työn-
antajalle. Siten sai yli 800 oppilasta konepajakoulussa opiskelevien n. 400 nuoren 
lisäksi yksityiskohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti toteutettua jatkuvaa am-
mattityön opetusta omalla työpaikallaan. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia oppisopimuksia 1517, vuoden aikana 
päättyi 403 sopimusta, purettiin tai poistettiin rekisteristä vanhentuneena 107 
sopimusta sekä rekisteröitiin 475 uutta sopimusta. Päättyneiden sopimusten lukuun 
sisältyy 47 rekisteröimättömän oppilaan ammattitutkintoa. Kertomusvuoden lo-
pussa oli voimassa 1 529 sopimusta, joista 1 182 oli miehiä koskevia ja 347 naisia 
koskevia sopimuksia. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 475 oppisopimusta jakaantuivat ammattialoittain 
seuraavasti: metalliala 97, sähköala 47, graafinen ala 200, elintarvikeala 30, puutyö-
ala 4, maalausala 4, taideteollinen ala 6 sekä terveyden- ja kauneudenhoitoala 87. 
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26. Ammattioppilaslautakunta 

Ammattioppilaslautakunta pani kevättalvella toimeen yhdessä kaupunginhalli-
tuksen koulutustoimikunnan kanssa kaksi työnopetuskurssia, joihin osallistui yht. 
57 työpaikkakoulutustehtävissä työskentelevää henkilöä. 

Kaupunginkellarissa järjestettiin kolme ammattitodistusten jakotilaisuutta, joissa 
oli läsnä n. 350 kutsuvierasta. Ammattioppinsa ja -tutkintonsa ansiokkaasti suoritta-
neelle yht. 24 oppilaalle myönsi lautakunta rahapalkinnon, suuruudeltaan 50 tai 
100 mk. Kirjapainotaidon Edistämissäätiön lahjoittamat 500 mk käytettiin myös 
tähän tarkoitukseen. 

Ammattioppilaslautakunnan kokonaismenot vuoden aikana olivat 51 409 mk, 
mikä vastasi n. 34 mk:n suuruisia kustannuksia kutakin opissa ollutta ammattioppi-
lasta kohden. 
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