
17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano. Puheenjohtajak-
si valittiin v. 1965 varat. Rauno Koski sekä 
uusiksi jäseniksi kolmen entisen jäsenen tilal-
le kansak.op. Antti Henttonen, siht. Taimi 
Rinne-Virolainen sekä reht. Jouko Teperi. 

Vuoden aikana oli johtokunnalla 20 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien luku-
määrä oli 1 077. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä tärkeim-
mistä päätöksistä mainittakoon seuraavat 
o p e t u s t o i m i n t a a koskevat: kevät-
lukukauden työajan ja lupapäivien määrää-
minen (21.1. 66 §, 10.3. 245 §); opettajajäsen-
ten nimeäminen varsinaisen kansakoulun ope-
tussuunnitelman tarkistustyötä varten ase-
tettuun komiteaan (15.3. 271 §); eräiden 
uusien oppikirjojen ottaminen kokeiltaviksi 
(7.4. 347 §, 28.4. 407 §); koulutarvikkeiden ja 
oppikirjojen hankkiminen lukuvuodeksi 1965/ 
¡66 (12.5. 492 §) sekä VII luokan eräiden oppi-
laiden päästökirjaan merkittävät käytöksen 
arvosanat (24.5. 515 §); kaikissa kokouksissa 
tehtiin lisäksi päätöksiä oppivelvollisten va-
pauttamisesta ko. velvollisuuden suorittami-
sesta määräajaksi tai kokonaan, oppilaiden 
vapauttamisesta koulun uskonnonopetukses-
ta sekä siirtämisestä apu-, tarkkailu- ja 
muille erityisluokille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
Pihlajamäen, Santahaminan, Katajanokan, 
Lapinlahden, Maunulan, Nuottapolun, Myl-
lypuron ja Roihuvuoren koulujen johtajien 
valitseminen (21.1. 74 §, 14.6. 568 §, 8.9. 737 §, 
22.9. 761 §, 17.11. 965 §); 46 opettajan valitse-
minen lailliseksi koeajaksi (24.3. 298 §); virka-

valtakirjojen antaminen koeaikansa palvel-
leille opettajille (24.5. 508 §, 26.8. 630 §); ke-
säsiirtoloiden johtajien ja apulaisjohtajien 
määrääminen kertomusvuoden kesän ajaksi 
(7.4. 359 §); nuorisokerhotoiminnan johtajan 
valitseminen toimikaudeksi 1965/66 (8.9. 
722 §) sekä Helsingin Opettajayhdistyksen 
kesävirkistystoimikunnan puheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan sekä kesäsiirtoloiden joh-
tajien, apulaisjohtajien ja henkilökunnan 
palkkojen ja palkkioiden vahvistaminen toi-
mikaudeksi 1965 (10.3. 239 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: matka-
avustusten jakaminen VIII luokkien oppilai-
den retkeilyä varten (10.3. 248 §); apurahojen 
ja stipendien jakaminen oppilaille (12.5. 
469 §); vähävaraisten oppilaiden vaate- ja 
jalkineavustusten, silmälasien ja jalkatukien 
jakoperusteiden vahvistaminen (22.9. 787 §); 
kansakoulujen talouspäällikön suorittamien 
hankintojen markkamääräisen rajan vahvis-
taminen kertomusvuodeksi (21.1. 20 §); pysä-
köinnin kieltäminen kansakoulujen pihamaa-
alueella lukuun ottamatta koulun opettajain 
ja henkilökunnan ajoneuvojen pysäköintiä 
(1.12. 1008 §); kaikissa kokouksissa päätettiin 
lisäksi kouluhuoneistojen luovuttamisesta 
seurojen ja yhdistysten käyttöön ym. eri 
tarkoituksiin. 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä esi-
tyksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: ruotsin ja englannin 
kielen opetuksen kokeilun järjestäminen kou-
luissa lukuvuonna 1965/66 (24.5. 535 §) sekä 
määrärahan sisällyttäminen v:n 1966 talous-
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arvioon kielten opetusta varten (20.10. 
881 §); 

v i r k o j a koskevat: ns. vanhan palkkaus-
järjestelmän mukaan kaupungin kansakou-
lunopettajille suorittamien lisäeläkkeiden tar-
kistaminen (24.2. 180-182 §); seuraavien vir-
kojen perustaminen: koulurakennuspäällikön 
(24.2. 170 §), erityisopetuksen neuvojan (24.5. 
505 §), viiden tarkkailuluokan opettajan 
(22.9. 783 §) sekä 30 varsinaisen kansakoulun 
opettajan (3.11. 936 §); päätoimisen kotita-
lousopettajan ottaminen työsopimussuhtee-
seen suomenkielisten kansakoulujen ja kesä-
siirtoloiden ruokailun ohjaajaksi ja valvojaksi 
(26.8. 681 §); aivovauriolasten luokkien apu-
laisen toimen perustaminen (8.9. 731 §) sekä 
foniatrilääkärin viran perustaminen tervey-
denhoito virastoon (3.11. 918 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: koulutonttien 
varaaminen Veräjämäen, Puotinharjun, Tou-
kolan-Arabian, Lehtisaaren ja Pajamäen 
alueilta (21.1. 47-50 §, 7.4. 360 §); koulutont-
tien tarpeen ottaminen huomioon eräiden 
asuntoalueiden kaavoitusta laadittaessa (21.1 
63 §); Nummen kunnassa olevan Sierlan kan-
sakoulun ostaminen kesäsiirtolaksi (24.3. 
329 §); Tapanilan ruotsinkielisen kansakoulun 
hallinnon siirtäminen suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnalle (12.5. 474 §); kotita-
louslautakunnan opetuskeittiön vuokraami-
nen kansakoulujen käyttöön eräiksi viikko-
tunneiksi (12.5. 489 §); Hietaniemen kesäsiir-
tolan sähköistäminen (24.5. 502 §) sekä Mal-
min pohjoisen kansakoulun tontin laajenta-
minen (6.10. 837 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: ansiomerk-
kien myöntäminen eräille viranhaltijoille (24. 
2. 173, 174 §); läksiäisjuhlan järjestäminen 
eläkkeelle siirtyville opettajille (7.4. 369 §); 
kansakoulunohjesäänön 1 ja 2 pykälien 
muuttaminen (14.6. 601 §, 8.9. 708 §) sekä 
kansakoululaisten liikenneturvallisuuden te-
hostaminen (6.10. 833 §, 3.11. 937 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat: o p e -

t u s t o i m i n t a a koskeva: 6—7-vuotiai-
den kuurojen lasten esikoulutuksen järjestä-
minen (24.5. 529 §) sekä v i r k o j a j a 
p a l k k o j a koskeva: korvauksen maksami-
nen opetuksen kuunteluvelvollisuuden suo-
rittamisesta ns. vanhan palkkausjärjes-
telmän valinneille koulunjohtajille (24.3. 
300 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Aleksis Ki-
ven koulun (21.1. 44 §), Oulunkylän kansa-
koulun (7.4. 361 §), Malmin kansalaiskoulun 
(7.4. 362 §, 12.5. 463 §) sekä Kallion kansa-
koulun (28.4. 429 §, 20.10. 884 §) muutos-
töiden tai lisärakennustöiden piirustusten ja 
rakennusohjelman hyväksyminen; Puotilan 
kansakoulun ja Lauttasaaren kolmannen 
kansakoulun rakentamisen kiirehtiminen 
(21.1. 88-86 §, 24.2. 196 §); Ala-Malmin kan-
salaiskoulun rakennus- ja työselostusten 
muutokset (10.2. 135 §); valtionavun ja kuo-
letuslainan anominen kansakoulurakennus-
ten rakentamista varten (24.3. 296 §); kansa-
koulujen rakentamista koskevan kokonais-
ohjelman laatiminen (24.3. 306 §); kaupungin 
osallistuminen vajaaliikkeisten aivovaurio-
lasten koulun rakennushankkeeseen (7.4. 
349 §); Kontulan alueelle ja Jakomäkeen 
rakennettavien koulujen rakennusohjelmat 
(28.4. 430 §, 26.8. 672 §); Alppiharjun ja Puo-
tilan koulun luonnospiirustukset (14.6. 602 §, 
26.8. 673 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: matka-
apurahojen myöntäminen suomenkielisten 
kansakoulujen viranhaltijoille (10.3. 250 §); 
Metsolan, Pitäjänmäen ja Pajamäen koulu-
kysymykset (24.2. 197 §, 28.4. 431 §, 14.6. 
604 §); mahdollinen siirtyminen 40 t:n pitui-
seen työviikkoon (24.3. 295 §); kunnallisen 
kokeilukoulun perustaminen (28.4. 406 §); 
järjestelytoimiston tutkimusselostus valtion-
avun an omis- ja valvontamenettelystä (12.5. 
470 §); lisämäärärahan saaminen kertomus-
vuoden kesäsiirtolatoimintaa varten (12.5. 
490 §) sekä kodin ja koulun yhteistoiminnan 
kehittäminen (1.12. 1001 §). 
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