
19. Ammattioppilaitosten johtokunta 
Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Johtokunnan kokoonpano v. 1965 pysyi 
muuten samana kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että uusiksi jäseniksi valittiin autoil. Helge 
Jämsen, joka toimi 31.3. saakka sekä siitä 
lukien toimistonhoit. Maila Lehto sekä sosiaa-
lipääll. Eino O. Penttinen. Johtokunnan sih-
teerinä toimi talouspääll. Raimo Kaarlehto 
31.1. saakka, 1.2.—1.3. välisenä aikana tar-
kastaja Terttu Lyytikkä sekä 1.3. lukien 
talouspääll. Karl Andersson. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 
15 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 599 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 747 ja lähetettyjä 
810. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: hyväksyttiin teknillisen ammattikoulun 
sekä talous- ja ompelualan ammattikoulun 
rehtoreiden esitykset kevätlukukaudella 1965 
pidettävistä rehtorin tunneista, niiden aiheis-
t a ja tuntien pitäjistä (29.1. 13 §); hyväksyt-
tiin teknillisen ammattikoulun sekä talous-
ja ompelualan ammattikoulun rehtoreiden 
selvitykset kevätlukukaudella toimintansa 
aloittavista kerhoista, niiden osanottajamää-
ristä, kerho-ohjaajista, heidän pätevyydes-
tään kerhotyöhön sekä maksettavien palk-
kioiden suuruudesta (29.1. 23 §); merkittiin 
tiedoksi rahatoimiston ilmoitus kunnallis-
neuvos V. v. Wrightin rahaston sekä Familjen 
Alex Ärts stipendiefond -nimisen lahjoitus-
rahaston sekä Ellen Bremerin stipendirahas-
ton korkovaroista ja päätettiin niiden jaosta 
(12.4. 207 §); valittiin rehtorit ja rehtorien 

sijaiset ammattikouluihin 1.8.1965—31.7. 
1969 väliseksi ajaksi kuitenkin kauintaan 
siihen asti, kunnes vastaavat vakinaiset reh-
torin virat perustettaisiin, sekä valittiin 
osastonjohtajat 1.8.1965 alkavaksi 4-vuotis-
kaudeksi teknilliseen ammattikouluun ja 
talous- ja ompelualan ammattikouluun (10.5. 
265, 266 §); päätettiin oikeuttaa teknillinen 
ammattikoulu järjestämään syyslukukauden 
1965 kerhotoimintansa koulun rehtorin esi-
tyksen mukaisesti (30.8. 424 §); vahvistet-
tiin kaupungin ammattikoulujen lupapäivien 
määriksi syyslukukaudella 2 ja kevätluku-
kaudella 8 (20.9. 440 §). Koulutilojen vuok-
rauslupia myönnettiin useissa johtokunnan 
kokouksissa. 

Esitykset. Johtokunta teki kertomusvuonna 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: käher-
täjäkoulun käyttöön luovutetun huoneiston 
muutos- ja korjaustöitä (16.8. 347 §); auton-
huoltajan opintolinjan perustamista Pohjois-
Haagan ammattikouluun, 2-vuotisen kansa-
koulupohjaisen eineskeittäjän opintolinjan 
perustamista talous- ja ompelualan ammatti-
kouluun, 1-vuotisen keskikoulupohjäisen lää-
kärinvastaanottoapulaisen opintolinjan pe-
rustamista laboratoriokouluun, laivakokin 
opintolinjan perustamista talous- ja ompelu-
alan ammattikouluun sekä rakennuspiirtäjän 
opintolinjan perustamista teknilliseen am-
mattikouluun (22.11. 532 §, 20.9. 442 §, 
444 §, 11.10. 483 §, 13.12. 577 §); oppilaille 
annettavan ilmaisen aterian ravintoarvon 
lisäämistä (22.11. 542 §) sekä rakennusavus-
tusten ja -lainan saamista rakenteilla olevia 
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ammattioppilaitoksia varten (13.12. 578 §). 
Lisäksi tehtiin useita esityksiä valtionavus-
tuksen varaamiseksi eri koulujen kursseja 
ja koulukaluston hankintoja varten. 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomus-
vuonna lausuntoja asioista, jotka mm. kos-
kivat: palkallisten hammashoitoharjoitteli-
j öiden ottamista kouluhammashoitolaitok-
seen (29.1. 8 §); apuhoitajakoulutuksen jär-
jestämistä (15.2. 90 §); teknillisen opiston 
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harjoittelijoiden valmennuskurssin järjestä-
mistä ammattikoulun tiloissa kesän aikana 
(8.3. 136 §); Suomen Merimieslähetysseuran 
toivomusta laivakeittäjien koulutustoimin-
nan aloittamiseksi Helsingin kaupungin am-
mattioppilaitoksissa (20.3. 188 §) sekä kau-
pungin avustusta nauttivien koulujen avus-
tusanomuksia v:n 1966 toiminnan tukemista 
varten (30.8. 403—419 ,426 §, 20.9. 452 §, 
11.10. 484—485 §). 
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