
22. Ammattioppilaslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano v. 1965 pysyi 
edelliseen vuoteen verrattuna muuttumatto-
mana, paitsi että kaupunginhallituksen edus-
tajana lautakunnassa oli fil.maist. Victor 
Procope. Arvostelulautakuntia täydennettiin 
yhteensä 5 henkilöllä. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 5 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 111. 
Valitut arvostelulautakunnat kokoontuivat 
63 kertaa ja niiden pöytäkirjojen pykäliä oli 
189. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diariin 408 
ja lähetettyjä 110. 

Lautakunnan kokonaismenot kertomus-
vuonna olivat 59 267 mk. Kulut kutakin opis-
sa ollutta ammattioppilasta kohden olivat 
n. 38 mk. 

Lautakunnan toimistoon perustettuun 12. 
pl:n toimentajan virkaan valittiin tp. toimen-
taja Terttu Pentikäinen 1.1.1966 lukien. 

Kauppa- ja teollisuusministeriölle annettiin 
lausunto rationalisointikoulutuksesta sekä 
työtehovaltuuskunnan hyväksymän työn-
tutkijan ja työntutkimusteknikon tutkinnon 
johdosta. 

Teknillinen ammattikoulu järjesti ammat-
tioppilaslautakunnan pyynnöstä graafisille 
valokuvaajille, korjaili joille, aset teli joille, sy-
väpainajille sekä kemigrafi- ja syväpainosyö-
vyttäjille iltapäivisin sekä metallialan rekis-
teröidyille ammattioppilaille lauantaipäivisin 
tietopuolista ammattiopetusta. Koulu järjesti 
myös iltaopetusta puhelinalan ja konttoriko-
nealan ammattioppilaille. 

Kirjapainokoulu toimeenpani entiseen ta-
paan sekä tietopuolista että käytännöllistä 
opetusta muille graafisen alan oppilaille. 

Talous- ja ompelualan ammattikoulu jär-
jesti iltaisin leipuri- ja kondiittorioppilaille 
pääasiassa ammattialojen tietopuolista, mut-
ta myöskin käytännöllistä opetusta. Parturi-
ja kampaajaoppilaat saivat kähertäjäkoulus-
sa sekä tietopuolista että käytännöllistä am-
mattiopetusta, samoin valokuvausalan oppi-
laat iltaisin taideteollisessa oppilaitoksessa. 
Muutamia ammattioppilaita osallistui Am-
mattienedistämislaitoksen järjestämille päi-
väkursseille vapaaoppilaina. 

Ammattioppilaslautakunta toimeenpani 
kevätkaudella yhdessä kaupunginhallituksen 
koulutustoimikunnan kanssa kaksi työnope-
tuskurssia, joihin osallistui yhteensä 46 työ-
paikkakoulutuksen parissa työskentelevää 
henkilöä. 

Lautakunta puolsi kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön 24.4.1963 tekemän päätöksen perus-
teella 68:lle rekisteröityjä ammattioppilaita 
kouluttavalle työnantajalle yhteensä 124 905 
mk:n oppilaanpitokorvauksia. Yli 900 oppi-
lasta sai siten konepajakouluissa opiskelevien 
n. 400 nuoren lisäksi yksityiskohtaisten ope-
tussuunnitelmien mukaisesti toteutettua jat-
kuvaa ammattityön opetusta omalla työpai-
kallaan. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia 
oppisopimuksia 1 529, vuoden aikana päättyi 
455 sopimusta, purettiin tai poistettiin van-
hentuneina 94 sopimusta sekä rekisteröitiin 
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549 uutta sopimusta. Päättyneiden sopimus-
ten lukuun sisältyi 53 rekisteröimättömän 
oppilaan ammattitutkintoa. Kertomusvuo-
den lopussa voimassa olevia sopimuksia oli 
1 582, joista 1 174 oli miehiä koskevia ja 408 
naisia koskevia sopimuksia. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 549 oppi-
sopimusta jakaantuivat ammattialoittain seu-
raavasti: metalliala 102, sähköala 44, graafi-
nen ala 251, elintarvikeala 32, puutyöala 6, 
maalausala 6, taideteollinen ala 3 sekä ter-
veyden- ja kauneudenhoitoala 105. 

23 oppilaan oppiajan pituutta muutettiin 
ja 15 oppilaan ammatin tai työpaikan vaihto 
hyväksyttiin. 

Lautakunta järjesti yhteensä kolme am-
mattitodistusten jakotilaisuutta, joihin osal-
listui n. 400 kutsuvierasta. Yhteensä 24:lle 
ammattioppinsa ja -tutkintonsa ansiokkaasti 
suorittaneelle myönnettiin 50:n tai 100 mk:n 
suuruinen rahapalkinto. Kirjapainotaidon 
Edistämissäätiön lahjoittamat 750 mk käy-
tettiin myös rahapalkinnoiksi. 
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