
17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Johtokunnan kokoonpano v. 1966 oli sama 
kuin edellisenä vuonna. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 22 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien lu-
kumäärä oli 1 075. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: kevätlukukauden 
työajan ja lupapäivien määrääminen (26.1. 
79 §); ruotsin ja englannin kielen opetuksen 
järjestäminen lukuvuoden 1966/67 alusta lu-
kien (20.4. 370 §, 4.5. 418 §); eräiden uusien 
oppikirjojen ottaminen käyttöön ja eräiden 
vanhojen poistaminen käytöstä (4.5. 405 §); 
oppikirjojen ja koulutarvikkeiden hankkimi-
nen lukuvuodeksi 1966/67 (4.5. 429 §); VIII 
luokan eräiden oppilaiden päästökirjaan mer-
kittävät käytöksen arvosanat (25.5. 487 §); 
varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelman 
muuttaminen (8.9. 727 §); eräiden englannin 
kielen oppi- ja työkirjojen ottaminen kokeilu-
käyttöön (7.9. 678 §, 5.10. 843 §); kahden 
kansalaiskoulun opettajan nimeäminen jäse-
niksi kansalaiskoulun vapaaehtoisen kolman-
nen vuosiluokan opetussuunnitelmaa laati-
vaan komiteaan (16.11. 963 §). Kaikissa ko-
kouksissa tehtiin lisäksi päätöksiä oppivelvol-
listen vapauttamisesta ko. velvollisuuden 
suorittamisesta määräajaksi tai kokonaan, 
oppilaiden vapauttamisesta koulun uskon-
nonopetuksesta sekä siirtämisestä apu-, tark-
kailu- ja muille erityisluokille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 

kansakoulujen erityisopetuksen neuvojan se-
kä työsopimussuhteisen päätoimisen kotita-
lousopettajan valitseminen (12.1. 40 §, 30.3. 
293 §); virkavaltakirjojen antaminen koeai-
kansa palvelleille opettajille (26.1. 85 §, 9.2. 
149 §, 16.3. 267 §, 25.8. 597 §); Helsingin opet-
taj ayhdistyksen kesävirkistystoimikunnan 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan sekä 
kesäsiirtoloiden johtajien ym. henkilökunnan 
palkkojen ja palkkioiden vahvistaminen sekä 
kesäsiirtoloiden johtajien ja apulaisjohtajien 
määrääminen toimikaudeksi 1966 (2.3. 183 §, 
30.3. 291 §); yhteensä 87 opettajan valitsemi-
nen virkaan lailliseksi koeajaksi ja väliaikai-
sesti (16.3. 249 §, 15.6. 558 §); Puistolan, Val-
lilan ja Vesalan koulujen johtajien valitsemi-
nen (25.5. 510 §, 15.6. 542 §, 21.9. 793 §) sekä 
nuorisokerhotoiminnan johtajan valitsemi-
nen toimikaudeksi 1966/67 (7.9. 691 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: matka-
avustusten jakaminen VIII luokkien oppilai-
den retkeilyä varten (16.3. 251 §); apurahojen 
ja stipendien jakaminen oppilaille (4.5. 399 §); 
kansakoulujen talouspäällikön suorittamien 
hankintojen markkamääräisen rajan vahvis-
taminen kertomusvuodeksi ja v:ksi 1967 (12. 
1. 52 §, 14.12. 1 061 §); kansakouluasetuksen 
100-vuotis juhlien kirjoituskilpailujen palkin-
tojen hankkiminen ym. (26.1. 106 §, 4.5. 412 
§). 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 -
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t o i m i n t a a koskevat: luokan jakaminen 
kahteen erikseen opetettavaan ryhmään äi-
dinkielen ja laskennon opetuksessa III—VI 
luokilla (25.5. 501 §, 15.6. 580 §); komitean 
asettaminen laatimaan kansalaiskoulun kol-
mannen vuosiluokan opetussuunnitelmaa (19. 
10. 876 §) sekä määrärahan myöntäminen 
magnetofoninauhojen ja kopiointikoneiston 
hankkimiseksi suomenkielisille kansakouluille 
(5.10. 858 §, 14.12. 1 056 §); 

v i r k o j a koskevat, joista mainittakoon 
seuraavien virkojen perustaminen: heikko-
näköisten oppilaiden erityisluokan opettajan 
(16.3. 250 §), luku- ja kirjoitusvaikeuksista 
kärsivien opettajan (25.5. 498 §), seitsemän 
tarkkailuluokan opettajan (25.5. 509 §), 10 
ruotsin ja 10 englannin kielen opettajan sekä 
ruotsin ja englannin kielen tuntiopettajan 
(2.3. 196 §); Ala-Malmin, Munkkivuoren, 
Myllypuron, Roihuvuoren ja Kulosaaren kou-
lujen vahtimestarin virkojen perustaminen 
(16.3. 241—243 §); lisäksi esitettiin viiden 
siivoojan viran lakkauttamista (5.10. 842 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Vuosaaren 
koulun liittäminen vesijohtoverkostoon (26.1. 
95 §); väliaikaisten huonetilojen hankkiminen 
Laajasalon alueelta (30.3. 299 §); järjestelyt 
väliaikaisten koulurakennusten tarpeen tyy-
dyttämiseksi (25.5. 466 §); varojen varaami-
nen v:n 1967 talousarvioon kansakoulujen 
perusparannusluontoisten töiden suoritta-
mista varten (25.8.1 699 §); kahden tilapäisen 
puurakenteisen koulutalon hankkiminen 
Kontula—Vesalan alueelle (7.9. 715 §, 21.9. 
781 §, 19.10. 874 §); eräiden huonetilojen 
vuokraaminen kansakoulujen käyttöön (21.9. 
747—749, 779, 780 §, 16.11. 957 §) sekä lisä-
määrärahan saaminen kansakoulujen aluei-
den puhtaanapidon ja hoidon kohonneiden 
kustannusten korvaamiseksi (30.11. 1 032 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: veitsien ja 
haarukoiden hankkiminen kansakouluille (26. 
1. 117 §); kansakoulunopettajien kouluissa 
korvauksetta nauttimien aterioiden raha-
arvon määrääminen (26.1. 104 §, 16.11. 971 
§); ansiomerkkien myöntäminen eräille viran-

haltijoille (2.3. 185 §); työtakkien ja käsinei-
den hankkiminen koulujen siivoojille ja talon-
mies-lämmittäjille (25.8. 636 §); koululaisten 
liikenneturvallisuuden tehostaminen (21.9. 
768, 770 §, 19.10. 926 §) sekä oppilaiden pa-
perinkeräystoiminnalla hankittujen televisio-
vastaanottimien vastaanottaminen kaupun-
gille (5.10. 857 §, 14.12. 1 051 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p et u s-
t o i m i n t a a koskevat: valtuustoaloitteet 
luokkien oppilasmäärien alentamiseksi ja luok-
kien jakamiseksi erikseen opetettaviin ryh-
miin, ns. O-luokkien perustamiseksi kaupun-
gin kansakouluihin ja toisen kotimaisen sekä 
vieraiden kielten opetuksen aloittamiseksi 
kansakouluissa (20.4. 340, 345 §, 4.5. 404 §) 
sekä vapaaehtoisten IX luokkien perustami-
nen kaupungin kansakouluihin (25.5. 471, 
472 §); 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
Vuosaaren kansakoulunopettajien ja talous-
henkilöstön ottaminen kaupungin vastaaviin 
virkoihin (12.1. 46 §, 9.2. 141 §); kansakoulu-
jen ruoanjakajien palkkausperusteiden tar-
kistaminen (19.10. 884 §) sekä laulunopetta-
jien työn järjestäminen (14.2. 1 060 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Bengtsärin 
saaren soveltuminen kesäsiirtolakäyttöön 
(9.2. 138 §); valtionavun ja kuoletuslainan 
anominen kansakoulurakennusten rakenta-
mista varten (16.3. 240 §); Itä-Pakilan esite-
tyn uuden koulun ja Konalan kansakoulun 
rakentaminen (20.4. 352, 356 §); Meilahden 
kansakoulun lämpökeskuksen muutospiirus-
tukset (25.5. 470 §); erään huoneiston siirtä-
minen kansakoulujen käytöstä lastentarhain 
käyttöön (25.8. 619 §); Kalliossa sijaitsevan 
korttelin käyttäminen kansakoulun rakenta-
miseen (19.10. 929 §) sekä Juupajoen kunnas-
sa sijaitsevan kiinteistön ostaminen suomen-
kielisten kansakoulujen kesäsiirtolaksi (30.11. 
1 017 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: kansakou-
luasetuksen 18 §:n muuttaminen (2.3. 214 §); 
kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muut-
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taminen (2.3. 214 §); kaupungin kansakoulu-
jen ohjesäännön muuttaminen (25.5. 465 §, 
7.9. 680 §, 5.10. 855 §); viisipäiväisen työvii-
kon aiheuttamat järjestelyt (21.9. 741 §); kir-
jastotoiminnan kehittäminen (16.11. 961 §); 

vuoroluku suomenkielisissä kansakouluissa 
(23.11. 995 §); koulutapaturmien ehkäisy ym. 
(14.12. 1 052 §) sekä pitkän tähtäyksen ta-
loussuunnitelman laatiminen vuosiksi 1968— 
1977 (30.11. 1 018 §). 
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