
19. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
pano v. 1966 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 15 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 569 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 654 ja lähetettyjä 596. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: teknillisen sekä talous- ja ompelualan 
ammattikoulun oikeuttaminen järjestämään 
kertomusvuoden kevät- ja syyslukukauden 
kerhotoimintansa suunnitelmiensa mukaisesti 
(10.1. 10 §, 19.9. 439 §, 10.10. 472 §) sekä em. 
koulujen rehtorintuntien aiheiden vahvista-
minen kertomusvuoden kevätlukukaudeksi 
ja lukuvuodeksi 1966/67 (31.1. 47, 49 §, 19.9. 
437, 438 §); talous- ja ompelualan, teknillisen 
sekä Pohjois-Haagan ammattikoulun rehto-
rien valitseminen (9.5. 232 §, 13.6. 312, 313 §) 
sekä ammattioppilaitosten taloussuunnitel-
man hyväksyminen vuosiksi 1968—1977 (21. 
11. 528 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kertomusvuon-
na esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: 
kaupungin kauppakoulun ja Herttoniemen 
ammattikoulun perustamissuunnitelmien hy-
väksymistä (31.1. 54 §, 23.5. 272 §); tutki-
muksen suorittamista ammattioppilaitosten 
organisaation muutokseksi (31.1. 57 §); pa-
kasteruokien liittämistä kokeilutarkoituk-
sessa kouluateriaan teknillisessä ammatti-

koulussa kertomusvuoden syyslukukaudella 
(13.6. 319 §); ammattikoulujen kirjapainoalan 
opettaj anvalmennuskurssien j är j estämistä 
Helsingissä (31.10. 502 §); Annankadun kan-
sakoulun saamista ammattioppilaitosten joh-
tokunnan hallintaan 1.8.1968 lukien (12.12. 
540 §); Pohjois-Haagan ammattikoulun kou-
lutushuoltoaseman vuokrasopimuksen teke-
mistä (12.12. 550 §); erikoisammattikouluta-
lon rakennustöiden kiirehtimistä sekä luvan 
hakemista niiden jatkamiseksi keskeytyk-
settä myös kesän 1967 aikana (12.12. 553 §); 
Pohjois-Haagan ammattikouluun perustetta-
via virkoja (12.12. 558 §). Lisäksi tehtiin 
useissa kokouksissa esityksiä valtionavustuk-
sen varaamiseksi eri koulujen kursseja ja 
koulukaluston hankintoja varten. 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomus-
vuonna lausuntoja asioista, jotka mm. koski-
vat: liikennelaitoksen ammattikoulun sekä 
nuorisonohjaajien ammattikoulun perusta-
mista (10.1. 14 §, 23.5. 269 §); alustavaa eh-
dotusta eräiden ammattikoulujen sijoittami-
sesta Roihuvuoreen tulevaan uudisrakennuk-
seen (19.9. 435 §); iltakurssitoimintaa koske-
vaa valtuustoaloitetta (21.11. 521 §); ham-
mashoitajien koulutusta (12.12. 557 §) sekä 
kaupungin avustusta nauttivien koulujen 
avustusanomuksia v:n 1967 toiminnan tuke^ 
mistä varten (29.8. 393—409 §, 19.9. 450— 
452 §). 
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