
22. Ammattioppilaslautakunta 

Ammattioppilaslautakuntaan valittiin v. 
1966 puheenjohtajaksi ylitark. Veikko Liuk-
ko ja varapuheenjohtajaksi dipl.ins. Olof 
Moring sekä työnantajia edustaviksi jäseniksi 
dipl.ins. Jaakko Lehtonen, kaikki kolme 
uudelleen ja ins. Heikki Heikkilä sekä heidän 
varamiehikseen ins. Veikko Aulanko ja sis. 
arkkit. Jaakko Hurme ynnä työntekijöitä 
edustaviksi jäseniksi puh.joht. Viljo Kuukka-
nen uudelleen ja toimits. Viljo Salminen sekä 
heidän varamiehikseen valistussiht. Eino 
Yrjönen ja toimits. Heikki Helkavuori. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli apul.kaup.joht. Aarre Loimaranta. 
Arvostelulautakuntia täydennettiin yhteensä 
6 henkilöllä. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 6 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 118. 
Valitut arvostelulautakunnat kokoontuivat 
70 kertaa ja niiden pöytäkirjojen pykäliä oli 
210. 

Lautakunnan kokonaismenot olivat 66 8.48 
mk, joka vastasi n. 45 mk:n kuluja kutakin 
kertomusvuoden lopussa opissa ollutta am-
mattioppilasta kohden. 

Ammattikasvatushallitukselle tehtiin esi-
tyksiä ja annettiin lausuntoja oppiohjelmien 
laatimisesta ja uudistamisesta. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 402 
ja lähetettyjä 127. 

Teknillinen ammattikoulu ja kirjapaino-
koulu järjestivät ammattioppilaslautakunnan 
pyynnöstä graafisille valokuvaajille, korjaili-
joille, asettelijoille, stereotypoijille, syväpai-

najille sekä kemigrafi- ja syväpainosyövyttä-
jille iltapäivisin sekä metallialalla rekisteröi-
dyille ammattioppilaille lauantaipäivisin tie-
topuolista ammattiopetusta. Teknillinen am-
mattikoulu järjesti myös iltaopetusta puhe-
linalan ja konttorikonealan ammattioppilail-
le. Kirjapainokoulu toimeenpani entiseen ta-
paan sekä tietopuolista että käytännöllistä 
opetusta myös muille graafisen alan oppilail-
le. 

Talous- ja ompelualan ammattikoulu jär-
jesti iltaisin leipuri- ja kondiittorioppilaille 
pääasiassa ammattialojen tietopuolista, mut-
ta myöskin käytännöllistä opetusta. Parturi-
ja kampaajaoppilaat saivat kähertäjäkou-
lussa sekä tietopuolista että käytännöllistä 
ammattiopetusta. 

Taideteollinen oppilaitos järjesti iltaisin 
valokuvausalan oppilaille sekä tietopuolista 
että käytännöllistä ammattiopetusta. Muu-
tamia ammattioppilaita osallistui Ammatti-
enedistämislaitoksen järjestämille päiväkurs-
seille vapaaoppilaina. 

Ammattioppilaslautakunta toimeenpani 
kevätkaudella yhdessä kaupunginhallituksen 
koulutustoimikunnan kanssa kaksi työnope-
tuskurssia, joihin osallistui yhteensä 42 työ-
paikkakoulutuksen parissa työskentelevää 
henkilöä. 

Lautakunta puolsi kauppa- ja teollisuus-
ministeriön 24.4.1963 tekemän päätöksen pe-
rusteella 73:lle rekisteröityjä ammattioppi-
laita kouluttavalle työnantajalle yhteensä 
135 580 mk:n oppilaanpitokorvauksia. Lähes 
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1 000 oppilasta sai siten konepajakouluissa 
opiskelevien n. 400 nuoren lisäksi yksityis-
kohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti 
toteutettua jatkuvaa ammattityön opetusta 
omalla työpaikallaan. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia 
oppisopimuksia 1 582, vuoden aikana päättyi 
539 sopimusta ammattitutkintoon, purettiin 
84 sopimusta sekä rekisteröitiin 452 uutta so-
pimusta. Päättyneiden sopimusten lukuun 
sisältyi 67 rekisteröimättömän oppilaan am-
mattitutkintoa. Kertomusvuoden lopussa 
voimassa olevia sopimuksia oli 1 478, joista 
1 076 oli miehiä koskevia ja 402 naisia koske-
via sopimuksia. Oppisopimuksia oli rekiste-
röity lautakunnan koko toimiaikana 10 572. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 452 oppi-

sopimusta jakaantuivat ammattialoittain 
seuraavasti: metalliala 74, sähköala 45, graa-
finen ala 184, elintarvikeala 48, puutyöala 5, 
maalausala 1, taideteollinen ala 1 sekä kä-
hertäjä- ym. alat 94. 

14 oppilaan oppiajan pituutta muutettiin 
ja 22 oppilaan ammatin tai työpaikan vaihto 
hyväksyttiin. 

Lautakunta järjesti yhteensä kaksi ammat-
titodistusten jakotilaisuutta, joihin osallistui 
yhteensä yli 400 kutsuvierasta. Yhteensä 
29:lle ammattioppinsa ja -tutkintonsa an-
siokkaasti suorittaneelle myönnettiin 50:n tai 
100 mk:n suuruinen rahapalkinto. Kirjapai-
notaidon Edistämissäätiön lahjoitusvaroja 
käytettiin myös rahapalkinnoiksi. 
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