
17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Johtokunnan kokoonpano v. 1967 oli sama 
kuin v. 1966. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 19 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien 
luku oli 1 040. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon seuraavat opetustoi-
mintaa koskevat: kevätlukukauden työajan 
ja lupapäivien määrääminen (15.3. 233 §); 
uusien laskennon oppikirjojen hyväksymi-
nen apukoulujen käyttöön (19.4. 331 §); 
koulutarvikkeiden ja -kirjojen hankkimi-
nen lukuvuonna 1967/68 (10.5. 384 §); 
VIII luokan eräiden oppilaiden päästökir-
jaan merkittävät käytöksen arvosanat (24.5. 
425 §); kansalaiskoulun vapaaehtoisen kol-
mannen vuosiluokan opetussuunnitelman hy-
väksyminen noudatettavaksi (24.5. 427 §); 
väliaikaisten muutosten hyväksyminen var-
sinaisen kansakoulun, kansalaiskoulun ja 
apukoulun opetussuunnitelmiin (30.8. 658, 
664 §); eräiden uusien oppikirjojen ottami-
nen kokeilukäyttöön (11.1. 55 §, 19.4. 330 
§, 30.8. 649 §, 27.9. 779, 780 §, 11.10. 829 
§, 13.12. 1 031 §); kahden muutoin erikseen 
opetettavan ryhmän yhdistäminen apukou-
lussa, tarkkailu- ja muilla erityisluokilla 
(13.9. 719 §) sekä syyslukukauden koulutyön 
päättyminen ja lupapäivien määrääminen 
lukuvuodeksi 1967/68 (13.9. 677, 678 §). 
Kaikissa kokouksissa tehtiin lisäksi päätök-
siä oppivelvollisten vapauttamisesta ko. vel-

vollisuuden suorittamisesta määräajaksi tai 
kokonaan, oppilaiden vapauttamisesta kou-
lun uskonnonopetuksesta sekä siirtämisestä 
apu-, tarkkailu- ja muille erityisluokille; 

virkoja ja palkkoja koskevat: johtajien 
valitseminen Tolarin, Mellunkylän ja Puoti-
lan kouluihin (24.5. 456 §, 14.6. 492 §, 
13.9. 680 §); Helsingin Opettajayhdistyksen 
kesävirkistystoimikunnan puheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan sekä kesäsiirtoloiden joh-
tajien ym. henkilökunnan palkkojen ja 
palkkioiden vahvistaminen sekä kesäsiirto-
loiden johtajien ja apulaisjohtajien määrää-
minen toimikaudeksi 1967 (1.3. 173 §, 
19.4. 328 §); opettajien valitseminen avoinna 
olleisiin opettajan virkoihin lailliseksi koe-
ajaksi ja väliaikaisesti lukuvuodeksi 1967/ 
68 (15.3. 229 §, 14.6. 543 §); virkavaltakirjo-
jen antaminen koeaikansa palvelleille opet-
tajille (8.2. 121 §, 1.3. 168 §, 19.4. 333 §, 
10.5. 378 §, 30.8. 630 §); nuorisokerhotoi-
minnan johtajan valitseminen toimikaudeksi 
1967/68 (13.9. 683 §) sekä poikien käsityön-
ohjaajan valitseminen 1.1.1968 alkavaksi 
kolmivuotiskaudeksi (13.12. 1 000 §); 

muita asioita koskevat: vähävaraisten op-
pilaiden vaate- ja jalkineavustusten, silmä-
lasien ja jalkatukien jakoperusteiden hyväk-
syminen (1.3. 169 §, 30.10. 867 §); matka-
avustusten jakaminen VIII luokkien oppi-
lasretkeilyä varten (15.3. 237 §); stipendien 
ja apurahojen jakaminen oppilaille (10.5, 
387 §); ohjeiden vahvistaminen kansakoulu-
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jen veistokaluston ja puutyöstökoneiden 
huollon järjestämiseksi (15.3. 228 §); toimi-
kunnan asettaminen itsenäisyyden juhla-
vuoden kirjoituskilpailujen järjestämistä var-
ten (24.5. 424 §) ja kansakoulujen talous-
päällikön v:n 1968 hankintojen markkamää-
räisten rajojen vahvistaminen (13.12. 995 
§). Kaikissa kokouksissa päätettiin lisäksi 
kouluhuoneistojen luovuttamisesta seurojen 
ja yhdistysten käyttöön ym. eri tarkoituk-
siin. 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä 
esityksistä mainittakoon seuraavat opetustoi-
mintaa koskevat: luokan jakaminen III— 
IV luokilla kahteen erikseen opetettavaan 
ryhmään äidinkielen ja laskennon opetuksessa 
(19.4. 313 §); kaupungin kansakoulun ohje-
säännön pykälien 1 ja 4 muuttaminen (14.6. 
542 §) sekä komitean asettaminen tarkista-
maan apukoulun opetussuunnitelmaa (21.9. 
752 §); 

virkoja koskevat, joista mainittakoon seu-
raavien virkojen perustaminen: 10 englannin 
ja 10 ruotsinkielen opettajan viran 1.8.1967 
lukien sekä lisäksi 5 englannin ja 5 ruotsin 
kielen opettajan viran 1.8.1968 lukien (8.2. 
127 §); vahtimestarin viran Puotilan ja 
Vesalan kouluihin (1.3.164 §); neljännen luku-
ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien oppilaiden 
erityisopettajan viran (15.3. 226 §); eng-
lannin ja ruotsin kielen opetuksen ohjaajien 
(30.8. 616 §) sekä englannin kielen opettajan 
viran perustaminen 1.9. lukien (11.10. 830 §); 
lisäksi esitettiin Töölön koulun yhden var-
sinaisen kansakoulun opettajan viran lak-
kauttamista (24.5. 423 §); 

kiinteistöjä koskevat: kansakoulujen kesä-
siirtoloiden paloturvallisuustyöt (11.1. 41 §, 
14.6. 541 §); Puotinharjun kansalaiskoulun 
suunnittelun ja rakennustöiden kiirehtimi-
nen (8.2. 119 §); Lapinlahdenkadun, Kallio-
Vallilan ja Haagan alueiden koulutonttivara-
uksista luopuminen (1.3. 180 §, 13.12. 1 029 
§); Bengtsärin alueen varaaminen kesäsiirto-
la-alueeksi (5.4. 273, 274 §); koulukasvi-
tarha-alueen varaaminen Herttoniemestä 

kaupungin itäisten alueiden kansakoululaisia 
varten (5.4. 278 §); tilapäisten koulutalojen 
siirto (24.5. 422 §); Kallion kansakoulun 
muutos- ja perusparannustöiden ohjelman 
sekä sen ja Mellunmäen kansakouluraken-
nuksen luonnospiirustuksien hyväksyminen 
(14.6. 524, 525 §) sekä Porolahden koulun 
lattioiden kunnostaminen (13.12. 1 004 §); 

muita asioita koskevat: kansakoulujen 
pianojen ja flyygeleiden luovuttamista har-
joitustilaisuuksia varten koskevan kaupun-
ginhallituksen päätöksen tarkistaminen (11.1. 
30 §); kansakoulutarkoituksiin lahjoitettu-
jen rahastojen korkovarojen käytön tarkis-
taminen (1.3. 181 §); kansakoululaisten pa-
perinkeräystoiminnalla hankittujen televisio-
vastaanottimien vastaanottaminen kaupun-
gille (1.3. 204 §) sekä ansiomerkkien myöntä-
minen eräille viranhaltijoille (15.3. 217, 
218 §). 

Laus^lnnot . Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat opetustoi-
mintaa koskevat: valtuustoaloite ns. koulu-
kypsyysluokkien perustamisesta suomenkie-
lisiin kansakouluihin (19.4. 319 §) sekä val-
takunnallisen komitean asettaminen laati-
maan ehdotusta poikkeaviin lapsiin kohdis-
tuvan erityisopetuksen ja ammattikoulu-
tuksen järjestämisestä peruskoulussa (13.12. 
1 003 §); 

kiinteistöjä koskevat: Oulunkylän ruotsin-
kielisen kansakoulun talon ottaminen suo-
menkielisten kansakoulujen käyttöön (25.1. 
88 §); koulutilojen saaminen Kontula—Vesa-
lan alueelle (25.1. 100 §); tyhjien kansakoulu-
rakennusten käyttö suomenkielisten kansa-
koulujen kesäsiirtoloina (8.2. 132 §, 5.4. 
272 §); Vesalan kansakoulun tilapäisten 
koulutalojen luovuttaminen lastentarhain 
lautakunnan käyttöön (19.4. 338 §); Juupa-
joen kunnalta kesäsiirtolaksi ostetun kiin-
teistön siirtäminen suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan hallintoon (19.4. 346 
§) sekä Yliskylän, Puotinharjun, Jakomäen 
ja Kallion kansakoulurakennusten pää- ym. 
piirustusten hyväksyminen (5.4. 277 §, 
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19.4. 357 §, 30.8. 602 §, 13.9. 694 §, 21.9. 
747 §, 13.12. 1 028 §); 

muita asioita koskevat: koululaisten päivä-
kotitoiminnan kehittäminen (11.1. 31 §); 
kaupungin v. 1962—1965 virkasääntöko-
mitean mietintö (8.2. 123 §); valtuustoaloite 
kansakoululaisten ruokavalion vitamiini-

pitoisuuden tutkimisesta ja parantamisesta 
(19.4. 318 §) sekä Vanhusten kesävirkitys-
komitean mietintöön sisältyvä ehdotus Ris-
tiinan Hietaniemen kesäsiirtolakiinteistön 
käyttämisestä vanhusten kesävirkistykseen 
(13.12. 1 020 §). 
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