
19. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
panossa tapahtuivat v. 1967 seuraavat muu-
tokset: puheenjohtajaksi kouluneuvos Leo 
Backmanin tilalle valittiin yliopett. Börje 
Mattsson, varapuheenj ohtaj aksi toim. j oht. 
Erkki Heikkosen tilalle fil.maist. Margit 
Borg-Sundman sekä uudeksi jäseneksi dipl.-
ins. Jakob Lehto. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 17 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 625 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 985 ja lähetettyjä 
912. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: Vallilan ja Kampin ammattikoulujen 
oikeuttaminen järjestämään kevät- ja syys-
lukukauden kerhotoimintansa suunnitelmien-
sa mukaisesti (30.1. 27 §, 20.2. 80 §, 11.9. 
441 §, 2.10. 471 §); Vallilan ammattikoulun 
kevätlukukaudella ja Vallilan, Haagan ja 
Kampin ammattikoulujen syyslukukaudella 
pidettävistä rehtorintunneista tehtyjen esi-
tysten hyväksyminen (30.1. 36 §, 11.9. 440 
§); kunnallisneuvos V. von Wrightin lahjoi-
tusrahaston, Familjen Alex. Ärts Stipendie-
fond -rahaston ja Ellen Bremerin stipendi-
rahaston korkovarojen jakaminen (3.4. 149 
§); kilpailutoimikunnan asettaminen Suomen 
itsenäisyys j uhlavuoden kir j oituskilpailu j a 
varten (21.8. 393 §); ammattikoulujen luku-
vuoden 1967/68 lupapäivien määrääminen 
(11.9. 412 §) sekä kirjapainokoulun rehtorin 

valitseminen 1.1.1968 lukien (13.11. 538 §). 
Lisäksi johtokunta teki useita uusien ammat-
tioppilaitosten kalustonhankintoja sekä kou-
lutilojen vuokrausta koskevia päätöksiä. 

Esitykset. Johtokunta teki kertomusvuon-
na esityksiä asioista, jotka mm. koskivat 
omakotitalo- tai rivitalotontin saamista Val-
lilan ammattikoulun rakennusosaston ope-
tustarkoituksessa tapahtuvaa rakentamista 
varten (30.1. 40 §); yksivuotisen leikkaajan 
opintolinjan perustamista Kampin ammatti-
kouluun (20.2. 79 §); Kampin ammattikoulun 
saneerausta koskevan huonetilaohjelman hy-
väksymistä (20.2. 90 §); Kampin ammatti-
koululle vuokrattavia opetustiloja Annan-
kadun kansakoululta lukuvuodeksi 1967/68 
(13.3. 120 §); putkiasentajan opintolinjan 
perustamista Vallilan ammattikouluun 
1.8.1968 lukien (3.4. 145 §); Vallilan ammat-
tikoulun B-rakennuksen muutostöiden huo-
netilaohjelman hyväksymistä (3.4. 156 §); 
hienomekaanikkokoulun konttorikoneasenta-
jan ja instrumenttiasentajan kolmivuotisten 
opintolinjojen muuttamista kaksivuotisiksi 
(8.5. 239 §); Kampin ammattikoulun yksi-
vuotisen liinavaateompelijan opintolinjan 
uusitun opetussuunnitelman hyväksymistä 
(29.5. 261 §); hienomekaanikkokoulun sekä 
Haagan ammattikoulun automaalaajan ja 
autopeltisepän opintolinjojen tuntijakokaa-
vioiden hyväksymistä (12.6. 299 §, 23.10 
503 §); Kampin ammattikoulun opetus-
suunnitelmiin sisältyvän puhtaanapidon 
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uusittua opetusohjelmaa (2.10. 460 §); Val-
lilan ammattikoulun uusittujen puhelinalan 
peruskurssi I:n, II:n ja III:n opetussuunni-
telmien vahvistamista (2.10. 461 §); koulu-
jen henkilökunnalle luovutettavista auto-
paikoista perittävien vastikkeiden vahvista-
mista (2.10. 470 §) sekä laboratoriokoulun 
opintolinjojen nimien muuttamista (13.11. 
533 §). Lisäksi tehtiin useissa kokouksissa 
esityksiä valtionavustuksen varaamiseksi 
eri koulujen kursseja ja koulukaluston han-
kintoja varten. 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomus-
vuonna lausuntoja asioista, jotka mm. kos-
kivat: liikennelaitoksen esitystä liikenne-
opiston perustamisesta (20.2. 75 §); sairaan-
hoitajakoulun suunnittelua (20.2. 76 §); 
laatikkoruoan jakelua Vallilan ammattikou-
lun kouluaterioilla (3.4. 157 §); kurssitoi-

minnan johtajan viralle asetettavia päte-
vyysvaatimuksia (3.4. 160 §); Toimelan 
Vapaaopiston tiedustelua Annankadun ruot-
salaisen kansakoulun tilojen käytöstä (12.6. 
304 §); lievästi kehitysvammaisten ammatti-
koulutuksen järjestämistä (12.6. 310 §); 
Kampin ammattikoulun teollisuusompelijan 
opintolinjan nimen muutosta (21.8. 394 §); 
perhekodin rakentamista Vallilan ammatti-
koulun rakennusosaston oppilastyönä (11.9. 
417 §); kaupungin avustusta nauttivien kou-
lujen avustusanomuksia v:n 1968 toiminnan 
tukemista varten (11.9. 419—428, 430—437 
§); Suomen Turkkurien Liiton esittämää 
turkkurien koulutusta (13.11. 530 §); kun-
nallisen autonkuljettajaopetuksen järjestä-
mistä (27.11. 569 §) sekä sokeain koulutusta 
(18.12. 590 §). 
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