
17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Johtokunnan kokoonpanossa ei v. 1968 ta-
pahtunut muutoksia. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 17 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien luku 
oli 1 066. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: lukuvuoden 1968/69 
työajan ja lupapäivien määrääminen (29.5. 
470 §); koulutarvikkeiden ja -kirjojen hank-
kiminen lukuvuonna 1968/69 (15.5. 417 §); 
apukoulun uuden opetussuunnitelman hyväk-
syminen noudatettavaksi (29.5. 469 §); var-
sinaista kansakoulua, apukoulua ja kansalais-
koulua koskeva lukuvuoden 1967/68 vuosi-
kertomusten yhdistelmän hyväksyminen (1.7. 
522 §); väliaikaisten muutosten hyväksymi-
nen kansalaiskoulun VII—VIII luokkien 
opetussuunnitelmaan (14.2. 154 §); lukuvuo-
den 1968/69 opetussuunnitelmien vuositar-
kisteiden hyväksyminen eräin tarkistuksin 
(11.9. 720 §); eräiden uusien oppikirjojen ot-
taminen kokeilukäyttöön (3.4. 261 §, 15.5. 
395, 400 §, 29.5. 460 §, 28.8. 671 §); englannin 
kielen oppikirjan hyväksyminen käytettä-
väksi kevätlukukauden 1969 alusta lukien 
(12.12. 1062 §) sekä kansalaiskoulun VII luok-
kien muodostaminen ja sijoittaminen luku-
vuonna 1968/69 (13.3. 196 §, 24.4. 369 §). 
Kaikissa kokouksissa tehtiin lisäksi päätöksiä 
oppivelvollisten vapauttamisesta ko. velvolli-
suuden suorittamisesta määräajaksi tai ko-

konaan, oppilaiden vapauttamisesta koulun 
uskonnonopetuksesta sekä siirtämisestä apu-, 
tarkkailu- ja muille erityisluokille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
johtajien valitseminen kaikkiin kouluihin 
(24.4. 327 §) sekä Jakomäen ja Puistolan uusiin 
kouluihin (25.9. 811 §); Helsingin Opettaja-
yhdistyksen Kesävirkistystoimikunnan pu-
heenjohtajan, toiminnanjohtajan ja muiden 
jäsenten sekä kesäsiirtoloiden johtajien, apu-
laisjohtajien ym. henkilökunnan palkkojen ja 
palkkioiden vahvistaminen sekä kesäsiirto-
loiden johtajien ja apulaisjohtajien määrää-
minen toimikaudeksi 1968 (3.4. 288 §, 24.4. 
330 §, 15.5. 406 §); opettajien valitseminen 
avoinna olleisiin opettajan virkoihin lailli-
seksi koeajaksi ja väliaikaisesti lukuvuodeksi 
1968/69 (13.3. 205 §, 1.7. 552 §, 27.11. 976 §); 
virkavaltakirjojen antaminen koeaikansa pal-
velleille ja viran vaihdon kautta siirtyneille 
opettajille (17.1. 31 §, 14.2. 143 §, 3.4. 263 §, 
28.8. 644 §, 25.9. 758, 759 §, 31.10. 908 §); 
avoinna olleiden erityisopetuksen neuvojan 
ja englannin kielen opetuksen ohjaajan virko-
jen täyttäminen (1.7. 552 §); ruotsin kielen 
opetuksen ohjaajan viran hoitajan määrää-
minen lukuvuodeksi 1968/69 ja matematiikan 
opetuksen ohjaajan määrääminen 1.9. lukien 
(28.8. 620, 642 §) sekä kansakoulujen nuoriso-
kerhotoiminnan johtajan määrääminen toi-
mikaudeksi 1968/69 (11.9. 713 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: Nuotta-
polun koulun liittäminen hallinnollisesti 
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Munkkiniemen kouluun sekä Malmin eteläi-
sen koulun varsinaisten kansakoululuokkien 
Ala-Malmin kouluun lukuvuoden 1968/69 
alusta lukien (13.3. 210, 211 §); vähävarais-
ten oppilaiden vaate- ja jalkineavustusten, 
silmälasien ja jalkatukien jakoperusteiden 
hyväksyminen (31.10. 903 §); matka-avus-
tusten jakaminen VIII luokkien oppilasret-
keilyä varten (14.2. 153 §); stipendien ja 
apurahojen jako oppilaille (15.5. 389 §); 
kansakoulujen vahtimestarien ja talonmies-
lämmittäjien tehtävien vahvistaminen (15.5. 
418 §); matematiikan opetuksen ohjaajan 
työohjeiden hyväksyminen (28.8. 643 §); työ-
turvallisuuselimen asettaminen suomenkieli-
siin kansakouluihin toimikaudeksi 1969/71 
(27.11. 995 §) sekä kansakoulujen talouspääl-
likön v:n 1969 hankintojen markkamääräis-
ten rajojen vahvistaminen (12.12. 1034 §). 
Kaikissa kokouksissa päätettiin lisäksi koulu-
huoneistojen luovuttamisesta seurojen ja yh-
distysten käyttöön ym. eri tarkoituksiin. 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä esi-
tyksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: kansakoululuok-
kien oppilasmäärien alentaminen (31.10. 
894 §); kansakoulujen puhehäiriöisten oppi-
laiden terapeuttisen käsittelyn suunnittele-
minen ja järjestäminen (31.1. 107 §) sekä ko-
mitean asettaminen laatimaan kansalaiskou-
lun VII—VIII luokkien opetussuunnitelmaa 
(15.5. 392 §); 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
viiden tarkkailuluokan ja ao. opettajan vir-
kojen perustaminen 1.8. lukien (13.3. 223 §); 
yhden alakansakoulunopettajan viran muut-
taminen yläkansakoulunopettajan viraksi 
1.8. lukien (24.4. 349 §); kolmen koulu-
logopedin viran siirtäminen terveydenhoito-
virastoon (3.4. 267 §); ns. vanhaan palk-
kausjärjestelmään kuuluville koulunjohta-
jille suoritettavien palkkioiden tarkistaminen 
(13.3. 192 §); työsopimussuhteisen emännän 
palkkaaminen kansakouluihin v:ksi 1969 
(12.12. 1038 §); koulukasvitarhojen toimin-
nanjohtajalle ja opettajille maksettavan kuu-

kausipalkkion tarkistaminen (13.3. 197 §); 
vahtimestareiden, siivoojien, talonmies-läm-
mittäjien ja eräiden ruoanjakajien ylimää-
räisten palkkioiden sekä talonmiesten ja ta-
lonmiehen työtä tekevien viikkoleposijaisten 
palkkioiden tarkistaminen (13.3. 218, 219 §, 
16.10. 851 §) sekä toimistoavun palkkaaminen 
kansakouluihin (11.9. 719 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Vihdissä si-
jaitsevan Hiidenlinna-nimisen kiinteistön os-
taminen kesäsiirtolaksi (17.1. 54 §); tontin 
muodostaminen Vuosaareen rakennettavaksi 
suunniteltua kansakoulua varten (31.1. 117§); 
koulukasvitarha-alueen varaaminen Puoti-
lasta ja Herttoniemestä (14.2. 147 §, 15.5. 
443 §); luopuminen Kallion alueen koulu-
tonttivarauksesta (13.3. 234 §); Tahvonlah-
den ja Vuosaaren kansakoulun rakennusoh-
jelman ja Yliskylän kansakoulun uuden ra-
kennusohjelman hyväksyminen, Kontulan 
kansakoulun rakennusohjelman muuttami-
nen sekä vahvistuksen hankkiminen Kontu-
lan ja Mellunmäen kansakoulun uudelle ra-
kennusohjelmalle (13.3. 236 §, 24.4. 354 §, 
15.5. 442 §, 29.5. 464 §, 28.8. 632 §, 12.12. 
1064 §); kahden tilapäisen puukoulun hank-
kiminen Vuosaareen (3.4. 286 §); majoitus-
rakennuksen rakentaminen Ristiinan Hieta-
niemen kesäsiirtolaan (3.4. 287 §); Hertto-
niemen kansakoulussa suoritettavien eräiden 
muutostöiden tilaaminen (15.5. 397 §) sekä 
Kallion kansakoulurakennuksen perusparan-
nus- ja muutostöiden sekä Mellunmäen kan-
sakoulun pääpiirustusten hyväksyminen (1.7. 
556 §, 12.12. 1065 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: viranhalti-
jain opintomatka-apuraha-anomusten hyväk-
syminen (13.3. 204 §); kansakouluhuoneisto-
jen käyttöä muuhun kuin koulun omiin tar-
koituksiin koskevan kansakoululainsäädän-
nön tarkistaminen (24.4. 328 §); kansakoulu-
laisten paperinkeräystoiminnalla hankittujen 
televisiovastaanottimien vastaanottaminen 
kaupungille (16.10. 842 §); vierailta paikka-
kunnilta kotoisin olevien kansakoululaisten 
koulunkäyntikustannuksista perittävien kor-
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vausten korottaminen (28.8. 629 §); ansio-
merkkien myöntäminen eräille viranhalti-
joille (13.3. 206, 207 §, 1.7. 555 §); valtion-
avun anominen kansakoululaitoksen kustan-
nuksiin v:lta 1967 (28.8. 612 §) sekä suomen-
kielisten kansakoulujen toimintasuunnitel-
man hyväksyminen vuosiksi 1970—1979 
(6.11. 930 §). 

Lausunnot. Johtokunnan kertomusvuonna 
antamat lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: kansalaiskoulun poikien kotitalou-
den opetusta ja kotitalouden opetustiloja 
lukuvuonna 1967/68 (3.4. 252 §); vahtimes-
tareiden palkkauksen tarkistamista (11.9. 
718 §); Kontulan kansakoulun luonnos- ja 

pääpiirustuksia sekä Mellunmäen kansa-
koulurakennuksen uusittuja luonnospiirus-
tuksia (31.1. 116 §, 14.2. 166 §, 28.8. 617 §); 
laululuokkien suunnittelua ja rakentamista 
(17.1. 49 §); kansakoulujen käyttämistä iltai-
sin ulkopuolisten kokoontumistiloina (3.4. 
266 §); invalidikuljetusten järjestämisen tar-
peellisuutta (14.2. 151 §); toimikunnan aset-
tamista koulupsykologisen työn organisoi-
mista ja kehittämistä varten (16.10. 828 §); 
Lehtisaaren leikki- ja urheilukenttäalueen 
kunnostamista (16.10. 831 §) sekä kaupungin 
suomenkielisten kansakoulujen käyttökus-
tannuksia (15.5. 419 §). 
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