
19. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
panossa ei v. 1968 tapahtunut muutok-
sia. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 
15 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 620 
asiaa. Saapuneita kirjeitä oli 1 252 ja lähetet-
tyjä 1 027. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: ylioppilaspohjaisen koulutuksen aloitta-
minen teollisuuslaborantin opintolinjalla ker-
tomusvuoden syksyllä (15.1. 2 §); Vallilan, 
Haagan ja Kampin ammattikoulujen rehto-
rintuntien aiheiden hyväksyminen kevät- ja 
syyslukukaudeksi (8.2. 46, 48, 49 §, 12.9. 
436—438 §); em. ammattikoulujen kerhotoi-
mintaohjelmien hyväksyminen kevät- ja 
syyslukukaudeksi (8.2. 53 §, 29.2. 91 §, 
3.10. 468 §, 24.10. 495, 502 §); kunnallis-
neuvos V. von Wrightin lahjoitusrahaston, 
Familjen Alex. Ärts Stipendiefond -rahaston 
ja Ellen Bremerin stipendirahaston korko-
varojen jakaminen (28.3.129 §) sekä ammatti-
oppilaitosten lukuvuoden 1968/69 lupapäi-
vien määrääminen (12.9. 443 §). Koulutilojen 
vuokrauksesta päätettiin useissa johtokun-
nan kokouksissa. 

Johtokunnan hallintoon tuli kertomus-
vuonna uusia toimintayksiköitä, joista Haa-
gan ammattikoulun koulutushuoltoasema 
aloitti toimintansa 29.4. Käpylässä olevan 
erikoisammattikoulun rakennus valmistui 

lopullisesti ja laboratoriokoulu muutti uusiin 
huonetiloihin. Rakennuksessa aloitti toi-
mintansa syyslukukauden alussa myös lei-
purikoulu. Johtokunnan hallintoon siirtyi 
1.12. lukien entinen Lauttasaaren yhteiskou-
lun rakennus, joka joutui peruskorjauksen 
alaiseksi ennen ammattikoulujen sinne si-
joittamista. 

Esitykset. Johtokunta teki esityksiä asiois-
ta, jotka mm. koskivat: Kampin ammatti-
koulun saneerauksen kiireellistä aloittamista 
(8.2. 58 §); Haagan ammattikoulun levysepän 
opintolinjan toisen vuosikurssin jakamista 
kahteen opetusryhmään ja toiselle ryhmälle 
annettavaa ilmastointialan opetusta (28.3. 
135 §); rinnakkaisluokkien perustamista sekä 
sairaala- että teollisuuslaborantin opinto-
linjoille laboratoriokoulussa (30.5. 276 §); 
Vallilan ammatti koulutalon B-rakennuksen 
muutostöiden rakennusohjelmaa sekä luon-
nospiirustuksia (13.6. 291 §); opetustyön 
uudelleenjärjestelyä kähertäjäkoulun partu-
rin ja kampaajan opintolinjoilla (13.6. 294 §); 
opetuksen järjestelyä kirjapainokoulussa 
v. 1968/69 (13.6. 305 §); johtokunnan hallin-
toon siirtyneen Lauttasaaren yhteiskoulun 
rakennuksen peruskorjaus- ja muutostöiden 
aloittamista (19.12. 600 §); opetussuunnitel-
mien tarkistusesitysten sekä perustettujen 
opintolinjojen viikkotuntikaavioiden hyväk-
symistä (28.3. 132—134, 146 §, 25.4. 179§, 
16.5. 230 §, 30.5. 276 §, 22.8. 337 §). Lisäksi 
tehtiin useissa kokouksissa esityksiä valtion-
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avustusten varaamiseksi eri koulujen kurs-
seja ja koulukaluston hankintoja varten. 

Lausunnot^ Johtokunta antoi lausuntoja 
asioista, jotka mm. koskivat: laboratorioalan 
työnjohtoasteista koulutusta (15.1. 2 §); 
Ruotsin kouluylihallituksen laatimaa osasto-
avustajan koulutusohjelmaa (8.2. 42 §); 
kirjapainoalan peruskoulutuksen kehittämis-

tä (16.5. 229 §); ruotsinkielisen ammattikou-
lun perustamista yhdessä naapurikuntien 
kanssa (5.12. 559 §); valtuustoaloitetta 
teknillisen henkilökunnan koulutus- ja kurs-
sitoiminnan lisäämisestä (19.12. 593 §) sekä 
kaupungin avustusta nauttivien koulujen, 
yht. 19, avustusanomuksia v:n 1969 toimin-
nan tukemista varten (12.9. 415—433 §). 
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