
17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano oli v. 1969 muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että varapuheen-
johtajaksi halli- ja torikaupan valvoja Paavo 
Kiven tilalle valittiin fil.maist. Erkki Ääry-
nen sekä jäseneksi siht. Taimi Rinne-Virolai-
sen tilalle lehtori Sinikka Karhuvaara. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 20 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien luku 
oli 1 021. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: lukuvuoden 1969/70 
lupapäivien määrääminen (21.5. 416 §); kou-
lutarvikkeiden ja -kirjojen hankkiminen lu-
kuvuonna 1969/70 (21.5. 422 §); kansalais-
koulun VII -VII I luokkien uuden opetus-
suunnitelman hyväksyminen noudatettavaksi 
(16.6. 528 §); muutosten hyväksyminen luku-
vuoden 1968/69 opetussuunnitelman vuosi-
tarkisteisiin (15.1. 48 §); lukuvuoden 1969/70 
opetussuunnitelmien vuositarkisteiden hy-
väksyminen (10.9. 667 §); eräiden uusien 
oppikirjojen ottaminen kokeilukäyttöön (7.5. 
359 §, 27.8. 617 §); ruotsin kielen oppikirjojen 
hyväksyminen käytettäväksi kevätlukukau-
den 1970 alusta lukien (10.12. 996 §); kansa-
laiskoulun VII luokkien järjestäminen luku-
vuonna 1969/70 (26.3. 207 §) sekä ns. uuden 
matematiikan opetuksen jatkaminen ja laa-
jentaminen lukuvuonna 1969/70 (26.3. 231 §, 
27.8. 618 §). Kaikissa kokouksissa tehtiin li-
säksi päätöksiä oppivelvollisten vapauttami-

sesta ko. velvollisuuden suorittamisesta mää-
räajaksi tai kokonaan, oppilaiden vapautta-
misesta koulun uskonnonopetuksesta sekä 
siirtämisestä apu-, tarkkailu- ja muille eri-
tyisluokille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
johtajien valitseminen Eläintarhan, Porolah-
den, Aleksis Kiven ja Puotinharjun kouluun 
sekä Malmin apukouluun (7.5. 354 §, 21.5. 
427 §, 16.6. 523 §, 10.9. 666 §, 24.9. 725 §); 
Helsingin Opettajayhdistyksen kesävirkistys-
toimikunnan puheenjohtajan, toiminnanjoh-
tajan ja muiden jäsenten sekä kesäsiirtoloissa 
toimivien toimihenkilöiden palkkojen ja palk-
kioiden vahvistaminen sekä kesäsiirtoloiden 
johtajien ja apulaisjohtajien määrääminen 
toimikaudeksi 1969 (26.2. 170 §, 7.5. 338 §); 
opettajien valitseminen avoinna olleisiin 
opettajan virkoihin lailliseksi koeajaksi ja 
väliaikaisesti lukuvuodeksi 1969/70 (26.3. 
230 §, 16.6. 554 §); virkavaltakirjojen anta-
minen koeaikansa palvelleille ja viranvaih-
don kautta siirtyneille opettajille (16.5. 
388 §, 27.8. 602 §, 10.9. 682 §); nuorisokerho-
toiminnan johtajan määrääminen toimikau-
deksi 1969/70 (8.10. 802 §); suomenkielisten 
kansakoulujen talouspäällikön viran täyttä-
minen (22.10. 827 §) sekä vakinaisten ja tila-
päisten toimistoapulaisten valitseminen suo-
menkielisten kansakoulujen kansliaan (26.2. 
155 §, 19.11. 931, 932 §, 10.12. 1010 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: vähäva-
raisten oppilaiden vaate- ja jalkineavustus-
ten, silmälasien ja jalkatukien jakoperustei-
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den hyväksyminen (10.12. 1.011 §); matka-
avustusten jakaminen VIII luokkien oppilas-
retkeilyä varten (26.2. 159 §); stipendien ja 
apurahojen jakaminen oppilaille (7.5. 341 §); 
eräiden v:n 1968 ja 1969 talousarviotilien osa-
määrärahajaon muuttaminen (5.2. 94-97 §, 
24.9. 711 §); kehotuksen antaminen kou-
luille aloittaa työpäivä aikaisintaan klo 9 
(16.4. 272 §); Maunulan ja Töölön koulujen 
ikkunanmaalaustöiden tilaaminen (16.6. 547, 
548 §); eräiden koulujen siivouksen järjestä-
minen (16.6. 549 §); Kallion, Kontulan, Mel-
lunmäen, Puotinharjun ja Yliskylän koulujen 
kalusteiden hankkiminen (21.5. 421 §, 10.12. 
1012 §); eines- ja pakasteruokien hankinta 
lukuvuodeksi 1969/70 (27.8. 649 §) sekä kan-
sakoulujen talouspäällikön v:n 1970 hankin-
tojen markkamääräisten rajojen vahvistami-
nen (10.12. 983 §). Kaikissa kokouksissa pää-
tettiin lisäksi kouluhuonetilojen luovuttami-
sesta seurojen, yhdistysten ym. käyttöön eri 
tarkoituksiin. 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä esi-
tyksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a sekä v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: kielistudion hankkiminen 
Aleksis Kiven kouluun (24.9. 721 §); 16 uudea 
opettajan viran perustaminen 1.8. lukien 
(26.2. 157 §); 50 varsinaisen kansakoulun 
opettajan sekä 8 kansalaiskoulun englannin 
ja 8 ruotsin kielen opettajan viran perusta-
minen (24.9. 720 §); yhden alakansakoulun-
opettajan viran muuttaminen yläkansakou-
lunopettajan viraksi 1.8. lukien (28.5. 466 §); 
eräiden opettajan virkojen uudelleen järjes-
täminen, eräiden virkojen lakkauttaminen 
tai jättäminen vakinaisesti täyt tämättä (15.1. 
40 §); vahtimestari-talonmiehen viran perus-
taminen Jakomäen kouluun (5.2. 104 §); 
kahden vahtimestarin viran vakinaistaminen 
1.1.1970 lukien (28.5. 451 §); toimistoapulais-
ten palkkaaminen suomenkielisten kansa-
koulujen kansliaan (16.6. 5131 §); erään ta-
lonmies-lämmittäj ä-vahtimestari-siivooj a-
ruoanjakajan viran vakinaistaminen (10.9. 

§); yhden veistokalustonhoitajan ja nel-

jän siivoojan viran lakkauttaminen (10.9. 
670 §); kaupungin kansakoulun ohjesäännön 
muuttaminen sekä eräiden kuraattorinvirko-
jen perustaminen (25.9. 767 §); eräiden virko-
jen palkkaluokkatarkistusten suorittaminen 
1.1.1970 lukien (26.3. 194 §) sekä Santahami-
nan koulun 8. pl:n vakinaisen talonmies-
vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen sitä 
haettavaksi julistamatta (10.12. 987 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: kahden ke-
vytrakenteisen puukoulun siirtäminen Ylis-
kylästä Vuosaareen ja Siltamäkeen (16.4. 
265 §); Mellunkylän vanhan koulurakennuk-
sen poistaminen suomenkielisten kansakou-
lujen hallinnasta (16.4. 267 §); Kiikalan 
kunnan Kruusilan osuusmeijerin kiinteistön 
ostaminen suomenkielisten kansakoulujen 
kesäsiirtolaksi (7.5. 340 §); Juupajoen Pelto-
lammin kesäsiirtolan palaneen saunan poista-
minen johtokunnan hallinnosta ja uuden sau-
nan rakentaminen (10.9. 693 §, 24.9. 731 §); 
Kallion kansakoulun tontilla olevan raken-
nuksen purkaminen (5.11. 873 §, 19.11. 929 §); 
lisäalueen ostaminen Vilppulan Suvikodin 
kesäsiirtolaa varten (10.12. 988 §) sekä Korpi-
lahden Mutasen kesäsiirtolan osa-aluetta kos-
kevan osto- ja vaihtotarjouksen hyväksymi-
nen (10.12. 989 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: viranhalti-
jain opintomatka-apuraha-anomuksien hy-
väksyminen (26.2. 154 §); kansakouluhuo-
neistojen käyttöä muuhun kuin koulun omiin 
tarkoituksiin koskevien sääntöjen muutta-
minen (10.12. 994 §); ansiomerkkien myöntä-
minen eräille viranhaltijoille (26.2. 163, 164 §, 
28.5. 463 §); valtionavun anominen kansa-
koululaitoksen v:n 1968 kustannuksiin (27.8. 
622 §); kansakoulujen vapaaehtoisen kerho-
työn laajentaminen (25.9. 769 §); suomenkie-
listen kansakoulujen hallinnon järjestäminen 
1.4.1970 lukien (27.11. 956 §); eräiden mää-
rärahojen siirtäminen käytettäväksi v. 1970 
(10.12. 991 §); v:n 1968 eräiden tilien ylitys-
oikeus ja erään tilin osamäärärahajaon muut-
taminen (15.1. 45 §, 5.2. 93 §, 28.5. 456 §); 
työsopimussuhteessa olevien päätoimisten 
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talonmies-lämmittäjien työnimikkeen muut-
taminen (26.3. 208 §) sekä eräiden kaupun-
gille tehtyjen lahjoitusten vastaanottaminen 
(16.6. 552 §, 19.11. 908 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a sekä v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: valtuustoaloite yhteisluok-
kiin siirtymisestä laulun- ja käsityönopetuk-
sessa (16.4. 275 §); vahtimestareiden, siivoo-
jien, talonmies-lämmittäjien ja eräiden ruoan-
jakajien ylimääräisten palkkioiden sekä ruo-
katilauksista vastaavien ja huolehtivien 
ruoanjakajien palkkauksen tarkistaminen 
(26.2. 156 §, 27.8. 651 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Vuosaaren 
kansakoulurakennuksen luonnospiirustusten 
ja päärakennuksen muutospiirustusten hy-

väksyminen (15.1. 51 §, 27.8. 620 §); Mellun-
mäen nykyisen kansakoulurakennuksen pur-
kaminen ja uuden koulurakennuksen perus-
tuksen louhintatöiden aloittaminen (26.2. 
147 §); uima-altaan sijoittaminen Konalaan 
rakennettavaksi suunnitellun kansakoulu-
rakennuksen yhteyteen (16.4. 270 §) sekä 
kiir.teistöjen ostaminen Iitin kunnan Vuolen-
kosken kylästä kesäsiirtolakäyttöön (10.12. 
990 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: nuorisoko-
mitean mietintö (27.8. 650 §); valtuustoaloite 
kansakoulu tilojen luovuttamisesta nuoriso-
järjestöjen ja järjestöihin kuulumattomien 
nuorten käyttöön (5.11. 878 §) sekä palkalli-
sen virkavapauden myöntäminen kansakou-
lunopettajan viran haltijalle kunnalhsen luot-
tamustoimen hoitamista varten (10.9. 673 §). 
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