
19. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
pano oli v. 1969 seuraava: puheenjohtaja 
toim.joht. Ingvar Blomqvist, varapuheen-
johtaja joht. Aarne Helle sekä muut jäsenet 
rak.mest. Eino L. Penttinen, toimits. Ilmari 
Kosonen, ylitark. Veikko Liukko, sos.pääll, 
Eino O. Penttinen, toimitt. Elsa Aaltonen, 
koulutt. Reino Arppe, koul.pääll. Raoul 
Johnsson ja ins.opp. Matti Öhman. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 15 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 649 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 1 567 ja lähetettyjä 
907. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: Vallilan, Kampin ja Haagan ammatti-
koulujen rehtorintuntien aiheiden hyväksy-
minen kevät- ja syyslukukaudeksi (23.1. 
8 §, 21.8. 344 §, 11.9. 425, 437 §); em. ammat-
tikoulujen kerhotoimintaohjelmien hyväk-
syminen kevät- ja syyslukukaudeksi (23.1. 
9, 10 §, 6.2. 60 §, 27.2. 73 §, 25.9. 451—454 §); 
kunnallisneuvos V. von Wrightin lahjoitus-
rahaston, Familjen Alex. Ärts stipendiefond 
-rahaston ja Ellen Bremerin stipendirahaston 
korkovarojen jakaminen (10.4. 160 §) sekä 
ammattioppilaitosten lukuvuoden 1969/70 
lupapäivien määrääminen (25.9. 456 §). 
Koulutilojen vuokrauslupia myönnettiin 
useissa johtokunnan kokouksissa. 

Esitykset. Johtokunta teki esityksiä asiois-
ta, jotka mm. koskivat: ammattioppilaitos-

ten ohjesäännön tarkistamista (20.3. 118 §); 
1-vuotisen keskikoulupohjaisen mikrobiolo-
gian opintolinjan perustamista laboratorio-
kouluun sekä mittamies—vaaitsij an opinto-
linjan perustamista Vallilan ammattikou-
luun (10.4. 169, 171 §); tekstinvalmistajan 
ja painajan opintolinjojen perustamista kir-
japainokouluun (8.5. 203 §); Kampin am-
mattikoulun teollisuusompelijan opintolinjan 
rinnakkaisluokan perustamista (12.6. 277 §); 
kirjapainokoulun uusien opetusohjelmien 
edellyttämien viikkotuntikaavioiden vahvis-
tamista 5-päiväiseen työviikkoon siirtymistä 
varten syyslukukauden 1969 alusta lukien 
sekä konelatojan opintolinjan opetusohjel-
man ja työryhmän suuruuden vahvistamista 
(12.6. 280, 281 §); laboratoriokoulun eräiden 
opintolinjojen nimien ja viikkotuntikaavioi-
den muutoksia, jatkokoulutuksen järjestä-
mistä sekä opetukseen liitettävää lasinpuhal-
luksen opetusta (8.5. 193 §, 12.6. 284, 
296 §); Haagan ammattikoulun aineyhdistel-
mien ja opetusmenetelmien kokeilua luku-
vuonna 1969/70 (29.5. 241 §); englanninkielen 
opetuksen lisäämistä Vallilan ammattikou-
lussa (12.6. 285 §); tontin varaamista Hertto-
niemen ammattikoulua varten sekä arkki-
tehdin nimeämistä koulun suunnittelutyötä 
varten (12.6. 286 §, 16.10. 492 §) sekä am-
mattikouluja esittelevän lyhytelokuvan val-
mistamista (11.9. 422 §). Lisäksi tehtiin 
useissa kokouksissa esityksiä ammattikoulu-
jen eräiden opintolinjojen opetussuunnitel-
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mien tarkistamiseksi sekä valtionavustusten 
varaamiseksi eri koulujen kursseja ja koulu-
kaluston hankintoja varten. 

Lausunnot. Johtokunta antoi lausuntoja 
asioista, jotka mm. koskivat: nuoriso-ohjaa-
jan ammattikoulun perustamista Helsin-
kiin (8.5. 205 §); maarakennusalan opetusta 
koskevaa valtuustoaloitetta (12.6. 268 §); 
nuorisokomitean mietintöä ammattikoulu-
tukseen liittyvien kohtien osalta (21.8. 358 §); 
Vallilan ammattikoulun rakennusosaston har-
joittelutyöpaikaksi varattavaa tonttia (11.9. 
429 §); Lauttasaaren entisen yhteiskoulura-

kennuksen käyttöä sekä uusimissuunnitel-
maa (11.9. 434 §, 25.9. 468 §); Herttoniemen 
ammattikoulun perustamissuunnitelmaa (16. 
10. 491 §); kirjapainokoulun järjestysmuo-
don muuttamista ja Käpylän ammattikou-
lun perustamissuunnitelmaa (6.11. 540 §); 
Hotelli- ja ravintolaopistosäätiön sekä Ho-
telli- ja ravintolakoulusäätiön ammattikou-
koulupaikkakiintiötä (18.12. 614 §) sekä kau-
pungin avustusta nauttivien yht. 20 koulun 
avustusanomuksia v:n 1970 toiminnan tuke-
mista varten (21.8. 323—342 §). 
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