
17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano oli v. 1970 sama kuin edellisenä 
vuonna. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 18 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien luku 
oli 1 217. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: kansalaiskoulun 
VII luokkien muodostaminen ja sijoittami-
nen lukuvuonna 1970/71 (21.1. 65 §); uuden-
tyyppisen matematiikan opetuksen jatkami-
nen ja laajentaminen (4.2. 129 §); eräiden 
uusien oppikirjojen hyväksyminen käyttöön 
(8.4. 307, 308 §, 20.5. 479, 492 §, 26.8. 753 §); 
IV ja V luokkien uskonnon opetussuunnitel-
man muuttaminen lukuvuoden 1970/71 alusta 
lukien (29.4. 408 §); oppikirjojen ja koulutar-
vikkeiden tilaaminen lukuvuodeksi 1970/71 
(20.5. 475 §); lukuvuoden 1970/71 lupapäi-
vien määrääminen (20.5. 493 §); ns. periodi-
opetuksen sisällyttämistä ammatinvalinta-
opin opetukseen lukuvuonna 1970/71 koske-
van ammatinvalinnanohjauksen piiritoimis-
ton esityksen hyväksyminen (27.5. 519 §); 
koulujen lukuvuoden 1969/70 vuosikertomus-
ten yhdistelmän hyväksyminen (15.6. 601 §); 
peruskoulun opetussuunnitelman ottaminen 
käyttöön lukuvuoden 1970/71 alusta lukien 
(26.S. 727 §); englannin kielen opetuksen oh-
jaajan hoidettavan opetuksen viikkotunti-
määrän vahvistaminen (26.8. 743 §) sekä 
kansakoulujen opetussuunnitelmien lukuvuo-

den 1970/71 vuositarkisteiden hyväksyminen 
(9.9. 776 §). Kaikissa kokouksissa tehtiin li-
säksi päätöksiä oppivelvollisten vapauttami-
sesta ko. velvollisuuden suorittamisesta mää-
räajaksi tai kokonaan sekä oppilaiden siirtä-
misestä apu-, tarkkailu- ja muille erityisluo-
kille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
opettajien valitseminen avoinna olleisiin 
opettajan virkoihin lailliseksi koeajaksi ja 
väliaikaisesti lukuvuodeksi 1970/71 (21.1. 
64 §, 18.3. 230 §, 15.6. 616 §, 20.7. 660 §, 
26.8. 698 §); työaikalain alaisten vahtimes-
tareiden vuorokautisen työajan vahvistami-
nen (21.1. 90 §, 9.9. 797 §); johtajien valitse-
minen Töölön, Kontulan, Munkkivuoren, 
Alppilan, Meilahden, Toukolan ja Suomen-
linnan kouluun (4.2. 136 §, 8.4. 336 §, 29.4. 
371, 418 §, 20.5. 452 §, 27.5. 521 §, 9.9. 
798 §); kesäsiirtoloissa toimikaudella 1970 
maksettavien palkkojen ja palkkioiden vah-
vistaminen sekä kesäsiirtoloiden johtajien 
määrääminen kesäksi 1970 (8.4. 302 §, 29.4. 
407 §, 20.5. 477 §); kansakoulujen kirjasto-
sihteerin määrääminen 1.8.1970 lukien tois-
taiseksi (8.4. 321 §); apukoulujen kuraattorin 
määrääminen tehtäväänsä 1.8.1970 lukien 
(27.5. 518 §); kansakoulujen nuorisokerho-
toiminnan johtajan määrääminen lukuvuo-
deksi 1970/71 (21.10. 1001 §) sekä tyttöjen 
käsityönohjaajan määrääminen 1.1.1971 al-
kavaksi kolmivuotiskaudeksi (16.12. 1197 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Työväenopis-
ton koulun lakkauttaminen 31.5.1970 lukien 
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(18.2. 166 §); Mellunkylässä sijaitsevan Bred-
backan kiinteistön antaminen vuokralle (26.8. 
719 §); luopuminen Helsingin Käsityönopet-
tajaopiston Säätiöltä talosta Helsinginkatu 34 
vuokrattujen huonetilojen käytöstä 31.5.1971 
(21.10. 999 §) sekä Pihlajamäen koulun katto-
töiden tilaaminen (25.11. 1096 §). Kaikissa 
kokouksissa päätettiin lisäksi kouluhuone-
tilojen luovuttamisesta seurojen, yhdistysten 
ym. käyttöön eri tarkoituksiin; 

m u i t a a s i o i t a koskevat: terveyden-
hoitolautakunnan laatima tilasto koulutapa-
turmista lukuvuonna 1968/69 (4.2. 133 §); 
kouluterveydenhoitoviranomaisten oikeutta-
minen ruokailemaan kouluruokaloissa yleistä 
ateriavastiketta vastaan (18.3. 232 §); ohjeen 
antaminen oppilaan vapauttamiseksi koulu-
ruokailusta (18.3. 233 §); matka-avustusten 
jakaminen VIII luokkien oppilasretkeilyjä 
varten (18.3. 259 §); stipendien ja apurahojen 
jakaminen oppilaille (29.4. 422 §); kokeilun 
suorittaminen kertomusvuoden aikana kan-
sakoululaitoksen sisäisen postin kuljettami-
sesta autolla (20.5. 449 §); menettelytavan 
vahvistaminen lupien myöntämiseksi kyse-
lyjen ja tutkimusten suorittamiseen kansa-
kouluissa (27.5. 527 §); suomenkielisten kan-
sakoulujen taloussuunnitelman hyväksymi-
nen vuosiksi 1972-1981 (21.10. 958 §); luvan 
myöntäminen kokeilu- ja tutkimusluokan si-
sustamiseen Maunulan kansakouluun (21.10. 
961 §) sekä talouspäällikön hankintojen 
markkamääräisten rajojen vahvistaminen 
v:ksi 1971 (16.12. 1143 §). 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä esi-
tyksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: Lapinlahden kansa-
koululle lahjoitettujen yhdeksän television 
vastaanottaminen (29.4. 423 §); kevätluku-
kauden 1970 lopussa annettavien päästökir-
jojen hyväksyminen (27.5. 542 §) sekä määrä-
rahojen varaaminen v:n 1971 talousarvioon 
uuden ympäristöopin oppikirjan kokeilua 
varten (23.9. 852 §); 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
kaupunginhallituksen järjestelytoimiston 21. 

pl:n työntutkijan viran ja sen haltijan siirtä-
minen suomenkielisiin kansakouluihin (21.1. 
67 §); koulukypsyysluokkien ja niiden opet-
tajanvirkojen perustaminen (21.1. 68 §); 
koulukasvitarhojen opettajien ja toiminnan-
johtajan palkkojen tarkistaminen (18.3. 
236 §); suomenkielisten kansakoulujen eräi-
den toiminnanjohtajien ja ohjaajien palk-
kioiden tarkistaminen (18.3. 237 §); kansa-
koulujen vahtimestareiden, talonmies-läm-
mittäjien ja siivoojien ylimääräisten palk-
kioiden tarkistaminen sekä eräille ruoanjaka-
jille maksettavien jakelupalkkioiden tarkis-
taminen (18.3. 238 §); yhden alakansakou-
lunopettajan viran muuttaminen yläkansa-
koulunopettajan viraksi (8.4. 337 §); ruotsin 
kielen opetuksen ohjaajan viran jättäminen 
toistaiseksi täyt tämättä (29.4. 367 §) sekä 
eräiden opettajan virkojen lakkauttaminen 
(20.5. 476 §, 7.10. 892 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat asiat: uuden 
talousrakennuksen rakentaminen Hiidenlin-
nan kesäsiirtolaan (26.8. 705 §); Herttonie-
men koulupuutarha-alueen poistaminen suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan hal-
linnosta ja uuden koulupuutarha-alueen va-
raaminen (7.10. 894 §); Naapurintie 5:ssä 
sijaitsevien viipalekoulujen siirtäminen las-
tentarhain lautakunnan hallintoon (21.10. 
998 §); tonttien muodostaminen Konalaan, 
Siltamäkeen ja Toukolaan rakennettavia 
kansakoulur akennuksia varten (16.12. 
1149 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: viranhalti-
jain opintomatka-apuraha-anomuksien hy-
väksyminen (18.3. 223 §); ansiomerkkien 
myöntäminen eräille viranhaltijoille (18.3. 
224, 225 §); määrärahan anominen kaupun-
gin yläkansakoulun 100-vuotis juhlatilaisuu-
den järjestämistä varten (29.4. 369 §); mää-
rärahojen varaaminen v:n 1971 talousarvioon 
alle 150 000 mk:n suuruisten perusparannus-
luontoisten töiden suorittamiseen (26.8. 721 §) 
sekä kansakoulujen edustajan nimeäminen 
kaupunginhallituksen kasvatusneu volaj aos-
ton jäseneksi (21.10. 950 §). 
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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: esitys opetusalaa koskevaa 
kokeilua suunnittelevan ja johtavan toimi-
kunnan asettamisesta (21.1. 72 §); lausunnot 
seuraavia asioita koskevista valtuustoaloit-
teista: kaupunginmuseon hyväksymistä kan-
sakoululaisten opintoretken kohteeksi (15.6. 
604 §, 25.11. 1100 §), toimenpiteisiin ryhty-
mistä pääkaupunkiin suuntautuvien koulu-
laisretkien johdosta (20.7. 645 §), määrärahan 
varaamista v:n 1971 talousarvioon perus-
kouluopetukseen siirtymistä varten (7.10. 
921 §) ja audiovisuaalisen keskuksen perusta-
mista Helsinkiin (21.10. 954 §); esitys puhe-
opettajien virkojen lisäämisestä suomenkieli-
sissä kansakouluissa (27.5. 520 §); Isosaaren 
koulun johtajan anomus syrjäseutulisän mak-
samisesta (5.11. 1017 §) sekä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton aloite koulujen sosiaali-
työntekijöiden määrän lisäämisestä (5.11. 
1028 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Vuosaaren 
kansakoulurakennuksen pääpiirustusten hy-

väksyminen (21.1. 59 §); kiinteän omaisuu-
den tarkastajien kertomus v:lta 1969 (26.8. 
720 §); koulunjohtajan esitys autopaikkojen 
sijoittamisesta Meilahden kansakoulun ton-
tille (9.9. 779 §) sekä Konalaan, Siltamäkeen 
ja Toukolaan rakennettaviksi suunniteltujen 
koulutalojen rakennusohjelmien sekä Tah-
vonlahden kansakoulurakennuksen luonnos-
piirustusten hyväksyminen (16.12. 1150, 
1151 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: Helsingin 
Opettaj ayhdistyksen Urheilutoimikunnan 
avustusmääräraha-anomus (18.3. 242 §); 
v:n 1966 valtionapua koskeva kouluhallituk-
sen päätös (8.4. 339 §); valtuustoaloite lasten 
kesävirkistys- ja kesäsiirtolatoiminnan kehit-
tämisestä (26.8. 729 §); lastensuojelulauta-
kunnan esitys vieraalla paikkakunnalla kan-
sakoulua käyvien helsinkiläisten koulukus-
tannusten korvaamisesta (21.10. 968 §); ta-
lonmiehen ilmoitus valvonnan laiminlyömi-
sestä eräässä kesäsiirtolassa (25.11. 1098 §) 
sekä kaupungin v:n 1970 yleiskaavaehdotus 
(16.12. 1212 §). 
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