
19. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
pano oli v. 1970 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että varapuheenjohtajana 
joht. Aarne Helteen tilalla toimi past. Jouni 
Apajalahti ja jäsenenä koulutt. Reino Arpen 
tilalla ins. Taisto Talasmaa. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 13 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 672 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 1 648 ja lähetettyjä 
829. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: Vallilan, Kampin ja Haagan ammatti-
koulujen rehtorintuntien aiheiden hyväksy-
minen kevät- ja syyslukukaudeksi (29.1. 
20, 21 §, 19.2. 78 §, 24.9. 446, 447, 453 §); em. 
ammattikoulujen sekä kirjapainokoulun ja 
Käpylän ammattikoulun kerhotoimintaohjel-
mien hyväksyminen kevät- ja syyslukukau-
deksi (19.2. 79-81 §, 19.3. 116 §, 24.9. 448 §, 
22.10. 501, 502 §, 19.11. 575 §); kunnallisneu-
vos V. von Wrightin ja Familjen Alex. Ärts 
stipendiefond -nimisten lahjoitusrahastojen 
sekä Ellen Bremerin stipendirahaston korko-
varojen jakaminen (16.4. 165 §); yhteistoi-
mintakokeilun jatkaminen kouluissa (14.5. 
212 §) sekä kaitaelokuvan valmistaminen 
Vallilan ammattikoulun eri opintolinjojen 
opiskelusta ja oppilaskunta- sekä vapaa-aika-
toiminnasta (14.5. 217 §). Koulutilojen vuok-
rauslupia myönnettiin useissa johtokunnan 
kokouksissa. 

Esitykset. Johtokunta teki esityksiä asiois-

ta, jotka mm. koskivat: ammattikasvatus-
hallituksen suostumuksen anomista laborato-
riokoulun ja kirjapainokoulun 5-päiväisen 
kouluviikon kokeilun jatkamiseksi lukuvuo-
tena 1970-1971 (16.4. 177, 182 §); tutkimus-
ja kehityselimen perustamista ammattioppi-
laitoksiin (16.4. 178 §); leipurin opintolinjan 
perustamista (14.5. 200 §); tilapäisen rinnak-
kaisluokan perustamista Kampin ammatti-
koulun 2-vuotiselle ravintola-alan peruslin-
jalle (11.6. 298 §); Herttoniemen ammatti-
koulun korjatun huonetilaohjelman sekä kä-
hertäjäkoulun parturin ja kampaajan opinto-
linjojen väliaikaista opetusta koskevan viik-
kotuntikaavion lähettämistä kaupunginhal-
litukselle (13.8. 338 §, 3.9. 423 §) sekä Laut-
tasaaren yhteiskoulukiinteistön siirtämistä 
kiinteistölautakunnan hallintoon (22.10. 533 
§). Lisäksi tehtiin useissa eri kokouksissa esi-
tyksiä ammattikoulujen eräiden opintolinjo-
jen opetussuunnitelmien ja viikkotuntikaa-
vioiden tarkistamiseksi. 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomus-
vuonna lausuntoja asioista, jotka mm. koski-
vat: moottoriajoneuvokorjaamon rakenta-
mista koskevaa muistiota (16.4. 166 §); Hel-
singin yliopiston uuden hammaslääketieteen 
laitoksen rakentamisen rahoitusta (11.6. 
275 §); valtuustoaloitetta kunnallisen korko-
tuen myöntämiseksi ammattikouluissa opis-
keleville (24.9. 450 §) sekä kaupungin avus-
tusta nauttivien yht. 19 koulun avustusano-
muksia v:n 1971 toiminnan tukemista varten 
(13.8. 318-336 §). 
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