
16. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano oli v. 1971 sama kuin edellisenä 
vuonna. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 16 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien lu-
kumäärä oli 1 312. 

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 1971/72 (20.1. 23 §); erityis-
opetuksen kehittämistoimenpiteet (20.1. 118 
§); eräiden uusien oppikirjojen hyväksyminen 
käyttöön (17.2. 230, 231 §, 31.3. 464, 465 
§, 12.5. 581 §, 18.8. 857, 887, 888 §, 8.9. 
935, 942 §); kansakoulussa opetettavan kie-
len valintaa koskevan kyselyn suorittaminen 
oppilaiden huoltajien keskuudessa (31.3. 
423 §); opetussuunnitelmien lukuvuoden 
1970/71 muutettujen vuositarkisteiden ja 
lukuvuoden 1971/72 vuositarkisteiden hy-
väksyminen (31.3. 425 §, 8.9. 921 §); koulutar-
vikkeiden ja oppikirjojen hankkiminen luku-
vuodeksi 1971/72 (21.4. 511 §); kielten ope-
tuksen järjestäminen eräissä kouluissa (21.4. 
527 §); ehkäisevän hammashoidon ohjauksen 
sisällyttäminen I ja II luokkien ympäristö-
opin opetussuunnitelmaan (12.5. 596 §); 
Puotinharjun koulun entisten II luokkien 
oppilaiden sijoittaminen ko. kouluun myös 
lukuvuodeksi 1971/72 (12.5. 597 §); kansalais-
koulun VII ja VIII luokkien opetussuunni-
telman muutoksen hyväksyminen (12.5. 640 

§); viisipäiväisen työviikon toteuttaminen 
lukuvuonna 1971/72 (26.5. 727 §, 27.10. 
1146 §); varsinaista kansakoulua, apukoulua 
ja kansalaiskoulua koskevan lukuvuoden 
1970/71 vuosikertomusten yhdistelmän hy-
väksyminen (14.6. 757 §); kielten opetuksen 
ohjaajien lukuvuonna 1971/72 hoidettavien 
opetustuntien viikkotuntimäärän vahvista-
minen (18.8. 853 §); mustetäytekynien hank-
kiminen oppilaille (18.8. 879 §); toimenpitei-
siin ryhtyminen audiovisuaalisen toiminnan 
kehittämiseksi (8.9. 923 §); Helsingin poliisi-
laitoksen toimesta kansakouluissa tehtävän 
huumausainevalistustyön suunnitelman hy-
väksyminen (22.9. 1013 §); kokeilukäytössä 
olevaan ympäristöopin oppikirjaan liittyvän 
havaintovälineistön kokeileminen (22.9. 1020 
§); koulutoimen johtajan ohjeet lukuvuoden 
1971/72 koulutuspäivien järjestämisestä 
(6.10. 1078 §); periodiopetuksen käyttäminen 
ammatinvalintaopin opetuksessa lukuvuonna 
1971/72 (27.10. 1121 §); selvityksen antami-
nen peruskoulun opetussuunnitelman käytön 
laajuudesta (17.11. 1202 §) sekä musiikki-
luokkakokeilun aloittaminen lukuvuonna 
1972/73 (15.12. 1298 §). 

Kaikissa kokouksissa tehtiin lisäksi pää-
töksiä oppivelvollisten vapauttamisesta ko. 
velvollisuuden suorittamisesta määräajaksi 
tai kokonaan sekä oppilaiden siirtämisestä 
apu-, tarkkailu- ja muille erityisluokille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
poikien käsityönohjaajan määrääminen 1.1. 
1971 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi (20.1. 
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63 §); kansakoulujen toivonliittojen toimin-
nanjohtajan määrääminen ajaksi 1.2.-31.5. 
(20.1. 80 §); työsopimussuhteisten koulu-
suunnittelijoiden määrääminen toimiinsa 
(20.1. 89 §, 8.9. 937 §); kansakoulujen kans-
lian eräiden virkojen täyttäminen (17.2. 265 
§, 31.3. 405 §, 17.11. 1192, 1196 §, 15.12. 
1300 §); kesäsiirtoloiden johtajien määrää-
minen kesäksi 1971 (31.3. 421 §); opettajien 
valitseminen avoinna oleviin opettajan vir-
koihin koeajaksi ja väliaikaisesti lukuvuodek-
si 1971/72 (31.3. 422 §, 12.5. 592 §, 14.6. 782 
§, 18.8. 858 §); kesäsiirtoloiden toimihenkilöi-
den ja Kesävirkistystoimikunnan jäsenten 
kokouspalkkioiden vahvistaminen toimikau-
deksi 1971 (31.3. 467 §); ruotsin kielen ope-
tuksen ohjaajan viran täyttäminen väli-
aikaisesti lukuvuodeksi 1971/72 (21.4. 504 
§); toisen sivutoimisen matematiikan ope-
tuksen ohjaajan määrääminen 1.9. lukien 
toistaiseksi (12.5. 572 §); koulukasvitarhojen 
opettajien valitseminen kesäksi 1971 ja toi-
minnanjohtajan määrääminen (12.5. 585 
§, 22.9. 1004 §) sekä sivutoimisen kerhotyön-
johtajan määrääminen (6.10. 1061 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Tahvonlahden 
kansakoulutalon pääpiirustusten hyväksymi-
nen (22.9. 1039 §); Jakomäen koulun lisätila-
kysymyksen ratkaiseminen (15.12. 1266 §) 
sekä Koskelan eräälle tontille rakennettavan 
korttelikoulu- ja lastentarharakennuksen ra-
kennusohjelman hyväksyminen (15.12. 1267 
§). Kaikissa kokouksissa päätettiin lisäksi 
kouluhuonetilojen luovuttamisesta seurojen, 
yhdistysten ym. käyttöön eri tarkoituksiin; 

m u i t a a s i o i t a koskevat: johtokun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
valitseminen kertomusvuodeksi (20.1. 14 §, 
6.10. 1045 §, 17.11. 1180 §); johtokunnan ke-
vätkauden kokousaikojen määrääminen 
(20.1. 17 §); kansakoulujen vähävaraisille 
oppilaille annettavien vaate- ja jalkineavus-
tusten, silmälasien sekä jalkatukien uudet 
jakoperusteet (20.1. 65 §, 17.11. 1189 §); 
johtokunnan edustajan nimeäminen kansa-
koululaisten kesävirkistystoiminnan kehittä-

mistä suunnittelevaan komiteaan (20.1. 
114 §); johtokunnan edustajan nimeäminen 
Kantakaupunkitoimikunnan työhön (10.3. 
321 §); matka-avustusten jakaminen VIII 
luokkien oppilasretkeilyä varten (31.3. 420 
§); toimikunnan asettaminen selvittämään 
peruskouluun siirtymisestä aiheutuvia eri-
tyiskysymyksiä (21.4. 488 §); suomenkielis-
ten kansakoulujen yhdysmiehen nimeäminen 
Haaga-Vantaan alueen suunnittelua varten 
(12.5. 598 §); koulusuunnittelijan ja opetta-
jien lähettäminen tutustumaan eräisiin ko-
keiluperuskouluihin (12.5. 641 §); kerhotyön 
johtajan työohjeiden hyväksyminen (26.5. 
694 §); kansakoulujen omasta käytöstä iltai-
sin vapaana olevien liikuntatilojen vuokraa-
minen urheilu- ja ulkoiluviraston käyttöön 
(18.8. 905 §); uusien kalusteiden hankkimi-
nen Eläintarhan kouluun (8.9. 957 §); v:n 
1972 talousarvioehdotuksen hyväksyminen 
(22.9. 1014 §); Helsingin Opettajayhdistyksen 
ilmoitus luottamusmiesten valinnasta (22.9. 
1034 §); selvitys v:n 1969 valtionavusta 
(27.10. 1137 §); koulukas vitarhoj en toimin-
nanjohtajan ja opettajien työohjeiden tar-
kistaminen (15.12. 1258 §); koulusuunnittelu-
toimiston perustamisesta aiheutuvat järjes-
telyt suomenkielisten kansakoulujen kans-
liassa (15.12. 1274 §); I luokkien oppilaiden 
kouluhammashoidon ja kouluterveydenhoi-
don luokkatarkastusten järjestäminen (15.12. 
1284 §) sekä opettajien koulutuspäivien jär-
jestäminen kevätlukukaudella 1972 (15.12. 
1303 §). 

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat asiat: 
terveydenhoitoviraston laatima tilasto kou-
lutapaturmista lukuvuonna 1969/70 (3.2. 
137 §); selvitys suomenkielisten kansakoulu-
jen talousarviomäärärahoista ja niiden käy-
töstä v. 1970 (3.2.192 §); Helsingin kaupungin, 
Espoon ja Kauniaisten kauppaloiden sekä 
Helsingin mlk:n kunnallisvaltuustojen hy-
väksymä yhteistyösopimus (18.8. 865 §) 
ja muistio ruokamyrkytyksistä kouluruokai-
lun yhteydessä (15.12. 1259 §). 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä esi-
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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: eräiden ruotsinkielen opet-
tajien virkojen muuttaminen englanninkie-
len opettajan viroiksi (20.1. 22 §); toisen 
sivutoimisen matematiikan opetuksen oh-
jaajan palkkaaminen (10.3. 285 §); kansakou-
lujen kahden tilapäisen toimistoapulaisen vi-
ran vakinaistaminen (10.3. 287 §); ruotsin-
kielen opetuksen ohjaajan viran jättäminen 
vakinaisesti täyttämättä (10.3. 316 §); kou-
lukasvitarhojen toiminnanjohtajan ja opetta-
jien palkkioiden tarkistaminen (31.3. 389 §); 
eräiden opettajan virkojen perustaminen ja 
lakkauttaminen (31.3. 447 §, 22.9. 1006 §, 
27.10. 1126 §); yhden alakansakoulunopetta-
jan viran muuttaminen yläkansakoulunopet-
tajan viraksi (21.4. 497 §); kirjastosihteerin, 
elokuvatoiminnan johtajan, musiikinohjaa-
jan, tyttöjen ja poikien käsityönohjaajan 
sekä matematiikan opetuksen ohjaajan palk-
kioiden korottaminen (12.5. 570 §); sivutoi-
misen kerhotyön johtajan palkkaaminen toi-
vonliittojen toiminnanjohtajan ja nuoriso-
kerhotyön johtajan tilalle ym. (26.5. 694 
§) sekä audiovisuaalista opetusta johtavan 
toimikunnan asettaminen (6.10. 1063 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: koulutyön 
asiantuntijan määrääminen Tahvonlahden 
kansakoulutalon suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheen ajaksi (3.2. 150 §); lastentarhain 
käyttöön väliaikaisesti Kontulasta luovutet-
tujen puukoulujen siirtäminen kansakoulu-
jen käyttöön (21.4. 532 §); Mäkelän koulun 
liittäminen kaukolämpöverkostoon (18.8. 854 
§); määrärahojen varaaminen v:n 1972 ta-
lousarvioon perusparannusluontoisten töi-
den suorittamista varten (18.8. 876 §); pysy-
vän jaoston muodostaminen kansakoulujen 
rakennustoiminnan esisuunnittelua varten 
(22.9. 1037 §) sekä uuden majoitusraken-
nuksen rakentaminen Vihdin Hiidenlinnan 
kesäsiirtolaan (22.9. 1011 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: määrä-
rahan anominen Kansakoulun erityiskasva-
tuksen liiton opintopäiville sekä Kansakou-

lun kieltenopettajat -yhdistyksen opintopäi-
vään osallistuville kansakoulujen viranhalti-
joille (10.3. 314, 317 §); Kaupunkiliiton ansio-
merkin sekä Helsinki-mitalin myöntäminen 
eräille suomenkielisten kansakoulujen viran-
haltijoille (10.3. 333, 334 §); englanninkielen 
opetuksen ohjaajan oikeuttaminen tekemään 
virkamatka Tanskaan ja Unkariin (10.3. 
349 §); kansakouluasetuksen 90 §:n muutta-
minen (21.4. 502 §); kaupungin kansakoulun 
ohjesäännön muuttaminen (12.5. 569 §); 
määrärahan anominen eräille opettajille pe-
ruskouluihin tutustumisesta aiheutuvien kus-
tannusten peittämiseksi (12.5. 577 §); toimi-
kunnan asettaminen suorittamaan tutkimus 
kaupungin omistamien kesäsiirtoloiden käy-
tön tehostamismahdollisuuksista (12.5. 612 
§); valtionavun anominen kansakoululaitok-
sen kustannuksiin v:lta 1970 (18.8. 830 §); 
määrärahan anominen opettajien jatkokou-
lutuspäivän järjestämistä varten (22.9. 1016 
§); Maunulan kansakoulua käyvien oppilai-
den liikenneturvallisuuden parantaminen 
(22.9. 1017 §); kunnallisten koulujen henkilö-
kunnan oikeuttaminen korvauksetta käyttä-
mään harrastustoiminnassaan kansakoulujen 
huonetiloja (6.10. 1066 §); Helsingin Opetta-
jayhdistyksen pääluottamusmiehen työn jär-
jestelyä koskeva kirje (6.10. 1089 §); kansa-
koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta 
ja eläkkeistä annetun asetuksen erään pykä-
län soveltaminen käytäntöön (15.12. 1256 
§) sekä komitean asettaminen suunnittele-
maan opettajien jatkokoulutuspäivän jär-
jestämistä (15.12. 1261 §). 

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: eräiden kansakou-
lunopettajien virkojen vaihtoja koskevat 
anomukset (20.1. 25 §, 31.3. 368 §); Helsingin 
kunnallisten koulujen henkilökunta -yhdis-
tyksen anomus eräiden palkkioiden tarkista-
misesta (31.3. 391 §); kahden puheenopetta-
jan viran perustamista koskevat valtuusto-
aloitteet (21.4. 509 §), peruskoulun opetus-
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suunnitelmakomitean mietinnön ja siihen 
liittyvien ohjekirjasten hankkiminen opetta-
jille (18.8. 863 §), apukoulun vapaaehtoisen 
IX luokan perustaminen (18.8. 878 §) sekä 
erään huoltajan anomus laskennon tukiope-
tuksen antamisesta Herttoniemen kansa-
koulussa olevalle oppilaalle (18.8. 896 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: maankäyttö-
projektien taloudellinen tarkastelu (17.2. 
216 §); IES-työn loppuraportti (21.4. 515 
§); Malmin - Tapanilan - Pukinmäen - Puis-
tolan osayleiskaava (26.5. 692 §); Tahvon-
lahden kansakoulun muutetut luonnospiirus-
tukset ja rakennusohjelma (14.6. 761, 799 §); 
Pasilan koulun rakennushankkeen toteutta-
minen (8.9. 931 §); Munkkiniemen Nuoriso-
työn Kannatusyhdistyksen esitys Nuotta-
polun kansakoulurakennuksen luovuttami-
sesta nuoriso- ja kerhotoimintaa varten 
(8.9. 932 §); toiminnan jatkaminen talossa 
Oikokatu 7 (22.9. 1018 §); Tahvonlahden 
kansakoulurakennuksen ja Pohjois-Haagan 
lisäalueen korttelikoulun pääpiirustusten hy-
väksyminen (27.10. 1134, 1135 §) sekä kiin-
teistölautakunnan ehdotus koulukasvitarha-
kysymyksen selvittämisestä (15.12. 1257 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: kouluhalli-
tuksen päätökset kansakoulujen v:n 1968 
valtionavusta ja sen oikaisuvaatimuksesta 
(20.1. 36 §, 21.4. 506 §); koulusuunnittelutoi-
mikunnan esitys peruskoulun yläasteen pe-
rustamisesta Pakilaan (20.1. 71 §); Kruunun-
haan valmistavan koulun oppilaiden koulu-

terveydenhoidon järjestäminen (17.2. 215 
§); väliaikaisen koulusuunnittelutoimikunnan 
mietintö (17.2. 232 §); opintomatka-apuraho-
jen myöntäminen eräille opettajille (17.2. 
237 §); koulujen sairas- ja tapaturmakulje-
tusten maksamismenettelyn uudelleen jär-
jestämistä koskevat valtuustoaloitteet (10.3. 
286 §); eläkeläisten ruokailun järjestäminen 
kansakouluissa (21.4. 480, 481 §); Suomen 
Valkoisen Ruusun tai Suomen Leijonan ri-
tarikunnan kunniamerkkien myöntäminen 
eräille opettajille (26.5. 687 §); kansakoulun 
opettajien ja muun henkilökunnan lyhyt-
aikaisen sairauden todistaminen (26.5. 698 
§); kansa- ja oppikoulujen kielten ja mate-
matiikan opetuksen koordinointia tutkivan 
elimen asettaminen (14.6. 796 §); kaupungin-
hallituksen kasvatusneuvolajaoston aloite 
koulupsykologisen työn järjestelystä (8.9. 
924 §); Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
aloite oppilaskohtaisen huollon kehittämi-
sestä (8.9. 925 §); esitys koulukuraattoritoi-
minnan vakinaistamisesta ja laajentamisesta 
(8.9. 926 §); koululaisten ohjatun iltapäivä-
toiminnan aloittamista koskeva valtuusto-
aloite (8.9. 927 §); lievästi kehitysvammais-
ten nuorten ammattikoulutuskomitean mie-
tintö apukoulukuraattoreiden toiminnan osal-
ta (22.9. 1012 §); kokoontumistilakomitean 
mietintö (17.11. 1191 §) sekä peruskouluun 
liittyvien sosiaalisten etujen myöntäminen 
keskikoululaisille (15.12. 1271 §). 
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