
18. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
pano v. 1971 oli muuten sama kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että jäseniksi toimits. 
Ilmari Kososen, koul.pääll. Raoul Johns-
sonin ja ins.opp. Matti Öhmanin tilalle tulivat 
piiriasiamies Eino Kaajakari, hammastekn. 
mest. Sulo Nurto ja kotitalousop. Rauni 
Rautiainen. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 14 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 699 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 1 588 ja lähetettyjä 
775. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: Kampin, Vallilan ja Haagan ammatti-
koulujen rehtorin tuntien aiheiden hyväksy-
minen kevät- ja syyslukukaudeksi (14.1. 
21 §, 4.2. 57, 58 §, 23.9. 507, 515 §, 21.10. 
555 §); em. ammattikoulujen sekä Käpylän 
ammattikoulun kerhotoimintaohjelmien hy-
väksyminen kevät- ja syyslukukaudeksi (4.2. 
60 §, 18.2. 93-95 §, 23.9. 506 §, 21.10. 554, 
568, 571 §); ammattioppilaitoksiin suunnitel-
lun tutkimuselimen alustavan tutkimussuun-
nitelman hyväksyminen (22.4. 220 §); kun-
nallisneuvos V. von Wrightin ja Familjen 
Alex. Ärts stipendiefond nimisten lahjoitus-
rahastojen sekä Ellen Bremerin stipendira-
haston korkovarojen jakaminen (13.5. 247 
§) sekä tutkimus-, suunnittelu- ja kehi-
tysyksikön työsuunnitelman hyväksyminen 
v:ksi 1972 (26.8. 488 §). Koulutilojen vuok-

rauslupia myönnettiin useissa johtokunnan 
kokouksissa. 

Esitykset. Johtokunta teki kertomusvuon-
na esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: 
Haagan ammattikoulun 1-vuotisen auton-
huoltajan opintolinjan muuttamista 2-vuo-
tiseksi 1.8. alkaen (18.2. 108 §); ammatti-
oppilaitosten ohjesääntöön tehtäviä muu-
toksia (22.4. 226 §); työryhmän perustamista 
kähertäjäkoulun aseman ja tilantarpeen sel-
vittämistä varten (13.5. 268 §); tietoliikenne-
ja tehoelektroniikan opintolinjojen perusta-
mista Vallilan ammattikouluun sekä em. 
opintolinjojen oppilaiden jakamista kahteen 
ryhmään eräiden aineiden opetuksessa (13.5. 
271 §, 21.10. 563 §); vapaaehtoisen saksan-
kielen sisällyttämistä vaatturikoulun ope-
tusohjelmaan lukuvuonna 1971/72 (10.6. 
343 §); periodilukujärjestelmän noudatta-
mista kokeilumielessä 1.1.1972 alkaen ja 
opetuskokeilun järjestämistä laboratoriokou-
lussa (26.8. 465 §, 18.11. 617 §); laboratorio-
koulun 2-vuotisen laboratoriohoitajan opin-
tolinjan muuttamista 2 vuotiseksi 1.1. 
1972 alkaen (26.8. 466 §); ammatillisten neu-
vottelukuntien asettamista Haagan ja Valli-
lan ammattikouluihin (26.8. 468 §); tutkijan 
palkkaamiseen tarvittavan määrärahan mer-
kitsemistä v:n 1972 talousarvioon (26.8. 
488 §); Herttoniemen ammattikoulun perus-
tamissuunnitelman hyväksymistä (23.9. 511 
§); Kampin ammattikoulun 1-vuotisen lai-
vakokin opintolinjan muuttamista 1-vuoti-
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seksi suurtalouden emännän opintolinjaksi 
(21.10. 582 §); leipuriosaston siirtämistä Käpy-
län ammattikoulusta Herttoniemeen raken-
nettavaan ammattikouluun (18.11. 618 §); 
oppilaiden terveydenhoidon ja hammashoi-
don järjestämistä sekä terveyssisaren palk-
kaamista kähertäjäkoulua varten (16.12. 
671 §). Lisäksi tehtiin useissa eri kokouksissa 
esityksiä ammattikoulujen eräiden opinto-
linjojen opetussuunnitelmien ja viikkotunti-
kaavioiden tarkistamiseksi. 

Lausunnot. Johtokunnan kertomusvuonna 
antamat lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: Helsingin kaupungin liikennekoulun 
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perustamissuunnitelmaa (4.2. 56 §); Pääkau-
punkiseudun yhteistyötoimikunnan toimitta-
maa, ruotsinkielisen ammattikouluopetuksen 
järjestämistä koskevaa osamietintöä I (10.6. 
318 §); lievästi kehitysvammaisten nuorten 
ammattikoulutuskomitean mietintöä (10.6. 
332 §); tehdaskiinteistön Nokiantie 2-4 huo-
netilan muutospiirustuksia (18.11. 627 §); 
ruotsinkielisen ammattikoulun kuntainliiton 
perustamista (16.12. 663 §) sekä kaupungin 
avustusta nauttivien koulujen yht. 20 avus-
tusanomusta v:n 1972 toiminnan tukemista 
varten (12.8. 378, 379, 381-398 §). 
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