
16. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
puheenjohtajana toimi apul.os.pääll. Yrjö 
Larmola ja kokoonpano oli v. 1972 muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että 
apul.joht. Rauno Kosken ja fil.maist. Erkki 
Äärysen tilalle tulivat apul.os.pääll. Yrjö Lar-
mola ja myyntipääll. Mikko Katajisto. Kau-
punginhallituksen edustajana johtokunnassa 
oli edelleen apul.kaup.joht. Aarre Loimaran-
ta ja sihteerinä fil.maist. Heikki Helle. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 17 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien luku 
oli 1144. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat: 
— opetustoimintaa koskevat asiat: kansa-
laiskoulun VII luokkien muodostaminen ja 
sijoittaminen lukuvuosiksi 1972/73 ja 1973/74 
(19.1. 31 §, 14.12. 1090 §); koulutarvikkeiden 
ja oppikirjojen hankkiminen lukuvuonna 
1972/73 (22.3. 229 §), eräiden uusien oppi-
kirjojen hyväksyminen (22.3. 248 §, 12.4. 
287 §, 3.5. 355 §, 24.5. 455, 473 §, 30.8. 743 §, 
13.9. 810—811 §, 22.11. 1055 §), Puotinhar-
jun kansakoulun 3. vuosiluokan oppilaiden 
koulunkäynnin järjestäminen (3.5. 374 §), 
koulujen lukuvuoden 1971/72 vuosikerto-
musten yhdistelmän hyväksyminen (14.6. 524 
§), eri koulumuotojen uusien viikkotuntija-
kojen hyväksyminen (14.6. 549 §, 16.8. 632 §), 
ammatinvalinnanohjauksen piiritoimiston 
laatima ammatinvalintaopin periodiopetus-

ohjelman hyväksyminen (16.8. 623 §), kielten 
opetuksen ohjaajien lukuvuonna 1972/73 hoi-
dettavien opetustuntien määrän vahvistami-
nen (16.8. 633 §), lukuvuoden 1972/73 joulu-
loman ajankohdan määrääminen (16.8. 668 
§), Helsingin Poliisilaitoksen laatiman lailli-
suuskasvatuksen ja huumausainevalistuksen 
opetusohjelman merkitseminen tiedoksi 
(13.9. 764 §), koulujen lukuvuoden 1972/73 
opetussuunnitelmien vuositarkisteiden hy-
väksyminen (13.9. 770 §), tupakan ja huumei-
den haittavaikutuksia selvittelevän valistus-
työn luvan myöntäminen 25: lie lääketieteen 
kandidaatille kansakouluissa (11.10. 892 §) 
sekä kuuden opettajan määrääminen valmis-
tamaan johtokunnalle ehdotusta varsinaisen 
kansakoulun opetussuunnitelman tarkistami-
seksi (8.11.972 §); 
— oppivelvollisuudesta vapauttamista mää-
räajaksi tai kokonaan sekä oppilaiden siirtä-
mistä apu-, tarkkailu- ja muille erityisluo-
kille koskevia päätöksiä tehtiin kaikissa ko-
kouksissa; 
— virkoja ja palkkoja koskevat asiat: valta-
kirjojen antaminen eräille opettajille (19.1. 
33 §, 14.6. 552 §, 16.8. 669 §, 30.8. 744 §, 25.10. 
923 §, 22.11. 1018 §), opettajien valitseminen 
avoinna olleisiin virkoihin (1.3. 179 §, 14.6. 
548 §, 16.8. 620 §), kesäsiirtoloiden johtajien 
ja apul.johtajien määrääminen kesäksi 1972 
sekä uusien johtajien valitseminen eräisiin 
kouluihin (12.4. 288, 306 §, 3.5. 365—367, 
369 §, 24.5. 478 §, 30.8. 725 §, 22.11. 1057 §), 
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89 opettajan nimeäminen aluetason yhdys-
opettajiksi Helsingin koulutusalueelle (22.11. 
1056), elokuvatoiminnan johtajan määrää-
minen syyslukukaudeksi 1972 (14.6. 551 §); 
palkkojen ja palkkioiden maksaminen kesä-
siirtoloiden johtajille ja muulle henkilökun-
nalle toimikaudella 1972 (14.6. 537 §), ruotsin 
kielen opetuksen ohjaajan sijaisen määrää-
minen (14.6. 555 §), eräiden opettajien siirtä-
minen kaupungin suomenkielisten kansakou-
lujen opettajanvirkoihin (16.8. 619 §) sekä 
eräiden opettajien virkojen vaihtaminen (16. 
8. 627 §); 
— kiinteistöjä koskevat asiat: eräiden koulu-
jen ulkopuolisten maalaustöiden suorittami-
nen (14.6. 559 §); 
— apurahoja ja avustuksia koskevat asiat: 
matka-avustusten jakaminen VIII luokkien 
oppilasretkeilyihin (22.3. 230 §), oppilaille 
jaettavien stipendien jakaminen (3.5. 356 §) 
sekä oppilaiden vaate- ja jalkineavustusten, 
silmälasien sekä jalkatukien uusien jakope-
rusteiden vahvistaminen (14.12. 1118 §); 
— muut asiat: jaoston asettaminen koulujen 
rakennustoiminnan esisuunnitteluun (19.1. 
23 §), musiikinohjaajan työohjeiden tarkista-
minen (9.2. 112 §), suomenkielisten kansa-
koulujen alustava tavoiteohjelma kaupungin 
vv. 1974—1983 taloussuunnitelmaksi (9.2. 
119 §), kansakoulujen ruokalistan hyväksy-
minen lukuvuosiksi 1972/73 ja 1973/74 (1.3. 
172 §), Konalan koulun liittäminen hallin-
nollisesti Pitäjänmäen kouluun (1.3. 191 §), 
puheenjohtajan ja opettajajäsenien nimeämi-
nen audio-visuaalisen opetuksen kehittämistä 
varten asetettuun toimikuntaan (22.3. 215 §), 
opettajankoulutuslain täytäntöönpanon val-
misteleminen Kylänevan ja Snellmanin kou-
lujen osalta (3.5. 375 §), Helsingin Opettaja-
yhdistyksen Kesävirkistystoimikunnan laa-
tima suunnitelma oppilaiden kesäsiirtolatoi-
mintaa varten kesäksi 1972 (24.5. 440 §), 
kansakoulujen omasta käytöstä iltaisin va-
paina olevien liikuntatilojen vuokraaminen 
urheilu- ja ulkoiluvirastolle (24.5. 442 §), 
suomenkielisten kansakoulujen vv. 1974— 

1983 taloussuunnitelman hyväksyminen (24. 
5. 451 §), toiminnanjohtaja Erkki Hännisen 
laatima koulukasvitarhojen toimintasuunni-
telma v:ksi 1972 (14.6. 533 §), johtokunnan 
kokousajat syyskaudella 1972 (16.8. 629 §), 
valtionavun anominen kansakoululaitoksen 
kustannuksiin v:lta 1971 (16.T?. '664 §), v:n 
1973 talousarvion hyväksyminen (27.9.836 §), 
kouluylilääkärin laatima tilasto kansakou-
luissa lukuvuonna 1971/72 sattuneista oppi-
lastapaturmista (25.10. 941 §), suomenkielis-
ten kansakoulujen opettajien oppikirjatoimi-
kunnan uusi ohjesääntö (8.11. 986 §), kou-
lutuspäiväkomitean laatiman lukuvuoden 
1972/73 ensimmäisen koulutuspäivän ohjel-
man vahvistaminen (8.11. 1002 §) sekä vv. 
1974—1983 tarkistetun taloussuunnitelmaeh-
dotuksen hyväksyminen (14.12. 1107 §). 

Esitykset. Kertomusvuonna tehtiin esityk-
siä mm. seuraavista asioista: 
— virat ja palkat: sokeain opettajan viran 
perustaminen (19.1. 46 §), koulukuraattorin 
saaminen Puotinharjun kouluun (8.11. 985 §) 
sekä eräiden opettajanvirkojen perustaminen 
ja eräiden lakkauttaminen (8.11. 988 §); 
— kiinteistöt: Porthaninkadun koulun pur-
kaminen (9.2. 107 §), viipalekoulujen raken-
taminen Myllypuroon, Sepänmäkeen, Silta-
mäkeen, Jakomäen koulun pihalle ja Metso-
lan koulun tontille (9.2. 109 §, 1.3. 176 §, 
24.5. 474, 475 §, 14.12. 1121 §), pääomame-
noihin kuuluvien määrärahojen sisällyttämi-
nen v:n 1973 talousarvioon (22.3. 223 §), 
yliopiston opettajanvalmistuslaitoksen har-
joituskouluista tehdyn valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksen muuttaminen (24.5. 439 §), 
Pitäjänmäen kansakoulun piha-alueen laajen-
taminen (24.5. 453 §), kahden kansakoulun 
siirtymistä Helsingin yliopiston opettajan-
koulutusyksikön harjoituskouluiksi koske-
vien neuvottelujen aloittaminen (24.5. 492 §), 
Mellunkylän Bredbackan kiinteistön siirtä-
minen suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan hallinnosta kiinteistölautakunnnan 
hallintoon (14.6. 541 §), Oikokadun kansa-
koulun terveydellisten olosuhteiden paranta-
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minen (16.8. 667 §), määrärahojen varaami-
nen v:n 1973 talousarvioon kansakoulujen 
alle 150 000 mk:n suuruisten perusparannus-
luonteisten töiden suorittamiseksi (13.9. 775 
§), uuden korttelikoulun rakentaminen Itä-
Pakilaan (13.9. 796 §), Pohjois-Haagan, Kan-
nelmäen ja Koskelan korttelikoulujen suun-
nittelu-ja rakennustöiden aloittaminen (13.9. 
797 §), Pihlajiston koulun perustaminen ja sen 
ala-asteen koulurakennuksen rakentaminen 
(27.9. 835 §), tulipalossa tuhoutuneen Metso-
lan kansakoulun jäännösten purkaminen (22. 
11. 1049 §) sekä Jakomäen koulutilojen li-
sääminen (14.12. 1106 §); 
— apurahat ja avustukset: liikennelaitoksen 
vapaalippujen antaminen sekä kuljetuskus-
tannusten korvaaminen eräille heikkonä-
köisten, huonokuuloisten, kuurojen ja sokei-
den luokkien oppilaille sekä heidän saatta-
jilleen (27.9. 831 §); 
— muut asiat: Helsinki-mitalin ja Kaupun-
kiliiton ansiomerkin myöntäminen (1.3. 171 
§), matka-apurahojen myöntäminen eräille 
opettajille ulkomaisia opintomatkoja varten 
(22.3. 246 §), opettajien jatkokoulutustilai-
suuksien järjestäminen yhteistoimin kau-
pungin henkilöasiainkeskuksen kanssa (14.6. 
528 §), komitean asettaminen suorittamaan 
opettajien VESO-koulutuspäivien suunnitte-
lu- ja järjestelytöitä (14.6. 529 §), VESO-
suunnittelupäivän järjestäminen kouluissa 
(16.8. 674 §), opetusalan pääluottamusmie-
hen työnjärjestelyt lukuvuonna 1972/73 (13. 
9. 776 §), kouluviraston vastaisen huonetila-
tarpeen huomioon ottaminen (13.9. 784 §), 
eräiden koulujen oppilaiden koulutien tur-
vaaminen (13.9. 802, 803 §, 27.9. 838, 858 §), 
kansakoululaitoksen valtionapuhakemuksen 
täydentäminen (27.9. 854 §) sekä saunojen 
rakentaminen Hietaniemen ja Vilppulan ke-
säsiirtoloihin (25.10. 944 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat: 
— opetustoimintaa koskevat asiat: vuorolu-
vun poistaminen eräistä itäisten kaupungin-
osien kansakouluista (14.6. 531 §), luku-, kir-

joitus- ja laskuhäiriöisten lasten erityisope-
tuksen järjestäminen (14.6. 532 §), kansakou-
lukin 38 §:ssä tarkoitetun sairaalaopetuksen 
järjestäminen (16.8. 655 §), kouluhallinnon 
alaisen esikoulukokeilun järjestäminen (13.9. 
769 §), peruskoulun opetussuunnitelman ot-
taminen käyttöön (13.9. 771 §, 22.11. 1026 §), 
eräiden kansakoulujen päivittäisen koulu-
työn varhainen alkamisajankohta (8.11. 974 

— virkoja ja palkkoja koskevat asiat: kan-
sakoulujen kasvatusneuvolan koulupsykolo-
gien aloite lisätyövoiman palkkaamiseksi 
koulukypsyystutkimusten suorittamista var-
ten (12.4. 291 §) sekä lastenhuoltolaitosten 
koulujen opettajien määrävuosikorotusha-
kemukset (13.9. 798 §); 
— kiinteistöjä koskevat asiat: opettajankou-
lutuslain täytäntöönpanon valmistelu (12.4. 
308 §), Pohjois-Haagan ja Kannelmäen kort-
telikoulujen rakennusohjelmat (24.5.425,426 
§), Kaisaniemen kansakoulurakennuksen 
luovuttamista raastuvanoikeuden käyttöön 
koskeva tiedustelu (14.6. 525 §), Siltamäen 
kansakoulutilojen lisääminen (14.6. 530 §), 
Myllypuron ja Sepänmäen viipalekoulutalo-
jen pääpiirustukset (14.6. 542 §), v:n 1970 
yleiskaavaehdotus (14.6. 550 §), kaupungin 
kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus 
(16.8. 666 §), nuorisotilojen rakentaminen 
Lehtisaaren koulun viereen (30.8. 723 §), 
Koskelan korttelikoulun perustamissuunni-
telma (27.9. 857 §) sekä Helsingin yliopiston 
opettajainvalmistuslaitoksen harjoituskoulu-
vaihtoehdot (14.12. 1105 §); 
— muut asiat: koulutoimikunnan I osamie-
tintö (1.3.173 §), Botby Svenska Samskolanin 
lisärakennuksen rahoittaminen osittain kau-
pungin kansakoulujen rakennusmäärärahoil-
la (3.5. 348 §), Helsingin Poliisilaitoksen esit-
tämä, v:n 1972 talousarvion käyttösuunnitel-
maa koskeva vahvistuspyyntö (3.5. 364 §), 
opetussuunnitelmatoimikunnan asettaminen 
(24.5. 429 §), veistoksen pystyttäminen Ylis-
kylän koulun alueelle (14.6. 526 §), terveys-
keskuksen kouluterveydenhuoltoa koskevan 
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suunnitelman toteuttaminen (16.8. 662 §), 
vastuukysymyksen järjestäminen esikoulun 
kehittämisessä (13.9. 772 §), Jakomäen eräi-
den kansakoululaisten koulumatkajärjestelyt 
(8.11. 978 §), Helsingin asuntotuotanto-oh-
jelma vv. 1973—1977 (8.11. 989 §), ilkivallan 
vähentäminen Roihuvuoren kansakoulun pi-

ha-alueella (22.11. 1028 §), Helsingin Poliisi-
laitoksen anomus saada korvauksetta käyttää 
kansakoulujen voimistelusaleja (22.11. 1029 
§), laitoskoulujen siirtäminen kansakoululai-
toksen kouluiksi (14.12. 1091 §) sekä koulu-
suunnittelutoimikunnan alustava piirijako-
luonnos (14.12. 1112 §). 
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