
18. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan puheen-
johtajana toimi edelleen toimitusjoht. Ingvar 
Blomqvist, eikä kokoonpanossa tapahtunut 
v. 1972 muutoksia. Kaupunginhallituksen 
edustajana oli edelleen apul.kaup.joht. Aarre 
Loimaranta ja sihteerinä talouspääll. Karl 
Andersson. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 14 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 733 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 1 612 ja lähetettyjä 
841. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat: Vallilan, 
Kampin ja Haagan ammattikoulujen rehto-
rin tuntien aiheiden hyväksyminen kevätluku-
kaudeksi (3.2. 59—60 §, 23.3. 178 §), em. am-
mattikoulujen sekä Käpylän ammattikoulun 
että laboratoriokoulun kerhotoimintaohjel-
mien hyväksyminen kevät- ja syyslukukau-
deksi (3.2. 61 §, 24.2. 89—91 §, 23.3. 165 §, 
19.10. 571—573, 586—587 §), Herttoniemen 
ammattikoulun luonnospiirustusten käsitte-
lyn aikataulun merkitseminen tiedoksi (24.2. 
95 §), v. 1974—1983 taloussuunnittelun jat-
kaminen esitettyjen alustavien tavoitteiden 
perusteella (23.3.177 §), kansalaiskoululaisiin 
kohdistuvan ammatinvalinta- ja sukupuoli-
roolit -kampanjan järjestäminen huhtikuun 
viimeisellä viikolla (20.4. 229 §), oppilaitten 
työpukujen jakelun ja huollon järjestely sekä 
oppilaiden suojavaatetuksen järjestäminen 
sekä selvittelyn jatkaminen (4.5. 269 §, 19.10. 

590 §), ammattikoulujen oppilaille myönnet-
tävien lahjoitusrahastojen varojen jakaminen 
koulujen kesken (25.5. 317 §), rakennusalan 
neuvottelukunnan asettaminen Vallilan am-
mattikouluun (8.6. 364 §), oppilaiden väli-
palatacoihin järjestämistä selvittelevän työ-
ryhmän asettaminen ja jäsenien valitseminen 
edellyttäen, että työryhmän työ on valmis 
tammikuun 1973 ensimmäiseen johtokunnan 
kokoukseen mennessä (19.10. 588 §) sekä 
koulutilojen vuokrauslupien myöntäminen 
(useissa johtokunnan kokouksissa). 

Esitykset. Johtokunta teki esityksiä asiois-
ta, jotka koskivat mm.: kähertäjäkoulun ni-
men muuttamista 1.1.1973 lukien Helsingin 
kaupungin kauneudenhoitoalojen ammatti-
kouluksi (3.2. 58 §), lisätilan vuokraamista 
kähertäjäkoulua varten Urheiluhallit Oy:n 
talosta (24.2. 114 §), Kampin ammattikoulun 
1-vuotisen ompelulinjan kokeiluluokan aloit-
tamista (23.3. 155 §), kirjapainoalan opetuk-
sen järjestelyä (23.3. 158 §), Kampin ammat-
tikoulun ravintola-alan peruslinjan yhden ti-
lapäisen rinnakkaisluokan perustamista luku-
vuosiksi 1972—1974 ja 2-vuotisen rinnak-
kaisluokan muuttamista keskikoulupohjai-
seksi (23.3. 164 §, 24.8. 509 §), Haagan am-
mattikoulun keskikoulupohjaisen laitosasen-
tajan opintolinjan oppilaiden koulutuksen 
järjestelyä lukuvuonna 1972—1973 (8.6. 351 
§), jatkokoulutusluokan opetuksen järjestä-
mistä laboratoriokoulussa kevätlukukau-
della 1973 (8.6. 352 §), Haagan ammattikou-

419 



18. Ammat t iopp i la i to s t en j o h t o k u n t a 

lun laboraatio-opetuksen mukaanottamista 
moottorialan perusopetusta koskevaan ko-
keiluun ja tutkimukseen (8.6. 380 §), kuraat-
torin palkkaamista Vallilan ammattikouluun 
(21.9. 537 §), Käpylän ammattikoulun instru-
menttiasentajan opintolinjan ja kemian teol-
lisuuden peruslinjan II luokkien jakamista 
ryhmiin laboraatiossa ja valokuvauslaboran-
tin opintolinjan jakamista ryhmiin labora-
toriotyöskentelyä varten sekä tekstinvalmis-
tajan opintolinjan jakamista kahteen luok-
kaan (21.9. 540, 547 §, 14.12. 713 §), opetta-
jien velvoittamista käyttämään suojavaate-
tusta Kampin ammattikoulun ravintotalous-
osastolla, kähertäjäkouligsa ja Käpylän am-
mattikoulun leipuriosastolla sekä terveyssisa-
ria ammattikoulujen terveydenhoitotehtävis-
sä (21.9. 548 §), kähertäjäkoulun äidinkielen 
opetusohjelman muuttamista (16.11. 640 §) 
sekä ammattikoulujen eräiden opintolinjojen 
opetussuunnitelmien ja viikkotuntikaavioi-
den tarkistuksia (eri kokouksissa). 

Lausunnot. Johtokunta antoi lausuntoja 
asioista, jotka koskivat mm. oppisopimus-
oppilaiden koulutusta (23.3. 162 §), Tapani-
laan rakennettavan perheryhmäkodin sovel-
tuvuutta oppilastyöksi (23.3. 163 §), laitos-
asentajalinjan koulutusta Haagan ammatti-
koulussa (20.4. 226 §), Herttoniemen am-
mattikoulun luonnospiirustuksia ja kustan-
nusarvioita (25.5. 308 §, 8.6. 381 §), Pää-
kaupunkiseudun ammattikurssisäätiön pe-
rustamista (25.5. 309 §), työturvallisuustoi-
mikunnan ehdotusta työturvallisuusorgani-
saatioksi ammatillisissa oppilaitoksissa (10.8. 
444 §), Suomalaisen kosmetologiopiston kan-
natusyhdistyksen ammattikoulun perusta-
missuunnitelmaa (24.8. 501 §), ammattioppi-
laitosten terveyssisarten virkojen siirtämistä 
terveyskeskukseen ko. viranhaltijoiden an-
siotasoa alentamatta (14.12. 697 §) sekä kau-
pungin avustusta nauttivien koulujen 18:aa 
avustusanomusta v:n 1973 toiminnan tuke-
mista varten (10.8. 418—435 §). 
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