
3. A m m a t t i o p p i l a i t o s t e n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Ammatt i -
oppilaitosten johtokunnan kokoonpano oli v. 1973 
seuraava: puh.johtajana dipl.ins. Ingvar Blomqvist ja 
jäseninä edelleen hammastekn.mest. Sulo Nurto, rak. 
mest. Eino L. Penttinen ja kotitalousop. Rauni Rauti-
ainen sekä uusina jäseninä fi l .kand. Elina Hytönen, 
post.virk. An t t i Kaarne, jaostosiht. Pekka Lahtinen, 
pastori Pentti Pelkonen ja merkon. Pentti Hyvärinen, 
joka erosi ja tilalle valitt i in hallintopääll. Ar to Söder-
ström. Varapuheenjohtajaksi val i t t i in hammastekn. 
mest. Sulo Nurto. Yli tark. Veikko L iukko toimi esitte-
lijänä ja talouspääll. Karl Andersson sihteerinä. Kau-
punginhallituksen edustajina olivat opetus- ja sivistys-
tointa johtava apul.kaup.johtaja A.K. Loimaranta ja 
dipl.ins. Terttu Raveala. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 14 ker-
taa ja käsitteli kokouksissaan 859 asiaa. Saapuneita 
kirjeitä oli 2 188 ja lähetettyjä 833 kpl. 

Päätökset. Johtokunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevat päätökset: 
— ammattioppilaitosten tutki jan toimintasuunnitel-

man hyväksyminen v:ksi 1973 (26.4. 283 §) 
— ammattirakennetutkimuksen nykyvaihe, tutk i jan 

ilmoituksen merkitseminen tiedoksi (15.11. 743 §) 
— avoinna olevien virkojen jättäminen toistaiseksi 

täyttämättä (18.1. 12 §, 7.6. 411, 413, 414, 417 §, 
13.12. 804 §) 

— kerhotoimintasuunn¡telmien hyväksyminen Valli-
lan, Kampin, Haagan ja Käpylän ammattikoulujen 
sekä laboratoriokoulun rehtoreiden esitysten mu-
kaisesti kevätlukukaudeksi (1.2. 90 §, 22.2. 126, 
127, 129/138 §) ja syyslukukaudeksi 1973 (18.10. 
6 3 8 - 6 4 0 , 6 6 0 , 6 6 1 §) 

— kirjapainoalan ammatillinen neuvottelukunta: jä-
senten nimeäminen (22.2. 136 §) 

— koulun ja oppilasruokailun terveydellisten olojen 
valvontaa koskevan terveyslautakunnan yi.osaston 
kirjeen saattaminen koulujen rehtoreiden tiedoksi 

sekä kehottaminen yhteistoimintaan tarkastavien 
viranomaisten kanssa (22.2. 137 §) 

— kouluti lojen vuokrauslupien myöntäminen (useissa 
johtokunnan kokouksissa) 

— lahjoitusrahastojen ylijäämän jakaminen apurahoi-
na ja palkintoina ammattikoulujen oppilaille: raha-
toimiston ilmoituksen merkitseminen tiedoksi 
(26.4. 285 §) 

— opettajatilanteen selvittäminen ylitarkastajan toi-
mesta kevätlukukauden 1974 loppuun mennessä 
(13.12. 804 §) 

— terveyskeskuksen kouluterveydenhoidon työryh-
mä: rehtori Martt i Kokon nimeäminen jäseneksi ja 
rehtori Aulis Lumpeen nimeäminen varamieheksi 
(1.2. 95 §) 

— vi ikkotunti jakojen uusiminen ja opintol injojen 
muutokset: ammattioppilaitosten johtokunnan esi-
tyksiä koskevien ammattikasvatushallituksen pää-
tösten merkitseminen tiedoksi (1.2. 104, 105 §, 
26.4. 3505 §, 15.11. 771 §, 13.12. 852 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kertomusvuoden aikana 

mm. seuraavia asioita koskevia esityksiä: 
— ammattikoulujen eräiden opintol injojen opetus-

suunnitelmien ja vi ikkotuntikaavioiden tarkistukset 
(eri kokouksissa) 

— ammattioppilaitosten ohjesäännön tarkistaminen 
(1.2. 94 §) 

— Haagan ammattikoulu: lentokoneyliasentajan opin-
tolinjan opetussuunnitelman sekä vi ikkotuntikaavi-
on hyväksyminen (22.2. 133 §), maanrakennus-
asentajan opintolinjan II luokan työnopetuksen jär-
jestäminen (26.4. 300 §) 

— Herttoniemen ammattikoulun suunnitelman kiireh-
timinen (7.6. 426 §) 

— Kampin ammattikoulu: luvan saaminen suurtalou-
den emännän opintolinjan aloittamiseksi syysluku-
kauden 1973 alusta (1.2. 89 §), kaksivuotisen ra-
vintola-alan peruslinjan rinnakkaisluokan aloittami-
nen (2.8. 490 §), modistin opintolinjan I ja II luok-
kien yhdistäminen lukuvuodeksi 1973—1974 
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(20.9. 591 §), vuosikorjausten teettäminen (7.6. 
426 §) 

— Käpylän ammatt ikoulu: määrärahan saaminen ope-
tuksen muutoksista aiheutuviin kustannuksiin 
(22.2. 142 §), konttorikoneasentajanopintolinjan 
nimen muuttaminen toimistoelektroniikan opinto-
linjaksi sekä opintolinjan jakaminen kolmen sijasta 
neljään luokkaan, jo l lo in oppilasmäärä olisi 12 
(10.5. 361 §), valokuvauslaborantin opintolinjan II 
luokan jakaminen kahteen työryhmään lukuvuon-
na 1973-1974 (23.8. 561 §) ja perustettavan säh-
köpiirtäjän opintolinjan aloittaminen (20.9. 594 §) 

— laboratoriokoulu: määrärahan saaminen opetuksen 
muutoksista aiheutuviin kustannuksiin (22.2. 
142 §), lääkärin vastaanottoavustajan opintolinjan 
konttor iopin ja kir janpidon opetuksen jakaminen 
kahteen ryhmään kevätlukukaudella 1974 (15.11. 
754 §) 

— osastonjohtajien opetusvelvollisuuden huojennus-
ten uudelleen määritteleminen (26.4. 288 §) 

— Vallilan ammatt ikoulu: valtionavustuksen ja raken-
nuslainan anominen laajennuksista aiheutuviin kus-
tannuksiin (26.4. 305 §) 

— välipalan tarjoi lun järjestely ammattioppilaitoksissa 
(18.1. 21 §). 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomusvuonna lausun-
toja mm. seuraavista asioista: 
— Ammattikoululaisten l i i ton kirjelmässä esitetty 

Vallilan ammattikoulun oppilaskunnan sääntöjä 
koskeva asia (13.12. 807 §) 

— ammattioppilaitoksen perustaminen palolaitokseen 
(18.10. 635 §) 

— Herttoniemen ammatt ikoulu: lopulliset luonnospii-
rustukset (18.1. 7 §), uudisrakennuksen perusta-
missuunnitelman lisäselvitys (2.8. 494 §) 

— kaupungin avustusta nauttivien koulujen avustus-
anomukset v. 1974 toiminnan tukemista varten, 
yht. 15 kpl (2.8. 4 7 2 - 4 8 6 §) 

— kouluhallinnon systemaattista informaatiojärjestel-
mää koskeva esitys (18.10. 637 §) 

— Kähertäjäkoulukomitean miet intö (13.12.824 §) 
— oppilaspaikkojen luovuttaminen Kauniaisten kau-

pungille (23.8. 552 §) 
— päivähoitoalan koulutustyöryhmän mietintö (23.8. 

556 §) 
— Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston esit-

tämä jatkolinjan perustamissuunnitelma (26.4. 
286 §). 
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