
26. S u o m e n k i e l i s t e n k a n s a k o u l u j e n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan puheenjohtajana 
toimi v. 1973 myyntipääll. Mikko Katajisto, varapu-
heenjohtajana apul.os.pääll. Yr jö Larmola ja jäseninä 
reht. Jouko Teperi, op. Anja Nyroos, valistussiht. Sep-
po Patrikainen, past. Eino Pinomaa sekä opettajiston 
edustajana kansak.op. Kalevi Tuulenmäki. Kaupungin-
hallituksen edustajana johtokunnassa oli dipl.ins. Kari 
Rahkamo ja sihteerinä fil.maist. Heikki Helle. 

Johtokunnalla oli kertomusvuoden aikana 17 kokous-
ta ja pöytäkir jojen pykälien luku oli 1080. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

apurahoja ja avustuksia koskevat asiat 
— matka-avustusten jakaminen V I I I luokkien oppilas-

retkeilyihin (28.3. 269 §), stipendien jakaminen 
oppilaille (2.5. 402 §) 

johtokunta 
— puh.johtajan ja varapuh.johtajan valitseminen (24.1. 

16 §), pöytäkirjan tarkistustapa ja nähtävänä pitä-
minen (24.1. 17,27 §) ja kokousajat kevät-ja syys-
lukukaudella 1973/74 (24.1. 26 §, 15.8. 614 §, 
12.12. 1034 §) 

kalusto -ym. hankinnat 
— av-välineiden hankinnat (15.8. 656 §), Metsolan 

kansakoulun kalustohankinnat (15.8. 655 §) ja pia-
nohankinnat eräisiin kouluihin (5.9. 743 §) 

kesätoiminta 
— kesäsiirtoloiden toimintasuunnitelma (23.5. 498 §), 

Opettajayhdistyksen Kesävirkistystoimikunnan toi-
mintakertomus v:lta 1973 ja puh.johtajan oikeus 
käyttää omaa autoa virka-ajoissa (7.11.960 §, 21.2. 
181 §) 

kiinteistöjä koskevat asiat 
— eräiden koulujen rakennusohjelmien hyväksyminen 

(21.11. 997, 1007 §, 12.12. 1068, 1071 §, Jako-
— mäen kansakoulun laajentamista koskevan suunnit-

teluohjeen hyväksyminen (5.9. 731 §) ja majoitus-
rakennuksen rakentaminen I i t in Kesäharjun kesä-
siirtolaan (17.10. 901 §) 

— Juupajoen kesäsiirtolan maille rakennettavaa suur-
jännitejohtoa koskeva sopimus (24.1. 48 §) 

— kesällä suoritettavien ulkopuolisten maalaustöiden 
tilaaminen (23.5. 505 §) 

koulujen lakkauttaminen, hallinnon järjestäminen 
— kokeilukansalaiskoulun lakkauttaminen ja kansa-

laiskoulun vapaaehtoisten IX luokkien sijoittami-
nen Aleksis Kiven kouluun (23.5. 491 §), Konaian 
kansakoulun muodostaminen hallinnollisesti itse-
näiseksi kouluksi (14.3. 208 §) 

opettajien koulutus 
— opettajien koulutuskomitean laatiman opettajien 

täydennyskoulutuksen vuosisuunnitelman hyväksy-
minen (19.9. 776 §) 

— vastauksen antaminen Opettajainyhdistykselle 
opettajien jatkokoulutuksen järjestämisestä (24.1. 
44 §) 

opetustoimintaa koskevat asiat 
— kansakoululuokkien muodostaminen ja sijoittami-

nen: Kantakaupungin V I luokat lukuv:ksi 1973/74 
ja 1974/75 (24.1. 32 §, 12.12. 1044 §) sekä V I I 
luokat lukuv:ksi 1974/75 (12.12. 1043 §) ja Puo-
t inharjyn IV luokkien sijoittaminen lukuvuonna 
1973/74 Vart iokylän kansakouluun (13.6. 574 §) 
sekä selvityksen antaminen lOpettajayhdistyksel-
le yhdistettyjen luokkien muodostamisesta (3.10. 
826 §) 

— koulusuunnittelutoimikunnan esittämän peruskou-
lun aine- ja kurssivalintoja koskevan selvityksen 
suorittaminen kouluissa (3.10. 827 §) 
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— koulutarvike- ja oppikirjahankinnat lukuvuodeksi 
1973/74 (28.3. 294 §) 

— lisäopetuksen järjestäminen Isosaaren kansakoulun 
V I I luokan oppilaalle (3.10. 856 §) 

— opetuksen kehittämistä koskeva Opettajayhdistyk-
sen kirje (15.8. 637 §) 

— opetussuunnitelmat: lukuvuoden 1973/74 vuositar-
kisteiden hyväksyminen (5.9. 696 §, 3.10. 830 §), 
nuorisopoliisitoimiston opetussuunnitelma luku-
vuodeksi 1973/74 (5.9. 705 §), uusien opetussuun-
nitelmien hyväksyminen (11.4. 324, 325 §) 

— oppikir jat : uusien kirjojen hyväksyminen käyttöön 
(7.2. 107 §,28.3. 272, 277 §) 

— terveyslkn kouluterveyden hoito-osaston terveys-
kasvatuksen työryhmä, opettajiston edustajan ni-
meäminen (28.3. 270 §) 

— vuosikertomusten yhdistelmän hyväksyminen 
(13.6. 544 §) 

— ympäristökuntalaisten ottaminen suomenkielisten 
kansakoulujen heikkonäköisten ja sokeiden luokil-
le (3.10. 839 §) -

Oppilaiden ilmoittautuminen ym. 
— uusien oppilaiden ilmoittautumistilaisuuksien jär-

jestäminen keväällä 1974 (12.12. 1035 §) 
— ortodoksisten oppilaiden määrä ja opettajien il-

moittaminen ortodoksisen kirkkokunnan kirkollis-
hallitukselle (3.10. 844 §) 

Virkoja ja palkkoja koskevat asiat ym. 
— kesäsiirtoloissa toimikaudella 1973 maksettavien 

palkkojen ja palkkioiden vahvistaminen sekä kesä-
siirtoloiden johtajien määrääminen (13.6. 541 §, 
11.4. 327 §) 

— puheenopettajien lukumäärän lisääminen (24.1. 
33 §) 

— virkojen täyttäminen: perustaminen ym. johtajien 
määrääminen eräisiin kouluihin (24.1. 74 §, 14.3. 
209 §, 13.6. 584 §, 5.9. 737 §, 12.12. 1040 §), 
koulukasvitarhojen opettajien valitseminen (2.5. 
397 §), opettajien valitseminen avoinna olleisiin 
virkoihin (14.3. 213 §, 2.5. 398 §, 13.6. 585, 586, 
587, 588, 15.8.633,634 §), ruotsin kielen opetuk-
sen ohjaajan viran hoidon järjestäminen (13.6. 
549 §, 21.11. 1008 §) ja talouspäällikön viran täyt-
täminen (21.2. 180 §), äidinkielen opetukseen oh-
jaajan valitseminen ja tehtävien vahvistaminen sekä 
kansainvälisyyskasvatuksesta vastaavan ohjaavan 
opettajan nimeäminen (17.10. 900 §, 12.12. 
1062 §) 

muut asiat 
— kansakoulujen omasta käytöstä iltaisin vapaina ole-

vien l i ikuntati lojen luovuttaminen urheilu-ja ulkoi-
luvirastolle (23.5. 460 §) 

— kaupungin taloussuunnitelma v:ksi 1974-1983 
(2.5. 587 §) 

— oppilasruokaloiden terveydellisten olojen valvonta 
(21.11.988 §) 

— rahastot: Alex. Ärt in rahaston v:n 1972 korkovaro-
jen jakaminen (11.4. 361 §) 

— talousarvio: luvan anominen kertomusvuoden ta-
lousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylit-
tämiseen (21.11. 999 §), v:n 1974 talousarvioehdo-
tuksen hyväksyminen (19.9. 797 §) 

— toimintakertomuksen hyväksyminen v. 1972 (28.3. 
268 §) 

— tupakoinnin rajoittamista koskevan julkilausuman 
saattaminen kansakoulujen henkilökunnan tietoon 
(19.9. 772 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

kiinteistöjä koskevat asiat: 
— alueiden varaaminen Lapinlahden kansakoulun ur-

heilukenttää ja henkilökunnan autojen pysäköinti-
aluetta varten (23.5. 457, 458 §) 

— Jakomäen kansakoulun laajennussuunnitelman 
edellyttämä asemakaavan muuttaminen (19.9. 
800 §) 

— lastentalosta Teuvo Pakkalantie 14 vuokrattujen 
huonetilojen käyttäminen kansakouluhuoneistona 
(24.1. 71 §) 

— Myl lypuron korttel ikoulun perustaminen (5.9. 
742 §) 

— oikokadun kansakoulun lämmityksen parantami-
nen (12.12. 1070 §) 

— viipalekoulurakennusten (kaksi) rakentaminen ja 
uusien viipalekoulutalojen sijoituspaikkojen hank-
kiminen sekä yhden osittain palaneen purkaminen 
ja poistaminen johtokunnan hallinnosta (23.5. 448 
§ , 5 9. 720 § ,7 .11 .946 §) 

virkoja ja palkkoja koskevat asiat 
— virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimik-

keiden muuttaminen (14.3. 224 §, 5.9. 741 §,3.10. 
824,825 §) 

— palkat ja palkkiot: matematiikan opetuksen ohjaa-
jan palkkion tarkistaminen (13.6. 534 §) ja vahti-
mestareiden, talonmies- lämmittäjien ja siivoojien 
ylimääräisten palkkioiden sekä eräiden ruoanjaka-
jien jakelupalkkioiden tarkistaminen (13.6. 556 §) 

muut asiat 
— ansiomerkit: Helsinki-mitalin ja Kaupunkil i i ton an-

siomerkin myöntäminen eräille viranhaltijoille 
(21.2. 172, 173 §) ja valtakunnallisen kunniamer-
kin myöntäminen opettajille (13.6. 543 §) 

— AV-yhdysopettajajärjestelmän luominen (2.5. 395 
§) ja määrärahan myöntäminen AV-idearyhmien 
työskentelyn rahoittamiseen (14.3. 235 §) 

— kaupungin kansakoulun ohjesäännön 1 §:n tarkista-
minen (15.8. 659 §) 
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— lastensuojelulautakunnan alaisten laitoskoulujen 
siirtämistä suomenkielisten kansakoulujen alaisuu-
teen koskevan khn päätöksen tarkistaminen (11.4. 
345 §) 

— opettajien koulutus: opettajien i lmoittaminen alue-
kouluttajien kurssille Helsingin seudun kesäyliopis-
toon (2.5.421 §) 

— oppilaiden koulumatkat: koulutien turvaaminen 
(24.1. 54, 55 §, 14.3. 219 §, 15.8. 650 §, 21.11. 
1016 §) ja lapsi-invalidien koulusäätiön kansakou-
lua käyvien helsinkiläisten oppivelvollisten lasten 
matkakustannusten korvaaminen (17.10. 889 §) 

— talousarvio: päämenoihin kuuluvien määrärahojen 
sisällyttäminen v:n 1974 talousarvioon ja varojen 
varaaminen alle 150 000 mk:n perusparannustöi-
den suorittamista varten (14.3. 220 §, 15.8. 679 §). 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomusvuonna lausun-
non mm. seuraavista asioista: 

kiinteistöjä koskevat asiat 
— eräiden kansakoulujen huonetilojen lisääminen 

(23.5. 489, 490 §,1 3.6. 539, 540 §) 
— kiinteän omaisuuden tarkastajien v:n 1972 kerto-

mus (13.6. 581 §) 
— Tahvonlahden kansakoulun hammashuoltotilojen 

ottaminen käyttöön (12.12. 1069 §) 
— viipalekoulujen (tp.) rakentaminen vuorolukukou-

lujen huonetilatarpeen tyydyttämiseksi (19.9. 791 
§) ja uuden viipalekoulurakennuksen pystyttämi-
nen Ala-Malmille (19.9. 807 §). 

opetustoimintaa koskevat asiat 
— Adventt ik irkon koulua koskeva Snellmanin kansa-

koulun johtajan kirje (21.11. 991 §) 
— mustalaisten oppivelvollisuuden suorittamisen tu-

kemista koskeva lastensuojelualutakunnan kirje 
(12.12. 1046 §) 

— opintomatkat: ulkomaisia opintomatka-apurahoja 

koskevat anomukset (21.2. 182 §) 
— oppilasarvostelua koskevat kantelut (19.9. 792 §, 

7.11. 930 §) 
— vuoroluku:poistaminen Myl lypuron koulusta (24.1. 

57 §) ja vähentämistä koskeva terveyslautakunnan 
kirje (21.11. 990 §) 

virkoja ja paikkoja koskevat asiat 
— palkat: kiertävän kieltenopettajan opetusvelvolli-

suuden mukaisen palkkauksen maksaminen viran-
sijaisena työskentelyn ajalta (21.2. 171 §) 

— virat: virkojen vaihtoa koskeva anomus (23.5. 461 
§), koulukuraattorin virkojen perustaminen (13.6. 
537 §) ja peruskoulun ruokailun järjestämistä suun-
nittelevan henkilön palkkaaminen kansakoulujen 
kansliaan (7.11. 935 §) 

muut asiat 
— AV-keskuksen palvelusten laajentaminen (2.5. 

393 §) 
— Helsingin asuntotuotanto-ohjelma v.iksi 1974/78 

(7.11. 928 §) 
— kansakouluhuoneistojen käyttöä muuhun kuin 

koulun omiin tarkoituksiin koskevien määräysten 
tarkistaminen (13.6. 538 §) 

— kouluhallinnon informatiojärjestelmän luominen 
(17.10. 879 §) 

— kouluolojen kehittäminen Itä-Pakilassa (14.3. 
207 §) 

— Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelma 
(12.12. 1063 §) 

— oppilaskäymälöiden hygienisen tason kohottami-
nen (7.11. 933 §) 

— siivouksen järjestely Myl lypuron kansakoulussa 
(3.10. 838 §) 

— vanhusten ateriapalvelusten järjestäminen Snellma-
nin kansakoulussa (7.11. 932 §) 

— Virkistyskeskustoimikunnan mietintö (15.8.643 §) 
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