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1. 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 

Ammattioppilaitosten johtokunnan puheenjohtajana 
to imi v. 1974 dipl.ins. Ingvar Blomqvist, varapuh.joh-
tajana hammastekn.mest. Sulo Nurto ja jäseninä ra k. 
mest. Eino Penttinen, yl i tark. Veikko Liukko, kotita-
lousopett. Rauni Rautiainen, valtiot.maist. Elina Hy-
tönen, postivirk. An t t i Kaarne, jaostosiht. Pekka Lah-
tinen, pastori Pentti Pelkonen ja haliintopäälI. Ar to 
Söderstöm. Khn edustajana to imi dipl.ins. Ter t tu Ra-
veala ja sihteerinä talouspääll. Karl Andersson. 

Kokoukset ym. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa ja 
käsitteli kokouksissaan 844 asiaa. Kirjeitä saapui 
2 3 3 7 ja n i i tä lähete t t i in 9 8 8 . 

Päätökset 

Johtokunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— ammatt ikoulut : ammattikasvatushallituksen pää-
töksen Herttoniemen ammatt ikoulun luonnospiirus-
tusten hyväksymisestä ja vaatturikoulun liittämisestä 
1.1.1975 lukien Kampin ammatt ikouluun ja siitä ai-
heutuvista toimenpiteistä (24.10.721 §, 1.8.503 §), 
kouluhallituksen kirjeen lastentarhanopettajien pika-
koulutuksen järjestämisestä ammattioppilaitosten toi-
mesta yhteistyössä kouluhallituksen kanssa (1.8. 
523 §), rahatoimiston ilmoituksen lahjoitusrahastojen 
ylijäämän jakamisesta apurahoina ammattikoulujen 
oppilail le (25.4.290 §), opetusministeriön päätöksen 
Herttoniemen ammattikoulun talonrakennushankkeen 
perustamissuunnitelman vahvistamisesta (21.2.144 §), 
pääkaupunkiseudun ammattikoulujen yhteistyösopi-
muksen (15.8.546 §) sekä eräiden vi ikkotunt i jakojen 
ja opetussuunnitelmien uudistamisesityksiä koskevien 

ammattikasvatushallituksen päätösten merkitseminen 
tiedoksi 
— kerhotoiminta: Haagan, Kampin, Käpylän ja Valli-
lan ammattikoulujen sekä laboratoriokoulun rehtorei-
den esityksen hyväksyminen kevätlukukaudella 1974 
toimintansa aloittavista kerhoista, niiden osanottaja-
määristä, kerho-ohjaajista, heidän pätevyydestään ker-
hotyöhön ja maksettavien palkkojen suuruudesta 
(31.1.46 §, 21.1.127, 128, 131, 132 §) sekä rehtorei-
den kerhotoimintaa koskevien esitysten hyväksymi-
nen syyslukukaudeksi 1974 (26.9.599, 612, 616 §, 
24.10.701,712 §) 
— vuokraukset: kouluti lojen vuokralupia myönnett i in 
useissa johtokunnan kokouksissa. 

Esitykset 

Johtokunnan tekemät esitykset koskivat mm. seuraa-
via asioita: 
— ammattikoulujen eräiden opintol injojen opetus-
suunnitelmien ja viikkotuntikaavioiden tarkistus ja 
muutokset sekä opettajien eläkeiän määrääminen 60 
vuodeksi ja opettajien pedagogisen pätevöitymisajan 
palkkausjärjestely (24.10.681 §, 12.12.792 §) 
— Haagan ammatt ikoulu: tilastotston tehtäväksi an-
netun tutkimuksen suorittaminen entisten oppilaiden 
sijoittumisesta työelämään (21.2.125 §) 
— Kampin ammatt ikoulu: modistin opintol injan I ja 
II Ik:n yhdistäminen lukuvuodeksi 1974—1975 ja yh-
distetyn luokan aloittaminen vajain oppilasmäärin 
(26.9.605 §), ompelu osastossa syksyllä 1974 aloitetta-
va vaatetusteknisen opintolinjan kokeilu (7.3.182 §), 
yhden tp. rinnakkaisluokan aloittaminen ravintola-alan 
peruslinjalla syyslukukauden 1974 alusta (13.6.429 §) 
— kauneudenalojen ammatt ikoulu: kolmen rinnak-
kaisluokan aloittaminen syksyllä 1975 ja kolmen pitä-
minen I luokalla lukuvuonna 1973—1974 kampaajan 
opintolinjalla (24.10.699 §, 28.3.240 §) 
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— koulutus: päivähoitoalan yksivuotisen henkilökun-
nan poikkeusvalmistuskurssin järjestäminen lastenhoi-
taja koulutuksen ennestään omaaville oppilaille (30.5. 
387 §) 
— Käpylän ammatt ikoulu: laboratorio-opetuksen 
aloittaminen v. 1975 alussa säätötekniikan osastossa 
sekä venäjänkielen lisääminen vapaaehtoisena aineena 
sähköpiirtäjän ja tekstinvalmistajan opintol injojen toi-
sen luokan opetukseen (12.12.814 §,24.10.679 §) 
— laboratorio koulu: ammatillisen ruotsinkielen lisää-
minen vapaaehtoisena aineena laboratoriohoitajien 
opintolinjan ohjelmaan sekä hematologian harjoitus-
tuntien järjestely (25.4.291 §, 12.12.791 §) 
— ohjesäännön uusiminen (30.5.362 §) 
— vaatturikoulu: siirtyminen 1.1.1975 lukien Kampin 
ammattikoulun t i lo ihin liittyäkseen sen hallintoon 
vaatturiosastona sekä I Ik:n opetuksen aloittaminen va-
jain oppilasmäärin (28.3.247 §, 29.8.564 §) 

Lausunnot 

Johtokunta antoi yht . 49 lausuntoa, joista tärkeimmät 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
— ammatillisen erityisopetuksen ja nuorisopoliittisen 
ohjelmakomitean miet innöt (26.9.609 §,24.10.697 §) 
— Kauniaisten khn oppilaspaikkojen lunastamisesta 
Helsinkiin rakennettavista ammattikouluista (31.1. 
44 §) 
— kouluhuoneistojen käytön järjestelyn tarkistami-
nen ja Käpylän ammatt ikoulun muutostyöt (25.4. 
303 §, 13.6.416 §) 
— koululi ikunnan kehittämistyöryhmän, ammatti-
opettajien virkojen sekä YTT.n AV-säätiön perustamis-
kysymykset (12.12.808 §, 14.11.738 §,13.6.427 §) 
— pääkaupunkiseudun ammattikoulujen yhteistyöso-
pimus (31.1.54 §) 
— vieraskuntalaisten oppilaiden koulunkäyntikustan-
nusten laskutusperiaatteet (25.4.301 §), kaupungin 
avustusta nauttivan 15 koulun avustusanomus v:n 
1975 toiminnan tukemiseen (1.8.460-474 §). 
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