
2. A m m a t t i o p p i l a s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano 

Ammattioppilaslautakunnan puh.johtajana to imi v. 
1974 yl i tarkasi. Veikko L iukko, varapuh.johtajana 
reht. Lars Lindfors ja jäseninä työnantajain edustajat 
dipl.ins. Jaakko Lehtonen, toiminnanjoht. Leo Hämä-
läinen ja parturimest. Bror Bäckström sekä työnteki-
jäin edustajat toimitsija Vi l jo Salminen, tiedotussiht. 
Jan Furstenborg ja pääluottamusmies Rolf Löfman. 
Varajäseninä olivat työnantajain edustajat ins. Veikko 
Aulanko, kirjapainon joht. Unto Lehtinen ja kampaa-
jamest. Taina Saastamoinen sekä työnteki jäin edusta-
jat f i l .kand. Sini Ahmavaara, ins. Veijo Heinonen ja 
siht. Pentti Levo. Khn edustajana to imi toiminnanjoht. 
Aarne Laurila ja sihteerinä koulutustarkast. Jouko Toi-
vonen. 

Kokoukset 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana seitse-
män kertaa ja diaariin merki t t i in 680 saapunutta ja 
141 lähetettyä kirjelmää. 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tärkeimmät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— kouluttajat: graafisen alan työnantajien, oikeutta-
minen valolatojien kouluttamiseen käsinlatojan kou-
lutusoikeuden nojalla (8.5.45 §), 38 työnantajan hy-
väksyminen oppisopimusoppilaiden kouluttajiksi 
(30.1.18 §, 20.3.31 §, 8.5.49 §, 19.6.63 §, 28.8.77, 

82 §, 30.10.96 §, 18.12.120 §), ravintola-alan työn-
antajien oikeuttaminen kokki-keittäjien kouluttami-
seen keittäjä-kylmäkön koulutusoikeuden nojalla 
(19.6.69 §), 15 työnopettajan vaihtoon suostuminen 
(30.1.11, 12,20 § ,8 .5 .47 ,48 §, 19 .6 .61 ,62 ,67 ,68 §, 
28.8.81 §, 30.10.94, 95, 110 §) 
— koulutus: 20 oppilaan koulutuksen siirtäminen tar-
vittaessa toisen lautakunnan valvontaan (30.10.102, 
103, 109 §), oppiajan muutoksen hyväksyminen 48 ta-
pauksessa (30.1.13 §, 20.3.32 §, 8.5.46 §, 19.6.64 §, 
28.8.83 §, 30.10.97 §, 18.12.121 §) 
— vierasmaalaisten oppilaiden kielitaidon tarkistami-
nen työntantajien taholta ammatin riittävään tietopuo-
lisen opetuksen omaksumiseen (19.6.70 §). 

Esitykset 

Lautakunta antoi kertomusvuonna mm. seuraavat esi-
tykset: 
— ammattikasvatushallitukselle esitys koulutarkasta-
jan virasta johtuvista valtionapuanomuksista (30.1.9 §, 
28.8.80 §) 
— kaupunginhallitukselle: esitys v:n 1975 talousarvi-
oksi (8.5.42 §) sekä PTS-, KTS-ja rationalisointiohjel-
miksi (8.5.42 §, 20.3.30 §, 19.6.60 §,30.10.92 §). 

Lausunnot 

Ammattikasvatushallitukselle annetti in lausuntoja 
työnantajien koulutuskorvausanomuksista (20.3.35 §, 
30.10.106 §). 
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