25. 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
Kokoonpano
Johtokunnan puh.johtajana t o i m i vuonna 1974 myyntipääll. M i k k o Katajisto, varapuh.johtajana fil.kand.
Y r j ö Larmola sekä jäseninä olivat f i l . t r i Jouko Teperi,
op. Anja Nyroos, valistussiht. Seppo Patrikainen ja
pastori Eino Pinomaa.
Kaupunginhallitusta edusti johtokunnassa dipl.ins. Kari Rahkamo, opettajistoa kansak.op. Kalevi Tuulenmäki ja sihteerinä t o i m i fil.maist. Heikki Helle.

Kokoukset
Johtokunta piti kertomusvuonna 20 kokousta, joista
laadituissa pöytäkirjoissa oli y h t . 1 1 1 7 pykälää.

Päätökset
Johtokunta teki kertomusvuonna mm. seuraavia asioita koskevia päätöksiä:
arkistot
— valtionarkiston kirje lakkautettavien kansakoulujen
arkistojen päättämisestä (24.4.349 §)
ATK-tutkimus
— alustava suunnitelma koulutoimen
muksen suorittamisesta (8.5.445 §)

ATK-esitutki-

hankinnat
— talouspäällikön hankintarajojen määrääminen (23.1.
3 4 §) sekä oikeuttaminen suorittamaan kouluille seuraavat hankinnat ja tilaukset: AV-laitteet ja -materiaali
lukuvuodeksi 1 9 7 4 - 7 5 (22.5.467 §,30.5.544 §), koulujen kalustohankinnat v. 1974 (20.2.191 §), kirja- ja
koulutarvikehankinnat v. 1974 (3.4.293, 312 §), ompelukone- ja pianohankinnat (13.3.234 § , 4 . 9 . 7 6 9 §)
sekä koulujen ulkorappaus- ja maalaustöiden tilaaminen (30.5.543 §)
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— puh.johtajan ja varapuh.johtajan valitseminen (23.1.
17 §), luettelo 30.6. vielä ratkaisematta olleista asioista (14.8.674 §) sekä kokousajat syys-ja kevätkaudella
1 9 7 4 - 7 5 (14.8.672 §, 20.11.1042 §)
kesäsiirtolatoiminta
— johtajan ja apul.johtajien valitseminen kesäsiirtoloihin kesäksi 1974 (24.4.360 §) ja kesäksi 1974 laadittu
toimintasuunnitelma (30.5.553 §)
koulupsykologi- ja koulukuraattoritoiminta
— koulukuraattorien toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 1 9 7 4 - 7 5 (4.9.755 §)
— koulupsykologien ja -kuraattorien työohjeiden vahvistaminen (6.2.117 §) ja sijoituspaikat v. 1974 (23.1.
37 §)
— toiminnan kehittämissuunnitelma, selvityksen antaminen Taivallahden koulun vanhempain yhdistykselle
(23.1.36 §)
kouluruokailu
— kansakoulujen ruokalistojen hyväksyminen (6.2.
121 §)
— Siilitien koulun ruokajakelua koskeva kaupungin ja
KTV:n neuvottelu (30.10.983 §)
— välipalan järjestäminen iltavuoroa käyville oppilaille, selvityksen antaminen suunnitelmista Jakomäen ja
M y l l y p u r o n koulujen vanhempain neuvostoille (22.5.
4 9 2 §, 17.6.592 §)
koulu tapaturmat ja -terveydenhoito
— terveyslkn
koulutapaturmatilastot
lukuvuosilta
1 9 7 2 - 7 3 ja 1 9 7 3 - 7 4 (23.1.24 §, 20.11.1044 §) ja
kouluterveydenhoitajien sijaisuuksien järjestäminen
(22.5.486 §)
koulutilojen luovuttaminen, vuokraaminen
— kansakoulujen huonetilojen vuokrauksessa ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät vuokrat 1.1.1975 alka-
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en (16.12.1108 §)
— kansakoulujen liikuntatilojen iltaisin vapaina olevien käyttövuorojen jakaminen anojille urheilu- ja ulkoiluviraston välityksellä toistaiseksi (17.6.620 §)
— Kylänevan kansakoulun vuokraaminen Helsingin
yliopistolle (9.10.890 §)
— tai.päällikön oikeuttaminen vuokraamaan tilapäiskäyttöön opetustiloja Puistolasta (25.9.851 §)
oman auton käyttöoikeus virkatehtävissä
— oikeuden myöntäminen eräille kesäsiirtoloiden johto- ja valvontatehtävissä toimiville toistaiseksi, kuraattorille, kouluruokailun tarkastajalle ja vahtimestarille
(23.1.92 §, 14.8.688 §, 25.9.866 §, 17.6.631 §)
opettajien jatkokoulutus
— määrärahan anominen eräiden opettajien lähettämiseksi Erityiskasvatuksen liiton opintopäiville (13.3.
214 §)
— VESO-koulutussuunnitelman hyväksyminen lukuvuotta 1 9 7 4 - 7 5 varten (17.6.587 §)
opetusharjoittelu
— oikeutettiin Helsingin yliopisto käyttämään kaupungin kansakouluja opettajiksi valmistuvien opiskelijoiden opetusharjoittelulaitoksina (20.11.1027 §),
Maunulan koulua normaalikoulun ala-asteen opetusharjoittelukouluna toistaiseksi (30.5.548 §) sekä Maunulan ja Taivallahden koulujen musiikkiluokkia opetusharjoitteluun (25.9.856 §)
— vapautettiin Mäkelän koulu toimimasta kotitalousopettajaopiston harjoittelukouluna (8.5.431 §)
opetusta koskevat asiat
— alkuopetuksen ohjaajan työohjeiden vahvistaminen
(9.10.910 §)
— ammatinvalintaopin opetuksen järjestäminen lukuvuonna 1 9 7 4 - 7 5 (17.6.618 §)
— erityisopetus: läänin erityisopetuksen kehittämissuunnitelma (4.9.753 §), selvityksen antaminen mahdollisuuksista perustaa uusia erityisluokkia (6.2.118 §)
sekä Vantaalta kotoisin olevan oppilaan ottaminen
kuurojen luokalle (23.1.65 §)
— kielten ja käsityön opetus: englannin opetus Isosaaren koulussa (6.2.132 §), englannin ja ruotsin opetus Pakilan kansakoulussa (22.5.482 §) sekä käsityön,
englannin ja ranskan sekä alkuopetuksen aluekouluttajat (16.12.1084 §)
— kansalaiskoulun V I I luokkien muodostaminen ja sijoittaminen lukuvuonna 1 9 7 5 - 7 6 (16.12.1085 §)
— opetuksen ohjaus: Maija Pöyhösen lukuvuosiksi
1974—1977 laatiman yleissuunnitelman hyväksyminen
(4.9.756 §)
oppikirjat ja -materiaali
— oppi kirjatoimi kunnan esityksen hyväksyminen uusien oppikirjojen kokeilemisesta lukuvuonna 1974—75

(20.2.181 §), lukuvuonna 1 9 7 4 - 7 5 käytettävät oppikirjat (20.2.187 §) sekä oppi kirjatilausten tekeminen
(20.2.190 §) ja uuden historian oppikirjan hyväksyminen kokeiltavaksi eräissä kouluissa 1974—75 (24.4.
388 §)
oppilaita koskevat asiat
— kansalaiskoululaisten työharjoittelun järjestämisessä noudatettavat uudet periaatteet sekä toimenpiteet
harjoittelun
tehostetun valvonnan aikaansaamiseksi
(13.3.256 §,17.6.617 §), kahden oppilaan oikeuttaminen suorittamaan kansalaiskoulun 7. ja 8. luokkien
oppimäärät
Isosaaren varsinaisessa
kansakoulussa
(22.5.494 §)
— matka-avustusten jakaminen 8. luokkien oppilasretkeilyä varten (13.3.264 §)
— vaate- y m . avustusten uudet jakoperusteet (3.4.
292 §)
— Vuosaaren koulun eräiden oppilasluokkien sijoittaminen Heteniityn kouluun (24.4.396 §)
palkat, palkkiot
— kesäsiirtolatyössä toimivien henkilöiden palkkojen
vahvistaminen ja tarkistaminen (20.2.170 §,14.8.
677 §)
siivous
— riittävän siivousajan varaaminen siivoustyöntekijöille ennen koulutilojen iltakäyttöä (16.12.1102 §)
toimikunnat, työryhmät ym.
~ Pasila -toimikunta: koulutoimen edustajan ja varamiehen nimeäminen (8.5.433 §)
— X I I I Koulun Suurjuhlien huonetilatarvetta selvittävä t o i m i k u n t a : kansakoulujen edustajan nimeäminen
(17.6.623 §)
— Pihlajiston ja Keinutien koulurakennusten suunnittelua valvova t y ö r y h m ä : kansakoulujen opettajaedustajan nimeäminen (4.9.767 §)
— Puotinharjun monitoimitalon t y ö r y h m ä : koulutoimen asiantuntijan nimittäminen (23.10.962 §)
taloussuunnitelma:
— hyväksyminen v:iksi 1 9 7 6 - 1 9 8 5 (24.4.378 §) ja
koulutoimen taloussuunnittelun johtoryhmän laatiman koulutoimen alustavan tavoiteasettelun ja toimintasuunnitelman rungon hyväksyminen tal.suunnitelmaa 1 9 7 6 - 8 5 varten (13.3.252 §)
to im inta kertom u kset
— koulujen lukuvuoden 1973—74 vuosikertomusten
yhdistelmän ja suomenkiel. kansakoulujen v. 1973
toimintakertomuksen
hyväksyminen
(13.3.231,
232 §)
toimintasuunnitelmat
— koulu kasvitarhojen

toimintasuunnitelma

kesää
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1974 varten (17.6.626 §) sekä koulutoimen johtajan ja
tai.päällikön nimeäminen suomenkiel.kansakoulujen
v. 1974 toimintasuunnitelman vastuuhenkilöiksi (23.1.
9 7 §)
virat ja toimet
— virkanimikkeen muuttaminen: poikien käsityönohjaajan toimen muuttaminen teknisen käsityönohjaajan
toimeksi ja uusien työohjeiden vahvistaminen (22.5.
4 8 8 §)
— virkojen ja toimien täyttäminen: alkuopetuksen ohjaajan ja erityisopettajien virat (9.10. 909 §., 13.3.
2 4 1 - 2 4 3 §), koulun johtajan virat Heteniityn,Haagan,
Pakilan, Porolahden, Pitäjänmäen ja Snellmanin kouluissa (4.9.757 §, 30.5.522 §, 6.2.113 §, 13.3.233 §,
30.5.521 §, 25.9.822 §), kanslistin, apul.kanslistin ja
kirjanpitäjän virat (14.8.680 §, 30.10.996 §, 4.9.
776 §), koulupsykologien ja -kuraattorien virat (6.2.
126—128 §) sekä varsinaiset kansakoulun opettajan virat koevuosiksi (30.5.538, 539 §, 14.8.665, 666 §),
koulu kasvitarhojen opettajat kesäksi 1974 (24.4.
3 8 2 §), käsityönohjaajien määrääminen toistaiseksi
sekä englannin kielen ja laulun opettajien virat koeajaksi (23.1.71, 93 §, 6.2.116 §, 13.3.239, 240 §), viransijaisen määrääminen koulutoimen johtajalle (20.11.
1031 §)
muut asiat
— energiansäästämisaiheisen piirustus- ja kirjoituskilpailun järjestäminen (23.10.966 §)
— Heteniityn koulun erottaminen erilliseksi kansakouluksi (6.2.129 §)
— koulujen ensiapuvalmiuden tehostaminen, komitean asettaminen (3.4.275 §)
— koulujen lukuvuoden 1973—74 vuosikertomusten
yhdistelmä (17.6.598 §)
— koulutoimen kehittämisohjelman 1976—80 hyväksyminen (25.9.837 §)
— Pasila-toimikunta: koulutoimen edustajien nimeäminen (8.5.433 §)
— peruskoulun ja lukion toimintapiste- ja peruskoulun piirijakosuunnitelma (28.8.729 §)

Esitykset
Johtokunta teki kertomusvuonna mm. seuraavia asioita koskevat esitykset:
ansio- ja kunniamerkit
— Helsinki-mitalin ja Kaupunkiliiton ansiomerkin
myöntäminen suomenkiel. kansakoulujen viranhaltijoille (20.2.182 §) ja valtakunnallisen kunniamerkin
myöntäminen opettajille (17.6.614 §)
kansakoulun ohjesääntö
— 1 ja 2 §:n sekä 23 §:n 6 momentin muuttaminen
(25.11.825 §, 16.12.1071 §, 30.5.526 §)
246

kouluruokailu
— tutkimuksen suorittaminen ruoanjakajien työnormien tarkistamiseksi (30.5.545 §) ja välipalaruokailun
järjestäminen Jakomäen kansakoulun iltavuorossa käyville oppilaille syyslukukaudella 1974 (22.5.492 §)
opetus
— A V - t o i m i k u n n a n tehtävien tarkistaminen ja määrärahan saaminen AV-idearyhmän työskentelyä varten
(8.5.434 §,4.9.761 §)
— suomenkiel. kansakoulujen kielenopetusohjelman
laajentaminen (3.4.317 §)
oppikirjat
— säästöjen aikaansaaminen oppikirjojen käytössä
(14.8.706 §)
— tuntiopetuksen järjestäminen Ruotsista palanneille
oppilaille (9.10.887 §)
oppilaat
— arvostelut: 1. luokan jouluarviointilomakkeen tarkistaminen (25.9.828 §)
— koulutien turvaaminen, Haagan ja Tahvonlahden
kansakoulujen oppilaat (9.10.888 §, 13.3.217 §)
— matkakustannusten korvaaminen, Lapsi-invalidien
koulusäätiön koulua käyvät oppilaat (23.10.937 §)
— turvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen Käpylän kansakoulussa (16.12.1081 §)
— vaate- y m . avustusten myöntämismenettelyn kehittäminen (16.12.1112 §)
palkat ja palkkiot
— eräiden virkojen ja toimien kuoppatarkistukset
(23.10.960 §) ja koulujen AV-yhdysopettajien t y ö n
korvaaminen (3.4.323 §)
talousarvio
— Suomenkiel. kansakoulujen talousarvioehdotus v.
1975 ja sen tarkistaminen (17.6.616 §, 4.9.791 §)
— varojen varaaminen v. 1974 tai .arvioon suom. kansakoulujen alle 200 000 mk:n suuruisten perusparannustöiden suorittamiseksi (4.9.744 §) ja pääomamenoihin kuuluvien määrärahojen sisällyttäminen v. 1975
tai.arvioon (13.3.216 §)
testamentit
— kaupungille testamentatun omaisuuden
nen (13.3.255 §)

käyttämi-

valtionapu
— anominen kansakoululaitoksen v. 1973 kustannuksiin (14.8.682 §)
välitunti- ja urheilutilat
— Katajanokan koulun viereisen kentän kunnostaminen (25.9.818 §), Käpylän kansakoulun pihamaan laajentaminen (17.6.627 §) ja Tahvonlahden koulun vie-
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reen suunnitellun urheilukentän rakennustöiden kiirehtiminen (17.6.593 §)

jen terveydenhuolto komitean mietintö (30.5.547 §,
14.8.687 §, 23.1.40 §)

virat ja toimet
— arkistonhoitajan palkkaaminen (14.8.721 §) sekä
eräiden opettajanvirkojen nimikkeiden muuttaminen,
perustaminen ja lakkauttaminen (30.10.985,986 §)

oppilaat
— koulukuljetukset:
koulusuunnittelutoimikunnan
esitys eri II is kuljetuksen järjestämiseksi ranskaa, saksaa
tai venäjää opiskeleville (25.9.839 §)
— kuulovammaiset: mahdollisuudet sijoittaa päiväkoti
Vironniemen oppivelvollisuusikäiset kuulovammaiset
lapset kouluhallinnon piiriin (24.4.361 §), suositus
pääkaupunkiseudun
kunnallisen
kuulovammaisten
koulun perustamissuunnitelmaksi (23.10.957 §)
— näkövammaiset: pääkaup.seudun yhteisen näkövammaisten koulupiirin perustaminen (20.11.1026 §)

Lausunnot
Johtokunnan kertomusvuonna antamat lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita:
aloitteet
— energiansäästötoimikunnan aloite energian säästämistä käsittelevän kilpailun järjestämiseksi koululaisille (17.6.613 §)
— koululiikunnan kehittämistyöryhmän perustamista
koskeva kouluhallituksen aloite (4.9.783 §)
— Pihlajiston ala-asteen koulun rakentamisen kiirehtimistä koskeva SKP:n Pihlajamäen osaston aloite (17.6.
589 §)
— valtuustoaloitteet: koulujen liikennevalvojan viran
perustamisesta (8.5.432 §), pedagogisen koulutuksen
saaneen johtajan palkkaamisesta koulujen AV-keskukseen (4.9.745 §) sekä toisen viipalekoulun pystyttämisestä Ala-Malmille Tullivuorentie 8:n tontille (23.1.
6 3 §)
AV-toiminta
— pääkaupunkiseudun
(23.1.35 §)

AV-säätiön

avustukset
— Myllypuron kansakoulun
anomus (3.4.290 §)

perustaminen

vanhempainyhdistyksen

kiinteistöt
— avustukset ja kuoletuslainat kansakoulurakennusten rakentamista varten, kouluhallituksen kirje (3.4.
322 §)
— kansakouluhuoneistojen käyttö muuhun kuin koulun omiin tarkoituksiin, kaup.kanslian talous- ja suunn.osaston ehdotus järjestelmän tarkistamisesta (22.5.
466 §)
— kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v. 1973
(17.6.599 §)
— Kylänevan kerhokeskuksen huonetilojen vuokraaminen Hgin yliopistolle (13.3.266 §) ja Taivallahden
koulun huonetilojen käytöstä perityn vuokran alentamisanomus (17.6.590 §)
— Vallilan kansakoulun laajennetun pihamaa-alueen
kunnostamista koskeva esitys (23.10.963 §)
mietinnöt
— kouluterveydenhuollon erikoistutkimusten komitean, nuorisopoliittisen ohjelmakomitean ja oppikoulu-

palkat, ikälisät, eläkkeet
— kesäsiirtolassa palvelleen ajan lukeminen eläkkeeseen ja ikälisiin oikeuttavaksi (23.1.41 §), sivutoimisten opetuksenohjaajien kuoppatarkistusanomus (9.10.
900 §)
piirustukset
— Itä-Pakilan, Koskelan ja M y l l y p u r o n kortteli koulujen luonnospiirustukset (23.1.88,87 §, 14.8.720 §)
— Itä-Pakilan lasten päiväkodin ja kortteli koulun, Jakomäen kansakoulun lisärakennuksen sekä Koskelan
kortteli koulun pääpiirustukset (25.9.848 §, 24.4.
398 §, 8.5.430 §)
virat ja toimet
— kansakoulujen käsityönopettajien virkojen perustaminen (23.1.38 §, 20.2.172 §), koulutoimen johtajan
viran täyttäminen (14.8.718 §,) laitoskoulujen opettajanvirkojen lakkauttaminen (3.4.291 §), opettajan vaalia koskeva valitus (4.9.763 §), uimaopettajien palkkaaminen kansakouluihin (23.1.43 §)
muut asiat
— anniskeluoikeuksien myöntäminen Pitäjänmäelle
Nuolitie 3:een perustettavaan ravintolaan, Oy A l k o
Ab:n tiedustelu (23.1.64 §)
— Kallion kansakoulun t o n t i n osan käyttäminen lasten päivähoitolaitoksen ulkoilualueena (23.1.39 §)
— koulujen huoltohenkilöstön sosiaali-, työskentelyyni. tilojen huomioon ottamista koulujen rakentamisja saneeraussuunnitelmissa (23.1.73 §)
— »Nuorten oma-aloitteisuus-aktiviteetti» -projekti,
suomenkiel. kansakoulujen mahdollisuudet osallistua
käynnistämiseen (4.9.762 §)
— »Oppikoulut»-julkaisu,
kaupungin osallistuminen
painatuskustannuksiin (24.4.375 §)
— Petroskoin nukketeatterin vierailua koskeva kirje
(14.8.709 §)
— Tuukkalankuja 4:ssä sijainneen koulutalon tuhoutuminen, vapauttaminen suorittamasta korvausta kaupungille (8.5.414 §)
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