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Kouiun kahdettakynrmenettäkuudetta toimintavuotta on leimannut
jatkuvasti iisääntynyt tilanahtaus. Koulutalo on alunperin rakennettu n.
350 oppiiasta valteir ja kun iukuvuoden aikana on oppilasmäärä suurim-
millaan o]lui, 591 19 eri luokalia on opetusta jouduftu hajasijoittamaan
neijään eri roinrintapisteeseen. Tämä ei suinkaan ole ol1ut koulutyöIle
eduksi.

Rajoiteiuista ulkonaisista edellytyksistä huolimatta on opetusta py-
titty kuitenkin jatkuvasti kehittämään ja monipuolistamaan. Lukiossa on
uusi kieli-, reaali- ja inatemaiiikkalinjat sisältävä lukusuunnifelma oliut
ensimmäistä vuotta voimassa^ Voimakkainta on kuitenkin edelleen ollut
hakeuruminen kieli- ja matematiikkalinjoille.

Koulun johtokunta on kokoontunut n. kel'r'an kuukaudessa, vanhem-
painneuvosto har'.'emmin. Kouluneuvostolain pohjalta pyrittiin tarkaste-
lemaan tuievan kouluneuvoston toimintaa 26. 4. iärjesteiyssä tilaisuu-
dessa, jossa alustajana esiintyi kansanedustaja Erkki Liikanen.

Näyfetuunin piti 2?.4. lehtori I{.aarina Laurikainen V A luokan I'uot-
sin kielessä.

Virkaehtosopimuksen mLlkainen suunnittelupäir'ä pidettiin 28. I. ja
koulutuspäivät 1E.12. :a 15.4. yhdessä kunnan koululaitoksen kanssa.

Konferenssitoiminta on ollut varsin vilkasta. Ainekonferenssejs, en pi-
detty yhteensä keskimäärin n. joka kolmas viikko.

Oppilaiden harrastustoiminta on ollut olosuhteisiin nähden melko vil-
kasta. Teinikunrlat'1. puheenjohtajana on toimintakauden aikana ollut VII
B luokan oppila.s Jarmo Lammi ja sihbeerinä vr A luokan opFilas päivi
Sandström. Teinikunnan toiminta on nouda"r,Lanut vallitsevaa suuntausia,
joka määråNietoisesti pylkii oftamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin ja erityisesti päivänkohtaisiin ongelmiin. Teinikunnan kuraat-
torina on toimiuut opettaja Teuvo Salminen.

Muusta harrasNusloiminnasta mainitfakoon liikuntakerho, joka vuo-
den aikana itsenäistyi omaksi rekisteröidyksi yhdistyrrsekseen. Puheen-
johtajana on iukuvuoden aikana toiminut Pekka llippi VI B ja sen erl
toimintamuotoja ovat ohj anneet liikunnanopettajag 14sr'3a Hauvala, Las-
se Rönkä ja Lea Viitala sekä lehtofi Paavo Valkonen.



Koulun kuoro ia orkesteri ovat lukuvuoden aikana totelleet opettaja

TeuvoSalmisentahtipuikonviittauksia.Molemmatovatharjoitelleetja
esittäneet eri tilaisuuksissa useita pienimuotoisia teoksia' Erikols€sti vas-

kipuhallinnrusilkki on lukuvuoden alkana saanut uusia alan harrastaia

ja uubta Pontta'
Terveydenhuolto on järjestetty käyttiimällä hyväksi kunnallisen ter-

veydenhuollon henkilöståä. Koululääkärinä on toiminut lääk'lis' Juhani

Löfström ja kouluhoitaiana terveyssisar Aune Komppa' Lukuvuoden ai-

kana on tarkastettu tiait<Xi uudet oppilaat sekä neliänsien ja seitsemän-

sieu luokkien oppilaaf. Lukuunottamatta A 2 viruksen syyslukukauden

lopullaaiheuttama,asekäopettajienettäoppilaiclenlivienhalvenemlsta
voidaan terveydentilan sanoa olleen lukuvuoden aikana hwän'


