
18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano oli v. 1970 sama kuin edellisenä 
vuonna. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 283. 

Saapuneitten kirjelmien lukumäärä oli 827 
ja lähetettyjen 1 669. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä päätök-
sistä mainittakoon seuraavat o p e t u s t a 
koskevat: Pohjois-Haagan kansakoulun toi-
minnan jättäminen aloittamatta uudelleen 
(12.1. 14 §, 21.9. 228 §); uusien oppikirjojen 
hyväksyminen käyttöön otettavaksi (12.1. 
15 §, 9.3. 67 §, 8.6. 142 §, 21.9. 207 §, 26.10. 
256 §); koulujen opetusohjelman vuositar-
kisteiden hyväksyminen ja muuttaminen 
(23.2. 44 §, 27.4. 92 §, 21.9. 205 §, 30.11. 
279 §); lukuvuoden työaikojen ja lupapäivien 
vahvistaminen (27.4. 90, 91 §, 8.6. 140 §); 
ammatinvalinnanohjauksen opintoretkien ja 
niiden kohteiden hyväksyminen (27.4. 93 §, 
30.6. 178 §, 21.9. 203 §); uskonnonopetukses-
ta vapautettaessa noudatettavan menettely-
tavan ilmoittaminen (27.4. 95 §); yhdistet-
tyjen luokkien vuorottaiskurssien vahvista-
minen (19.5. 116 §); koulutarvikkeiden hank-
kiminen lukuvuodeksi 1970/71 (19.5. 128 §); 
kansalaiskoulun opetusohjelman hyväksymi-
nen (8.6. 141 §); koulujen lukuvuoden 1969/70 
toimintakertomusten yhdistelmän hyväksy-
minen (30.6. 167 §); liikunnanneuvojien työ-
suunnitelmien hyväksyminen lukuvuodeksi 

1970/71 (21.9. 206 §). Kaikissa kokouksissa 
tehtiin lisäksi päätöksiä oppilaiden ottami-
sesta kouluun vieraista koulupiireistä, va-
pauttamisesta oppivelvollisuudesta, lykkäyk-
sen myöntämisestä koulunkäynnin aloittami-
sessa ja oppilaiden siirtämisestä apukouluun, 
tarkkailu- tai muulle erityisluokalle; v i r -
k o j a j a p a l k k o j a koskevat: opettajan 
virkojen avoimeksi julistaminen ja täyttämi-
nen (12.1. 19 §, 9.3. 69 §, 19.5. 119 §, 30.6. 
169 §); eron myöntäminen eräille opettajille 
eläkeiän saavuttamisen vuoksi (23.2. 51, 55 §, 
9.3. 73 §, 27.4. 97-102 §, 19.5. 122 §, 8.6. 
143 §); johtajien ja apulaisjohtajien määrää-
minen kesäsiirtoloihin (19.5. 120 §); eräiden 
koulujen johtajien valitseminen (21.9. 213 §); 
koulukirjastonhoitajien valitseminen (21.9. 
214 §, 30.11. 274 §); työsopimussuhteisen 
puolipäivätoimisen toimistoapulaisen palkan 
tarkistaminen (8.6. 145 §); vahtimestareiden 
työaikojen määrääminen (23.2. 46 §, 21.9. 
208 §); tilapäisen puolipäivätoimisen toi-
mistoapulaisen valitseminen kansakoulujen 
kansliaan (30.11. 273 §); k i i n t e i s t ö j ä 
koskevat: perusparannustöiden tilaaminen 
(23.2. 48 §); kouluille kuuluvan maan luovut-
taminen viljely tarkoituksiin (19.5. 118 §); 
lisäksi kaikissa kokouksissa tehtiin päätöksiä 
koulutilojen vuokraamisesta yhdistyksille ja 
yhteisöille; m u i t a a s i o i t a koskevat: 
päätös stipendivarojen hoidon tarkastuksesta 
(23.2. 49 §); apurahojen jakaminen opetta-
jille (27.4. 108 §); apurahojen jakaminen op-
pilaille (19.5. 121 §, 30.11. 272, 281 §); päätös 
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oppilaiden kuljetuksesta (9.3. 74 §); vapau-
tuksen myöntäminen kouluaterioihin osallis-
tumisesta (27.4. 94 §); kouluruoan tilaaminen 
lukuvuodeksi 1970/71 (19.8. 190 §); talous-
suunnitelman hyväksyminen vuosiksi 1972-
1981 (26.10. 243 §); talouspäällikön hankinta-
valtuuksien vahvistaminen v:ksi 1971 (30.11. 
270 §) sekä eräiden tilisiirtojen hyväksyminen 
(12.1. 17 §, 23.2. 47 §, 21.9. 212 §, 26.10. 
246 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä esityksistä mainittakoon seuraavat 
o p e t u s t a sekä v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: ns. koulukypsyysluokan 
opettajan viran perustaminen (9.3. 66 §); 
eräiden avoinna olevien opettajan virkojen 
jättäminen vakinaisesti täyttämättä (30.6. 
171 §); eräiden opettajan virkojen lakkaut-
taminen (30.6. 170 §); ns. määrävuosikoro-
tuksen myöntäminen eräille opettajille (12.1. 
22 §, 8.6. 146 §, 21.9. 216 §); m u i t a 
a s i o i t a koskevat: oikeuden myöntäminen 
tilien ylittämiseen (12.1. 16 §); määrärahojen 
myöntäminen kiinteistöjen perusparannus-
töihin (23.2. 45 §, 30.6. 177 §); eri kouluille 
lahjoitettujen televisiolaitteiden vastaanotta-
minen (23.2. 50 §); ansiomerkkien myöntä-

minen (9.3. 70 §); kadonneen omaisuuden 
korvaaminen (27.4. 96 §); koulukyydin jär-
jestäminen (30.6. 168 §); v:n 1971 talous-
arvion vahvistaminen (21.9. 209 §) sekä lii-
kennevalojen asentaminen Cygnaeuksen kou-
lun läheisyyteen (26.10. 245 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e t u s -
ta koskevat: lausunnot peruskoulun toteut-
tamista (12.1. 13 §), koululaisten Helsinkiin 
tekemiä retkiä (30.6. 166 §) sekä kaupungin-
museon ottamista retkeilykohteeksi koske-
vista valtuustoaloitteista (21.9. 204 §); 
m u i t a a s i o i t a koskevat: keinujen 
poistamista koulujen pihoilta koskeva kir-
jelmä (12.1. 30 §); suojapukujen hankkimista 
koulujen siivoojille koskeva kirjelmä (12.1. 
31 §); v:n 1966 valtionavun myöntäminen 
sekä valtionavun maksun viivästymistä kos-
keva kaupunkiliiton tiedustelu (27.4. 88, 
89 §); kiinteän omaisuuden tarkastajain ker-
tomus (19.5. 115 §); kesäsiirtolatoimintaa 
koskeva valtuustoaloite (8.6. 139 §); tieto-
jenkäsittelyn tarve (26.10. 244 §) sekä Botby 
svenska samskola -nimisen koulun lisäraken-
nuksen käyttö Vartiokylän kansakoulun tar-
peisiin (30.11. 268 §). 
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