
17. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano oli v. 1971 muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi 
valt.yo. Marianne Laxenin tilalle tuli raitio-
vaununkulj. Ralf Wahlroos. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja kokousten pöytäkirjat sisälsivät 
303 pykälää. 

Saapuneita kirjelmiä oli yht. 888 ja lähe-
tettyjä yht. 2 072. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s t a 
koskevat: opetussuunnitelmaan kuuluvat 
vuositarkisteet tai niiden muutokset (25.1. 
18 §, 26.2. 44 §, 8.9. 190 §, 25.11. 252 §); varo-
jen varaaminen lukemisessa ja kirjoituksessa 
tarvittavan tukiopetuksen järjestämiseen 
(25.5. 101 §); uusien oppikirjojen hyväksymi-
nen ja käyttöönottaminen (25.5. 102 §, 25.11. 
251 §); koulutarvikkeiden ja oppikirjojen 
hankkiminen lukuvuodeksi 1971/72 (25.5. 
104 §); viisipäiväisen kouluviikon soveltami-
nen ruotsinkielisissä kansakouluissa luku-
vuonna 1971/72 (23.6. 148 §); varsinaisen 
kansakoulun, apukoulun ja kansalaiskoulun 
vuosikertomusten yhdistelmän hyväksymi-
nen lukuvuodelta 1970/71 (26.7. 172 §); lii-
kunnanneuvojien työsuunnitelmien hyväksy-
minen lukuvuodeksi 1971/72 (8.9. 191 §); pe-
ruskoulun opetussuunnitelman käyttöönotta-
minen I ja II luokalla (24.9. 215 §). Kaikissa 
kokouksissa tehtiin lisäksi päätöksiä oppilai-
den ottamisesta kouluun vieraista piireistä, 

vapauttamisesta oppivelvollisuudesta ja siir-
tämisestä apukouluun, tarkkailu- tai muille 
erityisluokille sekä lykkäyksen myöntämi-
sestä koulunkäynnin aloittamiseen; v i r -
k o j a j a p a l k k o j a koskevat: opetta-
jan virkojen avoimeksi julistaminen ja täyt-
täminen (7.4. 75 §, 25.5. 122 §, 9.6. 134 §, 
23.6. 150 §, 26.7. 174 §, 25.11. 270 §); eron 
myöntäminen eräille opettajille eläkeiän saa-
vuttamisen ym. vuoksi (7.4. 76, 77 §, 23.6. 
156 §, 25.11. 255 §, 30.12. 289 §); eräiden 
koulujen johtajien valitseminen (25.5. 109 §, 
8.9. 194 §); johtajien ja apulaisjohtajien mää-
rääminen kesäsiirtoloihin (9.6. 135 §); erään 
opettajanvaalin uudelleen käsittely (23.6. 
155 §); koulukirjastonhoitajien valitseminen 
(24.9. 221 §); tilapäisen puolipäivätoimisen 
toimistoapulaisen valitseminen (30.12. 288 §); 
k i i n t e i s t ö j ä koskevat: perusparannus-
töiden suorittamista koskevan luettelon hy-
väksyminen (26.2. 45 §); lisätilojen vuokraa-
minen Vesalan kansakoululle (7.4. 72 §); kou-
luille kuuluvan maan luovuttaminen viljelys-
tarkoituksiin (7.4. 73 §); lisäksi kaikissa ko-
kouksissa tehtiin päätöksiä koulutilojen 
vuokraamisesta yhdistyksille ja yhteisöille; 
a v u s t u k s i a koskevat: varattomien op-
pilaiden vaate-, kenkä- ym. avustusten jako-
perusteiden tarkistaminen (25.1. 19 §, 25.11. 
253 §); talouspäällikön hoitamien rahastojen 
tilintarkastus (26.2. 46 §); määrärahan 
myöntäminen kahdelle opettajalle peruskou-
lun kokeilutoimintaan tutustumista varten 
(25.5. 105 §); apurahan jakaminen eräälle 
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opettajalle (25.5. 108 §); apurahojen jakami-
nen oppilaille (25.5. 118 §, 30.12. 285 §); 
johtokunnan hoidossa olevien rahastojen 
siirtäminen rahatoimistolle (25.11. 269 §); 
m u i t a a s i o i t a koskevat: päivittäisen 
koululaiskuljetuksen järjestäminen 6:lle Leh-
tisaaressa asuvalle oppilaalle (23.6. 151 §); 
koulupuutarhojen johtajien ja opettajien 
uuden työjärjestyksen hyväksyminen (25.11. 
250 §); talouspäällikön hankintavaltuuksien 
vahvistaminen v:ksi 1972 (30.12. 282 §) sekä 
eräiden tilisiirtojen hyväksyminen (25.1. 
20, 23 §, 25.11. 254 §, 30.12. 300 §). 

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: varojen myöntäminen op-
pilaiden musiikinopetukseen Käpylän mu-
siikkiopistossa (7.4. 71 §); kausilisäkorotuk-
sien myöntäminen eräille opettajille (26.2. 
50 §, 8.9. 197 §, 24.9. 227 §); vakinaisten sii-
voojan virkojen lakkauttaminen (25.5. 107 §, 
25.11. 256 §); eräiden avoinna olevien opetta-
jien virkojen jättäminen vakinaisesti täyttä-
mättä (23.6. 149 §, 24.9. 220 §); k i i n t e i s -
t ö j ä ja a v u s t u k s i a koskevat: määrä-
rahojen myöntäminen perusparannustöihin 
(26.7. 173 §) sekä opettajien syyskauden kou-
lutuspäivien järjestämiseen (24.9. 228 §); 
m u i t a a s i o i t a koskevat: oikeuden 
myöntäminen tilien ylittämiseen (25.1. 22 §, 
30.12. 286 §); ansiomerkkien jakaminen 
(26.2. 47 §); lahjoitettujen televisiolaitteiden 
vastaanottaminen (7.4. 74 §); muutoksen te-
keminen kansakoulujen ohjesääntöön (9.6. 

133 §); v:n 1972 talousarvioehdotuksen hy-
väksyminen (24.9. 216 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e -
t u s t a koskevat: kansakoulujen uskonnon 
ja siveysopin opetusta koskeva ehdotus (26.2. 
49 §); väliaikaisen koulusuunnittelukomitean 
mietintö (7.4. 69 §); komitean asettaminen 
koordinoimaan kansa- ja oppikoulun kielten 
ja matematiikan opetusta (23.6. 147 §); 
peruskoulun opetussuunnitelmakomitean 
mietinnön ja ohjeiden hankkimista kansa-
koulujen opettajakunnalle koskeva valtuus-
toaloite (8.9. 188 §); lievästi kehityshäiriöisiä 
nuoria koskeva ammattikasvatuskomitean 
mietintö (24.9. 214 §); m u i t a a s i o i t a 
koskevat: vuosien 1968 ja 1969 valtionavus-
tukset (25.1. 15 §, 25.11. 247 §); opettajien 
anomukset matka-apurahojen myöntämiseksi 
ulkomaisia opintomatkoja varten (26.2. 48 §); 
alueen Malmi-Tapaninkylä-Pukinmäki-Puis-
tola yleiskaava (25.5. 100 §); Helsingfors 
folkskolors lärare- och lärarinneförening 
-nimisen yhdistyksen kesäsiirtolatoiminnan 
järjestämistä koskeva anomus (25.5. 103 §); 
koulupsykologisen työn organisointia koske-
va kaupunginhallituksen kasvatusneuvola-
jaoston ehdotus (8.9. 187 §); kokoontumistila-
komitean mietintö (25.11. 248 §) sekä ter-
veydenhoitolautakunnan ehdotus koskien 
kaupungin kaavakkeiden ottamista koulu-
hoitajien käyttöön lyhytaikaisten, äkillisten 
sairaustapausten todistamiseksi (25.11. 249 §). 
Lisäksi kaikissa kokouksissa annettiin lau-
suntoja opettajien ikälisiä ja virkavapautta 
koskevista asioista. 
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