
17. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
puheenjohtajana toimi edelleen teolg.tri Sig-
trygg Serenius eikä kokoonpanossa tapahtu-
nut v. 1972 muutoksia. Kaupunginhallituk-
sen edustajana johtokunnassa oli edelleen 
pank.joht. Erik Witting ja sihteerinä fil.maist. 
Henry Backman. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 13 
kertaa ja kokousten pöytäkirjat sisälsivät 336 
pykälää. Saapuneiden kirjelmien lukumäärä 
oli 957 ja lähetettyjen 2 060. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat: 
— opetusta koskevat asiat: kevätlukukauden 
lukuaikojen muuttaminen (25.1. 18 §), ope-
tussuunnitelmaan kuuluvien vuositarkistei-
den täydentäminen (17.2. 56 §, 12.10. 264 §, 
29.11. 280 §), oppikirjojen ja koulutarvikkei-
den hankkiminen lukuvuodeksi 1972/73 (28. 
3. 71 §), uusien oppikirjojen hyväksyminen 
(27.4. 98 §, 29.8. 210 §, 29.11. 279 §), oppilaan 
ottaminen kouluun vieraasta kunnasta (27.4. 
106 §), ala-asteen pedagogiikan, äidinkielen 
ja musiikin ohjaajien kouluttaminen (15.6. 
146 §), varsinaisen kansakoulun, kansalais-
koulun ja apukoulun uusien viikkotuntimää-
rien hyväksyminen (15.6. 167 §), varsinaisen 
kansakoulun, kansalaiskoulun ja apukoulun 
lukuvuoden 1971 ¡12 toimintakertomuksen 
hyväksyminen (22.6. 174 §), joululoman vah-
vistaminen (29.8. 196 §), opetusvälineiden 
pysyvän näyttelyn järjestäminen (29.8. 198 §), 

liikunnanneuvojien luokkaopetuksen vähen-
täminen (29.8. 213 §), uskonnonopetuksesta 
vapauttaminen (29.8. 214 §), koulujen vuosi-
suunnitelmien hyväksyminen lukuvuodeksi 
1972/73 (5.9. 220 §), oppivelvollisuudesta va-
pauttaminen sekä oppilaiden siirtäminen apu-
kouluun, tarkkailuluokalle tai muille erityis-
luokille (kaikissa kokouksissa); 
— virkoja ja palkkoja koskevat asiat: vaki-
naisten opettajanvirkojen avoimeksi julista-
minen ja täyttäminen (28.3. 83 §, 15.5. 121 §), 
väliaikaisten opettajanvirkojen täyttäminen 
(15.5. 122 §, 15.6. 152 §), kanslistinviran avoi-
meksi julistaminen ja täyttäminen (12.10. 
248), eron myöntäminen opettajille eläkeiän 
saavuttamisen perusteella (27.4. 99, 100, 101, 
107 §, 15.6. 155, 166 §, 12.10. 247 §, 18.12. 
314 §), poikien liikunnanneuvojan viran avoi-
meksi julistaminen ja täyttäminen (27.4. 107 
§, 22.6. 175 §, 29.8. 201 §), taloudenhoitaja-
sihteerin viran avoimeksi julistaminen ja täyt-
täminen (29.11. 285 §, 18.12. 313 §), koulun-
johtajien vaali (15.5. 132 §, 22.6. 177 §, 29.8. 
203 §), kesäsiirtoloiden johtajien ja apulais-
johtajien määrääminen (15.6. 153 §), virka-
valtakirjan antaminen opettajille (29.8. 205 §, 
12.10. 249 §), uuden matematiikan opetuksen 
ohjaajan nimittäminen (29.8. 212 §), koulu-
kirjastonhoitajien valitseminen (12.10.262 §); 
— kiinteistöjä koskevat asiat: määrärahan 
ottaminen v:n 1973 talousarvioon koulu-
kiinteistöjen perusparannustöitä varten (29.8. 
199 §), terveydenhoitolautakunnan esitys lisä-
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tilojen järjestämisestä Kruununhaan kansa-
koulussa sijaitsevalle korvapoliklinikalle (15. 
6. 165 §), koulutilojen vuokraaminen yhdis-
tyksille ja yhteisöille (kaikissa kokouksissa); 
— apurahoja ja avustuksia koskevat asiat: 
apurahojen jakaminen opettajille (28.3. 75 §, 
15.6. 154 §), oppilasapurahojen jakaminen 
(15.5. 127 §), päätös lahjoitusrahastojen hoi-
don tarkastamisesta (5.9. 224 §), varatto-
mille oppilaille annettavien vaatteiden, ken-
kien ym. jakoperusteiden tarkistaminen (28. 
12. 327 §), 
— muut asiat: koulujen ruokalistojen hyväk-
syminen lukuvuosiksi 1972/73 ja 1973/74 (28. 
3. 72 §), ruotsinkielisen jäsenen valitseminen 
audiovisuaalisen opetusvälineistön hankin-
taa ja jakelua suunnittelevaan komiteaan 
(28.3.74), taloussuunnitelman hyväksyminen 
vuosiksi 1974—83 (27.4. 96 §), v:n 1973 ta-
lousarvioehdotuksen hyväksyminen (5.9. 222 
§), luvan myöntäminen Suomen kansan ryhti-
liike -yhdistykselle (Föreningen för Pii och 
Hyfs) järjestää yhdessä luokkaopettajien 
kanssa ainekirjoitusta, piirustusta ym. sisäl-
tävä kilpailu (29.11. 300 §), kouluterveyden-
hoidon henkilökunnan ruotsin kielen taidon 
kartoittaminen (18.12. 321 §), kodin ja koulun 
yhteistyö (18.12. 322 §), oikeuden myöntä-
minen laskujen hyväksymiseen ja arvopostin 
kuittaamiseen (28.12. 329 §), talouspäällikön 
hankintavaltuuksien vahvistaminen (28.12. 
330 §). 

Esitykset. Johtokunnan tekemät esitykset 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
— opetus: anomus määrärahan myöntämi-
seksi opettajien kevätlukukauden koulutus-
päivää varten (25.1. 22 §), matematiikan oh-
jaajaa koskeva esitys (27.4. 97 §); 
— virat ja palkat: vapaina olevien virkojen 
täyttämättä jättäminen (5.9. 225 §), kahden 
opettajan anomus määrävuosilisän myöntä-
miseksi (17.2. 51 §, 12.10. 250 §); 

— kiinteistöt: määrärahojen myöntäminen 
perusparannustöitä varten (25.1. 35 §, 17.2. 
48 §, 28.3. 73 §, 29.8. 199 §); 
— apurahat ja avustukset: matka-apurahan 
myöntäminen Vartiokylän kansakoulun joh-
tajalle Oslon matkaa varten (25.1. 34 §); 
— muut asiat: ehdotus kaupunkiliiton ansio-
merkkien jakamisesta (17.2. 50 §), anomus 
luvan myöntämiseksi määrärahan ylittämi-
seen (12.10. 261 §), komitean asettaminen 
suunnittelemaan opettajien koulutuspäiviä 
(15.6. 168 §) sekä liikunnanneuvojien anomus 
oikeuden myöntämiseksi tehdä virkamatka 
Tukholmaan (29.11.287 §). 

Lausunnot. Johtokunta antoi lausunnon 
mm. seuraavista asioista: 
— opetusta koskevat asiat: opetussuunnitel-
makomitean asettaminen (15.5. 119 §), esi-
koululuokkien kokeilutoimintaa koskeva 
aloite (12.10. 244 §); pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnan suositus peruskoulun 
opetussuunnitelmaan siirtymiseksi (12.10. 
259 §); 
— virkoja ja palkkoja koskevat asiat: opet-
tajien ikälisät ja virkavapaudet (kaikissa ko-
kouksissa) ; 
— muut asiat: kustannukset, mikäli jo nyt 
sovellettaisiin peruskoulun sosiaalisia etuja 
oppikoulujen vastaavilla vuosiluokilla (25.1. 
17 §), Vuosaaren kouluolot (17.2. 47 §), kiin-
teän omaisuuden tarkastajien v:n 1971 ker-
tomus (15.5. 120 §), mahdollisuudet luopua 
Puotilan kansakoulusta (15.6. 148 §), Hel-
singfors lärare- och lärarinneförening -yh-
distyksen anomus saada lisämäärärahaa ke-
säsiirtolatoimintaa varten (12.10. 245 §), kou-
lusuunnittelutoimikunnan suunnittelema 
suomenkielisen peruskoulun piirijaoksi (18. 
12. 311 §), sekä ruotsinkielisten kesäsiirtoloi-
den kirjanpitoja hoito (18.12. 312). 
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