
22. R u o t s i n k i e l i s t e n k a n s a k o u l u j e n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Johtokun-
nan puh.johtajana to imi v.1 973 teol.tri Sigtrygg Sere-
nius, varapuh.johtajana raitiov.kulj. Ralf Wahlroos ja 
jäseninä reht. Paul Hägglund, kauppat.kand. Inger Jä-
gerhorn, oikoluki ja Maila Kukkonen, dipl.ins. Bengt-
Göran Lindqvist sekä opettajiston edustajana kansak. 
op. Saga Sundqvist. Kaupunginhallituksen edustajana 
ol i toimistopääll. Gustaf Laurent ja sihteerinä ekon. 
T imo Avellan. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna yhdeksän ker-
taa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 298. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— apurahat ja avustukset: oppilasapurahojen jakami-

nen (14.6. 134 §, 4.9. 182 §, 6.11. 255 §) ja lah-
joitusrahastojen hoidon tarkastaminen (4.9. 184 §) 

— johtokunta: puh.johtajan ja varapuh.johtajan valit-
seminen (22.1. 1 §), kokousajat sekä pöytäkir jojen 
tarkistustapa ja nähtävänä pitäminen (22.1. 2 §, 
4 §) 

— kiinteistöjä koskevat asiat: määrärahan anominen 
v:n 1974 talousarvioon perusparannustöitä varten 
(4.9. 183 §) ja kouluti lojen vuokraaminen yhdis-
tyksille ja yhteisöille (kaikissa kokouksissa) 

— kodin ja koulun yhteistyö (22.1. 15 §, 28.9. 232 §) 
— koululaiskuljetuksen järjestäminen (14.6. 137 §, 

28.9. 233 §) 
— laskujen hyväksyminen ja arvopostin kuittaaminen 

(18.4. 87 §) 
— opetustoiminta ja siihen l i i t tyvät asiat: koulutarvik-

keiden ja oppikir jojen hankkiminen lukuvuodeksi 
1973/74 (18.4. 100 §) ja uusien oppikir jojen hy-
väksyminen (22.1. 16 §, 18.4. 81 §, 4.9. 172 §, 
20.12. 281 §), opetussuunnitelmaan kuuluvien 
vuositarkisteiden muuttaminen (7.3. 49 §, 28.9. 
231 §), oppilaan ottaminen kouluun vieraasta kun-
nasta (14.6. 145 §,4 .9 . 189 §), oppivelvollisuudes-
ta vapauttaminen sekä oppilaiden siirtäminen apu-
kouluun, tarkkailu- tai muulle erityisluokalle (kai-

kissa kokouksissa), koulujen vuosisuunnitelmien 
hyväksyminen lukuvuodeksi 1973/74 (4.9. 173 §), 
liikunnanneuvojien työsuunnitelmien hyväksymi-
nen lukuvuodeksi 1973/74 (4.9. 174 §), ympäristö-
oppia koskeva opetus (6.11. 247 §) sekä äidinkie-
len ja musiikin ohjaajien kouluttaminen (14.6. 
133 §) 

— talousarvioehdotuksen hyväksyminen v. 1974 
(28.9. 216 §) 

— talouspäällikön hankintavaltuuksien vahvistaminen 
(20.12. 282 §) 

— terveyskeskuksen jaoston jäsenen valitseminen 
kouluterveyshoitoa varten (7.3. 54 §) 

— toimintakertomusten hyväksyminen v. 1972/73 
(14.6. 151 §) 

— työsuojelutoimen edutajien valitseminen (22.1. 
22 §, 18.4. 85 §) 

— virkoja ja palkkoja koskevat asiat: eron myöntämi-
nen eräille eläkeiän saavuttaneille opettajille (18.4. 
89, 101 §, 15.5. 118 §), kesäsiirtoloiden johtajien 
ja apulaisjohtajien määrääminen (14.6. 132 §), 
koulunjohtajien valitseminen (4.9. 175 §), palkko-
jen tarkistaminen (7.3. 51 §, 15.5. 117 §) ja virko-
jen avoimeksi julistaminen ja täyttäminen (22.1. 
33, 34 §, 7.3. 55 §, 18.4. 86 §,28.9. 213 §, 20.12. 
293 §), sekä vakinaiset ja väliaik. opettajien virat 
(7.3. 56 §, 18.4. 88 §, 15.5. 112 §, 14.6. 135 §, 
4.9. 176, 187 §) sekä virkavaltakirjan antaminen 
opettajille (4.9. 177 §) 

Esitykset. Johtokunnan tekemät esitykset koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— Helsingin kansakoulun ohjesäännön 1 §:n muutta-

minen (4.9. 169 §) 
— kansakoulun opetussuunnitelman muuttaminen 

(4.9. 170 §) 
— käsityönopettajien anomus saada korvausta osallis-

tumisestaan alan koulutukseen (28.9. 214 §) 
— määrärahat: myöntäminen opettajien koulutuspäi-

viä varten (7.3. 57 §, 6.11. 251 §) ja perusparan-
nustöitä varten (22.1. 19 §, 20 §, 18.4. 8 2 - 8 4 §), 
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määrärahan ylittämisoikeus (22.1. 18 §, 6.11. 
249 §) 

— opettajien opintopäivät: toimikunnan asettaminen 
suunnittelua varten (4.9. 171 §) 

— sokeiden oppilaiden koulukyydin järjestäminen 
(6.11. 264 §) 

— virat ja palkat: siivooja-vahtimestarin viran lakkaut-
taminen (22.1. 23 §), johtajien virkojen täyttäminen 
(15.5. 111 §), AV-yhdysopettajan palkkaaminen 
(15.5. 120 §) ja vapaina olevien virkojen täyttämät-
tä jättäminen (4.9. 187 §) 

Lausunnot. Johtokunta antoi lausunnon mm. seuraa-
vista asioista: 

Virkoja ja palkkoja koskevat asiat: peruskoulun ruo-
kailun järjestämistä suunnittelevan henkilön palkkaa-
minen (6.11. 263 §), opettajien ikälisät ja virkavapau-
det (kaikissa kokouksissa) 

muut asiat: kouluhallinnon informaatiojärjestelmän 
luomista koskeva Uudenmaan lääninhallituksen kirje 
(6.11. 265 §), Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuun-
nitelma (20.12. 294 §) 
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