
Naisasialiitto Uniooni, joka pyrkii Vaikuttamaan siihen
suuntaan, että mielipide naispuolisten koululääkärien

tarpeellisuudesta kypsyisi ja vakaantuisi, rohkenee täten
pyytää Teitä hyväntahtoisesti asiaa harkitsemaan. Jotta
asia tulisi valaistuksi niin monipuolisesti kuin mahdollista,
pyydämme Teitä ottamaan sen keskustelun alaiseksi kou-
lunjohtokunnan, opettajakunnan ja kouluneuvoston kes-
kuudessa sekä mikäli tilaisuus sallii, kuulostamaan van-
hempien ja muiden asian harrastajain mieltä asiassa. Mu-
kana seuraa Unioonin kokotrksessa tehty, mainittua ai-
netta käsittelevä, esitys.

Saadaksemme vastauksiin niin suurta yhtenäisyyttä
kuin mahdollista, rohkenemme asettaa seuraavat kysy-
mykset :

1. Olisiko suotavaa, että jokaisella koululla olisi
koululääkäri'?

2. Kun maassamme jo on suuri joukko tyttökouluja
ja yhteiskouluja, niin eikö näillä kouluilla pitäisi
etupäässä olla naislääkäri koulun lääkärinä?

8. Olisiko suotavaa, että koululääkäri, kun sellainen
on, olisi kouluneuvoston tai johtokunnan jäsen?

Koska Uniooni toivoo tämän kysymyksen herättävän
harrastusta laajoissa piireissä, uskaltaa se odottaa lukuisia
tiedonantoja ja pyytää, että hyväntahtoiset vastaukset lä-
hetettäisiin ennen Tammikuun loppua osoitteella: Nais-
asialiitto Uniooni, Helsinki, Kirkkok. 12.

Helsingissä Joulukuulla 1902

Kunnioituksella:

Naisasialiitto Uniooni.



Kvinnosakslörlmndet Unionen, som önskar verka
för en opinion i syfte att ined tiden bereda ruin

for kvinnliga skolläkare, tar sig härmed friheten att bedja
Eder godhetsfullt taga saken under pröfning. För att få
frågan så allsidigt belyst som möjligt, bedja vi Eder upp-
taga densamma till diskussion inom skolans direktion, dess
lärarekollegium och skolråd samt, så vidt tillfälle gifves,
äfven inhemta föräldrars och målsmäns åsikt i saken. Ett
andragande i berörda ämne, hållet vid ett af Unionens
möten, bifogas.

För att om möjligt erhålla större enhetlighet i sva-
ren, taga vi oss friheten uppställa följande frågor:

1. Vore det önskvärdt att hvarje skola hade skol-
läkare ?

2. Då vårt land redan äger ett stort antal flicksko-
lor och samskolor, bordo icke dessa skolor före-
tradesvis hafva kvinnliga skolläkare'?

3. Vore det önskvärdt att, dä skolläkare finnes, han
eller hon skulle vara medlem af skolrådet eller
skoldirektionen ?

Då Unionen hoppas att frågan i vida kretsar kom-
mer att omfattas med intresse, emotser Unionen talrika
meddelanden och anhåller-, att benägna svar måtte insän-
das inom nästkommande januari, under adress: Kvinno-
saksförbundet Unionen, Helsingfors, Kyrkog. 12.

Helsingfors i December 1902.

Högaktningsfullt :

Kuinnosabsförbundet Unionen.


