
28. Kotitalouslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Kotitalouslautakuntaan kuuluivat v„ 
1959 puheenjohtajana rva Hulda Böhling, varapuheenjohtajana tarkastaja Tyyne 
Alanko sekä jäseninä rva Aura Halme, talousop. Alli Häggman, rouvat Ida Jussila 
ja Hilma Liuhta, talousop. Märta Schauman, reht. Kerttu Sihvonen ja leht. Maisi 
Tamminen. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimits. Lempi 
Lehto. Sihteerin tehtäviä hoiti tarkast. Irja Grotenfelt. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja sen pöytäkirjoihin merkittiin 
153 pykälää. 

Lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 593 ja saapuneiden 369. Laskuja hyväksyt-
tiin 904. 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat: avustusten 
myöntämistä kaupungin varoista eräille järjestöille ja laitoksille (25. 3. 50 §); Poh-
jois-Haaga-Seuran Naistoimikunnan anomusta toiminta- ja huonetilan saamiseksi 
(20. 5. 81 §) sekä kokouspalkkiokysymystä tutkivan komitean tiedustelua (4. 9. 
102 §). 

Toimihenkilöt. Lautakunnan palveluksessa oli kertomusvuonna 17 vakinaista ja 
8 tuntiopettajaa. 

Opetus- ja perhepesuloissa toimi 5 pesulanhoitajaa. Siivoojia ja vahtimestareita 
oli eri paikoissa yhteensä 6. 

Toimipaikat. Opetus- ym. toiminta tapahtui 26 eri paikassa, nimittäin omissa 
opetushuoneistoissa Helsinginkatu 26:ssa, Mäkelänkatu 45:ssä, Fredrikinkatu 16:ssa, 
Koskelantie 27:ssä, Rajametsäntie 32:ssa ja Dagmarinkatu 3:ssa sekä seuraavissa 
kansakouluissa ym. huoneistoissa: Et.-Kaarelassa, Herttoniemessä, Lauttasaaressa, 
Malmilla, Munkkiniemessä, Oulunkylässä, Pakilassa, Pitäjänmäellä, Pohj.-Haa-
gassa, Puistolassa, Pukinmäellä ja Tapanilassa sekä nuorisotoimiston kerhohuoneis-
tossa Nordenskiöldinkatu 12. 

Pesulatoiminta tapahtui opetus- ja perhepesuloissa Mäkelänkatu 86 ja Susitie 
2 — 6 . 

Toiminta. Kotitalouslautakunnan toiminta jakaantui ruoanvalmistuksen-, om-
pelun-, käsityön-, kodinhoidon- ja pesunopetukseen. Sitä varten järjestettiin erilaisia 
käytännöllisiä kursseja ja havaintokursseja sekä luentoja ja havaintoesityksiä. 
Kurssit havaintoesityksineen olivat eniten suosittuja ja osanotto näihin vilkasta. 
Eri ruoanlaitto- ja ompelukurssien yhteydessä järjestettiin säännöllisesti kodinhoitoa 
käsitteleviä havaintoesityksiä ja luentoja. Kansakoulun jatkoluokkien ja tyttöjen 
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ammattikoulun oppilaat saivat ammatinvalinnan yhteydessä tutustua eräisiin keit-
tiöihin ja opetuspesuloihin, joissa opettajat selostivat heille lautakunnan opetustoi-
mintaa. 

Yhä useammat kurssilaiset ovat saaneet pyytämänsä todistuksen osanotostaan 
erilaisiin kursseihin. 

Työttömille naisille järjestettiin myös kertomusvuonna ruoanlaitto- ja käsityö-
sekä pesula-apulaiskurssit, joihin osallistui 64 henkilöä. Näiden kurssien kustannuk-
sista korvasi valtio 50 %. Opettajina toimi näillä kursseilla kaksi talousopettajaa, 
kodinhoidonopettaja sekä kaksi käsityönopettajaa. 

Syyskaudella olivat Mäkelänkatu 45:n, Helsinginkatu 26:n ja Fredrikinkatu 16:n 
opetuskeittiöt luovutettu suomenkielisten kansakoulujen käyttöön. 

Kurssitoiminta 

R u o a n l a i t o n o p e t u s : 
Kurssien Oppilas-

lukumäärä määrä 

Ruoanlaittokursseja (5—12 kertaa) 55 617 
Kursseja koulujen tyttöoppilaille 10 144 
Leipomakursseja 48 398 
Voileivänteko- ja erikoiskursseja 42 474 
Havaintokursseja 4 289 
Säilöntäkursseja 2 12 
Havaintoesityksiä (184 kertaa) — 4 197 
Säilönnänneuvontaa (61 kertaa) — 101 

6 232 

K o d i n h o i d o n o p e t u s : 

Kodinhoitoluentoja ja havaintoesityksiä (18 kertaa) — 571 
Pesuluentoja ja havaintoesityksiä (21 kertaa) — 345 

916 

K ä s i t y ö n o p e t u s : 

Käsityönneuvontakursseja (8—16 kertaa) 63 740 
Pukuompelukursseja 81 872 
Kursseja koulujen tyttöoppilaille 5 54 
Hatunvalmistuskursseja 36 362 
Joululahja-, hansikas-, lampunvarjostin- ja revinnäiskurs-

seja 24 235 
Kankaan kudontaa — 24 

2 287 

Ruoanlaitto- ja ompelu- sekä pesuapulaiskurssit työttömille 
naisille 4 64 
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M u u t t o i m i n t a m u o d o t : 
Kerhot. Kotitalouslautakunnalla oli kolme omaa kerhoa, joiden yhteinen jäsen-

määrä oli n. 220. Kerhoilloissa käsiteltiin kerhotoimintaa koskevia asioita, harrastet-
tiin laulua ja keskustelua alustusten johdosta, luettiin kirjallisuutta sekä kuultiin 
erilaisia esitelmiä, joista mainittakoon: Naisen kunnia kodissa, Keittiön pienet työ-
välineet, Viherkasvien talvihoito. Lisäksi järjestettiin myyjäisiä, näyttelyitä ja 
juhlia, käytiin teattereissa ja museoissa sekä retkeiltiin. 

Pesulatoiminta. Lautakunnan molemmat opetus- ja perhepesulat olivat vuoden 
aikana ahkerassa käytössä itsepalvelupesuloina. Asiakkaiden lukumäärä oli 6 380 ja 
pesty vaatekilomäärä 129 090. 

Tuloja kertyi kurssitoiminnasta 1 763 400 mk ja pesulatoiminnasta 6 844 945 mk, 
yhteensä 8 608 345 mk. 

Menot. Lautakunnan menot kertomusvuonna olivat 34 109 033 mk jakautuen 
seuraavasti: Palkkiot 219 500 mk, Vakinaiset viranhaltijat 14 421 718 mk, Tilapäiset 
viranhaltijat 1 195 928 mk, Muut palkkamenot 2 284 323 mk, Vuokra 5 056 748 mk, 
Lämpö 326 031 mk, Valaistus 357 138 mk, Siivoustarvikkeet 16 872 mk, Vaatteiden 
pesu 40 000 mk, Kaluston hankinta 712 288 mk, Kaluston kunnossapito 98 644 mk, 
Painatus 80 527 mk, Tarverahat 415 385 mk, Tarveaineet 1 583 308 mk, Pesunope-
tus ja perhepsulat 7 300 623 mk. 

254 


