
15, Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui v. 1965 
12 kertaa, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 
yhteensä 174 pykälää. 

Tärkeimmät päätökset. Lautakunta päätti 
mm.: valita Sirkka Loimarannan ja Laila Les-
kisen tarkastamaan lastenvalvojan toimintaa 
kertomusvuonna (19.1. 3 §); valita edustajik-
seen Lastensuojelun Keskusliittoon lasten-
suojelun toim.joht. Arvi Heiskasen ja varalle 
siht. Kalervo Juurisen (19.1. 9 §); määrätä 
avioliittolaissa tarkoitetuiksi sovittelijoiksi 
lastenhuollontark. Margit Törnuddin, johta-
van huoltotark. Marja Muukkosen ja siht. 
Kalervo Juurisen vuosiksi 1965—1968 (19.1. 
15 §); valita Aula-työkotien Kannatusyhdis-
tyksen johtokuntaan jäseneksi vajaamielis-
huoltaja Maija Karion vuosiksi 1965—1967 
(16.3. 67 §); hyväksyä Vajaamieliskoulun 
huoneohjelman lautakunnan puolesta (20.4. 
38 §); myöntää avustuksen Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Helsingin piirille nuorison 
sosiaalista liikkuvuutta koskevan tutkimuk-
sen suorittamista varten (15.6. 66 §) ja hy-
väksyä suunnittelua varten Mellunkylän hoi-
tolaitoksen laajennusohjelman (15.6. 69 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
uuden osasto- ja talousrakennuksen suunnit-
telua Mellunkylän vastaanottokotia varten 
ostetulle tontille (16.3. 50 §); määrärahojen 
ottamista talousarvioon lastensuojelutoimen 
eräiden laitosten vuosikorjauksia varten (16. 
3. 51 §); lastensuojelulautakunnan oikeutta-

mista maksamaan alaistensa lasten- ja nuori-
sonhuoltolaitosten sekä varsinaisten vajaa-
mielislaitosten sellaisille viranhaltijoille, jotka 
eivät ole ylityökorvaukseen oikeutettuja, sun-
nuntai- ja juhlapäivinä suoritetusta työstä 
korvaus (20.4. 44 §); talon Väinämöisenkatu 
27 eräiden tilojen käyttöä (20.4. 45 §); arkis-
tonhoitajan viran perustamista lastensuojelu-
virastoon (14.9. 115 §); Outamon vastaanotto-
kodin autotallin rakentamista (12.10. 133 §); 
vahtimestareille maksettavien haastepalkki-
oiden tarkistamista (12.10. 134 §); lastenhuol-
tolaitoksissa toimivien opettajien palkkauk-
sen muuttamista (23.11. 145 §); vajaamielis-
ten suljettujen työosastojen huoneistotar-
vetta (21.12. 150 §); sekä lautakunnan alais-
ten päivähuoltoloiden johtajien johtajanpalk-
kioiden tarkistamista (21.12. 155 §). 

Lisäksi tehtiin yleisten töiden lautakunnal-
le esitys suunnitelman ja kustannusarvion 
laatimisesta Vastaanottokoti Lemmilän eräis-
tä perusparannustöistä (21.12. 151 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: valtuutettujen Vesi-
kansan ym. aloitetta, joka koski toimikunnan 
asettamista kaupungin hallintoelinten nuo-
risoa koskevien tehtävien kartoittamista ym. 
varten (19.1. 17 §); sosiaalihuollon perimistoi-
minnan järjestelykomitean mietintöä ja ela-
tusaputoimiston johtavien viranhaltijain 
työnjakoa koskevaa kysymystä (16.3. 49 §); 
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomusta 
v:lta 1964 (18.5. 54 §); valtionapujen perimis-
menettelyä (18.5. 55 §); kaupungin osallistu-
mista aivovauriolasten erityiskoulun rakenta-
miskustannuksiin (18.5. 56 §); Riihenkulman 
lastenkodin pääpiirustuksia (15.6. 74 §); teh-
tailija Otto Syrenin huoneistotarjousta (17.8. 
104 §); valtuutettujen Korvenheimon ym. 
Kunnalliskodintie 6:n talojen sosiaalisia oloja 
koskevaa valtuustoaloitetta (14.9. 107 §); Ou-

tamon vastaanottokodin uuden oppilasosasto-
rakennuksen ja henkilökunnan asuinraken-
nuksen pääpiirustusten hyväksymistä (14.9. 
108 §) sekä Pitäjänmäen lastenkodin raken-
nuslainaa koskevaa Diakonissalaitoksen ano-
musta (14.9. 118 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nalle annettiin lausunto Helsingin Opettaja-
yhdistyksen kirjelmästä ja siihen liittyvien 
opettajien kirjoitusten johdosta (18.5. 53 §). 
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