
16. Lastentarhani lautakunta 

Lautakunnan kokoonpanossa tapahtui v. 
1965 seuraavat muutokset: jaostopääll. Jor-
ma Waronen valittiin uudeksi varapuheen-
johtajaksi; uusia jäseniä olivat rva Hillevi 
Hellström, toiminnanjoht. Kalevi Vatanen 
sekä reht. Touko Voutilainen; uusia varajäse-
niä olivat pankkivirk. Anita Martikainen, 
rva Ulla-Stina Olander sekä kirjaltaja Signe 
Ekman; opettajakunnan edustajana lauta-
kunnassa oli lastentarh.op. Heidie Nygård ja 
varaedustajana lastentarh. joht. Tulema 
Talvela. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 12 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 313. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: Ahtolan koululasten 
päiväkodin yhteydessä toimineen lastentar-
han puolipäiväosaston liittäminen Hakanie-
men lastentarhan yhteyteen 1.9. lukien (19.2. 
47 §); lastentenseimi Eikan paikkaluvun ko-
rottaminen 15:stä 25:een (19.2. 51 §); lasten-
tarha Virkkulan siirtäminen toiseen huoneis-
toon (25.5. 169 §, 18.6. 178 §); lastenseimi 
Meripirtin jakaminen kahteen osaan ja itse-
näisen Eiran lastenseimi -nimisen laitoksen 
muodostaminen sekä lastentarha Meripirtin 
toisen kokopäiväosaston toiminnan lopetta-
minen (12.11. 274 §); lastentarhanopettajan 
viran siirtäminen Vironniemen lastentarhasta 
Hakaniemen lastentarhaan uuden kuulovam-
maisten erityisosaston toiminnan aloittamis-
ta varten (17.12. 297 §); eräiden lastentarho-
jen johtajien vapauttaminen osastotyöstä 
(24.9. 225 §) sekä lastentarhalasten kesän-
viettoa koskevan kyselylomakkeen jaka-

minen ao. vanhemmille (17.12. 304 §). 
Esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

tonttien varaamista Kontulasta ja Etelä-
Haagasta sekä yhteensä 21 tontin varaamista 
lähivuosina kaupungin eri alueilta lasten-
tarhatarkoituksia varten (22.1. 17 §, 19.3. 
76 §, 22.10. 249 §); lastentarha- ja seimihuo-
neistojen rakentamista Puotila I:n, Ylis-
kylän, Kontulan ja Etelä-Haagan lastentar-
hoja ja -seimiä varten sekä uuden huoneiston 
rakentamista Leppäsuon lastentarhalle ja 
-seimelle (22.1. 23 §); huoneiston varaamista 
koululasten päiväkotia varten suunnitteilla 
olevasta Alppiharjun kansakoulurakennuk-
sesta (22.1. 24 §); määrärahan saamista uusien 
Puotinharjun, Munkkivuoren ja Pajamäen 
lastentarhojen ja -seimien sekä ao. virkojen 
perustamiseen (19.2. 50 §); Vallilan koko vuo-
tisen leikkikentän rakennuksen rakentamista 
(22.1. 23 §, 7.5. 138 §); Brahen kokovuotisen 
leikkikenttäalueen järjestelyä (7.5. 127 §); 
kahden uuden kokovuotisen leikkikentän toi-
minnan aloittamista (7.5. 141 §); eräiden tila-
päisten virkojen vakinaistamista (19.2. 52 §); 
erityislastentarhanopettajan ja tp. puheopet-
tajan virkojen perustamista (7.5. 129 §, 25.5. 
166 §) sekä lastentarhan johtajien palkkioi-
den korottamista (7.5. 145 §). 

Lausunnot koskivat seuraavia asioita: tark-
kailulastentarhatoiminnan kehittämistä ja 
käytöshäiriöisten lasten hoitoa (19.3. 81 §); 
leikkipaikkojen kunnostamista eri alueilla ja 
kahluualtaiden rakentamista (7.5. 139 §); las-
tentarhojen tarvitsemia toimintatiloja Vuo-
saaressa (27.8. 209 §) sekä leikkikenttäkomi-
tean mietintöä (22.10. 248 §, 12.11. 272 §). 
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