
22. Kotitalouslautakunnan toimisto 

Toimihenkilöt. Kotitalouslautakunnan pal-
veluksessa oli v. 1965 13 vakinaista ja 8 tunti-
opettajaa. Lisäksi kotitalousneuvonnan tar-
kastajan virkaan valittiin 1.2. lähtien vaki-
naiseksi maat. ja metsät, kand. Sirkka Tai-
pale. Avoinna olleita talousopettajan ja koti-
talousneuvojan virkoja hoitivat edelleen vi-
ransij aiset. Kodinhoidonopettaj alle kuului 
kodinhoidonopetuksen lisäksi myös opetus- ja 
perhepesulan valvonta. 

Opetus- ja perhepesulassa oli kaksi pesu-
lanhoitajaa. Siivoojia ja vahtimestareita oli 
eri toimipaikoissa yhteensä kuusi. 

Lautakunnan opettajat osallistuivat Koti-
talouskeskuksen kaksipäiväisille luentopäi-
ville. Kotitalousneuvonnan tarkastaja teki 
virkamatkan Tukholmaan ja Osloon tutus-
tuen sikäläiseen kunnalliseen kotitalousneu-
voni aan. 

Toimipaikat. Lautakunnan toimisto muut-
ti 18.5. talosta Aleksanterink. 46 A Kallion 
virastotaloon II linja 4 A. 

Opetus- ym. toiminta tapahtui 17 eri pai-
kassa, 7:ssä lautakunnan omassa opetushuo-
neistossa sekä eräiden esikaupunkialueen kan-
sakoulujen huoneistoissa nim.: Kannelmäessä, 
Lauttasaaressa (2 koulussa), Munkkiniemes-
sä, Pakilassa, Pitäjänmäellä, Pohjois-Haa-
gassa, Pukinmäellä, Vartiokylässä sekä Ko-
nalassa. Ruotsinkielinen opetus keskitettiin 
Dagmarink. 3:ssa sijaitsevaan opetushuo-
neistoon. Lautakunnan omia opetustiloja jou-
duttiin luovuttamaan kansakoulujen ym. 
väliaikaiseen käyttöön. 

Pesulatoiminta tapahtui lautakunnan hal-
linnassa olevassa opetus- ja perhepesulassa. 

Toiminta. Ruoanvalmistuksen-, ompelun-, 
käsitöiden-, kodinhoidon- ja pesunopetusta 
varten järjestettiin erilaisia kursseja sekä 
luentoja ja havaintoesityksiä seuraavasti: 

Osallistu-
Kurssien jien 

T a 1 n n c V n r c c i f · lukumäärä määrä 

69 723 
36 217 
53 600 
11 95 
4 39 

— 6 2 

92 1 552 

3 288 
K o d i n h o i t o k u r s -

s e j a 3 22 

Muu kodinhoidon opetus sisältyi ruoanval-
mistus- ja käsityökursseihin ja kunkin ope-
tuspaikan havaintotunteihin. 

K ä s i t y ö k u r s s i t : 
Pukuompelukursseja 
Liinavaatekursseja 
Hatunvalmistuskurssej a .. 
Kurssej a koulutytöille ... 
Joululahjakursseja 
Täkintikkausta ym 
Kutomista 
Leikkuupalvelua 

3 2 8 5 

Ruoanvalmistuskursseja . 
Leipomakursseja 
Voileipä- j a erikoiskurssej a 
Kursseja koulutytöille ... 

» miehille 
Neuvontaa ja lainausta ... 
Havaintoesityksiä 

141 1 600 
5 59 

26 280 
6 55 

15 188 
2 5 

— 29 
— 1 069 
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Talouskursseista mainit takoon perusruoka-
ja voileipä-pikkulämminkurssien lisäksi sel-
laisia aiheita kuin nopeita ruokia, ajankohtai-
sia vihannesruokia, salaatit ja kastikkeet ym. 
Kodinperustamiskurssiin sisältyi paitsi ruan-
valmistusta ja liinavaateompelua myös vie-
railu sähkölaitosyhdistyksen näyttelyssä ja 
esitys kodin lakiasioista. Havaintoesityksiä 
oli mm. pakasteista, pääsiäisherkuista, sieni-
ruoista, salaateista, margariinin ja rahkan 
käytöstä, kenkätietoudesta, ihon ja kauneu-
den hoidosta, uusista siivousaineista ja -väli-
neistä sekä kodin pikkutyövälineistä. Kodin-
hoidon opetusta annettiin sekä erillisinä kurs-
seina et tä ruoanvalmistuskurssien oppilaille. 

Pukuompelun- ja hatunvalmistuskursseille 
osallistujia oli jatkuvasti täydet määrät. 
Ompelunneuvontakursseja jatkettiin edelleen 
leikkuupalvelun muodossa. Osanotto joulu-
lahjakursseille oli kuten ennenkin vilkasta. 
Liinavaate- eli kapiokursseja morsiamille jär-
jestettiin sekä erillisinä et tä kodinperustamis-
kurssin yhteydessä. Kangaspuiden lainausta 
jatketti in koko vuoden. Käytössä oli kolmet 
kangaspuut ja viiden päivän lainauksesta pe-
rittiin 2 mk. Puhelimitse tapahtuva neuvon-
tapalvelu lisääntyi paitsi toimistossa myös 
opetuskeittiössä. Lautakunnan toimistossa 
annettiin puhelinneuvontaa kaikkiaan 3 773 
kyselyyn. 

Pesulatoiminta. Lautakunnalla oli 1.1,1965 
lähtien vain yksi pesula nim. Karhulinnan pe-
sula Herttoniemessä. Pesula oli vuoden aika-
na ahkerassa käytössä sekä opetustarkoituk-
sessa e t tä itsepalvelupesulana. Pesulaan han-
kittiin keväällä kolme uut ta automaatt ista 
pesukonetta ja uusi linko. Näiden koneiden 
ansiosta nousivat pyykkikilomäärät arvioi-
tu ja suuremmiksi. Asiakkaita kävi pesulassa 

vuoden aikana 4 665 ja pesukilomäärä oli 
82 795 kg. Kurssimuotoista pesunopetusta 
oli 13 kertaa ja näissä oppilaita yhteensä 
213. 

Näyttelyt. Maunulan opetuskeittiössä Ra-
jametsäntie 32 järjestetti in 25.4. näyttely 
»Kodin juhlapöydät». Näyttelyssä kävi n. 340 
henkeä. 

Suomenkielisessä työväenopistossa oli 
avoinna käsityö- ja pöytänäyttely 12.—13.6. 
Kunnallisten Kotitalouslautakuntien Keskus 
-yhdistyksen edustaj akokouksen yhteydes-
sä. 

Kerhot ym. Kotitalouslautakunnalla oli 
kolme kerhoa: Vallilan Äiti-kerho, Torstai-
kerho ja Käpylän Kotitalouskerho, joiden 
yhteinen jäsenmäärä oli n. 170. Kerhoilloissa, 
joita pidettiin kerran viikossa, harrastettiin 
laulua, luettiin kirjallisuutta, keskusteltiin 
alustusten johdosta mm. kerhotoiminnasta 
ja muista ajankohtaisista aiheista. Lisäksi 
kuultiin erilaisia esitelmiä. Kerhot järjestivät 
myös myyjäisiä ja juhlia, kävivät museoissa 
ja teattereissa sekä retkeilivät. 

Koti talouslautakunta toimi Kunnallisten 
Kotitalouslautakuntien Keskuksen v:n 1965 
edustajakokouksen jär jestäjänä. Kokous ja 
luentopäivät pidettiin 12.—13.6. suomenkie-
lisessä työväenopistossa ja ohjelmassa oli 
mm. kiertoajelu, jonka aikana tutustut t i in 
Helsingin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Ko-
koukseen saapui n. 100 osanottajaa eri puo-
lilta maata. 

Tulot ja menot. Tuloja oli kurssitoiminnas-
ta 26 817 mk, pesulatoiminnasta 53 979 mk 
sekä vuokria 17 409 mk ja sairausvakuutus-
maksuja 6 069 mk, yhteensä 104 274 mk. 

Menoja oli kertomusvuonna yhteensä 
462 179 mk. 
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