
12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakuntaan valittiin v. 1966 
uusiksi jäseniksi myyntipääll. Reino Haavisto 
ja prof. Erkki Leikola. Uusiksi varajäseniksi 
valittiin laukkutyöntek. Eva Gröndahl, yli-
assist. Olli Ojala ja talonmies Arvo Wirpi. 
Lautakunta valitsi puheenjohtajaksi prof. 
Leikolan ja varapuheenjohtajaksi edelleen 
varat. Onni Turtiaisen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjo-
jen pykälien lukumäärä oli 1 113. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon: tervey-
denhoitovirastoa kehotettiin saattamaan 
avantovesien likaisuutta koskevat tutkimus-
tulokset talviuimarien tietoon (9.2. 168 §) ja 
se oikeutettiin ryhtymään välittömästi toi-
menpiteisiin uimaloiden sulkemiseksi siinä 
tapauksessa, että kaupungissa esiintyy nor-
maalia enemmän suolistoinfektioita, jotka 
voivat levitä uimavesien välityksellä (22.6. 
564 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: eri 
toiminimien valmistamien lasikuitupolyeste-
rimuovisten jäteastioiden, kertakäyttöisten 
jätesäkkien ja Puhto-jätesäiliöiden hyväksy-
minen käyttöön (23.3. 293 §, 25.5. 476, 477 §) 
sekä yleisen rottien hävittämisen toimeenpa-
neminen kaupungissa desinfioimislaitoksen 
toimesta (5.10. 821 §). 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausunnon Roihuvuoren ja Marjaniemen 

kaakkoisosien viemärisuunnitelmista (23.2. 
206 §, 7.9. 723 §). Lisäksi annettiin maistraa-
tille lausunto Porvoonkatu 18:ssa sijaitsevan 
roskanpolttouunin ympäristölle aiheutta-
masta savu- ja hajukiusasta (23.3. 295 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuulu-
vista lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille erilai-
sia myyntilupia yhteensä 82. Myyntilupa-
anomuksia hylättiin 12. Kolme elintarvike-
asetuksen 10 §:n vastaista rikkomusta (päi-
väysmerkinnän poishankaaminen maito- ja 
kermapullojen sulkemiskapseleista) ilmoitet-
tiin rikospoliisille mahdollisen syytteen nosta-
mista varten. 

Puistolassa sijaitseva elintarvikemyymälä 
määrättiin suljettavaksi havaittujen epäkoh-
tien johdosta (19.10. 872 §). Epäkohtien kor-
jaamisen jälkeen annettiin lupa myymälän 
avaamiseen (2.11. 915 §). 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausunnon ns. rankkurin toimen perustami-
sesta (14.12. 1 048 §). 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista äitiys-
ja lastenneuvolatoimintaa koskevista asioista 
mainittakoon: lautakunta teki esityksen kau-
punginhallitukselle tilapäisen äitiys- ja las-
tenneuvolahuoneiston hankkimisesta Kon-
tula—Vesalan alueelta (26.1. 131 §) sekä Kä-
tilöopiston neuvolan muuttamisesta äitiys-
poliklinikaksi (23.2. 221 §). 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle lausunnon neuvoloiden kirjoissa ole-
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vien äitien maksuttoman hammastarkastuk-
sen järjestämisestä (4.5. 433 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvista asioista annettiin kaupunginhalli-
tukselle lausuntoja, jotka mm. koskivat: alue-
lääkärin vastaanottotilat, sairaanhoitoase-
man sekä äitiys- ja lastenneuvolan käsittävän 
talon rakentamista Vallilaan (23.2. 220 §); va-
paan kesälauantain ulottamista terveyssisa-
riin, kätilöihin, kotisairaanhoitajiin sekä alue-
lääkäreiden vastaanotoilla ja kotisairaanhoi-
dossa työskentelevään muuhun henkilökun-
taan (23.3. 306 §); vanhusten saunomista kos-
kevaa aloitetta (8.6. 533 §) sekä Suomen Lää-
käriliiton aluelääkäreiden palkkausta ja työ-
oloja koskevaa kirjelmää (30.11. 977 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista seu-
raavista asioista annettiin kaupunginhallituk-
selle lausunto: ammatti- ja kansakoulujen 
oppilaiden sekä lastentarhalasten näköhuol-
lon tehostamista koskevasta aloitteesta (28. 
12. 1 101 §) ja Suomalais-venäläisen koulun 
johtokunnan anomuksesta maksuttoman 
hammashoidon järjestämisestä koulun oppi-
laille (5.10. 832 §). 

Lautakunnan päätöksiä koulutapaturmien 
korvaamisesta tehtiin 39. 

Muita asioita. Virkoja esitettiin perustetta-
vaksi seuraavasti: neljä 17. pl:n aluelääkärin 
virkaa (20.4. 390 §), kolme sopimuspalkkaista 
tilapäistä neuvolalääkärin kokopäivävirkaa 
ja tilapäisen lastentarhain lääkärin puolipäi-
väviran muuttaminen sopimuspalkkaiseksi 
neuvolalääkärin kokopäiväviraksi (22.6. 579 
§). Lakkautettavaksi esitettiin maidontarkas-
tamon 6. pl:n pesijän virka seuraavan vuoden 
alusta lukien (22.6. 550 §). Lisäksi esitettiin 
yhdentoista 10. pl:aan kuuluvan laboratorio-

teknillisen apulaisen viran muuttamista 13. 
pl:n laboratoriohoitajan viroiksi samoin seu-
raavan vuoden alusta (28.12. 1 089 §). Tila-
päisiä virkoja esitettiin vakinaistettaviksi 17. 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 174 
eri liike-, myymälä- tai varastohuonetta, 17 
yksityistä sairaanhoitolaitosta ja 27 yksi-
tyistä lasten päivähoitopaikkaa käytettäväk-
si ao. tarkoituksiin. Kaksi anomusta lasten 
päivähoitohuoneistoista hylättiin. 

Rakennusasioissa annettiin kertomusvuon-
na 42 lausuntoa asemakaavaa, tonttijakoa tai 
niiden muutosta sekä julkisia rakennuksia 
koskevista piirustuksista. 

Lautakunta hyväksyi taloussuunnitelman 
vuosille 1968—1977 lähetettäväksi talous-
suunnittelukomitealle (30.11. 957 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle 
lausunto mm. seuraavista asioista: aloitteesta 
naisten osa-aikatyön järjestämiseksi viras-
toissa (4.5. 410 §); kaupungin ja Invalidisää-
tiön kesken tehdyn sopimuksen tarkistami-
sesta (2.11. 906 §); erityisen nuorisopoliklini-
kan aikaansaamista tarkoittavasta aloitteesta 
(2.11. 908 §); ennalta ehkäisevien terveyden-
hoitotoimenpiteiden järjestämistä koskevasta 
aloitteesta (30.11. 976 §); Syöpäsäätiölle 
myönnettävästä määrärahasta v. 1967 toi-
meenpantavaa naisten joukkotarkastusta 
varten (21.9. 749 §) sekä keskustan asemakaa-
vatoimikunnan ja lasten hammashoitokomi-
tean mietinnöstä (6.4. 325 §, 7.9. 710 §). 

Vielä lautakunta päätti lähettää lastentar-
hain lautakunnalle ja lastensuojelulautakun-
nalle tri Anja Helven laatiman muistion, joka 
koski valmisteilla olevassa lastensuojelulaissa 
huomioonotettavia määräyksiä yksityisestä 
lasten päivähoidosta (26.1. 128 §). 
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