
15. Lastensuojelulautakunta 

Lastensuojelulautakunta kokoontui 14 ker-
taa v. 1966, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 
yhteensä 231 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: edustajan nimeäminen 
Kankurinmäen kesäsiirtola- ja hoitokodin 
johtokuntaan (1.3. 42 §); ensihuoltajien työ-
ohjeiden sekä Tutkinta-aseman ja lastensuo-
jelutoimen erityistyö voimaa koskevien toi-
mintaohjeiden hyväksyminen (1.3. 41 §, 29.3. 
76 §, 20.12. 214 §); Siltavuoren nuorisokodin 
perustaminen sekä Taivallahden nuorisoko-
din ja Päivähuoltola Tyynelän toiminnan laa-
jentaminen (29.3. 58, 59 §); lasten lomanviet-
to- ja kesävirkistystoimintaa varten myönne-
tyn määrärahan jakaminen (26.4. 82 §); las-
tensuojelutoimen taloussuunnitelman hyväk-
syminen vuosiksi 1968—1977 (29.11. 209 §) 
sekä Kirsti Herlinin Lastenkoti-säätiön kans-
sa tehdyn sopimuksen raukeaminen (29.11. 
205 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: Hy-
vösen lastenkodin toiminnan jatkamista ta-
lossa Kotkankatu 14 (10.5. 105 §); nuoriso-
kodin perustamista Usvatie 3:een (10.5. 95 §); 
hammashoitolan perustamista Sofianlehdon 
vastaanottokotiin (14.6. 121 §); Käpylän kou-
lu- ja työkeskuksen toiminnan väliaikaista 
järjestelyä (9.8. 144 §); asumuseroso vit t eli joi-
den palkkion tarkistamista (9.8. 133 §); lasten-
ja nuorisonhuoltolaitosten hoitopäivämaksu-
ja koskevan taksan ja Tutkinta-aseman hoi-
topäivämaksun vahvistamista (13.9. 161 §, 

18.10. 171 §); Töölön, Kaarelan, Taivallahden 
ja Koskentuvan nuorisokotien muuttamista 
erityislastenkodeiksi (18.10. 186 §) sekä Outa-
mon vastaanottokodin toiminnan laajenta-
mista ja perhekodin perustamista Markkinatie 
3:een (20.12. 216, 224 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Suomen Lastenhoito-
yhdistyksen ja Kristillisten Orpokotien Kan-
natusyhdistyksen laina-anomuksia (4.1. 8 §, 
14.6. 114 §); Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton Helsingin osaston laina- ja avustusano-
muksia sekä Vajaamielisten Tuki -yhdistyk-
sen avustusanomusta (29.3. 71, 77 §, 9.8. 132 
§, 18.10. 178 §); Aula-työkotien Kannatusyh-
distyksen lahja-anomusta (18.10. 179 §); huo-
neiston vuokraamista talosta Liisankatu 27 
uutta tyttöjen nuorisokotia varten (1.2. 13 §); 
lasten päivähoitoa, naisten osapäivätyötä ja 
perhekasvatusta koskevia valtuustoaloitteita 
(1.2.14 §, 8.11.190,195 §); Outamon vastaan-
ottokodin henkilökunnan autotallirakennuk-
sen, Hoitokoti Teinilän ja Metsäkummun hoi-
tokodin, vajaamieliskoulun sekä Diakonissa-
laitoksen Pitäjänmäen lastenkodin piirustuk-
sia ym. (29.3. 60, 72 §, 26.4. 92 §, 20.12. 227 §); 
kirj. Valentin Chorellin ym. esitystä asunto-
lan perustamiseksi Malminkatu 5:een (29.3. 
70 §); Päivölän lastenkodin vedensaannin 
parantamista (26.4. 91 §); Asuntolayhdistyk-
sen esitystä yhdistyksen nuorten asunnoiksi 
tarkoitettujen uusien toimitilojen rahoituk-
sesta (10.5. 94 §); Emmy ja David Skogsmans 
Minnesfond -nimisen rahaston korkovarojen 
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käyttöä (9.8. 131 §); poliisilaitoksen esitystä ja johtokunnat pitivät kokouksiaan seuraa-
sosiaalihuollon alaan kuuluvien poliisin virka- vasti: 
aputehtävien suorittamisesta (9.8. 130 §); Gil- pöytäkirjojen 

lobacka-komitean mietintöä vajaamieliskes- kokouksia luku 

kuslaitoksen rakentamisesta (13.9. 166 §); Lasten- ja nuorisonhuolto-
Roihuvuoren korttelin nro 43205 tontille n:o laitosten johtokunta ... 14 191 
2 rakennettavaan taloon sijoitettavia laitos- Vajaamielislaitosten johto-
tiloja (18.10. 176 §) sekä Regulator Oy:n huo- kunta 11 64 
neistotarjousta (20.12. 230 §). Vajaamielisjaosto 11 242 

Sosiaaliministeriölle annettiin lausunto Lastenhuolto jaosto 16 3137 
nuorten työntekijäin suojelulakikomitean Suo jelukasvatus jaosto 20 1 359 
mietinnön johdosta (31.5. 109 §). Väestöasiainjaosto 21 2 243 

Lastensuojelulautakunnan alaiset jaostot Elatusapujaosto 12 651 
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