
16. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakunnan kokoonpanossa ei 
v. 1966 tapahtunut muutoksia. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 14 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykäläluku oli 
312. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: Hakaniemen lasten-
tarhan kuulovammaisten lasten erityisosas-
ton toiminnan aloittaminen (18.2. 55 §); Myl-
lypuron, Suursuon, Kulosaaren, Puotilan ja 
Pihlajamäen uusien lastentarhojen ja -seimien 
toiminnan aloittaminen ja virkojen perusta-
minen (18.3. 78 §); ruotsinkielisten osastojen 
siirtäminen kaksikielisistä lastentarhoista 
Kulosaaren uuteen ruotsinkieliseen lastentar-
haan sekä Katajanokan, Pitäjänmäen ja Ebe-
neserin kaksikielisten lastentarhojen muutta-
minen suomenkielisiksi (22.4. 106 §); Kontu-
lan lastentarhan ja -seimen toiminnan aloitta-
minen ja virkojen perustaminen (15.12. 310 
§); toimikunnan asettaminen tutkimaan kou-
lulasten päiväkotitoiminnan kehittämistä 
(15.12. 306 §) ja taloussuunnitelman hyväksy-
minen vuosiksi 1968—1977 (2.12. 290 §, 15. 
12. 308 §). Pirkkolan lastentarhan toiminta 
itsenäisenä tarhana merkittiin päättyneeksi 
(9.9. 218 §). 

Esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
huoneistojen rakentamista ja suunnittele-
mista lastentarhoja ja -seimiä varten Ylisky-
län, Etelä-Haagan, Jakomäen ja Kannelmäen 

alueille sekä Leppäsuon lastentarhalle ja -sei" 
melle ja Puotinharjun leikkikenttärakennuk-
sen rakentamista (21.1. 21 §); koululasten 
läksyjenluvun ym. päiväkotitoiminnan tar-
peitten huomioon ottamista Puotinharjun 
leikkikenttärakennusta suunniteltaessa (18.2. 
57 §); leikkikenttätoiminnan aloittamista 
kahdella uudella kentällä (6.5. 119 §); selvi-
tysten ja valmistavien töiden suorittamista 
sekä alustavien luonnosten laatimista kym-
mentä lastentarha- ja seimirakennusta var-
ten sekä toisen lastentarha- ja seimihuoneis-
ton rakentamista Roihuvuoren alueelle (20.6. 
166, 170 §); Tapaninvainiossa, Veräjämäessä, 
Puistolassa, Etelä-Haagassa ja Puotinhar-
jussa lastentarhaa ja -seimeä varten varattu-
jen tonttien käyttötarkoituksen selvittämistä 
(20.6. 166 §, 18.11. 269 §, 15.12. 305 §) sekä 
tilapäisen työvoiman saamista lastentarhain 
toimistoon arkiston järjestämiseksi (26.8. 201 
§)· 

Lausunnot koskivat seuraavia asioita: opin-
tomatka-apurahan puoltamista lastentarhan-
op. Mirjam Hänniselle lastentarhain liikenne-
opetuksen kehittämistä varten (18.3. 79 §) 
sekä edelleen kysymystä eräiden suurten 
lastentarhain johtajien vapauttamisesta osas-
totyöstä järjestelytoimiston suorittaman tut-
kimuksen perusteella sekä lastentarhoihin ja 
-seimiin pyrkineiden lasten sosiaalista taus-
taa koskevan tutkimuksen suorittamista jär-
jestelytoimiston toimesta (22.4. 98 §). 
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