
Yleistä. Kotitalouslautakunnan järjestä-
lisääntyi jonkin 

Lisäystä tapahtui lähinnä ompelu-
Myös kangaspuiden lai-

puhelimitse tapah-

luku oli 577 ja 
hyväksyttiin 1 067. 

ja 11 tuntiopettajaa. Yksi 
ta ja oli virkavapaa 16.1. lähtien vuoden 

Opetus- ja perhepesulassa oli kaksi pesu-

^ oli eri toimipaikoissa yh-

opettajat osallistuivat Koti-

II linja 4 A. 
tapahtui 17 eri pai-

Lauttasaaressa (2 koulussa), Munkkinie-
messä, Munkkivuoressa, Pakilassa, Pitäjän-
mäellä, Pohjois-Haagassa ja Vartiokylässä 

talon askarteluhuoneessa 
opetus keskitet-

tiin Dagmarink. 3:ssa sijaitsevaan opetus-
Lautakunnan omia opetustiloja 

T a l o u s k u r s s i t : 

Ä 
58 658 

7 109 
18 194 
36 388 
33 207 
14 157 

7 79 
55 1 270 

teensä 3 062 
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23. Kotitalouslautakunnan toimisto 

K ä s i t y ö k u r s s i t : Kurssien Osallis-K ä s i t y ö k u r s s i t : 
luku- tujien 
määrä määrä 

Pukuompelukurssej a 144 1 699 
Liinavaatekurssej a 12 140 
Joululahj akurssej a 15 173 
Kursseja koulutytöille 6 74 
Hattukursseja 29 305 
Leikkuupalvelua — 994 
Kutomista — 119 
Täkintikkausta ym. 1 1 1 

Yhteensä 3 515 

Lisäksi suoritettiin, »mehumaijan» lainausta 
ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa 276 
henkilölle. 

Talouskurssien aiheista mainittakoon pe-
rusruoka-, voileipä- ja pikkulämminkurssien 
lisäksi: vihannesruoat, kutsujen ruoat, pää-
siäisruoat, dieettiruoat, salaatit ja säilöntä. 

K odinperust amiskurssiin sisältyi ruoan-
valmistuksen ja liinavaateompelun lisäksi 
kodin sähköoppia, lakiasioita ja terveyden-
hoitoa. 

Yhteistyössä suomenkielisen työväenopis-
ton kanssa järjestettiin kotiapulaispiirille 
lautakunnan opetuskeittiössä ruoanvalmis-
tuksen opetusta, joka jatkui kerran viikossa 
koko lukuvuoden. 

Havaintoesitysten aiheina olivat mm.: 
pakasteet, pääsiäisherkut, sieniruoat, salaa-
tit ja kastikkeet, lihan oikea käsittely ja 
käyttö, ravintorasvat, pariloiminen ja kah-
vitietous. 

Kodinhoidon opetusta annettiin pitempien, 
yleensä 10 kertaa käsittävien talouskurssien 
oppilaille. Aiheista mainittakoon: puhdistus-
aineet, lattian hoito ja vuodevaatteiden 
hoito. 

Pukuompelun- ja hatunvalmistuskursseiile 
osallistujia oli jatkuvasti täydet määrät. 
Ompelunneuvontakursseja jatkettiin edelleen 
leikkuupalvelun muodossa. Osanotto joulu-
lahjakursseille oli kuten ennenkin vilkasta. 
Liinavaate- eli kapiokursseja morsiamille 

järjestettiin kodinperustamiskurssin yhtey-
dessä. Kangaspuiden lainausta jatkettiin 
edelleen. Asiakkaiden käytössä oli kolmet 
kangaspuut. Puhelimitse tapahtuva neuvon-
tapalvelu lisääntyi paitsi toimistossa myös 
opetuskeittiössä. Lautakunnan toimistossa 
annettiin puhelinneuvontaa kaikkiaan 4 231 
kyselyyn. 

Pesulatoiminta. Lautakunnalla oli hallin-
nassaan Karliulinnan pesula Herttoniemessä. 
Pesula oli vuoden aikana ahkerassa käytössä 
sekä opetustarkoituksessa että itsepalvelu-
pesulana. Pesulaan hankittiin vuoden vaih-
teessa yksi uusi automaattinen pesukone. 
Asiakkaita kävi pesulassa vuoden aikana 
4 626 ja pesukilomäärä oli 85 885 kg. Pe-
sunopetusta annettiin kodinhoitaj aopiston 
ja kansalaiskoulujen oppilaille. 

Näyttelyt. Maunulan opetushuoneistossa 
Rajametsäntie 32:ssa järjestettiin 16.—17.1. 
näyttely »Virkeyttä ja terveyttä koko per-
heelle». Näyttelyssä kävi 385 henkeä. Sama 
näyttely oli avoinna Hiihtäjäntie l:ssä si-
jaitsevassa opetuskeittiössä 23.—24.1. Kävi-
jöitä oli 389. Molemmat näyttelyt järjestet-
tiin yhteistyössä Arabia ja Philips yhtiöiden 
kanssa. 

Kerhot ym. Kotitalouslautakunnalla oli 
kolme omaa kerhoa: Vallilan Äiti-kerho, 
Torstai-kerho ja Käpylän Kotitalouskerho. 
Näiden yhteinen jäsenmäärä oli n. 170. Ker-
hoilloissa, joita pidettiin kerran viikossa, 
harrastettiin laulua, luettiin kirjallisuutta, 
keskusteltiin alustusten johdosta, mm. ker-
hotoiminnasta ja muista ajankohtaisista 
aiheista. Lisäksi kuultiin esitelmiä, nähtiin 
havaintoesityksiä sekä tehtiin retkiä. 

Tulot ja menot. Tuloja oli kurssitoimin-
nasta 32 707 mk, pesulatoiminnasta 59 719 
mk sekä vuokratuloja 9 798 mk ja sairaus-
vakuutusmaksuja * 4 174 mk, yhteensä 
106 398 mk. 

Menoja oli kertomusvuonna yhteensä 
489 311 mk. 
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