
14. Huoltolautakunta1) 

P ä ä t ö k s e t 

Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Ta-
lousarvioon huoltolautakunnan käytet täväk-
si merkitystä ao. määrärahasta huoltolauta-
kunta jakoi avustuksina kaikkiaan 44 van-
hain- tai hoivakodin ja 9 asuntolatyyppisen 
vanhustenkodin ylläpitomenoihin helsinki-
läisten vanhusten hoitopäivien osalta 761 095 
mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja hoiva-
kodeissa oli yhteensä 1 608 hoitopaikkaa ja 
vanhustenasuntoloissa yhteensä 248 paikkaa 
eli kaikissa yhteensä 1 856 paikkaa. Niissä 
hoidettujen helsinkiläisten vanhusten hoito-
päiväluku v. 1966 oli vanhain- ja hoivakotien 
osalta yhteensä 522 806 ja vanhustenasunto-
loiden osalta yhteensä 55 318 eli kaikkiaan 
578 124. Avustukset myönnettiin näiden 
hoitopäivien perusteella ottaen lisäksi huo-
mioon, että v. 1967 oli avattu yksi vanhain-
kotiosaston ja asuintalon käsittävä laitos 
(9.5. 168 §, 6.11. 354 §). 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen. Huoltolau-
takunnan talousarvioon merkitystä ao. mää-
rärahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lle 
kaupungissa toimivalle ja helsinkiläisten 
tarvetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille 
yhteensä 40 952 mk (9.5. 167 §). 

Vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. 
Talousarvioon huoltolautakunnan käytettä-
väksi merkitystä ao. määrärahasta jaettiin 
avustuksina 25:lle vanhusten lomanvietto-
ja kesävirkistystoimintaa harjoittavalle jär-

jestölle yhteensä 16 860 mk (9.5. 172 §). 
Yksityisten kotiapu- ja neuvontatoimistojen 

sekä kotitätitoiminnan tukeminen. Huolto-
lautakunnan talousarvioon merkitystä ao. 
määrärahasta jaettiin kaupunginvaltuuston 
päätöksen perusteella avustuksina 5:lle kau-
pungissa toimivalle ja helsinkiläisten tarvetta 
palvelevalle järjestölle yhteensä 149 300 mk 
(17.1. 18 §, 7.2. 48 §). 

Invalidijärjestojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lauta-
kunta jakoi avustuksina kaikkiaan 16 inva-
lidijärj estolle 287 400 mk helsinkiläisten in-
validien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyi-
syyden edistämiseen tähtäävään toimintaan 
käytettäväksi (9.5. 170 §, 20.10. 343 §, 11.12. 
413 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista 
määrärahoista huoltolautakunta jakoi avus-
tuksina 6:lle eri järjestölle yhteensä 40 000 mk 
(17.1. 33 §, 24.11. 386 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: Touko-
lan hoitokodin hoitovuorokausimaksun ko-
rottaminen (7.2. 52 §); huoltotyön kehittä-
mistä tutkivan toimikunnan asettaminen 
(7.2. 53 §, 17.3. 120 §); A-klinikkasäätiön 
avustuksen maksattaminen (14.4. 139 §, 
14.6. 216 §, 28.8. 274 §); velkomisesta luopu-
minen huollonsaajien erinäisen omaisuuden 
osalta (14.4. 141 §); ravinto- ja käyttövara-

Huoltolautakunnan sekä sen jaostojen ym. jä-
senet, ks. kunnalliskalenteri s. 152. 
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normien tarkistaminen ja siirtyminen perhe-
kohtaisiin perusavustuksiin (17.1. 37 §, 
14.4. 160 §, 6.11. 356 §, 11.12. 405 §, hallj. 
4.9. 84 §); korvauksen periminen kunnallisesta 
kodinhoitoavusta (9.5. 178 §, 26.5. 204 §); 
huoltolautakunnan käyttöön varattujen tont-
tien ja alueiden käyttösuunnitelmien laati-
mista tutkivan jaoston asettaminen (9.5. 
192 §); Torpan vanhainkodin vuokraaminen 
yksinäisten miesten asuntolaksi (9.5. 184 §, 
26.5. 208 §); uutteruusrahan enimmäismää-
rän tarkistaminen (24.11. 388 §); laitoshoi-
dossa olevien huollettavien käyttövarojen 
korottaminen (11.12. 406 §) ja asunnottomien 
alkoholistien majoituskysymys (11.12. 409, 
420 §). 

E s i t y k s e t 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: Tor-
pan vanhainkodin alueen ja rakennusten 
vastaista käyttöä (17.1. 40 §, 17.3. 124 §, 
9.5. 184 §); Suursuon vanhainkodin päivä-
kotitoiminnan aloittamista sekä vanhainko-
din merkitsemistä laitossairaalaluett eloon 
(9.5. 181 §, 26.5. 203 §); huoltolautakunnan 
alaisten vanhustenhuoltolaitosten hoitopäivä-
maksuja (26.5. 202 §); erikoismaksuluokan 
potilaiden hoitamista Roihuvuoren ja Riis-
tavuoren vanhainkodeissa (28.8. 281 §, 
11.12. 404 §); pitkäaikaissairaiden hoito-
paikkatilanteen helpottamista (26.9. 315 §); 
Kuurojen Huoltokotisäätiön vanhainkodin 
tukemista (6.11. 353 §); kaupungin palve-
luksessa olevien henkilöiden päihdyttävien 
aineiden väärinkäytöstä aiheutuvia ongel-
mia (6.11. 358 §); tilapäismajoitustoimintaa 
keskitetysti ohjaavan yhteistyöelimen perus-
tamista (6.11. 363 §) sekä yömajatoiminnan 
väliaikaista järjestämistä talvikautena 1967 
—1968 (6.11. 369 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnalle tehtiin 
esitys Töölön pallokenttien pukusuojien 
vuokraamisesta majoitustarkoituksiin tal-
vikaudeksi 1967—1968 (26.9. 298 §). 

Kiinteistölautakunnalle esitettiin eräiden 
muutosten tekemistä lehdenmyyntipaikko-
jen luovuttamisperiaatteissa (20.10. 341 §). 

L a u s u n n o t 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja, joista osan käsitteli 
huoltolautakunta, osan lautakunnan hallinto-
jaosto. Kaupunginhallitukselle annetut lau-
sunnot koskivat mm. seuraavia asioita: A-
klinikkasäätiön ehdotusta sopimuksen teke-
miseksi kaupungin osallistumisesta Helsingin 
A-klinikan ylläpitokustannuksiin (17.1. 26 §); 
Sairaanhoitokoulun perustamissuunnitelmaa 
(28.2. 86 §); Myllypuron sairaskodin perusta-
missuunnitelmaa, toiminnallisia periaatteita, 
huonetilaohjelmaa sekä luonnos- ja pääpii-
rustuksia (28.2. 94 §, 9.8. 262 §, 6.11. 367 §); 
itäisen alueen erikoislääkäriaseman ja sai-
raalan perustamissuunnitelmaa (28.2. 97 §, 
28.8. 272 §, 6.11. 364 §); tontin varaamista 
Helsingin uudet asuntolat Oy:lle, yhtiön 
asuntolan huoneiston irtisanomisen lykkää-
mistä ja tilapäishuoneiston varaamista sille 
(17.3. 116 §); kodittomien ja yksinäisten ih-
misten asemaa kaupungissa koskevaa val-
tuustoaloitetta (14.4. 147 §); lämmittelyhal-
lia yms. koskevaa valtuustoaloitetta (14.4. 
148 §, 9.5. 173 §); Helsingin Seurakuntien 
Diakoniakeskuksen esitystä kuurojen konsu-
lentista (9.5. 169 §); vanhusten asuntokomi-
tean mietintöä (26.5. 200 §); Pukinmäen 
vanhusten asuintalon luonnos- ja pääpiirus-
tuksia (26.5. 207 §, 11.12. 416 §); käyttöomai-
suuden arvostustoimikunnan mietintöä (9.8. 
255 §); psykiatristen potilaiden suojatyö-
toimintaa koskevaa esitystä (9.8. 259 §); 
Raha-automaattiyhdistyksen kirjelmää (26.9. 
296 §); kaupungin varoista yhteisöille myön-
nettäviä avustuksia tutkivan komitean mie-
tintöä (26.9. 300 §); vanhusten kesävirkistys-
komitean mietintöä sekä ko. virkistys- ja 
kuntouttamistoimintaa koskevaa eräiden val-
tuutettujen kirjelmää (26.9. 305 §, 20.10. 
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325 §); Lauttasaaren yhteiskoulun kiinteistön 
myynti tarjousta (28.9. 317 §); työttömyyden 
vuoksi huoltoavun tarpeeseen joutuvien työl-
listämistä kaupungin töissä (20.10. 342 §) 
sekä seuraavien vapaiden huoltojärjestojen 
toimintansa tukemiseksi anomien avustusten, 
halpakorkoisten lainojen yms. myöntämistä: 
Antinkodin Kannatusyhdistys (17.1. 36 §, 
28.2. 79 §); Suoja-Pirtti -yhdistys (7.2. 69 
§, 26.9. 295 §); Sokeain Lomaliitto (28.2. 
81 §); Vanhusten Turva -yhdistys (17.3. 
109 §); Vanhustenturvasäätiö (14.4. 137 §); 
Sokeain Keskusliitto (14.4. 154 §); Vanhain-
kotiyhdistys Betania (9.5. 171 §); Helsingin 
uudet asuntolat Oy (9.5. 190 §); Trygga 
Aldringsbostäder -säätiö (14.6. 238 §); Fö-
reningen Hvilohem (14.6. 239 §); De gamlas 
vänner -yhdistys (26.9. 291 §); Helsingin 
Sokeat -yhdistys (20.10. 343 §) sekä Vanhain-
suojelun keskusliitto (24.11. 383 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 32 järjestön 
anomuksesta apurahojen saamiseksi yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten tukemiseen 
varatusta määrärahasta (14.4. 136 §). 

K o k o u s t e n j a p y k ä l i e n l u k u 

pöytäkirjojen 
kokouksia pykälien 

luku 

Huoltolautakunta 16 420 
Hallintojaosto 11 122 
Huoltolaitosten j oht okunt a 19 967 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 12 162 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta 22 225 
Työtupien johtokunta 11 122 
1. huoltojaosto 25 531 
2. » 26 354 
3. » 26 458 
4. » 47 862 
5. » 25 468 
6. » 31 224 
7. » 23 383 
8. » 26 544 
9. » 26 467 
Laitoshuoltojaosto 27 455 
PAVl-huoltojaosto 50 2 555 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 7 14 
Omaisuus- j a holhousj aosto 11 383 
Työhuoltoj aosto 19 173 

Yhteensä 460 9 889 

Huoltojaostojen ja omaisuus- ja holhous-
jaoston pykäliin sisältyy samanaikaisesti 
useaa huollettavaa koskevia ratkaisuja. 
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