
15. Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui 13 ker-
taa v. 1967, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 
yhteensä 216 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: edustajan valitsemi-
nen Kehitysvammaliiton ja Lastensuojelun 
Keskusliiton kokouksiin (10.1. 5, 9 §); eräiden 
elatusapujen sitomisesta elinkustannusindek-
siin annetun lain toimeenpano (10.1. 21 §); 
Riihenkulman lastenkodin toiminnan aloit-
taminen, Malmin lastenkodin toiminnan 
muuttaminen ja Kullatorpan lastenkodin 
toiminnan lakkauttaminen (14.2. 45 §); 
paikallisasiamiesten palkkioiden ja johto-
säännön vahvistaminen (14.2. 52 §, 19.12. 
200 §); luopuminen lääkärinpalkkioista aiheu-
tuvan omavastuuosan perimisestä yksityi-
siltä korvausvelvollisilta (14.3. 67 §); avus-
tusten myöntäminen lasten lomanvietto-
ja kesävirkistystoimintaa harjoittaville jär-
jestöille ja laitoksille (11.4. 82 §) sekä Metsä-
kummun hoitokodin siirtäminen Oppilas-
koti Toivolaan ja hoitokodin rakennusten 
luovuttaminen yhteismaj oitustarkoituksiin 
(19.12. 198 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
vajaamielisten uuden suojatyöpajan perus-
tamista ja Käpylän koulu- ja työkeskuksen 
työosaston toiminnan lakkauttamista (14.2. 
51 §); nuorisokotien huoneistotarpeen huo-
mioonottamista asuntotuotantokomitean ra-
kennussuunnitelmissa (16.5. 105 §); uusien 

lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten sijoittamis-
ta eräille kaupunginhallituksen 1.9.1966 teke-
mässä päätöksessä varatuille tonteille (16.5. 
112 §); lisämäärärahan saamista Perhekodin 
muutos- ja korjaustöihin (16.5. 115 §); 
uuden lastenkotirakennuksen rakentamista 
Hyvösen lastenkotia varten (13.6. 128 §); 
uuden perhekodin rakentamista Vallilan 
ammattikoulun rakennusosaston oppilastyö-
nä (15.8. 139 §); uuden suojelukasvatukselli-
sen poikien vastaanottokodin suunnittelua 
ja Vastaanottokoti Lemmilän toiminnan 
lopettamista (12.9. 164 §); lastensuojelutoi-
men tiedotus- ja koulutustoiminnan kehit-
tämistarvetta ja -mahdollisuuksia (10.10. 
182 §) sekä alennuslippujen myöntämistä 
vajaamielisille kaupungin liikennevälineissä 
(19.12. 207 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat mm. seuraavia asioita: kahta lasten 
päivähoitoa koskevaa valtuustoaloitetta ja 
koululaisten päiväkotitoiminnan kehittämis-
tä koskevaa lastentarhain lautakunnan aloi-
te t ta (10.1. 11 §); nimistötoimikunnan ehdo-
tus ta Gillobackan tilan suomenkieliseksi ni-
mivastineeksi (10.1. 22 §); vajaamielisten 
päivähuoltolatoimintaa koskevaa valtuusto-
aloitetta (14.2. 29 §); Päivölän lastenkodin 
vedensaannin järjestelyä (14.3. 66 §); Sola-
kallion erityiskoulun, Hoitokoti Teinilän, 

x) Lastensuojelulautakunnan jäsenet, varajäsenet, 
lisäjäsenet ja varalisäjäsenet, ks. kunnalliskalen-
teri s. 181. 
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Metsäkummun hoitokodin ja Jakomäen nuo-
risokodin pääpiirustuksia, Perhekoti-nimi-
sen erityislastenkodin muutospiirustuksia se-
kä Outamon vastaanottokodin sauna- ja 
pesularakennuksen luonnospiirustuksia (2.3. 
63 §, 11.4. 86, 87, 90 §, 13.6. 124 §, 10.10. 
171 §, 19.12. 197 §); Bengtsärin alueen ja 
Kullatorpan lastenkodin tontin käyttösuun-
nitelmia (11.4. 79, 81 §); Suomen Lasten-
hoitoyhdistyksen ja Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Helsingin osaston avustusano-
muksia sekä eräiden avustusanomusten ot-
tamista v:n 1968 talousarvioon (16.5. 116 
§, 13.6. 130 §, 15.8. 137 §, 7.11. 188 §, 19.12. 
196 §); Sofianlehdon vastaanottokodin nel-
jän tilapäisen lastenhoitajan viran palkkaus-
ta (16.5. 117 §); Raajarikkojen koulusäätiön 
takausanomusta (30.5. 121 §); käyttöomai-
suuden arvostustoimikunnan mietintöä (13.6. 
132 §); kiinteän omaisuuden tarkastajien ja 
vuositilintarkastajien kertomusta v:lta 1966 
lautakunnan toimialaa koskevilta osin (15.8. 
135, 136 §); raastuvanoikeuden nuoriso-
osaston kunnallisneuvosmiehen virkaan vaa-
dittavia pätevyysvaatimuksia (10.10. 177 
§, 19.12. 214 §); Kankurinmäen kesäsiirtola-
ja hoitokodin laajentamista ja rakennus-
töiden rahoitusta (10.10. 179 §); Mikkelin 
kaupunginhallituksen anomusta Vaalijalan 

keskuslaitoksen hoitopaikkojen myymisestä 
Mikkelille (10.10. 183 §); lastenvalvojan vi-
ran täyttämistä (7.11. 186 §); Killinmäen 
keskuslaitoksen arkkitehtuurikilpailun tulok-
sia ja suunnittelutyön jatkamista (7.11. 
193 §) sekä Metsäkummun hoitokodin ja 
henkilökunnan asuntolan uusien rakennus-
tonttien muodostamista (19.12. 215 §). 

Sosiaalimisteriölle annettiin lausunto las-
tensuojelukomitean osamietinnöstä I I I (2.3. 
60 §, 14.3. 70 §). 

Lisäksi annettiin palkkalautakunnalle lau-
sunto virkasääntökomitean mietinnön joh-
dosta (14.2. 53 §). 

Lastensuojelulautakunnan alaiset jaostot 
ja johtokunnat pitivät kokouksiaan seuraa-
vasti: 

kokouk- pöytä-
sia kirjojen 

pykälien 
luku 

17 227 
12 — 

16 482 
30 — 
10 263 

10 44 
2 2 — 

Lasten- ja nuorisonhuolto-
laitosten johtokunta 

Elatusapujaosto 
Lastenhuoltoj aosto 
Suojelukasvatusjaosto 
Vaj aamielishuoltoj aosto ... 
Vaj aamielislaitosten j ohto-

kunta 
Väestöasiainj aosto 
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