
16. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakunnan kokoonpano v. 
1967 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 15 ko-
kousta ja niiden päytökirjojen pykäläluku 
oli 367. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: tarkoitukseen suun-
nitellun »Esikoulukirjan» ottaminen kokei-
lumielessä käyttöön parissa lastentarhassa 
tavallisen lastentarhamateriaalin lisäksi 6-
vuotiaitten lasten kouluvalmiuden kehittä-
miseksi (20.1. 23 §); 12 kesäleikkikentän toi-
minnan ja kahden uuden kokovuotisen leik-
kikentän toiminnan alkaminen (5.5. 151 §, 
29.5. 178 §) sekä puolipäiväosaston siirtämi-
nen opettajavirkoineen toiseen lastentarhaan 
kaikkiaan kuudesta lastentarhasta (29.9. 
268 §). 

Esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
edustajan nimeämistä koululasten päiväkoti-
toimikuntaan (20.1. 17 §); tilapäisen sihtee-
rin palkkaamista lastentarhain toimistoon 
(10.2. 54 §, 16.6. 211 §, 29.9. 275 §, 8.12. 
349 §); määrärahojen varaamista v:n 1968 
talousarvioon uusien lastentarha- ja -seimi-
huoneistojen rakentamiseksi Etelä-Haagaan, 
Kannelmäelle, Roihuvuoreen, Tapaninvai-
nioon ja Tapanilaan sekä Leppäsuon lasten-
tarhalle ja -seimelle, suunnitelmien laatimista 
viiden uuden lastentarharakennuksen ra-
kentamiseksi v. 1969, leikkikenttärakennuk-
sen rakentamista Siilitien kentälle ja lisäksi 

kahden leikkikenttämökin rakentamista 
(10.2. 40 §); lastentarhatarkoitukseen varat-
tujen tonttien käytön selvittämistä Tapanin-
vainiossa, Veräjämäessä, Tapanilassa, Mel-
lunmäessä ja Itä-Pakilassa (10.2. 41 §, 
3.3. 70 §, 17.11. 326 §); leikinohjaajien vir-
kojen vakinaistamista (3.3. 61 §); kansakou-
luilta vapautuvien tilapäisten kouluraken-
nusten saamista lastentarhakäyttöön (21.3. 
102 §, 19.10. 301 §, 8.12. 345 §); liikennetur-
vallisuuden lisäämistä eräiden lastentarho-
jen lähistöllä (21.3. 98 §): lastentarhojen 
ulkoilupaikkojen hoidon ja ulkoleikkiväli-
neiden sekä eräitten leikkipaikkojen kunnos-
tamisen ottamista huomioon v:n 1968 määrä-
rahoissa (21.3. 105 §, 13.4. 136 §); uuden 
huoneiston hankkimista lastentarha Kale-
valle (13.4. 116 §); määrärahojen myöntä-
mistä tilapäisen liikenneopettajan palkkaa-
miseksi syyskaudella aloitettavaa liikenne-
opetusta varten (25.8. 231 §); leikkipuiston 
varaamista ja kunnostamista Malmille koko-
vuotista leikkikenttätoimintaa varten (29.5. 
168 §); tarjotun huoneiston hyväksymistä ja 
hankkimista Tukholman päiväkodille koulu-
kypsyyttä vailla olevien osastoa varten 
(16.6. 207 §); tutkimuksen suorittamista val-
litsevasta lasten päivähoidon tarpeesta ja 
sen erilaisista tyydyttämismahdollisuuksista 
Helsingissä (8.9. 251 §); poikkeusluvan ano-
mista Vuosaareen rakennettavaa lastentar-
harakennusta varten ja rakennuksen suun-
nittelua (29.9. 276 §). 
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lausunnot koskivat seuraavia asioita: vir-
kasääntökomitean mietintöä (10.2. 53 §); 
kaupungin varoista yhteisöille ym. myönnet-
täviä avustuksia tutkivan komitean mietin-
töä (25.8. 236 §); Yliskylän ja Jakomäen 
lastentarha- ja seimirakennusten luonnos-
ja pääpiirustuksia (29.5. 172, 173 §, 19.10. 
297 §, 17.11. 319 §); Puotinharjun leikki-
kenttämajan pääpiirustuksia (13.4. 137 §); 
kerhotilojen varaamista nuorisotyötä varten 
Laajasaloon suunnitellusta lasten- ja nuoriso-
talosta (29.9. 277 §); eräiden yhdistysten 
ym. anomuksia lastentarhojen ja -seimien 
rakentamiseksi Oulunkylään ja Taka-Töö-
löön sekä selvityksen saamiseksi mm. Kon-
tulaan suunnitelluista leikkikentistä (5.5. 
149 §, 8.12. 350 §, 29.5. 171 §); Suomen 
Ylioppilaskuntien Hiton anomusta opiskelija-
perheiden lasten päivähoidon kehittämiseksi 

(16.6. 198 §); yhdistysten ja järjestöjen 
ylläpitämien lastentarhojen ja -seimien avus-
tuksia v:lle 1968 puollettiin (8.9. 250 §). 

Lisäksi annettiin lausunto mm. seuraavia 
asioita koskevista valtuustoaloitteista: puis-
totätien työ- ja palkkasuhteiden tutkimi-
sesta ja toiminnan saattamisesta kaupungin 
tehtävien piiriin (13.4. 134 §, 5.5. 147 §); 
naisten osa-aikatyön järjestämisestä kau-
pungin virastoissa ja laitoksissa (10.2. 52 
§); lastentarhojen ja -seimien perustamista 
sairaaloitten yhteyteen sairaanhoitajien ja 
muun henkilökunnan lapsia varten (13.4. 
133 §); Kampin—Ruoholahden alueen leik-
kipaikkoja (29.5. 169 §) sekä lasten kahluu-
altaan ja uimalammikon rakentamista Palo-
heinän ja Torpparinmäen välimaastoon (29.5. 
170 §). 
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