
15. Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui 14 ker-
taa v. 1968, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 
yhteensä 269 pykälää. 

Päätökset: Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: edustajain valitsemi-
nen Kehitysvammaliiton ja Lastensuojelun 
Keskusliiton kokouksiin (8.1. 3, 8 §); elatus-
aputoimiston johtavien viranhaltijain kes-
keisen työnjaon vahvistaminen (10.9. 178 §); 
perheryhmäkodin huonetilaohjelman vahvis-
taminen (10.9. 171 §); kunnallisten asumus-
erosovittelijain määrääminen (17.12. 244 §) 
sekä avustuksen myöntäminen Kodittomien 
Tuki -yhdistykselle ja Suomen Valkonauha-
liitolle nuorten huumausaineiden käyttäjien 
neuvonta-aseman toimintaan (27.12. 260 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
lasten päivähoidon valvonnan aiheuttamia 
toimenpiteitä (13.2. 45 §, 27.12. 256 §); 
hoitopaikkojen varaamista ruotsinkielisille 
vajaamielisille (12.3. 68 §); sijoituskotien 
hankinnan tehostamista koskevia toimenpi-
teitä (14.5. 115 §); Metsäkummun hoitokodin 
toiminnan lopettamista ja Hoitokoti Teinilän 
perustamista (13.8. 148 §); Laajasalon nuori-
sokodin piirustusten hyväksymistä (8.10. 
205 §); lastensuojelutoimen pienten laitosten 
johtajien vapaapäivien järjestelyä (8.10. 
202 §) sekä Jakomäen nuorisokodin toimin-
nan aloittamista (8.10. 186 §, 17.12. 234 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnalle lähetettiin 

lastensuojelutoimen taloussuunnitelma vuo-
siksi 1970—1979 (30.5. 118 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Auroran sairaalan 
lastenpsykiatrisen osaston perustamissuun-
nitelmaa (8.1. 12 §); lievästi kehitysvammais-
ten ammattikoulutusta (13.2. 38 §); heikko-
lahjaisten ammattikoulun ja suojatyökes-
kuksen perustamista Vihdin Nummelaan 
(12.3. 57 §); nuorten työkodin perustamista 
Oulunkylään (14.5. 112 §); kiinteän omaisuu-
den tarkastajien kertomusta v:lta 1967 
(18.6. 130 §); kunnallisen nuorisopoliklinikan 
perustamissuunnitelmaa (18.6. 139 §); Naula-
kallion vastaanottokodin D-osaston laajen-
nusta (13.8. 145 §); Oulunkylän erityislas-
tenkodin luonnospiirustusten hyväksymistä 
(13.8. 163 §); Kehitysvammatuki 57:n Kan-
kurinmäen kesäsiirtola- ja hoitokodin raken-
nustöiden rahoitusanomusta (10.9. 173 §); 
avohoitokomitean mietintöä (10.9. 175 §); 
Lasten Kesä -yhdistyksen laina-anomusta 
(10.9. 179 §); Hyvösen lastenkodin luonnos-
piirustuksia (8.10. 192 §); lastenpsykiatrisen 
työn tarkistuskomitean mietintöä (8.10. 194 
§); lasten päivähoitokysymyksiä selvitteleviä 
tutkimuksia (12.11. 214 §); nuorten työkodin 
pääpiirustuksia (12.11. 221 §); Töölön nuoriso-
kodin lisätiloja (17.12. 233 §) sekä eri jär-
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jestoille ja yhdistyksille myönnettäviä avus-
tuksia (8.1. 13 §, 9.4. 86 §, 18.6. 125, 126 §, 
13.8. 144 §, 10.9. 179 §, 27.12. 266 §). 

Sosiaaliministeriölle annettiin Östensön 
koulukodin käyttötarvetta koskeva lausunto 
(12.3. 73 §). 

Lastensuojelulautakunnan alaiset jaostot 
ja johtokunnat pitivät kokouksiaan seuraa-
vasti: 

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

pöytäkir-
kokouk- jojen 

sia pykälien 
luku 

Lasten- ja nuorisonhuol-
tolaitosten johtokunta 13 148 

Elatusapujaosto 11 705 
Lastenhuolto]aosto 16 3 758 
Suojelukasvatusjaosto ... 19 1 237 
Vajaamielishuoltojaosto... 12 294 
Vajaamielislaitosten joh-

tokunta 12 49 
Väestöasiainjaosto 23 2 279 
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