
16. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakunnan kokoonpano v. 
1968 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 18 
kertaa ja käsitteli 371 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: ruoka- ja hoitomaksujen suuruuden 
määrääminen lastentarhoissa, -seimissä ja 
koululasten päiväkodeissa (19.1. 22 §); kau-
pungin lastenseimissä työskenteleviä lasten-
hoitajia koskeva työnseisausuhka ja lasten-
hoidon järjestäminen sen aikana (19.2. 2 §); 
perusteiden määrääminen talousarvioehdo-
tuksen laatimista varten v:lle 1969 (23.2. 
54 §); laitosten kevättoimintakauden lopet-
taminen ja kesätoiminnan määrääminen ker-
tomusvuonna (23.2. 55 §); lastentarhan joh-
tajien, leikinohjaajien, puheopettajan, las-
tentarhan- ja -seimen sekä koululasten päi-
väkotien opettajien valitseminen (5.4. 113, 
114 §, 15.3. 74 §, 24.5. 150 §); osanottajien 
lähettäminen XIV kansainvälisen sosiaali-
politiikan konferenssiin Otaniemeen 18.— 
24.8. (3.5. 123 §); koululasten päiväkodin 
aamupäivä vuoron käyttö koulukypsymättö-
mien lasten ryhmän uudelleen perustamiseen 
(13.9. 217 §); lastentarhain toimiston työvoi-
man ja työn organisoinnin tarkistaminen 
(4.10. 253 §); tapaturmavakuutusta koskevan 
vetoomuksen lisääminen lasten vanhemmille 
jaettavaan tiedotteeseen (4.10. 257 §) sekä 
taloussuunnitelman laatiminen vuosiksi 1970 

—1979 (4.10. 262 §, 25.10. 293 §, 15.1L 
316 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
eräiden tonttijärjestelyjen anomista lasten-
tarharakennusten rakentamista varten Ve-
räjämäelle, Lauttasaareen, Itä-Pakilaan, Mel-
lunmäkeen ja Laajasaloon (23.2. 52 §); ul-
koilualueen järjestämistä Pienolan lastentar-
haa varten (5.4. 112 §); kahden uuden koko-
vuotisen leikkikentän toiminnan aloittamista 
(5.4. 106 §); 16 150 mk:n erän suorittamista 
Vajaaliikkeisten Kunto -yhdistyksen yllä-
pitämän aivovauriolasten lastentarhan netto-
tappion korvauksena v:lta 1967 (24.5. 155 §, 
17.6. 163 §); kaksikielisen lastentarhan muo-
dostamista Kontulaan muualta siirretyistä 
osastoista (24.5. 142 §); työaikajärjestelmää 
lastentarhoissa laitoksineen ajalla 1.9.—21.12. 
sekä siihen liittyvää lisätyövoiman tarvetta 
(22.8. 183 §); tontin varaamista lastentarha-
tarkoitukseen Siltamäessä (4.10. 256 §); lepo-
taukoa koskevan poikkeuksen myöntämistä 
lastenseimen johtajille ja -opettajille (15.11. 
317 §); lastentarha-, -seimi- ja koululasten 
päiväkotihuoneistojen piirustusten vahvista-
mista (24.5. 140 §, 4.12. 335 §); toimistohen-
kilökunnan lisäämistä lastentarhain toimis-
tossa (4.12. 337 §); määrärahan myöntämistä 
lyhennetystä työajasta johtuvan lisätyövoi-
man palkkaamiseksi lastentarhoihin ym. lai-
toksiin 1.1.—30.4.1969 väliseksi ajaksi ja 
työaikojen vahvistamista niissä (4.12. 338 §, 
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20.12. 364 §); lastentarha-ja seimihuoneisto-
jen varaamista Maunulaan rakennettavista 
kerrostaloista (4.12. 339 §). 

Sosiaalihallitukselle lähetettiin lastentar-
hain valtionapuanomus v:lle 1968 (23.2. 49 §) 
ja yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tykset pääomamenoihin kuuluvista määrä-
rahoista lautakunnan v:n 1969 talousarviota 
varten (23.2. 51 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
Suomen Lastenhoito -yhdistyksen lisäavus-
tusanomuksia (19.1. 20 §, 31.10. 297 §); Suo-
men lastenhoitajaliiton lastenhoitajien työ-
vuorojen järjestelyä koskevaa esitystä (15.3. 
91 §); Kontulaan rakennettavan lastentarha-
ja -seimirakennuksen huonetiloja (24.5. 153 
§); lasten leikkikentän suunnittelemista Leh-
tisaareen (17.6. 180 §); valtuustoaloitetta 
mahdollisuuksien tutkimisesta lastentarhan 

ja -seimen sijoittamiseksi Lauttasaaren enti-
seen yhteiskoulukiinteistöön (17.6. 162 §); 
Töölön lastenseimi -yhdistyksen lisäavustus-
anomusta (30.8. 211 §); Siilitien leikkikenttä-
rakennuksen pääpiirustusten hyväksymistä 
(30.8.192 §); uusien toimintatilojen hankki-
mista Mannerheimin Lastensuojeluliiton San-
tahaminan osaston lastentarhalle (4.10. 263§); 
lastenpsykiatrisen työn tarkistuskomitean 
esitystä (31.10. 299 §); Kannelmäen toisen 
lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnos- ja 
pääpiirustuksia ja rakentamisen kiireellisyys-
järjestystä (19.1. 27 §, 15.11. 315 §); Helsin-
gin Yliopiston Ylioppilaskunnan opiskelija-
perheiden lasten päivähoitoa koskevaa ano-
musta (20.12. 355 §) sekä valtuustoaloitetta 
ilmaisten aterioiden ja liikennelaitoksen kou-
lulaisten alennuslippujen myöntämisestä päi-
väkodin koulukypsymättömien ryhmälle 
(20.12. 357 §). 
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