
15. Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui 14 ker-
taa v. 1969, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 
yhteensä 277 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: edustajan nimeämi-
nen Kehitysvammaliiton ja Lastensuojelun 
Keskusliiton kokouksiin (4.2. 25 §, 26 §); 
avustuksen myöntäminen lasten loman vietto-
ja kesävirkistystoimintaa harjoittaville jär-
jestöille ja laitoksille (1.4. 67 §, 2.9. 171 §); 
avustusten myöntäminen Kodittomien tuki 
-yhdistykselle ja Suomen Valkonauhaliitolle 
nuorten huumausaineiden käyttäjien neuvon-
ta-aseman toimintaan (3.6. 113 §); paikallis-
asiamiesten palkkioiden korottaminen (3.6. 
125 §); vajaamielisten avohuollon toiminta-
suunnitelman hyväksyminen (7.10. 194 §); 
lastensuo j elu viraston vaj aamielishuolt aj an 
viran täyttäminen (2.12. 237 §) sekä kunnal-
listen asumuserosovittelijain määrääminen 
(2.12. 248 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
Hyvösen lastenkodin uudisrakennustöiden 
rahoituskysymystä (4.2. 7 §); huonetilojen 
varaamista asuntotuotantotoimiston suun-
nittelemista asuintaloista perheryhmäkotia 
ja nuorisokotia varten (4.3. 40 §); Laajasalon 
nuorisokodin toiminnan aloittamista (6.5. 
85 §); Piritan sairaalan rakennusten käyttöä 
vajaamielishuollon tarkoituksiin (5.8. 130 §); 
lastensuo j elu viraston lastenhuollontarkasta-

jan viran lopullista täyttämistä (5.8. 136 §); 
Pelastakaa Lapset -yhdistyksen perheryh-
mäkodin hoitopaikkavarauksia koskevaa 
sopimusta (7.10. 185 §); mustalaisperhei-
den asuntokysymyksen väliaikaista hoita-
mista (21.10. 209 §); huonetilojen varaamista 
nuorisokotia varten Pohjois-Haagan alueelta 
(4.11. 222 §); lisätilojen hankkimista Vaihe-
työkeskukselle ja vajaamielisten päivähuolto-
latoiminnan laajentamista (2.12. 246 §); Kaa-
relan nuorisokodin toimintaedellytysten ke-
hittämistä (2.12. 253 §); Herttoniemen vas-
taanottokodin toimintaedellytysten paranta-
mista (2.12. 254 §) sekä lisääntyvien saastu-
misvaarojen torjumista (2.12. 255 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: eri yhdistysten ja jär-
jestöjen avustus- ja laina-anomuksia (4.2. 6 §, 
3.6. 105 §, 124 §, 5.8. 132 §, 141 §, 146 §, 151 §, 
2.9. 176 §, 2.12. 244 §, 245 §); lapsikroonikko-
jen hoitoa (6.5. 73 §); Itäisen lääkäriaseman 
piirustuksia (6.5. 75 §); Killinmäen keskus-
laitoksen huonetilaohjelman tarkistamista ja 
laitoksen luonnospiirustuksia (6.5. 81 §, 3.6. 
120 §); Naulakallion erityislastenkodin Y-, 
T- ja H-osastojen pääpiirustusten hyväksy-
mistä (3.6. 121 §); nuorisoklinikan perusta-
mista ja A-klinikkasäätiön anomusta määrä-
rahan myöntämiseksi huumausaineiden käyt-
täjien hoidon järjestelyä varten Helsingissä 
(3.6. 126 §); Hyvösen lastenkodin pääpiirus-
tuksia (5.8. 144 §); Auroran sairaalan lasten-
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psykiatrisen osaston toiminnallista suunnitel- ja johtokunnat pitivät kokouksiaan seuraa-
maa ja huonetilaohjelmaa (5.8. 159 §); nuo- vasti: pöytä-
risokomitean mietintöä (4.11. 220 §); lasten- kokouk- kirjojen 
suojelun toimitusjohtajan viran täyttämistä ^ukii 
(4.11. 226 §); äitiysavustuspakkausten jaon Lasten- ja nuorisonhuolto-
uudelleen järjestelyä (2.12. 232 §); isättömiä laitosten johtokunta ... 17 209 
perheitä (2.12. 240 §); toimenpiteitä huol- Elatusapu jaosto 11 766 
lontarvetta aiheuttavien häiriötilojen esiin- Lastenhuolto jaosto 19 5 900 
tymistiheyden sekä niiden aiheuttaman lai- Suojelukasvatusjaosto 19 1 237 
toshoidon tarpeen vähentämiseksi (2.12. Vajaamielishuoltojaosto ... 12 396 
241 §) sekä mustalaisten olosuhteiden järjes- Vajaamielislaitosten johto-
tämistä (2.12. 252 §). kunta 14 85 

Lastensuojelulautakunnan alaiset jaostot Väestöasiainjaosto 23 2 235 
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