
16. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakuntaan valittiin v. 1969 
puheenjohtajaksi notaari Liisa Vasama, vara-
puheenjohtajaksi jaostopääll. Jorma Waro-
nen ja muiksi jäseniksi toimitt. Sirkka Tam-
minen, toiminnanjoht. Kalevi Vatanen, las-
tentarhanop. Helka Kara, valtiot.yo Juha 
Klemola, valtiot.kand. Ritva Majuri, varat. 
Tapani Mäntysaari ja toimitt. Ju t ta Zilliacus 
sekä varajäseniksi rva Maiju Ekström, toi-
mitt. Eeva Ahonen, pankkivirk. Anita Marti-
kainen, rva Ulla-Stina Olander, sair.hoit. 
Catharina Fabricius, merkon. Kare Härmä, 
kauppatekn. Liisa Oksanen, autonkulj. Olof 
Wikberg ja kansak.op. Pirkko Kallio. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 21 
kertaa ja käsitteli 431 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: lastentarhojen ja -seimien kertomus-
vuoden kesätoiminnan järjestämistä koske-
van ehdotuksen hyväksyminen (31.1. 25 §); 
leikinohjaajien valitseminen (14.2. 54 §, 25.9. 
276 §, 22.12. 421 §); perusteiden määräämi-
nen talousarvioehdotuksen laatimista varten 
v:lle 1970, eräiden määrärahojen lisääminen 
siihen ja talousarvioehdotuksen hyväksymi-
nen (20.2. 65 §, 8.5. 151 §, 29.5. 162 §); lasten-
tarhanjohtajan ja lastentarhanopettajan vir-
kojen täyttäminen (13.3. 80 §, 8.5. 136 §); 
kesäleikkitoiminnan ja yhden uuden koko-
vuotisen leikkikentän toiminnan aloittami-
nen (8.5. 140 §); Kotikallion lastentarhan ja 
koululasten päiväkodin toiminnan keskeyt-

täminen rakennustöiden vuoksi 1.9. alkaen 
(8.5. 154 §, 16.9. 258 §); toimistoapulaisen 
virkojen täyttäminen (29.5. 161 §); lopullisen 
korvauksen suorittaminen Vajaaliikkeisten 
Kunto -yhdistyksen ylläpitämän aivovaurio-
lasten lastentarhan nettotappiosta v. 1968 
(12.6. 186 §); Kannelkujan ja Konalan las-
tentarhojen v:n 1969 valtionavun hakemus-
ten toimittaminen ministeriöön (21.8. 208 §); 
suunnitelmien hyväksyminen lauantaipäi-
vien toiminnasta lastentarhoissa, lastensei-
missä ja koululasten päiväkodeissa syys- ja 
kevätlukukaudella 1969/70 (21.8. 228 §,27.11. 
378 §); osanottajien nimeäminen virkamat-
kalle Tukholmaan (28.8. 245 §); eräitten las-
tentarhojen toiminnan muutoksia syksyllä 
1969 koskevien ehdotusten hyväksyminen 
(16.9. 269 §); jaoston asettaminen uuden las-
tentarhain ohjesäännön valmistelutyötä var-
ten (16.10. 301 §) sekä lastentarhain ja niihin 
liittyvien laitosten syystoimintakauden lo-
pettamis- ja kevättoimintakauden 1970 aloit-
tamisajankohdan määrääminen (27.11. 372 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
tonttien varaamista lastentarhatarkoituk-
seen Lauttasaaresta ja Pukinmäestä (31.1. 
26 §, 27.3. 105 §); selvityksen hankkimista 
lastentarhalasten saattamisesta tapaturma-
vakuutettujen piiriin (10.1. 14 §); lisäalueen 
anomista Pihlajamäen leikkikentän ja toisen 
lastentarhalaitoksen toimintaa varten (31.1. 
44 §); uuden tontin varaamista Etelä-Haagan 
toista lastentarharakennusta varten (20.2. 
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70 §); Maunulan kerrostaloihin suunniteltu-
jen lastentarha- ja -seimihuoneistojen sekä 
lastentarha ja koululasten päiväkoti Koti-
kallion uudisrakennuksen huonetilaohjelmia 
(13.3. 90, 94 §); eräiden työaikojen väliaikais-
ta vahvistamista lastentarhoissa laitoksineen 
kesäaikana 1.5.-31.8. (24.4. 121 §); kahden 
uuden kokovuotisen leikkikenttätoiminnan 
aloittamista (24.4. 128 §); tilapäisten virko-
jen vakinaistamista 1.1.1970 lukien (24.4. 
130 §); huonetilaohjelman vahvistamista 
Tapaninvainion lastentarharakennusta var-
ten (8.5. 138 §); lautakunnan jäsenten ym. 
oikeuttamista suorittamaan matka Ruotsiin 
lastentarha- ja päivähoitotoimintaan tutus-
tumista varten (8.5. 143 §, 29.5. 164 §); har-
joittelijoiden toimien muuttamista 1. pl:n 
apulaisten toimiksi lastentarhoissa ja -sei-
missä (8.5. 150 §); kahden työsopimussuhtei-
sen 7. pl:n toimistoapulaisen palkkaamista 
lastentarhain toimistoon kertomusvuoden 
loppuun saakka (8.5. 155 §); virkojen perus-
tamista Kannelkujan lastentarhaa ja -seimeä 
varten (29.5. 165 §); järjestelytoimiston suo-
rittamaa lastentarhain toimiston työvoiman 
tarvetta ja työn organisointia koskevaa tut-
kimusta (12.6. 192 §); lastentarhan perusta-
mista Konalaan (21.8. 234 §); Leppäsuon las-
tentarhan ja -seimen uuden huoneiston huo-
neohjelman ja ao. asemakaavaehdotuksen 
muuttamista (30.10. 314 §); lastentarha- ja 
-seimihuoneistojen rakentamista Pihlajistossa 
aluerakentamisen yhteydessä (30.10. 315 §); 
eräitten lastentarhain uusien virkojen täyt-
tämistä niitä haettavaksi julistamatta (30.10. 
318 §, 22.12. 419 §); lastentarha- ja -seimi-
huoneiston rakentamista Siltamäkeen (4.11. 
343 §); lastentarha- ja -seimitilojen varaa-
mista Pohjois-Haagaan suunniteltavalta ra-
kennusalueelta (20.11. 361 §); lisätilojen 
hankkimista Myllykallion lastentarhalle (11. 
12. 397 §); toimistonhoitajan viran perusta-
mista (11.12. 398 §); lastentarhain tarkasta-
jan viran julistamista haettavaksi erillis-
kuulutuksella (22.12. 423 §) sekä lisätyövoi-

man tarvetta lastentarhoissa laitoksineen 
1.1.1970 lukien (22.12. 426 §). 

Sosiaalihallitukselle päätettiin lähettää las-
tentarhain v:n 1969 valtionapuanomus (31.1. 
45 §). 

Esityksessä kaupunkisuunnitteluvirastolle 
anottiin lisätilaa Jakomäkeen suunnitellulle 
leikkikenttäalueelle (30.10. 321 §); yleisten 
töiden lautakunnalle tehtiin esitykset pää-
omamenoihin kuuluvien määrärahojen käy-
töstä lastentarharakennusten rakentamiseen 
(20.2. 68 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: järjestelytoimiston laatimaa selitystä, 
joka koski tutkimuksen suorittamista lasten 
päivähoitokysymyksestä (10.1. 16 §); Vakuu-
tusosakeyhtiö Pohjolan kiinteistölautakun-
nalle osoitettua tontinostoanomusta (20.2. 
71 §); avohoitokomitean mietintöä (27.3. 
101 §); valtuustoaloitteita lastentarhan pe-
rustamiseksi Vuosaareen ym. (8.5. 142 §, 
22.12. 420 §); Santahaminan lastentarha-
kysymystä (29.5. 163 §); Kotikallion lasten-
tarhan ja koululasten päiväkodin sekä eri-
tyislastentarhahuoneiston luonnospiirustuk-
sia (8.5. 156 §); Väinölän lastentarhan yhtey-
dessä toimivassa päiväkodissa olevien oppi-
velvollisuusikäisten lasten koulunkäyntiä 
(12.6. 185 §); järjestelytoimiston suorittamaa 
lastentarhain toimiston työvoimaa ja työn 
organisointia koskevaa tutkimusta (12.6. 
194 §); eräiden yhdistysten ja järjestöjen 
ylläpitämien lastentarhojen ja -seimien toi-
minnan tukemista (28.8. 239 §); Tapanilan 
ja Vuosaaren lastentarha- ja -seimirakennuk-
sen luonnospiirustuksia (16.10. 304 §, 22.12. 
415 §); valtuustoaloitetta tutkimuksen suo-
rittamiseksi kaupungin palvelumuotojen ulot-
tamisesta koskemaan myös vuoro- tai sään-
nöllistä ilta- tai yötyötä tekeviä (30.10. 
316 §); Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Terveyskeskuksen lastenseimen vuokratar-
jousta (20.11. 364 §) sekä nuorisokomitean 
mietintöä 23.5.1969 (25.9. 282 §, 27.11. 
377 §). 
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Lisäksi annettiin lausuntoja mm. lasten 
päivähoitokomitealle komitean ohjatun per-
hepäivähoidon kokeilua Helsingissä koskevan 
kirjelmän johdosta (4.11. 347 §) sekä asunto-

tuotantotoimistolle Maunulaan suunniteltu-
jen lastenseimen ja -tarhan huoneistojen pii-
rustuksista (22.12. 428 §). 
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