
24. Kotitalouslautakunnan toimisto 

Yleistä. Kotitalouslautakunnan, järjestä-
mille kursseille .osallistui v. 1969 kaikkiaan 
3 755 henkilöä ja muuta neuvontaa käytti 
hyväkseen 7 820 henkilöä. Muuhun neuvon-
taan on laskettu leikkuupalvelu, havaintoesi-
tykset, kudonnan ohjaus ja neuvontapalvelu. 
Verrattaessa lukuja edellisen vuoden lukuihin 
on kursseille osallistuneiden määrä jonkin 
verran laskenut ja muuhun toimintaan osal-
listuneiden määrä noussut. Kurssilaisten 
määrään on saattanut vaikuttaa se, että ker-
tomusvuonna pidettiin tavallista enemmän 
virkalomia ja sijaisten saaminen oh vaikeata. 

Lautakunnan toimistosta lähetettyjen kir-
jelmien luku oh 479 ja toimistoon saapunei-
den 322. Laskuja hyväksyttiin 510. 

Toimihenkilöt. Kotitalouslautakunnan pal-
veluksessa oh kertomusvuonna vakinaisina: 
kotitalousneuvonnan tarkastaja, kuusi ta-
lousopettajaa, kodinhoidon opettaja, koti-
talousneuvoja, neljä käsityönopettajaa sekä 
neljä käsityöneuvojaa. Edellä mainittujen 
lisäksi oh kaikkiaan 11 tuntiopettajaa sekä 
toimistonhoitaj a. 

Opetus-ja perhepesulassa oh kaksi pesulan-
hoitajaa sekä pesula-apulainen. 

Toimipaikat. Lautakunnan toimisto oh 
Fabianinkatu 32:ssa, joka vapautui marras-
kuussa kokonaan lautakunnan käyttöön. 
Huoneistossa suoritettiin korjauksia ja toi-
minta päästään alkamaan v:n 1970 alussa. 

Opetus- ym. toiminta tapahtui 16 eri pai-
kassa, nim. seitsemässä lautakunnan omassa 
opetushuoneistossa sekä seuraavissa esikau-
punkialueen kansakouluissa: Kannelmäessä, 
Etelä-Haagassa, Lauttasaaressa, Munkkinie-

messä, Pakilassa, Pihlajamäessä, Pitäjän-
mäessä, Vartiokylässä ja Vesalassa. Ruotsin-
kielinen opetus keskitettiin Dagmarinkatu 
3:ssa sijaitsevaan opetushuoneistoon. Lauta-
kunnan omia opetustiloja luovutettiin kansa-
koulujen ja nuorisotoimiston käyttöön. 

Toiminta. Ruoanvalmistuksen, * ompelun, 
käsitöiden, kodinhoidon ja pesunopetusta 
varten järjestettiin erilaisia kursseja sekä 
luentoja ja havaintoesityksiä seuraavasti: 

T a l o u s k u r s s i t : 

Ruoanvalmistuskurssej a . 
Kotiapulais- ja kodinpe-

rustamiskursseja 
Erikoiskursseja 
Voileipäkursseja 
Leipomakurssej a 
Kursseja koululaisille .... 

» miehille 
Havaintoesityksiä 

Yhteensä 2 657 

Kurssien OsaUis-

K ä s i t y ö k u r s s i t 
luku-

• määrä 
tujien 
määrä 

Ompelukurssit 143 1 640 
Joululahjakurssit 5 58 
Kursseja koululaisille 3 26 
Hattukursseja 25 298 
Muu kurssi 6 55 
Leikkuupalvelua — 1 210 
Kutomista — 284 

Yhteensä 3 571 

luku- tujien 
määrä määrä 

59 659 

3 63 
5 56 

43 495 
35 205 
11 125 
9 75 

52 979 

169 
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Lisäksi järjestettiin] 
ja laitosten 

tiin 

don 
Havaintoesitysten 

ja 
, piparkakkutalon 

ja kahvin käyttö ruoanval-
ja leivonnassa, maksaruoat, ei-

paprikan käyttö, 

ruokaohjeita ja 
erikoistarj ouksien hyväksikäyttämistä 
markkinoilla olevien valmiiden ja puolival-
mnaen tuotteiaen Kayttoa. 

] ia 
johon liittyi 

ja sovitusta, tuli yhä 

Joululah j akursseil-
ja kylpytakkeja, 

ja lasten 

löntäohjeita, pyhien edellä leivonta- ja ruoka-
ohjeita. Siivoukseen ja muuhun kodinhoitoon 
liittyvät asiat ovat aina ajankohtaisia. 

Pesulatoiminta. Lautakunnan 
oli Karhulinnan pesula messä. Pe-

kävi asiakkaita 4 257 ja pesukilo-
määrä oli 77 207 kg. 

kolme omaa kerhoa: Va 
ja Käpylän 

oli 170. 
Tuloja oli; Tulot ja men 

ta 33 497 mk, 
sekä vuokratuloja 917 mk ja 
2 817 mk, yhteensä 89 001 mk. 

, oli kertomusvuonna 615 951 

51 770 mk 
tuloja 

170 




