
16. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakunnan kokoonpano oli 
v. 1970 sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 24 
kertaa ja käsitteli 588 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: lastentarhojen ja -seimien kertomusvuo-
den kesätoiminnan järjestämistä koskevan 
ehdotuksen hyväksyminen (13.2. 76 §); las-
tentarhain toimiston taloudenhoitajan viran 
täyttäminen (13.2. 80 §); perusteiden mää-
rääminen talousarvioehdotuksen laatimista 
varten v:lle 1971 sekä eräiden määrärahojen 
merkitseminen siihen (26.2. 117 §, 14.5. 
240 §); kolmen lastentarhanjohtajan ja puhe-
opettajan valitseminen (26.2. 120 §, 19.3. 
139 §); leikinohjaajien ja apulaisleikinohjaa-
jien sekä lastenseimen- ja -tarhanopettajien 
virkojen täyttäminen (23.4. 186, 187 §, 14.5. 
237 §, 8.9. 404 §); kesäleikkitoiminnan ja kol-
men uuden kokovuotisen leikkikenttätoimin-
nan alkaminen (28.4. 215 §, 28.5. 276 §); 
lastentarhain tarkastajan vaalin vahvistami-
nen (26.2. 124 §, 14.5. 231 §); lastentarhojen 
ja -seimien lauantaitoiminnan järjestäminen 
1.6.-29.8. välisenä aikana (14.5. 244 §); toi-
sen kokopäiväosaston perustaminen Munkki-
vuoren lastentarhaan (20.8. 349 §); eräiden 
lastentarhojen toiminnan muutosten toi-
meenpaneminen syksyllä 1970 (20.8. 350 §); 
eräiden lastentarhojen puolipäiväosastojen 
toimintaa koskevan ehdotuksen hyväksymi-
nen (8.9. 405 §); lastentarhain lautakunnan 

esityslistojen antaminen lehdistölle (24.9. 
431 §); taloussuunnitelman laatiminen vuo-
siksi 1972-1981 ja investointikohteiden yksi-
löinti sitä varten (1.10. 457, 460 §) sekä las-
tentarhain ja niihin liittyvien laitosten syys-
toimintakauden lopettaminen ja kevättoi-
mintakauden 1971 aloittaminen (12.11. 513 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
lastentarhahuoneiston vuokraamista ja uu-
sien lastentarhojen perustamista Kontulaan 
(29.1. 61 §, 26.2. 127 §, 25.3. 169 §); lastentar-
hain toimiston lisätilojen varaamista (19.3. 
144 §); huoneiston vuokraamista Koskelassa 
lastentarhatarkoitukseen virastosiivoo j ille 
luovutetulle tontille rakennettavasta talosta 
(25.3. 166 §); tilapäisten virkojen vakinaista-
mista 1.1.1971 lukien (28.4. 213 §); uusien 
vakinaisten virkojen perustamista (14.5. 
239 §); uuden ruotsinkielisen lastentarhan 
perustamista Vuosaareen Kantakaupungista 
siirretyistä osastoista (28.5. 264 §); kahden 
uuden kokovuotisen leikkikenttätoiminnan 
perustamista (28.5. 276 §); uuden lastentar-
han perustamista Herttoniemen ruotsinkieli-
sen kansakoulun entiseen rakennukseen (18.6. 
302 §); lisätyövoiman tarvetta lastentarhois-
sa laitoksineen 24.8.-31.12. välisenä aikana 
(18.6. 308 §); perhepäivähoitokokeilun aloit-
tamista Etelä-Haagassa (20.8. 376 §); eräiden 
tonttien varaamista ja huonetilojen saamista 
lastentarhatarkoituksiin (22.10. 471, 472 §, 
17.12. 556 §); oppivelvollisuuden alkamisesta 
lykkäystä saaneiden lasten päivähoidon jat-
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kamista keväällä 1971 (17.12. 557 §) sekä val-
votun perhepäivähoitokokeilun laajentamista 
Kontulassa (17.12. 580 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tykset pääomamenoihin kuuluvien määrä-
rahojen käytöstä lastentarharakennusten ra-
kentamiseen (24.2. 107 §). Palkkalautakun-
nalle päätettiin lähettää lastentarhain ohje-
sääntöä valmistelemaan asetetun jaoston 
esitys ohjesäännön 34, 50, 51 ja 57 §:n muut-
tamiseksi (9.6. 288 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
lasten päivähoitokomitean esitystä ohjatun 
perhepäivähoidon kokeilusta (8.1. 17 §); las-
ten kesävirkistys- ja kesäsiirtolatoimintaa 
(29.1. 51 §); Rakennustoimisto A. Puolimat-
ka Oy:n tarjousta lastentarhatilojen rakenta-
misesta Siltamäkeen (13.2. 75 §); Roihuvuo-
ren vanhusten asuintalon ja lastentarhara-
kennuksen huonetilaohjelmaa (13.2. 90 §); 
Lastentarha Kalevan huoneistokysymystä 
(19.3. 134 §); Pohjois-Haagaan suunnitellun 
lastentarha- ja -seimihuoneiston huoneluette-
loa (14.5. 234 §); valtuustoaloitetta määrä-
rahan varaamiseksi v:n 1971 talousarvioon 
oppivelvollisuuden alkamisesta lykkäystä 
saaneiden lasten erityistoimintaa varten 
(20.8. 347 §); Etelä-Haagan lasten päivä-
hoitotilannetta koskevaa esitystä (20.8. 
348 §); kiinteistöviraston ja rakennusviras-
ton rakennusalan asiantuntijan palkkaamista 
lastentarhain toimistoon koskevia lausuntoja 
(20.8. 352 §); lasten päivähoitokomitean 
suunnittelijan viran perustamista lastentar-
hain toimistoon koskevaa esitystä (20.8. 
353 §, 28.8. 381 §); v:n 1971 talousarvioon 

merkittäviä avustuksia (20.8. 372 §); val-
tuustoaloitetta lastentarhojen puolipäivä-
osastojen lisäämisestä ja tutkimuksen teke-
misestä lastentarhahuoneistojen nykyistä te-
hokkaammasta käytöstä ja tarpeellisen hen-
kilökunnan lisäämisestä (28.8. 382 §); Leppä-
suon lastentarhan ja -seimen huoneohjelmaa 
(8.9. 412 §); kahden kaupungin leikkikentän 
perustamisesta Kontulaan tehtyä esitystä 
(8.9. 415 §); Pihlajisto I:n suunnitellun las-
tentarhahuoneiston sopivuutta 75-paikkai-
sen lastentarhan toimintaa varten (22.10. 
473 §) ja Vakuutusyhtiö Pohjolan huoneiston 
vuokratar j ousta lastent arhatarkoitukseen 
Etelä-Haagassa (22.10. 480 §). 

Edelleen annettiin lausunto seuraavien las-
tentarha- ja -seimirakennusten luonnos- ja 
pääpiirustuksista 3'm.: Kontulan II lasten-
tarharakennuksen (29.1. 44 §, 18.6. 303 §); 
Pihlajamäen II (19.3. 135 §); Vuosaaren ja 
Tapanilan (28.5. 253, 254 §); Santahaminan 
(18.6. 304 §); Maunulan kiinteistöihin Metsä-
purontie 12 ja 13 suunniteltujen huoneistojen 
(25.6. 327 §); Veräjämäen ja Pihlajiston I 
(20.8. 357, 358 §, 26.11. 534 §); Siltamäen 
(20.8. 359 §, 22.10. 489 §); Kontulan Naapu-
rintiellä sijaitsevien tilapäiskoulujen (8.9. 
419 §); Laajasalon II, Tahvonlahden lasten-
tarhahuoneiston (22.10. 470 §); Roihuvuoren 
II lasten päivähoitolaitoksen, Pohjois-Haa-
gaan suunnitellun Pakkalantien sekä Tapa-
nin vainion lastentarha- ja -seimirakennusten 
(12.11. 501, 515, 520 §) sekä Pohjois-Jako-
mäen lastentarhan huoneiston (17.12. 558 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin 
lausunto lasten päivähoitolaitostoiminnan 
säännöstoimikunnanmietinnöstä (25.6. 326 §). 
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