
23. Kotitalouslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano v. 1970 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäseninä rva Tuulikki Helismaan 
ja kotitalousop. Märta Schaumanein tilalla 
olivat yhteisk.maist. Helvi Saarinen ja ta-
lousop. Marianne Uggeldahl. 

Lautakunta kokoontui 11 kertaa ja pöytä-
kirjojen pykäliä oli 134. 

Päätökset. Lautakunta päätti vuokrata 
Helsingin työvoimapiirin järjestämiä työlli-
syyskursseja varten lautakunnan opetuskeit-
tiön Koskelantie 27:ssä aikana 12.1.-16.5. 
970 mk:n vuokrasta kuudelta viikolta. Muulta 
ajalta perittävä vuokra arvioitaisiin sen jäl-
keen, kun anoja on ilmoittanut, montako 
tuntia viikossa keittiötä tarvitaan (22.1. 19 §). 

Lautakunta päätti ottaa yhteyttä lasten 
päivähoitokomiteaan ja ehdottaa yhteistoi-
mintaa lautakunnan toimesta järjestettävien 
kurssien muodossa (19.3. 40 §). 

Lautakunta päätti vuokrata Kalliolan 
Kannatusyhdistykselle em. opetuskeittiön 
Työkeskus Kalliolan apukeittäjäkurssin jär-
jestämistä varten 1.9.-20.12. välisenä aikana 
yht. 39 viikkotunniksi sekä valtion työllisyys-
kurssin järjestämistä varten ajaksi 18.1.-
8.5.1971 samoin 39 viikkotunniksi (20.8. 
93 §, 17.12. 133 §). 

Edelleen lautakunta päätti vuokrata Hiih-
täjäntie l:ssä sijaitsevan opetuskeittiön suo-
menkielisten kansakoulujen käyttöön sekä 
Mäkelänkatu 45:ssä sijaitsevan opetuskeit-
tiön lukuvuodeksi 1970/71 Aleksis Kiven 

kansalaiskoulun käyttöön (24.9. 104, 105 

Avoimiin virkoihin lautakunta päätti valita 
henkilöt seuraavasti: 18. pl:n talousopettajan 
virkaan Eija Lukkarin ja varalle Eeva Eriks-
sonin ja 16. pl:n käsityönneuvojan virkaan 
käsityönop. Sirkka Kontturin viransijaiseksi 
ajaksi 1.10.-20.12. (20.8. 90 §, 24.9. 101 §). 
Lisäksi lautakunta päätti myöntää käsityön-
op. Meeri Yrjölälle eron 18. pl:n käsityönopet-
tajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
31.3. lukien sekä käsityönneuv. Helka Kive-
lälle eron 16. pl:n käsityönneuvojan virasta 
1.12. lukien (22.1. 15 §, 19.11. 120 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: kotitalousopettajan ja osasto-
päällikön osallistumista Tuusulassa järjes-
tettäville kursseille sekä kurssin osallistumis-
maksun suorittamista kaupungin varoista 
(22.1. 17 §); korkean fosfaattipitoisuuden 
omaavien pesuaineiden käytön vähentämistä 
(19.3. 45 §) sekä kotitalouslautakunnan alais-
ten neuvojien ja opettajien tuntipalkkioiden 
vahvistamista 1.1.1971 alkaen (28.5. 72 §). 

Esityksessään terveydenhoitolautakunnal-
le kotitalouslautakunta ehdotti, että tervey-
denhoitolautakunnan alaisissa äitiys- ja las-
tenneuvoloissa saataisiin järjestää yhteistoi-
minnassa valistus- ja havaintokursseja oi-
keasta ravitsemuksesta ja muista tärkeistä 
kotitalouteen liittyvistä kysymyksistä (17.12. 
132 §). 

Lausunnot. Lausunnoissaan kaupungin-
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

hallitukselle lautakunta päätti puoltaa ano-
muksia avustusten myöntämiseksi kotita-
louslautakunnan valvonnan alaisille yleis-
hyödyllisille laitoksille ja yrityksille (19.3. 
44 §) sekä Helsingin Marttayhdistykselle 
Kotitaloudellisen Neuvontatoimiston toimin-
taa ja Helsingfors svenska Marthaförening 
-yhdistykselle neuvonta- ja valistustyötä 

varten v:ksi 1971 (25.6. 78, 79 §). Lisäksi an-
nettiin lausunto valtuutettu Juholan ym. 
aloitteesta opetuskeittiöksi sisustetun opetus-
bussin hankkimiseksi lautakunnalle (28.5. 
73 §). 

Kiinteistölautakunnalle annettu lausunto 
koski Karhulinnan perhepesulatoiminnan jat-
kamista (22.1. 18 §). 
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