
14. Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui v. 1971 
kaikkiaan 15 kertaa ja kokousten pöytäkir-
jojen pykälämäärä oli 391. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: Nuo-
risokomitean mietinnön aiheuttamien toi-
menpiteiden hyväksyminen (31.3. 93 §); 
Sofianlehdon vastaanottokodin hammashoi-
tolan käyttäminen entistä enemmän lasten-
suojelu viraston huollettavien hammashoitoon 
(16.6. 211 §); muutoksen hakeminen keskus-
verolautakunnan yksityiskotien hoitomaksu-
jen verottamista koskevaan, ennakkotieto-
hakemukseen antamaan päätökseen (16.6. 
212 §); Mustalaislähetys ry:n tekemän, Ro-
mano Boodos -lehden tilaamista mustalais-
ruokakunnille koskevan anomuksen hylkää-
minen (25.8. 217 §); Malmin lastenkodin väli-
aikainen sijoittaminen, toiminnan jatkami-
nen ja laitoksen rakennusten vastainen käyt-
täminen (25.8. 226 §); lastensuojelu viraston 
Tutkinta-aseman toiminnan väliaikainen jär-
jestely (25.8. 227 §); Metsäkummun hoito-
kodin uuden huoneohjelman ja toimintasuun-
nitelman hyväksyminen (22.9. 267 §); Hy-
vösen lastenkodin entisen toimintarakennuk-
sen luovuttaminen kiinteistölautakunnan hal-
lintaan (17.11. 336 §); perhe-eläkkeistä lapsen 
tai nuoren henkilökohtaiseen käyttöön va-
rattavan osan määritteleminen (17.11. 347 
§); päätös Vastaanottokoti Lemmilän vastai-
sesta toiminnasta (17.11. 351 §) sekä tilojen 
varaaminen vajaamielisten päivähuoltolaa 

varten Mellunmäen palvelukeskuksesta. 
(17.11. 354 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
yksinäisten perheenhuoltajien asuntokysy-
myksen helpottamista kaupungin toimenpi-
tein (17.2. 47 §); Oppilaskoti Toivolan Kum-
pula ja Mäntylä nimisten osastorakennusten 
saneeraussuunnitelmaa sekä Tammelan kun-
nan Letkun kylässä sijaitsevan tilan hankki-
mista oppilaskodin käyttöön (12.5. 131, 
154 §); Solakallion erityiskoulun vesiterapia-
ja kuntoutusosaston rakennussuunnitelman 
hyväksymistä (12.5. 133 §); Vaihetyökeskuk-
sen johtajan viran vakinaistamista (12.5. 
153 §); selviämisaseman perustamista nuoria 
päihtyneinä tavattuja varten (16.6. 190 §); 
Oppilaskoti Toivolan 50-vuotishistorian kir-
joittamista (16.6. 205 §); Malmin lastenkodin 
alueella olevan asuinrakennuksen purkamis-
ta (16.6. 214 §); nuorisokotitilojen varaamista 
Pasilan alueelta (25.8. 242 §); lasten- ja nuo-
risonhuoltolaitosten hoit opäivämaksutaksa n 
korottamista (20.10. 288 §); Malmin Perhe-
kodin tontin laajentamista (20.10. 292 §); 
tilojen varaamista Pasilan alueelta kehitys-
vammaklinikkaa ja kehitysvammatoimistoa 
varten (17.11. 323 §); Kontulan perheko-
din toiminnan aloittamista (17.11. 345 §); 
au-lasten olosuhteita koskevan tutkimuk-
sen suorittamista (22.12. 381 §); lasten-
suojelutoimen oman henkilökunnan lehden 
sekä lastensuojelulautakunnan sijoittamien 

1) Lastensuojelulautakunnan jäsenet, varajäsenet, lisäjäsenet ja varalisäjäsenet, ks. kunnalliskalenteri 
s. 182. 
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lasten sijaisvanhemmille tarkoitetun tiedo-
tuslehden julkaisemista (22.12. 382, 383 
§); vajaamielisille tarkoitettujen hoitopaik-
kojen lisäämistä Sofianlehdon vastaanotto-
kodissa (22.12. 385 §) sekä adoptioasioi-
den uudelleen järjestelyä lastensuojelu viras-
tossa koskevan tutkimuksen suorittamista 
(22.12. 386 §). 

Lisäksi tehtiin Lastensuojelun Keskuslii-
tolle esitys kasvatusvanhempien ansiomerkin 
myöntämisestä eräille kasvatusvanhemmille 
(16.6. 199 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Yksinhuoltajien kir-
jelmää (20.1. 1 §); itäisten alueiden päivähuol-
tolatoiminnan kehittämistä (17.2. 44 §); 
Outamon vastaanottokodin metallityöpajan 
perustamista (14.4. 98 §); Jakomäen nuoriso-
kodin henkilökunnan määrää ym. (14.4. 
119 §); v:n 1970 irtaimen ja kiinteän omai-
suuden tarkastajien sekä vuositilintarkasta-
jien kertomuksia (2.6. 172 §, 16.6. 207 §, 
8.9. 260 §); Killinmäen keskuslaitoksen vesi-
ja viemärisopimuksen lisäsopimuksia (2.6. 
176 §); Malmin - Tapanilan - Pukinmäen -
Puistolan yleiskaavaa (16.6. 189 §); päihde-
neuvottelukunnan asettamista ja selviämis-
aseman perustamista koskevia valtuusto-
aloitteita (25.8. 219, 225 §); Samfundet Folk-

hälsanin ehdotusta yhdistyksen lastenkodin 
eräiden osastojen toiminnan muuttamisesta 
(22.9. 281 §); käyttöomaisuuden arvostustoi-
mikunnan mietintöä (20.10. 289 §); Sylvia-
koti -yhdistyksen paikkavaraustar jousta 
(17.11. 350 §); Uudenmaan vajaamielishuolto-
piirin läntisten laitosten kuntainliiton va-
jaamielislaitossuunnitelmaa (22.12. 368 §); 
ateria vastikkeiden perimisjärjestelmän uusi-
mista (22.12. 379 §); Au-yhdistyksen kirjel-
mää naimattomien äitien ja heidän lastensa 
asuntokysymyksen ratkaisemiseksi (22.12. 
380 §); Kristillisten Orpokotien Kannatusyh-
distyksen laina-anomusta (25.8. 252 §) sekä 
seuraavia avustusanomuksia: Vihreä Keidas 
-yhdistyksen (18.5. 164 §), A-klinikkasäätiön 
ja Nuorten Palvelu -yhdistyksen (16.6. 188, 
198 §) sekä Barnavärdsföreningen i Finland 
-yhdistyksen avustusanomuksia (17.11. 343 
§); lisäksi lausunnot koskivat seuraavia pii-
rustuksia: Koskelan nuorisokodin luonnos-
piirustuksia (20.1. 2 §), Maunulan nuoriso-
kodin piirustuksia (14.4. 97 §) ja Tapanilan 
perheryhmäkodin pääpiirustuksia (20.10. 
295 §). 

Sosiaalihallitukselle annettiin selvitys päih-
dehuollon paikallisesta ja alueellisesta yh-
teistyöstä (16.6. 192 §). 
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