
15. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakunnan kokoonpano v. 
1971 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 16 
kertaa ja käsitteli 577 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: lasten kesävirkistystoiminnan järjestä-
minen kaupungissa (4.2. 75 §); lastentarhojen 
ja -seimien kertomusvuoden kesätoiminta 
(4.2. 76 §); lastentarhain toimiston rakennus-
mestarin ja toimistonhoitajan tilapäisten 
virkojen täyttäminen (25.2. 115, 116 §); 
lastentarhan- ja -seimenopettajien ja -joh-
tajien sekä leikinohjaajien ja apulaisleikin-
ohjaajien virkojen täyttäminen (25.2. 117, 
118 §, 15.4. 184-186 §, 13.5. 231, 234 §, 28.5. 
280 §, 7.10. 439-441 §); toiminnan aloitta-
minen Naapuri ja Sjöboden lastentarhoissa 
(25.2. 123, 124 §); eräiden lastentarhojen ym. 
uusien virkojen täyttäminen niitä haettavak-
si julistamatta (18.3. 152 §); perusteiden mää-
rääminen v:n 1972 talousarvioehdotuksen 
laatimista varten (18.3. 163 §) sekä kesäleik-
kikenttätoiminnan ja yhden uuden kokovuo-
tisen leikkikentän toiminnan aloittaminen, 
henkilökunnan työaika (18.3. 164 §, 15.4. 
197 §); Mellunmäkeen rakennettavien lasten-
tarhojen huoneohjelmien antaminen toisen 
Kommandiittiyhtiö Palkki Oy & Co:lle 
alustavaa suunnittelua varten ja toisen Ra-
kennus Oy:lle jatkotoimenpiteitä varten 
(15.4. 183 §, 13.5. 254 §); ruoka- ja hoito-
maksujen suuruuden määrääminen lasten-

tarhoissa, -seimissä ja koululasten päiväko-
deissa (15.4. 198 §); Pohjois-Haagan I:n, 
Pakkalantien lastentarha- ja -seimihuoneis-
ton alustavat piirustukset sekä tilojen nivel-
tyminen kansakoulutiloihin (13.5. 237 §); 
eräät v:n 1972 talousarvioehdotukseen mer-
kittävät määrärahat (13.5. 259 §); laitosten 
toiminnan muutokset syyslukukauden alusta 
lukien (28.5. 275 §, 26.8. 348, 385 §); Haaga-
Vantaa osaprojektin ja Pasilan projektin 
lasten päivähoitolaitostilojen ohjelmointi 
(28.5. 281, 287 §); lastentarhojen ja -seimien 
lauantaitoiminnan järjestäminen 1.6.-28.8. 
välisenä aikana (28.5. 285 §); v:n 1972 talous-
arvioehdotuksen hyväksyminen (28.5. 289 
§); eräiden lastentarhojen kertomusvuoden 
valtionapuanomukset (26.8. 331 §); uusien 
lastentarhahuoneistojen valmistuminen ja lai-
tosten nimien vahvistaminen (26.8. 341 §); 
esikoulukokeilua koskevat sosiaalihallituk-
sen ohjeet ja työryhmän nimeäminen (26.8. 
373 §); lastentarhain ja niihin liittyvien lai-
tosten syystoimintakauden lopettaminen ja 
kevättoimintakauden 1972 aloittaminen 
(28.10. 503 §) sekä taloussuunnitelman laa-
timinen vuosiksi 1974-1983 (9.12. 544 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
asioista, jotka koskivat mm.: Naapuri ja 
Barnträdgärden Sjöboden nimisten lasten-
tarhojen, Vuosaaren, Maunulan ja Veräjä-
mäen lastentarhojen ja -seimien sekä lasten-
tarha- ja koululasten päiväkoti Kotikallion 
perustamis- ja toimintamäärärahojen ano-
mista (14.1. 23, 24 §, 26.8. 364 §); Patolan 
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alueen lastentarha- ja -seimihuoneiston sekä 
Koskelan päivähoitolaitoksen huoneohjel-
mia (4.2. 74 §, 15.4. 182 §, 26.8. 379 §); toi-
mistohenkilökunnan lisäämistä lastentarhain 
toimistossa (4.2. 83 §); kahden uuden koko-
vuotisen leikkikentän toiminnan aloittamista 
(15.4. 192 §); tonttien varaamista lastentar-
hatarkoitukseen Itä-Pakilassa, Mellunmäes-
sä ym. sekä Oikokatu 7:n huoneiston osoitta-
mista em. tarkoitukseen (15.4. 193 §, 13.5. 
253 §, 28.5. 271 §, 26.8. 336 §); uusien vaki-
naisten virkojen perustamista lastentarhain 
toimistoon sekä v. 1972 valmistuviin päivä-
hoitolaitoksiin (13.5. 239, 240 §); henkilökun-
nan tarvetta v. 1972 (13.5. 257 §); Itä-Pasi-
lan aloituskorttelin päivähoitotiloja (28.5. 
270 §); alustavan esikoulukokeilun aloitta-
mista kertomusvuoden syksyllä (28.5. 284 
§); kokopäiväosaston perustamista Santaha-
minan lastentarhaan (28.5. 292 §); määrä-
rahan anomista tarvittavan lisätyövoiman 
palkkaamista varten lastentarhoihin laitok-
silleen 23.8.-31.12. väliseksi ajaksi (17.6. 
316 §); ei-koulukypsien lasten sijoittamista 
lastentarhain lautakunnan alaiseen toimin-
taan lukuvuonna 1971-72 (26.8. 343 §); 
huoneohjelman esittämistä Laajasalon III:n, 
Koulutanhuan päivähoitolaitosta varten 
(26.8. 359 §); erityisopettajan viran perusta-
mista Hakaniemen lastentarhaan (26.8. 376 
§); päivähoitolaitoksen perustamista ja huo-
neiston hankkimista Mellunmäestä Saarise-
län tieltä (9.12. 546 §) sekä erityislastentarha 
Vanamon perustamismäärärahan anomista 
(9.12. 566 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tys määrärahan varaamiseksi v:n 1972 ta-
lousarvioon lastentarhain uudisrakennustöi-
tä varten (25.2. 102 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-

ta: valtuustoaloitetta määrärahan varaami-
sesta v:n 1972 talousarvioon kunnallisen 
lastentarhaseminaarin perustamiseksi (25.2. 
129 §); lasten päivähoidon ja leikkipuistotoi-
minnan järjestämistä Kontulassa koskevia 
ehdotuksia (15.4. 179 §, 17.6. 308 §); Roihu-
vuoren Sos.dem. Naiset -yhdistyksen ehdo-
tusta lämmitettävän parakin rakentamisesta 
Roihuvuoren leikkikentälle (15.4. 194 §); 
toisen suomenkielisen lastentarhan ja ns. 
iltahoidon aloittamista Myllypurossa (26.8. 
346 §); kotiaputoiminnan kehittämistä koske-
vaa valtuustoaloitetta (16.9. 398 §); Keskus-
Sato Oy:n ja Polar-rakennusosakeyhtiön tar-
jousta lastentarhahuoneiston rakentamisesta 
asuintaloon Lauttasaaressa (7.10. 444 §); 
perhepäivähoitokokeilun jatkamista ja laa-
jentamista (7.10. 460 §) sekä lastentarhojen 
iltapäivävuoroja koskevaa valtuustoaloitetta 
(28.10. 488 §). 

Edelleen annettiin lausunnot seuraavien 
lastentarha- ja -seimirakennusten luonnos-
ja pääpiirustuksista ym.: Pihlajisto II, Pyy-
nikin tien lastentarha- ja -seimihuoneiston 
(4.2. 73 §); Kiinteistö Oy Maunulantie 19, 
Maunula III:n (18.3. 154 §); Laajasalo 
II:n, Tahvonlahden lastentarhahuoneiston 
(18.3. 155 §); Juhana Herttuan tie 5:n (15.4. 
178 §); lastentarha Pääskylälle suunnitellun 
huoneiston (15.4. 216 §); Tapanin vainion las-
tentarha- ja -seimirakennuksen (13.5. 225 
§); Roihuvuoren II :n lasten päivähoitolaitok-
sen (26.8. 360 §) sekä Pohjois-Haagaan Teuvo 
Pakkalan tielle suunnitellun lastentarha- ja 
-seimihuoneiston (7.10. 459 §). 

Kiinteistövirastolle annettiin lausunto las-
tentarha Tapiolan huoneiston ostotarjouk-
sesta (18.3. 138 §) sekä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle päivähoitolaitosten sijoituk-
sesta Haagassa (13.5. 228 §). 
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