
14. Lastensuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastensuojelulautakunnan puheenjohtajana 
toimi v. 1972 edelleen valtiotiet.kand. Erkki 
Tuomioja ja kokoonpano oli muuten sama 
kuin edellisenä vuonna, paitsi että varajäsen 
ekon. Panu Haapalan tilalle tuli päätoim. 
Raija Riihinen. Kaupunginhallituksen edus-
tajana lautakunnassa oli edelleen apul.kaup. 
joht. Pentti Pusa. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 15 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykäläluku oli 
432. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmät pää-
tökset koskivat mm. seuraavia asioita: Tai-
vallahden nuorisokodin asuntolatilojen käyt-
tö vajaamielisten nuorten asuntolana (16.2. 
70 §), viraston koulutustoiminta v. 1972 (15.3. 
112 §), toimenpiteet Nuorten työkodin työ-
toiminnan käynnistämiseksi (15.3. 121 §), 
suojelukasvatustoimiston ja -laitosten kevät-
seminaarin järjestäminen (12.4. 141 §), ta-
loussuunnitelman hyväksyminen v. 1974— 
1983 (25.4. 150 §), lastensuojelutoimen osuus 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huol-
lon tehostamisessa (2.5. 152 §), Maunulan, 
Pohjois-Haagan ja Koskelan nuorisokodin 
toiminnan aloittaminen ja luonnospiirustus-
ten hyväksyminen (10.5. 161,163 §,6.6.212§), 
luku- ja kirjoitushäiriöisten ja puhevikaisten 
oppilaiden opettaminen Oppilaskoti Toivo-
lan koulussa (10.5. 172 §), kasvatusneuvolan 
ohjesäännön hyväksyminen (6.6. 202 §), Hel-
singin Diakonissalaitoksen Pitäjänmäen las-

tenkodin vauvaosaston käyttö (23.8. 266 §), 
viraston henkilökunnan koulutusseminaarin 
ohjelman hyväksyminen (23.8. 285 §), per-
hehoidon tehostaminen (13.9. 301 §), Pasilan 
kehitysvammaisten asuntolan huoneohjel-
man vahvistaminen (22.11. 369 §), Pasilan 
päivähuoltolan perustamissuunnitelman hy-
väksyminen (22.11. 385 §), pitkän tähtäyksen 
suunnitelman v. 1974—1983 tasapainoitus 
(28.12. 403 §), tiedotusseminaarin järjestä-
minen lastensuojelulautakunnan jäsenille, jul-
kisen sanan edustajille ja lastensuojeluviras-
ton johtaville työntekijöille (28.12. 404 §) 
sekä asumuserosovittelijain määrääminen 
(28.12. 421 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
sijaisvanhempien koulutus- ja tiedotustilai-
suuden järjestäminen (19.1. 39, 51 §, 23.8. 
277 §, 28.12.428 §), sosiaalilääkärintoimiston 
määrääminen koulutuskasvatusneuvolaksi 
(16.2. 68 §), koulukuraattorityön kehittämi-
nen (16.2. 79 §), perhehoidon tehostaminen 
(16.2. 81 §), Sofianlehdon vastaanottokodin 
osasto 8 :n muuttaminen vajaamielisosastok-
si ja Oulunkylän erityislastenkodin käyttö 
(15.3. 104 §, 6.6. 255 §), Helsingin Diakonis-
salaitoksen Pitäjänmäen lastenkodin tyhjäksi 
jääneen vauvaosaston vastainen käyttö (15.3. 
105 §), vajaamielislaitosten valtionavun ano-
minen Sofianlehdon vastaanottokodin vajaa-
mielisosastoille ja vastaanottokodin Il-ra-
kennuksen vastainen käyttö (12.4. 138 §), 
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henkilökuntatutkimuksen raporttien II ja III 
painatus (12.4. 142 §), Oulunkylän erityislas-
tenkodin huonetilaohjelma ja muutospiirus-
tukset (2.5. 153 §), lautakunnan 50-vuotis-
toiminnan juhlajärjestelyt (24.5. 196 §), työn-
ohjauksen järjestäminen virastossa syyskau-
della 1972 (23.8. 278 §), vajaamielisten kes-
kuslaitoksen perustaminen ja siitä johtuvat 
toimenpiteet (13.9. 300 §), lautakunnan huos-
tassa olevien huollettavien tapaturmavakuu-
tus ja vastuuvakuutus (25.10. 334 §), lasten-
suojelutoimen alaisten laitoskoulujen siirtä-
mistä koulutoimen alaisuuteen (25.10. 344 §), 
Kallion nuorisokodin Wallininkatu 4:ssä si-
jaitsevien huoneistotilojen käyttö sosiaalisia 
sopeutumisvaikeuksia osoittaneiden koulu-
ikäisten lasten päivätukitoimintaan (25.10. 
348 §), lasten päivähoitopalvelujen lisäämi-
nen Kontulassa ja Maunulassa (25.10. 350 §), 
perustamissuunnitelma Pohjois-Haagan nuo-
risokodin toiminnan aloittamiseksi (25.10. 
352 §), Laajasalon nuorisokodin tilojen käyt-
tö vajaamielisten hoito- ja asuinpaikaksi (22. 
11. 375 §), viraston organisaation kehittä-
mistä (28.12. 413 §), lisäksi annettiin esitys 
taloussuunnittelu toimikunnalle v. 1974— 
1983 pitkän tähtäyksen taloussuunnitelman 
alustavasta tavoiteasettelusta sekä talous-
suunnitelman laatimisesta vastaavien vastuu-
ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä (19.1.49 §) 
sekä kaupunginvaltuustolle Kallion nuoriso-
kodin toiminnan lopettamisesta (13.9. 287 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
tms. varten tehtyjä avustusanomuksia: »Ih-
minen puhtaaksi — aineet pois» -päätoimi-

kunnan kampanja (19.1. 4 §), yleishyödyllis-
ten yhdistysten toiminta (10.5. 162 §), A-
klinikkasäätiön nuorisoaseman ja hoitoko-
din ylläpito v. 1973 (16.8. 243 §), vapaan ko-
keilukoulun kannatusyhdistyksen toiminnan 
tukeminen (23.8. 262 §), Vihreä Keidas -yh-
distyksen toiminnan tehostaminen (23.8. 275 
§), Suomen Kuntoutusliiton kerhotoiminnan 
järjestäminen (23.8. 276 §) ja Suomen Valko-
nauhaliiton neuvonta-asematoiminta (25.10. 
336 §). 

Lisäksi annettiin lausuntoja, jotka mm. 
koskivat Koskelan nuorisokodin pääpiirus-
tuksia (19.1. 18 §), yleisöpalvelumusiikin 
hankkimista lastensuojeluvirastoon (19.1. 26 
§), Killinmäen keskuslaitoksen muutettuja 
luonnospiirustuksia (15.3. 103 §), Kehitys-
vammatuki 57 — Stöd för utvecklingshäm-
made -r.y:n lainahakemusta (23.8. 270 §), 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland -yh-
distyksen lisälaina-anomusta (25.10. 314 §), 
nuorisoaseman lisätilojen varaamista (23.8. 
274 §), lastensuojelutoimen opettajien mää-
rävuosilisää koskevaa hakemusta (25.10. 315 
§), yksityisten päivähoitolaitosten asemaa 
tutkineen työryhmän mietintöä (22.11. 364 §) 
sekä kasvatusneuvolaohjesääntöluonnosta 
(22.11.383 §). 

Vielä annettiin lausuntoja sosiaalihallituk-
selle seuraavista avustusanomuksista: vajaa-
mielisten avohuolto (19.1. 42 §), hoitopeda-
gogisen Rudolf Steiner -koulun kannatus-
yhdistyksen koulumuotoisen päivähuoltolan 
perustaminen (16.8. 236 §) sekä Helsingin 
seurakuntien diakoniakeskuksen v:n 1973 
avohuolto (28.12. 391 §). 

409 




