
15. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakunnan puheenjohtajana 
toimi v. 1972 edelleen notaari Liisa Vasama 
ja kokoonpano oli v. 1972 muuten sama kuin 
edellisenä vuonna paitsi että varajäsen kaup-
patekn. Liisa Oksasen tilalle tuli tstosiht. 
Elsa Stenroos ja sair.hoit. Catharina Fabri-
ciuksen nimi muuttui Virolaiseksi. Kaupun-
ginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
edelleen apul.kaup.joht. Pentti Pusa ja sih-
teerinä siht. Marja Kaarmo. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden 
aikana 18 kertaa ja käsitteli 670 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna 
tekemät päätökset koskivat mm. seuraavia 
asioita: 
— virkojen täyttäminen: lastenseimen- ja 
lastentarhanopettajien virat (13.1. 6, 7, 21 §, 
3.2. 47 §, 23.3. 165, 185 §, 18.5. 294 §, 5.6. 
329, 330, 343 §, 17.8. 414—417 §, 28.9. 491, 
492, 498 §, 19.10. 518 §, 9.11. 575 §, 14.12. 
640, 641 §), eräisiin lastentarhoihin laitoksi-
neen ja lasten leikkikenttätoimintaan perus-
tettujen uusien virkojen täyttäminen niitä 
haettavaksi julistamatta (24.2. 110 §), leikin-
ohjaajien ja apul.leikinohjaajien virat (13.1. 
8 §, 4.5. 268 §, 7.9. 469 §, 30.11. 619 §), toi-
mistoapulaisen, kanslistin ja apul.kirjanpi-
täjän virat (23.3. 164 §, 4.5. 259 §, 9.11. 
572—574 §); 
— toiminnan aloittaminen: lastentarha- ja 
-seimi Meritähti, Veräjämäen lastentarha ja 
-seimi, lastentarha ja päiväkoti Kotikallio, 

lastentarha ja -seimi Kuusikko, uudet lasten-
tarhat ja -seimet (13.1. 13 §, 24.2. 111, 112 §, 
2.3. 147 §, 28.9. 504 §), kesäleikkitoiminnan 
ja yhden uuden kokovuotisen leikkikentän 
toiminnan alkaminen (13.4. 233 §); 
— kesä- ja lauantaitoiminta lastentarhoissa 
ja -seimissä sekä koululaisten päiväkodeissa 
v. 1972 (3.2. 52 §, 23.3.192 §) sekä päivähoito-
laitosten lauantaitoiminta (3.2. 80 §, 14.12. 
644 §); 
— laitosten toiminnan muutokset syysluku-
kauden 1972 alusta lukien (5.6. 351 §, 17.8. 
424 §); 
— Leppäsuon lasten sijoittaminen (3.2. 45 b 
§); 
— valtionavun anominen lastentarhoille ja 
-seimille, päiväkodeille sekä esikoulukokeilua 
varten (3.2. 90 §, 5.6. 321 §, 17.8. 402 §, 30.11. 
630 §); 
— taloussuunnitelman laatimisohjeitten mu-
kaisten vastuu- ja yhteyshenkilöiden asetta-
minen sekä alustava tavoitesuunnittelu ja 
ehdotus lautakunnan taloussuunnitelmaksi 
v:ksi 1974—1983 (13.1. 39 §, 3.2. 87 §, 18.5. 
292 §); 
— v:n 1973 talousarvioehdotuksen hyväksy-
minen, perusteiden määrääminen sen laati-
mista varten sekä siihen merkittävät eräät 
määrärahat (23.3. 190 §, 18.5. 309 §, 5.6. 340 
§); 
— edustajien nimeäminen taloudellisemman 
rakentamisen aikaansaamiseksi asetettavaan 
neuvotteluryhmään (4.5. 261 §); 
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Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
kertomusvuonna esitys mm. seuraavista 
asioista: 
— virkojen perustaminen, täyttäminen ym. : 
uusien vakinaisten virkojen perustaminen v. 
1973 valmistuviin päivähoitolaitoksiin ja v. 
1973 talousarvioon ehdotettava henkilökunta 
(18.5. 303, 310 §), lastentarhanopettajien vi-
ransijaisia koskevien sosiaalihallituksen pää-
tösten laajentaminen (17.8. 406 §), eräitten 
uusien virkojen täyttäminen lastentarhain-
toimistossa, lastentarhoissa laitoksineen ja 
lasten leikkikenttätoiminnassa niitä haetta-
vaksi julistamatta (30.11. 631 §); 
— määrärahaesitykset lasten kesävirkistys-
toiminnan järjestämistä varten (3.2. 82 §), 
osakehuoneistojen ostamiseksi lastentarha-
tarkoitukseen v. 1973 (2.3. 151 §), seuraavien 
lastenseimien ja -tarhojen perustamista ja/tai 
toiminnan jatkamista varten: Sakara, Kos-
kelanrinne, Pirjo, Pihlajisto I, Haavikko, 
Lapinmäki, Siltamäki, Tapanila, Tapanin-
vainio ja Pakkala (3.2. 69, 76 §, 13.4. 237 §, 
18.5. 313 §, 15.6. 377 §, 19.10. 536 §); Puotilan 
lastentarhaan perustettavan erityisosaston 
välineistön hankkimista varten (9.11. 588 §), 
lisätyövoimaa varten lastentarhoissa laitoksi-
neen aikana 23.8.—31.12.72 (5.6. 331 §), las-
tentarha ja -seimilasten sairastuvuustutki-
muksen jatkamista ja loppuunsaattamista 
varten (14.12. 646 §); 
— uusien päivähoitolaitosten ym. perusta-
minen ja toiminnan jatkaminen: uusien päi-
vähoitolaitoshuoneistojen huonetilojen hy-
väksyminen ja toiminnan perustaminen, 
Lauttasaaren Kotkankallion lastentarhalle 
rakennettavaan huoneistoon perustettava li-
sätoiminta, uusien iltapäiväosastojen perus-
taminen (24.2. 107 §, 3.2. 75 §, 23.3. 193 §), 
kahden uuden kokovuotisen leikkikenttätoi-
minnan perustaminen (23.3. 191 §), lasten 
päivähoitolaitoksen perustaminen Kannel-
mäkeen ja Itä-Pasila IV:ään (5.6. 328 §, 
30.11. 620 §), Koululasten päiväkodin perus-
taminen ja toiminnan jatkaminen Rintinpo-
lun ja Suursuon nuorisotiloissa sekä Jako-

mäessä (15.6. 389 §, 30.11.618 §, 14.12.666 §); 
— huoneistot, rakentaminen, korjaustyöt, 
tontit ym.: Leppäsuon lastentarhan korjaus-
töiden aloittaminen kiireellisesti ja huoneisto-
kysymyksen ratkaiseminen (3.2. 45b §, 17.2. 
98 §), lastentarha ja -seimi huoneistojen hank-
kiminen Lauttasaaresta ja lisätilojen hankki-
minen lastentarha Marjalan käyttöön (7.9. 
462 §, 28.9. 497 §), tonttien saaminen lasten-
tarhatarkoitukseen ja Etelä-Haagan tontin 
valmistaminen päivähoitolaitoksen rakenta-
mista varten sekä Konalan tonttien varauk-
sen jatkaminen (24.2. 101 §, 23.3. 162 §, 13.4. 
224 §); 
— toiminnalliset suunnitelmat: Kannelmäen 
ja Pohjois-Haagan alueiden korttelikoulut, 
lastentarhat ja nuorisokeskus (18.5. 300, 301 
§); 
— muut asiat mm.: soveltavan esikouluko-
keilun aloittaminen syksyllä 1972 (18.5. 304 §, 
17.8. 418 §), lastentarha Aulangon ulkoiluti-
lan lisääminen (17.8. 401 §), Kampin alueen 
kaavarungon leikkikenttäalueiden suunnit-
telu (7.9. 453 §), anomus kiinteistölautakun-
nalle kahden viipalerakenteisen lastentarha-
ja -seimirakennuksen pystyttämisestä Lapin-
lahdenkatu 6:n tontille sekä esitys yleisten 
töiden lautakunnalle v. 1973 talousarvioon 
tarkoitetuista lastentarhain uudisrakennus-
töistä (13.1. 33 §, 3.2. 63 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle ahtamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— virat: toimistohenkilökunnan lisäämistä 
lastentarhain toimistossa koskeva aloite (2.3. 
146 §), lastentarhain apulaistarkastajan viran 
hakijat (19.10. 521 §); 
— lasten päivähoitolaitosten ym. huoneti-
lat, rakennukset, tontit ym.: lastentarhojen 
ja -seimien Pirjo (Maunula), Tahvonlahti, 
Itä-Pasila I, Roihuvuoren lasten päivähoito-
laitoksen ja vanhusten asuintalon sekä Pato-
lan lasten päivähoitolaitoksen pääpiirustuk-
set (3.2. 91 §, 23.3. 167 §, 17.8. 428, 404 §, 
14.12. 659 §), lastentarhojen ja -seimien Itä-
Pasila I, ja Leppäsuo sekä Koulutanhuan ja 
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Patolan lasten päivähoitolaitoksen luonnos-
piirustukset (23.3. 161, 174 §, 15.6. 376 §, 
28.9. 503 §), Ebeneserkodin kiinteistössä toi-
mivan kaupungin lastentarhan ja -seimen 
huonetilojen osittainen luovuttaminen las-
tentarhaseminaarille (13.4. 240 §), Helsingin 
Diakonissalaitoksen esitys Pitäjänmäen las-
tenkodin tyhjäksi jääneen vauvaosaston käy-
töstä (2.3. 150 §), Hakan tarjous päivähoito-
laitoshuoneiston rakentamisesta Pohjois-
Haagaan (4.5. 270 §), ehdotus Roihuvuoren 
toisen lastentarhan ja -seimen rakentamisesta 
(9.11.589 §), Barnavärdsföreningen i Finland-
yhdistyksen tarjous tilojen vuokraamisesta 
kaupungille mm. lasten päivähoitolaitosta 
varten (30.11. 606 §), Lauttasaaren lastentar-
hatontit (24.2. 101 §); 
— päivähoito laitosten ym. perustaminen: 
lasten päivähoitolaitoksen perustaminen Itä-
Pakilaan ja Pohjois-Haagaan (19.10. 520 §, 
30.11. 608 § ja 7.9. 460 §), lasten päivähoito-
laitoksen, korttelikoulun ja vanhusten asuin-
talon perustaminen Koskelaan (28.9. 488 §) 
sekä koululaisten päiväkodin perustamista 
ja leikkikenttätilannetta Kontulassa koskevat 
aloitteet (7.9. 451,452 §); 
— erityislastentarhat: kolmannen kuulo-
vammaisten erityisosaston ja kotiohjaajan 
toimen perustamista koskevat Kuulovam-
maisten Lasten Tuki-yhdistyksen aloitteet 
sekä aloite Solhällan lastentarhan säilyttämi-
sestä erityislastentarhana ja erityisopettajan 
viran perustamisesta (5.6. 345, 346, 349 §); 
— ohjattu perhepäivähoito: päivähoitoko-
mitean aloite kokeilun laajentamisesta Kam-
pin alueelle sekä ohjattua perhepäivähoitoa 
koskeva suunnitelma ja tarvittavat määrä-
rahat (3.2. 45a §, 7.9. 445 §); 
— päivähoitopaikkojen lisääminen: puoli-
päiväosastojen lisääminen Lauttasaaressa, 

kokopäiväpaikkojen määrää ja budjetin mää-
rärahoja koskeva valtuustoaloite (lastentar-
hojen lautakunnan 10-vuotissuunnitelma) se-
kä selvitys, miksi lastentarha ja -seimi sekä 
koululasten päivähoitopaikkojen lisäys ei ole 
toteutunut pitkän tähtäyksen taloussuunni-
telmien mukaisesti (7.9. 458 §, 19.10. 545, 
546 §); 
— leikkipuistot: sadesuojia sekä leikkikent-
tien ja -puistojen valaistusta koskevat val-
tuustoaloitteet (23.3. 179, 195 §); 
— esikoulun kehittäminen: koulusuunnit-
telutoimikunnan esitys vastuuorganisaatio-
kysymyksen järjestämiseksi, esikoulua kos-
keva selvitys (18.5. 305 §, 9.11. 583 §); 
— avustukset: Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Myllypuron osaston avustusanomus 
(23.3.206 §); 
— ehdotus tutkimuksen suorittamiseksi 
»kuulokojepankin» perustamista varten (2.3. 
152 §); 
— tarkastukset: vuositilintarkastajien kerto-
mus v. 1971 lastentarhojen osalta sekä kiin-
teän omaisuuden tarkastajien kertomus v. 
1971 (17.8. 403 §, 7.9. 450 §). 

Lisäksi annettiin lausunto Kaarina Vuoris-
tolle, Helsingin Lastentarhanopettajayhdis-
tyksen puheenjohtajalle Anja Roos'ille ja 
Helsingin Kunnallisvirkamiehet ja -toimi-
henkilöt ry :n Lastentarhanopettajien alaosas-
ton puheenjohtajalle Marja Ahtiaiselle hei-
dän epäpätevän työvoiman käyttöä lastentar-
hain opettajien viransijaisina koskevasta kir-
jelmästään (13.4. 236 §), kiinteistölautakun-
nalle lausunto lasten päivähoitolaitoksen pe-
rustamisesta Saariselän tie 4: ään Palkki Oy:n 
tekemän tarjouksen pohjalta (28.9. 510 §) 
sekä rakentamisohjelmatoimikunnalle lau-
sunto Helsingin asuntotuotanto-ohjelmasta 
1973—1977 (9.11. 576 §). 
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