
12. L a s t e n s u o j e i u l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakun-
nan puh.johtajana to imi kertomusvuonna terv.sisar 
Sirkka-Liisa Nieminen, varapuh.johtajana varat Tapa-
ni Mäntysaari sekä jäseninä olivat piirisiht. Anita Kevät-
salo, fil.maist. Anna-Liisa Aro, lääk. ja kir.tr i Kerttu 
Louhivuori, toiminnanjoht. Margareta Aminof f , valis-
tussiht. Kerttu Vainio, erityisop. Tauno Marjala ja rva 
Rakel Lehtokoski. Sihteerinä to imi Vesa Virtanen ja 
14.8. lukien Marja Kaarmo sekä kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli pastori Jouni Apajalahti. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa ja 
pöytäkirjaan kertyi 493 pykälää. 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten johtokunnan puh. 
johtajana to imi Sirkka-Liisa Nieminen, sihteerinä Vesa 
Virtanen ja 4.9. lukien Marja Kaarmo sekä jäseninä oli-
vat Tapani Mäntysaari, Margareta Aminof f ja Rakel 
Lehtokoski. Kaupunginhallitusta edusti kansak.op. In-
keri Airola. Johtokunta pit i kertomusvuonna 15 ko-
kousta, pöytäkir jan pykäliä oli 250. 

Vajaamielislaitosten johtokunnan puh.johtajana toimi 
Kerttu Vainio, sihteerinä Lea Pitkänen ja 25.9. lukien 
Kastehelmi Haverinen sekä jäseninä olivat Anita Kevät-
salo, Kerttu Louhivuori, Tauno Marjala ja Sirkka Sy-
vänne. Kaupunginhallitusta johtokunnassa edusti In-
keri Airola. 

Johtokunta pit i kertomusvuoden aikana 12 kokousta 
ja pöytäkirjassa oli kaikkiaan 56 pykälää. 

Jaostot. Lastensuojelulautakunnassa on viisi vuodeksi 
kerrallaan asetettavaa jaostoa: lastenhuolto-, suojelu-
kasvatus-, elatusapu-, väestöasiain- ja vajaamielishuol-
tojaosto, joka toimi i vajaamielislaitosten johtokunta-
na. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

— hoitomaksujen tarkistaminen 13.2. 70 §, 11.6 
243 § 

— lasten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa har-
joittavien järjestöjen ja laitosten avustaminen v. 
1973 (10.4. 144 §) 

— lastensuojelulkn alaiset laitokset: lähikasvattajien 
pätevyysvaatimukset (10.4. 147 §), säästösopimuk-
sen tekeminen laitoksissa olevien työssäkäyvien 
nuorten kanssa (10.4. 136 §) 

— lastensuojeluviraston koulutustoiminta v. 1973 
(6.3. 83 §) 

— Mellunmäen päivähuoltolan pääpiirustusten hyväk-
syminen (13.2. 60 §) 

— nuorisokodit: Koskelan ja Pohjois-Haagan nuoriso-
kodin toiminnan aloittaminen (6.3. 89 §, 13.2. 
64 §) 

— osallistuminen pitkän tähtäyksen toiminta- ja ta-
loussuunnitteluun (16.10.1973 § 371), 

— vajaamielisten hoi to: Kuusaan keskuslaitoksesta 
poistettavien helsinkiläisten hoidon järjestämisestä 
aiheutuvat toimenpiteet ja henkilöjärjestelyt (8.5. 
180 §) 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna kaupun-
ginhallitukselle 62 esitystä, jotka koskivat mm. seuraa-
via asioita: 
— Hgin kaupungin vajaamielisten keskuslaitostoimin-

nan alottamisen tarkistettu suunnitelma (29.5. 
196 §) 

— invalidilippujen myöntäminen Vaihetyökeskuksen 
työoppilail le (27.11. 441 §) 

— Killinmäen keskuslaitoksen suunnittelutoimikun-
nan työn jatkaminen (16.10. 393 §) 

— koulukuraattorin kehittäminen (6.3. 82 §) 
— koulutusneuvolan asiantuntijaryhmän asettaminen 

(25.9. 357 § ja neuvolan toiminnan aloittaminen 
sosiaalilääkärin toimistossa syksyllä 1973 (14.8. 
294 §) 

— lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitopäivämak-
sutaksan vahvistaminen (18.12. 481 §) 
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— lautakunnan huostassa olevien lasten vierailu Tans-
kaan ja tanskalaislasten vastavierailu (11.6. 253 §) 

— lastensuojeluviraston työnohjauksen järjestäminen 
1974 (18.12. 489 §) 

— Nukarin lastenkoti, asuntolaosaston perustaminen 
ja huonetilojojen hankkiminen sitä varten (13.2. 
69 §) 

— oppilaskoti Toivolan hoitopaikkaluvun alentami-
nen (6.3.81 §) 

— osallistuminen Turun kaupungin lastensuojeluviras-
ton 50 vuotisjuhlaan(6.11. 425 §) 

— Pasilan päivähuoltolan perustaminen ja uusi huo-
netilaohjelma (14.8. 303 §) ja uusitun perustamis-
suunnitelman hyväksyminen (27.11. 443 §) 

— palkat ja palkkiot: lastensuojelutoimen alaisten las-
ten- ja nuorisonhuoltolaitosten henkilökunnan 
palkkauksen tarkistaminen (10.4. 146 §) sekä huol-
totarkastajien ja näistä vastaavien sosiaalityönteki-
jöiden sekä johtavien huoltotarkastajien palkkauk-
sen tarkistaminen (29.5. 219 §) 

— perhesijoitustoiminnan tehostamiskampanjan mää-
rärahat (13.2. 73 §) 

— sijaisvanhempien neuvottelu- ja virkistystilaisuuk-
sien ja Isuovn asiamiesten kokousten järjestämi-
nen kevätlukukaudella 1974 (18.12. 487 §) 

— Siltavuoren nuorisokodin muuttaminen suojelukas-
vatukselliseksi laitokseksi (4.9. 333 §) 

— Tutkinta-aseman toiminnan kehittäminen (6.11. 
412 §) 

— vaihetyökeskus, lisätilojen hankkiminen (27.11. 
439 §) 

— vastaanottokoti Lemmilä, auton hankkiminen 
(11.6. 244 §). 

Lisäksi lautakunta teki muille elimille neljä esitystä, 
joista mainittakoon 
— esitys lääkintöhallituksen spesiaaliteettineuvottelu-

kunnalle sosiaalilääkäritoimiston saattamiseksi las-
ten psykiatrian erikoisalan koulutuspaikaksi(16.10. 
386 §) 

Lausunnot. Kertomusvuonna lautakunta antoi 50 lau-
suntoa, joista khlle 36, sosiaalihallitukselle 10 ja muil-
le 4. Khlle annetut lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: 
— Arkadian nuorisoklinikan johtosäännön luonnos 

(16.10. 384 §) 
— eräiden järjestöjen avustusanomukset (14.8. 301 §) 
— »Ihminen puhtaaksi - aineet pois» toiminnan jatka-

minen rahoittaminen (27.3. 115§) 
— koulutusneuvolatoiminnan aloittaminen Helsingis-

sä (29.5. 200 §) 
— lapsiperheiden asumistukiasioiden hoidon siirtymi-

nen huoltovirastolle (11.6. 246 §) 
— lasten päivähoitokomitean mietintö (17.7. 272 §) 
— Sofianlehdon vastaanottokodin B-rakennuksen 

muutospiirustukset (13.2. 72§), . yleisanestesiassa 
suoritettavaa hammashoitoa koskeva asia (18.12. 
479 §) 

Muil le elimille annetuista lausunnoista mainittakoon 
— lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Mal-

min aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelman lop-
puraportista (27.11. 448 §) ja yleis kaavaosaston 
saneeraussuunnitelmasta (8.5. 176 §). 
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