
17. Kotitalouslautakunnan toimisto 

Yleistä. Kotitalouslautakunnan järjestä-
mille kursseille osallistui v. 1973 kaikkiaan 
3 338 henkilöä, muuhun toimintaan (havain-
toesitykset, esitelmät, leikkuupalvelu ja ku-
donta) osallistui 6 203 henkilöä ja neuvontaa 
puhelimitse ja henkilökohtaisesti sai 8 619 
henkilöä. 

Lautakunnan toimistosta lähetettyjen kir-
jelmien luku oli 430 ja toimistoon saapunei-
den 296. Laskuja hyväksyttiin 401. 

Toimihenkilöt. Kotitalouslautakunnan pal-
veluksessa oli kertomusvuonna vakinaisina: 
kotitalousneuvonnan tarkastaja, kuusi ta-
lousopettajaa, kotitalousneuvoja, neljä käsi-
työnopettajaa sekä kolme käsityöneuvojaa. 
Toimistossa oli lisäksi 16 tuntiopettajaa sekä 
toimistonhoitaja. 

Toimipaikat. Lautakunnan toimisto oli 
Fabianinkatu 32:ssa, jossa annettiin myös 
opetusta ja neuvontaa. 

Opetus- ym. toiminta tapahtui 17 eri pai-
kassa, nim. seitsemässä lautakunnan omassa 
opetushuoneistossa sekä seuraavien esikau-
punkialueiden kansakouluissa: Etelä-Haaga, 
Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Lauttasaari, 
Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Puotinharju, Ve-
sala, Vuosaari ja Yliskylä. Ruotsinkielinen 
opetus keskitettiin ruotsinkielisessä työväen-
opistossa sijaitsevaan opetuskeittiöön. Lau-
takunnan omia opetustiloja luovutettiin kan-
sakoulujen ja nuorisotoimiston ym. käyt-
töön. 

Toiminta. Ruokatalouden, käsitöiden ja 
kodinhoidon neuvontaa varten järjestettiin 
erilaisia kursseja, havaintoesityksiä, esitelmiä 
ja puhelinpalvelua seuraavasti: 

Talouskurssit 

— ruoanvalmistuskursseja 
— erikoiskursseja . . 
— voileipäkursseja. . 
— leipomakursseja. . 
— kursseja miehille 
— havaintoesityksiä 

kurs-
sien 

luku-
määrä 

60 
32 
31 
25 
10 

101 

osal-
listu-
jien 

määrä 

660 
477 
337 
181 
116 

2 173 
Yhteensä 3 944 

kurs- osal-
.. . ... . sien listu-Kasityokurssit luku_ j i e n 

määrä määrä 

— ompelukursseja . . . . . . 119 1 387 
— hattukursseja 19 180 
— leikkuupalvelua — 3 680 
— kutomista — 350 

Yhteensä 5 597 

Ruokatalousneuvontaa annettiin seuraa-
villa kursseilla: ruuanvalmistuskurssit, voi-
leipä· ja pikkulämminkurssit, leipomiskurs-
sit, kutsuruoka-ja jouluruokakurssit, nopea-
tekoiset ruuat ja »vihreä linja» — terveellistä 
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ruokaa. Ruuanvalmistuskurssit pidettiin elä-
keläisille, koululaisille, miehille, nuorisoker-
holaisille, näkövammaisille, diabeetikoille, 
laihduttajille ja perhepäivähoitajille sekä 
kurssit ruuanvalmistuksessa ja kodinhoidos-
sa työväenopiston kotiapulaispiirin oppilail-
le. Lisäksi pidettiin havaintokurssit lasten-
tarhojen keittäjille sekä ruuanvalmistuskur-
sit työmaaruokaloiden emännille. Kursseilla 
opetettiin käytännön ruuanvalmistuksen li-
säksi työvälineoppia, ostamista, ravinto-op-
pia ja suositeltavia työmenetelmiä. 

Neuvoloissa oli esityksiä raskausajan ruo-
kavaliosta. 

Havaintoesityksiä annettiin mm. seuraa-
vista aiheista: pakastaminen ja pakasteiden 
käyttö, teollisuuden valmiit ja puolivalmiit 
ruuat, eläkeiän ravinto, kevyt ruokavalio, 
salaatit, joulun ruokia, makkaraa eri muo-
doissa, pääsiäisruokia, iltapala vähällä vai-
valla, kastikkeet, varhaisaamiainen, juustos-
ta voimaa. Kahdessa opetuskeittiössä pidet-
tiin havaintoesityksiä säännöllisesti noin ker-
ran viikossa. Näissä tilaisuuksissa annettiin 
ajankohtaisia ruoka- ja leivontaohjeita ja 
esiteltiin markkinoilla olevien valmiiden ja 
puolivalmiiden tuotteiden käyttöä. 

Pukuompelu- ja hattukursseilla opetettiin 
ompelemaan uut ta ja korjaamaan vanhaa se-
kä käyttämään kaavoja. Leikkuu-ja ompelu-
palveluun liittyi kaksi sovitusta. Kangaspui-
den lainaustoiminnassa annettiin käytön neu-

vontaa. Kangaspuissa kudottiin mattoja, raa-
nuja ja matkahuopia. 

Puhelinneuvontaa annettiin toimistossa ja 
jonkin verran myös opetuskeittiöissä. Lauta-
kunnan toimistoon tuli vuoden aikana 4 619 
kyselyä ja opetuskeittiöihin noin 4 000 pu-
helua. Puhelimitse annettu kuluttajavalistus 
käsitti sekä ruokatalouteen että kodinhoi-
toon liittyviä asioita, kuten lattioiden hoito-, 
vaatteiden pesu- ja tahrojen poisto-ohjeita, 
dieettiohjeita, säilöntäohjeita jne. Kotitalous-
koneiden ja laitteiden hankintaan ja käyttöön 
liittyviä asioita kyseltiin runsaasti. Lisäksi 
tiedusteltiin lautakunnan kursseista ja muus-
ta toiminnasta. 

Näyttelyt. Lautakunta osallistui yhteistyös-
sä terveydenhoitoviraston, urheilu- ja ulkoi-
luviraston sekä eräiden järjestöjen kanssa 
Maailman terveysjärjestön 25-vuotisjuhla-
näyttelyyn »Syö ja liiku terveesti». Näyttely 
oli Pirkkolan urheilupuistossa avoinna huhti-
kuussa. Kotitalouslautakunnan opettajat 
neuvoivat kävijöille terveellisten eväiden val-
mistusta. 

Kerhot. Kotitalouslautakunnalla oli kolme 
omaa kerhoa: Vallilan äitikerho, Torstai-
kerho ja Käpylän kotitalouskerho. Näiden 
yhteinen jäesnmäärä oli 133. 

Tulot ja menot. Tuloja oli kurssitoiminnas-
ta 49 933 mk sekä vuokratuloja 2 552 mk ja 
muita tuloja 6 687 mk eli yht. 59 171 mk. 

Menoja oli kertomusvuonna 717 458 mk. 
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