9. L a s t e n p ä i v ä h o i t o I a u t a k u n t a
Lautakunnan kokoonpano
Lasten päivähoitolautakunnan puh.johtajana t o i m i v.
1974 notaari Liisa Vasama, varapuh.johtajana oi k.
kand. Eeva-Maija Pukkio, sekä jäseninä olivat liikkeenharj. Maiju Ekström, pyhäkoulutyönjoht. Lauri Heikkilä, varat. Tapani Mäntysaari, maat. ja metsät, kand.
Gunnar Niemi, tstosiht. Elsa Stenroos, toimituspääll.
Sirkka Tamminen ja sos.neuvos Kalevi Vatanen. Lisäksi oli yhdeksän varajäsentä.
Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli
kertomusvuonna apul.kaup.joht. Pentti Pusa ja lastentarhanopettajien edustajana lasten päiväkodinjoht. Ulla Lehikoinen.

Kokoukset
Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 23
Pöytäkirjaan kertyi kaikkiaan 807 pykälää.

kertaa.

päivähoidosta perittävät korvaukset
— menettelyohjeiden määrittely (12.12.798 §)

Päätökset
Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita:
Helsingin kaupungin päivähoitosuunnitelma
(19.9.576 §)

laajentaminen sekä kokeilu eräissä lasten päiväkodeissa (15.8.517 §,4.4.276 §)
— kesätoiminta v. 1974 (21.2.134 §), muutokset toimintaan (25.4.313 §)
— lauantaitoiminta kesäaikana sekä 1.9.74 ja 1.1.75
lukien (21.2.136 §,29.8.526 §, 12.12.760 §)
— päivähoitoryhmät: eräiden iltapäiväryhmien toiminta 19.8. lukien (15.3.215 §, 15.8.515 §), iltapäiväryhmien toiminnan lopettaminen eräissä päiväkodeissa
syystoimintakauden alusta lukien (15.8.514 §, 19.9.
563 §), uuden kokopäiväryhmän kokoaminen ja sijoittaminen toistaiseksi päiväkoti Kotikallioon (16.5.
366 §)
— toiminta: aloittaminen eräissä päiväkodeissa (3.1.
82 §, 21.2.113 §, 4.4.243 §, 12.9.569 §), keskeyttäminen Kalevan ja Tukholman päiväkodeissa ja siitä aiheutuvat muutokset muissa päiväkodeissa (16.5.365 §),
muutokset lasten ja koululaisten päiväkodeissa syystoimikauden alusta lukien (15.3.216 §)

1975—79

henkilökunnan omien lasten sijoittaminen päiväkoteihin (15.8.510 §)
leikkikentät
— kesätoiminta 1974 (15.3.209 §)
— päivittäinen aukioloaika sekä toiminnan alkaminen
ja päättyminen talvikautena 1974—75 (15.8.511 §)
— ympärivuotisen toiminnan keskeyttäminen toistaiseksi Yliskylässä (8.8.482 §)
lasten päiväkodit
— aukioloaika: pidennetyn aukioloajan jatkaminen ja

talousarvio ja -suunnitelmat
— tal.arvioehdotuksen hyväksyminen v:lle 1975 (13.6.
414 §)
— tal.suunnitelmaesitys vuosiksi 1976—85
(28.9.
527 §)
virat ja toimet
— täyttäminen: lastenseimen opettajien, puheopettajan ja leikinohjaajien virat (12.12.738 §, 18.6.432 §,
4.4.261 §) ja toimistovirat (4.4.262 §, 8.8.473 §,
12.12.748 §)·

Esitykset
Lautakunta teki khlle vuoden aikana y h t . 41 esitystä,
jotka koskivat mm. seuraavia asioita:
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erityispäivähoito:
— vahvistaminen
(21.2.127 §)

Hgin

kaup.lasten

päiväkodeissa

Helsingin kaupungin lasten päivähoito-ohjesääntöjä lasten päivähoitojohtosääntöehdotus (7.1.3 §)
Lasten päiväkodit (kaupunign)
— hallinnon uudelleenjärjestäminen ja siitä aiheutuvat virkojen järjestelyt Roihuvuoren II lasten päiväkodissa (29.8.528 §)
— huonetilaohjelmat: eräiden päiväkotien
huonetilaohjelmien hyväksyminen ja suunnittelun aloittaminen (17.1. 13 § , 7 . 6 . 3 9 7 §)
— perustaminen: asuntotuotantotoimiston toimesta
Pohjois-Haaga I I I , Itäkeskus III ja Kannelmäki V I
(18.6.449 §), Itäkeskus II, kortt. B1.14 (21.2.139 §)
sekä Itä-Pasila IV Pakkamestarink. 2, VI Rautatieläis e n i ja V I I I Radanrakentajantie (pääpiirustusten hyväksyminen) (21.11.704, 717 §, 18.6.451 §), Jakomäki IV (13.6.415 §), Kannelmäki kortt. 33178/2 ja
33158
(21.2.138 §), Merihaan alue (30.5.392 §),
M y l l y p u r o III (Alakiventie 5) perustam. ja pääpiirustusten hyväksyminen (21.11.716 §), Pihlajamäki tontti 38009/3 (15.3.232 §), Puistolan asemaseutu II (Palovartijanpolku) (18.6.443 §) sekä Savela (10.10.632 §)
— säilyttäminen päiväkotina: Kaleva ja Tukholma
-päiväkotien rakennukset sekä Sturenkatu 12—14:ssa,
sijaitseva rakennus (29.8.522 §, 19.9.584 §, 12.12.

800 §)
— toiminnan jatkaminen pysyvästi tavallisena päiväkotina päiväkoti Oravalassa (15.3.231 §)
— t o i m i t i l a t : ostaminen Etela-Haagasta Tunnelitie 14.
Tomtebon käyttöön (17.1.46 §), päiväkotien Eira ja
Päivölä -yhdistäminen (16.5.364 §), uusien tilojen saaminen päiväkoti Eikalle (17.1.42 §), talon Eläintarhantie 7 varaaminen lasten päiväkodiksi sekä ko. rakennuksen korjaussuunnitelman ja kustannusarvion
laatiminen (19.9.592 §)
— t o n t i n varaaminen päiväkotia varten Laajasalosta
sekä Tuomarin kylästä ja Pakilasta (18.6.447 § , 4 4 8 §)
leikkikentät
— kokovuotisen leikkikentän perustaminen ja leikkikenttärakennuksen rakentaminen Myllypuroon (16.5.
344 § , 1 9 . 9 . 5 8 0 §)

toiminnan ohjauksen suunnittelun ja valvonnan järjestäminen (21.11.739 §)
muut asiat
— asemakaavan muuttaminen: Munkkiniemi t o n t t i
30018/9 (4.4.268 §)
— ei-koulukypsien lasten sijoittaminen lasten päivähoitolkn alaiseen toimintaan (25.4.215 §)
— kuljetuksen järjestäminen v. 1974—75 koululaisten
päiväkotien erityisryhmiin sijoitetuille lapsille (15.3.
164 §)
— liikenneturvallisuutta päiväkoti Herttoniemen lasten osalta edistävät toimenpiteet (30.5.381 §)
— määrärahojen ylittäminen (21.11.740 §)
— päiväkodeissa olevien lasten tapaturmavakuutuksen
laajentaminen (21.11.711 §)

Lausunnot
Lautakunta antoi khlle kertomusvuonna y h t . 57 lausuntoa, jotka koskivat mm. seuraavia asioita:
aloitteet
— Kallion kaup.osan päivähoitopaikkojen lisääminen
(12.12.764 §), kaup.päiväkotien osastojen lakkauttaminen ja uusien päiväkotien suunnittelu (15.8.509 §),
lasten kotihoidon taloudellinen tukeminen (12.12.
788 §) ja riittävän määrärahan varaaminen v. 1975 tai.
arvioon päivähoitosuunnitelman toteuttamiseksi (29.8.
533 §), sairastuneen lapsen päivähoidon järjestäminen
(29.8.534 §)
avustukset, avustusanomukset
— Helsingin kaupunkilähetys ja Lasten Kesä ry (10.10.
6 1 7 , 6 4 0 §) Mannerheimin Lastensuojeluliiton, osastot
(10.10.616 §, 31.10.678 §), Suomen Pelastusarmeijan
säätiö (15.8.503 §) sekä eräät yksityiset lastenpäivähoitoyhdistykset y m . (31.1.85 §, 15.8.504-506 §, 19.9.
595 § , 2 1 . 1 1 . 7 1 2 §)
— v. 1975 talousarvioon merkittäväksi anotut avustukset (8.8.489 §)
kesävirkistystoiminta
— siirtoloiden hallinnollinen järjestely ja kustannukset (21.2.104 §)

virat, palkat
— lasten päivähoitotoimiston henkilökunnan lisääminen (14.2.98 §) ja toimenpiteet henkilökunnan palkkauksen tarkistamiseksi (16.5.362 §)

lasten päivähoito
— järjestäminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asuntoloissa (29.8.531 §), sairaalalkn esitys sairaalain henkilökunnan lasten päivähoidon järjestämisestä (30.5.390 §)
— kirjelmät toimenpiteisiin ryhtymisestä lastentarhaja seimitilanteen parantamiseksi sekä päivähoidon laajentamiseksi ja kehittämiseksi sekä yksityisellä että
kunnallisella sektorilla (9.5.326 §, 16.5.352 §)

yksityiset päiväkodit ym.
— toiminnan kehittäminen (31.10.673 §), leikin ja

lasten päivä hoito laitokset
— opiskelijoiden Lastenhoitosäätiön

perhepäivähoito
— hoidon k o k e i l u l u o n t e i s t a järjestämistä varten varatun määrärahan käyttäminen v. 1975 (31.10.681 §)
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mys (31.10.674 §)
— Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n tarjous päivähoitotilojen hankkimiseksi Pihlajamäen tontilta
38009/3 (8.8.478 §)
— suunnittelujärjestelmän
kehittäminen
(21.11.
741 §)
— toiminnan jatkaminen, lopettaminen: lasten päiväkoti Hanna Rothmanin toiminnan jatkaminen (30.5.
389 §) ja päiväkoti Oravalan toiminnan lopettamista
Susitie 2—6 N:n tiloista koskeva kiint.viraston kirjelmä
(16.5.358 §)
mietinnöt
— nuorisopoliittinen

ohjelmatoimikunta

(10.10.

606 §)
— sairaan lapsen päivähoitoa suunnitteleva työryhmä
(4.4.263 §)
ohjesäännöt
— organisaatiotoimikunnan ehdotus Hels. kaup. lasten päivähoito-ohjesäännöksi (8.8.485 §, 29.8.520 §)
piirustukset
— Konalan, Kontulan IV:n ja Myllypuron (Neulapadontie 6) päiväkotien luonnospiirustukset (16.5.359
§, 19.9.589 §, 10.10.612 §)
— Itä-Pakilan (Etupellontie 4), Konalan (Äestäjäntie
17), Kontulan (Leikkikuja 4 ja Kaarenjalka 7), Koskelan, Mellunmäen (Saanatunturintie 4), Myllypruon
(Neulapadontie 6), Puistokaaren ja Siltamäen (Kiertotähdentie 4) lasten päiväkotien sekä Vuosaaren leikkikenttärakennuksen pääpiirustukset (19.9.596 §, 21.11.
718 §, 15.3.211 §,10.10.621 §, 30.5.383 §, 8.8.478
§, 15.3.210 §, 21.11.719 §, 21.2.148 §)

terveysasemat
— Etelä-Haagan ja Maunulan terveysasemien perustamissuunnitelmat (17.1.22, 21 §)
muut asiat
— Hgin asuntotuotanto-ohjelma 1975—79 (31.10.
665 §)
— Hgin kuvataidetoimikunnan tekemä esitys (9.5.
320 §)
— kantakaupungin osayleiskaava (12.12.781 §)
— opiskelijoiden lastenhoitosäätiön ylläpitämien lasten päivähoitopaikkojen siirtäminen Hgin kaupungille
(18.6.440 §)
— sosiaalitoimen historiatoimikunnan suunnittelma
suppeahkon historian laatimisesta (17.1.20 §)
— ulkoilupihan muodostamista kortteliin 13 koskeva Vironniemen lasten päiväkodin lasten vanhempien
kirjelmä (4.4.260 §).
Lisäksi kh pyysi lautakunnalta selvitystä mahdollisuuksista saada kertomusvuoden aikana käyttöön
kvston hyväksymät ja sosiaalihallituksen vahvistamat
1497 uutta päivähoitopaikkaa ja 200 perhepäivähoitopaikkaa (21.11.732 §).
muille kuin khlle annetut lausunnot
Ikn toimialaan kuuluvista erilaisista asioista annettiin
yht. 24 lausuntoa seuraavasti:
— terveyslklle (15.3.186 §)
— yhdistyksille ja liitoille ym. (15.3.166, 168 §, 9.5.
330 §, 10.10.609 §)
— yksit, henkilöiden kirjeitä koskevia lausuntoja
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