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7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimiston päätettiin1) sallia ylittää v:n 1936 riittämättömiä 
tarverahojaan 689: 70 markkaa. 

Työnvälitystoimiston toimistonjohtajaksi valittiin 2) huoltoviraston yli-
määräinen apulaisjohtaja S. Seppälä. 

Työnvälitystoimiston merimiesosaston johtajan viran siirtämistä ylem-
pään palkkaluokkaan koskeva ehdotus evättiin 3). 

Työnvälitystoimistossa jo useita vuosia toimineen pysyvästi tarvit-
tavan tilapäisen kirjaajan viran vakinaistamiseksi kaupunginvaltuusto 
päätti 4) tammikuun 1 p:stä 1938 lukien perustaa toimistoon 4 palkkaluok-
kaan luettavan kirjaajan viran. Työn välityslautakunta oikeutettiin 5) 
siirtämään virkaan sitä avoimeksi julistamatta toimiston ylimääräinen 
kirjaaja L. Penttilä. 

Valtuusto päätti 6) sallia, että seuraaviin työnvälitystoimiston virkoi-
hin niitä haettaviksi julistamatta siirrettiin alla mainitut toimiston viran-
haltijat: metalli- y.m. ammattimiesten osaston ja sekatyöntekijäin osaston 
vakinaisiksi apulaisiksi, aluksi vuoden koeajaksi, vastaavasti ylimääräiset 
apulaiset R. J. Ryöti ja K. E. Teräs, henkisen työn tekijäin osaston vaki-
naiseksi apulaiseksi ent. naispuolisten konttori- ja liikeapulaisten sekä 
nuorten tyttöjen osaston osastonjohtaja A. T. Melanen ja nuoriso-osaston 
vakinaiseksi apulaiseksi ent. ravintolahenkilökunnan osaston vakinainen 
apulainen A. Ahovaara. 

Valtuusto epäsi 4) esityksen työnvälitystoimiston kahden siivoojantoi-
men vakinaistamisesta. 

Työnvälityslautakunnan sitä esitettyä valtuusto päätti7) esittää so-
siaaliministeriölle, että työnvälitystoimistoon määrättäisiin tammikuun 
1 p:stä 1938 lukien perustettavaksi erikoisosasto maatalousalan työnväli-
tystä varten edellytyksin, että valtio korvasi 75 % osaston kustannuksista. 
Tämän johdosta ministeriö marraskuun 4 p:nä määräsi, että kyseinen osasto 
oli mainitusta ajankohdasta lukien perustettava sekä valittava työnvälitys-
toimiston ohjesäännön edellyttämin tavoin erityinen toimikunta sitä lä-
hinnä ohjaamaan ja valvomaan8). 

Työnvälitystoimiston tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 
sallia ylittää 4,500 markkaa, koska oli tarvittu lisätyövoimaa sen merimies-
osaston pitämiseksi auki osittain myöskin iltaisin 9), sekä sen eri syistä 
riittämättömiä määrärahoja Lämpö, Painatus ja sidonta sekä Tarverahat 
vastaavasti 3,265 markkaa, 4,000 markkaa ja 22,000 markkaa 10). 

Kunnallinen väkijuomaliikkeen tarkastaja. Kaupunginvaltuusto myönsiu) 
pyynnöstä. kunnalliselle väkijuomaliikkeen tarkastajalle M. Aroselle eron 
virastaan tammikuun 1 p:stä 1938 lukien sekä päätti, että viran uusi 
haltija palkataan aluksi yhden vuoden koeajoin. 

Väkijuomaliikkeen kunnalliseksi tarkastajaksi valittiin12) sittemmin 
v:n 1938 alusta lukien toimittaja U. Havukka. 

Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan avustaminen. Kau-
punginvaltuusto myönsi13) yleisistä käyttövaroistaan 9,600 markkaa Hel-

l) Kvsto 10 p. helmik. 17 §. — 2) S:n 10 p. h.elmik. 10 §. — 3) S:n 6 p. lokak. 
33 §. — 4) S:n 25 p. elok. 24 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 12 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 
30 §. — 7) S:n 15 p. syysk. 19 §. — 8) S:n 8 p. jouluk. 4 §; vrt. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 74. — 9) Kvsto 28 p. huhtik. 16 §. — 10) S:n 27 p. lokak. 18 §. — 
u ) S:n 17 p. marrask. 13 §. — 12) S:n 22 p. jouluk. 10 §. — 13) S:n 25 p. elok. 37 §. 
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singin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnalle kaupungin viran- ja 
toimenhaltijain sekä työntekijäin lepo- ja virkistyspaikaksi luovutetun 
Kulosaaren kartanon 2,400 markan kuukausivuokran suorittamiseen ker-
tomusvuoden syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta. 

Ampumakilpailujen avustaminen. Kaupunginvaltuusto myönsi1) 
yleisistä käyttövaroistaan Helsingin ampujainpiirille 40,000 markan suu-
ruisen avustuksen Helsingissä elokuussa järjestettävien Pohjoismaiden pää-
kaupunkien ampumakilpailujen kustannuksiin. 

Kiertopalkinnon asettamiseksi v:n 1937 ampujain maailmanmestaruus-
kilpailujen järjestelytoimikunnan käytettäväksi kaupunginvaltuusto 
myönsi2) yleisistä käyttövaroistaan 24,000 markkaa. 

Ratsastusstadionin hallinnon, hoidon ja luovutuksen järjestäminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti 3) jättää ratsastusstadionin hallinnon, hoidon 
ja luovutuksen kiinteistölautakunnan tehtäväksi, ollen kentän hallinnan ja 
sen luovutuksen suhteen noudatettava samoja periaatteita, mitkä on vah-
vistettu kaupungin urheilukenttiä varten. 

Toimenpiteitä asunto-osakeyhtiömuodon saattamiseksi uudelleen käy-
täntöön koskeva v.t. Linturin aloite lähetettiin4) kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi. 

Työnvälityksen harjoittamislupa. Kaupunginvaltuusto päätti antaa 
sosiaaliministeriölle puoltavat lausunnot Suomen merimieslähetysseuran 5) 
ja Suomen vankeusyhdistyksen 6) anomuksista saada harjoittaa maksu-
tonta työnvälitystä, edellinen kokeille, stuerteille ja merimiehille sekä 
jälkimmäinen kaikilla työaloilla koko maassa vapautuneitten vankien ja 
ehdollisesti tuomittujen rikollisten keskuudessa, sekä Finlands svenska 
kvinnoförbund nimisen yhdistyksen7) anomuksesta saada ammatin-
neuvontatoimintansa yhteydessä välittää työtä jäsenilleen, ehdoin että 
tämä tapahtui maksuttomasti, mutta sitä vastoin epäävän lausunnon Liike-, 
alalla toimivien keskusavustustoimisto nimisen yhdistyksen 6) anomuksesta 
maksuttoman työ välityksen harjoittamisesta Helsingissä liikealalla työs-
kenteville sekä Suomen konemestariliiton 8) ja Suomen farmaseuttiliiton 9) 
anomuksista saada harjoittaa maksullista työnvälitystä jäsenilleen. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto vahvisti10) laaditun kansakoulujen 

veistokalustonhoitajien, ent. veistonopettajain apulaisten, johtosäännön. 
Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin11) syyskuun 1 pistä lukien 

perustaa tarpeen vaatima uusi 3 palkkaluokkaan kuuluva veistokaluston-
hoitaj an virka myöntäen tähän tarkoitukseen 6,000 markkaa kaupungin-
valtuuston käytettäväksi uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuk-
siin myönnetyistä varoista. 

Kvsto 10 p. helmik. 41- §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 23 §. — 3) S:n 16 p. 
kesäk. 17 §; vrt. myös Kunnall. asetuskok. s. 16. — 4) Kvsto 15 p. syysk. 30 §. — 
5) S:n 10 p. helmik. 43 §. — 6) S:n 17 p. maalisk. 16 §. — 7) S:n 15 p. syysk. 4 §. — 
8) S:n 2 p. kesäk. 4 §. — 9) S:n 27 p. lokak. 17 §. —1 0) S:n 14 p. huhtik. 17 §; ks. 
myös Kunnall. asetuskok. s. 2. — xl) Kvsto 19 p. toukok. 22 §. 


