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tenkin hänkin oli ollut siellä jo kuukauden päivät ennen kurkkumätään 
sairastumistaan, joten tartunta todennäköisesti ei ollut Helsingissä saatu. 

Sairaanhoitajatar koulu. Tiedoitus sairaanhoitajatarkoulun opetusohjel-
man vahvistamista kertomusvuoden alusta toistaiseksi, siten että nykyisille 
oppilaille saatiin, jos sairaalahallitus piti sitä tarpeellisena, antaa opetusta 
uuden ohjelman mukaisesti, tarkoittavasta lääkintöhallituksen päätöksestä 
merkittiin x) tiedoksi. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 2) eräiden sairaanhoitajatarkoulun nuorem-
man kurssin oppilaiden erottua ottamaan helmikuussa 1938 alkavalle kurs-
sille kaksi oppilasta enemmän kuin talousarviossa oli edellytetty eli 28. 

Suomen punaisen ristin sairaalan johtokuntaan valittiin 3) siitä heinä-
kuun 16 p:nä eronneen sairaalatarkastaja G. Palanderin sijaan sairaalatar-
kastaja M. Saarenheimo. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle myön-
nettiin 4) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 4,000 markan suu-
ruinen avustus sen Tuurholmassa olevan kesäkodin kertomusvuoden yllä-
pitokustannuksiin . 

Harjun ruumishuone. Harjun ruumishuoneen täydennystöiden valmis-
tuttua kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa hautausmaakomitean puheen-
johtajalle, että kaupunki hyväksyi ruumishuoneen vastaanotettavaksi 
ehdoin, että sinne seurakuntain toimesta hankittiin kaupunginlääkärin 
hyväksymät lämmitys- ja lämminvesilaitteet. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Huoltoviraston yleinen toimisto. Apulaisjohtaja J. Jakobssonille myön-

nettiin 6) sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin tammikuun 13 
p:n ja helmikuun 12 p:n väliseksi ajaksi sekä määrättiin hänen sijaisekseen 
työnvälitystoimiston osastonjohtaja W. Mattlar myöntäen hänen palkkaa-
misekseen 4,400 markkaa erinäisiin hallintomenoihin sisältyvästä määrä-
rahasta Sairaslomasijaiset. 

Huoltolautakunnalle päätettiin 7) ilmoittaa, että sen alistettu päätös 7 
vakinaisen kodissakävijän palkan korottamisesta helmikuun 1 p:stä lukien 
saatiin panna täytäntöön. 

Kanslianhoitaja A. Grönvik, joka syyskuun 22 p:nä täytti 67 vuotta, 
oikeutettiin 8) edelleen jäämään virkaansa joulukuun 31 p:ään saakka. 

Entinen kodissakävijä S. Soldan oli ilmoittanut eduskunnan oikeusasia-
miehelle osoittamassaan kirjelmässä, että hän pyydettyään kaupungin-
valtuustolta ylimääräistä eläkettä 9) oli kuullut huhuja, että köyhäinhoito-
lautakunta oli päättänyt yksimielisesti puoltaa hänen anomustaan, mutta 
että köyhäinhoitolautakunnalta asiassa saapunut lausunto kuitenkaan lain-
kaan ei ollut tämän mukainen, sekä pyytänyt tämän johdosta oikeusasia-
miestä ryhtymään kaikkiin asian mahdollisesti vaatimiin toimenpiteisiin. 
Lähettäessään oikeusasiamiehelle tämän asiasta pyytämät selvitykset, 

!) Khs 7 p. tammik. 53 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 2,350 §. — 3) S:n 23 p. syvsk. 
1,704 §. — 4) S:n 1 p. huhtik. 671 §. — 5) S:n 9 p. jouluk. 2,294 §. — 6) S:n 28 p. tam-
mik. 213 §. — 7) S:n 4 p. helmik. 290 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 1,289 §. —») Vrt. v:n 1934 
kert. s. 180. 
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joista ei ilmennyt mitään ristiriitaisuutta, kaupunginhallitus liitti mukaan 
oman lausuntonsa 1). Sittemmin kaupunginhallitus sai vastaanottaa ilmoi-
tuksen, että puheena oleva kantelu ei ollut antanut oikeusasiamiehelle toi-
menpiteen aihetta 2). 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 16,800 markan3) määrärahan huoltoviraston 
Siltasaarenkadun 3—5:ssä olevan huoneiston ja sen Siltasaarenkadun 1 l:ssä 
olevan huoltokanslian huoneiston korotettujen vuokrain maksamiseen 
sekä 2,345 markkaa 4) Franzeninkadun 13:ssa olevan huoltokanslian koro-
tetun vuokran maksamiseen. 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin 5) kehoittaa koettamaan saada vuok-
ratuksi lisähuoneistoja huoltoviraston riittämättömän huoneiston laajenta-
miseksi. 

Huoltoviraston asiamiestoimisto. Huoltolautakunnan asettaman komi-
tean suoritettua tutkimuksia huoltoviraston asiamiehen V. Eloniemen 
virantoimituksessa ja eräässä holhousasiassa havaittujen epäsäännölli-
syyksien 6) suhteen tultiin siihen tulokseen, etteivät nämä antaneet aihetta 
sellaisiin rankaisutoimenpiteisiin, jotka virkasäännön 12 §:n mukaan kuu-
luivat nimittävälle viranomaiselle, joten hänelle vain päätettiin 7) myöntää 
hänen anomansa virkaero marraskuun 1 p:stä lukien sekä julistaa hänen 
virkansa haettavaksi. Apulaisasiamies I. Arpia määrättiin 8) väliaikaisesti 
hoitamaan asiamiehen virkaa siihen kuuluvin pohjapalkoin siksi kuin vir-
kaan vakinaisesti valittava oli sen vastaanottanut sekä hovioikeudenaus-
kultantti O. Toivola samaksi ajaksi apulaisasiamiehenvirkaa siihen kuulu-
vin pohjapalkoin. Asiamiehen virkaan nimitettiin 9) sittemmin lakitieteen-
kandidaatti A. E. Simonen. 

Asiamiestoimistoon päätettiin 10) maaliskuun alusta lukien vuoden lop-
puun palkata kolmas ylimääräinen notaari 3,000 markan kuukausipalkoin 
ja myönnettiin tätä varten huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kau-
punginhallituksen käyttövaroista 30,000 markan määräraha. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin11) 43,200 markkaa apulaiskirjan-
pitäjän ja kanslistin palkkaamiseksi kertomusvuonna asiamiestoimiston 
kansliaan ulkokunnissa avustettavia helsinkiläisiä varten. 

Virastovaratyöntekijät huoltovirastossa. Kaupunginhallituksen v:n 1936 
käyttövaroista työttömyyden varalta myönnettiin 37,430 markkaa ja kerto-
musvuoden vastaavista varoista 146,850 markkaa virastovaratyöntekijäin 
palkkaamiseksi huoltovirastoon 12). 

Huoltoviraston kansliassa tapahtunut tavaraosoitusvarkaus. Huoltoviras-
ton VI huoltokansliasta varastetuilla tavaraosoituksilla Kenkätehdas 
Mantere oy:ltä saatujen tavarain korvaamiseksi kaupunginhallitus päätti13) 
suorittaa mainitulle yhtiölle yleisistä käyttövaroistaan 1,342 markkaa. 
Huoltolautakuntaa kehoitettiin samalla ryhtymään tarpeellisiin toimen-
piteisiin asiamiestoimiston ylimääräistä notaaria M. Leideniusta vastaan, 
jonka menettelystä hänen hoitaessaan asiassa käytyä oikeudenkäyntiä 

i) Khs 12 p. elok. 1,422 §. — 2) S:n 23 p. syysk. 1,684§. — 3) S:n4p. maalisk. 
482 §. — 4) S:n 20 p. toukok. 1,033 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 2,323 §. — «) Vrt. v:n 1936 
kert. s. 147 §. —7) Khs 3 p. kesäk. 1,124 §, 23 p. syysk. 1,669 § ja 30 p. syysk. 1,751 §. — 
8) S:n 14 p. lokak. 1,837 i — 9) S:n 16 p. jouluk. 2,328 § ja 22 p. jouluk. 2,368 §. —10) 
S:n 11 p. helmik. 333 §. — n ) S:n 7 p. tammik. 16 §. — 12) S:n 14 p. tammik. 130 §, 13 
p. toukok. 974 §, 1 p. heinäk. 1,287 §, 26 p. elok. 1,499 23 p. syysk. 1,668 §, 7 p. 
lokak. 1,802 § ja 22 p. jouluk. 2,372 §. — 13) S:n 30 p. jouluk. 2,406 §. 
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raastuvanoikeus oli päässyt sellaiseen käsitykseen, että huoltolautakunta 
korvaisi vahingon. 

Eräiden huoltolautakunnan hoidokkien osakehuoneistojen myynti. Leski 
A. Packalenin omistama Asunto oy. Linjat aio nimiselle yhtiölle kuuluvassa 
Kolmannen linjan talossa n:o 30 oleva huoneisto oli hänen nauttimansa 
köyhäinhoidon korvaukseksi huutokaupalla myyty ja tällöin huudettu 
huoltolautakunnalle1). Kiinteistölautakunnan sittemmin myytyä osak-
keen ja suoritettua huoltolautakunnalle tilityksen osakkeen hoidosta ja 
myynnistä mutta jätettyä tilittämättä 5,391: 15 markkaa kauppahinnasta, 
kaupunginhallitus päätti2) kehoittaa sitä suorittamaan mainitun määrän, 
ollen huoltolautakunnan, kun sen oma saatava oli kokonaan maksettu, 
suoritettava se leski Packalenin oikeudenomistajille. 

Nikkilän sairaalassa huoltolautakunnan kustannuksella hoidettavana 
olevan potilaan J. Viljamaan omistamat Asunto-osuuskunta Mäkelänkatu 
23:n asunto-osakkeet, jotka aikanaan oli lähetetty kaupunginhallitukselle, 
päätettiin 3) luovuttaa takaisin huoltolautakunnalle niiden rahaksi muutta-
mista varten, jolloin oli otettava huomioon, että kauppahinnasta ensin oli 
suoritettava asunto-osuuskunnalle tuleva vuokravelka siihen kuuluvine 
lyhennysmaksuineen. 

Huoltovirastossa suoritettujen eräiden tutkimusten4) loppuunsuoritta-
mista koskeva apulaiskaupunginkamreeri N. Fellmanin ilmoitus merkit-
tiin 5) tiedoksi. 

Kunnalliskoti ja sen työlaitos. Kaupunginhallitus päätti6), että 
kunnalliskodin viranhaltijoille liikaa suoritettujen palkkain takaisinperi-
misaika pidennetään v:n 1938 maaliskuun loppuun. 

Kunnalliskodin lämmittäjä K. Rissanen vapautettiin7) luontoisetu-
korvauksen suorittamisesta ja työlaitoksen vahtimestarin E. Heiskasen 
luontoisetukorvauksen määrä vahvistettiin8). 

Kunnalliskodin eräiden viranhaltijain palkankorotusanomuksiin pää-
tettiin 9) suostua. 

Alihoitajatar E. Nieminen oikeutettiin10) hänelle syyskuun 1 p:n ja 
lokakuun 31 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta nosta-
maan ikäkorotuksensa. 

Osastonhoitajatar O. Saarenheimou), alihoitajatar A. Pettersson 12), 
puutarhuri O. Laine13), vahtimestari K. Lehtinen14) ja keittäjä S. Lind-
berg15) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkoi-
hinsa vastaavasti lokakuun 8 p:ään 1938, joulukuun 31 p:ään 1937, touko-
kuun 2 p:ään 1938, kesäkuun 1 p:ään 1938 ja lokakuun 1 p:ään 1938. 

Kaupunginhallitus päätti16), että kunnalliskodissa joulukuun 4 p:nä 
saatiin järjestää kahvitarjoilu Ruotsin arkkipiispalle E. Eidemille ja hänen 
kunnalliskodissa oleville seurakuntalaisilleen sekä joulukuun 7 p:n ja 11 
p:n välisenä aikana tarjota siellä ateriat Tukholman Stureby nimisen huol-
tolaitoksen ylihoitaj attarelle, käyttämällä kumpaankin tarkoitukseen 
kunnalliskodin ruokintamäärärahaa. 

*) Vrt. v:n 1933 kert. s. 110. — 2) Khs 28 p. tammik. 211 §. — 3) S:n 9 p. syysk. 
1,579 §. — 4) Vrt. v:n 1936 kert. s. 147 ja 218. — 5) Khs 4 p. helmik. 298 §. — 6) S:n 
11 p. marrask. 2,050 §. — 7) Khn jsto 11 p. toukok. 3,472 §. —8) S:n 11 p. toukok. 
3,473 §. — 9) Khs 8 p. huhtik. 718 §, 13 p. toukok. 973 §, 29 p. heinäk. 1,334a § ja 
4 p. marrask. 1,982 §. — 10) S:n 30 p. syysk. 1,742 §. — 1 1) S:n 12 p. elok. 1,418 §. — 
12) S:n 11 p. helmik. 331 §. —13) S:n 11 p. maalisk. 550 §. —14) S:n 12p. elok. 1,417 §. — 
") S:n 1 p. heinäk. 1,288 §. —1 6) S:n 2 p. jouluk. 2,228 §. 
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Kunnalliskodin vanha auto päätettiin l) syyskuun 1 p:nä luovuttaa 
Ryttylän koulukodille. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitus kunnalliskodin 
ja työlaitoksen hoidokkien vapauttamisesta yleisradiokuuntelulupamak-
suista merkittiin 2) tiedoksi. 

Terveydenhoitolautakunnan esitettyä kunnalliskodin sikalan muuttamis-
ta muuanne kaupunginhallitus päätti3), ett ä se toistaiseksi sai j äädä paikalleen. 

Tervalammen työlaitos. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan sisältyvästä Tervalammen työlaitos, irtaimiston hankinta, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi nimisestä perushankintamäärärahasta 
myönnettiin 6,000 markkaa4) urkuharmoonin ostamiseksi laitokseen, 
44,289: 90 markkaa5) pitovaatteiden ja muun pienemmän irtaimiston 
hankkimiseen sinne sekä 4,660 markkaa 6) öljy takkien hankkimiseen sen 
hoidokeille. 

Huoltolautakunnalle päätettiin4) ilmoittaa, että työlaitos sai kirjojen 
hankkimiseksi kirjastoonsa käyttää talousarvion perusteluissa edelly-
tettyä suurempaa määrää ehdoin, ettei tarverahamäärärahaa kokonaisuu-
dessaan ylitetty. 

Tervalammen maatilan riittämättömiin määrärahoihin Talli ja Navetta 
myönnettiin7) vastaavasti 21,600 markan ja 44,000 markan suuruiset 
lisäykset huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista. 

Tiedoksi merkittiin 8) kaupunginarkkitehdin ilmoitus työlaitoksen 
asemapiirustusten valmistumisesta. 

Yhteensä 3,243: 20 markkaa käsittävät laskut työlaitoksen mittauksen 
perusteella laadituista piirustuksista hyväksyttiin 9) maksettaviksi huolto-
toimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 10) päärakennuksen vilpolan uusimiseen, rakennuksen 
ulkomaalaukseen y.m. korjaustöihin 20,000 markan suuruinen määrä-
raha, mistä työn johtoon ja valvontaan oli varattava 2,000 markkaa, minkä 
ohessa työlaitos oikeutettiin yleensä mikäli mahdollista omin työvoimin 
suorittamaan laitoksen korjaustyöt. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin u ) tehtäväksi yksissä neuvoin 
huoltolautakunnan kanssa laatia yhteensä 120 hoidokille tarkoitettujen 
kivestä rakennettujen kaksikerroksisten hoidokkirakennusten ynnä niihin 
liittyvien lisärakennusten samoin kuin ehdotetun 125 lehmää varten 
rakennettavan navetan luonnospiirustukset kustannusarvioineen. 

Navetan piirustusten esitöiden suorittamisesta myönnettiin arkki-
tehti U. Sjöholmille kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 2,800 
markkaa12) ja osapalkkiona tämän rakennuksen luonnospiirustusten laati-
misesta huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista 5,000 markkaa13). 

Rahatoimenjohtajaa päätettiin14) sittemmin kehoittaa tilaamaan uudet 
piirustukset työlaitoksen navettaa varten. 

i) Khn jsto 1 p. heinäk. 3,675 §. — 2) Khs 26 p. elok. 1,493 §. — 3) S:n 28 p. lokak. 
1,923 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 1,299 § ja 8 p. heinäk. 1,336 §. —5) S:n8 p. huhtik. 716 §.— 
6\ S:n 9 p. syysk. 1,580 §. — 7 ) S:n 21 p. lokak. 1,891 §. — «) S:n 18 p. helmik. 378 §. — 
9) Khn jsto 13 p. huhtik. 3,353 §. — 10) Khs 1 p. heinäk. 1,294 §. — u) S;n 25 p. helmik. 
452 §. — 12) Khn jsto 9 p. maalisk. 3,242 §. —13) Khs 16p. jouluk. 2,330 §. —14) S:n 21 p. 
lokak. 1,900 §. 
Kunnall. kert. 1937 11 
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Kaupungineläinlääkärin esitettyä eräitä vaatimuksia Tervalammen 
kartanon navetan kuntoon nähden käytiin neuvotteluja siitä, saiko tilaus-
kermaa edelleen lähettää sieltä myytäväksi ennen kuin oli sovittu navetan 
uudistamisesta, mihin kaupungineläinlääkäri suostui1). 

Kaupunginhallitus päätti2), että työlaitoksen metsät palovakuute-
taan ikuisella metsäpalovakuutuksella kertakaikkisella vakuutusmaksulla 
1,000,000 markan arvosta, oilen 10,530 markan suuruinen vakuutusmaksu 
suoritettava huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista. 

Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin anottua lupaa saada Enäjärven 
kylätien rakentamista varten heti ennen pakkoluovutuksen alkamista 
aloittaa soran oton eräältä määrätyltä alueelta kaupungin omis-
tamalta maalta Tervalammen kylästä kaupunginhallitus päätti 3) ilmoit-
taa ettei mainittua lupaa voitu antaa mutta että jos sora-alue kuitenkin 
oli pakkolunastusteitse luovutettava niin sen pinta-alaksi oli määrättävä 
enintään puolet esitetystä alasta. 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnan tehtyä päätöksen työlaitok-
sessa työvelvollisuutta suorittavan henkilön oikeudesta saada tapaturma-
korvausta työtulospisteinä kaupunginhallitus hyväksyi4) johtokunnan 
periaatteellisen kannan asiassa ja päätti, että johtokunnan kyseinen pää-
tös voitiin panna täytäntöön. 

Kaupunginhallitus päätti5) helmikuun 20 p:nä tehdä matkan Terva-
lammen työlaitokseen. 

Huoltolautakunnan alaiset työtuvat. Työtupain johtajattaren M. Jokisen 
saatua tammikuun 1 p:stä 1938 lukien pyytämänsä virkaeron kaupungin-
hallitus hyväksyi 6) viran hoidon järjestettäväksi siten, että virkaa v:n 
1938 tammikuun 1 p:n ja 10 p:n välisenä aikana hoitaisi sen entinen haltija 
M. Jokinen entisellä palkallaan sekä saman vuoden tammikuun 11 p:stä 
luultavasti kesäkuun 30 p:ään naisten työtuvan johtajatar I. Allén 2,730 
markan kuukausipalkoin. Sijaisen palkka, palkkiota ylimääräisten työ-
tupain valvonnasta lukuunottamatta, oli suoritettava työtupain määrä-
rahasta Palkkasääntöön merkitsemättömät pysyväiset virat. 

Huoltolautakunnan alaisten työtupain johtokunnan esityksen, että 
niiltä työtupain mestarinapulaisilta, jotka ruokailivat työtupain hoidokki-
ruokalassa kannettaisiin korvauksena 150 markkaa kuukaudessa aikai-
semmin vahvistetun 210 markan kuukausikorvauksen asemesta, tultua 
evätyksi7) johtokunta käsitti asian siten, että mestarinapulaisilta oli 
evätty oikeus ruokailuun työtuvissa yleensä eikä ainoastaan maksun 
alentaminen siitä; johtokunnan kuitenkin sittemmin oikaistua tämän 
johdosta tekemänsä päätöksen siten, että mestarinapulaiset edelleen saivat 
ruokailla työtupain ruokalassa vahvistettua 210 markan korvausta vastaan 
kuukaudessa, kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa, että lautakunnan oi-
kaistu päätös saatiin panna täytäntöön. 

Työtupain apulaisjohtajatar E. Tappura vapautettiin9) luontoisetu-
korvausten suorittamisesta. 

Palkankorotusta myönnettiin10) työtupain apulaisjohtajattarelle E. 

!) Khs 30 p. syysk. 1,747 §. — 2) S:n 15 p. huhtik. 746 §. — 3) S:n 16 p. syysk. 
1,624 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 2,320 § ja 30 p. jouluk. 2,401 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 
370 §. — 6) S:n 30 p. jouluk. 2,402 §. — 7) Khn jsto 9 p. helmik. 3,149§. — 8) Khs 4 p. 
maalisk. 472 § ja 1 p. huhtik. 651 §. — 9) Khn jsto 12 p. elok. 3,755 §. — *<>) Khs 29 p. 
heinäk. 1,334 a §. 
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Tappuralle 136 markkaa kuukaudessa lokakuun 1 p:stä 1938 ja keittiö-
apulaiselle E. Saloselle 76 markkaa kuukaudessa syyskuun 1 p:stä 1938 
lukien. 

Kaupunginhallitus päätti1), että työtupain johtokunnan tekemä 
päätös työtuvissa olevain viiden maalarin palkan korottamisesta 2 markalla 
päivässä saatiin panna täytäntöön. 

Eräiden korjausten suorittamiseksi Kulmavuorenkadun 2:ssa olevassa 
työtupahuoneistossa kaupunginhallitus myönsi 2) 3,870 markkaa yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Työtupain taloudellista toimintaa koskeva kaupunginreviisorin kirjelmä 
päätettiin 3) merkitä tiedoksi sekä lähettää siitä tieto työtupain toiminnan 
keskittämistä ja yhtenäistämistä käsittelevälle komitealle kehoituksin 
kiirehtiä tehtävänsä suorittamista. 

Työlaitosten keskusliitto. Huoltolautakunta oikeutettiin 4) ilmoittamaan 
Helsingin kaupunki Työlaitosten keskusliiton jäseneksi osoittaen huolto-
toimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista 
3,000 markkaa liiton kertomusvuoden jäsenmaksun suorittamiseksi. 

Avustukset. Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen anottua, 
sen jälkeen kuin sen Fredrikinkadun 65:ssa ylläpitämän kodittomien 
miesten yösuojan huoneisto oli irtisanottu, uuden huoneiston luovuttamista 
kyseiseen tarkoitukseen, kiinteistölautakuntaa päätettiin 5) kehoittaa si-
joittamaan yhdistyksen yömaja Unioninkadun taloon n:o 2. 

Pelastusarmeijan kodittomien miesten lämmittely tuvan ylläpitämiseen 
talvisaikaan myönnettiin 6) kaupunginhallituksen käyttövaroista työttö-
myyden varalta kertomusvuonna yhteensä 24,000 markkaa. 

Konttoristien avustusyhdistys kirjoituskoni tori nimiselle yhditykselle 
myönnettiin7) kaupunginhallituksen käyttövaroista työttömyyden va-
ralta enintään 5,000 markkaa käytettäväksi tilitysvelvollisuuksin siten, 
että näillä varoilla suoritettiin yhdistyksen toimistomenojen määrä vasta-
ten enintään 20 % niistä työpalkoista, jotka yhdistys maksoi henkisiä 
työttömiä välittävän toimikunnan yhdistyksen työhön osoittamille henki-
löille. 

Irtolais- ja alkoholistihuolto 

Kaupunginhallitus myönsi huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan 16,150 markan8) määrärahan viidennen tilapäisen ko-
dissakävijän palkkaamiseksi huoltoviraston irtolais- ja alkoholistihuolto-
kansliaan huhtikuun 16 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi sekä 
21,000 markan9) määrärahan tilapäisen vanhemman kirjuriapulaisen ja 
tilapäisen vahtimestarin palkkaamiseksi sinne kesäkuun 1 p:stä alkaen vuo-
den loppuun, ollen kahden viimeksi mainitun kuukausipalkka oleva 1,500 
markkaa. 

Raitiotievuosikortin hankkimiseksi kahdelle kodissakävijälle myön-
nettiin10) 1,500 markkaa. 

Hyväksyen huoltolautakunnan asiasta tekemän esityksen kaupun-

!) Khs 1 p. heinåk. 1,277 § ja 12 p. elok. 1,419 §. — 2 ) S:n 9 p jouluk. 2,280 §. — 
3) S:n 9 p. jouluk. 2,278 §. — 4) S:n 20 p. toukok. 1,008 §. — 5) S:n 21 p. tammik. 
161 § ja khn jsto 26 p. tammik. 3,103 §. — 6) Khs 28 p. tammik. 214 § ja 16 p 
syysk. 1,623 §. — 7) S:n 2 p. syysk. 1,519 §. — 8) S:n 8 p. huhtik. 715 §. — 9) S:n 20 p 
toukok. 1,007 §. — 10) S:n 7 p. tammik. 16 §. 
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ginhallitus antoix) kiinteistölautakunnalle tehtäväksi vuokrata huolto-
viraston irtolais- ja alkoholistihuoltokanslialle 1,500 markan kuukausi-
vuokrin 4 huoneen ja keittiön käsittävän huoneiston Siltasaarenkadun 
talosta n:o 5. 

Kaupunginhallitus päätti 2) järjestää alkoholistien lääkärintarkastuk-
set siten, että niistä huolehtisi toinen kaupunginlääkäri joko yksin tai 
yhdessä sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman apulaislääkärin kanssa; 
korvauksena oli terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston tilapäisen 
työvoiman määrärahasta suoritettava 80 markkaa kustakin ensimmäisestä 
tarkastuksesta annettavasta todistuksesta ja 40 markkaa samaa henkilöä 
koskevasta mahdollisesta toisesta tarkastuksesta annettavasta todistuk-
sesta, joka on annettava 12 kuukauden kuluessa ensimmäisestä tarkas-
tuksesta. 

Sosiaaliministeriön tiedusteltua mahdollisuutta sijoittaa naisirtolaisia 
kaupungin työlaitoksiin kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa sille, ettei 
kaupungin työlaitosten silloisista rakennuksista voitu järjestää mitään 
kyllin erillistä rakennusta tai rakennuksen osaa naisirtolaisille sekä ettei 
vakavammin ollut harkittu paikkojen järjestämistä näille kaupungin 
työlaitoksissa. 

Toimenpiteitä varsinkin tuberkuloottisten alkoholistien sijoittamiseksi 
harkitsemaan asetetun komitean esitys, että sen tehtäväksi annettaisiin 
myöskin tuberkuloottisten irtolaisten sij oitusmahdollisuuksien harkitse-
minen, hyväksyttiin4). 

Huoltolautakunnan esitettyä toimenpiteisiin ryhtymistä töiden järjes-
tämiseksi v:n 1938 alusta lukien irtolaisille ja alkoholisteille kaupungin-
hallitus päätti 5) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa sitä kiireellisesti 
laatimaan esityksessä mainittujen töiden ohjelman. 

Ty öttömyy s huolto 
Kaupungin ty öttömyy shuolto. Pääluokkaan Kiinteistöt sisältyvistä käyt-

tövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupungin-
hallitus osoitti6) 14,300 markkaa työttömyyshuoltokanslian vuokraa varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 7) 2,130 markkaa väliseinän rakentamiseen työttö-
myyshuoltokanslian odotushuoneeseen. 

Kanslian vahtimestarille päätettiin 8) hankkia raitiotievuosikortti. 
Naisten työtuvan johtokuntaan valittiin 9) kertomusvuodeksi sen 

entiset jäsenet10). 
Naisten työtuvan toimitusjohtajan P. E. Kiljusen n) palkka korotet-

tiin 4,870 markkaan kuukaudessa maaliskuun 1 p:stä lukien, kehoittaen 
naisten työtuvan johtokuntaa huolehtimaan siitä, ettei työtuvan määrä-
rahaa tämän johdosta ylitetty, sekä kassanhoitajan ja kanslistin K. Virta-
sen 12) palkka 1,900 markaksi kuukaudessa tammikuun 1 p:stä 1938 al-
kaen. 

Naisten työtuvan alaosaston toimintaa päätettiin edelleen jatkaa 

Khs 11 p. marrask. 2,047 §. — 2) S:n 18 p. helmik. 380 §. — 3) S:n 8 p. huhtik. 
719 §. __ 4) S : n 23 p. syysk. 1,667 §. — 5) S:n 22 p. jouluk. 2,373 §. — 6) S:n 7.p. 
tammik. 20 §. — 7) Khn jsto 11 p. toukok. 3,474 §. — 8) Khs 7 p. tammik. 16 §. — 
9) S:n 14 p, tammik. 124 §. — 10) Ks. v:n 1936 kert. s. 225. — n ) Khs 11 p. maa-
lisk. 551 §. — 12) S:n 14 p. lokak. 1,833 §. 
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Suvilahdenkadun 4:ssä helmikuun 16 p:n ja toukokuun 15 p:n välisenä 
aikana yhteensä 100 työttömälle naiselle käyttäen 133,000 markkaa kau-
punginhallituksen käyttövaroista naisten opinto- ja ammattikursseja 
varten1), toukokuun 15 p:stä 29 p:ään yhteensä 80 työttömälle naiselle 
käyttäen 17,500 markkaa edellä mainituista varoista2) ja lokakuun 
26 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä aikana yhteensä 110 työttömälle 
naiselle, käyttäen 110,000 markkaa samoista varoista3) sekä Pohj. Espla-
naadikadun 37:ssä enintään 75 työttömälle naiselle maaliskuun 17 p:n 
ja toukokuun 29 p:n väliseksi ajaksi käyttäen 89,000 markkaa usein mai-
nituista varoista4). 

Latokartanon nuorisosiirtolassa olleiden helsinkiläisten siirtolaoppi-
laiden oppilasmaksujen suorittamiseksi v:n 1936 viimeiseltä neljännekseltä 
kaupunginhallitus osoitti mainitun vuoden käyttövaroistaan työttömyyden 
varalta 4,140 markkaa5) sekä kertomusvuoden ensimmäiseltä neljännek-
seltä kertomusvuoden vastaavista varoista 3,054 markkaa6). 

Viljelyspalstatoimintaa päätettiin 7) edelleen jatkaa Helsingissä kerto-
musvuonna ja määrättiin sitä johtamaan sekä huolehtimaan varastossa 
olevien perunain jakelusta erityinen viljelyspalstatoimikunta 8). Toimi-
kunnan käytettäväksi kaupunginhallitus myönsi 7) käyttövaroistaan työt-
tömyyden varalta 23,000 markkaa kehoittaen kiinteistölautakuntaa 
varaamaan tarkoitukseen entisen alueen Oulunkylän aseman luota. Vuo-
den lopussa päätettiin 9) toimintaa edelleenkin jatkettavaksi. 

Määrärahasta Erinäisiä avustustöitä kaupunginhallituksen käytettä-
väksi myönnettiin yhteensä 223,000 markkaa10) sekä yleisten töiden 
pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista 57,000 
markkaau) käytettäväksi kiinteistölautakunnan ehdottamalla tavalla 
köyhäinhoidollisten varatöiden suorittamiseen. 

Töiden järjestämiseksi vapautuneille vangeille kansanpuistoissa kiin-
teistölautakunnan ehdottamalla tavalla myönnettiin 12) 80,000 markkaa 
määrärahasta Erinäisiä avustustöitä kaupunginhallituksen käytettäväksi. 
Flyktskytteklubben i Helsingfors nimisen yhdistyksen anottua eräiden 
metsänpoisto- ja -parannustöiden suorittamista sen Suomen metsästys-
yhdistykseltä vuokraamalla ampumaradalla Huopalahdessa kaupungin-
hallitus oikeutti13) kiinteistölautakunnan suorittamaan nämä työt vapau-
tuneille vangeille järjestettävinä töinä käyttäen tarkoitukseen enintään 
20,000 markkaa edellä mainitusta 80,000 markan erästä. Määrärahasta 
Erinäisiä avustustöitä kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin 14) 
edelleen yhteensä 165,000 markkaa töiden järjestämiseksi kiinteistölauta-
kunnan ehdottamalla tavalla vapautuneille vangeille. Sittemmin kaupun-
ginhallitus päätti15), että vapautuneille vangeille järjestettyjä töitä sai 
edelleen jatkaa v:n 1938 alusta enintään entisessä laajuudessaan toistai-
seksi eli siksi kuin asiasta toisin päätettiin. 

Huoltotoimen toimitusjohtajan esitys ylimääräisten työntekijäin otta-
misesta lumitöihin hyväksyttiin 16), ilmoittaen samalla, että näistä töistä 

i) Khs 11 p. helmik. 341 §. — 2) S:n 13 p. toukok. 978 §. — 3) S:n 14 p. lokak. 
1,835 §. — 4) S:n 11 p. maalisk. 555 §. — 5) S:n 14 p. tammik. 128 §. — 6) S:n 13 p. 
toukok. 975 §. — 7) S:n 14 p. tammik. 115 §. —8) Ks. tämän kert. s. 123. — 9) Khs 
30 p. jouluk. 2,422. — u) S:n 14 p. tammik. 121 § ja 20 p. toukok. 1,026 §. — n) S:n 14 p 
tammik. 121 §. — 12) S:n 14 p. tammik. 122 §. — 13) S:n 18 p. helmik. 382 § — 
14) S:n 29 p. huhtik. 860 §, 29 p. heinäk. 1,344a § ja 25 p. marrask. 2,133 §. — «) S-n 
30 p. jouluk. 2,412 §. — i6) S:n 28 p. tammik. 219 §. 
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oli maksettava sama palkka kuin varatöisiä sekä etteivät nämä työt saa-
neet aiheuttaa mitään muutoksia kyseisten työntekijäin muihin työ-
mahdollisuuksiin. 

Valtion siirtotyömailla työskentelevien työntekijäin kuljetuksesta sekä 
paikallis- ja perhelisien suorittamisesta heille v:n 1936 viimeisenä neljän-
neksenä aiheutuneisiin kustannuksiin kaupunginhallitus osoitti*) v:n 
1936 käyttövaroistaan työttömyyden varalta 23,806 markan määrärahan. 

Valtion siirtotyömaiden valvojalle A. J. Hambergille myönnettiin 2) 
hänen mainituille työmaille v:n 1936 elo—lokakuun aikana tekemiensä 
virkamatkain aiheuttamien bensiinikulujen korvaukseksi 710 markkaa 
kaupunginhallituksen v:n 1936 käyttövaroista työttömyyden varalta. 

Valtion toimenpiteet työttömyyden torjumiseksi. Merkittiin 3) tiedoksi 
ilmoitus, että valtioneuvosto oli myöntänyt 1,500,000 markkaa Stadion-
säätiölle stadionin rakennustöiden jatkamiseen sekä määrännyt, että 
tämän työn työpaikat toistaiseksi oli annettava Helsingin kaupungin 
työttömille, noudattaen voimassa olevia työttömyysohjeita, jolloin samalla 
oli peruutettu helsinkiläisille työttömille Helsingin—Turun valtamaantien 
rakennustyössä aikaisemmin myönnetyt työpaikat 4). 

Kiertokirjeessä kunnallisille viranomaisille Uudenmaan läänin läänin-
hallitus ilmoitti, että valtion työttömyystyöt oli aiottu keskeyttää touko-
kuun 31 p:nä, joten siinä tapauksessa, että työttömien keskuudessa syntyisi 
ilmeistä hätää, ellei valtion työttömyystöitä ainakin jossain määrin kesän 
aikanakin pidetty käynnissä, kuntain oli ennen huhtikuun 15 p:ää lähe-
tettävä lääninhallitukselle esitys asiasta mainiten, monelleko työttömälle 
työtä oli varattava ja oliko tarpeen pitää töitä käynnissä koko kesän vai 
ainoastaan määräpäivään asti. Kiertokirje ei antanut 5) kaupunginhalli-
tukselle toimenpiteen aihetta. 

Valtioneuvoston oikeutettua kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön edelleen järjestämään valtion virastoissa virastovaratöitä kesäkuun 
1 p:stä lukien kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö kehoitti kaupun-
ginhallitusta huolehtimaan kaupunginkin virastovaratöiden jatkamisesta 
sekä edelleenkin kunkin kuukauden alussa ilmoittamaan, ketkä työttömät 
edellisenä kuukautena olivat olleet niissä. Samalla ministeriö ilmoitti, 
että valtion virastovaratöissä maksetaan kesäkuun 1 p:stä lukien kuukausi-
palkat, ollen palkka työn laadun ja työntekijän pätevyyden mukaan I 
palkkaluokassa 2,000 markkaa, II:ssa 1,600 markkaa, III:ssa 1,300 markkaa, 
IV:ssä 1,050 markkaa ja V:ssa 800 markkaa kuukaudelta, perhelisän mää-
rän jäädessä entiselleen6). Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
syksyllä tiedusteltua, monelleko työttömälle henkisen työn tekijälle kau-
punki voi töitä järjestää, kaupunginhallitus päätti7) vastata työtilai-
suuksien kyllä vähentyneen mutta aikovansa kuitenkin edelleen v. 1938 
sijoittaa virastovaratöihin n. 15 henkilöä. 

Voimassa oleviin työttömyysohjeisiin 8) valtioneuvosto lokakuun 21 
p:nä teki seuraavat lisäykset 9): 1) Jos työttömyysasiain tarkoituksen-
mukaisen hoidon vaatiessa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
ja asianomainen kunta ovat ennakolta sopineet, että kunta järjestää siir-
totyömaalle lähetettäville työttömille vapaita matkoja sekä maksaa sel-

!) Khs 14 p. tammik. 117 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 118 §. — 3) S:n 18 p. helmik. 
371 §. — 4) Vrt. v:n 1936 kert. s. 182. — 5) Khs 1 p. huhtik. 655 §. — 6) S:n 20 p. 
toukok. 1,015 §. — 7) S:n 7 p. lokak. 1,801 §. — ») Ks. v:n 1936 kert. s. 180. — 
9) Khs 18 p. marrask. 2,081 §. 



II. Kaupunginhallitus< 167 

laisille siirtotyömaalle lähetettäville työttömille, jotka huoltavat läheisiä 
omaisiaan, paikallislisää sen suuruisen määrän kuin siirtotyömaan työ-
palkka on työttömän kotikunnan vastaavanlaisen työn työpalkkaa pie-
nempi, valtio korvaa kunnalle näin aiheutuneet ministeriön hyväksymät 
menot I ja II luokan kunnissa enintään 75 %:lla ja muissa kunnissa enin-
tään 50 %:lla. — 2) Työttömyysohjeiden 3) kohdassa mainittua työsuh-
detta laskettaessa ei oteta huomioon työtupia eikä ammattikursseja. — 
3) Työttömyysohjeissa olevia suhdelukuja valtion ja kunnan osuudesta on 
pidettävä yleisenä ohjeena, jota harkiten on seurattava yksityistapauksia 
käsiteltäessä. — Samalla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
määräsi, että valtioneuvoston päätöksen 1) kohdassa mainituilla läheisillä 
omaisilla tarkoitettiin vanhempia, isovanhempia, lapsia ja lastenlapsia 
sekä veljiä ja sisaria. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti voimassa olevia 
työttömvysohjeita koskevan valtioneuvoston päätöksen ^ 2) kohdan 
nojalla jakaneensa kunnat kuuteen eri luokkaan sen mukaan, miten suuria 
taloudellisia uhrauksia niiltä voitiin vaatia työttömyyden torjumiseksi, 
kuuluen Helsingin kaupunki tämän luokituksen mukaan V luokkaan 2). 

Lastensuoj elu 
Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 3) liittymään Suomen lastensuoje-

lun ja nuorisonhuollon keskusliiton jäseneksi. 
Lastensuojelulautakunnan jaostoon lapsen tai nuoren henkilön huostaan-

ottamista koskevien asioiden käsittelyä varten oli kertomusvuodeksi valittu 
vakinaisiksi jäseniksi rouva M. Huttunen, vanhempi oikeusneuvosmies 
T. Nilsson, kirkkoherra P. Virkkunen ja professori A. Ylppö ja varajäseniksi 
alilääkäri P. Heiniö, päätoimittaja E. Kilpi, toimittaja K. Kukkonen ja 
kansakoulunopettaja K. Saltzman sekä määrätty jaoston puheenjohtajaksi 
oikeusneuvosmies Nilsson ja varapuheenjohtajaksi kirkkoherra Virkku-
nen 4). 

Lastensuojeluvirasto. Lastenvalvoja J. Kunnakselle myönnettiin5) 
virkavapautta täysin palkkaeduin heinäkuun 15 p:n ja elokuun 15 p:n 
väliseksi ajaksi sotaväen reserviharjoituksiin osallistumista varten sijaise-
naan varatuomari H. Miilumäki. 

Lastenvalvoja Kunnaksen kuoltua syyskuun 10 p:nä kaupunginhalli-
tus määräsi6) varatuomari Miilumäen hoitamaan hänen virkaansa toistai-
seksi ja siksi kuin se vakinaisesti täytettiin, kuitenkin enintään marraskuun 
14 p:ään saakka, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto taas puolestaan pi-
densi viranhoitomääräystä siksi kuin valittava uusi lastenvalvoja ryhtyi 
virkaansa hoitamaan 7). Raastuvanoikeus ilmoitti sittemmin hyväksy-
neensä mainitut viranhoitomääräykset8). 

Lastenvalvoja Kunnaksen hautajaiskulujen suorittamiseksi ynnä sep-
peleen laskemiseksi kaupungin puolesta hänen haudalleen myönnettiin 9) 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 13,500 markkaa. 

Kaupunginhallitus päätti10) esittää poliisimestarille toivomuksen, että 

!) Ks. v:n 1936 kert. s. 180. — 2) Khs 9 p. jouluk. 2,277 §. — 3) S:n2 p. jouluk. 
2,224 §. — 4) S:n 21 p. lokak. 1,898 §. — 5) S:n 27 p. toukok. 1,080 §. 
6) S:n 23 p. syysk. 1,670 §. — 7) Vrt. tämän kert. s. 45. — 8) Khs 30 p. syysk. 1,755 § 
ja 22 p. jouluk. 2,364 §. — 9) S:n 10 p. syysk. 1,611 § ja 16 p. syysk. 1,618 §. — i°) S:n 
9 p. syysk. 1,574 §. 
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poliisikonstaapeli määrättäisiin olemaan läsnä lastensuojelulautakunnan 
huoneistossa keskiviikkoisin klo 17—18 pidettävissä vastaanotoissa. 

Naistarkastajat A. Stegman ja M. Ahlberg oikeutettiin x) nauttimaan 
täysiä palkkaetujaan heidän Kuopiossa elokuun 26—28 p:nä pidettäville 
lastensuojelupäiville tehtävän matkansa ajalta. 

Lautakunnan kanslian vahtimestarin H. Mannerstedtin sairassijaisen 
apulaisvahtimestari K. P. Miettisen ja tämän sijaisen V. Mentusen palk-
kaamiseksi tammikuun 1 p:n ja kesäkuun 30 p:n välisenä aikana lastensuo-
jelulautakuntaa päätettiin 2) kehoittaa käyttämään asianomaisilla palkka-
tileillä syntyvää säästöä. 

Lastenkodit. Lastensuojelulautakunnalle myönnettiin 3) oikeus palkata 
naispuolinen harjoittelija toukokuun 1 pistä alkaen Toivolan koulukotiin 
760 markan kuukausipalkoin, joka oli suoritettava lastenhuoltolaitosten 
tilapäisen työvoiman määrärahasta, ollen lautakunnan, jos mainitun 
määrärahan ylittäminen tämän vuoksi kävi välttämättömäksi, aikanaan 
tehtävä esitys tarpeellisen lisämäärärahan myöntämisestä. 

Sofianlehdon pikkulastenkodin lastenhoitajan M. Teckenbergin sai-
raslomasijaisen M. Bremerin palkkio v:n 1937 joulukuun 15 p:n ja v:n 
1938 kesäkuun 15 p:n väliseltä ajalta päätettiin4) suorittaa virkavapaan 
säästyneestä palkasta. 

Palkankorotuksia myönnettiin 5) eräille Sofianlehdon pikkulastenkodin, 
Reijolan lastenkodin sekä Toivolan koulukodin toimenhaltijoille. 

Toivolan koulukodin eräiden viranhaltijain suoritettavat luontois-
etukorvaukset vahvistettiin6). 

Kullatorpan lastenkotiin päätettiin 7) sallia hankkia lattianvahaus-
kone ehdoin, ettei laitoksen kaluston hankintamäärärahaa tämän joh-
dosta ylitetty. 

Sofianlehdon pikkulastenkotiin päätettiin 8) hankkia kolme kylpy-
ammetta 21,700 markan kustannuksin, mikä määrä oli suoritettava yleis-
ten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 
Kodin hissien korjaamiseen myönnettiin 9) samoista varoista 27,750 
markkaa. 

Vastaanottokodin hoitajattaren L. Aholan viransijaiselle hoitajatar-
harjoittelija K. Koivulalle päätettiin10) palkkiona syyskuun 1 p:n ja 
joulukuun 1 p:n väliseltä ajalta suorittaa yhteensä 5,100 markkaa sekä 
viimeksi mainitun sijaiselle M. Granölle yhteensä 2,400 markkaa, kummat-
kin määrät asianomaisten säästyneistä palkoista. 

Koulukodit. Bengtsärin koulukodin avoinna olevaa johtajanvirkaa 
marraskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi hoitamaan määrä-
tylle saman koulukodin opettajalle A. Collenille määrättiin 1:L) palkkiona 
mainitulta ajalta suoritettavaksi 3,000 markkaa avoimen viran säästy-
neestä palkasta. 

Kaupunginhallitus päätti12) ilmoittaa lastensuojelulautakunnalle, että 
sen tekemä päätös virkavapauden myöntämisestä Ryttylän koulukodin 
opettajalle K. Ahtiselle elokuun 1 p:stä 1937 elokuun 1 p:ään 1938 kestä-

!) Khs 26 p. elok. 1,498 §. — 2) Khn jsto 5 p. tammik 3,004 §. — 3) Khs 29 p. huh-
tik. 855 §. — 4) Khn jsto 30 p. marrask. 4,089 §. — 5) Khs 7 p. toukok. 904 §, 8 p. 
heinäk. 1,339 § ja 25 p. marrask. 2,128 §. — 6) Khn jsto 23p. helmik. 3,190 §, 
26 p. lokak. 3,979 § sekä 16 p. marrask. 4,058 ja 4,059 §. — 7) Khs 7 p. lokak. 
1,800 §. — 8) S:n 16 p. syysk. 1,631 §. — 9) S:n 18 p. marrask.2,080 §. — 1 0 ) Khn jsto 
21 p. syysk. 3,878 §. — n ) S:n 14 p. jouluk. 4,125 §. — 12) Khs 1 p.huhtik. 650 §. 
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väksi lukuvuodeksi voitiin panna täytäntöön, mutta että näin myön-
netyn virkavapauden kuluttua umpeen ei enää olisi syytä myöntää 
jatkettua. 

Bengtsärin koulukodin lämmittäjän A. Salmen viransijaiselle kesäkuun 
1 p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana, konemestari E. Sunille, määrättiin 
suoritettavaksi 1,710 markan kuukauspalkkio virkavapaan säästyneestä 
palkasta. 

Bengtsärin koulukodin emännöitsijän E. Rannan luontoisetukorvauk-
sen määrä vahvistettiin 2). 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin3) myymään Bengtsärin koulu-
kodin vanha Universal niminen sähkökoneisto pikkumoottoreineen ja ak-
kumulaattoreineen 10,000 markan kauppahinnasta. 

Kaupunginhallitus antoi 4) suostumuksensa siihen, että Ryttylän koulu-
kodin korjausmäärärahasta sai käyttää 17,000 markkaa mainitun koulu-
kodin Siltala tai Mäntymäki nimisten rakennusten korjaustöihin mikäli 
lastensuojelulautakunta katsoi asianmukaiseksi suorittaa osan ehdote-
tuista töistä kertomusvuoden aikana. 

Ryttylän koulukodin muuntoaseman siirtämisestä aiheutuneisiin kus-
tannuksiin myönnettiin 5) 9,200 markkaa yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Kaupunginhallitus päätti 6) uskoa erinäisten Ryttylän koulukodin 
maatalousrakennusten uudistus- ja laajennustöiden suorittamisen maini-
tulle koulukodille itselleen sekä näiden töiden valvonnan ja vastaanoton 
lastensuojelulautakunnalle. 

Puhdistushakkuun toimittamiseksi Toivoniemen koulutilan metsässä 
kaupunginhallitus oikeutti 7) lastensuojelulautakunnan ylittämään maini-
tun tilan määrärahaa Kustannukset 12,000 markkaa, päättäen aikanaan 
anoa kaupunginvaltuuston hyväksymistä tälle ylitykselle. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 8) lastensuojelulautakunnan ehdotuksen 
metsänparannustöiden suorittamisesta Ryttylän koulutilalla oikeuttaen 
lautakunnan käyttämään tarkoitukseen Ryttylän ja Siltalan tilain määrä-
rahaa Kustannukset, jolloin lautakunnan, jos tämä määräraha osoittautui 
riittämättömäksi, hyvissä ajoin oli ilmoitettava tästä kaupunginhallituk-
selle esityksen tekemiseksi kaupunginvaltuustolle määrärahan ylittämisestä. 

Bengtsärin ja Toivoniemen koulutiloilta päätettiin 9) myydä hakkuu-
kelpoista metsää lastensuojelulautakunnan tekemän ehdotuksen mukai-
sesti. 

Kaupunginhallitus myöntyi10) Bengtsärin koulukodin eräiden viran-
haltijain anomukseen saada rakentaa tilan maalle oman saunansa ehdoin, 
että sauna näiden muutettua pois paikkakunnalta korvauksetta kuului 
laitokselle. 

Saatuaan tietää rautatiehallituksen aikovan hävittää Santalan vaihteen, 
jota voitiin käyttää Bengtsärin koulukotiin tulevia tavaravaunuja puretta-
essa, kaupunginhallitus päätti n) anoa mainitun vaihteen pysyttämistä edel-
leen paikoillaan. Rautatiehallitus ilmoitti kuitenkin purkauttavansa sen 12). 

!) Khn isto 19 p. toukok. 3,513 §. — 2) S:n 23 p. helmik. 3,190 §. — 3) S:n 2 p. 
maalisk. 3,217 §. — 4) Khs 3 p. kesäk. 1,123 §. — 5 ) S:n 1 p. heinäk. 1,284 §. — 6) S:n 
19 p. elok. 1,479 § ja 30 p. syysk. 1,756 §. — 7) S:n 1 p. heinäk. 1,295 §. — 8) S:n 5 p. 
elok. 1,396 §. — 9) S:n 29 p. heinäk. 1,347a § ja 23 p. syysk. 1,671 §. — 10) S:n 15 p. 
huhtik. 747 §. — «) S:n 29 p. huhtik. 857 §. — ") S:n 20 p. toukok. 1,013 §. 
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Lastenhoidon neuvonta-asemat. Töölön neuvonta-aseman hoitajattaren 
R. Krohnin viransijaisen heinäkuun 1 p:n ja elokuun 1 p:n välisenä aikana, 
terveyssisar H. Parvialan, palkkio määrättiin suoritettavaksi virkava-
paan säästyneestä palkasta. 

Lastenvaunujen säilytyspaikan vuokraamiseksi Töölön neuvonta-
asemalle kaupunginhallitus osoitti2) kertomusvuodeksi käyttövaroistaan 
arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 1,050 markkaa. 

Kenrali Mannerheimin lastensuojeluliiton anomukseen saada toukokuun 
24 p:n ja kesäkuun 5 p:n välisenä aikana tilapäisesti käyttää Töölön neu-
vonta-aseman huoneistoa kesäkaitsijakurssejaan varten siihen aikaan päi-
västä, jolloin asemalla itsellään ei ollut vastaanottoja, kaupunginhallitus 
suostui 3) sellaisin ehdoin, ettei siitä missään muodossa aiheutunut rahal-
lista rasitusta kaupungille. 

Hyvösen lastenkoti. Merkittiin4) tiedoksi lastensuojelulautakunnan 
ilmoitus, että se oli valinnut Hyvösen lastenkodin johtokuntaan kolmi-
vuotiskaudeksi 1937—39 edelleen sen entiset jäsenet. 

Lastenkodin johtokunta oikeutettiin5) ostamaan kodille tarjottu 
Ukkolan tila RN019 Vihdin pitäjän Ojakkalan kylästä 190,000 markan 
kauppahinnasta. Tilan jouduttua lastenkodin haltuun päätettiin 6) sitä 
rasittavat 50,000 markan ja 25,000 markan suuruiset lainat irtisanoa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi7) seuraavat Hyvösen lastenkodin ja 
lastenkotisäätiön omistaman Kotkankadun talon n:ot 14—16 v:n 1938 
talousarvioehdotukset: 

Lastenkoti 
Menoerät 

Mk 
Palkat 143,420 
Kalusto 10,000 
Lämmitys ja valaistus 14,000 
Vuokra 50,000 
Talous 95,721 
Vaatetus 23,450 
Kulungit 27,000 

Yhteensä 363,591 

25 

Tuloerät 
Mk 

Lasten elatusmaksut 33,000: — 
Henkilökunnan suoritettava 

korvaus luontoiseduistaan 40,700: — 
Lahjoitusrahaston tulot 289,891: 25 

25 Yhteensä 363,591: 25 

Kiinteistö Kotkankatu 14—16 
Menoerät 

Mk 
Lämmitys 37,500 
Valaistus 2,360 
Vedenkulutus 6,000 
Puhtaanapito 1,800 
Korjaukset 10,000 
Kulungit 9,000 
Palkat 16,800 
Ylijäämä 67,540 

Yhteensä 151,000 

Tuloerät 
Mk 

Yksityisten vuokrat 95,000 
Lastenkodin vuokra 50,000 
Talonmiehen vuokra 6,000 

Yhteensä 151,000: 

!) Khn jsto 1 p. heinäk. 3,652 §. — 2) Khs 7 p. tammik. 21 §. — 3) S:n 13 p. toukok. 
971 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 113 §. — 5) S:n 26 p. elok. 1,497 §. — 6) S:n 14 p. lokak. 
1,834 §. — 7 ) S:n 16 p. jouluk. 2,329 §. 
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Lastenkodin Vihdissä olevan kesäkodin menot arvioitiin yhteensä 80,000 
markaksi, josta erilaisiin korjauksiin arvioitiin kuluvan 70,000 markkaa, 
arvaamattomiin menoihin 5,000 markkaa ja työn valvontaan 5,000 mark-
kaa. 

Samalla päätettiin ilmoittaa kodin johtokunnalle, ettei ollut syytä 
korottaa kodin johtajattaren virkaa 5 palkkaluokasta, sekä oikeuttaa johto-
kunta suorittamaan kodin johtajattarelle ja muille viranhaltijoille v. 1938 
sen suuruisia palkanlisäyksiä kuin kaupunginvaltuusto oli päättänyt 
suoritettaviksi kaupungin palveluksessa oleville henkilöille. 

Lahjoituksen vastaanottaminen. Villefranchen kaupungissa asuva herra 
A. Armonicos oli lähettänyt Helsingin kaupungille 20 dollarin shekin käy-
tettäväksi kaupungin orpojen hyväksi; lahjoitus päätettiin ^ ottaa vastaan 
jättäen se lastensuojelulautakunnan käytettäväksi sen harkitsemalla tavalla. 

Äitiysavustukset. V:n 1938 alusta alkaen käytäntöön otettavien äitiys-
avustusten suorittamista koskevasta sosiaaliministeriön kiertokirjeestä 
päätettiin 2) ilmoittaa huoltolautakunnalle tarpeellisia toimenpiteitä var-
ten sekä että avustukset suoritetaan talousarvion ulkopuolella. 

Vaikkakin v:n 1938 alusta alkaen voimaan tulevan äitiysavustuslain 
sekä sen marraskuun 26 p:nä 1937 annetun toimeenpanoasetuksen mukaan 
äitiysavustuksen hallinnollinen hoito kuului kunnan huoltolautakunnalle, 
päätettiin3), kun tähän ei ollut mitään muodollista estettä, antaa tämä 
tehtävä Helsingin kaupungissa lastensuojelulautakunnalle, jolla täällä 
asiallisistä syistä oli paremmat edellytykset kyseisen tehtävän suorittami-
seen. Lastensuojelulautakuntaa päätettiin samalla kehoittaa ryhtymään 
tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa. 

Sosiaaliministeriöltä päätettiin 4) anoa oikeutta säädettyyn äitiysavus-
tukseen sisältyvien vaatekappaleiden valmistamiseen Helsingin kaupun-
gin tarpeiksi kunnan omissa laitoksissa. 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitystoimisto. Sen jälkeen kun työnvälitystoimiston johtajan-
virka uuden työnvälityslain mukaisesti oli julistettu haettavaksi kaupun-
ginhallitus päätti 5) sosiaaliministeriölle hakijoista annettavassa lausun-
nossaan ilmoittaa pitävänsä toimeen sopivina köyhäinhoidon toimitusjoh-
tajaa S. Seppälää, filosofiankandidaatti I. Laatia ja insinööri V. Hirvosta, 
edellä mainitussa järjestyksessä. 

Työnvälitystoimiston johtajaksi sittemmin valitulle6) toimitusjoh-
taja S. Seppälälle myönnettiin7) opintomatkaa varten kolmen viikon 
virkavapaus täysin palkkaeduin työnvälityslautakunnan tarkemmin mää-
rättävänä aikana huhtikuussa. Johtajan mainituksi, sittemmin huhtikuun 
6 p:stä 26 p:ään kestämään määrätyksi virkavapausajaksi määrättiin8) 
hänen sijaisekseen saman toimiston osastonjohtajat Y. Vuorjoki ja W. 
Mattlar vuoropäivin. 

Lakkautettavan miespuolisten konttori- ja liikeapulaisten sekä nuorten 
poikain osaston Meritullintorin talossa n:o 4 olevan huoneiston laajentami-

!) Khs 21 p. lokak. 1,896 §. — 2) S:n 4 p. marrask. 1,976 §. — 3) S:n 9 p. jouluk. 
2,284 §. — 4) S:n 22 p. jouluk. 2,374 §. — *) S:n 14 p. tammik. 119 §. — 6) Vrt. tämän 
kert. s. 47. — 7) Khs 18 p. maalisk. 588 §. — S:n 15 p. huhtik. 748 §. 


