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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 §. 
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seksi metalli- y.m. ammattimiesten työnvälitysosastolle kaupunginhallitus 
osoitti 2,000 markkaa yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan. Sittemmin havaittiin kuitenkin tarkoituksenmukaisemmaksi 
sijoittaa perustettu metallityöntekijäin alaosasto talon Aleksanterinkadun 
puoleisessa siipirakennuksessa vapautuviin huoneisiin sekä kahvilahuone, 
kirjaajan virkahuone ja arkisto sen pihanpuoleiseen kulmaukseen, sekä 
myönnettiin 2) tästä aiheutuvien korjaus- ja muutostöiden kustannuksiin 
3,700 markkaa edellä mainituista käyttövaroista. 

Muutostöiden suorittamiseksi toimiston merimiesosaston Satamakadun 
2:ssa olevassa uudessa huoneistossa kaupunginhallitus osoitti3) näistä 
käyttövaroista 23,000 markkaa. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin4) vielä 15,500 markkaa väli-
aidan pystyttämiseksi I poliisiaseman ja työnvälitystoimiston yhteiselle 
pihamaalle sekä työttömille tarkoitetun katoksen rakentamiseksi pihan 
työnvälitystoimiston puoleiseen osaan. 

Työnvälityslautakunnan esitettyä työnvälitystoimiston toimistoajan 
muuttamista alkamaan klo 9 aamulla ynnä erinäisiä muita tästä johtuvia 
muutoksia, rahatoimenjohtaja ilmoitti asian kiireellisyyden johdosta 
oikeutettaneensa lautakunnan järjestämään kyseisen toimistoajan esittä-
mällään tavalla, minkä toimenpiteen kaupunginhallitus myöhemmin 
päätti 5) hyväksyä. 

Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kaikkia kaupungin virastoja 
ja laitoksia sopivissa tapauksissa käyttämään työnvälitystoimiston apua 
työvoimaa tarvitessaan. 

Kaikille kaupungin hallituksille sekä lauta- ja johtokunnille päätettiin 7) 
huomauttaa, että virasto varat yössä ei saanut pitää sellaista henkilöä, 
joka ei ollut ilmoittautunut työnhakijaksi työnvälitystoimistoon ja jatku-
vasti oli työnvälitystoimiston kirjoissa, sekä että niiden laitosten, joissa 
oli virastovaratyöntekijöitä, tuli kuukausittain lähettää luettelo näistä 
työnvälitystoimistolle. 

Työnvälitystoimisto oikeutettiin 8) kiireellisissä merityövoimanvälitys-
tapauksissa ennakolta suorittamaan maksuja laivanvarustajien puolesta 
ja työnvälitystoimiston merimiesosaston johtaja pitämään enintään 2,000 
markan suuruista ennakkoa vähintään kerran kuukaudessa tapahtuvaa 
tilitystä vastaan. Samalla päätettiin työnvälitystoimistoa kehoittaa nou-
dattamaan riittävää varovaisuutta ennakkomaksujen suorittamisen ra-
joittamiseksi sellaisiin kiireellisiin tapauksiin, joissa ne olivat välttämättö-
män tarpeen vaatimia ja laivanvarustajan maksukyky oli tunnettu, sekä 
myöskin tarkoin valvomaan, että laivanvarustajat aikanaan suorittivat 
työnvälitystoimiston saatavat, jottei välitystoiminnasta aiheutuisi luotto-
tappiota kaupungille. 

Sosiaaliministeriö oli asiassa ilmenneen epätietoisuuden poistamiseksi 
ilmoittanut, että kunnan työnvälitystoimistolle ja -asiamiehelle suorite-
taan v:n 1936 valtionapua maaliskuun 27 p:nä 1926 annetun työnvälitys-
lain 12 §:n säätämät määrät, että avustusta ei suoriteta sellaisissa tapauk-
sissa, joissa työttömyyden lieventämistä tarkoittavaa valtion toimintaa 
varten vahvistettujen ehtojen ja ohjeiden mukaan kunnan työttömyys-
lautakunnan asiana oli ollut antaa työosoituskortti työhön otetulle sekä 

i) Khs 4 p. helmik. 291 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 856 §. — 3) S:n 25 p. marrask. 
2 127 §. — 4) S:n 7 p. tammik. 40 §. — 5) S:n 18 p. maalisk. 591 §. — 6) S:n 18 p. maa-
lisk. 589 §. — 7) S:n 20 p. toukok. 1,014 §. — 8) S:n 20 p. toukok. 1,023 §. 
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että merimiesten työnvälityksestä suoritetaan lisäavustusta siten kuin 
siitä on työnvälityksen tarkastuksesta sekä avustuksen myöntämisestä 
työnvälitystoimistoille ja -asiamiehille huhtikuun 22 p:nä 1926 annetun 
valtioneuvoston päätöksen 10 §:ssä määrätty. Asiasta päätettiin x) tiedoit-
taa työnvälityslautakunnalle. Sittemmin sosiaaliministeriö ilmoitti päät-
täneensä myöntää Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston anomana 
valtionapuna 17,995 paikallisesta ja 325 toiseen kuntaan toimitetusta 
työnvälityksestä sekä 293 omalle paikkakunnalle ja 271 toiselle paikka-
kunnalle toimitetusta merimies välityksestä yhteensä 153,900 markkaa 2). 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen. 
Valiokunta3), jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosään-
töön merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, 
ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että avustuksia oli hallituksen toimes-
ta 4) julkaistun kuulutuksen johdosta anottu n. 690,000 markkaa, jota vas-
toin käytettävänä oleva määrä oli ainoastaan 280,000 markkaa. Valio-
kunnan mielestä olisi jaossa yleensä seurattava aikaisempien vuosien käy-
täntöä; kun raittiusseurain avustamista varten nyt oli myönnetty erityinen 
määräraha voitaisiin kuitenkin muiden yleishyödyllisten yritysten ja lai-
tosten avustuksia jonkun verran entisestään korottaa. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti 5) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Mk 
Helsingfors svenska folkhögskola nimisen opiston toimikunnalle 1,500 
Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittius-

liitolle Fylgialle 5,500 
Helsingin Toivonliiton toimikunnalle suomenkielisissä kansa-

kouluissa suoritettavan toivonliittotvön tukemiseen 5,500 
Helsingin työväen sivistystoimikunnalle opintokerhotyötä 

varten f 7,000 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle alaikäisten 

katumyyjäin toiminnan järjestämiseksi sekä joutilaiden poi-
kain työnvälitystoimistoa ynnä kesäleiriä varten 5,500 

Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle sen kas-
vatussosiaalista toimintaa ja työkotia varten 20,000 

Svenska kristliga föreningen av unga män nimiselle yhdistyk-
selle sen kasvatussosiaalista työtä ja vähävaraisten poikain 
kesävirkistystoimintaa varten 3,500 

Sörnäisten nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle poika-
kerhon ylläpitämiseen Sörnäisten, Vallilan ja Toukolan 
kaupunginosissa 3,000 

Pasilan nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle nuoriso- ja 
poikatyön tukemiseen ; 2,000 

Käpylän nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle nuoriso-
ja poikatyön tukemiseen 3,000 

Helsingin poikakotiyhdistykselle 11,000 
Sairaanhoitajatar H. Kivimäelle hänen Leppävaarassa olevan 

pikkulastenkotinsa ylläpitämiseen 7,000 
Caritas-kesäsiirtolan hallitukselle 2,500 

!) Khs 18 p. helmik. 381 §. — 2) S:n 20 p. toukok. 1,012 §. — 3) Ks. tämän kert. 
s. 123. — 4) Khs 14 p. tammik. 107 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 1,145 §. 
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Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle Kalliolan poika- ja Mk 

tyttökerhotyön kannattamiseksi 10,500 
Bethel nimiselle lastenkodille 4,000 
Aula työkotien kannatusyhdistykselle työkodin perustamiseksi 

vajaaälyisille 8,000 
Suomen sairaanhoitajatarliitolle kotisairaan- ja terveyden-

hoidon keskuksen ylläpitoon 5,500 
Suomen sokeain hiero jäin yhdistykselle hieroma- ja fysikaalista 

hoitolaitosta varten 23,000 
Sokeain keskusliitolle 17,000 
Sokeainyhdistys Helsingille 1,000 
Helsingin sokeat nimiselle yhdistykselle sen työtoiminnan tuke-

miseksi ja myymälän vuokraan 12,000 
Pelastusarmeijalle Väinölän turvakotia ja slummikeskusta var-

ten 12,000 
Helsingin taloustyön tekijäin yhdistykselle sen taloustyöntekijä-

kodin ylläpitoon ja Siuntiossa olevan lepokodin avustamiseen 13,000 
Helsingin valkonauhayhdistykselle naisten yökodin ylläpitoon 4,000 
Helsingin Mariayhdistykselle iäkkäiden kotiapulaisten kodin 

ylläpitoon 3,000 
Suomen merimieslähetysseuralle satamalähetystyön tukemi-

seen Helsingissä 5,000 
Helsingin kuuromykkäyhdistykselle kuuromykkäin keskuu-

dessa harjoitettavan kansansivistystyön edistämiseksi 4,000 
Heikkokuuioisten suojaamisyhdistykselle 2,000 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistykselle varattomain 

äitien ja lasten kesävirkistystä varten 14,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen paivelijatarosastolle 

palvelijatar- ja lepokodin ylläpitämiseen 3,000 
Helsingin kaupunkilähetykselle käsitöiden j är j estämiseksi 

työttömille naisille 1,000 
Helsingin suomalaiselle Marttayhdistykselle sen kotiapulais-

koulua ja kursseja varten 5,500 
Helsingfors svenska Marthaförening nimiselle yhdistykselle sen 

kodinhoitokursseja varten 3,000 
Suomen työväen arkistolle 5,000 
Kirjoja sokeille nimiselle yhdistykselle 5,500 
Brage-yhdistykselle sen leikkele teosta varten 5,000 
Kasvatusopilliselle lukusalille 2,000 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatoriolle 15,000 
Suomen laulajain ja soittajain liitolle 10,000 
Helsingin ruotsalaiselle partiopiirille 3,500 
Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle sen kesä-

virkistys- ja siirtolatoiminnan tukemiseksi 3,500 
Helsingin työväen matkailuyhdistykselle 3,500 

Yhteensä1) 280,500 

Edelleen päätettiin: 
että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen käytön suhteen alistet-
x) Siitä 500 markkaa vt Janatuisen lahjoittamia varoja. 
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tava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston marras-
kuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevain juovut us juoma-
voittovarain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa säännöissä, 
niin että: 

Helsingfors svenska folkhögskola nimisen opiston toimikunta ja Helsin-
gin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitto Fylgia olivat 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan alaiset; 

Helsingin Toivonliiton toimikunta suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan alainen; 

Helsingin työväen sivistystoimikunta suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan alainen; 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys, Helsingin nuorten nais-
ten kristillinen yhdistys, Svenska kristliga föreningen av unga män, Sör-
näisten nuorten miesten kristillinen yhdistys, Pasilan nuorten miesten kris-
tillinen yhdistys, Käpylän nuorten miesten kristillinen yhdistys, Helsin-
gin poikakotiyhdistys, sairaanhoitajatar H. Kivimäki Leppävaarassa ole-
van pikkulastenkotinsa puolesta, Caritas-kesäsiirtolan hallitus, Teollisuus-
seutujen evankelioimisseura, Bethel niminen lastenkoti ja Aula työkotien 
kannatusyhdistys lastensuojelulautakunnan alaiset; 

Suomen sairaanhoitajatarliitto ja Suomen sokeain hiero jäin yhdistys 
terveydenhoitolautakunnan alaiset; 

Sokeain keskusliitto, Sokeainyhdistys Helsinki, Helsingin sokeat nimi-
nen yhdistys, Pelastusarmeija, Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys, Hel-
singin valkonauhayhdistys, Helsingin Mariayhdistys, Suomen merimies-
lähetysseura, Helsingin kuuromykkäyhdistys, Heikkokuuloisten suojaamis-
yhdistys, Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistys, Helsingin kristillisen 
työväenyhdistyksen palvelijatarosasto ja Helsingin kaupunkilähetys huolto-
lautakunnan alaiset; 

Helsingin suomalainen Marttayhdistys ja Helsingfors svenska Martha-
förening niminen yhdistys kotitalouslautakunnan alaiset; 

Suomen työväen arkisto, Kirjoja sokeille niminen yhdistys, Brage-yh-
distys ja Kasvatusopillinen lukusali kaupunginkirjaston johtokunnan alai-
set; 

Sivistysjärjestöjen kansankonservatorio ja Suomen laulajain ja soitta-
jain liitto musiikkilautakunnan alaiset; 

Helsingin ruotsalainen partiopiiri urheilulautakunnan alainen; ja 
Helsingin sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys ja Helsingin työväen 

matkailuyhdistys sosiaali- ja opetusasiain johtajan alaiset; 
että mainitut lauta- ja johtokunnat olivat velvolliset v:n 1938 helmi-

kuun kuluessa antamaan kaupunginhallitukselle selonteon puheena olevan 
valvontatyön suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä; 

määrätä lisäehdoiksi, että kaikkien avustuksensaajain, jotka saamatta 
vastaavaa korvausta antoivat tarvitseville henkilöille apua, samalla kuin 
niiden soveltuvissa kohdin oli tehtävä ero täällä kotipaikkaoikeutta naut-
tivien ja muiden täällä oleskelevien henkilöiden välillä, tuli jokaisessa eri 
tapauksessa kyöhäinhoitolautakunnan rekisteritoimistosta hankkia tarkka 
tieto avustuksenanojan oloista sekä sikäli kuin jonkinlaista avustusta annet-
tiin, ilmoittaa se toimiston rekisteröitäväksi samoin kuin avustuksen myön-
tämisen ja käytön valvonnan suhteen alistua niihin määräyksiin, joita köy-
häinhoitolautakunta kenties katsoi tarpeelliseksi antaa; sekä 

että kaupunginhallituksen edellä mainitut päätökset oli saatettava asian-
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omaisten lauta- ja johtokuntain tietoon niiden asiana oleviin toimenpitei-
siin ryhtymistä varten. 

Eläinsuojeluyhdistyksen avustaminen. Rautateiden eläinsuojeluyhdis-
tykselle kaupunginhallitus myöns iy l e i s i s t ä käyttövaroistaan 2,500 
markan suuruisen avustuksen kodittomien kissojen nukuttamista varten 
kehoittaen yhdistystä harkitsemaan entistä halvempien nukutusmenetel-
mien käyttöä. 

Kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin virkistyskotien avustaminen. 
Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan tilitys ja kertomus sille 
Herttoniemessä ylläpitämäänsä työntekijäin kesäkotia varten edellisenä 
vuonna myönnettyjen varain käytöstä merkittiin tiedoksi 2). 

Kiinteistölautakunnan luovutettua Kulosaaren kartanon edellä maini-
tulle yhdistykselle kaupungin viran- ja toimenhaltijain sekä työntekijäin 
lepo- ja virkistyspaikaksi kaupunginhallitus myönsi3) tämän kartanon 
vuokran suorittamiseksi kesäkuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana 
7,200 markkaa yleisistä käyttövaroistaan sekä välttämättömien sisäkor-
jausten suorittamiseksi siellä 12,500 markkaa yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahan jakaminen. Kaupun-
ginvaltuuston merkittyä kertomusvuoden talousarvioon ensi kerran määrä-
rahan raittiusseurain ja -järjestöjen avustamiseen kaupunginhallitus asetti 
sen jakoa valmistelemaan valiokunnan 4), joka lähettämässään mietinnössä 
ilmoitti, että sen toimesta 5) julkaistun kuulutuksen johdosta anottujen 
avustusten yhteismäärä oli 206,280 markkaa. Kun yleishyödyllisten yri-
tysten ja laitosten avustusmäärärahasta ennen oli jaettu raittiusseuroille 
ja -järjestöille vain 25,000 markkaa ja tarkoitukseen nyt myönnetty avus-
tus oli 100,000 markkaa, voitiin siis avustuksia jonkun verran korottaa 
samoin kuin myöntää niitä joillekin uusillekin hakijoille. Jaossa esitettiin 
muuten noudatettavaksi pääasiallisesti aikaisempaa menettelyä. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti 6) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja järjestöille alla mainitut rahamäärät: 

Mk 
Raittiusyhdistys Kilvelle 13,000 
Sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Riennolle 12,000 
Helsingin sosialidemokraattiselle raittiusaluejärjestolle raittius-

valistustyötä varten 10,000 
Lasten raittiusosastolle Nousevalle voimalle 7,000 
Alli Tryggs minne nimiselle loosille 4,500 
Raittiusyhdistys Koitolle 14,000 
Raittiusyhdistys Koiton lastenosastolle Nousevalle Koitolle ... 3,000 
Raittiuskerho Imatralle 1,500 
Vallilan sosialidemokraattiselle lasten raittiusosastolle Oraalle 3,000 
Suomen opiskelevan nuorison raittiusliitolle 3,000 
Helsingin raittiusseurojen keskustoimikunnalle 9,000 
Helsingfors nykterhetsvänner nimiselle yhdistykselle 4,000 
Käpylän lasten raittiusosaston Käpylän haukkain toimikun-

nalle 3,000 

Khs 7 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 11 p. helmik. 330 §. — 3) S:n 1 p. hei-
näk. 1,313 — 4) Ks. tämän kert. s. 123. —5) Khs 21 p. tammik. 188 §. — 6 ) S:n 
3 p. kesäk. 1,146 §. 
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Mk 
Helsingin raittiusseuralle 
Raittiusosasto Tovereille 
Suomalaisen normaalilyseon oppilaiden raittiusyhdistykselle 

6,000 
4,000 

Kipinälle 3,000 
Yhteensä 100,000 

Edelleen päätettiin: 
että avustuksen nauttijat myönnettyjen varain asianmukaisen käytön 

suhteen alistetaan sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupunginval-
tuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevain juo-
vut us juomavoitt o varain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa 
säännöissä; sekä 

että avustuksen nauttijain on v:n 1938 helmikuun kuluessa annettava 
kaupunginhallitukselle selostus toiminnastaan ja myönnettyjen avustus-
ten käyttämisestä. 

Väkijuomaliikkeen kunnallinen tarkastaja M. Aronen oikeutettiin pää-
virkansa ohella edelleen antamaan väkijuomalainsäädännön ja yhteiskunta-
opin opetusta Suomen hotelli- j a ravintolakoulussa yhteensä 6 tuntia viikossa. 

Tarkastaja Arosen erottua väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan 
toimesta kaupunginvaltuusto valitsi hänen seuraajakseen toimittaja U. 
Havukan 2), mistä vaalista kaupunginhallitus päätti 3) ilmoittaa Oy. Alko-
holiliike ab:lle määräten samalla toimittaja Havukan väliaikaisesti hoita-
maan kyseistä virkaa siksi kuin vaali oli saanut lainvoiman, kuitenkin 
enintään v:n 1938 helmikuun loppuun. 

Luistinrata-alennuskortit. Kaupunginhallitus oikeutti4) urheilulauta-
kunnan jakamaan luistinrata-alennuskortit ennakolta kertomusvuonna 
lautakunnan esittämällä tavalla. 

Helsingfors simsällskap niminen yhdistys oikeutettiin 5) kesällä vietettä-
vän 50-vuotis juhlansa johdosta painatettavaa juhlajulkaisua varten otta-
maan omalla kustannuksellaan jäljennöksiä kaupungin arkistoissa säily-
tettävistä piirustuksista ja pöytä- y.m. asiakirjoista, jotka koskivat Helsin-
gin uimalaitoksia ja -rantoja, sekä myönnettiin tälle yhdistykselle kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista 3,000 markan suuruinen avustus sen 
juhlajulkaisun sitä osaa varten, joka koski Helsingin uinti- ja uimahuone-
oloja ennen kyseisen yhdistyksen perustamista. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Täydet palkkaedut myön-
nettiin tarkastaja A. Saarensivulle 6) ja opettajatar K. Peltoselle 7) heille 
toukokuun 18 p:stä 31 p:ään myönnettyjen opintomatkalomain ajalta sekä 
laulunopettaja O. Pesoselle 8) hänelle toukokuun 10 p:stä 31 p:ään myönne-
tyn opintomatkaloman ajalta. 

Palkankorotus myönnettiin 9) kahdelle lämmittäjälle. 
Käyttövaroistaan sääntöpalkkaisten virkain palkkojen korottamiseen 

kaupunginhallitus myönsi 60,000 markan suuruisen lisäyksen 10) suomen-
Khs 14 p. tammik. 141 §. — 2) Vrt. tämän kert. s. 47. —- 3) Khs -30 p. jouluk. 

2,432 §. — *) S:n 21 p. lokak. 1,904 §. — 5) S:n 15 p. huhtik. 741 §. — 6) Khs 27 p. tou-
kok. 1,102 §. — 7) S:n 29 p. huhtik. 893 §. — 8) S:n 18 p. kesäk. 1,272 §. —9) S:n 8 p. 
heinäk. 1,341 § ja 25 p. marrask. 2,129 §. — 10) S:n 2 p. jouluk. 2,250 §. 
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8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 


