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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 §. 
Kunnall. kert. 1937 12 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
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kielisten kansakoulujen sääntöpalkkaisten virkain määrärahaan 103 ala-
koulunopettaj an viran siirtämisen johdosta 6 palkkaluokasta 7:nteen *) 
sekä käyttövaroistaan palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten 
virkojen palkkain korottamiseen 5,316 markan suuruisen lisäyksen 2) mai-
nittujen koulujen palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain 
määrärahaan talonmiehen- ja lämmittäjän virkain sijoittamisen johdosta 
uusiin palkkaluokkiin 3). 

Opettajatar H. Noposen virkaa ensin hänen sairaslomansa aikana sekä 
jatkuvasti tämän sittemmin siirryttyä eläkkeelle hoitanut opettajatar L. 
Korhonen oikeutettiin 4) kahden viikon palkalliseen kesälomaan kertomus-
vuoden kesällä, ollen hänen palkkansa mainitun loman ajalta suoritettava 
kyseisen avoinna olevan viran säästyneestä palkasta. 

Veistokalustonhoitaja J. Kivi, joka kesäkuun 19 p:nä täytti 67 vuotta, 
oikeutettiin5) edelleen jäämään virkaansa toukokuun 31 p:ään 1938. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitukset erinäisten opet-
tajain ja opettajattarien oikeuttamisesta sivutointen hoitamiseen merkit-
tiin 6) tiedoksi. 

Mainitun johtokunnan tiedusteltua, kuuluiko sielullisesti sairaiden 
vastaanottoaseman apulaislääkäri A. Jokivartion virkatehtäviin apu-
kouluun otettavien lasten älykokeiden toimittaminen ilman erikoispalk-
kiota, sille päätettiin 7) toimittaa jäljennös asiaa koskevasta terveyden-
hoitolautakunnan lausunnosta, josta ilmeni, että tohtori Jokivartio ei ollut 
oikeutettu kyseiseen erikoispalkkioon. 

Koulujen taloudenhoitaja oikeutettiin8) myymään huutokaupalla 
eräitä vanhoja käyttökelvottomiksi käyneitä irtaimistoesineitä. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Merkittiin 9) tiedoksi ruot-
sinkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitukset, että opettajakunta 
oli kertomusvuodeksi sekä v:ksi 1938 valinnut johtokunnan vakinaiseksi 
jäseneksi opettajatar E. Hedbergin ja varajäseneksi opettaja H. G. Öster-
bergin. 

Kaupunginhallitus päätti10), että Nilsiäntien, Annankadun, Snellmanin-
kadun, Ratakadun ja Topeliuksenkadun kansakoulujen lämmittäjäin ja 
talonmiesten toimet v:n 1938 alusta lukien siirretään palkkasääntöön mer-
kitsemättömäin pysyväisten virkain 33 palkkaluokkaan. 

Palkankorotus myönnettiin n ) eräälle lämmittäjälle. 
Siivooja H. Östermanin suoritettava luontoisetukorvaus vahvistettiin12). 
Kyseisten koulujen johtokunnan esitettyä kesälomapalkkion myöntä-

mistä opettajatar A. Lindströmille, joka kesäkuun 2 p:nä, säädetyn eroa-
misiän saavutettuaan, oli pakotettu eroamaan virastaan, kaupunginhalli-
tus päätti13) ilmoittaa johtokunnalle hänen olevan oikeutettu saamaan 
täyden palkan kesäkuun ajalta. 

Johtokunnan ilmoitus eräiden opettajien ja opettajattarien oikeuttami-
sesta pitämään sivutoimia merkittiin 14) tiedoksi. 

Psykiatrilääkärinviran perustaminen kansakouluihin. Kaupunginhalli-

!) Vrt. v:n 1936 kert. s. 41. — 2) Khs 2 p. jouluk. 2,251 §. — 8) Vrt. v:n 
1936 kert. s. 41. — 4) Khs 1 p. heinäk. 1,286 §. — 5) S:n 27 p. toukok. 1,103 §. — 
6) S:n 25 p. helmik. 470 §, 27 p. toukok. 1,106 §, 18 p. kesäk. 1,273 §, 9 p. syysk. 
1,609 §, 7 p. lokak. 1,824 § ja 2 p. jouluk. 2,258 §. — 7) Khn jsto 22 p. heinäk. 3,716 
§. — 8) S:n 5 p. tammik. 3,036 §. — 9) Khs 7 p. tammik. 55 § ja 30 p. jouluk. 2,427 
§. — 10) S:n 11 p. maalisk. 575 §.'— S:n 13 p. touk-k. 972 §. — Khn jsto 6 p. 
huhtik. 3,337 §. — Khs 18 p. kesäk. 1,266 §. —14) S:n 14 p. lokak. 1,860 §. 
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tus päätti1) jättää sosiaalijohtajan harkittavaksi kysymyksen erityisen 
psykiatrilääkärinviran perustamisesta kansakouluihin oppilaiden kasva-
tuksellisen ohjauksen ja älyllisen tarkkailun suorittamista varten. 

Kansakoulujen huoneistot. Eräiden muutostöiden suorittamiseen Kallion 
kansakoulussa kaupunginhallitus myönsi2) yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan 4,550 markkaa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi3) Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun 
osittaisen luovuttamisen suomenkielisten kansakoulujen tarpeisiin luku-
vuodeksi 1937—38 ehdoin, että sinne sijoitettiin vain suomenkielisten kansa-
koulujen alaluokkia sekä että näille paiveluskunnan työn helpottamiseksi 
mikäli mahdollista myönnettiin lupaa samoina päivinä kuin koululla itsel-
lään oli lupaa. 

Suomenlinnan kansakoulutalon vuokran maksamiseksi kaupungin-
hallitus osoitti 4) käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin 600 markkaa kiinteistölautakunnan käytettäväksi. 

Kansakouluhuoneistoj a luovutettiin 5) kertomusvuonna kuten ennenkin 
erinäisin ehdoin voimistelu- ja urheiluharjoitusten pitämiseen, kokoushuo-
neistoiksi, kurssitoimintaa varten, opetus- ja esitelmätilaisuuksien pitoon 
sekä majoitus- y.m. tarkoituksiin. 

Suojakatoksen rakentaminen Snellmaninkoulun pihamaalle. Suoja-
katoksen rakentamiseen Snellmaninkoulun pihamaalle oppilaiden oles-
kelupaikaksi välitunneilla sadesään vallitessa kaupunginhallitus osoitti 6) 
yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroista 9,500 markkaa. 

Aleksis Kiven koulu Pariisin maailmannäyttelyssä. Suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunta oikeutettiin 7) ottamaan Aleksis Kiven koulusta 
25 valokuvasuurennusta Pariisin maailmannäyttelyä varten; tästä johtuvat 
kustannukset, 4,525 markkaa, hyväksyttiin8) sittemmin suoritettaviksi 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kaitafilmikoneen osto kansakouluille. Kaupunginhallitus suostui9) 
siihen, että suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen yhteistä käyttöä 
varten hankittiin kaitafilmikone, ollen sen kustannukset suoritettava siten, 
että suomenkielisten koulujen kalustomäärärahasta maksettiin 3/4 niistä 
eli 4,830 markkaa ja ruotsinkielisten koulujen kalustomäärärahasta x/4 
eli 1,610 markkaa, ja jääden koneen hoito suomenkielisten koulujen asiaksi. 

Kerhotoiminnan järjestäminen Aleksis Kiven kouluun. Kaupungin-
hallitus oikeutti10) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokeilu-
tarkoituksessa järjestämään v:n 1938 kevätlukukauden aikana sen ehdotta-
maa kerhotoimintaa Aleksis Kiven koulun jatkoluokille ja suorittamaan sitä 
ohjaaville opettajille tavallisen viikko tuntipalkkion yhteensä enintään 4 
viikkotunnilta käyttäen tähän tarkoitukseen jatkokouluja varten varattuja 
määrärahoja. 

Kansakoulujen ja oppikoulujen lukuvuoden työ- ja loma-aikain yhden-
mukaistaminen. Kaupunginhallitus päätt iu) kansakoulujohtokuntain ehdo-

l) Khs 23 p. syysk. 1,679 §. — 2) S:n 8 p. huhtik. 734 §. — ®) S:n 2 p. syysk. 1,641 
§. — 4) S:n 28 p. lokak. 1,962 §. — 5) S:n 28 p. tammik. 245 §, 25 p. helmik. 471 §, 
1 p. huhtik. 672 ja 673 §, 29 p. huhtik. 894 §, 27 p. toukok. I,i04 §, 3 p. kesäk. 1,150 §, 
18 p. kesäk. 1,274 §, 9 p. syysk. 1,608 §, 7 p. lokak. 1,822 ja 1,823 §, 4 p. marrask. 
2,004 §, 2 p. jouluk. 2,259 §, 9 p. jouluk. 2,295 § ja 22 p. jouluk. 2,391 §. — 
6) S:n 18 p. kesäk. 1,269 §. — 7) S:n 28 p. tammik. 247 §. — 8) Khn jsto 27 p. 
huhtik. 3,426 §. — 9) Khs 11 p. maalisk. 574 §. - 10) S:n 30 p. jouluk. 2,426 §. — 
n ) S:n 1 p. huhtik. 670 §. 
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tul:sen mukaisesti esittää opetusministeriölle, että ryhdyttäisiin toimenpitei-
siin kaupunkien kansakoulujen sekä valtion oppikoulujen lukuvuoden työ-
ja loma-aikain täydelliseksi yhdenmukaistamiseksi. 

Opetustilaisuuksien järjestäminen kansakoulunopettajille. Ammatinva-
lintaa käsittelevän esitelmäsarjan järjestämiseksi suomenkielisten kansa-
koulujen opettajille kaupunginhallitus myönsi1) 1,250 markkaa yleisistä 
käyttövaroistaan. 

Samoista varoista myönnettiin 2) 1,000 markkaa piirustuskurssien jär-
jestämiseen ruotsinkielisten kansakoulujen opettajille. 

Kouluretkeilyt Suomenlinnaan. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti 3) puolustusministeriöltä anoa 
50 %:n alennusta laivalippujen hinnoista kansakouluoppilaiden tehdessä 
opettajien johdolla retkeilyjä Suomenlinnaan. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupungin kansakoululaitokselle myönnet-
tiin v:lta 1936 valtionapua 5,789,860 markkaa, josta aikaisemmin jo oli 
nostettu 4,282,900 markkaa ja nyt oli nostettavissa loput, 1,506,960 mark-
kaa4). 

Kaupunginlakimiehelle annettiin5) tehtäväksi anoa kansakouluille 
valtionapua v:lta 1937, jolloin oppilasmäärä oli keskimäärin 13,397.5, 
mistä 10,936.5 suomenkielisissä ja 2,461 ruotsinkielisissä kouluissa. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kesävirkistystoimintaan myönnettiin 6) 
valtionapua v:lta 1936 67,214 markkaa ja v:lta 1937 74,705 markkaa, mistä 
vastaavasti 56,555 markkaa ja 55,950 markkaa tuli kaupungille ja loput 
kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen opettajayhdistykselle. Suomen-
kielisten kansakoulujen vastaavaan toimintaan kaupunki sai valtionapua 
v:lta 1936 249,522 markkaa j a v:lta 1937 248,730 markkaa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan asiasta tekemän esityksen 
mukaisesti kaupunginhallitus päätti7) pyytää kouluhallitusta ryhtymään 
toimenpiteisiin valtionavun myöntämiseksi myöskin lukuvuoden aikana 
tapahtuvaa kansakouluoppilaiden virkistystoimintaa varten. 

Työväenopistot. Suomenkielisen työväenopiston taloudenhoitajan kuu-
kausipalkka korotettiin 1,488 markkaan8) ja ruotsinkielisen työväenopis-
ton taloudenhoitajan 464 markkaan 9) tammikuun 1 p:stä lukien. 

Talin siirtolapuutarhayhdistys oikeutettiin10) tavanmukaisin ehdoin 
yhtenä iltana viikossa käyttämään suomenkielisen työväenopiston huoneis-
toa. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin u) tehtäväksi yksissä neuvoin 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan kanssa laatia opistotalon 
suunnitellun laajentamisen luonnospiirustukset ja kustannusarvio sekä 
yksissä neuvoin ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan kanssa ruot-
sinkielisen työväenopiston rakennettavaksi suunnitellun opistotalon luon-
nospiirustukset ja alustava kustannusarvio. 

Työväenopistojen opistopäivät. Kaupunginhallitus myönsi12) yleisistä 
käyttövaroistaan 10,000 markkaa Työväenopistojen liiton heinäkuun 2—4 
p:nä Helsingissä pidettäviä opistopäiviä varten. 

!) Khs 28 p. tammik. 244 §. — 2) S:n 7 p. lokak. 1,820 §. — 3) S:n 4 p. marrask. 
2 003 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 465 §. — 5) S:n 4 p. marrask. 2,002 § ja 25 p. marrask. 
2,172 '§. — 6) S:n 21 p. tammik. 157 § ja 30 p. jouluk. 2,433 §. — 7) S:n 18 p. kesäk. 
1,271 §. — 8) S:n 9 p. syysk. 1,578 §. — 9) S:n 4 p. marrask. 1,981 §. — 10, S:n 23 p. 
syysk. 1,706 §. — u ) S:n 8 p. huhtik. 737 §, 1 p. heinäk. 1,323 § ja 7 p. toukok. 923 
§; — 12) S:n 18 p. helmik. 404 §; vrt. myös tämän kert. s. 127. 
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Ammattikoulut. Ammattiopetuslaitosten kunnallinen naistarkastaja I. 
Schreck, joka helmikuun 8 p:nä täytti 67 vuotta, oikeutettiin edelleen 
jäämään virkaansa maaliskuun 4 p:ään asti. Neiti Schreckille, joka kyseisen 
viran haettavaksi julistamisen jälkeen viimeksi mainitusta päivästä maa-
liskuun loppuun oli määrätty sitä väliaikaisesti hoitamaan, päätettiin 2) 
tällöin suorittaa palkkiona viran pohjapalkka. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun opettajatar K.-L. Toukolehto 
oikeutettiin 3) nauttimaan täysiä palkkaetuj aan hänelle elokuun 25 p:n 
ja syyskuun 25 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Suomen lutherilainen evankeliumiyhdistys 4) oikeutettiin heinäkuun 1 
p:n ja 6 p:n välisenä aikana ja Svenska lutherska evangeliiföreningen i Fin-
land 5) kesäkuun 26 p:n ja 30 p:n välisenä aikana käyttämään valmistavan 
tyttöj en ammattikoulun talon toista kerrosta maj oitustarkoituksiin sekä Suo-
men hotelli- ja ravintolakoulu 6) saman koulun laboratoriokeittiötä opetus-
tarkoituksiin kertomusvuoden syksyllä alkavana lukuvuonna 24 tuntia 
viikossa ehdoin että se korvasi sähkövirran käytöstä ja siivouksesta aiheu-
tuvat kustannukset sekä vastasi käyttämästään kalustosta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 7) 17,600 markkaa yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi eräiden korjaustöiden suorittamiseen valmistavan poikain ammatti-
koulun talossa. 

Joulujuhlan järjestämiseksi valmistavan poikain ammattikoulun oppi-
laille myönnettiin 8) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 800 
markkaa. 

Retkeilyn järjestämiseen yleisen ammattilaiskoulun toisen luokan oppi-
laille kaupunginhallitus myönsi9) 2,000 markan suuruisen apurahan ylei-
sistä käyttövaroistaan. 

Kotitalouslautakunta. Kotitalousneuvoja M. Koivistolle myönnettiin 10) 
täydet palkkaedut hänen elokuun 23 p:n ja syyskuun 29 p:n väliseltä virka-
vapausaj altaan. 

Avoinna olevaan kotitalousneuvojan virkaan valittiin n) talousopettaja 
K. Vöry. 

Kaupunginhallitus suostui12) siirtolapuutarhayhdistysten anomukseen 
kotitalouskerhon huoneiston luovuttamisesta yhdistysten käytettäväksi. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi13) erinäisten korjaustöiden suorittamiseen Mäkelänkadun 
talossa n:o 45 toimivassa opetuskeittiössä 15,000 markan suuruisen määrä-
rahan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti14) kehoittaa kotitalouslautakuntaa aikanaan 
tekemään esityksen lautakunnan alaisten viranhaltijain virantoimitusaikain 
vahvistamisesta sikäli kuin niihin ei voitu soveltaa virkasäännön yleistä 
määräystä samalla ilmoittaen lautakunnalle, että sen hyväksymää 31 
viikkotunnin työaikaa sai väliaikaisesti soveltaa. 

Lastentarhat. Tarkastaja E. Boreniukselle ja apulaistarkastaja L. Rud-
bäckille myönnettiin 15) virkalomaa täysin palkkaeduin edelliselle elokuun 

Khs 28 p. tammik. 241 §. — 2) Khn jsto 9 p. maalisk. 3,254 §. — 3) Khs 9 p. 
syysk. 1,605 §. — 4) S:n 13 p. toukok. 997 §. — 5) S:n 10 p. kesäk. 1,223 §. — 6) S:n 
9 p. syysk. 1,606 §. — 7) S:r. 10 p. kesäk. 1,211 §. —8) Khn jsto 8 p. iouluk. 4,11« §• — 

Khs 7 p. toukok. 924 §. — 10) S:n 10 p. kesäk. 1,222 §. — ") S:n 2 p. jouluk. 
2,252 §. — 12) S:n 28 p. lokak. 1,966 §. — 13) S:n 1 p. heinäk. 1,324 §. — 14) S:n 18 
p. maalisk. 611 §. — 15) S:n 1 p. heinäk. 1,327 §. 
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9 p:n ja 14 p:n sekä jälkimmäiselle saman kuukauden 2 p:n ja 7 p:n väliseksi 
ajaksi. 

Opettajatar A.-L. Sirelius oikeutettiin x) saamaan täydet palkkaetunsa 
tammikuun 14 p:n ja helmikuun 13 p:n välisenä aikana tehtävää opinto-
matkaa varten saatavan virkavapautensa ajalta. 

Toimelan päiväkodin talousapulainen oikeutettiin 2) asumaan mainitun 
päiväkodin ulkopuolella sekä vahvistettiin hänen suoritettavansa luontois-
etukorvaus. 

Lastentarhain kanslian vahtimestari E. Hellgren oikeutettiin 3) palkan-
korotuksen saamiseksi lukemaan hyväkseen lastentarhoissa ja niiden kans-
liassa palvelemansa aika. 

Kaupunginhallitus päätti4) siirtää Toukolan lastentarhan talous-
apulaisenviran palkkasääntön merkitsemättömäin virkain 17 palkkaluok-
kaan v:n 1938 alusta lukien. 

Kaupunginhallitus suostui5) palkankorotuksen myöntämistä eräiden 
palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain haltijoille tarkoit-
tavaan lastentarhain tarkastajan esitykseen. 

Tarkastaja E. Borenius oikeutettiin 6) päävirkansa ohella opettamaan 
sielutiedettä ja kasvatusoppia lastentarhaseminaarissa lukuvuosien 1937/38 
ja 1938/39 aikana. 

Kiinteistöt nimisen pääluokan tililtä Arvaamattomat vuokrat ja vuok-
rankorotukset kaupunginhallitus myönsi alla mainittujen lastentarhain 
vuokrain tai vuokrankorotusten maksamiseen seuraavat määrät: Alppi-
majan 667 markkaa7), Hemgärdin 2,275 markkaa8), Pienolan 1,750 
markkaa 9), Toukolan 200 markkaa 10), Kallion 7,000 markkaa n) , josta sit-
temmin ilmoitettiin säästyvän 5,250 markkaa 12), Kruununhakaan perus-
tettavan lastentarhan 1,650 markkaa13), Pääskylän 2,014 markkaa14), 
Vallilan 1,750 markkaa15) ja Solhällan 2,100 markkaa16). 

Yleiset työt nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi17) 5,000 markkaa apulastentarha Aulan huoneis-
ton laajentamista sekä erinäisiä korjaus- ja muutostöitä varten. 

Koska Hämeenkyrön Lintolassa toimivan lasten kesäsiirtolan johtaja-
tarta H. Laitista vastaan tehdyn ilmiannon johdosta hankitut selvitykset 
osoittivat mainitun ilmiannon aiheettomaksi, kaupunginhallitus päätti18), 
ettei asia antanut sille enempää toimenpiteen aihetta. 

Helsingin käsityöopiston Puutarhakadun 4:ssä olevan huoneiston vuok-
ran maksamiseksi kaupunginhallitus päätti19) kehoittaa rahatoimistoa suo-
rittamaan 53,508 markkaa Opetustoimi nimiseen pääluokkaan sisältyvästä 
avustusmäärärahasta Helsingin käsityökoulu. 

Suomalaisen normaalilyseon 50-vuotisriemujuhlan järjestämiseen kaupun-
ginhallitus myönsi20) yleisistä käyttövaroistaan riemujuhlatoimikunnan käy-
tettäväksi 15,000 markkaa. 

!) Kb s 28 p. tammik. 248 §. — 2) Khn jst^ 26 p. lokak. 3,980 §. — Khs 4 p. 
helmik. 292 §. — 4) S:n 25 p. marrask. 2,171 §. — 5) S:n 29 p. heinäk. 1,334 a §. — 
6) S:n 9 p. syysk. 1,607 §. — 7 ) S:n 11 p. helmik. 362 §. — 8) S:n 18 p. helmik. 
402 §. — 9) S-n 4 p. maalisk. 513 §. — 10) S:n 4 p. maalisk. 514 §. — ") S:n 4 p. 
maalisk. 515 §. —12) S:n 3-p. kesäk. 1,149 §. — S:n 4 p. maalisk. 516 §. — 14) S:n 
4 p. maalisk. 517 §. — 15) S:n 18 p. maalisk. $14 §. — ") S:n 3 p. kesäk. 1,148 §. — 
17) S:n 25 p. maalisk. 641 §. — 18) S:n 9 p. syysk. 1,610 §. — 19) S:n 30 p. syysk. 
1,771 §. — 20) S : n 9 p. syysk. 1,575 §. 
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Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Merimiehenkadun lukuhuoneiston valvojan E. 
Willmanin kuukausipalkkaa korotettiin 76 markkaa helmikuun 1 p:stä 
1938 lukien. 

Kaupunginhallitus oikeutti 2) kaupunginkirjaston avustavan kirjaston-
hoitajan L. Pohjalan ja amanuenssi I. Bläfieldin edelleen jäämään virkoi-
hinsa v:n 1938 loppuun sekä Kallion haarakirjaston johtajan E. Grön-
roosin maaliskuun 18 p:ään 1939 ja amanuenssi S. Sivenin maaliskuun 13 
p:ään 1939, näiden kaikkien saavutettua säädetyn eroamisiän. 

Amanuenssi H. Granström oikeutettiin 3) v:n 1939 loppuun asti varsi-
naisen virkansa ohella toimimaan tuntiopettajana Grankullan yhteiskou-
lussa 8 tuntia viikossa. 

Ylimääräinen apulainen H. Hiden oikeutettiin4) v:n 1938 loppuun asti 
asumaan kaupungin ulkopuolella. 

Pasilan haarakirjaston korotetun vuokran suorittamiseen kaupungin-
hallitus myönsi 5) käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin 700 markkaa. 

Valtion kirjasto toimiston anomus pääkirjaston n.s. satuhuoneen käyttä-
misestä kertomusvuoden elokuun 16 p:n ja joulukuun 15 p:n välisenä aikana 
järjestettäviä kirjastonhoitajain valmistuskursseja varten hyväksyttiin 6) 
ehdoin, etteivät kurssit häirinneet kirjaston säännöllistä toimintaa, että 
kirjastolle varattiin oikeus käyttää kyseistä huonetta milloin siellä ei annettu 
kurssiopetusta sekä että kaupungille suoritettiin 2,000 markan korvaus pu-
heena olevasta luovutuksesta. 

Rautatien virkamies O. Helpin kaupunginkirjaston kielioloja koskevan 
kantelun johdosta kaupunginkirjaston johtokunta ryhtyi toimenpiteisiin 
siinä mainittujen epäkohtien poistamiseksi, minkä johdosta kaupungin-
hallitus ei enää katsonut 7) tarpeelliseksi ryhtyä enempiin toimenpiteisiin 
asiassa. 

Kallion haarakirjastosta heinäkuu 13 ja 14 p:n välisenä yönä tapahtu-
neen murtovarkauden kautta hävinneet 300 markkaa määrättiin 8) poistet-
taviksi haarakirjaston tileistä hyvittämällä tiliä Sekalaisten tulojen poistot, 
ja palautukset. 

Käpylän kansakoulun, lastentarhan ja haarakirjaston huoneisto-olot. 
Tilanahtauden käytyä huomattavaksi Käpylän kansakoulutalossa, jossa 
myöskin kaupungin lastentarha ja haarakirjasto toimivat, kaupunginhalli-
tus päätti 9) antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi yksissä neuvoin 
kiinteistölautakunnan, lastentarhain johtokunnan ja kaupunginkirjaston 
johtokunnan kanssa laatia ehdotuksen ja luonnospiirustukset lastentarhain 
ja kaupunginkirjaston yhteisen talon rakentamiseksi Käpylään. 

Kaupunginorkesterin viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi kaupun-
ginorkesterin intendentille E. Pingoudille sairaslomaa täysin palkkaeduin 
huhtikuun 15 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseksi ajaksi10) sekä oikeuksin 
nostaa 2/3 pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa marraskuun 9 p:n ja 
joulukuun 9 p:n väliseksi ajaksi n) . Orkesterin taloudenhoitaja E. Zilliacus 

i) Khs 8 p. heinäk. 1,342 §. — S:n 7 p. toukok. 925 § ja 22 p. jouluk. 2,389 §. — 
8) S:n 22 p. jouluk. 2,390 §. — 4) Khn jsto 31 p. elok. 3,811 §. — 5) Khs 25 p. maalisk. 
640 §. — 6) S:n 3 p. kesäk. 1,147 J. — 7) S:n 11 p. helmik. 360 §. — 8) S:n 12 p. 
elok. 1,432 §. — 9) S:n 15 p. huhtik. 771 §. — 10) S:n 13 p. toukok. 994 §. — «) S:n 
2 p. jouluk. 2,262 §. 
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määrättiin mainittuina aikoina hoitamaan intendentinvirkaa ja rouva 
K. Saramo huhtikuun 15 p:n ja toukokuun 15 p:n sekä marraskuun 18 p:n 
ja joulukuun 9 p:n välisenä aikana taloudenhoitajan virkaa. 

Kaupunginorkesterin johtajalle professori G. Schneevoigtille myön-
nettiin1) sairaslomaa helmikuun 15 p:n ja maaliskuun 31 p:n väliseksi 
ajaksi viransijaisenaan filosofiantohtori T. Haapanen, jonka kuukausi-
palkkio oli oleva 3,000 markkaa, kuitenkin niin, että jos hän tuona 
aikana joutui johtamaan jotakin sinfoniakonserttia oli hänelle erikois-
korvauksena tästä suoritettava 2,500 markkaa. Professori Schneevoigtille 
myönnettiin 2) Australian-matkaa varten virkavapautta huhtikuun 1 p:n ja 
lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi, mihin sisältyi myöskin hänen kesälomansa, 
oikeuttaen hänet tuona aikana kesälomapalkkaansa lukuunottamatta saa-
maan täydet palkkaetunsa yhdeltä kuukaudelta. Tohtori Haapanen 
määrättiin 3) tällöin huhtikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n sekä syyskuun 
1 p:n ja lokakuun 15 p:n välisenä aikana huolehtimaan orkesterin johta-
jan tehtävistä samoin ehdoin kuin edellä mainitun sairasloman aikana. 

Konserttimestari A. Hannikainen oikeutettiin4) hänelle syyskuun 
18 p:stä 27 p:ään myönnetyn virkavapauden ajalta saamaan palkka-
etunsa vähennettyinä 400 markalla, jotka oli suoritettava hänen viran-
sijaiselleen taiteilija O. Haapalaiselle. 

Orkesterin jäsen K. Kajanus, joka nautti virkavapautta lokakuun 
2 p:stä 16 p:ään, oikeutettiin 5) nostamaan 2/3 kyseisen lokakuun palkas-
taan. Samalla myönnettiin erinäisten hallintomenojen määrärahasta 
Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa 1,050 markan palkkio hänen 
viransijaiselleen taiteilija O. Haapalaiselle. 

Orkesterin jäsen L. Saikkola oikeutettiin 6) v:n 1938 loppuun asti 
asumaan kaupungin ulkopuolella. 

Ennakkovarain myöntäminen kaupunginorkesterin taloudenhoitajalle y.m. 
Kaupunginhallitus päätti 7) suostua siihen, että kaupunginorkesterin ta-
loudenhoitaja sai enintään 30,000 markan ennakon käteismaksujen suo-
rittamista varten kuukausittaista tilitystä vastaan, johon ennakkomäärään 
sisältyivät myöskin kannantavarat, sekä että palkkain maksaminen edel-
leen sai tapahtua orkesterin toimiston välityksellä ja että orkesterin ta-
loudenhoitaja tätä varten sai kuukausittain erillisesti ennakko varoista 
tilata rahatoimistosta palkkalistan osoittaman määrän, joka palkkalista 
sitten heti oli kuittauksineen palautettava rahatoimistoon. 

Kaupunginorkesterin intendentin puhelinmaksut. Kaupunginhallitus 
oikeutti 8) musiikkilautakunnan suorittamaan kaupunginorkesterin in-
tendentin yksityispuhelimen puhelinmaksut orkesterin tarverahoista. 

Bassoviulun hankkiminen kaupunginorkesterille. Musiikkilautakunnalle 
kaupunginhallitus sen tätä koskevan anomuksen johdosta päätti 9) il-
moittaa, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että lautakunta käytettävissä 
olevaa määrärahaa käyttäen osti orkesterille viidennen bassoviulun, edel-
lyttäen ettei mainittua määrärahaa tämän johdosta ylitetty. 

Kaupunginorkesterin luovuttaminen eri tilaisuuksiin. Kaupunginhallitus 
suostui kaupunginorkesterin maksuttomaan luovuttamiseen esiintymään 

!) Khs 18 p. helmik. 405 §. — 2 ) S:n 4 p. helmik. 315 §. — 3) S:n 18 p. helmik. 406 § 
ja 18 p. kesäk. 1,265 §. — 4) S:n 30 p. syysk. 1,774 § ja khn jsto 21 p. syysk. 3,876 §. — 
5) Khs 23 p. syysk. 1,705 §. — 6) Khn jsto 21 p. syysk. 3,890 §. — 7) Khs 25 p. helmik. 
448 §. — 8) S:n 25 p. helmik. 467 §. — 9) S:n 25 p. maalisk. 638 §. 
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Suomen säveltaiteilijaliiton 20-vuotis juhlakonsertissa ja sotamarsalkka 
Mannerheimin 70-vuotis juhlassa 2) sekä 3,500 markan korvauksesta Koti-
mainen työ nimisen yhdistyksen 25-vuot is juhlan aika jäisissä 3). 

Kaupunginorkesterin valtionapu. Rahatoimenjohtajalle annettiin4) 
tehtäväksi neuvotella asianomaisten kanssa kaupunginorkesterin valtion-
avun korottamiseksi entisestään. 

Kaupungin myöntämät avustukset. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) 
musiikkilautakunnan esityksen, jonka mukaan pääluokkaan Sivistystoimi 
sisältyvät taidelaitosten avustusmäärärahat jaettaisiin siten, että kustakin 
suoritettaisiin puolet helmikuussa, kolmas neljännes kesäkuussa ja vii-
meinen neljännes elokuussa. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 6) Suomen muu-
sikeriliitolle 3,000 markkaa avustuksena sille Pohjoismaisen muusikeri-
unioonin Helsingissä toukokuun 28 p:nä pidettävästä kongressista aiheutu-
vien menojen peittämiseen. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimiston päällikölle J. W. 
Andersinille myönnettiin 7) sairaslomaa täysin palkkaeduin heinäkuun 15 
p:n ja elokuun 14 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan elokuun 7 p:ään asti talo-
jenisännöitsijä S. Puranen ja tämän jälkeen toimiston kansliaosaston sih-
teeri T. Törnblom. 

Täydet palkkaedut myönnettiin kaupungingeodeetti E. Saloselle 8) 
hänen opintomatkaa varten kahdeksi viikoksi kesäkuun 21 p:stä lukien 
saamansa virkavapauden ajalta sekä talojenisännöitsijä S. Puraselle9) 
hänelle valtion väestönsuojelukeskuksen kursseihin osallistumista varten 
lokakuun 18 p:n ja 22 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Asemakaavaosaston arkkitehti V. Tuukkanen oikeutettiin10) lukuvuonna 
1937/38 edelleen toimimaan rakennusopin ylimääräisenä opettajana Hel-
singin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. 

Kansanpuistojen kaitsija D. Grön, joka kertomusvuoden heinäkuun 23 
p:nä täytti 67 vuotta, oikeutettiin n) edelleen hoitamaan virkaansa heinä-
kuun 23 p:ään 1938 asti. 

Eräiden viran- ja toimenhaltijain huoneistoistaan suoritettavien luon-
toisetukorvausten määrät vahvistettiin12). 

Kaupunginhallitus hyväksyi13) eräiden muutosten tekemisen palkka-
sääntöön merkitsemättömien pysyväisten virkain palkkaluokitteluun, eräi-
den vakinaistettujen tointen määräämisen palkkaluokkiin sekä eräiden 
palkkasääntöön merkitsemättömien pysyväisten virkain haltijain palkan-
korotukset. 

Khs 15 p. huhtik. 772 §. — 2) S:n 3 p. kesäk. 1,152 §. — 3) S:n 10 p. kesäk. 
1,192 §. — 4) S:n 23 p. syysk. 1,703 § — 5) S:n 28 p. tammik. 242 §. — 6) S:n 13 p. tou-
kok. 970 §. — 7) S:n 12 p. elok. 1,424 §. — 8) S:n 27 p. toukok. 1,084 §. — 9) S:n 
28 p. lokak. 1,945 §. — 10) S:n 9 p. syysk. 1,596 §. — n ) S:n 3 p. kesäk. 1,130 §. — 
12) Khn jsto 19 p. tammik. 3,074 §, 19 p. toukok. 3,512 § ja 31 p. elok. 3,809 — 
13) Khs 18 p. maalisk. 585 §, 3 p. kesäk. 1,122 §, 29 p. heinäk. 1,336a §, 21 p. lokak. 
1,903 § ja 28 p. lokak. 1,931 §. 


