
50 /., Kaupunginvaltuusto 50 

Pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi*) 8,000 mk halonhakkuu- ja metsänpuhdistustöiden suorittamiseen 
Bengtsärin koulukotitilalla koulukodin polttopuutarpeen täyttämiseksi. 

Traktorin ostamiseksi Ryttylän koulukotitilalle lastensuojelulautakunta 
oikeutettiin 2) ylittämään Ryttylän ja Siltalan tilain määrärahaa Kustan-
nukset 30,000 mk. 

Lastensuojelumäärärahain ylittäminen. Kaupunginvaltuusto päätti3) 
sallia ylittää seuraavia v:n 1937 riittämättömiä lastensuojelumäärärahoja 
alla mainituin määrin: lastensuojelulautakunnan määrärahaa Painatus ja 
sidonta 2,000 mk, lastenhuoltolaitosten määrärahaa Lämpö 12,000 mk, 
Valaistus 18,000 mk, Vedenkulutus 10,000 mk, Tarverahat 1,000 mk, Ruo-
kinta 16,000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 1,400 mk, Käyttö-
voimaa 2,000 mk, Käsityö- ja jatko-opetus 500 mk ja Sekalaista 4,500 mk. 
sijoitusta yksityishoitoon, apumaksuja y.m. varten varattua määrärahaa 
Tylsämielisten lasten erikoishoito ja opetus 24,500 mk sekä Toivoniemen 
tilan määrärahaa Kustannukset 12,000 mk ja Ryttylän ja Siltalan tilain 
määrärahaa Kustannukset 41,329 mk. 

Äitiysavustusten jakamiseen kuuluvien töiden suorittaminen. Maito-
pisarayhdistykselle, joka kertomusvuoden alusta lukien ylläpitämiensä las-
tenhuoltokeskuksien välityksellä oli avustanut lastensuojelulautakuntaa 
äitiysavustusanomusten vastaanottamisessa, niistä aiheutuvissa kotien 
tarkastuksissa sekä tähän avustukseen kuuluvien vaatekappaleiden jake-
lussa, myönnettiin 4) lisäavustuksena kertomusvuodeksi 22,500 mk, josta 
338 mk pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyt-
tövaroista ja 22,162 mk saman tilin ylityksenä. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston v:n 1937 tarverahoja myön-
nyttiin 5) ylittämään 1,500 mk. 

Työnvälitystoimisto. Työnvälityslautakunta oikeutettiin 6) avoimeksi 
joutunutta työnvälitystoimiston miesosaston sääntöpalkkaista toimisto-
apulaisen virkaa haettavaksi julistamatta siirtämään siihen saman toimiston 
tilapäinen toimistoapulainen M. O. Turunen. 

Partiojärjestojen avustaminen. Kaupunginvaltuusto myönsi7) yleisistä 
käyttövaroistaan 12,000 mk jaettavaksi avustuksina eräille partiojärjes-
töille yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustamismäärärahaa jaka-
maan asetetun valiokunnan ehdottamalla tavalla siten, että Suomalainen 
partiopoikaliitto sai 4,000 mk, Toimentytöt partiojärjestö 3,000 mk, 
Suomalaisen normaalilyseon partiopojat 1,000 mk, Helsingfors scoutdistrikt 
3,000 mk ja Helsingfors flickscoutdistrikt 1,000 mk. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kaupungin opetustilaston julkaisemistapa. Kaupunginvaltuusto päätti8), 
e t tä kaupungin opetustilasto, joka sisälsi kaupungin kaikkien opetuslaitos-
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