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mk 1)f Painatus ja sidonta 2,500 mk sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-
keet 3,789 mk 2), lastenhuoltolaitosten määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 
3,380 mk 1)> Valaistus 2,700 mk 1)> Vedenkulutus 6,000 mk 1)> Yleisten 
laitteiden kunnossapito 1,540 m k 1 ) ja Sekalaista yhteensä 5,317 mk3) 
;sekä lastenhuoltolaitosten tilain määrärahaa Kustannukset 27,647 mk 1). 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitys 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Eräästä työnvälityksen harjoittamis-
lupaa koskevasta anomuksesta sosiaaliministeriölle annettavassa lausun-
nossaan kaupunginvaltuusto päätti 4) huomauttaa, että nimitystä työn-
välitystoimisto olisi sekaannuksien välttämiseksi käytettävä ainoastaan 
julkisesta työnvälityksestä ja että eri yhdistysten ylläpitämiä välitystoi-
mistoja olisi nimitettävä esimerkiksi paikan- tai toimen välitystoimistoiksi. 

Sosiaaliministeriölle päätettiin antaa puoltavat lausunnot Medicinar-
klubben Thorax nimisen yhdistyksen5) sekä Suomen rakennusmestari-
liiton4) anomuksista saada välittää työpaikkoja jäsenilleen enintään 50 
mk:n suuruisesta kertamaksusta, kuitenkin niin, että toimiluvat myönnet-
täisiin vain v:n 1941 toukokuuhun asti. 

Sosiaaliministeriölle päätettiin6) niinikään antaa puoltava lausunto 
Lääketieteenkandidaattiseuran anomuksesta saada harjoittaa työnvälitystä 
omille jäsenilleen 50 mk:n palkkioin välitykseltä, siten että toimi-
lupa myönnettiin v:n 1941 toukokuuhun saakka ja anoen sosiaaliministe-
riöltä työnvälityslain 22 §:n nojalla tarkempia määräyksiä Lääketieteen-
kandidaattiseuran ja työnvälitystoimiston henkisen työn osaston välisen 
yhteistyön j ärjestämisestä. 

Suomen teollisuusteknikkojen liiton työnvälityksen harjoittamislupaa 
koskevasta anomuksesta päätettiin4) sosiaaliministeriölle sitä vastoin 
antaa epäävä lausunto. 

Urheilu 

Urheilulautakunta. Urheilulautakunta oikeutettiin7) ylittämään v:n 
1938 palkkiomäärärahaansa 600 mk. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti8) yleisistä käyttövaroistaan 
varata 25,000 mk kaupunginhallituksen käytettäväksi avustuksena Svenska 
Finlands idrottsförbund nimisen urheiluliiton kesäkuun 3—4 p:nä järjes-
tettävien voimistelujuhlain mahdollisen tappion peittämiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto päätti9) varata 10,000 mk kau-
punginhallituksen käytettäväksi avustuksena Suomen painiliiton lokakuun 
27—29 p:nä j ärjestettävien vapaapainin Euroopanmestaruuskilpailujen 
mahdollisen tappion peittämiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi10) Nyländska jaktklubben 
seuralle 70,000 mk:n avustuksen v:n 1939 kultapokaalipurjehdusten jär-
jestelyn vaatimien satama- ja rakennustöiden suorittamiseen. 

l) Kvsto 25 tammik. 33 §. — 2) S:n 22 p. helmik. 24 §. — 8) S:n 25 p. tammik. 
33 § ja 22 p. helmik. 24 §. — 4) S:n 25 p. lokak. 6 §. —- 5) S:n 30 p. elok. 8 §. — 
6) S:n 15 p. maalisk. 6 §. — 7) S:n 11 p. tammik. 20 §. — 8) S:n 8 p. helmik. 20 §. — 
9) S:n 5 p. heinäk. 23 §. —1 0) S:n 11 p. tammik. 14 §. 
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Kansanhuolto 

Kansanhuoltolautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kan-
sanhuoltopiirien toimistoista ja kansanhuoltolautakunnista syyskuun 29 
p:nä annetun asetuksen määräämän kansanhuoltolautakunnan jäsenmää-
rän yhdeksäksi varsinaiseksi ja neljäksi varajäseneksi, vahvistaa kansan-
huoltolautakunnan puheenjohtajan palkkion 3,000 mk:ksi kuukaudessa ja 
varapuheenjohtajan palkkion 300 mk:ksi ja jäsenten palkkion 150 mk:ksi 
kultakin kokoukselta sekä lautakunnan jaostojen puheenjohtajain palkkion 
300 mk:ksi kultakin jaostokokoukselta sekä määrätä kansanhuoltolauta-
kunnan kuulumaan sosiaali- ja opetusasiain johtajan toimialaan. 

Kansanhuoltolautakunnan käytettäväksi sen eri menoihin myönnet-
tiin1) valtuuston yleisistä käyttövaroista 100,000 mk. 

Sekalaista 

Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 2) 
25,000 mk:n avustuksen Kansainvälisen raittiusjärjestön IOGTin heinä-
ja elokuun vaihteessa Helsingissä järjestettävän raittiusmaailmankongres-
sin valmistelutöihin. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi 3) 50,000 mk:n avustuk-
sen kertomusvuoden heinäkuun 31 p:n ja elokuun 5 p:n välisenä aikana 
Helsingissä pidettävän XXII kansainvälisen alkoholismia vastustavan 
kongressin kulujen peittämiseen. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto hylkäsi 4) ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokunnan esityksen kansakoululuokkien oppilasluvun keskimää-
rää koskevan valtuuston päätöksen 5) kumoamisesta. 

Valtuusto päätti6), että kaupungin kansakouluihin tarpeen mukaan 
saadaan perustaa n. s. tarkkailuluokkia, joille sielullisessa häiriötilassa ole-
vat lapset siirretään lastenpsykiatrin tarkastuksen perusteella, jonka 
läheisen valvonnan alaisina mainitut luokat tulevat olemaan. Mainittujen 
luokkien suurin oppilasmäärä oli oleva 10 ja niiden oppilaslukua ei ollut 
otettava huomioon kansakoululuokkien keskimääräistä oppilaslukua las-
kettaessa. 

Sen johdosta, että palkkasäännön tulkinnan suhteen yhteisluokkien 
opettajain palkkauksen kohdalta oli ilmennyt erimielisyyttä, valtuusto 
päätti7) selittää, että yläkoulun yhteisluokkien mies- ja naisopettajat 
palkkaukseen nähden on rinnastettava yläkoulun poikaluokkien opetta-
jiin. 

Valtuusto myönsi ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajalle R. 
Malmbergille jatkettua sairaslomaa joulukuun 20 p:stä 1938 helmikuun 

Kvsto 11 p. lokak. 2 §; vrt . Kunnall. asetuskok. s. 113, 209 ja 211 ja t ämän 
kert . s. 105. — 2 ) Kvsto 15 p. maalisk. 31 §. — 3 ) S:n 22 p. helmik. 16 §. — *) S:n 
8 p. helmik. 24 §. — 5) Ks. v:n 1928 kert. s. 127. — 6) Kvsto 7 p. kesäk. 21 §. — 7) S:n 
8 p. helmik. 13 §. 




