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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 §. 



I. Kaupunginvaltuusto 45* 

20 p:ään 1939 määräten hänen viransijaisekseen mainittujen koulujen 
opettajan G. E. Cavoniuksen sekä oikeuksin nostaa puolet palkastaan 
helmikuun 20 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi samoin viransijai-
sin 2). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen opettaja A. Groundstroem, joka jo 
oli nauttinut kaiken hänelle virkasäännön mukaan kuuluvan sairasavun, 
oikeutettiin 3) saamaan puolet pohjapalkastaan maaliskuun 4 p:n ja touko-
kuun 31 p:n välisen jatketun sairaslomansa ajalta. 

Ollen ruotsinkielisten kansakoulujen v. t. tarkastaja G. E. Cavonius 
sukulaisuuden vuoksi esteellinen vahvistamaan mainittujen koulujen 
johtokunnan maaliskuun 9 p:nä haettavaksi julistamaa tyt tö-ja yhteisluo-
kan opettajan vaalia, sairaslomalla oleva mainittujen koulujen tarkastaja 
R. Malmberg siihen suostuvaisena määrättiin 4) hoitamaan tarkastajanteh-
täviä mainitun viran täyttämisen osalta. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen opettaja G. Ehrström oikeutettiin5) 
eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen 10 vuotta siitä 29 vuoden ajasta, 
jonka hän ennen kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen palvelukseen 
siirtymistään oli toiminut Helsingin ruotsinkielisen alakouluseminaarin 
johtajana. 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin v:n 1940 alusta lukien perus-
taa kaksi 33 palkkaluokkaan kuuluvaa kouluhoitaj attarenvirkaa6) sekä 
kolme 57 palkkaluokkaan ja kaksi 56 palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan-
virkaa 7). 

Lapinlahden uuteen suomenkieliseen kansakouluun päätettiin8) elo-
kuun alusta lukien perustaa vahtimestarin virka ja talonmies-lämmittä-
jänvirka, jotka kumpikin kuuluisivat 39 palkkaluokkaan sekä 6 56 palkka-
luokkaan kuuluvaa siivoojantointa, joiden kaikkien palkkaamiseen kerto-
musvuonna myönnettiin 43,000 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista 
uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

V:n 1940 talousarvioon päätettiin9) merkitä 5,000,000 mk:n siirto-
määräraha kortteliin n:o 559 rakennettavan uuden koulutalon rakennustöi-
hin. 

Suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnat oikeutettiin ]0) 
vasta kertomusvuonna käyttämään valtuuston opetuslaitosten lukuvuo-
sien 1936/37—1937/38 toimintakertomusten julkaisua varten yleisistä käyt-
tövaroistaan edelliselle myöntämä 3,800 mk:n ja jälkimmäiselle myöntämä 
3,400 mk:n rahamäärä, koska julkaisut eivät vielä v. 1938 olleet valmistu-
neet. 

Ruotsinkielisen kansakoulutilaston ynnä tarpeellisten liitteiden julkai-
semista varten lukuvuodelta 1938/39 valtuusto myönsi11) pääluokkaan 
Opetustoimi sisältyvistä käyttövaroistaan 3,400 mk:n lisäyksen ruotsin-
kielisten kansakoulujen määrärahaan Painatus ja sidonta. 

Edellä mainitulta tililtä valtuusto myönsi 1,800 mk:n lisäyksen 
suomenkielisten kansakoulujen tarverahoihin kouluhoitajattarien korotettu-
jen raitiotiemaksujen suorittamiseksi12), Pääluokkaan Opetustoimi sisälty-
vistä käyttövaroistaan 10,000 mk suomenkielisten kansakoulujen johto-

Kvsto 11 p. tammik. 7 §. — *) S:n 15 p. maalisk. 14 § .— 3 ) S:n 15 p. maa-
lisk. 13 § ja 24 p. toukok. 9 §. — *) S:n 26 p. huhtik. 10 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 
10 §. — 6 ) S:n 30 p. elok. 21 §. — 7 ) S:n 13 p. syysk. 10 §. — 8 ) S:n 5 p. huhtik. 
12 §. — 9 ) S:n 15 p. marrask. 19 §; ks. myös t ämän kert . s. 25 ja 65. — 10) Kvsto 
25 p. tammik. 25 §. —- n ) S:n 15 p. maalisk. 28 §. — 12) S:n 7 p. kesäk. 27 §. 
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kunnan käytettäväksi kansakouluoppilaiden opintoretkeilytoiminnan avus-
tamiseksi ja 27,200 mk:n lisäyksen ruotsinkielisten kansakoulujen määrä-
rahaan Sairaslomasijaiset oikeuttaen mainittujen koulujen johtokunnan 
lisäksi ylittämään tätä määrärahaa enintään 12,800 mk2). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1938 määrärahaa Sairaslomasijai-
set päätettiin sallia ylittää enintään 1,908 mk ja Yleisen ammattilaiskoulun 
kansakoululuokka enintään 680 mk3) sekä kertomusvuoden tilapäisen 
työvoiman määrärahaa enintään 5,184 mk, johtuen niiden ylituntikor-
vausten suorittamisesta, jotka aiheutuivat eräiden hyvin suurien luokkien 
jakamisesta kahtia äidinkielen opetustunneilla syyslukukauden aikana4), 
määrärahaa Valaistus 6,800 mk5) ja määrärahaa Oppilaiden voimistelu-
ja urheiluharrastusten edistäminen enintään 2,000 mk6). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin7) ylittämään tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset nimik-
keessä Opetustoimi Käpylän kansakoulun erinäisiin muutostöihin varattuja 
varoja enintään 22,000 mk kaasulaitteiden asentamiseksi kyseisen suomen-
kielisen kansakoulun taloon. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin8) ylittämään 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Perushankin-
nat sisältyvää määrärahaa Lapinlahdenkadun uuden kansakoulun kalusto 
67,500 mk. 

Kansakoulujen hyväksi tehty testamentti. Edesmenneen neiti S. Jiirgen-
sin testamentattua osan omaisuudestaan kaupungin kansakoulujen hyväksi, 
pesänselvitysmiehet antoivat lopputilityksen sekä suorittivat rahatoimis-
toon kaupungille tulevan osuuden, 76,175: 25 mk, mikä merkittiin9) tie-
doksi. 

Työväenopistot. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto 
oikeutettiin10) maksamaan ulkomaisille luennoitsijoille enintään 300 mk:n 
palkkio luennolta. 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin n ) ylittämään 
v:n 1938 määrärahaansa Tilapäistä työvoimaa enintään 6,000 mk. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 15,000 mk:n 12) 
määrärahan suomenkieliselle työväenopistolle ja 5,000 mk 13) ruotsinkie-
liselle työväenopistolle niiden 25-vuotisjuhlain järjestämiseen. 

Kirjapainokoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin14) 
ylittämään kirjapainokoulun v:n 1938 määrärahaa Käyttövoimaa enintään 
13: 20 mk. 

Ammatteihin valmistavat koulut. Jotta valmistavan poikain ammatti-
koulun metallityöpajaan lukuvuoden 1939/40 alusta lukien voitaisiin 
palkata uusi tuntiopettaja, jonka tehtävänä olisi työaine- ja työkaluvaras-
ton hoito ja kunnossapito sekä sepänpajassa opettaminen, kaupunginval-
tuusto oikeutti15) ammattiopetuslaitosten johtokunnan enintään 8,960 
mk:lla ylittämään valmistavan poikain ammattikoulun tilapäisen työvoi-
man määrärahaa. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun ompelimoluokalle päätettiin 16) 

!) Kvsto 5 p. huhtik. 25 §. — 2 ) S:n 7 p. kesåk. 28 §. — 3 ) S:n 25 p. tammik. 
32 §. — 4) S:n 4 p. lokak. 32 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 33 §. — 6) S:n 4 p. lokak. 37 §. — 
7) S:n 21 p. kesåk. 35 §. — 8) S:n 13 p. syysk. 23 §. — 9) S:n 26 p. huhtik. 3 §; 
vr t . v:n 1938 kert. s. 17. — 10) Kvsto 8 p. helmik. 25 §. — " ) S:n 25 p. tam-
mik. 30 § .— 1 2 ) S:n 13 p. syysk. 22 §. — 13) S:n 25 p. lokak. 25 §. — 14) S:n 8 p. 
helmik. 31 §. — 15) S:n 21 p. kesåk. 40 §. — 16) S:n 21 p. kesåk. 9 §. 
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syyskuun 1 p:stä lukien perustaa 28 palkkaluokkaan kuuluva opettajan-
virka oikeuttaen ammattiopetuslaitosten johtokunta kertomusvuonna 
maksamaan kyseisen viran haltijan palkka valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin ylittämään seuraa-
via valmistavan tyttöjen ammattikoulun v:n 1938 määrärahoja enintään 
alla mainitun verran: Tarverahat 1,000 mk, Ruokinta 20,000 mk, Leipomo-
tarvikkeet 40,000 mk ja Työaineet 2,000 mk. 

Kotitalouslautakunta. Kotitalouslautakunta oikeutettiin2) ylittämään 
v:n 1938 määrärahojaan Lämpö sekä Tarveaineet talous-, havainto- ja 
käsityönopetusta varten vastaavasti enintään 1,121: 50 mk ja 21,278: 75 mk. 

Lastentarhat. Lastentarhain ynnä niiden laitosten v:n 1938 määrärahoja 
Kaluston hankinta ja Kaluston kunnossapito päätettiin 3) sallia ylittää 
vastaavasti enintään 9,641 mk ja 5,247: 25 mk. 

Käpylän uuden lastentarha- ja kirjastotalon varustamista varten va-
laisinkalusteilla päätettiin 4) sallia ylittää lastentarhain ynnä niiden lai-
tosten määrärahaa Kaluston hankinta 4,212: 55 mk. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulut ja Marian turvakoti. Sedmigradskyn 
pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokunnan lähetettyä 
kaupunginvaltuustolle kertomuksen mainitun säätiön pientenlastenkoulu-
jen toiminnasta v. 1938 sekä asianomaisten tilintarkastajain toimittamas-
taan koulujen saman vuoden tilien tarkastuksesta antaman kertomuksen, 
valtuusto myönsi5) johtokunnalle tilivapauden mainitulta vuodelta. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin v:n 1939 
tilien tarkastajiksi valittiin 5) pankin virkailija B. Armfelt ja toimittaja Y. 
Räisänen sekä heidän varamiehikseen liittosihteeri G. Andersson ja ra-
kennusmestari I. W. Udd. 

Valtuusto päätti6), että Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja 
Marian ttirvakodin oppilaille annetaan kaupungin kouluhammasklinikoissa 
hammashoitoa samalla tavoin kuin kaupungin omien lastentarhain oppi-
laille. 

Avustukset. Pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto myönsi7) kertomusvuodeksi 7,200 mk:n avustuksen 
syyskuun 1 p:nä 1938 Meritullinkadun l:ssä toimintansa aloittaneelle 
kultaseppäkoululle päättäen samalla v:n 1940 talousarvioon merkitä 
21,600 mk:n suuruisen avustuksen sille. 

Opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi8) kaupunginhallituksen käytettäväksi Helsingin käsityöopiston 
kertomusvuoden vuokra- y.m. menoihin enintään 30,600 mk sekä kyseiselle 
opistolle elokuussa pidettävän pohjoismaiden ammattikoulukokouksen 
yhteyteen järjestettävään näyttelyyn osallistumista varten 5,400 mk. 

Valtuusto päätti9) merkitä v:n 1940 talousarvioon uuteen tilavampaan 
huoneistoon muuttaneen Helsingin käsityöopiston vuokra-avustuksen li-
säksi tilitysvelvollisuuksin 16,500 mk opiston sähkön- ja kaasunkulutus-
menoihin, jotka kaupunki ennenkin oli suorittanut. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi10) 15,000 mk:n avustuksen 

!) Kvsto 8 p. helmik. 31 §. — 2 ) S:n 25 p. tammik. 35 §. — 3 ) S:n 8 p. helmik. 
30 §. — 4) S:n 4 p. lokak. 34 §; vr t . t ämän kert. s. 49 ja 50. — 5 ) Kvsto 21 p. ke-
säk. 44 § ja 5 p. heinäk. 38 §. — 6) S:n 10 p. toukok. 14 §. — 7) S:n 26 p. huh-
tik. 24 §. — s) S:n 24 p. toukok. 18 §. — ») S:n 15 p. marrask. 25 §. — S : n 
15 p. maalisk. 30 §. ' 
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Suomen kansanopistoyhdistyksen Helsingissä huhtikuun 15—17 p:nä jär-
jestettävää maan kansanopistolaitoksen 50-vuotisjuhlaa varten. 

Valtuusto myönsi yleisistä käyttövaroistaan 14,775 mk kertomus-
vuoden elokuussa Helsingissä pidetyn IV pohjoismaisen ammattikoulu-
kokouksen aiheuttaman tappion peittämiseksi käyttäen siitä 2,775 mk 
kokouksesta ja sen yhteyteen järjestetystä näyttelystä otettujen valoku-
vain lunastamiseen ammattikoulujen arkistoon. 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjasto. Kaupunginkirjaston kirjavaraston inventtaustarkas-

tajiksi valittiin2) viisivuotiskaudeksi 1939—43 filosofianmaisterit C.-R. 
Gardberg ja S.-K. Kilpi sekä heidän varamiehikseen vastaavasti filosofian-
maisteri E. Olsoni ja libristi F. Sundqvist. 

Kaupunginkirjaston kirjavaraston inventtaustarkastajain kaupungin-
kirjaston ohjesäännön 11 §:n mukaisesti suorittamastaan tarkastuksesta 
antama lausunto merkittiin 3) tiedoksi. 

Pääkirjaston amanuenssi E. Savonen, joka jo viiden kuukauden ajan 
oli nauttinut sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin, oikeutet-
tiin 4) nostamaan puolet pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa heinäkuun 
4 p:n ja 31 p:n sekä syyskuun 1 p:n ja 30 p:n välisen jatketun virkavapau-
tensa ajalta. 

Kallion haarakirjaston amanuenssi O. Inkola, joka jo oli nauttinut 
kaiken hänelle virkasäännön mukaisesti kuuluvan sairasavun, oikeutettiin 5) 
kesäkuun 1 p:n ja syyskuun 30 p:n välisen jatketun sairaslomansa ajalta 
nostamaan puolet palkastaan. 

Kirjastonhoitaja U. Thermanille, jolle kaupunginhallitus oli myöntänyt 
sairaslomaa v:n 1938 joulukuun 17 p:stä v:n 1939 tammikuun 17 p:ään, 
myönnettiin 6) jatkettua sairaslomaa viimeksi mainitun päivän ja touko-
kuun 1 p:n väliseksi ajaksi. 

Kallion haarakirjaston amanuenssi E. Therman, joka v:n 1938 joulu-
kuun 8 p:ään mennessä jo oli nauttinut viisi kuukautta palkallista sairas-
lomaa, oikeutettiin 7) nostamaan y3 pohjapalkastaan edellä mainitun päi-
vän ja kesäkuun 30 p:n 1939 välisen jatketun sairaslomansa ajalta. 

Lainauskirjaston perustamiseksi Pursimiehenkadun 27:ssä toimivan 
kaupunginkirjaston lukusalin yhteyteen kaupunginvaltuusto päätti8) 
perustaa kaupungin eteläosaan uuden haarakirjaston sekä sitä varten 
kertomusvuoden syyskuun alusta lukien 31 palkkaluokkaan kuuluvan 
kirjastonhoitajanviran, jonka palkkaamiseen kertomusvuonna myönnet-
tiin 11,600 mk valtuuston käyttövaroista uusien virkain palkkoihin sekä 
palkankorotuksiin. Haarakirjaston kertomusvuoden muiden ylläpito-
kustannusten peittämiseksi kaupunginkirjaston johtokunta samalla oi-
keutettiin8) ylittämään seuraavia kaupunginkirjaston määrärahoja enin-
tään alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 500 mk, Lämpö 2,000 mk, 
Valaistus 2,000 mk, Puhtaanapito 500 mk, Kaluston hankinta 17,500 mk, 
Painatus ja sidonta 23,000 mk, Tarverahat 2,000 mk ja Kirjallisuus 55,000 
mk. 

Kvsto 15 p. marrask. 26 §. — 2 ) S:n 26 p. hubtik. 9 § .— 3 ) S:n 15 p. maa-
lisk. 4 §. — 4) S:n 29 p. marrask. 8 §. — 5) S:n 13 p. syysk. 7 § ja 4 p. lokak. 
14 §. — 6 ) S:n 8 p. helmik. 9 §; vr t . myös v:n 1938 kert. s. 202. — 7 ) Kvsto 22 p. 
helmik. 10 §. — 8 ) S:n 7 p. kesäk. 23 §. 



I. Kaupunginvaltuusto 49* 

Myöhemmin myönnyttiin vielä seuraavain kertomusvuoden määrära-
hain ylittämiseen alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 8,000 mk, 
Valaistus 7,500 mk, Siivoaminen 1,400 mk, Tarverahat 9,500 mk Kaluston 
hankinta 4,120: 25 mk Käpylän uuden lastentarha- ja kirjastotalon varus-
tamista varten valaisinkalusteilla2) sekä Kaluston kunnossapito 2,000 mk3). 

Kaupunginmuseo. Vapaaherra E. von Willebrandin perillisten kaupun-
ginmuseolle lahj oittaman ratsastuskilpailupalkintokokoelman säilyttämi-
sen ja näytteillepanon järjestämiseksi museolautakunta oikeutettiin4) 
ylittämään kaupunginmuseon määrärahaa Kokoelmien kartuttaminen 
enintään 2,850 mk. 

Kaupunginorkesteri. Opetusministeriö epäsi toukokuun 19 p:nä kau-
punginvaltuuston v:n 1939 talousarvion käsittelyn yhteydessä tekemän 
anomuksen kaupunginorkesterin mainitun vuoden valtionavun korottami-
sesta 500,000 mk:aan, mikä merkittiin 5) tiedoksi. 

Kaupunginorkesterin johtaja G. Schneevoigt oikeutettiin6) jäämään 
virkaansa yhdeksi vuodeksi marraskuun 8 p:stä lukien, jolloin hän täytti 
67 vuotta. 

Kaupungin liittyminen Suomen taideakatemia nimisen säätiön perusta-
jaksi. Kaupunginvaltuusto päätti7), että Helsingin kaupunki Suomen 
taideakatemian tätä koskevaan anomukseen liitetyn säädekirjan mukaisin 
ehdoin ja edellytyksin että valtio puolestaan myönsi tarkoitukseen 1,000,000 
mk, liittyy Suomen kuvaamataiteen kehittämiseksi, vaalimiseksi ja tuke-
miseksi perustettavan Suomen taideakatemia nimisen säätiön perustajaksi 
myöntäen yleisistä käyttövaroistaan 100,000 mk säätiön peruspääomaksi. 

Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi8) 
10,000 mk:n avustuksen Työväentalon näyttämölle Mustikkamaan kesä-
teatterin ylläpitämiseen. Syyskuun alussa Euroopassa puhjenneen sodan 
aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta valtuusto päätti9) samoista käyttö-
varoistaan kertomusvuotta varten myöntää Helsingin kansanteatteri oy:lle 
160,000 mk:n, Helsingin ruotsalaiselle teatterille 160,000 mk:n ja Helsingin 
työväen teatterille 40,000 mk:n suuruiset ylimääräiset avustukset, joista 
316,182 mk mainitun tilin ylityksenä. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi 10) 50,000 mk mieskuoro 
Finlandialle sen Amerikkaan tehtävällä konsertti- ja sivistysmainostus-
matkallaan jaettavaksi suunnitteleman Suomea mainostavan julkaisun 
Helsingin kaupunkia koskettelevien sivujen painatuskuluihin. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimisto. Kiinteistölautakunta oli ilmoittanut päättäneensä 
hyväksyä Koskelan omakotialueeseen kuuluville, Oulunkyläntien varrella 
oleville tonteille kaksi uutta rakennustyyppiä, nimittäin Oulunkyläntien 
itäpuolella oleville tonteille tyypin K 1 ja länsipuolella oleville tyypin K 2, 
samoin kuin niiden työselitykset. Lisäksi oli kiinteistötoimiston tontti-

!) Kvsto 4 p. lokak. 41 §. — 2) S:n 4 p. lokak. 34 §; vr t . t ämän kert . 
s. 47 ja 50. — 3) Kvsto 13 p. syysk. 24 §. — 4) S:n 21 p. kesäk. 37 §. — 5) S:n 
30 p. elok. 2 §. — 6) S:n 21 p. kesäk. 8 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 27 §. — 8) S:n 
10 p. toukok. 16 §. — 9) S:n 29 p. marrask. 13 §. — 10) S:n 11 p. tammik. 13 §. 
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