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Kaupunginhallitus päätti suostua avustamaan vallitsevan poltto-
puiden puutteen lieventämisessä kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön esittämin ehdoin. Asiaa koskevat asiakirjat päätettiin lähettää kan-
sanhuoltolautakunnalle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. 

Puolustuslaitoksen töihin toimitettavien henkilöiden varustukset. Kansan-
huoltolautakunta oikeutettiin 2) varustamaan ne Helsingissä kotipaikka-
oikeutta nauttivat henkilöt, jotka sen välityksellä toimitettiin puolustus-
laitoksen töihin ja ehdottomasti kaipasivat tällaista varustamista, välttä-
mättömillä pukutarpeilla sekä kustantamaan heille samoin edellytyksin 
ateria ennen heidän lähtöään. Tästä johtuvat kustannukset olivat ennakko-
avustusta, mikä avustuksensaajan oli korvattava työstä saamallaan pal-
kalla. Kansanhuoltolautakunnan oli tätä varten lähetettävä kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriölle, joka oli suostunut huolehtimaan ennakko-
avustusten takaisinperimisestä, tarkat luettelot työpaikoille toimitetuista 
henkilöistä ilmoittaen samalla ne paikkakunnat, minne heidät oli lähetetty. 

Tarkoitusta varten osoitettiin2) kansanhuoltolautakunnalle tilitystä 
vastaan 30,000 mk:n etuanti merkittäväksi tilien ulkopuolella olevalle eri-
koistilille nimeltä Kansanhuoltolautakunnan käytettäväksi valtion töihin 
järjestettävien työläisten varustamiseksi. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeut-
ti 3) opettaja K. Saarialhon nostamaan ikäkorotuksensa opintomatkan teke-
mistä varten huhtikuun 11 p:n ja toukokuun 13 p:n väliseksi ajaksi saaman-
sa virkaloman ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti4) sallia panna täytäntöön kansakoulujohto-
kunnan päätöksen täyden palkan myöntämisestä v:n 1938 kesäkuukausilta 
opettaja E. Vuoriolle, joka lääkärintodistuksen nojalla ja johtokunnan suos-
tumuksella edellisenä lukuvuonna oli nauttinut virkavapautta 10 viikko-
tuntia, hoitaen siis tällöin vain 14 viikkotuntia opetusvelvollisuudestaan. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 700 mk Lapin-
lahden uuden kansakoulun johtajalle S. Rekolalle korvauksena erinäisistä 
hänelle koulun rakennustöiden yhteydessä aiheutuneista kuluista. 

Edesmenneen opettaja E. A. Tarpilan kuolinpesän anottua saada nostaa 
hänen palkkansa vuoden alusta heinäkuun loppuun sen suuruisena kuin hän 
itse olisi sen saanut, kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa kansakoulujohto-
kunnalle, että kuolinpesälle oli maksettava viran palkkaedut kertomusvuon-
na voimassa olevan uuden palkkasäännön mukaisesti huomioonottaen ikä-
korotusten suhteen opettaja Tarpilan palvelusaika. 

Eräiden toimenhaltijain suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin7). 

Veistokalustonhoitaja J. Kivi oikeutettiin8) säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan jäämään virkaansa heinäkuun 31 p:ään 1939. 

!) Khs 2 p. marrask. 2,334 §. — 2) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,422 §. — 3 ) Khs 
30 p. maalisk. 812 §. — 4) S:n 4 p. toukok. 1,040 §. — 5 ) Khn jsto 20 p. jouluk. 
4,387 §. — 6) Khs 9 p. helmik. 374 §. — 7) Khn jsto 11 p. toukok. 3,575 §. — 
8) Khs 30 p. maalisk. 815 §. 
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Kansakoulujohtokunnan ilmoitukset erinäisten opettajain oikeuttami-
sesta pitämään sivutoimia merkittiin x) tiedoksi. 

Opettajat A. Immonen-Siimes, V. Nilsen ja E. Railo oikeutettiin2) 
asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi 3) 
kansakoulutarkastaja R. Malmbergille sairaslomaa täysin palkkaeduin 
joulukuun 4 p:stä 20 p:ään sijaisenaan opettaja G. Cavonius, jolle mahdolli-
sesti myönnettävästä lisäpalkkiosta kansakoulujohtokunnan aikanaan tuli 
tehdä eri esitys. 

Kansakoulu johtokunta oikeutettiin 4) korottamaan koulujen tilapäisen 
työvoiman määrärahasta palkattujen alla mainittujen toimenhaltijani kuu-
kausipalkat seuraaviin määriin: vahtimestari V. Tyskmanin 525 mk:aan 
sekä siivoojain A. Englundin 375 mk:aan, M. Jungin 250 mk:aan, E. Mänsso-
nin 650 mk:aan, S. Nordströmin 420 mk:aan ja I. Österlundin 420 mk:aan. 

Eräiden toimenhaltijain suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin 5). 

Eräiden kadonneiden varain korvaaminen. Yleisistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi6) 2,670 mk Eläintarhan kansakoulun johtajalta 
H. Wideniukselta varastettujen, oppilaiden ruoka- ja raitiotiemaksuista 
kertyneiden varain korvaamiseen. 

Kansakoulukansliat. Arvaamattomien vuokrain ja vuokrankorotusten 
määrärahasta kaupunginhallitus myönsi 2,100 mk 7) suomenkielisten ja 
I,750 mk 8) ruotsinkielisten kansakoulujen kanslian kesäkuun 1 p:stä lukien 
suoritettavan vuokrankorotuksen maksamiseen. 

Kansakouluhuoneistot. Yleisten töiden lautakunnalle annettiin9) teh-
täväksi laadituttaa Töölön kansakoulun korjaustöiden luonnospiirus-
tukset ja kustannusarvio huomioonottaen kansakoulukomitean ja kansakou-
lujohtokunnan asiassa esittämät näkökohdat. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi eräiden palosuojelutöiden suorittamiseen Cygnaeuksen-
koulussa 6,600 mk10) sekä Snellmaninkoulussa 15,000 mk11). 

Kaupunginhallitus päätti12), että suomenkielisissä kansakouluissa vallit-
sevan tilanahtauden helpottamiseksi oli lukuvuodeksi 1939/40 luovutettava 
niiden käytettäväksi kolme huonetta Vallilan ruotsinkielisestä kansakou-
lusta sekä 4 luokkahuonetta ja osittain luonnontiedesali suomenkielisestä 
työväenopistosta, ollen työväenopiston johtokunnan puolestaan tehtävä 
esitys suoritettavan vuokrakorvauksen suuruudesta. 

V:n 1938 määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset 
kaupunginhallitus myönsi13) v. 1938 jo myönnetyn rahamäärän14) lisäksi 
500 mk ruotsinkielisen apukoulun mainitun vuoden vuokrankorotuksen 
suorittamiseen. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin lö) kertomusvuonna kuten ennen-
Khs 31 p. elok. 1,831 § ja 2 p. marrask. 2,361 §. — 2 ) Khn jsto 2 p. mar-

rask. 4,117 § ja 20 p. jouluk. 4,388 §. — 3) Khs 23 p. marrask. 2,535 §. — 4) Khn 
jsto 9 p. maalisk. 3,334 §. — 5) S:n 11 p. toukok 3,575 §. — 6) Khs 10 p. elok. 
1,688 §. — 7) S:n 16 p. helmik. 451 §. — 8) S:n 16 p. helmik. 452 §. — 9) S:n 
5 p. lokak. 2,120 §. — S:n 16 p. maalisk. 689 §. — S:n 27 p. huhtik. 987 §. — 
12) S:n 7 p. syysk. 1,8S7 § ja 14 p. syysk. 1,942 §. — 1 3 ) S:n 26 p. tammik. 252 §. — 
14) Vrt. v:n 1938 kert . s. 196. — 15) Khs 26 p. tammik. 250 ja 253 §, 2 p. maa-
lisk. 552 ja 553 §, 16 p. maalisk. 693 §, 23 p. maalisk. 734 §, 30 p. maalisk. 814 §, 
4 p. toukok. 1,041 §, 25 p. toukok. 1,190, 1,198, 1,199 ja 1,200 §, 8 p. 
kesäk. 1,338 §, 15 p. kesäk. 1,415 §, 31 p. elok. 1,828 ja 1,829 §, 21 p. syysk. 
1,990 §, 5 p. lokak. 2,130 §, 2 p. marrask. 2,360 § sekä 23 p. marrask. 2,536 §. 
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kin erinäisin ehdoin voimisteluharjoitusten pitämiseen, kokoushuoneistoiksi, 
kurssitoimintaa varten, opetus- ja esitelmätilaisuuksien pitoon sekä majoi-
tus- 1) y.m. tarkoituksiin. 

Taideteosten luovuttaminen Aleksis Kiven koululle. Kaupunginhallitus 
päätti 2) luovuttaa Aleksis Kiven koululle erään taiteilija V. Laineen maa-
laaman taulun, jonka kaupunki oli lunastanut Kivelän sairaalan seinä-
maalausta koskevan kilpailun yhteydessä. 

Kerhotoiminta suomenkielisissä kansakouluissa. Yleisistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi3) 6,000 mk kerhotoiminnan kokeilemiseksi 
suomenkielisten kansakoulujen jatkoluokilla. 

Vironkielen opetus suomenkielisissä kansakouluissa. Kaupunginhallitus 
suostui4) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykseen vironkie-
len opetuksen jatkamisesta suomenkielisissä kansakouluissa. 

Raittiustyö kansakouluissa. Raittiustyön edistämiseksi talousarvioon 
merkitystä määrärahasta kaupunginhallitus myönsi5) suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnalle 24,000 mk ja ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnalle 6,000 mk. 

Kansakoulujen oppilaskirjastot. Kaupunginhallitus päätti6) suostua 
Kruununhaan kansakoulun erään luokkahuoneen käyttämiseen koululle 
järjestettävää oppilaskirjastoa varten sekä oikeuttaa ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan kyseistä kirjastoa varten talousarvioon merkitystä 
määrärahasta käyttämään tarvittavat varat kiinteiden hyllyjen hankkimi-
seen sinne. 

Opetustilaisuuksien järjestäminen kansakoulunopettajille. Puhevikaisten 
opettamista koskettelevien kurssien järjestämiseksi kansakoulunopettajille 
kaupunginhallitus myönsi7) yleisistä käyttövaroistaan 3,000 mk suomenkie-
lisille ja 2,000 mk ruotsinkielisille kansakouluille. 

Kansakouluoppilaiden töiden näyttely. Kansakoulujen osallistumista 
varten Tampereella pidettävän yleisen kansakoulukokouksen yhteyteen 
järjestettävään oppilastöiden näyttelyyn kaupunginhallitus myönsi 8) 
yleisistä käyttövaroistaan 2,000 mk suomenkielisille ja 1,000 mk ruotsin-
kielisille kansakouluille. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen oppilaiden Tukholmanmatka. Yleisistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 9) 5,000 mk ruotsinkielisten 
kansakoulujen oppilaiden osallistumista varten Tukholmassa syksyllä pidet-
tävän lastenpäivän juhlallisuuksiin. 

Koulukaluston käyttö. Kaupunginhallitus oikeutti10) Käpylän yhteis-
koulun lukuvuonna 1939/40 käyttämään eräitä käytännöstä poistettuja 
suomenkielisten kansakoulujen kalustoesineitä. 

Kansakoulujen valtionapu. Kouluhallituksen ilmoitettua myöntäneensä 
kaupungin kansakoululaitokselle valtionapua v:lta 1938 kaikkiaan 6,022,060 
mk, päätettiin u ) merkitä tiedoksi rahatoimiston jo nostaneen koko maini-
tun määrän. 

Ruotsinmaalaisten kansakoulunopettajien ja -oppilaiden majoitus. Koulu-
matkailutoimiston 6,000 mk:n suuruisesta laskusta ruotsinmaalaisten kansa-
koulunopettajani ja -oppilaiden majoituksesta heinäkuun 12 p:n ja 16 p:n 

Ks. t ämän kert . s. 233. — 2) Khs 28 p. syysk. 2,047 §. — 8 ) S:n 12 p. tam-
mik. 99 §. — 4) S:n 1 p. kesäk. 1,283 §. — 5) S:n 2 p. maalisk. 551 §. — 6) S:n 
25 p. toukok. 1,196 §. — 7) S:n 25 p. toukok. 1,189 §. — 8) S:n 25 p. toukok. 
1,191 §. _ 9) s :n 11 p. toukok. 1,094 §. — 1 0 ) S:n 31 p. elok. 1,830 §; ks. myös 
v:n 1938 kert . s. 198. — Khs 16 p. helmik. 456 §. 
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välisenä aikana hyväksyttiin *) 5,000 mk suoritettavaksi määrärahasta 
Opetusministeriön retkeilylautakunta. 

Suomenkielinen työväenopisto. Taloudenhoitaja E. Kunnas oikeutettiin 2) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa v:n 1940 loppuun. 

Opiston johtokunta oikeutettiin3) tarverahoistaan suorittamaan 50 
mk:n suuruinen kuukausittainen korvaus opiston vahtimestarille hä-
nen asuntonsa käyttämisestä opiston tarkoituksiin kesäkuun alusta lu-
kien. 

Siivoojain L. Lehden ja F. Sarkikosken palkkain korottamiseen v:n 
1939 alusta lukien 900 mk:aan kuukaudessa päätettiin 4) suostua edellyt-
täen, että he olivat olleet vähintään vuoden näissä toimissaan. 

Hyväksyttiin 5) opiston johtokunnan ilmoitus lämmittäjä-talonmies 
U. Karvosen väliaikaisesta siirtämisestä vahtimestariksi palkaten hänen 
sijaisekseen joulukuun 10 p:stä toistaiseksi V. Rousila. Edelliselle päätet-
tiin 5) siirrosta huolimatta suorittaa hänen oma palkkansa ja jälkimmäiselle 
90 % lämmittäjä-talonmiehen pohjapalkasta. 

Taloudenhoitaja E. Kunnaksen sairastuttua opettaja Y. Lahtinen mää-
rättiin 6) v:n 1940 alusta toistaiseksi hoitamaan hänen virkaansa ilman lisä-
palkkaa. 

Eräiden toimenhaltijain suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin 7). 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista myönnet-
tiin opistolle 450 mk, mikä merkittiin 8) tiedoksi. 

Opiston johtokunta oikeutettiin 9) asianomaisesta määrärahasta suorit-
tamaan opiston retkeilykerhon kertomusvuoden yleisluontoiset menot, 
enintään 1,400 mk. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa kiinteistölautakuntaa siirtämään 
Suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistykselle kuuluvan vuokra-
oikeuden Lauttasaaren huvilaan n:o 5 opiston johtokunnalle. 

Tutustuttuaan kouluhallituksen määräämän tarkastajan Y. Länsiluo-
don kertomukseen toimittamastaan opiston tarkastuksesta kaupunginhalli-
tus päätti n ) kehoittaa sen johtokuntaa tekemään esityksen ulkopuolisilta 
opiston huoneiston käyttämisestä perittävän vuokrakorvauksen suuruu-
desta, milloin tällaista korvausta oli perittävä, sekä valtionapua vastedes 
anottaessa vähentämään näin kertyvät vuokrat opiston hyväksi luettavasta 
vuokra-arvosta. Ottaen huomioon, että osa opiston huoneistosta v. 1937 
ja 1938 oli ollut suomenkielisten kansakoulujen ja kotitalouslautakunnan 
käytettävänä, opiston johtokuntaa päätettiin 12) kehoittaa v:n 1938 valtion-
avun lopputilityksessä huomioimaan se, että kaupungin oli suoritettava 
valtiolle puolet kyseisten kansakoululuokkien osalle lasketusta vuokrasta 
eli 10,000 mk samoin kuin puolet kotitalouslautakunnan osalle samalta 
ajalta lasketuista lämmityskustannuksista eli 3,441: 66 mk. 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus oikeutti 13) opiston 
johtokunnan panemaan täytäntöön päätöksensä opiston siivouspalkkion 
korottamisesta 900 mk:sta 1,000 mk:aan. 

1) Khn jsto 5 p. lokak. 4,000 §. — 2 ) Khs 27 p. huhtik. 988 §. — 8 ) S:n 8 p. 
kesäk. 1,329 §. — 4) Khn jsto 9 p. helmik. 3,228 §. — 6) S:n 15 p. jouluk. 4,341 §. — 
«) S:n 15 p. jouluk. 4,342 § ja 22 p. jouluk. 4,411 §. — 7 ) S:n 17 p. toukok. 3,601 §. — 
®) Khs 20 p. huhtik. 947 §. — 9) S:n 23 p. helmik. 499 §. — 10) S:n 8 p. kesäk. 
1,333 §. — 1X) S:n 2 p. helmik. 335 §. — 12) S:n 9 p. maalisk. 641 §. —18) S:n 5 p. 
lokak. 2,135 §. 
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K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahasi on korkovaroista myönnet-
tiin opistolle 140 mk, mikä merkittiin x) tiedoksi. 

Ammattiopetuslaitosten naistarkastajan palkka. Ammattiopetuslaitosten 
johtokunnan anottua mainittujen opetuslaitosten tarkastajan E. Kanervion 
palkan korottamista, kaupunginhallitus päätti 2) ilmoittaa johtokunnalle, 
että se itse sai korottaa kyseisen palkan 900 mk:aan kuukaudessa. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan alaisten viranhaltijain suoritettavat 
luontoisetukorvaukset vahvistettiin 3). 

Kirjapainokoulu. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi4) 
1,500 mk ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi n. 15 kirja-
painokoulun oppilaan Tukholmaan tehtävää opintomatkaa varten. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 5) 4,750 mk valmistavan poikain ammattikoulun oppilaiden 
Turkuun tehtävän retken avustamiseksi. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa 
päätettiin 6) kehoittaa valmistavan tyttöjen ammattikoulun tilapäisen työ-
voiman määrärahasta suorittamaan 4,000 mk:n suuruinen korvaus opettaja 
H. Rikalalle, joka oli hoitanut koulun johtajan tehtäviä kesälomansa aikana. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan päätettiin 7) sallia v:n 1939 alusta 
lukien suorittaa ylimääräisille ammattiopettajille A. Isotuvalle, I. Kalliolle, 
E. Lujaselle, A. Maliselle ja K. Vermasvuorelle sekä vahtimestari E. Raati-
kaiselle vastaavien vakinaistettujen virkain pohjapalkkain suuruiset palkka-
määrät edellyttäen, että he olivat olleet vähintään vuoden näissä toimis-
saan. 

Lottatehtäviä suorittamaan määrätyille opettajille I. Kohvakalle ja E. 
Lujaselle myönnettiin 8) toistaiseksi virkavapautta täysin palkoin. 

Opettajat I. Kärkkäinen, K. Peränkö ja S. Rinne, jotka toimitetun 
evakuoinnin yhteydessä olivat poistuneet kaupungista, oikeutettiin 9) 
koulun ollessa suljettuna nauttimaan täysiä palkkaetu jaan. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa ammattiopetuslaitosten johto-
kuntaa koulun tilapäisen työvoiman määrärahaa käyttäen palkkaamaan 
koulun jonkun entisen oppilaan ohjaamaan ja auttamaan oppilaita tarjoi-
lussa. 

Kaupunginreviisorin selvitys koulussa esiintyneistä väärinkäytöksistä 
päätettiin11) lähettää ammattiopetuslaitosten johtokunnalle, jonka viipy-
mättä tuli ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa sekä tehdä niistä 
ilmoitus kaupunginhallitukselle. Johtokunnan tämän johdosta antaman 
lausunnon kaupunginhallitus lähetti 12) kaupunginreviisorille lisätutki-
musten suorittamista varten asiassa, minkä jälkeen kaupunginlakimie-
helle annettiin13) tehtäväksi puolestaan suorittaa lisätutkimuksia. 

Koska helmikuun 18 p:nä 1938 annettu asetus majoitus- ja ravitsemis-
liikkeistä näytti koskevan myöskin puheena olevan koulun yhteydessä 
Kansakoulukadun 3:ssa, vaikkakin opetustarkoituksessa, toimivaa yleisö-
ruokalaa, niin kaupunginhallitus päätti14) tehdä Uudenmaan lääninhalli-
tukselle anomuksen sen asetuksen mukaisesta hyväksymisestä. Tällöin 

!) Khs 20 p. huhtik. 947 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 376 §. — 3) Khn jsto 8 p. 
kesäk. 3,676 § ja 22 p. kesäk. 3,740 §. — 4) Khs 11 p. toukok. 1,097 §. — 5) S:n 
27 p. huhtik. 990 §. — 6) S:n 14 p. syysk. 1,936 §. — 7) Khn jsto 9 p. helmik. 
3,227 §. — 8) S:n 9 p. marrask. 4,148 §. — 9) S:n 23 p. marrask. 4,199 §. — 
10) Khs 17 p. elok. 1,715 §. — n ) S:n 15 p. kesäk. 1,414 §. — 12) S:n 22 p. ke-
säk. 1,463 §. — 13) S:n 17 p. elok. 1,712 §. — 14) S:n 9 p. helmik. 378 §. 
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lääninhallitus huhtikuun 3 p:nä myönsi kaupungille oikeuden harjoittaa 
koulun yhteydessä III luokan ruokalaliikettä ehdoin, että ruokalahuoneis-
ton pääsisäänkäytävän ulko-ovesta ennen kesäkuun 1 p:ää poistettiin 
syrjäsalvat ja korvattiin ne paniikkisalvalla. Talousopettaja E. Pirjola 
hyväksyttiin ruokalan vastuunalaiseksi hoitajaksi. Ruokalaan sai päästää 
enintään 68 henkilöä kerrallaan ja kaupungin oli tehtävä säädetty elinkeino-
ilmoitus sekä ruokalaliikettä harjoittaessaan tarkoin noudatettava edellä 
mainittuun asetukseen ja sen soveltamisesta samana päivänä annettuun 
valtioneuvoston päätökseen sisältyviä määräyksiä. Kaupunginhallitus 
päätti tämän johdosta kehoittaa kaupunginlakimiestä tekemään säädetyn 
elinkeinoilmoituksen sekä rakennustoimistoa korjausmäärärahoilla suoritta-
maan lääninhallituksen vaatimat muutostyöt 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 25,000 mk 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun toimintaa esittävän elokuvan valmistamiseen. 

Vieraspaikkakuntalaisten pääsy Helsingin ammattikouluihin. Kaupun-
ginhallitus päätti 3),että ammattikouluihin saatiin ottaa vieraspaikkakunta-
laisia enintään 20 % kunkin luokan oppilasmäärästä, kuitenkin siten että 
Helsingin liitosalueilta kotoisin oleville oppilaille annettiin etusija helsinki-
läisten jälkeen. Samalla määrättiin, että valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun liinavaateompeluluokalle saatiin kertomusvuoden syksyllä ottaa 
16 vieraspaikkakuntalaista. 

Verhoilija-ammattikoulu oikeutettiin 4) luovuttamaan kouluhuoneistonsa 
korvauksetta v:n 1940 olympiamajoitukseen käytettäväksi. 

Helsingin käsityöopiston avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi5) 
Helsirgin käsityöopistolle 24,100 mk:n suuruisen lisäavustuksen kaupungin-
valtuuston tarkoitusta varten myötämästä määrärahasta 6). 

Ammattikoululaisille jaettavat palkinnot. Ammattiopetuslaitosten joh-
tokunnalle päätettiin 7) ilmoittaa, että R. Heimbergerin palkintorahaston 
korkovaroja oli kertomusvuonna käytettävänä 3,555 mk. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista myönnet-
tiin 8) kertomusvuonna yleiselle ammattilaiskoululle 916 mk, kirjapaino-
koululle 420 mk ja taideteollisuuskeskuskoululle 694 mk. 

Kaupungin kartan liittäminen ammattikoulukokouksen ohjelmalehteen. IV 
pohjoismaisen ammattikoulukokouksen toimikunnan anomukseen saada pai-
nattaa kaupungin kartta kokouksen ohjelmalehteen liitettäväksi päätet-
tiin 9) suostua edellyttäen, että jälellejääneet karttakappaleet hävitettiin 
sen jälkeen kun kokous oli pidetty ja että painoksen kappalelukumäärä 
ennakolta ilmoitettiin kiinteistötoimistolle. 

Ammattikouluhuoneistojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti10) vahvistaa 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan lähettämät ehdotukset majoitussopi-
muksiksi, joiden mukaan valmistavan poikain ammattikoulun, valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun ja yleisen ammattilaiskoulun huoneistot heinäkuun 
1 p:n ja elokuun 15 p:n väliseksi ajaksi luovutettaisiin v:n 1940 olympiatoi-
miston majoitusosaston käytettäviksi. Johtokunta oikeutettiin 10) allekir-
joittamaan sopimukset. 

Khs 20 p.huhtik. 948 §. — 2 ) S:n 4 p. toukok. 1,042 §. — 3 ) S:n 7 p. syysk. 
1,886 §. — 4) S:n 4 p. toukok. 1,039 §. — S:n 2 p. marrask. 2,356 §.—6) Ks. 
t ämän kert s. 47. — 7) Khs 4 p. huhtik. 844 — 8) S:n 20 p. huhtik. 947 S. — 
9) S:n 29 p. kesäk. 1,517 §. — 1 0 ) S:n 14 p. huhtik. 878 §. 
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Opetuslaitosten toiminnan lakkauttaminen toistaiseksi. Merkittiin 1) tie-
doksi, että kansakoulujen toiminta poliittisten olojen epävarmuuden joh-
dosta oli lakkautettu lokakuun 12 p:stä alkaen toistaiseksi. Samalla hyväk-
syttiin x) ammattikoulujen ja työväenopistojen samanlainen menettely. 
Koulutoiminta alkoi sitten jälleen eri aikoina, suomenkielisen työväen-
opiston jo lokakuun 24 p:nä, kansakoulujen vasta marraskuun viimeisinä 
päivinä. Sodan alkamisesta vuoden loppuun kaikki koulut olivat suljettuina. 

Noudatettavaksi vahvistettiin2) periaatteet, joita oli sovellettava 
kansakoulujen ja ammattiopetuslaitosten toimenhaltijain palkkain mak-
sussa koulujen ollessa sotatilan vallitessa suljettuina. 

Tonttien luovuttaminen yksityisille kouluille. Kouluhallitus oli saanut 
tietää kaupungin maksuvelvollisuuksin luovuttaneen tontteja sellaisille 
yhtiöille, yhdyskunnille ja henkilöille, jotka eivät itse omistaneet koulua 
vaan ainoastaan rakensivat koulurakennuksen jollekin koululle vuokratta-
vaksi. Koska tällainen menettely voi johtaa siihen, että tontin ja rakennuk-
sen omistaja kiristi koululta vuokran muodossa varoja, jotka tarvittaisiin 
koulun toiminnan kehittämiseen, kouluhallitus halusi ilmoittaa asiasta 
kaupunginhallitukselle esittäen samalla toivomuksen, että maksuhelpo-
tuksia myönnettäisiin vain itse koulujen omistajille. Ilmoitus merkittiin 3) 
tiedoksi. 

Ammattioppilaslautakunta oikeutettiin 4) siirtämään kansliaansa eräät 
tarvitsemansa kalustoesineet kaupungin haltuun joutuneesta, rakennustoi-
miston varasto-osastolla säilytettävästä Ab. M. G. Stenius oy:n irtaimistosta. 

Oppisopimuslain noudattamisen tehostamiseksi kaupunginhallitus päät-
ti 5) kehoittaa niitä kaupungin lautakuntia, joiden alaisissa laitoksissa oli 
oppisopimuslain alaisia työntekijöitä, noudattamaan mainittua lakia, neu-
votellen sen soveltamisesta keskenään ja ammattioppilaslautakunnan kans-
sa sekä aikanaan anomaan sitä varten tarvittavia määrärahoja. 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin6) käyttämään sille kurssimaksuista 
y.m. tuloista kertyviä varoja juoksevien menojensa peittämiseen kuukau-
sittain tapahtuvaa tilitystä vastaan, jonka suhteen aikaisemmin annetut 
määräykset pysytettiin ennallaan. 

Kotitalouskerholan Mäkelänkadun 45:ssä oleva huoneisto päätettiin 7) 
joka toisena lauantaina klo 18—22 luovuttaa Kumpulan siirtolapuutarha-
yhdistyksen käytettäväksi, jonka oli korvattava kaikki kustannukset siitä 
sopimuksen mukaisesti. 

Sosialidemokraattinen naisyhdistys oikeutettiin 8) käyttämään Mäkelän-
kadun 45:ssä olevaa kotitalouslautakunnan käsityöhuonetta sotilasavustus-
käsitöiden valmistamispaikkana. 

Lastentarhat. Lastentarhain apulaistarkastajalle L. Rudbäckille myön-
nettiin 9) sairaslomaa täysin palkoin lokakuun 4 p:n ja 19 p:n väliseksi ajaksi. 

Tapahtuneen evakuoinnin johdosta myönnettiin 10) virkalomaa täysin 
palkoin lastentarhanjohtajille H. Immoselle, H. Koskiselle ja K. Marjo-
maalle, opettajille H. Anthonille, L. Fagerlundille, L. Janssonille, T. Kil-
velle, H. A. Koskiselle, M. Metherille, T. Paloselle, O. Pikowille, E. Rancke-
nille, A. Silvennoiselle, A. Sirolalle, L. Vartiolle ja B. Waseliukselle, talous-

Khs 19 p. lokak. 2,279 §. — 2) Khn jsto 9 p. marrask. 4,146, 4,147 j a 
4,148 §. — 3) Khs 26 p. tammik. 223 §. — 4) Khn jsto 23 p. helmik. 3,281 §. — 
5) Khs 2 p . maalisk. 546 §. — 6) S:n 2 p . helmik. 293 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 186 §. — 
8) S:n 19 p. lokak 2,281 §. — 9) S:n 26 p. lokak.2,320 §. —- ) Khn jsto 26 p . 
lokak. 4,091 §. 
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apulaisille H. Eerolalle ja A. Tuomalalle, lastenhoitajille A. Hietalalle ja 
E. Nisulalle sekä aputytöille H. Torniaiselle ja L. Torniaiselle ehdoin, että 
heidän kaikkien oli palattava työhönsä heti käskyn saatuaan. 

Eräiden lastentarhain johtokunnan alaisten toimenhaltijain suoritet-
tavat luontoisetukorvaukset vahvistettiin 1). 

Kaupunginhallitus myönsi2) lastentarhoille oikeuden saada ennakkova-
roja kaupunginkassasta kuukausittaisin tilitys velvollisuuksin. Rahatoimisto 
oikeutettiin3) antamaan niille opettajille, jotka evakuoinnin yhteydessä 
joutuivat siirtymään lastentarhain mukana pois kaupungista, ennakkona 
kaupunginkassasta rahatoimenj ohtaj an määräämä rahasumma. 

Lastentarhain johtokunnan uudeksi huoneistoksi hyväksyttiin 4) kiin-
teistölautakunnan ehdottama huoneisto Runeberginkadun talossa n:o 51. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 5) 108,800 mk Päivölän lastentarhalle Ehrensvärdintien 
31—33: st a vuokratun uuden huoneiston muutos- ja korjaustöiden suoritta-
miseksi. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 3,500 mk Kallion suomenkielisen lastentarhan6), 
1,050 mk Kruununhaan lastentarhan 7), 10,175 mk Päivölän lastentar-
han 8), 3,500 mk Solhemin lastentarhan 9) ja 2,800 mk Solhällan lasten-
tarhan 10) kertomusvuoden vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Hyväksyen lastentarhain johtokunnan asiasta antamassa lausunnossa 
mainitut luovutusperiaatteet kaupunginhallitus päätti1 1), että lastentar-
hain huoneistot oli luovutettava käytettäviksi majoituspaikkoina v:n 1940 
olympiakisain aikana ehdoin: että ne otettiin käytäntöön vain siinä tapauk-
sessa, että muita majoituspaikkoja ei ollut riittävästi saatavissa; että ne 
otettiin käytäntöön vasta majoitussopimuksessa tarkemmin mainittuina 
aikoina; että niihin majoitettiin ainoastaan naishenkilöltä; että lastentar-
hain kalustoa ei luovutettu käytettäväksi; että huoneistoihin ei järjestetty 
ruokatarjoilua; sekä että ne heti kisain jälkeen kunnostettiin, niin että las-
tentarhat jälleen voivat aloittaa toimintansa syyskuun 1 p:nä. 

Sotapalvelukseen kutsutuille kerättyjen vaatekappaleiden korjaa-
mista ja paikkaamista varten päätettiin 12) luovuttaa eräitä lastentarhahuo-
neistoja. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Amanuenssi R. Wainiolle myönnettiin 13) palkatonta 
virkalomaa enintään kahdeksi viikoksi epävarman poliittisen tilanteen joh-
dosta. 

Hyväksyttiin 14) seuraavien viranhaltijain poissaolo virantoimituksesta 
tapahtuneen evakuoinnin yhteydessä alla mainittuina aikoina: amanuenssi 
H. Humppilan lokakuun 18 p:stä 24 p:ään, siivooja A. Willmanin lokakuun 
12 p:stä 22 p:ään ja amanuenssi E. Vaulan lokakuun 12 p:stä alkaen. Mai-
nituille viranhaltijoille päätettiin 14) heidän poissaolonsa aikana suorittaa 

Khn jsto 25 p. toukok. 3,625 ja 3,633 §. —-2) Khs 12 p. lokak. 2,153 §. — 
3) Khn jsto 11 p. lokak. 4,006 §. — 4) Khs 23 p. marrask. 2,503 §. — 5) S:n 16 p. 
maalisk. 686 §. — 6) S:n 9 p. maalisk. 647 §. — 7) S:n 23 p. maalisk. 738 §. — 
8) S:n 16 p. maalisk. 686 §. — ») S:n 16 p. helmik. 453 §. — 10) S:n 9 p. maa-
lisk. 650 §. — i1) S:n 4 p. huhtik. 849 §. — 12) S:n 19 p. lokak. 2,281 §. — 13) Khn 
jsto 19 p. lokak. 4,060 §. — 14) S:n 26 p. lokak. 4,091 § ja 16 p. marrask. 4,168 §. 
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palkka lokakuun 12 p:stä 17 p:ään, jolloin kirjasto oli ollut suljettuna, ollen 
heidän suoritettava takaisin tämän yli nostamansa paikkamäärä. 

Lokakuun 12 p:n ja 23 p:n välisen ajan evakuoituina olleiden amanuens-
sien H. Lindbergin ja H. Lindströmin palkkaedut päätettiin1) suorittaa 
heille vähentämättöminä. 

Amanuenssi R. Lindgren oikeutettiin3) nostamatta palkkaa tältä ajalta 
oleskelemaan maaseudulla lokakuun 12 p:stä marraskuun 1 p:ään, josta 
lähtien hänelle pyynnöstä oli myönnetty virkaero. 

Apulaiskirjastonjohtaja H. Hirn ja amanuenssi M. Tulander oikeutet-
tiin 2) hoitamaan sivutoimia v:n 1940 loppuun. 

Eräiden kirjaston johtokunnan alaisten toimenhaltijain suoritettavat 
luontoisetukorvaukset vahvistettiin 3). 

Kaupunginhallitus päätti4) suostua siihen, että kirjaston kannanta-
varat toistaiseksi kerran viikossa tilitettiin rahatoimistoon. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 129,450 mk rakennustoimiston talorakennusosaston käy-
tettäväksi Töölön haarakirjaston Turuntien 24:ssä olevan huoneiston kun-
nostamiseen 5), 135,200 mk kunnostamis- ja sisustustöiden suorittamiseksi 
Pursimiehenkadun 27:een muutettavassa lukuhuoneistossa6) sekä 5,000 
mk Kallion haarakirjaston julkisivukilpien kieliasun oikaisemiseksi 7). 

V:n 1938 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankoro-
tuksiin kaupunginhallitus myönsi 8) 250 mk Töölön haarakirjaston maini-
tun vuoden vuokrankorotuksen suorittamiseen. Kertomusvuoden vastaa-
vasta määrärahasta myönnettiin 11,900 mk kiinteistölautakunnan käytettä-
väksi Pursimiehenkadun 27:een muutetun lukuhuoneiston kertomusvuoden 
vuokraan 9) ja 7,000 mk väliaikaisen huoneiston vuokraamiseksi Käpylän 
työväentalosta Käpylän haarakirjastolle sen johdosta että Käpylän kansa-
koulutaloa, missä se siihen asti oli sijainnut, korjattiin, kehoittaen kiinteistö-
toimistoa laatimaan vuokrasopimus 10). 

Kaupunginmuseo. Museon vahtimestarin suoritettava luontoisetukor-
vaus vahvistettiin 11). 

Museon johtokunta oikeutettiin 12) poliittisen tilanteen epävarmuuden 
vuoksi pitämään museo suljettuna toistaiseksi ja museon intendentille pää-
tettiin 12) ilmoittaa, että jos museo suljettiin, niin sen tilapäinen työvoima oli 
irtisanottava siten, että palvelussuhde päättyi kuukauden kuluttua irtisa-
nomispäivästä siinä tapauksessa että poikkeukselliset olot silloin vielä jat-
kuivat; viranhaltijoille saatiin tällöin maksaa palkat, ylimääräisille kuiten-
kin ainoastaan kyseiseltä yhdeltä kuukaudelta ellei palvelussuhdetta uudis-
tettu; viranhaltijat eivät saaneet poistua kaupungista ilman kaupungin-
hallituksen suostumusta. Marraskuun lopussa päätettiin 13) museo jälleen 
avata. Sodan aikana museo oli suljettuna. 

Kaupunginorkesteri. Johtaja G. Schneevoigtille, joka oli kutsuttu joh-
tamaan New Yorkin maailmannäyttelyn yhteydessä pidettävää Sibelius-
konserttia kaupunginhallitus myönsi 14) virkavapautta syyskuun 12 p:n 

*) Khn jsto 26 p. lokak. 4,091 §. — 2) Khs 26 p. tammik. 249 §. — 3) Khn 
jsto 17 p. toukok. 3,601 § ja 27 p. heinäk. 3,806 §. — 4) Khs 9 p. maalisk. 649 §. — 
5) S:n 14 p. huhtik. 874 §. — 6 ) S:n 17 p. toukok. 1,145 § ja 1 p. kesäk. 1,285 §. — 
7) S:n 23 p. helmik. 500 §; vrt . v:n 1938 kert. s. 202. — 8 ) Khs 26 p. tam-
mik. 255 §. — 9) S:n 16 p. maalisk. 687 §. — 10) S:n 14 p. huhtik. 882 §. — 11) Khn 
jsto 11 p. toukok. 3,575 §. — 12) Khs 19 p. lokak. 2,279 § ja khn jsto 19 p. lo-
kak. 4,061 §. — 13) Khn jsto 23 p. marrask. 4,198 §. — 14) Khs 13 p. heinäk. 1,600 §. 
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ja lokakuun 16 p:n väliseksi ajaksi oikeuksin saada palkkansa vähennettynä 
4,000 mk:lla, mikä käytettäisiin hänen sijaistensa palkkaamisesta aiheutu-
vien menojen osittaiseen peittämiseen. 

Myöhemmin johtaja Schnéevoigtille myönnettiin palkatonta virka-
vapautta enintään siksi kuin hän saavutti säädetyn eroamisiän. 

Jäsen O. Nummelin määrättiin 2) hoitamaan avoinna olevaa ensimmäisen 
kontrabasson soittajan virkaa kokeeksi toukokuun 31 p:ään 1940 saakka 
oikeuksin nostaa hoitamansa viran pohjapalkka ynnä omat ikäkorotuk-
sensa sijaisenaan herra K. Virtanen nauttien hoitamansa viran pohjapalk-
kaa. Jäsen F. Kiias määrättiin 3) tammikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n 
väliseksi ajaksi jäsen K. Kajanuksen viransijaiseksi hänen aikaisemmin 
määrätyn sijaisensa O. Haapalaisen tilalle. 

Jäsen L. Saikkola oikeutettiin 4) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 
1940 loppuun. 

Jäsen V. Hannikaisen harpun kielten uusimisen aiheuttamat menot, 
400 mk, päätettiin 5) sallia suorittaa orkesterin määrärahasta Muut kulut. 

Kaupunginhallitus oikeutti6) orkesterin jäsenet järjestämään ylimää-
räisen konsertin, jonka tuottamat tulot käytettäisiin reserviläisten vaatet-
tamiseen. 

Kaupunginhallitus suostui musiikkilautakunnan esityksestä orkesterin 
maksuttomaan luovuttamiseen esiintymään Suomen muusikeriliiton mar-
raskuun 26 p:nä järjestettävässä suurkonsertissa 7) sekä Suomen säveltaitei-
lijain liiton epävarman poliittisen tilanteen johdosta puutteenalaisiksi jou-
tuneiden avustamiseksi marraskuun 17 p:nä järjestettävässä konsertissa 8). 
Musiikkilautakunta oikeutettiin 8) luovuttamaan orkesteri maksutta esiin-
tymään muissakin epävarman poliittisen tilanteen aiheuttamissa hyvänteke-
väisyystilaisuuksissa kertomusvuonna ehdoin, ettei tämä häirinnyt sen sään-
nöllistä toimintaa. 

Helsingin naisorkesteri. Musiikkilautakunta oikeutettiin 9) yhdellä ker-
taa suorittamaan Helsingin naisorkesterille koko sitä varten kertomusvuo-
den talousarvioon merkitty 10,000 mk:n avustus. 

Finlandiakuoron Amerikan-matka. Rakennustarkastuskonttorin apulais-
rakennusinsinööri M. Malmberg ja apulaisinsinööri L. Veiste, apulaispalo-
päällikkö L. Karto, työnvälitystoimiston osastonjohtaja Y. Vuorjoki, 
rakennustoimiston arkkitehti A. Thule ja sen tiliviraston kirjanpitäjä E. 
Lindholm sekä vesijohtolaitoksen toinen kemisti G. Wentzel olivat anoneet 
saada käyttää kesälomansa osallistumiseen mieskuoro Finlandian huhti-
kuun 8 p:nä alkavaan kuusi viikkoa kestävään Amerikan-matkaan ja saa-
maan sitä varten kahden viikon ylimääräisen virkaloman täysin palkka-
eduin. Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa asianomaisille lautakunnille, 
ettei sillä ollut mitään muistuttamista edellä mainittua kesälomien järjes-
telyä vastaan myöntäen mainituille viranhaltijoille täydet palkkaedut ky-
seisen ylimääräisen loman ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti11) ilmoittaa yleisten töiden lautakunnalle, ettei 
sillä ollut mitään sitä vastaan, että lautakunnan sihteeri H. Arvidson sai 
käyttää pyytämänsä kesäloman pidennettynä kahden viikon ylimääräisellä 

*) Khn jsto 22 p. jouluk. 4,423 §. — 2) S:n 14 p. syysk. 3,945 §. — 3) S:n 
2 p. helmik. 3,179 §. — 4) Khn jsto 9 p. maalisk. 3,332 §. — 5) S:n 23 p. mar-
rask. 4,195 §. — 6 ) Khs 19 p. lokak. 2,278 §. — 7 ) S:n 1 p. kesäk. 1,282 §. — 8) S:n 
16 p. marrask. 2,471 §. — 9) S:n 26 p. tammik. 254 §. — 10) S:n 9 p. helmik. 
370 §. — l x) S:n 16 p. maalisk. 680 §. 
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palkattomalla lomalla osallistumista varten edellä mainittuun mieskuoro 
Finlandian Amerikan-matkaan. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastoista soiton, sävellysten ja 
laulutaiteen edistämiseksi tarkoitettuja varoja jakamaan asetettuun lauta-
kuntaan valittiin *) kolmivuotiskaudeksi 1939—41 varsinaiseksi jäseneksi 
lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti ja varajäseneksi johtaja H. 
Ramsay. 

R. Ahlströmin rahastojen kertomusvuonna jaettavat korkovarat pää-
tettiin 2) käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi 
tarkoitettuja varoja jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen taide-
yhdistyksen palkinto- ja ostolautakunnalle kummallekin annettiin 83,400 
mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författarförening 
nimiselle yhdistykselle kummallekin 41,700 mk. Jos näitä varoja siirrettiin 
yhdistysten rahastoihin oli niiden käytöstä aikanaan tehtävä tilitys kau-
punginhallitukselle . 

Suomen kirjailijaliiton3) ja Suomen taideyhdistyksen4) selostukset v. 
1938 saamiensa korko varain käytöstä merkittiin tiedoksi samoin kuin Fin-
lands svenska författarförening yhdistyksen5) ja musiikki]ahjoitusrahas-
ton hoitolautakunnan6) ilmoitukset kertomusvuonna saamiensa korko-
varain käytöstä 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti7) määrätä 
kiinteistötoimiston notaarin E. Ruudun oman virkansa ohella virkaatoi-
mittavana hoitamaan avoinna olevaa kiinteistötoimiston sihteerin virkaa 
huhtikuun 1 pistä lukien siksi kuin virka lopullisesti täytettiin ja sen uusi 
haltija ryhtyi sitä hoitamaan. Virkaan valittiin 8) sittemmin varatuomari 
V. G. Vartiovaara. 

Kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö S. Puranen määrättiin9) 
lokakuun 23 pistä lukien toistaiseksi oman virkansa ohella hoitamaan sota-
palvelukseen kutsutun kansanpuisto-osaston päällikön K. Soinion virkaa. 

Piirtäjä S. Andersin oikeutettiin 10) nauttimaan täysiä palkkaetujaan 
heinäkuun 10 p:n ja 15 p:n väliseksi ajaksi saamansa virkaloman ajalta. 

Halli- ja torikaupan valvoja M. Heinonen oikeutettiin 1V) nauttimaan 
täysiä palkkaetujaan hänelle osallistumista varten koripalloilun Euroopan-
mestaruuskilpailuihin myönnetyn toukokuun 22 p:n ja 27 p:n välisen 
virkaloman ajalta. 

Piirtäjä L. Lagerstamin jouduttua suorittamaan asevelvollisuuttaan 
elokuun 1 p:stä lukien toistaiseksi, päätettiin 12) hänen sijaiselleen ylioppilas 
V. O. Ihalaiselle suorittaa 2,900 mk:n kuukausipalkka virkavapaan viran-
haltijan säästyneestä palkasta. 

Piirtäjä J. Cajanderille myönnettiin13) poliittisen poikkeustilanteen 

!) Khs 23 p. helmik. 498 §. — 2) S:n 2 p. maalisk. 547 §. — 3) S:n 2 p. maa-
lisk. 548 §. — 4) S:n 6 p. heinäk. 1,557 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 736 §. — 
6) S:n 4 p. toukok. 1,038 §. — 7) S:n 30 p. maalisk. 800 §. — 8) S:n 14 p. huh-
tik. 865 §. — 9 ) S:n 2 p. marrask. 2,351 §. —1 0) S:n 22 p. kesäk. 1,441 §. — u ) S:n 
8 p. kesäk. 1,305 §. — 12) Khn jsto 22 p. kesäk. 3,737 § .— 1 3 ) S:n 26 p. lokak. 
4,086 §. 




