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määräämät maksut ja luovuttamaan ne kaupungille. Yksityishuoneissa 
hoidetut potilaat jäivät sopimuksen ulkopuolelle. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi1) kyseisen sopimuksen olemaan voimassa joulukuun 1 pistä 1939 
lähtien siksi kuin kaupunginhallitus toisin päätti. 

Suomen huollon avustaminen. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 2) 36,000 mk siirtoväen kes-
kuudessa vallitsevan potilaspaikkapuutteen poistamistarkoituksessa Suo-
men huollolle vuokrattavan Sanitas-sairaalan vuokran sekä valaistus- ja 
lämmityskustannusten suorittamiseksi elokuun 15 pistä vuoden loppuun. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltolautakunnan alaisten viranhaltijain palkat. Kaupunginvaltuusto 
päätti3), että niiltä huoltolautakunnan alaisilta viranhaltijoilta, jotka sota-
palveluksen ajalta ovat saaneet nostaa liikaa palkkaa, ei peritä takaisin 
heidän liikaa nostamiaan palkkaeriä, vaan jätetään nämä erät, yhteensä 
21,152:50 mk, kaupungin tappioksi. 

Huoltomäärärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen myöntää v:n 1939 talousarvion pääluokkaan Huolto-
toimi sisältyvistä valtuuston käyttövaroista seuraaviin huoltomäärärahoi-
hin alla mainitun suuruiset lisäykset: huoltolautakunnan ja huolto viraston 
määrärahoihin Lämpö 2,000 mk ja Siivoaminen 2,000 mk, kassa- ja tili-
toimiston määrärahoihin Painatus ja sidonta 3,000 mk ja Tarverahat 1,500 
mk, kunnalliskodin määrärahaan Lämpö 60,000 mk, työtupain määrärahaan 
Sekalaiset menot 18,000 mk sekä Hoito huoltolautakunnalle kuulumatto-
missa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia nimisen 
luvun määrärahaan Suoranaiset avustukset 1,000,000 mk. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 5) 60,000 mk:n lisäyksen saman pääluokan lukuun Hoito huolto-
lautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä 
suoranaisia avustuksia sisältyvään määrärahaan Hautauskustannukset. 

Kunnalliskoti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen myöntää kertomusvuoden talousarvion huoltotoimen pää-
luokkaan sisältyvistä valtuuston käyttövaroista huoltolautakunnalle 
691,318: 90 mk sodan johdosta evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien 
huollosta vieraille kunnille suoritettavien korvausten maksamiseksi. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 7) 1,061,031: 55 mk huoltolautakunnan käytettäväksi sodan aikana 
muihin kuntiin evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien huollon maksa-
mista varten asianomaisille kunnille. 

Valtuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi kunnalliskodin uutta lämpökattilaa var-
ten myönnetyt 2,850 mk. 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuusto päätt i9) siirtää v:n 1939 
x) Kvsto 17 p. tammik. 24 §. — 2) S:n 28 p. elok. 38 §. — 8 ) S:n 30 p. lokak. 

20 §. — 4) S:n 17 p. tammik. 29 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 27 §. — 6) S:n 6 
p. maalisk. 26 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 28 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 35 §. — 
9) S:n 18 p. jouluk. 26 §. 
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talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Perus-
hankinnat sisältyvän Tervalammen työlaitoksen 220,000 mk:n suuruisen 
kaluston hankintamäärärahan v. 1941 käytettäväksi. 

Valtuusto hyväksyix) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siir-
tää kertomusvuoteen v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamatto-
mat pääomamenot luvun Perushankinnat määrärahasta Tervalammen työ-
laitos, kaluston hankinta 220,000 mk ja v:sta 1937 v:een 1939 siirretyn 
saman tilin jäännöksen 149,967: 80 mk, sekä luvun Talorakennukset määrä-
rahasta Tervalammen työlaitos, navettarakennus n. 412,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia mer-
kitä siirtomäärärahoiksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääoma-
menot nimisen pääluokan luvun Talorakennukset 1,444,500 mk:n suuruisen 
määrärahan Tervalammen työlaitos, hoidokki-, talous- ja pesularakennuk-
sia kokonaisuudessaan sekä määrärahasta Tervalammen työlaitos, vesisäiliö 
ja vesijohdot 182,763: 80 mk. 

Työtuvat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi3) kaupunginhallituksen toi-
menpiteen sallia ylittää työtupain v:n 1939 määrärahaa Työaineet 250,000 
mk. 

Työtupien työnjohtajan V. A. Kaarnilan tehtyä itsensä syypääksi eräi-
den tulotodisteiden väärennykseen ynnä erinäisiin kavalluksiin ja käytet-
tyä täten saamansa varat, yhteensä 1,660: 50 mk, omiin tarpeisiinsa, huolto-
lautakunta oli pidättänyt hänet virantoimituksesta marraskuun 12 p:stä 
lähtien ja kaupunginhallitus oli ilmoittanut asian rikospoliisille syytteen 
nostamista varten. Valtuusto päätti 4) hyväksyä huoltolautakunnan toi-
menpiteen sekä tehdä Uudenmaan lääninhallitukselle kaupunkien kunnallis-
lain 52 §:ssä säädetyn ilmoituksen asiasta. 

Lastensuojelu 

Lastensuojelulautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) kaupungin-
hallituksen päätöksen sallia ylittää lastensuojelulautakunnan v:n 1939 
määrärahoja Painatus ja sidonta 6,000 mk ja Tarverahat 6,500 mk. 

Lastenhuoltolaitokset. Kun vastaanotto- ja ammattioppilaskotiin tar-
vittiin lisähenkilökuntaa sen siirtyessä todennäköisesti kertomusvuoden 
lopussa valmistuvaan uuteen huoneistoonsa Sofianlehtoon, kaupungin-
valtuusto päätti6) v:n 1941 alusta lukien perustaa sinne seuraavat uudet 
virat, joihin lastensuojelulautakunta oikeutettiin niitä haettaviksi julista-
matta siirtämään rauhanteossa Neuvosto-Venäjälle luovutetulla alueella si-
jainneen Bengtsärin koulukodin viranhaltijoita: 31 palkka- ja IV kielitaito-
luokkaan kuuluvan ylikatsastaj an viran, 37 palkka- ja V kielitaitoluokkaan 
kuuluvan lämmittäjän-talonmiehentoimen, kaksi 53 palkkaluokkaan kuulu-
vaa keittiöapulaisentointa, 52 palkkaluokkaan kuuluvan leipojantoimen, 
kaksi 53 palkkaluokan mukaista pesuapulaisentointa, 46 palkkaluokkaan 
kuuluvan ompelijan ja keskusvaraston hoitajan toimen, kaksi 39 palkka-
ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa hoitajan virkaa sekä kolme 53 palkka-
luokan mukaista siivoojantointa. 

Kvsto 17 p. tammik. 31 § ja 8 p. toukok. 36 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 
34 §. —3) S:n 17 p. tammik. 28 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 4 '§. — 5) S:n 6 p. maa-
lisk. 33 §. — 6) S:n 29 p. toukok. 15 §. 
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Lisäksi vastaanotto- ja ammattioppilaskotiin samasta ajankohdasta 
lukien päätettiin perustaa 37 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva 
hoit ajan virka, johon liittyi velvollisuus valvoa koko laitoksen sairaan-
hoitoa; siihen päätettiin 1) siirtää Ryttylän koulukodin hoitaja H. Ilves-
vaara sekä viimeksi mainitun virkaan Bengtsärin koulukodin hoitaja A. 
Ohraniemi, kumpaakaan virkaa haettavaksi julistamatta. 

Bengtsärin koulukodin 37 palkkaluokan mukainen puutarhurintoimi 
haltijöineen päätettiin siirtää Toivolan koulukotiin ja Bengtsärin koulu-
kodin 37 palkkaluokan mukaisia palkkaetuja nauttiville räätäli- ja suutari-
mestareille sekä maataloustöiden johtajalle ja 43 palkkaluokan mukaista 
palkkaa nauttivalle tallimiehelle, jotka kaikki jo olivat vanhoja ja sairaal-
loisia, päätettiin järjestää työtä entisin palkkaeduin Ryttylän koulukodissa, 
siksi kuin he mahdollisesti anoivat eroa ja eläkettä. 

Valtuusto epäsi 2) lastensuojelulautakunnan esityksen Ryttylän koulu-
kodin tilapäisen työvoiman tililtä palkattujen konepuusepän ja metallitöi-
den apulaisopettajan virkain vakinaistamisesta 37 palkka- ja V kielitaito-
luokkaan kuuluviksi. 

Valtuusto päätti3) syyskuun 1 pistä lukien lakkauttaa Ryttylän koulu-
kodin tarpeettomaksi käyneen hoitajatarharjoittelij an viran. 

Valtuusto päätti4) merkitä vin 1941 talousarvioon 106,970 mkin suu-
ruisen lisämäärärahan eräitä uuden vastaanotto- ja ammattioppilaskoti-
rakennuksen rakennustöitä varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Valtuusto hyväksyi5) kaupunginhallituksen toimenpiteen myöntää 
vin 1939 talousarvion pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä valtuuston 
käyttövaroista 9,500 mk Sofianlehdon pikkulastenkodin evakuoimisesta 
aiheutuneiden menojen peittämiseen. 

Valtuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia ylittää 
lastenhuoltolaitosten vin 1939 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 1,500 mk. 

Valtuusto hyväksyi 7) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää las-
tenhuoltolaitosten vin 1939 määrärahoja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
2,000 mk ja Sekalaista 4,000 mk sekä lastenhuoltolaitosten Ryttylä ja Sil-
tala nimisten tilain saman vuoden määrärahaa Kustannukset 58,188: 25 mk. 

Valtuusto hyväksyi 8) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siir-
tää kertomusvuonna käytettäväksi Sofianlehdon pikkulastenkodin hoi-
dokkien sodanaikaisen evakuointipaikan, Mäntsälässä olevan Saaren 
kartanon, erinäisiin korjauksiin myönnetyt 33,478: 20 mk. 

Valtuusto päätti 9) siirtää kertomusvuoden talousarvion Tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokan määrärahaan Korvaus valtiolle 
aikaisemmin rakennetuista sairaalarakennuksista eräitä Ryttylän koulu-
kodissa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten sisältyvän 196,000 
mk:n erän v. 1941 käytettäväksi. 

Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustaminen. Pääluokkaan Lastensuojelu 
sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 10) 6,700 mk:n 
lisäyksen samassa pääluokassa Suomen lastenhoitoyhdistykselle varattuun 
avustuserään yhdistyksen lastenseimen laajentamista varten. 

!) Kvsto 29 p. toukok. 15 §. — 2) S:n 28 p. elok. 16 §. — 3) S:n 9 p. lokak. 
22 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 38 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 29 §. — 6) S:n 17 p. 
tammik. 28 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 33 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 35 §: ks. 
myos v:n 1939 kert. s. 187. — 9) Kvsto 30 p. lokak. 25 §. — 10) S:n 20 p. mar-
rask. 20 §. 


