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Kaupunginhallitus päätti *), että Maitopisarayhdistyksen avustus 
kertomusvuonna suoritetaan 150,000 mk:n suuruisena, 37,500 mk kuna-
kin vuosinelj änneksenä. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimiston johtokunta oikeutettiin 2) ylittämään v:n 1939 
määrärahaansa Kesälomasijaiset 200 mk. 

Työnvälitystoimisto 

Viranhaltijat. Työnvälitystoimiston johtaja S. Seppälä oikeutettiin3) 
vakinaisen virkansa ohella johtamaan ja valvomaan työvelvollisuuslauta-
kunnan toimistoa helmikuun 24 p:stä lukien toistaiseksi. 

Hevosottomieheksi määrätty työnvälitystoimiston vahtimestari G. A. 
Leemloch oikeutettiin 4) nauttimaan täysiä palkkaetujaan syyskuun 1 
p:stä lukien toistaiseksi. 

Valtionapu. Merkittiin5) tiedoksi, että työnvälitystoimiston v:n 1939 
menoista oli myönnetty valtionapua yhteensä 755,633 mk eli toimiston 
yleisten osastojen menoista 331,206 mk, henkisen työn osaston 117,596 mk, 
nuoriso-osaston 106,812 mk, merimiesosaston 96,180 mk ja maatalous-
osaston menoista 103,839 mk. 

Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 

Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen. Helsingin kunnan-
työntekijäin keskustoimikunnalle myönnettiin 6) sen Kulosaaren kartanossa 
ylläpitämän kunnan työntekijäin keäsvirkistyskodin kertomusvuoden 
vuokran suorittamiseksi 18,480 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen. 
Valiokunta7), jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosään-
töön merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärära-
haa, ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että avustuksia oli hallituksen 
toimesta julkaistun kuulutuksen 8) johdosta anottu 635,000 mk, jota vas-
toin käytettävissä oleva määrä nousi ainoastaan 310,000 mk:aan. Anojia 
oli jonkun verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valiokunnan mielestä 
oli jaossa yleensä seurattava aikaisempien vuosien käytäntöä tehden kui-
tenkin pieniä supistuksia m. m. sellaisten yhdistysten avustuksiin, joiden 
edelliset avustuserät sodan johdosta olivat jääneet käyttämättä, kohot-
taen melkoisesti kahden invaliidijärjestön avustuksia ja siirtäen kyseisestä 
määrärahasta ennen suoritetun Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen 
nuoriso- ja raittiusliiton Fylgian avustuksen raittiusseurojen ja -järjestöjen 
avustusmäärärahasta maksettavaksi. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti 9) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Khs 30 p. toukok. 923 §. — 2) S:n 26 p. tammik. 56 §. — 3) S:n 15 p. 
maalisk. 370 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,793 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. 1,219 §. — 
6) S:n 18 p. heinäk. 1,316 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 000. — 8) Khs 26 p. tammik 
63 § ja 4 p. huhtik. 507 §. — 9) S:n 15 p. elok. 1,481 §. 
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Mk 

Suomen sairaanhoitajatarliitolle kotisairaan- ja terveydenhoidon 
keskuksen ylläpitoon 5,500 

Suomen sairaanhoitaj ataryhdistykselle kotisairaanhoitaj attarien 
tuntihoitoa varten 2,500 

Suomen sokeain hiero jäin yhdistykselle hieroma- ja fysikaalista 
hoitolaitosta varten 19,150 

Sokeain keskusliitolle 15,000 
Helsingin sokeat yhdistykselle sen työtoiminnan tukemiseen ja 

myymälän vuokraan 12,500 
Sokeain teknilliselle tehtaalle Teo oy:lle 1,650 
Pelastusarmeijalle Väinölän turvakotia ja slummikeskusta varten 12,000 
Helsingin taloustyöntekijäin yhdistykselle sen taloustyöntekijä-

kodin ylläpitoon ja Siuntiossa olevan lepokodin avustamiseen 14,500 
Helsingin valkonauhayhdistykselle naisten yökodin ylläpitoon .... 4,000 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistykselle 1,650 
Helsingin Mariayhdistykselle iäkkäiden palvelijattarien kodin 

ylläpitoon 3,000 
Suomen merimieslähetysseuralle satamalähetystyön tukemiseen 

Helsingissä 4,150 
Helsingin kuuromykkäyhdistykselle kansansivistystyön harjoitta-

miseen kuuromykkäin keskuudessa 3,350 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistykselle 1,650 
Raajarikkoisten työkotiyhdistykselle 10,000 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistykselle kesävirkistyksen 

järjestämiseen varattomille äideille ja lapsille 14,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen pai veli jatarosastolle pal-

velijatarkodin ja lepokodin ylläpitämiseen 3,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-osastolle 850 
Helsingin invaliidien yhdistykselle 4,000 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle alaikäisten 

katumyyjäin toiminnan järjestämiseksi ja joutilaiden poikain 
työnvälitystoimistoa, kesäleiriä y. m. varten sekä yhdistyksen 
Sörnäisten, Vallilan ja Toukolan osastoille poikakerhon yllä-
pitämiseksi mainituissa kaupunginosissa ja Pasilan ja Käpylän 
osastoille nuoriso- ja poikatyön tukemiseen 10,400 

Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle sen kasvatus-
sosiaalista toimintaa ja työkotia varten 19,000 

Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistykselle sen kasva-
tussosiaalista toimintaa ja vähävaraisten poikain kesävirkis-
tystoimintaa varten 2,900 

Helsingin poikakotiyhdistykselle 11,000 
Sairaanhoitajatar H. Kivimäelle hänen Leppävaarassa olevan 

pikkulastenkotinsa ylläpitämiseen 7,000 
Caritas kesäsiirtolalle 2,500 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle Kalliolan poika-ja tyttö-

kerhotyön kannattamiseksi 10,000 
Bethel lastenkodille 4,000 
Helsingin kaupunkilähetykselle vapaata lasten- ja nuorisotyötä, 

lasten kesäsiirtolaa, Kumpulaan ja Tilkkaan järjestettävää 
puutarhatyötä sekä lasten ja nuorten kirjastoa varten 13,450 
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Mk 

Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle sen kesä-
virkistys- ja siirtolatoiminnan tukemiseen 3,000 

Helsingin työväen sivistystoimikunnan opintokerhotyötä varten .. 8,350 
Helsingin suomalaiselle Marttayhdistykselle sen kotiapulaiskoulua 

ja kursseja varten 4,150 
Helsingfors svenska Marthaförening yhdistykselle sen kodinhoito-

kursseja varten 2,500 
Suomen työväen arkistolle 5,850 
Kirjoja sokeille yhdistykselle 4,600 
Brage yhdistykselle sen leikkeleteosta varten 4,150 
Kasvatusopilliselle kirjastolle ja lukusalille 2,100 
Srvistys j är j est ö j en kansankonservatoriolle 8,650 
Suomen laulajain ja soittajain liitolle 5,850 

Yhteensä 261,900 

Edelleen päätettiin, että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen 
käytön suhteen alistettava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupun-
ginvaltuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tule-
vain juovutusjuomavoittovarain käytössä noudatettavaa menettelyä kos-
kevissa säännöissä, niin että: 

Suomen sairaanhoitajatarliitto, Suomen sairaanhoitajataryhdistys j a 
Suomen sokeain hiero jäin yhdistys olivat terveydenhoitolautakunnan alai-
set; 

Sokeain keskusliitto, Helsingin sokeat yhdistys, Sokeain teknillinen teh-
das Teo oy., Pelastusarmeija, Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys, Hel-
singin valkonauhayhdistys, Keski-Helsingin valkonauhayhdistys, Heikko-
kuuloisten suojaamisyhdistys, Raajarikkoisten työkotiyhdistys, Kallio-
niemen kesäkodin kannatusyhdistys, Helsingin kristillisen työväenyhdis-
tyksen palvelijatarosasto, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-
osasto ja Helsingin invaliidien yhdistys huoltolautakunnan alaiset; 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys ynnä sen Sörnäisten, 
Vallilan, Toukolan, Pasilan ja Käpylän osastot, Helsingin nuorten naisten 
kristillinen yhdistys, Svenska kristliga föreningen av unga män, Helsingin 
poikakotiyhdistys, sairaanhoitajatar H. Kivimäki Leppävaarassa olevan 
pikkulastenkotinsa puolesta, Caritas kesäsiirtola, Teollisuusseutujen evan-
kelioimisseura, Bethel lastenkoti ja Helsingin kaupunkilähetys lastensuoje-
lulautakunnan alaiset; 

Helsingin sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys sosiaali- ja opetus-
asiain johtajan alainen; 

Helsingin työväen sivistystoimikunta suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan alainen; 

Helsingin suomalainen Marttayhdistys ja Helsingfors svenska Martha-
förening kotitalouslautakunnan alaiset; 

Suomen työväen arkisto, Kirjoja sokeille yhdistys, Brage yhdistys ja 
Kasvatusopillinen kirjasto ja lukusali kaupunginkirjaston johtokunnan 
alaiset; sekä 

Sivistysjärjestöjen kansankonservatorio ja Suomen laulajain ja soitta-
jain liitto musiikkilautakunnan alaiset; 

että mainitut lauta- ja johtokunnat olivat velvolliset v:n 1941 helmikuun 
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kuluessa antamaan kaupunginhallitukselle selonteon puheena olevan val-
vontatyön suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä; 

määrätä lisäehdoiksi, että kaikkien avustuksensaajain, jotka saamatta 
vastaavaa korvausta antoivat tarvitseville henkilöille apua, samalla kuin 
niiden soveltuvissa kohdin oli tehtävä ero Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nauttivien ja muiden siellä oleskelevien henkilöiden välillä, tuli jokaisessa 
eri tapauksessa huoltoviraston rekisteritoimistosta hankkia tarkka tieto 
avustuksenanojan oloista, sekä sikäli kuin jonkinlaista avustusta annettiin, 
ilmoittaa se toimiston rekisteröitäväksi samoin kuin avustuksen myöntämi-
sen ja käytön valvonnan suhteen alistua niihin määräyksiin, joita huolto-
lautakunta kenties katsoi tarpeelliseksi antaa; 

että kaupunginhallituksen edellä mainitut päätökset oli saatettava 
asianomaisten lauta- ja johtokuntain tietoon niiden asiana oleviin toimen-
piteisiin ryhtymistä varten; sekä 

että avustuksensaajat saivat kertomusvuonna käyttää edellisenä vuonna 
myönnettyjä avustuksia. 

Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahan jakaminen. Valio-
kunta jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosääntöön 
merkittyä raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahaa, ilmoitti mie-
tinnössään, että avustuksia oli hallituksen toimesta julkaistun kuulutuk-
sen 2) johdosta anottu 244,500 mk, jonka lisäksi kaksi avustuksenanojaa 
ei ollut anomuksessaan maininnut mitään määrättyä summaa, kun taas 
käytettävissä oleva määrä kertomusvuonna nousi 170,000 mk:aan kuten 
edellisenäkin vuonna. Puheena olevaa ehdotusta laatiessaan valiokunta 
yleensä oli seurannut aikaisempaa menettelytapaa ehdottaen kuitenkin 
avustuksia jonkun verran korotettaviksi sen johdosta, että anojia oli en-
tistä vähemmän, eniten Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton avus-
tusta, koska liitto edusti samoja piirejä kuin oppikoulujen ja ylioppilaiden 
raittiusjärjestöt, jotka tällä kertaa eivät olleet anoneet avustusta. Helsin-
gin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitto Fylgian avustus, 
joka ennen oli suoritettu yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustus-
määrärahasta oli kertomusvuonna ehdotettu suoritettavaksi kyseisestä 
määrärahasta. Yksi uusi avustuserä ehdotettiin myönnettäväksi. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti3) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Mk 

Raittiusyhdistys Koitolle 24,000 
Raittiusyhdistys Kilvelle 21,500 
Helsingin sosialidemokraattiselle raittiusaluejärj estolle 20,000 
Sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Riennolle 20,000 
Lasten raittiusosastolle Nousevalle voimalle 13,000 
Helsingin raittiusseuralle 11,000 
Suomen opiskelevan nuorison raittiusliitolle 10,000 
Helsingfors nykterhetsvänner yhdistykselle '. 8,000 
Raittiusosasto Tovereille 7,000 
Naisten raittiuskeskukselle 5,000 
Raittiusyhdistys Koiton lastenosastolle Nousevalle Koitolle 5,000 

Ks. tämän kert. s. 112. — 2) Khs 26 p. tammik. 63 § ja 4 p. huhtik. 507 §. — 
8) S:n 15 p. elok. 1,482 §. 
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Mk 

Vallilan sosialidemokraattiselle lasten raittiusosastolle Oraalle ... 5,000 
Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitolle 

Fylgialle 3,500 
Raittiuskerho Imatralle 3,500 
Alli Tryggs minne loosille 3,000 
Vallilan sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Tähkälle ... 3,000 
I.O.G.T. logen Balder yhdistykselle 2,500 
Raittiusyhdistys Koiton poikaosastolle Sinihaukoille 2,000 
Kuuromykkäin raittiusseuralle Surdille 1,500 
JMellersta Nylands nykterhetskrets yhdistykselle 1,500 

Yhteensä 170,000 

Edelleen päätettiin: 
että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen käytön suhteen alis-

tettava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston mar-
raskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevain juovutusjuoma-
voittovarain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa säännöissä, 
kuitenkin siten, että Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja 
raittiusliitto Fylgia oli ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan alai-
nen, tullen sen v:n 1941 helmikuun kuluessa antaa kaupunginhallitukselle 
selostus tästä valvontatyöstään; sekä 

että avustuksensaaj ain oli v:n 1941 helmikuun kuluessa annettava kau-
punginhallitukselle selonteko toiminnastaan ja myönnettyjen avustusten 
käyttämisestä. 

Partiojärjestojen avustaminen. Kaupunginhallitus päätti *) yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa jakamaan asetetun 
valiokunnan ehdotuksen mukaisesti jakaa menosääntöön merkityn, 20,000 
mk:n suuruisen partiojärj estojen avustusmäärärahan tasan Helsingissä 
toimivien partiopoikajärjestojen ja partiotyttöjärjestojen kesken siten, että 
kumpikin ryhmä sai 10,000 mk, sekä pyytää Suomen partiopoikain keskus-
valiokunnalta ja Suomen partiotyttöjen neuvotteluvaliokunnalta ehdo-
tukset mainittujen erien jakamisesta eri partiojärj estoille. 

Suomen partiopoikain keskusvaliokunnan sittemmin ehdotettua, että 
edellä mainitusta partiopoikajärj estoille jaettavasta 10,000 mk:n erästä 
myönnettäisiin 3,500 mk Siniset partiopojat järjestölle, 3,000 mk Suoma-
laiselle partiopoikaliitolle, 2,500 mk Finlands svenska scoutförbund liitolle 
ja 1,000 mk Suomen vapaapartioryhmän poikajaostolle, kaupunginhallitus 
päätti 2) suorituttaa valiokunnalle kertomusvuonna ainoastaan 7,500 mk 
jaettavaksi mainituille järjestöille valiokunnan ehdottamassa suhteessa. 

Tyttöjärjestoille päätettiin3) suorittaa 10,000 mk, josta 5,000 mk 
Suomalaiselle partiotyttöliitolle, 3,500 mk Finlands svenska flickscout-
förbund nimiselle liitolle, 1,000 mk Suomen vapaapartioryhmän tyttö-
jaostolle ja 500 mk Suomen sinisille partiotytöille. 

Emmy ja David Skogmanin muistorahaston korkovaroista kaupungin-
hallitus päätti4) myöntää Pelastusarmeijalle 9,661: 05 mk sen ylläpitämän 
partiolaiskodin v:n 1938 ja 1939 toiminnan tuottaman tappion peittämiseksi 
sekä liittää käyttämättä jäävän osan korkovaroista rahaston pääomaan. 

!) Khs 4 p. huhtik. 507 § ja 15 p. elok. 1,481 §. — 2) Khs jsto 12 p. syysk. 
4,123 §. — 3) S:n 3 p. lokak. 4,207 §. — 4) Khs 28 p. marrask. 2,312 §. 



II. . Kaupunginhallitus 171 

Urheilu 

Uimakoulut. Kaupunginhallitus päätti x), että uimakoulujen työn tuke-
miseksi menosääntöön merkitystä 52,000 mk:n suuruisesta määrärahasta 
jaetaan 40,000 mk tasan Helsingin uimarit, Helsingfors simsällskap ja Työ-
väen uimarit nimisten seurain kesken varsinaisina uimakoulujen avustuk-
sina. Sitä paitsi päätettiin suorittaa Helsingfors simsällskap seuralle ur-
heilulautakunnan harkinnan mukaan 2,000—3,000 mk kertakaikkisena 
korvauksena uimaoppilaiden kulj ettamisesta Uunisaareen aiheutuvista 
menoista sekä varata loput määrärahasta urheilulautakunnan käytettä-
väksi kuljetuskorvausten suorittamiseksi Helsingin uimarit ja Työväen 
uimarit seuroille siten, että maksut aikanaan suoritettiin Merenkulku oy:lle 
entistä menetelmää noudattaen. 

Luistinurheilu. Urheilulautakunta oikeutettiin 2) suorittamaan Hel-
singin luistelijat, Helsingfors skridskoklubb, Helsingin työväen luistelijat 
ja Idrottsföreningen Kamraterna nimisille seuroille kullekin 8,000 mk 
luistinseurain apumaksuja varten menosääntöön merkitystä määrärahasta 
sotatalven aiheuttamien tappioiden peittämiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) suostua urheilulautakunnan anomukseen 
saada heti jakaa koululaisille luistinrata-alennuskortteja 9,600 mk:n ar-
vosta. 

Voimistelu- ja leikkityön tukeminen. Kaupunginhallitus päätti 4) suos-
tua urheilulautakunnan esitykseen, että kertomusvuoden talousarvioon 
lasten- ja varhaisnuorison voimistelu- ja leikkityön edistämistä sekä voimis-
teluseurani työn tukemista varten sisältyvistä määrärahoista kummastakin 
saataisiin jakaa 75 % urheiluseuroille. 

Kansanhuolto 
Kansanhuoltolautakunnan toimiston apulaistoimistopäällikkö J. Hartio 

oikeutettiin 5) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 
Eräiden lausuntojen antamista varten Helsingin sotilaspiirin esikunnalle 

asetetun toimikunnan palkkiot. Kaupunginhallitus päätti6), että kansan-
huoltolautakunnan antamaan lausuntoja Helsingin sotilaspiirin esikunnalle 
m. m. nostoväen II luokkaan kuuluvien asevelvollisten ja heidän työnan-
tajiensa vapautusanomuksista mainittujen asevelvollisten kutsuntojen 
yhteydessä asettaman toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille saatiin 
joko vuosineljänneksittäin tai toimikunnan mahdollisesti lopettaessa toi-
mintansa heti sen lakkauttamisen jälkeen suorittaa palkkiot kaupungin 
komiteain puheenjohtajille ja jäsenille suoritettavista palkkioista vahviste-
tun palkkiosäännön mukaisesti. Samalla hyväksyttiin kansanhuoltolauta-
kunnan toimenpiteet pitää kyseinen toimikunta edelleen koossa huhtikuun 
1 p:n jälkeenkin kutsuntojen päätyttyä, jolloin kuitenkin toimikunnan työ-
hön enää osallistuisivat ainoastaan sen varsinaiset jäsenet varajäsenten 
ottaessa osaa työhön vain varsinaisten jäsenten ollessa estyneinä. 

Kansanhuoltolautakunnan menoarvio. Hyväksyen kansanhuoltolauta-
kunnan kertomusvuoden edellisen puolivuotiskauden menoarvion 1,133,400 

!) Khs 20 p. kesäk. 1,126 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 933 §. — 3) S:n 7 p. marrask. 
2,087 §. — 4) S:n 26 p. syysk. 1,714 §. — 5) Khn jsto 27 p. kesäk. 3,937 §. — 
6) Khs 23 p. toukok. 896 §. 
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mk:aan päättyvänä kaupunginhallitus myönsi mainitun määrän käyttö-
varoistaan erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen lauta-
kuntien aiheuttamiin kustannuksiin. 

Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi 2) kertomusvuoden jälkim-
mäisen puolivuotiskauden menoarvion 1,825,592 mk:aan päättyvänä. 
Päättäen tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen edellä mainittujen käyttö-
varainsa ylittämisestä ainakin kyseisellä määrällä kaupunginhallitus 
päätti3) kehoittaa rahatoimistoa maksamaan näistä varoista niitä ylittäen 
puheena olevan rahamäärän. 

Kansanhuoltolautakunnan toiminnan laajentumisen johdosta lisääntyneet 
palkkamenot. Kaupunginhallituksen käyttövaroista erinäisten vallitsevan 
tilanteen johdosta perustettujen lautakuntien aiheuttamiin kustannuksiin 
myönnettiin4) kansanhuoltolautakunnalle 125,000 mk:n lisämääräraha 
tilapäisten virkailijain palkkaamiseen kertomusvuoden ensimmäiseksi puoli-
vuotiskaudeksi . 

Kansanhuoltolautakunta oikeutettiin 5) käyttämään tilillään Tilapäi-
sen henkilökunnan palkat olevia varoja myöskin lautakunnan oman henki-
lökunnan ylityökorvauksien maksamiseen. 

Kaupunginhallitus myönsi5) todennäköisesti tarpeellisten virkailijoi-
den palkkaukseen varattuun erään 115,500 mk:n lisäyksen käyttövaroistaan * 
erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen lautakuntien ai-
heuttamiin kustannuksiin eräiden uusien toimihenkilöiden palkkaamiseksi 
lautakunnan toimistoon sekä aikaisemmin otettujen toimihenkilöiden palk-
kausmenojen peittämiseksi. 

Edellä mainituista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) kan-
sanhuoltolautakunnan käytettäväksi 39,725 mk 4,000 mk:n kuukausipalk-
kaisen lämpöteknikon ja kahden 2,450 mk:n kuukausipalkkaisen tarkkaili-
jan palkkaamiseksi polttoaineosastolle sekä 2,450 mk:n kuukausipalkkaisen 
tarkkailijan palkkaamiseksi ostokorttiosastolle, kaikki 3 % kuukauden 
ajaksi. 

Pesuaineosaston sekä vaate- ja nahkatavarain osaston perustamisen 
johdosta kansanhuoltolautakunnan toimistoon, uusien sivukansliain perus-
tamisen johdosta Töölöön ja Sörnäisiin, tiedoitussihteerintoimen perusta-
misen johdosta yleiseen kansliaan sekä uusien toimistoapulaisenvirkain 
perustamisen johdosta eri osastoille johtuviin palkkausmenoihin kaupungin-
hallitus myönsi7) kansanhuoltolautakunnalle 129,830 mk käyttövaroistaan 
erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen lautakuntien ai-
heuttamiin kustannuksiin. 

Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 8) 31,103: 75 mk 
kansanhuoltoministeriön määräyksestä lautakunnan toiminta-alueella asu-
vista laaditun tarkkailukortiston kustannusten maksamiseen. 

Ostokorttien jakelu. Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
valtuuston käyttövaroista myönnettiin 9) 153,656: 90 mk eräiden valtion 
ostokorttien jakelukustannusten peittämiseen. 

Käyttövaroistaan erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen 
lautakuntien aiheuttamiin kustannuksiin kaupunginhallitus myönsi 10) 

!) Khs 1 p. maalisk. 293 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 1,194 §. —3) S:n 18 p. hei-
näk. 1,345 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 781 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 1,093 §. —6) S:n 
6 p. syysk. 1,615 §. — 7) S:n 14 p. marrask. 2,190 §. — 8) S:n 16 p. toukok. 
821 §. — 9) Khn jsto 15 p. tammik. 3,164 §. — 10) Khs 23 p. toukok. 899 §, 13 p. 
kesäk. 1,093 §, 19 p. syysk. 1,698 §, 14 p. marrask. 2,189 § ja 5 p. jouluk. 2,354 §. 
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yhteensä 491,885 mk ostokorttien jakelun aiheuttamiin kustannuksiin. 
Tarvittava tilapäinen henkilökunta oli pääasiallisesti otettava työnvälitys-
toimiston välityksellä. 

Huoneistot. Kun kansanhuoltolautakunnan toimiston helmikuun 24 
p:nä oli muutettava pois Etel. Esplanaadikadun talossa n:o 14 olevasta 
huoneistostaan, kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että toimistolle 
saatiin vuokrata 725 m2 käsittävä huoneisto Hallituskadun talosta n:o 17 
kesäkuun 1 p:ään saakka 13,050 mk:n kuukausivuokrin ja siitä lukien 
11,600 mk:n kuukausivuokrin lämpöineen. 

Siihen katsoen, että kansanhuoltolautakunnan toimiston hallussa ollut 
Etelärannan 8:n huoneisto oli irtisanottu kesäkuun 1 p:stä lukien, kaupun-
ginvaltuusto myönsi2) kertomusvuoden käyttövaroistaan arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin 71,456 mk 632 m 2 käsittävän huoneiston 
vuokraamiseksi toimistolle Hallituskadun talosta n:o 17 10,208 mk:n kuu-
kausivuokrin lämpöineen. 

Kansanhuoltolautakunnan korttijakelua varten marraskuun 1 p:stä 
lukien Turuntien 12:sta vuokratun kahden huoneen myymälähuoneiston 
1,8.00 mk:n suuruisen kuukausivuokran maksamiseksi kaupunginhallitus 
päätti3) myöntää kertomusvuodeksi 3,600 mk käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin sekä merkitä v:n 1941 talousarvio-
ehdotukseen 21,600 mk. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 4) 4,800 mk kansanhuoltolautakunnan toimi-
tettavaa ostokorttijakelua varten enintään 12 päivän aikana käytettävän 
työväentalon B-salin vuokran maksamiseen. 

Kansanhuoltolautakunnan käytettäväksi sen toimitettavaa ostokortti-
jakelua varten päätettiin5) toukokuun 18 p:n ja kesäkuun 10 p:n väliseksi 
ajaksi luovuttaa kaksi Kansakoulukadun talon n:o 3 alinta kerrosta. 

Halkojen hankinta6) ja välittäminen kuluttajille. Kaupunginhallitus 
päätti periaatteellisesti hyväksyä 7) halkojen hankinnan järjestämisen seu-
raavaksi polttokaudeksi siten, että kansanhuoltolautakunta teki Metsä-
liitto oy:n kanssa sopimuksen halkojen hankinnasta Helsingin kaupunkiin 
edellyttäen, että ensi sijassa tyydytettiin kaupungin omien laitosten tarve, 
suostuen kaupunki rahoittamaan uunilämmitystalojen asukkaiden halko-
jen hankinnan etumaksut. Jäsen J. W. Uddille annettiin 8) toimeksi yh-
dessä kiinteistötoimiston talo-osaston päällikön kanssa jatkaa neuvotteluja 
halkojen hankinnan järjestelystä. 

Sittemmin hyväksyttiin9) kansanhuoltolautakunnan ehdotus Metsä-
liitto oy:n kanssa tehtäväksi sopimukseksi halkojen hankinnasta kaupungin 
laitoksille ja asukkaille. 

Myöhemmin kaupunginhallitus kuitenkin päätti10): että edellä mainittu 
halkojenhankintasopimus irtisanotaan sopimuksenmukaista yhden kuu-
kauden irtisanomisaikaa noudattaen päättymään heinäkuun 31 p:nä; että 
Metsäliitto oy. saa irtisanomisajan kuluessa toimittaa polttopuita yksin-
omaan kiinteistötoimiston talo-osaston laskuun kaupungin omille laitok-
sille; sekä että kansanhuoltolautakunta oikeutetaan, sen jälkeen kun lauta-

!) Khs 23 p. helmik. 202 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 956 §. —3) S:n 7 p. mar-
rask. 2,114 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,196 §. — 5) S:n 16 p. toukok. 830 §.— 
€) Ks. myös tämän kert. s. 216. — 7) Khs 16 p. helmik. 195 §. — 8) S:n 23 p. 
helmik. 200 §. — 9) S:n 1 p. maalisk. 295 § ja khn jsto 2 p. maalisk. 3,503 §. — 
10) Khs 27 p. kesäk. 1,201 §. 
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kunnan toimesta tapahtuvan tiedustelun ja inventoinnin perusteella on 
saatu selville kaupungin kuluttajain polttoainetarve seuraavana poltto-
kautena, ryhtymään Metsäliitto oy:n kanssa neuvotteluihin uuden sopi-
muksen tekemisestä lähinnä kaupungin pienkuluttajain polttopuutarpeen 
tyydyttämiseksi, ollen kiinteistötoimiston talo-osaston päällikölle S. Pura-
selle varattava tilaisuus osallistua uuden hankintasopimuksen laadintaan 
sekä ollen sopimus alistettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja. 
sen puolesta allekirjoitettavaksi. 

Kun Metsäliitto oy. kuitenkaan ei voinut sitoutua mihinkään kiinteään 
hankintamäärään, niin kansanhuoltolautakunta pyysi muiltakin liikkeiltä-
hankintatarjouksia, joista sittemmin edullisimpana hyväksyttiin Met-
sänomistajain metsäkeskus oy:n tekemä tarjous 20,000—25,000 m3:n halko-
määrän hankkimisesta, minkä jälkeen kaupunginhallitus valtuutti kansan-
huoltolautakunnan allekirjoittamaan laaditun sopimuksen. 

Koska Metsänomistaj ain metsäkeskus oy:n kanssa tehty hankintasopi-
mus oli käsittänyt vain noin puolet kaupungin tarvitsemasta halkomäärästä. 
kaupunginhallitus myöhemmin oikeutti2) kansanhuoltolautakunnan teke-
mään Puukeskus oy:n kanssa sopimuksen 20,000 m3:n halkomäärän toi-
mittamisesta kaupungille. 

Siihen katsoen, että osa kaupungissa olevia keskuslämmitystaloja oli 
kokonaan ilman halkoja, joita ei ollut ostettavissakaan ennenkuin lumen-
tulo helpotti niiden kuljettamista kaupunkiin, kansanhuoltoministeriö oli 
ilmoittanut sitoutuvansa antamaan jaettavaksi 10,000 m3 valtionrautatei-
den halkoja ehdoin, että kaupunki luovutti omista, kaupungissa olevista 
varastoistaan tarkoitusta varten lainaksi 20,000 m3 halkoja, jotka minis-
teriö sitoutui antamaan takaisin kaupungille viimeistään v:n 1941 helmi-
maaliskuun aikana. Kaupunginhallitus pää++i3) suostua mainitunlaiseen 
järjestelyyn sekä kehoittaa kansanhuoltolautakuntaa ja kiinteistötoimiston 
talo-osastoa laatimaan luonnoksen asiasta kansanhuoltoministeriön kanssa 
tehtäväksi sopimukseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 4) sittemmin laadi-
tun sopimusehdotuksen antaen lopullisen sopimuksen laatimisen kaupun-
ginlakimiehelle tehtäväksi. ' 

Valtionrautateiden Helsingin kaupungin asukkaiden yksityiskäyttöön 
luovuttamien halkojen välitystoiminta oli järjestetty siten, että kaupunki 
osti valtionrautateiltä halot ja Metsänomistaj ain metsäkeskus oy. myi ne 
sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaupungin laskuun kuluttajille, 
maksaen kansanhuoltolautakunta mainitun yhtiön tilittämät varat rahatoi-
mistossa avatulle tilille hyväksyen samalta tililtä valtionrautateille suori-
tettavat maksut. Hyväksyen selostetun menettelytavan kaupunginhallitus 
oikeutti 5) kansanhuoltolautakunnan käyttämään rahatoimistossa halkojen 
välitystä varten avatulle tilille kertyneitä varoja halkojen ostosta ja välitys-
toiminnasta aiheutuvien maksujen suorittamiseen. 

Kansanhuoltoministeriön asiasta tekemään tiedusteluun kaupungin-
hallitus päätti6) vastata, ettei kansanhuoltolautakunta voi ottaa hoitaak-
seen polttoaineen jakelua kaupungin alueeseen rajoittuvien kuntain ja taaja-
väkisten yhdyskuntain puolesta sekä ettei kaupunkikaan katso voivansa 
ryhtyä huolehtimaan niiden polttopuiden hankinnasta. 

Khs 15 p. elok. 1,485 §. — 2) S:n 6 p. syysk. 1,616 §. —3) S:n 7 p. marrask. 
2,116 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,197 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 665 §. — 6) S:n 
18 p. heinäk. 1,347 §. 
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Kiinteistötoimiston talo-osasto oikeutettiin x) myymään kaupungin 
Bromarfissa olevat halot. 

Kaupunginhallitus päätti2"), että eräät kansanhuoltolautakunnan toi-
mesta halkojen kuormaustöihin lähetetyille työntekijöille annettujen varus-
teiden perimättä jääneet korvaukset, 21,140 mk, sai merkitä tappioksi polt-
topuiden välityksestä muodostuneen ylijäämän sisältävälle, talousarvion 
ulkopuolella olevalle tilille. 

Puolustuslaitoksen töihin toimitettavien henkilöiden varusteet y.m. Kansan-
huoltolautakunta oikeutettiin3) v. 1939 varustamaan ne Helsingissä koti-
paikkaoikeutta nauttivat henkilöt, jotka sen välityksellä toimitettiin puo-
lustuslaitoksen töihin ja ehdottomasti kaipasivat tällaista varustamista, 
välttämättömillä pukutarpeilla sekä kustantamaan heille samoin edelly-
tyksin ateria ennen heidän lähtöään myöntäen lautakunnalle tilitystä vas-
taan 30,000 mk:n etuanti merkittäväksi Kansanhuoltolautakunnan käy-
tettäväksi valtion töihin järjestettävien työläisten varustamiseksi nimiselle 
erikoistilille. Sittemmin päätettiin 4), että takaisin suoritettuja varoja uuden 
etuannin myöntämisen olematta tarpeen saatiin käyttää edellä mainittui-
hin tarkoituksiin. Etuannin määrä korotettiin 5) 500,000 mk:aan, johon vielä 
myönnettiin 500,000 mk:n lisäennakko. Lautakunnan kassanennakko 
korotettiin6) 1,000 mk:sta 8,000 mk:aan. 

Kansanhuoltolautakunta oikeutettiin 7) käyttämään edellä mainittua, 
ennakkoa myöskin työntekijöille suoritettavien päivärahain maksamiseen 
velvollisuuksin suorittaa ne takaisin kyseiselle tilille sitä mukaa kuin kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriö ne korvasi. 

Kaupunginreviisori oli sittemmin kehoittanut kansanhuoltolautakuntaa 
maksattamaan työntekijäin varustamisesta aiheutuneet laskut tavallisessa 
järjestyksessä rahatoimiston kautta ollen samalla järjestetty tarpeelliset 
tilit lautakunnan tavaravarastojen ja perittävien korvausten tarkkailua 
varten. Tämän järjestelyn seurauksena oli, ettei lautakunta tarvinnut 
käteisennakkoa varusteiden hankkimista varten työntekijöille vaan yksin-
omaan päivärahojen suorittamiseen, mikä määrärahantarve rajoittui 
30,000 mk:aan. Edellä esitetyn johdosta kaupunginhallitus päätti 8) korot-
taa kansanhuoltolautakunnan kassaennakon 8,000 mk:sta 30,000 mk:aan 
sekä oikeuttaa lautakunnan käyttämään talousarvion ulkopuolella 500,000 
mk puolustuslaitoksen töihin toimitettavien henkilöiden varustamiseksi 
velvollisuuksin periä käytetyt varat asianomaisilta. 

Kansanhuoltolautakunnan ilmoitus linnoitustöihin lähetetyistä työn-
tekijöistä ja heille annetuista ennakkomaksuista merkittiin9) tiedoksi. 

Väärinkäytökset. Saatuaan kansanhuoltolautakunnalta ilmoituksen osas-
tonhoitaja R. Leppäsen pidättämisestä marraskuun 30 p:stä lukien viran-
toimituksesta sen johdosta, että hän vääriä ylityölistoja kirjoittamalla oli 
koettanut saada ylityökorvausta, mihin hänellä ei ollut oikeutta, kaupun-
ginhallitus päätti 10) valtuuttaa kaupunginlakimiehen ilmoittamaan asian 
rikospoliisille syytteen nostamista varten osastonhoitaja Leppästä vastaan 
sekä aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle ilmoituksen asiasta. 

Hinnoittelulautakunnan asettaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi X1) 

Khs 10 p. lokak. 1,885 — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,358 §. —3) Ks. v:n 1939 
kert. s. 198. — 4) Khn jsto 15 p. tammik. 3,156 §. — 5) S:n 19 p. tammik. 3,205 § 
ja khs 16 p. helmik. 189 §. — 6) Khs 8 p. maalisk. 329 §. — 7) S:n 8 p maalisk 
345 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 412 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 187 §. — 10) S:n 12 
p. jouluk. 2,420 §. — S:n 30 p. toukok. 960 § 
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Uudenmaan läänin kansanhuoltopiirin toimenpiteen asettaa Helsingin kau-
punkiin kuusijäsenisen hinnoittelulautakunnan, suostuen samalla siihen, 
että sen toimistotyöt hoidettiin kansanhuoltolautakunnan toimistossa ja 
painatustyöt suoritettiin kaupungin varoilla. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti, että mainitut kustannukset oli maksettava kansanhuoltolautakun-
nalle osoitetuilla varoilla. 

Säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnassa erinäisiin laitoksiin 
noudatettavat ohjeet. Merkittiin tiedoksi kansanhuoltoministeriön ilmoitus 
koulukeittolain sekä lastentarhain ja päiväkotien ruokajärjestyksen ja 
säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnan suhteen noudatettavista 
ohjeista. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Suomen- '¡a ruotsinkielisten kansakoulujen yhteiset viranhaltijat. Sota-
palvelukseen kutsuttu lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Jokivartio mää-
rättiin 2) edelleen hoitamaan lastenpsykiatrinvirkaa siten, ettei hän saanut 
nostaa lastenpsykiatrin viran hoidosta palkkaa ennenkuin hän jälleen voi 
ryhtyä sitä hoitamaan, koska hän sai nostaa niinikään hoitamansa sielulli-
sesti sairaiden vastaanottoaseman sääntöpalkkaisen apulaislääkärin viran 
täyden palkan. 

Kansakoulujen vuosisijäisten palkka. Kaupunginhallitus päätti3), että 
kansakouluihin syyskuun 1 p:n 1939 ja syyskuun 1 p:n 1940 väliseksi ajaksi 
vuosisijaisiksi otetuille opettajille oli elokuun ajalta maksettava säännön-
mukainen palkka. Kansakoulujohtokuntia päätettiin samalla kehoittaa 
aikanaan tekemään esitys asianomaisten määrärahain ylittämisestä. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Suomenkieliseen työväen-
opistoon sijoitettaville 11 kansakoululuokalle päätettiin4) asettaa tilapäi-
nen johtaja, joka myöhemmin voisi siirtyä uuden Mäkelänkadun koulun 
johtajaksi. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin 5) kehoittaa 
julistamaan haettavaksi oppivelvollisten lasten luettelon hoitajan virka 
sekä täyttämään se väliaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

Kansakoulujohtokunta oikeutettiin6) väliaikaisesti täyttämään veisto-
kalustonhoitajan virka ja viisi siivoojantointa elokuun 15 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti 7) ilmoittaa kansakoulujohtokunnalle sillä 
kertaa hyväksyvänsä sen päätöksen osittaisen sairasloman myöntämisestä 
opettaja V. Kaarlalle, kuitenkin niin, että hänelle oli maksettava vain 2/3 
pohjapalkastaan niiltä 8 viikkotunnilta, joista hänet oli vapautettu. Samalla 
johtokunnalle päätettiin vastaisen varalta huomauttaa, ettei kaupungin 
virkasääntö tunne osittaisen sairasloman käsitettä. 

Opettaja V. Hänniselle päätettiin8) sallia maksaa täysi palkka syys-
kuun 17 p:n ja 30 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän nautti virkavapautta 
osallistuakseen Unkarin—Suomen maaotteluun. 

Khs 7 p. marrask. 2,120 §. — 2) Khn jsto 4 p. tammik. 3,069 §; ks. myös 
v:n 1938 kert. s. 52 ja 196. — 3) Khs 8 p. elok. 1,430 §. — 4) S:n 29 p elok. 
1,577 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 1,188 §. — ®) S:n 8 p. elok. 1,432 §. — 7) S:n 28 
p. marrask. 2,303 §. — 8) S:n 3 p. lokak. 1,832 § 


