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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 § 
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Kahteen avoimeksi julistettuun kouluhoitajattar en virkaan oli tammi-
kuun 1 p:stä lukien valittu neidit I. Paloheimo ja L. M. Pätilä mutta myö-
hemmin vallitsevan sodan vuoksi peruutettu heidän virkaan kutsumisensa 
toistaiseksi. Koulutyön sittemmin alettua päätettiin x) heidät kutsua virko-
j aan hoitamaan syyskuun 1 p:stä lukien. 

Merkittiin 2) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
myöntäneen opettajille I. Aallolle, S. Gustafssonille, E. Hohenthalille, 
V. J. Hukarille, E. Hurskaiselle, V. Keynäsille, D. Klemetille, Y. Lahti-
selle, P. J. Laitiselle, S. Liikkaselle, M. E. Mattilalle, K. Parviaiselle, T. 
Rouhiaiselle, A. Salervolle, E. Salolalle, Y. Tärkille, V. B. Vaaralle, E. Vesa-
malle, A. Jääskeläiselle ja V. Kanervalle oikeuden hoitaa sivutoimia. 

Taloudenhoitaja S Ojanteelle toistaiseksi myönnetty oikeus hoitaa sivu-
tointa määrättiin 3) päättymään tammikuun 24 p:nä 1943, jolloin hän täytti 
63 vuotta 

Opettaja I. Julkunen oikeutettiin asumian kaupungin ulkopuolella v:n 
1941 toukokuun 31 p:ään 4), opettajat K. Ahtinen, W. Erko, M. Hyvönen, 
E. E. M. Sirkiä, K. Sirkiä, E. Uimonen ja A. Vuolijoki v:n 1941 loppuun 5) 
sekä opettaja T. M. Mikkonen v:n 1942 loppuun6). , 

Eräät evakuoinnin yhteydessä kaupungista poistuneet siivoojat päätet-
tiin 7) sallia ottaa takaisin työhön maaliskuun 15 p:stä lukien ehdoin, ettei-
vät he saaneet palkkaa poissaolonsa ajalta. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokunta oli ilmoittanut määränneensä Bengtsärin koulukodin 
opettajan K. A. Collenin vakinaiseksi poikaluokan opettajaksi ja saman kou-
lukodin johtajan J. G. Lindholmin poikaluolcalle vuosisijäiseksi lukuvuodek-
si 1940/41 sekä alistanut kaupunginhallituksen päätettäväksi, mikä palkka 
heille oli suoritettava syyskuun 1 p:stä lukien. Kaupunginhallitus päätti 8) 
palauttaa asian kansakoulujohtokunnan uudelleen harkittavaksi tiedustel-
len eikö opettaja Lindholmia, jolla vuosisijaisena ei ollut oikeutta ikäkoro-
tuksiin, voitu ottaa vakinaiseksi opettajaksi. 

Merkittiin 9) tiedoksi kansakoulujohtokunnan ilmoitus, että opettaja-
kunta v:ksi 1941 oli valinnut edustajäkeen siihen opettaja E. Hedbergin 
varamiehenään opettaja H. Österberg. 

Kansakoulujohtokunta oikeutettiin 10) ruotsinkielisten kansakoulujen 
tilapäisen työvoiman määrärahasta suorittamaan erinäisiin kansakoului-
hin palkattavien tilapäisten lämmittäjäin palkat. 

Kansakoulutarkastaja R. Malmbergin sairaslomasijaiseksi marraskuun 
20 p:n ja joulukuun 20 p:n 1939 väliseksi ajaksi määrätylle opettaja G. 
Cavoniukselle, joka kuitenkin jo joulukuun alussa oli joutunut sotaväkeen, 
päätettiin11) tästä huolimatta mainitulta ajalta suorittaa hänen omien ikä-
korotustensa lisäksi tarkastajan viran ja hänen oman virkansa pohjapalk-
kain välinen erotus eli 2,375 mk. 

Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun vahtimestari J. Lönnroos oikeutet-
tiin 12) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään toimeensa 
elokuun 1 p:ään saakka. 

!) Khs 22 p. elok. 1,535 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,834 §, 10 p. lokak. 1,888 §, 
31 p. lokak. 2,072 § ja 28 p. marrask. 2,309 §. — 3) S:n 28 p. marrask. 2,305 §.— 
4) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,462 §. — 5) S:n 29 p. elok. 4,089 § ja 3 p. lokak. 
4,209 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 4,347 §. — 7) S:n 2 p. maalisk. 3,504 §. — 
8) Khs 29 p. elok. 1,574 §. — 9) S:n 19 p. jouluk. 2,481 §. — 10) S:n 19 p. jou-
luk. 2,480 §. — X1) S:n 8 p. maalisk. 346 §. — 12) S:n 23 p. toukok. 895 §. 
Kunnall. kert. 1940 12 
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Eräiden toimenhaltijani suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin *). 

Eräät toimenhaltijat vapautettiin 2) asunnoistaan maksettavien luon-
toisetukorvauksien suorittamisesta joulukuun 1 p:st:ä lukien toistaiseksi 
siksi kuin he jälleen voivat ryhtyä käyttämään ilmapommituksessa 
vahingoittuneita tai sodan aikana muuhun tarkoitukseen käytettyjä 
asuntojaan. 

Kansakoulujen lämpömäärärahain lisääminen. Käyttövaroistaan lämpö-
aineiden hinnan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi suomenkielisten 
kansakoulujen lämpömäärärahaan 297,704 mk:n 3) ja ruotsinkielisten kan-
sakoulujen lämpömäärärahaan 168,000 mk:n 4) lisäyksen, muiden osien 
polttoaineiden hankintahinnoista jäädessä suoritettaviksi vasta v. 1941. 

Polttopuiden sahaamiseksi tarvittavat laitteet. Pääluokkaan Kiinteistöt 
sisältyvästä kansakoulurakennusten korj ausmääräraha sta kaupunginhal-
litus päätti 5) sallia käyttää 5,400 mk paperipuiden sahaamiseksi Kaisa-
niemen, Toukolan ja Porthaninkadun koulujen polttopuiksi tarvittavien 
laitteiden hankkimiseen. 

Kansakouluhuoneistot. Kaupunginhallitus päätti6) rakentaa Mäkelän-
kadun kansakoulurakennukseen sadekatoksen hyväksyen kaupunginarkki-
tehdin sen rakentamiseksi laatiman alkuperäisen suunnitelman. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 7) 27,000 mk Kallion kansakoulun lämpöjohtokattilan uusi-
miseen. 

Lapinlahden uuden kansakoulun hiili- ja koksimurskan polttamista 
varten rakennettujen kierukka-arinain vaihtamiseen sellaisiin, joissa voi-
tiin polttaa puita, kaupunginhallitus päätti 8) myöntää 24,000 mk yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle myönnettiin 9) ennakol-
ta kaupunginkassasta 292,300 mk puolustuslaitoksen käytössä olleissa kou-
lutaloissa tällöin syntyneiden vaurioiden korjaamista varten. 

Rakennustoimistoa päätettiin 10) kehoittaa huhtikuun aikana korjaut-
tamaan ilmapommituksessa särkyneet Vallilan kansakoulutalon ikkunat 
sekä tekemään esitys varojen myöntämisestä tähän, elleivät korjaus-
määrärahat riittäneet. 

Kaupunginhallitus päätti 13-) kehoittaa rakennustoimistoa mahdolli-
simman pian saattamaan ilmapommituksessa vaurioituneet Eläintarhan ja 
Annankadun kansakoulut aiot käyttökuntoon. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 12) pääluokkaan Kiinteistöt 
sisältyvästä kansakoulurakennusten korjausmäärärahasta käyttämään yh-
teensä 170,372: 70 mk ilmapommituksen aiheuttamien korjaustöiden suo-
rittamiseen Annankadun, Vallilan ja Eläintarhan kansakouluissa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi13) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 128,800 mk 
puolustuslaitoksen käytössä olleiden ruotsinkielisten kansakoulujen huo-
neistojen kunnostamista varten. 

!) Khn jsto 6 p. helmik. 3,371 § ja 19 p. syysk. 4,147 §. — 2) S:n 12 p. maa-
lisk. 3,542 §. — 3) Khs 3 p. lokak. 1,819 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,820 §. — 5) S:n 
29 p. elok. 1,578 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 2,233 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 1,651 §. — 
8) Khn jsto 20 p. kesäk. 3,905 § ja khs 24 p. lokak. 2,000 §. — 9) Khs 3 p lo-
kak. 1,826 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 543 §. — ") S:n 21 p. maalisk. 422 § — 
12) S:n 21 p. marrask. 2,227 §. — 13) S:n 1 p. elok. 1,388 § 
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Kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suo-
rituttamaan Cygnaeuksenkoulussa puulämmitykseen siirtymisestä aiheutu-
vat muutostyöt myöntäen lautakunnan käytettäväksi niitä varten 6,000 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa poistamaan Snellmaninkou-
lun käymälän oven edustalla olevat pommisuojalaitteet. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tehtyä päätöksen koulu-
työn osittaisesta aloittamisesta huhtikuun 22 p:nä, kaupunginhallitus päät-
ti3) oikeuttaa johtokunnan hankkimaan tilapäisiä kouluhuoneistoja, koska 
suurin osa koulujen omista huoneistoista vielä oli vieraassa käytössä. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitettua vuokranneensa 
edellä mainittuun tarkoitukseen Käpylän työväenyhdistyksen salin kah-
deksi kuukaudeksi 1,000 mk:n kuukausivuokrin, kaupunginhallitus myönsi4) 
vuokran suorittamiseen tarvittavat 2,000 mk käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti5) sallia suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan lukuvuonna 1940/41 määrätyin ehdoin sijoittaa eräitä kansakoulu-
luokkia Vallilan ja Käpylän ruotsinkielisiin kansakouluihin sekä suomen-
kieliseen työväenopistoon ja Käpylän kirjastorakennukseen. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi6) suomenkielisten kansakoulujen määrärahaan 
Vuokra 11,666 mk:n lisäyksen työväenopistoon sijoitettujen kansakoulu-
luokkien vuokran maksamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 7) suostua kansakoulunopettaja K. Saltzmanin 
ja terveyssisar R. Edgrenin anomukseen saada ylläpitää yksityistä lasten-
tarhaa Käpylän ruotsinkielisessä kansakoulussa niin kauan kuin .kaupunki 
itse ei tarvinnut kyseistä huoneistoa. 

Andra svenska lyceum niminen koulu oikeutettiin8) lukuvuonna 1940/41, 
edellyttäen, että kansakoulut itse silloin saivat hallita huoneisto jaan, 12 
viikkotuntina käyttämään osin Cygnaeuksenkoulun, osin Annankadun 
koulun voimistelusalia kolmea tyttöluokkaa varten 2,625 mk:n korvauksin 
luokalta lukuvuodessa, sisältyen mainittuun maksuun korvaus siivouksesta 
ja valaistuksesta. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin 9) lisäksi kuten ennenkin erinäisin 
ehdoin voimisteluharjoitusten pitämiseen, kokoushuoneistoiksi, kurssitoi-
mintaa varten, opetus- ja esitelmätilaisuuksien pitoon sekä majoitus y.m. 
tarkoituksiin. 

Kaupunginhallitus päätti10), että kansakoulut saivat hyvittää lämpö-, 
valaistus-, siivous-, vedenkulutus- ja kaluston kunnossapitomäärärahojaan 
kertomusvuonna puolustuslaitokselta perittävillä majoituskorvausmak-
suilla. 

Kaupunginhallitus päätti11), että puolustuslaitokselta kansakoulutalo-
jen käytöstä majoitustarkoituksiin kertomusvuoden alkupuoliskolta saa-

!) Khs 3 p. lokak. 1,827 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,831 §. —3) S:n 18 p. huh-
tik. 597 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 902 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. 1,240 § ja 29 p 
elok. 1,576 §. — 6) S:n 14 p. marrask. 2,192 §. — 7) S:n 3 p. lokak. 1,835 §. — 
8) S:n 6 p. kesäk. 992 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 349 §, 6 p. kesäk. 993, 996 ja 997 §, 
13 p. kesäk. 1,089 §, 27 p. kesäk. 1,193 §, 11 p. heinäk. 1,296 §, 29 p. elok. 1,579 §, 
26 p. syysk. 1,737 ja 1,739 §, 3 p. lokak. 1,833 §, 10 p. lokak. 1,887 §, 31 p. 
lokak. 2,071 §, 28 p. marrask. 2,306 ja 2,307 § sekä 19 p. jouluk. 2,482 § — 
10) S:n 6 p. kesäk. 998 §. — X1) S:n 17 p. lokak. 1,934 §. 
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dulla 278,400 mk:n korvausmäärällä oli hyvitettävä pääluokan Tuloa tuotta-
mattomat pääomamenot luvun Talorakennukset tiliä Kansakoulut, erinäi-
siä muutos- ja korjaustöitä. 

Raitiotielippujen myöntäminen kansakouluoppilaille. Kaupunginhallitus 
päätti suostua suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan anomukseen 
koululaislippujen myöntämisestä iltajatkoluokkalaisille sekä siveysopin, 
uskonnonhistorian ja kreikkalais-katolisen uskonnon opetukseen osallistu-
ville Kallion koulun oppilaille Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunnan esittä-
mällä tavalla. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja oikeutettiin 2) käyttä-
mään mainittujen koulujen määrärahaa Suoranaiset avustukset raitiotie-
lippujen ostamiseen Pitkänsillan ja kansallismuseon pohjoispuolella asuville 
kansakouluoppilaille. 

Boken om Helsingfors nimisen teoksen jakaminen kansakouluoppilaille. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle päätettiin3) ilmoittaa, että 
Boken om Helsingfors nimistä teosta edelleen saatiin jakaa ilmaiseksi jatko-
koulujen päiväluokkien oppilaille. 

Uintiohjauskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille. Kaupungin-
hallitus oikeutti 4) yleis jaostonsa myöntämään kaupunginhallituksen v:n 
1941 käyttövaroista enintään 2,000 mk:n suuruisen määrärahan uinti-
ohjauskurssien järjestämiseksi kansakoulunopettajille ehdoin, että kurssei-
hin osallistuneet opettajat antoivat uintiopetusta oppilailleen. 

Kesäsiirtolatoiminta. Kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnalle, ettei sillä ollut mitään sitä vas-
taan, että kolme vanhaa siirtolaa otettiin käytäntöön kertomusvuoden 
kesällä. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen oppilaiden Tukholmanmatka. Koska 
ruotsinkielisten kansakoulujen oppilaiden suunniteltu Tukholmanmatka6) 
poliittisen tilanteen epävarmuuden vuoksi oli ollut peruutettava, kaupun-
ginhallitus sittemmin päätti7), että matkaa varten varatusta 5,000 mk:n 
määrärahasta saatiin suorittaa matkan suunnittelusta aiheutuneet suora-
naiset kustannukset, mutta että jalelle jäävä osa siitä oli tilityksen ohella 
palautettava kaupunginkassaan. 

Aurora Demidoffin myötäjäisrahasto. Ottaen huomioon, että Aurora 
Demidoffin myötäjäisrahasto oli perustettu nykyisiä kokonaan toisenlaisissa 
olosuhteissa, oli herätetty kysymys stipendimääräysten tulkinnan laajenta-
misesta siten, että rahastosta saataisiin jakaa apurahoja myöskin keski-
koulukurssin suorittaneille. Koska kyseinen rahasto ei ollut mikään säätiö, 
kuului sen määräysten tulkinta kaupungin viranomaisille. Tällöin tulisi 
ensi sijassa kysymykseen kaupunginvaltuusto, vaikkakin oli sattunut, että 
kaupunginhallitus kerran oli laajentanut apurahain myöntämistä siitä 
koskevien määräysten tulkintaa. Siihen katsoen, että kaupunginvaltuusto jo 
aikaisemmin oli ilmoittanut katsovansa, että stipendimääräj^sten tulkinta 
kuului kansakoulujen johtokunnalle, niin kaupunginhallitus, jolle suomen-
kielisten kansakoulujen tarkastaja oli tehnyt esityksen asiasta, päätti 8) 
ilmoittaa, ettei se halunnut puuttua asiaan, koska mainittujen kansa-
koulujen johtokunta valtuuston edellä mainitun päätöksen nojalla oli oikeu-

Khs 31 p. lokak. 2,068 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 776 §. — 3) S:n 26 p 
syysk. 1,738 §. — 4) S:n 27 p. jouluk. 2,531 — 5) S:n 21 p. maalisk. 424 §. — 
6) Ks. v:n 1939 kert. s. 200. — 7) Khs 28 p. marrask. 2,302 §. — 8) S:n 19 p. jou-
luk. 2,483 §. 
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tettu tulkitsemaan kyseisen rahaston määräyksiä, kuitenkin edellyttäen, 
että lahjoittajan tarkoitusta mahdollisuuden mukaan seurattiin. 

Siirtoväen lasten koulunkäynti. Merkittiin 1) tiedoksi siirtoväen lasten 
koulunkäynnin järjestelyä koskeva kouluhallituksen kiertokirje, jossa 
kaupunkia kehoitetaan pitämään huolta siitä, että syyslukukauden alkaessa 
kunnan kansakouluissa on tilaa myös kaikille siirtoväen lapsille ja ettei heitä 
missään suhteessa aseteta huonompaan asemaan kuin muitakaan oppilaita. 
Lisäksi oli otettava huomioon, että siirtoväen lasten takia järjestettävät 
lisävirat perustetaan mahdollisimman nopeasti; että supistetut koulut, 
joiden yläkouluissa on vähintään 20 oppilasta mahdollisuuden mukaan aina-
kin väliaikaisesti ja niin pitkäksi aikaa kuin Neuvosto-Venäjälle luovute-
tuilta alueilta olevia opettajia on lakkautuspalkalla, voidaan muuttaa täy-
dellisiksi, jolloin kouluhallitus maksaa myös opettajien valtion palkat; että 
18-viikkoisia alakouluja, jotka oppilasmääränsä perusteella voisivat toimia 
36-viikkoisina, mahdollisuuden mukaan muutetaan sellaisiksi, että suurem-
missa kouluissa opettajien ylitunnit annetaan uuden opettajanviran hoita-
jalle, milloin hänelle tällöin tulisi täysi viikkotuntimäärä; ettei opettajanvir-
koja tarpeettomasti pidetä väliaikaisina; sekä ettei entisiä virkoja vuoden ku-
luessa lakkauteta, vaikka oppilasmäärä olisikin kolmena perättäisenä vuonna 
ollut pienempi kuin kustannuslain täytäntöönpanoasetuksen 17 §:ssä on 
määrätty, koska kouluhallitus pitää vallitsevaa poikkeuksellista tilaa sel-
laisena erityisenä syynä, jota tarkoitetaan mainitussa asetuksen kohdassa. 

Vastauksena opetusministeriön asiasta tekemään tiedusteluun kaupun-
ginhallitus päätti 2) ilmoittaa, ettei kaupunki voinut luovuttaa eikä hankkia 
kouluhuoneistoa Viipurin suomalaiselle kaksoislyseolle. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupungin kansakoululaitokselle myön-
nettiin v:lta 1939 valtionapua 3,068,920 mk, mikä rahatoimistolle annet-
tiin3) tehtäväksi nostaa. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 4) tehtäväksi anoa kansakouluille 
valtionapua v:lta 1940, jolloin oppilasmäärä oli suomenkielisissä kansakou-
luissa keskimäärin 12,217.o ja ruotsinkielisissä 2,321.5. 

Suomenkielinen työväenopisto. Suomenkielisen työväenopiston talou-
denhoitajani ointa määrättiin 5) huhtikuun 22 p:stä lukien siihen kuuluvin 
pohjapalkoin oman virkansa ohella hoitamaan kansakoulunopettaja Y. 
Lahtinen. 

Koska opiston toiminta oli päätetty aloittaa supistetussa muodossa 
tammikuun 30 p:nä, niin kaupunginhallitus päätti6) suostua sen johtokun-
nan esitykseen, että yleisten luentojen ja keskustelupiirin kokouksessa 
pidettyjen alustusesitelmien palkkio, milloin oli kysymys sellaisten pitämi-
sestä ainoastaan yhdessä paikassa, korotettaisiin 200 mk:ksi. 

Kaupunginhallitus oikeutti 7) johtokunnan ylittämään opiston v:n 
1939 määrärahoja Lämpö, Valaistus sekä Painatus ja sidonta vastaavasti 
162: 50 mk, 3,177: 65 mk j a 1,509: 50 mk, päättäen aikanaan alistaa tämän 
päätöksensä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi8) 58,874: 40 mk:n suuruisen lisäyksen opiston määrärahaan 
Lämpö. 

!) Khs 4 p. heinäk. 1,245 §. — 2) S:n 25 p. huhtik. 666 §. —8) S:n 8 p. maa-
lisk. 347 §. — 4) S:n 28 p. marrask. 2,301 § ja 27 p. jouluk. 2,527 §. — 5) S:n 23 p. 
toukok. 894 §. •—6) S:n 9 p. helmik. 147 §. — 7) S:n 16 p. helmik. 191 §. — 8) S:n 
5 p. jouluk. 2,356 §. 



182 II. Kaupunginhallitus ' 182 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahasi on korkovaroista myön-
nettiin opistolle 790 mk, mikä merkittiin tiedoksi. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 1,200 mk 
Opiston retkeilykerhon toiminnan edistämiseen kertomusvuonna. 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Ruotsinkielisen työväenopiston talou-
denhoitajan virka päätettiin3) sallia julistaa haettavaksi viran entisen hal-
tijan pyydettyä eroa kesäkuun 1 p:stä lukien. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista myönnet-
tiin opistolle 98 mk, mikä merkittiin 4) tiedoksi. 

Ammattiopetuslaitosten naistarkastajan palkka. Vastauksena ammatti-
opetuslaitosten johtokunnan asiasta tekemään tiedusteluun kaupungin-
hallitus päätti 5) vastata, ettei sillä ollut mitään ammattiopetuslaitosten 
naistarkastajan E. Kanervion palkan korottamista vastaan 16 %:lla eli 
1,044 mk:aan. 

Ammattikoulujen lukukausimaksut. Kaupunginhallitus päätti6) hyväk-
syä ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksen, että ne oppilaat, jotka 
edellisen syyslukukauden alussa olivat maksaneet lukukausimaksunsa, nyt 
vapautettaisiin sen suorittamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan päätös Neuvosto-Venäjälle luovutetuilta alueilta kotoisin olevien oppi-
laiden vapauttamisesta lukukausimaksujen suorittamisesta, saatiin panna 
täytäntöön. 

Ammattikoulut alojen korjaustyöt. Yleisten töiden lautakunta oikeutet-
tiin 8) pääluokkaan Kiinteistöt sisältyvästä ammattikoulut alojen korjaus-
määrärahasta käyttämään 33,830: 85 mk ilmapommituksen aiheuttamien 
korjaustöiden suorittamiseen Kansakoulukadun 3:ssa olevassa ammatti-
koulutalossa. Samalla päätettiin tehdä kaupunginvaltuustolle esitys maini-
tun määrärahan ylittämisestä 130,000 mk:lla. 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti 9) ilmoittaa ammattiopetus-
laitosten johtokunnalle, että kirjapainokoulun opettajalle G. Allardtille, 
jonka kokonaispalkka syys-, loka- ja marraskuulta, jolloin hän hoiti yli-
tunteja, nousi 3,800 mk:aan kuukaudelta ylituntipalkkiot mukaanluettuina, 
oli suoritettava hänen virkansa palkkaluokan mukainen 175 mk:n kalliin-
ajanlisäys kuukaudessa elokuun 1 p:stä lukien. 

Kirjapainokoulun määrärahaa Sääntöpalkkaiset virat päätettiin 10) 
sallia ylittää 1,020 mk ja kaupunginhallituksen käyttövaroista poltto-
aineiden hinnan nousun varalta myönnettiin10) 3,000 mk:n lisäys koulun 
määrärahaan Valaistus ja 4,500 mk:n lisäys sen määrärahaan Käyttö-
voimaa. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta 
oikeutettiin 1X) julistamaan haettavaksi valmistavan poikain ammattikou-
lun valimotyönopettajan virka. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin12) ostamaan valmista-
valle poikain ammattikoululle eräitä Viipurin kaupungin ammattikoulun 
koneita, työkaluja y.m. käyttäen koulun määrärahoja Kaluston hankin-
ta ja Työkoneet. Tarkoitukseen osoitettiin ennakolta kaupunginkassasta 

Khs 21 p. marrask. 2,229 §. — 2) S:n 12 p. syysk. 1,656 §. —3) S:n 25 p. 
huhtik. 676 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 2,229 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,733 § — 
6) S:n 26 p. syysk. 1,735 §. — 7) S:n 13 p. kesäk. 1,084 §. — 8) S:n 21 p. mar-
rask. 2,227 §. — 9) S:n 27 p. jouluk. 2,492 §. — 10) S:n 12 p. jouluk. 2,421 § — 

S:n 27 p. kesäk. 1,191 §. — 12) S:n 27 p. kesäk. 1,192 §. 
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53,850 mk; tarpeellisen lisämäärärahan myöntämisestä oli aikanaan tehtävä 
esitys kaupunginvaltuustolle. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin kehoittaa yksissä neuvoin 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan kanssa laadituttamaan valmistavan 
poikain ammattikoulun uuden talon pääpiirustukset ja lopullinen kustan-
nusarvio. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi 2) 12,000 mk:n lisäyksen valmistavan poikain ammatti-
koulun lämpömäärärahaan. • 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
entisen johtajattaren liinavaateompeluluokkaa hoitamaan määrätylle 
rouva S. Kärkkäiselle päätettiin 3) sallia maksaa palkka edelleen toukokuun 
1 p:stä lähtien siksi kuin virka vakinaisesti täytettiin. 

Rouva K. Perangolle päätettiin 4) hänen v:n 1939 syyslukukaudella 
pitämistään 12 kodinhoitotunnista sallia suorittaa yhteensä 396 mk:n 
korvaus valmistavan tyttöjen ammattikoulun tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta. 

Vahtimestari E. Rönnbergille päätettiin 5) sallia ylityönä suoritetusta 
siivoustyöstä maksaa 810 mk valmistavan tyttöjen ammattikoulun määrä-
rahasta Siivoaminen. 

Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa päätettiin6) kehoittaa suoritta-
maan valmistavan tyttöjen ammattikoulun harjoittelijalle E. Salmelle, 
joka koulun lopettaessa toimintansa esimiehensä kehoituksesta oli ryhtynyt 
suorittamaan palkatonta työtä naistenklinikassa ja siellä sairastunut, 
535 mk:n palkkio tammi-helmikuulta. 

Tilapäisen työvoiman määrärahasta maksettavien palkkojen suoritta-
mista koskevan, valmistavan tyttöjen ammattikoulun tekemän tiedustelun 
johdosta päätettiin 7) ilmoittaa, että rinnakkaisluokkien opettajien, vahti-
mestarin, ruokala-apulaisen, kanslia-apulaisen, leipomon työnjohtajien, 
leipämyymälän myyjien, ompelimon apulaisten ja tuntiopettajien palkat 
oli maksettava v. '1939 vahvistettujen määräysten mukaisesti. Sitä vastoin 
ei ollut maksettava palkkaa harjoittelijoille, jotka eivät suorittaneet mitään 
työtä. 

Kaupunginhallitus myönsi 8) ennakolta kaupunginkassasta tyttöjen 
ammattikoululle 500 mk opettajaa kohden toriostoksia varten, mistä ennak-
ko varoista opettajien oli kuukausittain tehtävä tilitys. 

Kaupunginhallitus päätti9) hyväksyä n.s. koeaterioita koskevat ammat-
tiopetuslaitosten johtokunnan päätökset lopullisessa muodossaan, jonka 
mukaan I luokkien talousopettajat jäävät pois koekeittoihin liittyvistä 
aterioista ja niihin osallistuvat vain II luokkien talousopettajat. 

Asiassa suoritetuissa tutkimuksissa10) oli käynyt ilmi, että valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun johtajatar N. Vuorenkoski oli tehnyt itsensä syy-
pääksi kavallusta ja väärennystä vastaaviin väärinkäytöksiin koulun varo-
jen hoidossa y.m., käyttäen täten hankkimiaan varoja pääasiallisesti palk-
kojen ja lisäpalkkojen maksamiseen muille kaupungin palveluksessa oleville 
henkilöille tai muuten koulun hyväksi. Tällöin kaupunginhallitus päätti11), 

!) Khs 7 p. marrask. 2,105 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 2,485 §. — 3) S:n 30 p. 
toukok. 965 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 2,231 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,734 §. — 
6) Khn jsto 23 p. helmik. 3,479 §. — 7) S:n 12 p. tammik. 3,130 §. — 8) Khs 
13 p. kesäk. 1,055 §. — 9) S:n 21 p. marrask. 2,234 § ja 19 p. jouluk. 2,484 §. — 
10) Ks. v:n 1939 kert. s. 202. — Khs 9 p. helmik. 149 §. 
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että ei neiti Vuorenkoskea eikä muita juttuun sekaantuneita henkilöitä 
vastaan nosteta rikosoikeudellista kannetta mutta päätti kehoittaa am-
mattiopetuslaitosten johtokuntaa kurinpidollisessa järjestyksessä erotta-
maan neiti Vuorenkosken sekä harkitsemaan, mihin kurinpidollisiin toimen-
piteisiin muiden juttuun sekaantuneiden suhteen ehkä oli ryhdyttävä. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehoittaa ammattiopetuslaitosten johto-
kuntaa huolehtimaan siitä, että rahatoimiston tyttöjen ammattikoululle 
antamia ohjeita kassaliikkeen ja kirjanpidon tarkkailusta noudatettiin, että 
koulun opettajille annettujen ennakko varain kirjanpito järjestettiin sekä 
että varastokirjan pitämistä ja vuosi-inventtausten toimittamista koskevia 
määräyksiä noudatettiin, samoin kuin harkitsemaan, mitä muutoksia o]isi 
tehtävä ompeluosastojen työaineiden säilytystavan suhteen. Vielä kaupun-
ginhallitus päätti, ettei sen taholta ryhdytä erityisiin toimenpiteisiin kau-
punginlakimiehen asiasta antamassa lausunnossa mainitsemien, yksityisille 
kuuluneiden varojen häviämisen suhteen. 

Merki t t i in t iedoks i , että kauppa- ja teollisuusministeriö oli huhti-
kuun 15 p:nä peruuttanut neiti Vuorenkoskelle heinäkuun 4 p:nä 1931 
antamansa määräyksen valmistavan tyttöjen ammattikoulun johtajatta-
ren toimeen. 

Ammattikoululaisille jaettavat palkinnot. K. H. Renlundin stipendi- ja 
palkintorahaston korkovaroista myönnettiin 2) kertomusvuonna yleiselle 
ammattilaiskoululle 696 mk, kirjapainokoululle 436 mk ja taideteollisuus-
keskuskoululle 440 mk. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti3) 
kehoittaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa määräämään maksettavaksi 
Helsingin käsityöopistolle x/4 opiston vuokraa vastaavasta avustuksesta eli 
247,725 mk:sta sen jälkeen kun johtokunnalle oli selvitetty, ettei opiston 
vuokraa sen toiminnan sodanaikaisen keskeytyksen ajalta voitu alentaa ja 
että se oli makseltava. 

Samoin edellytyksin johtokunta oikeutettiin3) maksamaan myöskin 
muiden yksityisten ammattikoulujen avustukset, sikäli "kuin ne oli myön-
netty näiden koulujen vuokrain maksamiseen. 

Siihen katsoen, että kaupungin avustusta nauttivien ammattikoulujen 
joukossa oli sellaisiakin, joiden avustukset eivät olleet vuokrakorvauksen 
luontoisia, niin kaupunginhallitus päätti4) kaikilta kyseiseen ryhmään 
kuuluvilta ammattikoulujen sekä kauppa- ja teknillisten y.m. oppilaitosten 
avustuksia saavilta tiedustella niiden toimintaa ja menoja kertomusvuonna 
sekä tämän jälkeen ottaa harkittavakseen kysymyksen niille varattujen 
avustusten suorittamisesta. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti5) maksaa avustukset seuraavasti: 
Taideteollisuuskeskuskoululle kevätlukukaudelta 129,875 mk ja syysluku-
kaudelta 151,625 mk, Kone ja silta oy:n konepajakoululle 50,000 mk, Oy. 
Strömberg ab:n ammattioppilaskoululle 35,000 mk, Maalariammattikoulu 
oy:lie 37,000 mk, Helsingin parturiammattikoululle 15,600 mk, Helsingin 
käsityöopistolle 264,252 mk, sähkön ja kaasun kulutusta varten varatusta 
avustuksen osasta kuitenkin vain todellista kulutusta vastaavasti, Ammat-
tienedistämislaitokselle 3/4 90,000 mk:sta, siitä % keyätlukukaudelta, Ver-
hoilija-ammattikoululle 34,500 mk, Myynti- ja mainoskoululle % 15,000 

x) Khs 25 p. huhtik. 672 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 2,229 §. — 3) S:n 8 p 
maalisk. 342 §. — 4) S:n 4 p. huhtik. 507 §. — 5) S:n 30 p. huhtik. 731 §. 
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mk:sta, siitä % kevätlukukaudelta, Kultaseppäkoululle 21,600 mk, Kauppa-
korkeakoululle % 100,000 mk:sta, siitä % kevätlukukaudelta, Svenska han-
delshögskolan i Helsingfors oppilaitokselle % 70,000 mk:st.a, siitä % kevät-
lukukaudelta, Svenska handelsinstitutet oppilaitokselle 85,000 mk, Suo-
men liikemiesten kauppaopistolle 140,000 mk, Helsingin kauppiaitten kaup-
paoppilaitokselle 124,000 mk, Suomen liikemies-yhdistyksen liikeapulaisten 
iltakursseille 64,000 mk, Helsingin kauppakoululle 124,000 mk, Tekniska 
läroverket oppilaitokselle % 105,000 mk:sta, siitä x/4 kevätlukukaudelta, 
yhteiskunnalliselle korkeakoululle 40,000 mk sekä Kalliolan vapaaopistolle 
30,000 mk. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että avustuksia syystluku-
kaudella maksettaessa se tehtiin edellytyksin, että avustuksensa aja silloin 
oli aloittanut toimintansa. 

Kotitaloustoiminta. Kotitalouslautakunta oli myöntänyt tyttökerhojen 
ohjaajalle, vaikkakin hän nautti kertapalkkaa, syyskuun 2 p:nä kalliin-
ajanlisäystä 100 mk kuukaudessa sekä marraskuun 4 p:nä 250 mk kuukau-
dessa. Älistettuaan jälkimmäisen päätöksen tutkittavakseen kaupungin-
hallitus päätti 2) ilmoittaa kotitalouslautakunnalle, ettei se voinut sitä hy-
väksyä, sekä että lautakunnan oli peruutettava myöskin edellinen samaa 
asiaa koskeva päätöksensä ja ryhdyttävä tästä johtuviin toimenpiteisiin. 

Fredrikinkadun 16:ssa oleva opetuskeittiö päätettiin3) luovuttaa valoi-
neen ja lämpöineen Suomen sosialidemokraattiselle työläisnaisliitolle työ-
tupana käytettäväksi niin pitkäksi aikaa kuin sitä ei tarvittu kaupungin 
omiin tarpeisiin. Samalla päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituk-
sella ollut mitään sitä vastaan, että kotitalousopettajat A. Kautonen, 
L. Virkki ja K. Vöry saisivat toimia työtuvassa ohjaajina, niin kauan 
kuin heitä ei tarvittu kaupungin muihin tehtäviin. 

Helsinginkadun 26:ssa oleva opetuskeittiö päätettiin 4) luovuttaa mak-
sutta Kotitalousopettajayhdistyksen käytettäväksi havaintoesitystä varten 
joulukuun 16—18 p:nä ehdoin, ettei tästä aiheutunut mitään haittaa koti-
talouslautakunnan omalle kurssitoiminnalle. 

Lastentarhat. Lastentarhain apulaistarkastajalle L. Rudbäckille myön-
nettiin 5) sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin lokakuun 20 
p:stä marraskuun 25 p:ään 1939 sekä marraskuun 13 p:stä 30 p:ään 1940. 

Opettaja M. Isaksson6) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella 
v:n 1941 loppuun ja opettaja N. Takala 7) v:n 1942 loppuun. 

Eräiden lastentarhain johtokunnan alaisten toimenhaltijain suoritetta-
vat luontoisetukorvaukset vahvistettiin 8). 

Kaupunginhallitus päätti 9) tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 25 
lapselle tarkoitetun kokopäiväosaston perustamisesta Vuokko nimiseen 
lastentarhaan. 

11 lastentarhan huoneistoja koskevat vuokrasopimukset päätettiin 10) 
irtisanoa vuokraneuvotteluja varten. 

Kaupunginhallitus päätti 1V) hyväksyä kiinteistölautakunnan toimen-
piteen vuokrata 1 istentarhain johtokunnalle 116 m 2 käsittävän huoneiston 
Unioninkadun talosta n:o 15 2,000 mk:n kuukausivuokrin sekä kehoittaa 

!) Khs 7 p. marrask. 2,074 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,357 §. — 3) S:n 8 p. 
maalisk. 351 §. — 4) S:n 28 p. marrask. 2,315 §. — 5) Khn jsto 19 p. tammik. 3,203 § 
ja khs 12 p. jouluk. 2,427 §. — 6) Khn jsto 3 p. lokak. 4,210 §. — 7) S:n 12 p. 
jouluk. 4,414 §. — 8) S:n 28 p. maalisk. 3,580 § ja 30 p. toukok. 3,821 §. — 9) Khs 
7 p. marrask. 2,118 §. — 10) Khn jsto 28 p. helmik. 3,500 §. — Khs 18 p. 
huhtik. 598 §. 
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lautakuntaa maksamaan huoneiston vuokran lastentarhain johtokunnan 
vuokramäärärahasta. 

Rauhala nimisen lastentarhan vuokrankorotuksen suorittamiseen kesä-
kuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta myönnettiin 3,062: 50 
mk kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuok-
rankorotuksiin. 

Suomen punaisen ristin naiskomitea oikeutettiin käyttämään Vuokko 
nimisen lastentarhan huoneistoa Norjasta saapuneiden vaateavustusten 
jakamispaikkana samoin kuin Solhem nimisen lastentarhankin huoneis-
toa 2), Marttaliitto Aula nimisen lastentarhan huoneistoa rintamasotilaiden 
huoltoasemana 3) sekä Suomen huollon terveydenhoitotoimikunta Bertha-
Maria-hemmet nimisen lastentarhan huoneistoa siirtoväen tilapäissairaa-
lana 4). 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 5) väliaikaisesti touko-elokuun 
aikana ottamaan lastentarhoihin ja niihin liittyviin laitoksiin siirtoväen 
lapsia siirtoväen huoltoviranomaisten kussakin tapauksessa antamalla 
suostumuksella siten, että pääsy myönnettiin: lapsille, joiden vanhemmat 
olivat siirtyneet Helsinkiin omin neuvoin, saaneet kaupungissa työtä ja 
kykenivät itse suorittamaan lasten ateriamaksut; lapsille, jotka olivat Hel-
singissä omaisten tai ystävien hoidossa ja joiden maksuista nämä vastasi-
vat; sekä viikon ajaksi lapsille, joiden vanhemmat eivät voineet järjestää 
asioitaan, elleivät saaneet lapsiaan päivähoitoon. Edelleen kaupunginhalli-
tus päätti, että siirtoväen lapsille oli myönnettävä pääsy kyseisiin laitoksiin 
vain milloin niihin ei ollut pyrkinyt täyttä määrää helsinkiläisiä lapsia ja 
niin pitkäksi aikaa, kuin heidän olonsa niissä ei estänyt hoidon tarpeessa 
olevien helsinkiläisten lasten pääsyä niihin. 

Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi6) lastentarhain johtokunnan 
esityksen, että siirtoväen huoltoviranomaisten suostumuksella saataisiin 
syyskuun alusta lukien ottaa kaupungin lastentarhoihin ja niihin liittyviin 
laitoksiin siirtoväen lapsia, joiden huoltajat olivat saaneet pysyväisen työ-
paikan Helsingissä, samoin ehdoin kuin sellaisia lapsia, joiden huoltajat oli-
vat Helsingissä henkikirjoissa. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Apulaiskirjastonjohtaja H. Hirn määrättiin 7) apu-
laiskirjastonjohtaja M. K. Närhin avustamana hoitamaan avoinna olevaa 
kirjastonjohtajan virkaa helmikuun 1 p:stä alkaen siksi kuin viran uusi 
haltija oli nimitetty ja hän voi ryhtyä sitä hoitamaan. 

Töölön haarakirjaston kirjastonhoitaja J. Weckman, joka hoiti tätä 
tointa sivuvirkana päävirkansa, valtionrautateiden jaksonkassanhoitajan 
viran, ohella, oikeutettiin 8) hoitamaan ensiksi mainittua tointa siksi kuin 
kyseisen haarakirjaston aukioloaikaa pidennettiin, kuitenkin enintään v:n 
1942 loppuun. 

Apulaiskirjastonjohtaja H. Hirn oikeutettiin 8) hoitamaan sivutointa 
v:n 1942 loppuun. 

Khs 9 p. toukok. 772 §. — 2) Khn jsto 6 p. helmik. 3,351 § ja 14 p. hel-
mik. 3,424 §. — 3) S:n 14 p. helmik. 3,423 §. — 4) Khs 25 p. huhtik. 677 §. — 
5) S:n 9 p. toukok. 771 §. — 6) S:n 29 p. elok. 1,581 §. — 7) Khn jsto 10 p. tam-
mik. 3,094 §. — 8) Khs 12 p. jouluk. 2,428 §. 
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Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että eteläinen haarakirjasto 
sai pitää 50 mk:n vaihtokassaa. 

Kaupunginkirjaston johtokunta oikeutettiin 2) jättämään toistaiseksi 
.soveltamatta kirjaston lainaussääntöjen sakkomääräyksiä niissä tapauk-
sissa, jolloin kirjan liian myöhäinen palauttaminen oli johtunut poikkeuk-
sellisista olosuhteista eikä huolimattomuudesta. 

Kaupunginkirjaston johtokunta oikeutettiin3) lahjoittamaan erinäisiä 
kirjaston kerhohuoneessa olevia vanhoja painettuja kirjaluetteloita esi-
merkiksi koulujen kirjastoihin sekä myymään loput makulatuurina. 

V:n 1941 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankoro-
tuksin1 kaupunginhallitus myönsi 4) 9,996 mk Vallilan haarakirjaston maini-
tun vuoden vuokrankorotuksen maksamiseen. 

Rakennustoimisioa päätettiin 5) kehoittaa suorittamaan tarpeelliset 
kaupunginkirjaston kirjahissin korjaustyöt vuosikorjausmäärärahaa käyt-
täen. 

Kaupunginmuseo. Museolautakunta oikeutettiin 6) ylittämään kaupun-
ginmuseon v:n 1939 määrärahaa Vedenkulutus 57: 80 mk, mikä päätös 
aikanaan oli alistettava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista 
tilapäisen työvoiman palkan lisäyksiin myönnettiin 7) 2,480 mk:n lisäys 
kaupunginorkesterin määrärahaan Palkat orkesterin johtajan G. Schnee-
voigtin palkan maksamiseksi. 

Orkesterin jäsenelle K. V. Aerilalle päätettiin 8) toistaiseksi olla maksa-
matta palkkaa hänen hoitamastaan orkesterin järjestysmiehen toimesta. 

Musiikkilautakunnalle päätettiin 9) ilmoittaa, että maasta poistuneille 
orkesterin jäsenille ja johtajalle ei ollut suoritettava palkkaa maaliskuun 
alusta lukien niin kauan kuin he oleskelivat ulkomailla. 

Musiikkilautakunnan tiedusteltua, oliko joulukuussa luvatta maasta 
poistuneet kaupunginorkesteriin kuuluvat ulkomaalaiset R. Kalbek, 
G. Montante ja O. Paldamus jälleen otettava palvelukseen, jos he palasi-
vat, kaupunginhallitus päätti 10) palauttaa asian lautakunnalle, jonka tuli 
m.m. harkita, voitiinko jotkut asianomaisista virkasäännön 12 §:n nojalla 
erottaa, sekä sen jälkeen edelleen toimia asiassa harkintansa mukaan. 

Jäsen T. Salovuori oikeutettiin 1:l) hoitamaan sivutointa helmikuun 1 
p:stä v:n 1941 loppuun. 

Jäsenet V. Halonen, V. Liimatainen, F. Mentl ja O. E. Toivola oikeutet-
tiin 12) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 

Kaupunginhallitus suostui 13) musiikkilautakunnan esityksestä orkeste-
rin maksuttomaan luovuttamiseen esiintymään sotain valiidien hyväksi 
toukokuun 20 p:nä pidettävässä konsertissa sekä antoi samalla musiikki-
lautakunnalle yleisvaltuutuksen kertomusvuonna harkintansa mukaan 
päättää orkesterin luovuttamisesta esiintymään muissakin sotain valiidien 
avustamiseksi järjestettävissä hyväntekeväisyyskonserteissa 

Kaupunginhallitus oikeutti musiikkilautakunnan maksutta luovutta-
maan kaupunginorkesterin esiintymään karjalaisen siirtoväen hyväksi tou-

!) Khs 30 p. huhtik. 696 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 344 §. — 3) Khn jsto 26 
p. syysk. 4,181 §. — 4) Khs 27 p. jouluk. 2,525 §. — 5) S:n 14 p. marrask. 2,193 §. — 
6) S:n 16 p. helmik. 190 §. — 7) Khn jsto 19 p. tammik. 3,188 §. — 8) S:n 4 p. 
tammik. 3,071 §. — 9) Khs 16 p. helmik. 188 §. — 10) S:n 16 p. toukok. 822 §.— 
l x) S:n 28 p. marrask. 2,308 §. — 12) Khn jsto 4 p. heinäk. 3,966 §. — 13) Khs 
9 p. toukok. 780 §. 
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kokuun 27 p:nä järjestettävässä Karjala-juhlassa sekä Suomen sävel-
taitelijain liiton joulukuussa pidettävässä vuosikonsertissa 2) 

Musiikkilautakunnan ilmoitettua, että Suomalainen ooppera oy. oli 
jäänyt kaupungille velkaa 240,000 mk kaupunginorkesterin käytöstä v:lta. 
1939 suoritettavastaan korvauksesta, kaupunginlakimiehelle päätettiin3) 
antaa tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin mainitun rahamäärän perimiseksi. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1939 korkovarat 
päätettiin 4) käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämi-
seksi tarkoitettuja varoja jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen tai-
deyhdistyksen palkinto- ja ostolautakunnalle kummallekin annettiin 86,630j 

mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författarförening nimi-
selle yhdistykselle kummallekin 43,315 mk. Jos näitä varoja siirrettiin yh-
distysten rahastoihin, oli niiden käytöstä aikanaan tehtävä tilitys kaupun-
ginhallitukselle. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan selostus kertomusvuonna 
saamiensa korkovarain käytöstä merkittiin 5) tiedoksi. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti6), 
että kertomusvuoden talousarvioon musiikkilautakunnan käytettäviksi 
merkityt taide- ja sivistyslaitosten avustukset suoritetaan siten, että lai-
tokset saavat nostaa neljänneksen avustuksista huhtikuun kuluessa sekä 
neljänneksen syyskuussa ja neljänneksen marraskuussa, molemmat jälkim-
mäiset edellytyksin, että laitokset syyskaudella harjoittivat säännöllistä-
toimintaa, ollen oopperan avustus tällöin vähennettävä sen 240,000 mk:n 
suuruisesta velasta 7) kaupungille. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimistolle päätettiin 8) huo-
mauttaa, että sotaväen reserviharjoituksiin kutsuttu kansliaosaston sihteeri 
T. Törnblom, joka oli määrätty toimimaan avustavana toimistopäällikkö-
nä9) , oli kertomusvuoden alusta lukien niin kauan kuin hän osallistui 
reserviharjoituksiin oikeutettu nauttimaan vain vakinaiseen sihteerinvir-
kaansa kuuluvia palkkaetuja. Sihteerin viran viransijaisuutta10) edellisenä 
vuonna hoitamaan määrätty varatuomari V. G. Vartiovaara määrättiin11) 
edelleenkin sitä hoitamaan. 

Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa kiinteistölautakunnan julista-
maan haettavaksi kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikön viran ja mää-
rätä mainitun osaston apulaispäällikön P. Hansteen tammikuun 1 p:stä. 
lukien hoitamaan sitä oman virkansa ohella oikeuksin nostaa siihen kuulu-
van pohjapalkan ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 13) julistamaan haettavaksi asemakaa-
vaosaston piir t äj än virka. 

!) Khs 16 p. toukok. 825 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,886 §. —3) Khn jsto 31 
p. tammik. 3,346 §; ks. tätä siv. alemp. — 4) Khn jsto 12 p. maalisk. 3,543 § — 
5) Khs 13 p. kesäk. 1,085 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 507 §. — 7) Ks. tätä siv 
ylemp. — 8) Khn jsto 12 p. tammik. 3,123 §. —- 9) Ks. v:n 1938 kert. s. 58 ja 
203. — 10) Ks. v:n 1939 kert. s. 208. — S:n 12 p. tammik. 3,124 §. — i2) Khs 
27 p. jouluk. 2,512 §. — 13) S:n 13 p. kesäk. 1,062 §. 


