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p:nä oikeuttaneen lääkintöhallituksen toistaiseksi järjestämään valtion 
kustannuksella ilmeisesti vähävaraisille paraikaa käytävässä sodassa kaa-
tuneiden tai muuten sodan aikana sotapalvelusta suorittaessaan kuollei-
den sotilashenjcilöiden perheenjäsenille maksuttoman lääkärin- ja sairaala-
hoidon seka ilmaiset lääkkeet samojen perusteiden mukaisesti kuin siirto-
väelle oli järjestetty. Tämän johdosta lääkintöhallitus ilmoitti, että edellä 
mainituille henkilöille, jotka esittivät asianomaisen kunnan viranomaisen 
tai, jos potilas kuului siirtoväkeen, asianomaisen siirtoväen huoltojohtajan 
antaman todistuksen varattomuudestaan tai vähävaraisuudestaan, oli 
annettava maksutonta lääkärinhoitoa, jonka lääkintöhallitus korvasi 
kun laskut siitä lähetettiin sille edellä mainitun todistuksen ohella. Las-
kuun oli merkittävä kuolleen sotilashenkilön ja sairaan nimi sekä sairaan 
perhesuhde häneen, sairaan ikä ja kotikunta ynnä lääkärinkäynnin päivä-
määrä, taudin nimi ja lääkärin suorittamat toimenpiteet. Lääkemääräyk-
seen lääkärin oli merkittävä että lääke tuli lääkintöhallituksen laskuun ja 
että potilas oli nimeltä mainitun kuolleen sotilashenkilön perheenjäsen 
sekä sairaan nimi, ikä ja kotikunta. Muuten oli soveltuvin kohdin nouda-
tettava siirtoväen ja sodassa kaatuneiden perheenjäsenten huollon ja 
sairaanhoidon kustannusten suorittamista koskevan lääkintöhallituksen 
joulukuun 31 p:nä 1940 päivätyn kiertokirjeen määräyksiä. Asia mer-
kit t i in1) tiedoksi. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen ylläpitä-
mälle kesäkodille myönnettiin 2) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 5,000 mk:n suuruinen avustus. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

T; a r s i n a i n e n h u o 11 o t oi m i 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutettiin3) ylittämään erinäisiä 
v:n 1940 talousarvion määrärahoja yhteensä 114,858: 10 mk kalliinajan-
lisäysten suorittamiseksi sen alaisille viranhaltijoille. 

Kodissakävijä I. M. Ekille, joka marraskuun 14 p:nä tuli nauttineeksi 
yhden vuoden sairaslomaa, huoltolautakunta oikeutettiin 4) myöntämään 
jatkettua sairaslomaa vielä marraskuun 15 p:stä v:n 1942 maaliskuun 
15 p:ään oikeuksin nostaa % palkastaan ynnä ikäkorotuksensa. 

Toimistoapulainen S. Kyrklund, joka jo oli nauttinut sairaslomaa 
tammikuun 31 p:stä maaliskuun 13 p:ään, oikeutettiin 5) virantoimituk-
sesta johtuneen sairautensa johdosta saamaan täysi palkkansa myöskin 
maaliskuun 14 p:n ja toukokuun 13 p:n väliseltä sairasloma-ajaltaan. 

Asiamies A. E. Simoselle myönnettiin 6) yksityisasiain vuoksi virka-
vapautta elokuun ajaksi sijaisenaan oman toimensa ohella apulaisasiamies 
I. Arpia. 

V:n 1940 käyttövaroistaan työttömyyden varalta kaupunginhallitus 
myönsi 7) 35,876: 70 mk 10 virastovaratyöntekijän palkkaamiseksi mainitun 
vuoden lokakuun 16 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä aikana. 

Khs 30 p. lokak. 2,347 §. — 2) S:n 3 p. huhtik. 878 §. — 3) S:n 9 p. 
tammik. 72 §. — 4) S:n 13 p. marrask. 2,434 §. — 5) S:n 17 p. huhtik. 990 §. — 
fl) S:n 8 p. toukok. 1,185 §. — 7) S:n 23 p. tammik. 212 §. 



II. Kaupunginhallittis 199 

Kertomusvuonna huoltovirasto oikeutettiinx) lisäämään edellisenä 
vuonna 10:een noussutta virastovaratyöntekijäinsä lukumäärää 5:llä, 
joista 2 sijoitettaisiin asiamiestoimistoon ja 3 avustuskanslioihin. Edellä 
mainitut 15 virastovaratyöntekijää päätettiin 2) sallia palkata kertomus-
vuoden tammikuun 1 p:n ja v:n 1942 toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi. 
Huoltovirastossa työskentelevien virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen 
käytettiin kertomusvuonna yhteensä 294,843: 10 mk kaupunginhallituksen 
käyttövaroista työttömyyden varalta. 

Toimistoapulaiset E. A. M. Rundman ja B. E. Laurell oikeutettiin3) 
hoitamaan sivutoimia v:n 1942 loppuun. 

Erinäiset huoltoviraston viranhaltijat oikeutettiin 4) asumaan kau-
pungin ulkopuolella enintään v:n 1942 loppuun. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja 
vuokrankorotuksiin myönnettiin seuraavat rahamäärät alla mainittujen 
huoltokansliain huoneistojen vuokrankorotusten suorittamiseen: 2,310 mk 
Erottajan 1—3:ssa toimivan 5); 7,000 mk Siltasaarenkadun ll:ssä toimi-
van6); 5,600 mk Vilhonvuorenkadun 7—9:ssä toimivan 7); sekä 2,380 mk 
Rahapajankadun l:ssä toimivan8). 

Huoltorahain maksaminen. Merkittiin 9) tiedoksi huoltolautakunnan 
toimitusjohtajan huoltoviraston virkailijakunnalle osoittama kiertokirje, 
joka koski huoltorahain maksamista sekä huoltolautakunnan myöntä-
mien ennakkojen takaisinperimistä huoltorahoja maksettaessa. 

Kunnalliskoti ja sen työlaitos. Kunnalliskodin johtokunnan päätökset 
julistaa kaksi sääntöpalkkaista virkaa haettaviksi päätettiin 10) sallia 
panna täytäntöön. 

Pääluokkaan Huoltotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi1J) 48,000 mk osastonhoitajattaren sekä kahden siivoojan 
palkkaamiseksi syyskuun 1 p;n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi kun-
nalliskodin työlaitoksen rakennukseen sijoitettua sotasiirtolaisosastoa var-
ten. 

Kaupunginhallitus päätti 12) oikeuttaa kunnalliskodin suorittamaan 
sinne järjestetyn sotasairaalan palvelukseen siirtyville siivoojille sota-
sairaalan maksaman palkan, 1,214:50 mk:n, ja kunkin kunnalliskodista 
nauttiman palkan välisen erotuksen niin kauan kuin he olivat sotasairaa-
lan palveluksessa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa kunnallis-
kotia mahdollisuuksien mukaan järjestämään siivoojansa eri osastoille 
siten, että virkavuosiltaan nuorimmat siirrettiin sotasairaalaosastoille. 

Kunnalliskodin johtajalle J . A. Waahterlinnalle myönnettiin 13) sairas-
lomaa huhtikuun 29 p:n ja kesäkuun 14 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan 
apulaisjohtaja A. K. Paasi vuori, jonka virkaa tällöin hoitaisi varastokir-
janpitäjä P. L. Rajala oman virkansa ohella. 

Osastonhoitajattaret A. Kääriäinen 14) ja E. R. M. Juseil 15) sekä keit-
täjä J. Mäki 16) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan edel-

!) Khs 9 p. tammik. 77 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 77 §, 15 p. toukok. 1,235 
§, 19 p. kesäk. 1,620 § ja 30 p. jouluk. 2,713 §. — 3) S:n 9 p. tammik. 79 §. — 
4) Khn jsto 2 p. tammik. 3,014 § ja 13 p. helmik. 3,188 §. — 5) S:n 13 p. hel-
mik. 3,189 §. — 6) Khs 27 p. helmik. 519 §. — 7) S:n 27 p. maalisk. 805 §. — 
8) S:n 19 p. kesäk. 1,633 §. — 9) Khn jsto 2 p. toukok. 3,496 §. — 10) Khs 18 p. 
syysk. 2,066 § ja 2 p. lokak. 2,168 §. — S:n 9 p. tammik. 75 §. — 12) S:n 
16 p. lokak. 2,241 §. — 13) S:n 19 p. kesäk. 1,621 §. — 14) S:n 17 p. huhtik. 
989 _ is) s:n 28 p. elok. 1,980 §. — 16) S:n 19 p. kesäk. 1,623. 



200 II. Kaupunginhallitus 200-

leen jäämään virkoihinsa vastaavasti heinäkuun 1 p.ään, marraskuun 11 
p:ään ja syyskuun 12 p:ään 1942. 

Merkittiin tiedoksi, että kunnalliskodin hoidokit sodan uhatessa 
oli evakuoitu osittain Tervalammelle, osittain Mäntsälään ja Pornaisiin. 

Mäntsälään ja Pornaisiin siirrettyjen kunnalliskodin osastojen hoita-
jille myönnettiin 2) kummallekin oikeus pitää 2,000 mk:n käsikassaa. 

Kunnalliskodin hoidokkien evakuoinnista aiheutuneiden vuokrameno-
jen suorittamiseen kaupunginhallitus myönsi3) 42,929 mk käyttövarois-
taan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin sekä hoitajattarien 
ja siivoojain lisävuokran korvaamiseen 2,120 mk yleisistä käyttövarois-
taan. 

Kaupunginhallitus päätti4) suostua siihen, että kunnalliskodin v:n 
1940 tilille Kaluston hankinta saatiin siirtää menoarvion ulkopuolella ole-
valle tilille Korvausta puolustuslaitoksen tarpeiksi otetuista hevosista ja 
ajoneuvoista kertynyt puolustuslaitoksen maksama korvaus kunnalliskodin 
kaluston pakkoluovutuksesta kokonaisuudessaan eli yhteensä 85,502 mk. 

Kunnalliskodin eräiden osastojen järjestämisen johdosta sotasairaalaksi 
kaupunginhallitus päätti 5) sallia Kulosaaren kartanon luovuttamisen kun-
nalliskodin väliaikaisena haaraosastona käytettäväksi edellytyksin, että 
vedensaantimahdollisuudet siellä olivat turvatut. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi6) 27,000 mk uuden pajahuoneen järjestämiseksi kunnallis-, 
kotiin. 

Kaupunginhallitus päätti7) myöntyä siihen, että v:n 1940 talousarvion 
pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten 
korjaukset sisältyvästä määrärahasta Huoltotoimen rakennukset saatiin 
suorittaa kunnalliskodin työlaitokselle kunnalliskotia ja työlaitosta ym-
päröivän ulkoaidan sodan johdosta v:een 1940 siirtyneiden uusimistöiden 
yhteydessä valmistetun työlaitoksen lauta vajan kustannuksina 73,907 mk. 

Kaupunginhallitus päätti 8) suostua yleisten töiden lautakunnan esi-
tykseen, että kunnalliskodin äitien ja lasten osaston käytävien suunni-
teltu päällystäminen linoleumimatoilla toistaiseksi jätettäisiin suoritta-
matta ja siihen varatut varat sen sijaan käytettäisiin tarpeellisempiin 
vesijohtotöihin. 

Tervalammen työlaitos. Haettavaksi julistettuun Tervalammen työ-
laitoksen johtajanvirkaan valittiin9) laitoksen tilapäinen johtaja E. J. Iso-
talo. 

Kaupunginhallitus päätti10) myöntyä Tervalammen työlaitoksen johto-
kunnan esitykseen uuden kaluston hankkimisesta puolustuslaitokselle 
luovutetun sijaan sekä kehoittaa johtokuntaa hankittavien puukaasutti-
mien suhteen neuvottelemaan rakennustoimiston työpajan ja puhtaana-
pitolaitoksen kanssa. 

Kaupunginhallitus päätti3 1), että Tervalammen työlaitoksen kuol-
leesta irtaimistosta vakuutettaisiin laitoskalusto 431,000 mk:n ja maati-
lan kalusto 550,000 mk:n arvosta sekä vilja- ja rehuvarastoista viljan-

Khn jsto 19 p. kesäk. 1,607 §. — 2) Khs 27 p. kesäk. 1,677 §. — 3) S:n 
23 p. lokak. 2,302 §. — S:n 9 p. tammik. 91 §. — 5) ,S:n 25 p. syysk. 2,143 §. — 
6) S:n 30 p. tammik. 302 §; ks. myös tämän kert. s. 317. — 7) Khs 16 p. tammik. 
148 §. — 8) S:n 30 p. lokak. 2,331 §; ks. v:n 1940 kert. s. 153. — 9) Khs 18 p. 
jouluk. 2,677 §. — 10) S:n 6 p. helmik. 343 §. — S:n 13 p. maalisk. 663 § ja 
27 p. maalisk. 808 §. 
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kuivaus- ja lajitteluhuoneessa, puimahuoneessa ja viljamakasiinissa säi-
lytettävät vilja- ja rehuvarastot 600,000 mk:n arvosta, jättäen vakuutuk-
sen ottamisen työlaitoksen johtokunnan huoleksi. . 

Huoltolautakunta oikeutettiin 1) käyttämään v:n 1939 talousarvion 
pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Perushankinnat 
sisältyvästä kertomusvuonna käytettäväksi siirretystä määrärahasta Terva-
lammen työlaitos, kaluston hankinta 40,000 mk työlaitoksen osuuden 
maksamiseksi Vihdin sähköyhtiölle sähkövirran saannin turvaamiseksi 
suoritettavista töistä. 

Ilmoitukset Tervalammen työlaitoksessa ja sen sikalassa sattuneista 
tulipaloista merkittiin 2) tiedoksi. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 3) tehtäväksi anoa valtionapu Terva-
lammen työlaitoksen navettarakennuksen perustamiskustannuksiin, vielä 
myöntämättä oleva osa valtionapua työlaitoksen perustamiskustannuksiin 
sekä valtionapu laitoksen sikalan perustamiskustannuksiin. 

Uutteruusrahain korottaminen. Huoltolautakunta oikeutettiin 4) pane-
maan täytäntöön päätöksensä kuntoisuuspisteen raha-arvon korottami-
sesta työlaitoksissa 10 p:stä 15 p:iin sekä korkeimman uutteruusrahan 
korottamisesta kunnalliskodissa 30 mk:sta 45 mk:aan kuukaudessa kesä-
kuun 1 p:stä alkaen. Lautakuntaa kehoitettiin aikanaan tekemään esitys 
tarpeellisen lisämäärärahan myöntämisestä. 

Kunnallisten työväenasuntojen asukkaiden vuokravelkain poistaminen. 
Huoltolautakuntaa päätettiin 5) kehoittaa antamaan kiinteistölautakun-
nalle luettelo kunnallisten työväenasuntojen vuokralaisista, joiden so-
danaikaiset vuokravelat sen mielestä olisi poistettava. 

Huoltotyön keskittäminen. Suomen aseveljien liitto oli pääministerille 
osoittamassaan kirjelmässä esittänyt, että maaherroille annettaisiin mää-
räys ensi tilassa perustaa lääniensä jokaiseen kuntaan huollon järkipe-
räistä keskitystä varten paikallisten järjestöjen keskuselin, jolla olisi 
erityinen huoltotoimitsija ja tällä tarkka kortisto kunnan kaikista huol-
lettavista. Hankittuaan Uudenmaan lääninhallituksen kehoituksesta 
huoltolautakunnan lausunnon asiasta kaupunginhallitus päätti6) lähettää 
sen lääninhallitukselle ilmoittaen yhtyvänsä siihen. Mainitun lausunnon 
mukaisesti pidettiin suotavana kyseisen aloitteen siirtämistä sosiaali-
ministeriön käsiteltäväksi sekä lausuttiin katsottavan, että pääkaupun-
gissa ei ainakaan asian nykyisessä vaiheessa ollut syytä ryhtyä esitetyn-
Iäisiin toimenpiteisiin vaan saataneen paikallisen avustustyön keskitys 
edelleenkin siellä pysymään voimassa entisellä vapaaehtoisella poh-
jalla. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Helsingin vapaan huollon 
keskukselle kaupunginhallitus myönsi vuokra-avustuksena 15,000 mk 7) 
yleisistä käyttövaroistaan sekä avustuksena kertomusvuoden marras-
joulukuun toimistokuluja varten 20,000 mk 8) huoltotoimen pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Pelastusarmeijan kodittomien miesten lämmittelytuvan ylläpitokus-
tannuksiin myönnettiin 9) 33,000 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista 

!) Khs 15 p. toukok. 1,229 §. — 2) S:n 23 p. tammik. 213 § ja 30 p. tam-
mik. 267 §. — 3) S:n 30 p. tammik. 268 §, 27 p. maalisk. 806 § ja 11 p. jouluk. 
2,635 a §. — 4) S:n 29 p. toukok. 1,383 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 1,618 §. — 
6) S:n 13 p. maalisk. 667 §. — 7) S:n 15 p. toukok. 1,228 §.. — 8) S:n 20 p. mar~ 
rask. 2,477 §. — 9) S:n 9 p. tammik. 81 § ja 25 p. syysk. 2,142 §. 
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työttömyyden varalta; varain käyttöä koskeva tilitys merkittiin sit-
temmin tiedoksi. 

Yksinkertaisen köysikeinun hankkimiseksi Pelastusarmeijan Mustikka-
maalla ylläpitämään lasten kesäsiirtolaan kaupunginhallitus myönsi 2) 
yleisistä käyttövaroistaan 1,500 mk. 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt avustukset. Julistettuaan 3) 
haettavaksi A. Uhlenin avustusrahaston korkovaroista jaettavat tilapäiset 
avustukset, yhteensä 6,000 mk, kaupunginhallitus myönsi4) kaksi 1,000 
mk:n, yhden 800 mk:n, viisi 500 mk:n, yhden 400 mk:n ja yhden 300 mk:n 
avustuksen. 

Julistettuaan 5) ne haettaviksi kaupunginhallitus päättic) myöntää 
A. Liljebladin ja Osk. Durchmanin lahjoitusrahastojen korkovaroista 
30 1,000 mk:n avustusta. 

Julistettuaan 7) ne haettaviksi kaupunginhallitus päätti 8) myöntää 
N. ja R. Forstenin lahjoitusrahastosta 12 1,000 mk:n suuruista avustusta. 

Kaupunginhallitus päätti9), että L. Borgströmin kainojen köyhien 
lahjoitusrahaston korkovarat edellisen avustuksensaajan kuoltua makset-
taisiin ompelija A. Nyholmille. 

I rt oi ai s- ja alkoholistihuolto 
Kaupungin töihin sijoitettujen irtolaisten ja alkoholistien palkat. Kau-

punginhallitus hyväksyi10) huoltolautakunnan ehdotuksen kaupungin 
metsätöihin sijoitettujen irtolaisten ja alkoholistien palkkain korottami-
sesta siten, että alimmaksi tuntipalkaksi vahvistettaisiin 7 mk ja ylim-
mäksi 9 mk, joissa rajoissa asianomainen työviranomainen neuvoteltuaan 
asiasta kiinteistötoimiston maatalousosaston puheenjohtajan kanssa, voisi 
määrätä huollettavan tuntipalkan hänen käytöksensä ja työtehonsa mu-
kaisesti. 

Työttömyyshuolto 
Huoltolautakunnan alaiset työtuvat. Työtupain C-osaston käsityön-

opettajalle A. Rönnholmille päätettiin n ) myöntää kahden viikon kesä-
loma sekä määrätä, että hänelle kuuluva 850 mk:n kesälomapalkka oli 
suoritettava työtupain C-ösaston alaosaston toimintaa varten myönne-
tystä määrärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti 12), että työtupain hoidokeille ja työnteki-
jöille helmikuun 6 p:stä lähtien maksettaisiin kalliinajanlisäyksiä seu-
raavasti: Työtupain A- ja B-osastoilla maksettaisiin kalliinajanlisäyk-
senä 2 mk päivää ja hoidokkia kohden siten, että aikaisempi kalliinajan-
lisäys huomioonotettuna kalliinajanlisäys pohjapalkan ollessa alle 15 mk 
tuli kaikkiaan olemaan 6 mk, pohjapalkan ollessa 15—19 mk 5 mk ja pohja-
palkan ollessa 20 mk tai enemmän 4 mk, nousten keskimääräisen raha-
palkan ylin raja henkilöä ja päivää kohden 18 mk:sta 20 mk:aan. Työ-
tupain C-osastolla maksettaisiin kalliinajanlisäyksenä 70 p todelliselta 

!) Khn jsto 15 p. toukok. 3,585 §. — 2) Khs 20 p. maalisk. 717 §. — 3) S:n 19 
p. kesäk. 1,619 §. — «) s .n 11 p. jouluk 2,635 §. — 5) S:n 2 p. lokak. 2,169 ja 
2,170 §. - ·) S : n 4 p j o u l u k 2 5 5 1 § _ 7) S : n 1 5 t o u k o k U 3 3 §> _ 8) 
18 p. syysk. 2,073 § ja 13 p. marrask. 2,435 §. — *) S:n 30 p. tammik. 270 §. — 10) S:n 27 p. helmik. 523 §. — ") S:n 23 p. toukok. 1,288 §. — 12) S:n 27 p 
maalisk. 802 §. ; 
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työtunnilta, jolloin aikaisemmin myönnetty kalliinajanlisäys huomioon-
otettuna kalliinajanlisäys kaikkiaan tulisi olemaan 1: 20 mk todelliselta 
työtunnilta. Kalliinajanlisäykset oli suoritettava työtupain määrärahasta 
Työläisten palkat. Sittemmin kaupunginhallitus päätt i1) lokakuun 1 
p:stä lukien korottaa työtupain C-osaston työntekijöiden kalliinajanlisä-
ystä 80 p tunnilta eli edelliset korotukset mukaanluettuina 2 mk:aan to-
delliselta työtunnilta. Kertomusvuoden talousarviossa työtupain työn-
tekijäin palkkoihin varattu määräraha riittäisi kyseisen n. 4d,000 mk:aan 
nousevan kalliinaj anlisäyksen suorittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti 2) helmikuun 5 p:stä lukien myöntää työ-
tupain C-osaston alaosaston työntekijöille^ joicjen palkka oli 5 mk tun-
nilta kuusituntiselta työpäivältä, kalliinajanlisäyksenä 70 p:n korotuksen 
todelliselta työtunnilta sekä osoittaa tämän kalliinajanlisäyksen maksa-
mista varten käyttövaroistaan työttömyyden varalta 69,720 mk, mikä 
määrä aikaisemmin myönnetyn määrärahan ohella riittäisi kyseisen osas-
ton suunnitellun ja vahvistetun toiminnan ylläpitämiseksi toukokuun 15 
p:ään saakka. 

Kaupunginhallitus päätti3) työtupain C-osaston alaosaston järjestä-
miseksi huoltolautakunnan laadituttaman suunnitelman mukaisesti 200 
työttömälle naiselle tammikuun 13 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseksi 
ajaksi myöntää 500,000 mk käyttövaroistaan naisten opinto- ja ammatti-
kursseja varten sekä 155,000 mk käyttövaroistaan työttömyyden varalta. 
Työ suoritettaisiin Hämeentien talossa n:o 39 olevassa huoneistossa kak-
sin kuusituntisin työvuoroin päivässä ja käsittäisi se yksinkertaista ompelu-
työtä, matonkuteitten ompelemista y.m., ollen tuntipalkka työpäivän 
lyhenemiseen katsoen määrättävä 5 mk:ksi. 

Valtion tilattua työtuvilta erilaisia tavaroita 45,000 mk:n aivosta halu-
ten tällöin maksaa vain 60 % hinnasta käteisellä sekä loput velkasitoumuk-
silla, kaupunginhallitus oikeutti 4) työtuvat mainitun ehdoin ottamaan 
tilauksen vastaan. 

Kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa työtupain johtokunnalle, että 
sen päätös hyväksyä työtuvat liikevaihtoveron soveltamisen suhteen 
tuottajaksi saatiin panna täytäntöön ja että verovapautusta oli anottava 
köyhäinhoitoa vustuksina sekä kansakouluoppilaille jaettavien vaate-
kappaleiden osalta. 

Vastavalmistuneessa Helsinginkadun talossa n:o 246) olevien työtu-
pahuoneistojen vuokra määrättiin 7) toistaiseksi ilman lämpöä ja veden-
kulutusta 839,580 mk:ksi vuodessa. 

Kaupunginhallitus päätti 8) vuokrata Suvilahden kasarmitalon pää-
rakennuksen ylimmän kerroksen käsittävän huoneiston työtupain alaosas-
toja varten 4,020 mk:n kuukausivuokrin osoittaen sen maksamiseen kerto-
musvuonna 24,120 mk käyttövaroistaan erinäisiin avustustöihin. 

Kaupunginhallitus oikeutti9) työtupain johtokunnan tarpeen mu-
kaan käyttämään tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lu-
kuun Perushankinnat sisältyvää 110,500 mk:n määrärahaa Lisäkalustoa 
työtupien uuteen huoneistoon sekä tätä silmälläpitäen siirtämään määrä-
rahan kokonaisuudessaan huoltolautakunnan kassa- ja tilitoimistoon. 

!) Khs 9 p. lokak. 2,206 §. — 2) S:n 27 p. maalisk. 803 §. — 8) S:n 9 p. 
tammik. 76 §. — 4) S:n 3 p. heinäk. 1,702 §. — 5) S:n 24 p. huhtik. 1,031 §. — 
«) Ks. myös tämän kert. s. 247 ja 306. — 7) Khs 23 p. lokak. 2,305 §. — 8) S:n 25 
p. syysk. 2,141 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 1,624 §. 
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Kaupunginhallitus suostui1) työtupain johtokunnan esityksiin työ-
tupain tarpeettomaksi käyneen keittiö- y.m. kaluston siirtämisestä osit-
tain elintarvikekeskukselle inventaarioarvosta, yhteensä 3,666: 10 mk:sta, 
ja osittain rakennustoimistolle sekä samalla sen poistamisesta työtupain 
kalustoluet teloista. 

Hovioikeuden vahvistettua kesäkuun 16 p:nä raastuvanoikeuden 
päätöksen tuomita työtupien työnjohtajan V. Kaarnilan jatketusta kaval-
tamisesta 2) pidettäväksi kaksi vuotta kaksi kuukautta kuritushuoneessa 
sekä suorittamaan kaupungille korvauksena anastamistaan rahoista 
1,980: 75 mk, työnjohtaja Kaarnila valitti korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, joka syyskuun 5 p:nä vahvisti hovioikeuden päätöksen3). 

Kaupunginreviisorin tehtyä ilmoituksen työtupain entisen johtajatta-
ren M. Pyhälä-Jokisen tekemistä kavalluksista, kaupunginhallitus päätti 4) 
lähettää asiakirjat huoltolautakunnalle asianmukaisiin toimenpiteisiin ryh-
tymistä varten. 

ViljHyspalstatoiminta. Kaupunginhallituksen v:n 1940 yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin5) 2,311:65 mk viljelyspalsta toimikunnan mai-
nitun vuoden tilien tasoittamiseksi. 

Saatuaan viljelyspalstatoiinikunnan toimintakertomuksen v:lta 194fr 
kaupunginhallitus päätti6), että viljelyspalstatoimintaa edelleen oli jat-
kettava, oikeuttaa kiinteistötoimiston maatalousosaston luovuttamaan 
toimintaa varten entisen viljelysalueen Oulunkylän aseman luota mah-
dollisesti tarvittavine lisäalueineen sekä velvoittaa viljelyspalstatoiinikun-
nan huolehtimaan varastossa olevien perunain jakelusta ja johtamaan 
v:n 1942 viljelyspalstatoimintaa velvollisuuksin aikanaan tehdä kaupun-
ginhallitukselle esityksen tarvittavan määrärahan myöntämisestä. 

Siirtoväen puutarhaviljely mahdollisuudet. Merkittiin 7) tiedoksi kiin-
teistölautakunnan päätös hylätä sellaisenaan Siirtoväen puutarhaviljeli-
jäin toimikunnan anomus puutarhamaan luovuttamisesta siirtoväen vil-
jeltäväksi, jolloin kuitenkin samalla oli huomautettu toimikunnalle, et tä 
asianomaiset voivat anoa viljelyspalstoja asuinkuntansa siirtoväen huolto-
johtajan välityksellä, ja milloin oli kyseessä maan saanti Helsingin kau-
pungilta, samaan tapaan kuin muutkin henkilöt. 

Työtilaisuuksien varaaminen kaupungin entisille työntekijöille. Kau-
punginhallitus päätti8) kelioittaa kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden 
lautakuntaa ja satamalautakuntaa, milloin havaittiin olevan aihetta siihen, 
sijoittamaan naistyöttömyyden lieventämiseksi järjestämiinsä töihin 
sellaisia naisia, jotka olivat työttöminä sen johdosta että he ilman omaa 
syytään olivat joutuneet pois kaupungin töistä. 

Pakkahuoneiden siistiminen. Pakkahuoneiden perusteellisen siistimi-
sen toimittamiseksi myönnettiin 9) 5,000 mk kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista työttömyyden varalta. 

H ulkotyöt. Kaupunginhallitus päätti10) sijoittaa n. 120 työtöntä naista 
halkotöihin ja taata jokaiselle 50 mk:n ansion 6 tunnin työpäivästä edel-
lyttäen, että työ suoritettiin urakkatyönä vahvistetun taksan mukaisesti. 
Työvoima oli asetettava Helsingin suojeluskuntapiirin liikennetoimiston 

!) Khs 5 p. kesäk. 1,449 § ja 28 p. elok. 1,981 §. — 2) Ks. v.n 1940 kert. s. 157. — 
3) Khs 9 p. lokak. 2,204 — 4) S:n 30 p. jouluk. 2,708 '§. — 5) Khn jsto 30 
p. tammik. 3,127 §. — ®) Khs 13 p. helmik. 425 §. — 7) S:n 17 p. huhtik. 997 §. — 
s) S:n 27 p. helmik. 522 §. — 9) S:n 27 p. helmik. 522 § ja khn jsto 13 p. 
maalisk. 3,285 §. — 10) Khs 23 p. lokak. 2,304 §. 
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käytettäväksi ja tarvittavat varat osoitettava kaupunginhallituksen käyttö-
varoista työttömyyden varalta. 

Naisten sijoittaminen erinäisiin hiinteistötoimiston, rakennustoimiston 
ja puhtaanapitolaitoksen, töihin. Kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o i t t a a 
rakennustoimistoa toistaiseksi sijoittamaan katurakennus-, viemäri- y.m. 
töihin 30 naista 8 tunnin päivittäisin työajoin sekä puhtaanapitolaitosta 
toistaiseksi sijoittamaan lumitöihin 110 naista 4 tunnin päivittäisin työ-
ajoin ja 10 mk:n tuntipalkoin. 

Rakennustoimiston puisto-osastoa päätettiin 2) kehoittaa . sijoitta-
maan yhteensä 21 naista kelkkamäkiä ja luistinratoja vartioimaan ja hoi-
tamaan, 5 naista ratsastushallin siivous- y.m. töihin sekä 4 naista Korkea-
saaren ja Seurasaaren töihin kolmen viikon ajaksi kuuden tunnin päivit-
täisin työajoin ja 40 mk:n päiväpalkoin. Mainittujen töiden suorittami-
seen kaupunginhallitus myönsi 21,600 mk käyttövaroistaan työttömyy-
den varalta. 

Voikukanjuurien kitkemiseksi kaupungin puistoista kaupunginhallitus 
myönsi3) 82,500 mk edellä mainituista käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista erinäisiin avustustöihin myön-
nettiin 4) 250,000 mk Pohjois-Herttoniemessä suoritettavien köyhäin-
hoidollisten metsätöiden jatkamiseksi 5). 

Kiinteistölautakunnan tehtyä esityksen köyhäinhoidollisten .metsä-
töiden lopettamisesta toistaiseksi, kaupunginhallitus päätti6) huoltolauta-
kunnan toivomuksesta myöntää käyttövaroistaan erinäisiin avustustöi-
hin 50,000 mk niiden jatkamiseen toistaiseksi sekä kehoittaa kiinteistölauta-
kuntaa harkitsemaan mahdollisuuksia työnjohdon ja -valvonnan järjestä-
miseen entistään huokeammaksi sekä suhteelliseksi työntekijäin lukumää-
rään katsoen. Köyhäinhoidollisten varatöiden uudelleenjärjestelyn jälkeen 
kaupunginhallitus myönsi7) niiden jatkamista varten kertomusvuoden 
loppuun 115,000 mk edellä mainituista käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa kiinteistölautakuntaa viipymättä 
aloittamaan esittämänsä metsikköjen y.m. raivaus-, siistimis- ja puhdistus-
työt 210 naiselle Pohjois-Herttoniemessä, Kaarelassa ja Tuomarinky-
lässä sekä yleisten töiden lautakuntaa heti järjestämään rakennustoimis-
ton puisto-osastolla työmaan 15 naiselle, kaikki kolmeksi viikoksi, sekä 
vahvistaa töissä maksettavan palkan 9 mk:ksi tunnilta ja työviikon kolmi-
päiväiseksi; työntekijäin ruokailun ja kuljetuksen järjestäminen jätettiin 
rakennustoimiston huoleksi. Tarkoitusta varten myönnettiin kaupungin-
hallituksen käyttövaroista erinäisiin avustustöihin kiinteistölautakunnan 
käytettäväksi 150,000 mk ja yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
10,000 mk. Kun edellä mainitut rakennustoimiston puisto-osaston työt 
olikin järjestetty 30 naiselle 15:n asemesta ja niihin oli käytetty 
12,533:40 mk, niin kaupunginhallitus sittemmin myönsi9) syntyneen 
ylityksen peittämiseksi 2,533: 40 mk edellä mainituista käyttövarois-
taan. 

Tilaisuuden järjestämiseksi työttömille naisille saada ansiotyötä tava-
rain kuljettamisella työntörattailla kaupunginhallitus myönsi 10) käyttö-
varoistaan erinäisiin avustustöihin 260,000 mk työnvälityslautakunnan 

!) Khs 13 p. maalisk. 668 §. — 2) S:n 27 p. helmik. 522 §. — 3) S:n 29 p. 
toukok. 1,410. §. — 4) S:n 17 p. huhtik. 991 §. — 5) Ks. v:n 1940 kert. s. 158. — 
6) Khs 16 p. lokak. 2,242 §. — 7) S:n 27 p. marrask. 2,523 §. — 8) S:n 15 p. 
toukok. 1,236 §. — S:n 30 p. lokak. 2,332 §. — S:n 16 p. lokak. 2,247 §. * 
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käytettäväksi 100 työntöraittaiden hankkimiseksi sekä jättäen asian tar-
kemman valmistelun rahatoimenjohtajan tehtäväksi. 

Töiden järjestäminen vapautuneille vangeille. Päätettiin 1), että vapau-
tuneille vangeille lähinnä seuraavan tiliviikon alusta oli maksettava alim-
pana tuntipalkkana 7 mk ja ylimpänä 9 mk. 

Hyväksyen kiinteistölautakunnan esittämän suunnitelman Helsingissä 
kotipaikkaoikeuden omaaville vapautuneille vangeille kansanpuistoissa, 
järjestettyjen töiden jatkamisesta 2) kaupunginhallitus myönsi3) tarkoi-
tukseen 100,000 mk käyttövaroistaan erinäisiin avustustöihin. 

Merkittiin 4) tiedoksi kiinteistölautakunnan ilmoitus edellä mainittujen 
töiden lopettamisesta syksyllä. 

Helsingin ammatilliselle paikallisjärjestölle kaupunginhallitus yleisistä, 
käyttövaroistaan myönsi5) työttömyyskysymyKsenhoitamista varten 1,500 
mk kuukaudessa kertomusvuoden tammikuun alusta toukokuun loppuun. 

Suomen liiketyöntekijäin liiton kertomus kaupungin avustuksella jär-
jestämistään kursseista työttömille merkittiin6) tiedoksi. 

Lastensuojelu 
Lastensuojelulautakunta ja lastensuojeluvirasto. Lastensuojelulauta-

kunnan ilmoitus sen alaisiin jaostoihin y.m. valituista henkilöistä merkit-
tiin 7; tiedoksi. 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 8) ylittämään erinäisiä v:n 1940 
palkka- ja lämpömäärärahoja yhteensä 117,664: 20 mk. 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu viraston palkkaamaan vi-
rasto varatyönteki jän koko kertomusvuodeksi myöntäen tämän palkkaami-
seen 22,800 mk 9) käyttövaroistaan työttömyyden varalta sekä lastensuo-
jelu viraston turvattomain lasten huoltotoimistoon virasto varatyönteki jän 
maaliskuun 15 p:stä kertomusvuoden loppuun 1,500 mk:n kuukausipalkoin 
ilman kalliinajanlisäystä myöntäen tämän palkkaamiseen 14,250 mk 10) 
käyttövaroistaan työttömyyden varalta. Lastensuojelu virastossa työs-
kentelevien virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen käytettiin kertomus-
vuonna yhteensä 33,300 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista työttö-
myyden varalta. 

Liikevaihtovero. Kaupunginhallitus päätti X1) anoa valtiovarainminis-
teriöltä erinäisten lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten vapautta-
mista liikevaihtoveron suorittamisesta tarvikeostojensa suhteen. 

Sofianlehdon pikkulastenkoti. Söfianlehdon pikkulastenkotiin päätet-
tiin 12) sen kahden sairaanhoitajattaren virkaloman ajaksi sallia palkata 
lastejihoitajat L. Arvonen ja H. Luoto kumpikin 1,600 mk:n kuukausi-
palkoin. 

Tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi kaupunginhallitus päätti 13) 
suostua eristyskoppien järjestämiseen väliseinillä erääseen Sofianlehdon 
pikkulastenkodin eristysosaston huoneeseen myöntäen tarkoitusta varten 
13,600 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Khs 20 p. maalisk. 718 §. — 2) Ks.v:n 1940 kert. s. 159. — 3) Khs 15 p. 
toukok. 1,232 §. — 4) S:n 20 p. marrask.2,479 §. —5) S:n 30 p. tammik. 259 §. — 
6) S:n 20 p. helmik. 477 §; ks. v:n 1940 kert. s. 159. — 7) Khs 30 p. tammik. 
260 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 428 §. — 9) S:n 16 p. tammik. 146 §. — 10) S:n 
13 p. maalisk. 662 §. — ") S:n 3 p. huhtik. 843 §. — 12) Khn jsto 11 p. syysk. 
3,983 §. — 13) Khs 23 v. toukok. 1,291 §. 
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Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin 1,080 mk:n lisäys lastenhuoltolaitosten 
lämpömäärärahaan Sofianlehdon pikkulastenkodin osalta. 

Vastaanotto- ja, ammattioppilaskoti. Uuden vastaanotto- ja ammatti-
oppilaskodin henkilökunnan suoritettavien luontoisetukorvausten määrät 
vahvistettiin 2). 

Merkittiin3) tiedoksi lastensuojelulautakunnan ilmoitus vastaanotto-
ja ammattioppilaskodin Laivurinkadun talossa n:ot 1—5 olevan entisen 
huoneiston tyhjentämisestä ja vapautumisesta muihin tarkoituksiin kesä-
kuun 25 p.stä 1941 lukien. 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskodin käytöstä poistettu kalusto pää-
tettiin 4) sallia luovuttaa pommituksissa irtaimistonsa menettäneille per-
heille, pöytiä ja tuoleja lukuunottamatta, mitkä päätettiin varata kau-
pungin omiin tarpeisiin. 

Kaupunginhallitus päätti5) suostua lastensuojelulautakunnan esi-
tykseen polkupyöräin ja suksien säilytys vajan rakentamisesta vastaan-
otto- ja ammattioppilaskodin tontille 35,500 mk:n kustannuksin sekä keit-
tiöstä suoraan pihamaalle johtavan oven avaamisesta 7,500 mk:n kus-
tannuksin. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin6) 3,420 mk:n lisäys lastenhuoltolaitosten 
lämpömäärärahaan ammattioppilas- ja vastaanottokodin osalta. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että uutta vastaanotto- ja ammattioppi-
laskotirakennusta ei palo vakuuteta. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 8) 5,000 mk 
uuden vastaanotto- ja ammattioppilaskodin huhtikuun 5 p:nä pidettä-
vän vihkiäistilaisuuden järjestämiseen. 

Koulukodit. Toivolan koulukodin lastenhoitajatar M. L. Mäkelä oi-
keutettiin 9) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään toi-
meensa maaliskuun 16 p:ään 1942. 

Ryttylän koulukodin puuseppä V. Pakarinen oikeutettiin 10) saamaan 
palkkansa lyhentämättömänä hänelle veistonopettajan tutkinnon suoritta-
mista varten elokuun 20 p:stä lukien myönnettävän kolmen viikon virka-
vapauden ajalta. 

Ryttylän koulukodille kuukausittain myönnetty ennakko päätettiin X1) 
korottaa enintään 100,000 mk:aan. 

Kaupunginhallitus päätti 12) yleisistä käyttövaroistaan suorittaa Bengt-
särin koulukodin entiselle johtajalle J. G. Lindholmille 2,210 mk irtisanomis-
ajan palkkana elokuun 1 p:n ja syyskuun 8 p:n 1940 väliseltä ajalta 13). 

Johtaja J. G. Lindholmin valitettua Uudenmaan lääninhallitukselle 
kaupunginvaltuuston päätöksestä14) evätä hänen anomuksensa saada edel-
leen uudessa kansakoulunopettajan virassaan nauttia entisiä palkkaetu jaan, 
lääninhallitus syyskuun 23 p:nä velvoitti kaupungin maksamaan hänelle 
opettajan palkan lisäksi koulukodin johtajan palkan ja opettajan palkan 
välisen erotuksen niin kauan kuin hän oli opettajanvirassaan. Kaupun-

!) Khs 16 p. tammik. 166 §. — 2) Khn jsto 3 p. huhtik. 3,390 §. — 3) Khs 
6 p. helmik. 339 §. — 4) S:n 14 p. elok. 1,916 §. — 5) S:n 23 p. lokak. 2,301 §. — 
6) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 7) S:n 8 p. toukok. 1,176 §. — 8) S:n 20 p. maa-
lisk. 725 §. — 9) S:n 27 p. helmik. 520 §. — 10) S:n 10 p. heinäk. 1,745 §. — 
") S:n 13 p. helmik. 426 §. — 12) S:n 29 p. toukok. 1,424 §. — 13) Ks. v:n 1940 
kert. s. 161. — 14) Ks. tämän kert. s. 39. 
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ginhallitus päätt i1) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi valittaa lää-
ninhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa lastensuojelulautakunnan ti-
laamaan puukaasuttimen Ryttylän koulukodissa käytettyyn traktoriin 
sekä anoa kaupunginvaltuustolta määrärahan myöntämistä tarkoitukseen. 

Kaupunginhallitus päätti3), että Ryttylän koulukodin Alatalo nimisen 
rakennuksen muutos- ja korjaustyöt, joita varten v:n 1940 talousarvioon 
merkitty 196,000 mk:n määräraha oli siirretty kertomusvuoteen, olihintain 
kallistumisesta huolimatta suoritettava mainittua määrärahaa ylittämättä. 

Kaupunginhallitus päätti4) vakuuttaa Siltalan tilan navettaraken-
nuksen 75,000 mk:sta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 5) 8,800 mk uuden lieden asentamiseen Toivolan koulu-
kodin opettajattaren R. Honkapirtin asuntoon, hänen keittiönsä lattian 
avaamiseen ja sen täytteen lisäämiseen. Samalla opettaja Honkapirtti 
oikeutettiin omalla kustannuksellaan siirtämään hänelle väliaikaisesti 
luovutettuun ullakkohuoneeseen johtavat portaat .alkamaan keittiöstä 
porstuan sijasta ehdoin, että hän niinikään omalla kustannuksellaan siirsi 
ne takaisin heti kun ullakkohuone uudelleen tarvittiin laitoksen käyttöön. 

Kaupunginhallitus päätti6) tehdä sosiaaliministeriölle esityksen toi-
menpiteisiin ryhtymisestä Toivoniemen tilalta pika-asutuksessa otettujen 
alueiden saamiseksi takaisin laitoksen käyttöön. 

Sen jälkeen kun kaupunginhallitus oli oikeuttanut 7) Lojo elektricitets 
ab:n määrätyin ehdoin jatkamaan korkeajännitysjohtoaan Toivoniemen 
tilan tiluksien yli, niin oli tilasta otettu huomattavia alueita pika-asutuk-
seen, aiheuttaen tämä sen, että alueet, joiden yli sähköjohto kulki, pää-
asiallisesti joutuivat Toivoniemen uuden rajan ulkopuolelle. Tämän 
johdosta yhtiö teki uuden anomuksen, jossa se ilmoitti suostuvansa maksa-
maan aikaisemmassa sopimuksessa mainitun 15,000 mk:n korvauksen 
mutta haluavansa saada oikeuden vuokra vapaasti pysyttää johtonsa Toivo-
lan tilan kautta Varolan kartanoon kulkevina joulukuun 31 p:ään 1955 
saakka, sekä haluavansa Toivoniemen tilan sähkönkulutuksessa soveltaa 
yleistä tariffia, jonka mukaisesti perusmaksuna kannettiin 5 kWh:lta vil-
jeltyä hehtaaria kohden 3: 50 mk kWt:lta voimavirrasta ja saman verran 
valovirrasta sekä tämän ylittävästä kulutuksesta 2 mk voimavirrasta ja 
1: 20 mk valovirrasta, ollen mainittuja hintoja kuitenkin nykyään koro-
tettu 30 p:llä kutakin. Asiasta antamassaan lausunnossa sähkölaitos 
huomautti, etteivät yhtiön aikaisemmassa anomuksessa mainitut takautu-
vat veloitukset saisi tulla kysymykseen, ja lastensuojelulautakunta il-
moitti omassa lausunnossaan haluavansa sopimuksessa mainittavan, että 
uuden linjan tuli kulkea entisiä pylväitä myöden Toivoniemen tilan alueella, 
jottei yhtiö oikaisutarkoituksessa pystyttäisi uutta pylväsriviä, sekä että 
sopimus katsottaisiin rikotuksi, jos yhtiö laiminlöi laitteidensa kunnossa-
pidon. Kaupunginhallitus päätti 8) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi 
sopimuksen teon edellä mainituin ehdoin. 

Kaupunginhallitus päätti 9), että Ryttylän koulukoti 5,000 mk:lla 
osallistuu Hausjärven sankaripatsaan kustannuksiin. 

i) Khs 23 p. lokak. 2,322 §. — 2, S:n 13 p. maalisk. 660 §. — 3) S:n 19 p. 
kesäk. 1,625 §. — 4) S:n 9 p. huhtik. 894 §. — «) S:n 13 p. helmik. 434 §. — 
6) S:n 2 p. lokak. 2,167 §. - 7) Ks. v:n 1940 kert. s. 163. — «) Khs 6 p. maa-
lisk. 612 §. — 9) S:n 30 p. tammik. 261 §. 
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Toivolan koulukodin johtaja oikeutettiin myymään kodin vanha 
ompelukone 1,600 mk:sta. 

Lastensuojelulautäkunnan toimenpiteet Bengtsärin koulukodin irtai-
miston siirtämisestä muihin kaupungin laitoksiin sekä hävinneen irtaimis-
ton poistamiseksi kalustoluetteloista hyväksyttiin 2). 

Bengtsärin koulukodin tilitysvuokra päätettiin 3) poistaa tileistä maa-
liskuun 22 p:stä 1940 lukien! 

Sen jälkeen kun Tekno-Tehoste niminen toiminimi oli toimittanut Toivo-
lan koulukodille 4,500 mk:n arvosta käyttökelvotonta suopaa, kaupungin-
hallitus päätti 4) antaa kaupunginlakimielielle tehtäväksi ilmoittaa asiasta 
poliisilaitoksen riköspoliisiosastolle. 

Toukolan lastenhoidonneuvola. Toukolan lastenhoidonneuvolan vuokran-
korotuksen suorittamiseen kertomusvuonna kaupunginhallitus myönsi5) 
1,050 mk käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuökrakorotuksiin. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin 6) 90 mk:n lisäys lastenhoidonneuvolain läm-
pömäärärahaan Toukolan lastenhoidonneuvolan osalta. · 

Hyvösen lastenkoti. Seuraavat Hyvösen lastenkodin johtokunnan laati-
mat Hyvösen lastenkodin sekä lastenkotisäätiön omistaman Kotkankadun 
talon n:ot 14—16 v:n 1942 talousarvioehdotukset hyväksyttiin 7): 

Lastenkoti 
Menoerät 

Palkat 
Mk 

204,400: — 
Kalusto 10,000: — 
Lämmitys ja valaistus .. 23,125: — 
Vuokra ...! 50,000: — 
Talous 136,875: — 
Vaatetus 30,794: 50 
Kulungit 33,000: — 
Hyvölän kesäkodin me-

not 24,200: — 

Tuloerät 
Mk 

Lasteii elatusmaksut ... 103,680: — 
Henkilökunnan suorit-

tama korvaus luon-
toiseduistaan 50,820: — 

Lahjoitusrahaston tulot 357,894: 50 

Yhteensä 512,394: 50 Yhteensä 512,394: 50 

Kiinteistö, Kotkankatu 14—16 
Menoerät 

Lämmitys 
Valaistus 
Vedenkulutus 
Puhtaanapito 
Korjaukset ... 
Kulungit 
Palkat 
Ylijäämä 

Mk 

52,720 
2,360 
5,000 
1,800 
7,000 
8,000 

21,950 
59,170 

Yhteensä 158,000 

Tuloerät 
Mk 

Yksityisten vuokrat ... 102,000 
Lastenkodin vuokra ... 50,000 
Talonmiehen vuokra ... 6,000 

Yhteensä 158,000: — 
!) Khn jsto 13 p. maalisk. 3,299 §. — 2) Kbs 3 p. heinäk. 1,711 §. — 8) Khn 

jsto 9 p. tammik. 3,041 §. — 4) Khs 19 p. kesäk. 1,613 §. — 6) S:n 9 p. huhtik. 
899 §. — ·) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 7) S:n 11 p. jouluk. 2,633 §. 
Kunnall. kert. 1941 14 
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Lastenkodin Hyvölän huvilatilalla Vihdissä toimivan kesäkodin yh-
teensä 24,200 mkrksi lasketuista menoista arvioitiin kuluvan erilaisiin 
korjauksiin 12,000 mk, kulunkeihin 5,000 mk ja palkkoihin 7,200 mk. 

Caritas niminen kesäsiirtola. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin 2) 3,150 mk:n avustus Caritas nimisen kesäsiirtolan 
ylläpitoon. 

Lasten siirtäminen maaseudulle. Kaupunginhallitus päätti3) suostua 
Helsingin seurakuntain diakoniakeskuksen anomukseen saada 20,000 
mk:n suuruisen avustuksen lasten toimittamiseksi keskuksen heille, osit-
tain äiteineen, varaamiin kesäsiirtoloihin. Lastensuojelulautakuntaa pää-
tettiin kehoittaa suorittamaan avustus kaupunginhallituksen lautakun-
nan käytettäväksi mainitunlaisiin tarkoituksiin myöntämistä varoista, ja 
avustuksen myöntäminen tapahtui ehdoin, että siitä, matkakustannuksia 
lukuunottamatta, kohdistui enintään 10 mk henkilöä ja päivää kohden 
sekä että asianomaisten maallaolo jatkui enintään 30 päivää. 

Kaupunginhallitus päätti4) myöntää talousarvion ulkopuolella olevalta 
tililtä tilitysvelvollisuuksin enintään 775,000 mk Koteja kodittomille lap-
sille nimiselle yhdistykselle lasten sekä eräiden äitien ja vanhusten siirtä-
miseksi maaseudulle ehdoin, että avustuksesta, matkakustannuksia lu-
kuunottamatta, kohdistui enintään 10 mk henkilöä ja päivää kohden sekä 
että asianomaisten maallaolo jatkui enintään 30 päivää, saaden myönne-
tystä määrärahasta nostaa ennakolta 100 mk maalle lähetettyä henkilöä 
ja viikkoa kohden.. Asianomaisten maalle siirrettyjen lasten, äitien ja van-
husten maallaoloa edellä mainituin tavoin päätettiin 5) myöhemmin pi-
dentää toistaiseksi, kuitenkin enintään siksi kuin oli kulunut 1 y2 kuukautta 
heidän lähtöpäivästään, sekä oikeuttaa yhdistys suorittamaan esittämänsä 
palkkiot henkilökunnalle. Tarkoitukseen myönnettiin aikaisemmin myön-
nettyjen varain lisäksi talousarvion ulkopuolella olevalta tililtä entisin 
ehdoin 200,000 mk. Päätökset oli aikanaan alistettava kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäviksi. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton toimitettava jätepaperinke-
räys. Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto oikeutettiin6) toimitta-
maan jätepaperinkeräys eräissä kaupungin virastoissa. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimisto. Apulaisoikeusavustaja Y. J. E. Hämesalo oikeu-

tettiin 7) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1942 loppuun. 
Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja 

vuokrankorotuksiin myönnettiin 8) 2,450 mk oikeusaputoimiston huoneis-
ton vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Työnvälitys 

Työnvälitystoimisto. Hevosottomiehenä toimivalle työnvälitystoimis-
ton vahtimestarille G. A. Leemlochille myönnettiin 9) virkavapautta kerto-
musvuoden heinä- ja elokuulta, jolta ajalta, koska hän tällöin oli suoritta-

*) Khs 11 p. jouluk. 2,633 §. — 2) Khn jsto 21 p. eiok. 3,917 §. — 3) Khs 
10 p. heinäk. 1,747 §. — 4) S:n 27 p. kesäk. 1,669 §; ks. tämän kert. s. 42. —5) Khs 24 p. 
heinäk. 1,805 §. — 6) Khn jsto 30 p. tammik. 3,119 §. — 7) S:n 23 p. tam-
mik. 3,080 §. — 8) S:n 13 v. helrnik. 3,179 §. — ») Khs 25 p. syysk. 2,135 §. 


