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9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
; Opetustoimi 

Kansakoulunopettajaan virkasuhteita koskevia kysymyksiä selostetaan 
tämän kertomuksen sivuilla 130—132. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan toimenpide valita apulaistarkastaja A. V. Saarensivu 
sihteerikseen toukokuun 1 p:stä lukien hyväksyttiin x). 

Suomenkielisten kansakoulujen kanslian sairastuneen toimistoapulaisen 
M. Lehmuston sijaiseksi oli otettu viran eläkkeelle siirtynyt aikaisempi 
haltija F. Johansson. Kansakoulu johtokunnan tällöin anottua oikeutta 
saada maksaa hänelle sijaispalkkiona 50 mk päivältä eli yhteensä 23 päivältä 
1,150 mk kaupunginhallitus päätti 2) myöntyä esitykseen mutta huomaut-
taa johtokunnalle, että vastedes oli kyseisen luontoisissa tapauksissa palk-
kiosta ennakolta sovittava asianomaisen kanssa ja sopimus alistettava kau-
punginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Johtokunta oli ohjesääntönsä mukaisesti perustanut 24 yläkoulun ja 6 
alakoulun opettajanvirkaa ja 1 yläkoulun voimistelunopettajan viran sekä 
nimittänyt näihin virkoihin eräät sitä ennen väliaikaisina opettajina täkä-
läisissä kansakouluissa toimineet luovutettujen alueiden opettajat, jotka 
kouluhallitus kesäkuun 21 p:nä 1940 annetun lain nojalla oli määrännyt 
lukuvuodeksi 1940/41 otettaviksi opettajiksi Helsingin suomenkielisiin 
kansakouluihin. Toimenpiteet merkittiin3) tiedoksi. 

Merkittiin 4) tiedoksi johtokunnan suostuneen kouluhallituksen esittä-
mään järjestelyyn, jonka mukaisesti kahteen kuolemantapauksen sekä eläk-
keelle siirtymisen johdosta avoimeksi tulleeseen Helsingin kaupungin kan-
sakoulujen alakoulun opettajanvirkaan otettiin eräs Tampereen kaupungin 
kansakoulujen alakoulunopettaja sekä Turun kaupungin kansakoulujen 
apuköulunopettaja, koska avoimiin virkoihin alunperin ajatellut luovutetun 
alueen kansakoulunopettajat mieluummin siirtyivät kyseisiin Tampereen 
ja Turun kansakouluissa oleviin virkoihin. 

Merkittiin 5) tiedoksi johtokunnan ilmoitus, että se oli vapauttanut 
Käpylän koulun johtajaopettajan P. J . Laitisen johtajantoimesta elokuun 
1 p:stä lukien sekä nimittänyt uudeksi johtajaksi lukuvuodeksi 1941/42 
opettaja P. Kuosmasen. 

Erään sotapalvelukseen kutsutun Tehtaankadun koulun opettajan sijai-
seksi otetulle, eläkkeellä olevalle opettajalle J . H. Karvoselle kaupungin-
hallitus päätti 6) kehoittaa johtokuntaa maksamaan niin suuren palkan, 
että se yhdessä hänen eläketulojensa kanssa nousi 4,845 mk:aan kuukaudes-
sa, minkä verran opettaja Karvonen oli saanut ollessaan vakinaisesti kau-
pungin palveluksessa. 

Kallion koulun lämmittäjäksi koulun vahtimestari-talonmiehen suorit-
taessa asevelvollisuuttaan otetulle eläkkeellä olevalle saman koulun enti-
selle lämmittäjälle A. Pohjolalle päätettiin7) suorittaa 1,268 mk:n kuukausi-
palkka. 

Kaupunginhallitus päätt i8) ilmoittaa johtokunnalle, ettei sillä ollut 
mitään huomauttamista 2 tuntia viikossa käsittävän osittaisen virkavapau-

i) Khs 15 p- toukok. 1,268 §. — 2) S:n 13 p. helmik. 427 §. — 3) S:n 3 p. huhtik. 
8 8 0 §. — 4) S : n 2 p. toukok. 1,105. §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 1,691 §, — 6) S:n 9 p. 
lokak. 2,226 §. — 7) S:n 23 p. lokak. 2,323 §. — 8) S:n 6 p. marrask. 2,390 §. 
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den myöntämistä vastaan opettaja E. J. Leinolle lukuvuodeksi 1941/42 
edellyttäen että hänen palkkaansa vastaavasti vähennettiin. 

Kaupunginhallitus oikeutti3) opettaja O. S. Pesosen nostamaan ikä-
korotuksensa johtokunnan hänelle kirjallisia ja sävellystöitä varten tammi-
kuun 13 pistä toukokuun 31 p:ään myönnettävän virkavapauden ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti 2) suostua opettaja O. E. Kärnän anomukseen 
saada kertomusvuoden syyskuuhun asti käyttää kesälomaansa täysiä palk-
kaetujaan nauttien erään maalaiskansakoulun tarkastajan viran hoitamiseen. 

Lokakuun 27 p:nä kaatuneen Punavuorenkadun kansakoulun lämmittä-
jän L. Toivasen hänen leskelleen jo maksettu marraskuun palkka päätet-
tiin 3) jättää perimättä takaisin. 

Kaupunginhallitus myönsi 4) koululääkäri N. E. Alholle oikeuden hoitaa 
sivutointa v:n 1942 loppuun sekä päätti 5) puolestaan hyväksyä johtokun-
nan toimenpiteet vastaavanlaisen oikeuden myöntämisestä opettajille 
E. I. J . Hohenthalille, V. Kanervalle, Y. Lahtiselle, E. Salolalle, I. R. Seiri-
lälle, Y. J. Tärkille ja V. B. Vaaralle. 

Opettajat A. M. Immonen-Siimes, S. S. V. Nilsen, E. H. Railo, E. M. 
Sirkiä ja K. Sirkiä ja veistokalustonhoitaja A. V. Haataja oikeutettiin6) 
asumaan kaupungin ulkopuolella vin 1942 loppuun sekä opettaja K. E. 
Ahtinen v:n 1943 loppuun. 

Ruotsinkielisten kansakouhtjen viranhaltijat. Tarkastaja R. Malmbergille 
myönnettiin 7) sairaslomaa yhdeksi kuukaudeksi joulukuun 3 p:stä lukien 
sijaisenaan taloudenhoitaja J . F. E. Pontan oikeuksin nostaa sijaispalkkiona 
tarkastajan viran pohjapalkan ja taloudenhoitajan viran palkan välinen ero-
tus. 

Opettaja K. von Schantzille, joka v:n 1940 syksystä lukien oli nauttinut 
sairaslomaa syyskuun 12 p:stä lokakuun 31 p:ään 1940 sekä helmikuun 16 
p:stä 25 p:ään ja maaliskuun 18 pistä toukokuun 21 piään, joten,.kun joulu-
loma sisältyi hänen tällä välin virantoimituksessa olemaansa aikaan, viran-
toimitus ei yhtäjaksoisesti ollut jatkunut kahta kuukautta, ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunta oikeutettiin 8) edelleen myöntämään sairaslomaa 
lokakuun 1 pistä 1941 lukien, kuitenkin yhteensä enintään 71 päivää eli 
se aika, jonka hän 12 kuukauden aikana oli ollut virantoimituksessa. 

Vastauksessaan ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan asiasta 
tekemään tiedusteluun kaupunginhallitus päätti 9) ilmoittaa, että virkaa-
toimittaville opettajille B. Jakobssonille ja R. Carlingille, joiden kumman-
kin oli katsottava olleen vähintään kaksi vuotta kaupungin palveluksessa, 
saatiin suorittaa yhden kuukauden kesälomapalkka. 

Opettajat A. A. Lindholm, H. H. M. Schalin ja E. I. Äberg oikeutet-
tiin 10) asumaan kaupungin ulkopuolella vin 1942 loppuun. 

Kansakoulujen työaika. Merkittiin11) tiedoksi, että kansakoulujen työ 
kertomusvuoden kevätlukukaudella kouluhallituksen päätöksen mukaisesti 
lopetettiin toukokuun 21 pinä. 

Kertomusvuoden syyslukukaudella koulutyö aloitettiin lokakuun 1 
pinä 12). 

Khs 9 p. tammik. 124 §. — 2) S:n 10 p. heinäk. -1,768 §. — 3) S:n 4 p. 
jouluk. 2,555 § . — 4 ) S:n 9 p. tammik. 128 §. — ,6) S:n 9 p. tammik. 127 §, 6 p. 
marrask. 2,392 § ja 4 p. jouluk. 2,573 §. — 6) Khn jsto 30 p. lokak. 4,159 §, 27 
p. marrask. 4,254 § ja 30 p. jouluk. 4,337. — 7) Khs 11 p. jouluk. 2,656 §. — 
8) S:n 30 p. lokak. 2,354 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 1,660 §. — 10) Khn jsto 30 p. 
tammik. 3,149 §. — ") Khs 8 p. toukok. 1,210 §. — 12) S:n 2 p. lokak. 2,193 §. 
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Kansakoulukansliain huoneistot. Käyttövaroistaan arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi 3,150 mk 
suomenkielisten kansakoulujen kanslian huoneiston sekä 2,450 mk 2) ruot-
sinkielisten kansakoulujen kanslian huoneiston korotetun vuokran suorit-
tamiseen. 

Lapinlahden uuden kansakoulun vihkiäisjuhla. Yleisistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi3) 11,500 mk Lapinlahden uuden kansakou-
lun vihkiäisjuhlan järjestämiseen päättäen kehoittaa musiikkilautakuntaa 
luovuttamaan tarpeellisen osan kaupunginorkesteria maksutta esiinty-
mään juhlassa. Kutsukorttien ja ohjelmien painatuskustannuksien suoritta-
miseen myönnettiin 4) samoissa varoista 628 mk. 

Sankarivainajaan muistotaulujen sijoittaminen kansakouluihin. Yleisistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi5) enintään 1,000 mk rakennus-
toimiston käytettäväksi kansakoulunopettajani kustantamien sankareina 
kaatuneiden opettajatoveriensa muistotaulujen sijoittamiseksi asianomai-
siin kouluihin. 

Lisämäärärahan myöntäminen. Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttö-
varoista polttoaineiden hinnan nousun varalta myönnettiin6) 26,909 
mk:n lisäys suomenkielisten kansakoulujen lämpömäärärahaan. 

Kansakouluhuoneistot. Kaupunginhallitus päätti 7) myöntyä yleisten 
töiden lautakunnan esitykseen rakennustöiden aloittamisesta Mäkelän-
kadun kansakoulutontilla. 

Kaupunginhallitus päätti 8) kehoittaa rakennustoimistoa vastedes kou-
lutaloja tai muita mahdollisesti kysymykseen tulevia rakennusyrityksiä 
suunniteltaessa heti töiden alkuasteella neuvottelemaan niistä urheilulau-
takunnan kanssa ja tällöin mahdollisuuksien mukaan jo luonnospiirustuksia 
laadittaessa ottamaan huomioon urheilulautakunnan esitykset vapaan 
liikuntakasvatuksen tarpeiden tyydyttämisestä. 

Kaupunginhallitus päätti9) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan käyttämään koulujen v:n 1940 kaluston hankintamäärärahaa 
Lapinlahdenkadun uuden kansakoulun kalustamiseen, johon varattu mää-
räraha oli osoittautunut riittämättömäksi, mutta samalla huomauttaa 
johtokunnalle, ettei sen hallituksen luvatta olisi tullut hankkia kouluun 
mitään lisävälineitä, joita ei ollut huomioitu alkuperäisessä kustannuslas-
kelmassa. 

Erinäisten muutostöiden suorittamiseen Annankadun kansakoulutalossa 
kaupunginhallitus myönsi10) 40,000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus oikeutti11) yleisten töiden lautakunnan korjaamaan 
ilmapommituksessa vaurioituneen Porthaninkadun kansakoulut aion raken-
nustoimiston talorakennusosaston laatiman suunnitelman mukaisesti enti-
seen kuntoonsa päättäen myöhemmin tehdä asiaa koskevan esityksen kau-
punginvaltuustolle. 

Kaupunginhallitus päätti 12) suostua kaasujohtojen vetämiseen kaasu-
laitoksen ehdottamin tavoin Porthaninkadun kansakoulutaloon sekä kehoit-
taa yleisten töiden lautakuntaa heti panemaan alulle työt; kaupunginval-

!) Khs 6 p. helmik. 363 §. — 2) S:n 6 p. helmik. 362 §. — 3) S:n 3 p. 
huhtik. 867 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 1,428 §. — 5) S:n 15 p. toukok. 
1,281 §. — 6) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 115 §. — 8) S:n 
30 p. tammik. 316 §. — 9) S:n 30 p. tammik. 311 §. — 10) S:n 18 p. syysk. 
2,092 §. — n ) S:n 2 p. lokak. 2,191 §. — 12) S:n 9 p. lokak. 2,229 §. 
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tuustolle päätettiin aikanaan tehdä esitys 20,000 mk:n suuruisen määrä-
rahan myöntämisestä tarkoitukseen. 

Eräiden Kirstinkadun talon n:o 16 kiireellisten korjaustöiden suoritus 
päätettiin x) antaa suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan hoi-
dettavaksi oikeuksin käyttää näihin töihin enintään 20,000 mk suomenkielis-
ten kansakoulujen määrärahasta Yleisten laitteiden kunnossapito, minkä 
ylittämisestä aikanaan tehtäisiin esitys kaupunginvaltuustolle. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 2) 
24,800 mk väestönsuojain järjestämiseen Oikokadun 7:ssä toimivaa apu-
koulua sekä 20,000 mk Annankadun 30:ssä toimivaa kansakoulua varten. 

Rakennustoimistoa päätettiin 3) kehoittaa poistamaan Snellmaninkou-
lun väestönsuojaksi sisustetun varastohuoneen tukilaitteet käyttäen tähän 
625 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

V:n 1940 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankoro-
tuksiin kaupunginhallitus myönsi 4) 20,000 mk suoritettavaksi suomenkie-
liselle työväenopistolle vuokrana sen neljälle kansakoululuokalle luovutta-
mista lisähuoneista. 

Käpylän koulun oppilasluvun huomattavan lisääntymisen johdosta 
päätettiin 5) koululle marraskuun 1 p:stä lukien vuokrata neljä lisäluokka-
huonetta Käpylän yhteiskoulun talosta 9,000 mk:n kuukausivuokrin läm-
pöineen sekä oikeuksin käyttää koulun voimistelusalia ja luonnontiede-, 
laulu- y.m. erikoisoppisaleja. Lisäluokkahuoneiden kertomusvuoden vuok-
ran maksamiseen myönnettiin samalla 18,000 mk kaupunginhallituksen 
käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti6), että suomenkieliset kansakoulut edelleen 
lukuvuonna 1941 /42 entisin ehdoin ja tavoin saivat käyttää eräitä suomen-
kielisen työväenopiston ja Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun huoneita. 

Kirstinkadun 16:ssa oleva työtupain entinen talo päätettiin 7) kertomus-
vuoden syksystä lukien luovuttaa suomenkielisten kansakoulujen käyttöön. 

Kaupunginhallitus päätti8), että suomenkielisessä työväenopistossa 
työskentelevät suomenkielisten kansakoulujen normaaliluokat saivat ate-
rioida Kallion kansakoulussa sekä tarkkailuluokat ja apukoulunluokat omis-
sa luokkahuoneissaan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 9) suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan toimenpiteen luovuttaa syyslukukauden alusta lukien 2 tai 3 
Lapinlahdenkadun uuden kansakoulun luokkahuonetta suomenkielisen 
työväenopiston käytettäviksi opintopiirityötä varten maanantaisin, tiis-
taisin ja torstaisin klo 18.3o—21.3o 180 mk:n vuokrin oppituntia kohden 
vuodessa, johon sisältyi lämpö ja valo, ollen opiston suoritettava korvaus 
siivouksesta, mahdollisesta tilapäisen vahtimestarin käytöstä sekä mahdolli-
sista vahingoista. 

Andra svenska lyceum i Helsingfors: oikeutettiin10) edelleen lukuvuonna 
1941 /42 käyttämään Annankadun 30:ssä ja Ratakadun 8:ssa toimivien kou-
lujen voimistelusaleja tyttöjen voimistelua varten 12-r-15 viikkotuntina 
entisin korvauksin, joka 12 viikkotunnilta oli 10,500 mk lukuvuotta kohden, 
sekä 875 mk:n lisäkorvauksin jokaiselta 12 viikkotunnin yli menevältä tun-
nilta, sisältyen kaikkiin korvausmääriin siivous- ja valaistuskustannukset. 

i) Khs 11 p. syysk. 2,065 §. — 2) S;n 20 p. marrask. 2,468 §. — »V Khn jsto 
30 p. tammik. 3,140 §. — 4) Khs 9 p. tammik. 126 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 
1,690 §,-.— 6) S:n 18 p. syysk. 2,084 §. — 7) S:n 27 p. kesäk, 1,689 §. — 8) S:n 
9 p. lokak. 2,233 §. —9) S:n 8 p. toukok. 1,206 §. — S:n 12 p. kesäk. 1,582 §. 
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Kun kyseinen lyseo sittemmin kuitenkaan ei syyslukukaudella voinutkaan 
käyttää hyväkseen edellä mainittua oikeutta, koska Annankadun koulun 
sali oli luovutettuna sotilastarkoituksiin ja Ratakadun koulun sali ei ollut 
sopivina aikoina vapaana, jatkuen esteet mahdollisesti vielä kevätlukukau-
dellakin, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokunnalle, ettei lyseolta näissä olosuhteissa voinut vaatia vuok-
raa puheena olevista kouluhuoneistoista. 

Merkittiin 2) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ilmoitus Käpylän, Toukolan, Kallion, Töölön ja mahdollisesti muidenkin 
koulujen talojen ottamisesta sotilasmajoitukseen. 

Kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa kansakoulujen taloudenhoita-
jille, että puolustuslaitokselta ei ollut vaadittava korvausta vuokrasta siinä 
tapauksessa, että koulutalo oli laillisessa järjestyksessä otettu puolustus-
laitoksen käyttöön. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin4) lisäksi kuten ennenkin erinäisin 
ehdoin kurssitoimintaa ja opetustilaisuuksia varten, kokoushuoneistoiksi, 
voimistelu- y.m. harjoitusten pitämiseen sekä majoitus- y.m. tarkoituksiin. 

Ruoka-aineiden saanti kansakoulujen jatkokoulujen kotitalousopetusta 
varten. Kaupunginhallituksen puollettua 5) kansanhuoltoministeriölle anta-
massaan lausunnossa ostolupien myöntämistä Helsingin kaupungin kansa-
koulujen opetuskeittiöille määrättyjen ruokatarvikemäärien hankkimiseen 
jatkokoulujen kotitalousopetusta varten, kansanhuoltoministeriö ilmoitti, 
että sen ohjeKirjeessä n:o 33 annettujen ohjeiden mukaisesti voida m kansa-
koulujen opetuskeittiöille, jotka kuuluvat mainitussa ohjekirjeessä olevan 
jaoittelun III ryhmään, ilman vastaavan kuponkimäärän tilitysvelvolli-
suutta myöntää luvat ostaa seuraavat tarvikemäärät: 25 g rasvaa, 50 g 
lihaa ja 50 g sokeria tai siirappia oppilasta kohden kuukaudessa. Ilmoitus 
merkittiin6) tiedoksi. 

Cygnaeuksenkoulun ofipilaskirjaston kirjalaskujen suorittaminen. Kau-
punginhallitus päätti 7) suostua ruotsinkielisten kansakoulujen talouden-
hoitajan esitykseen eräiden Cygnaeuksenkoulun oppilaskirjaston kirjalas-
kujen maksamisesta ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1940 määrärahasta 
Koulutarvikkeet. 

Aleksis Kiven koulussa sattunut kirjoituskonevarkaus. Merkittiin 8) tie-
doksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus Aleksis Kiven 
koulun johtajan Undenvood-merkkisen kirjoituskoneen varastamisesta 
syyskuun 25 p:nä 1940 sekä päätettiin poistaa se asianomaisesta kalusto-
luettelosta. 

Kansakoulujen eräiden viranhaltijain sekä oppilaiden vapaat raitiotie-
matkat. Kaupunginhallitus päätti9) suostua suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan anomukseen saada kuukausittain suorittaa seuraaville viran-
haltijoille alla mainitut rahamäärät raitiotielippujen ostamista varten: 
kouluhoitajattarelle ja voimistelunneuvojalle 90 mk, koululääkärille 50 
mk ja taloudenhoitajalle 50 mk. 

1) Khs 30 p. jouluk. 2,739 §. — 2) Khn jsto 27 p. kesäk. 3,766 §. — 3) Khs 
20 p. marrask. 2,463 §. — 4) S:n 9 p. tämmik. 131 §, 30 p. tammik. 321 §, 6 p. 
maalisk. 644 §, 3 p. huhtik. 882 §, 2 p. toukok. 1,106 §, 8 p. toukok. 1,208 §, 
29 p. toukok. 1,421 §, 12 p. kesäk. 1,581 § , 2 8 p. elok. 2,013 §, 18 p. syy sk. 
2,079 §, 18 p. syysk. 2,087 §, 2 p. lokak. 2,192 §, 4 p. jouluk. 2,574 § ja 30 p. 
jouluk. 2,741 §. — 5V S:n 23 p. tammik. 248 §. — 6) S:n 6 p. helmik. 369 §. — 
7) S:n 8 p. toukok. 1,211 §. — 8) S:n 20 p. helmik. 499 §. — 9) S:n 3 p. huhtik. 
879 §. 
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Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin r) tarverahois-
taan myöntämään voimistelunopettaja E. Bymanille 90 mk:n määräraha 
kuukaudessa r aitiot ie vaunulippuj en ostoon. 

Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunnalle päätettiin 2) puoltaa suomen-
kielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntain lausuntoja raitio-
tiealennuslippujen myöntämisestä koulujen iltajatkoluokKien oppilaille 
samoin ehdoin kuin niitä myönnettiin päiväjatkokoulua käyville oppi-
laille. 

Vitamiinivalmisteiden jakaminen kansakouluoppilaille. Yleisistä käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi vitamiinivalmisteiden jakamiseksi 
suomenkielisten kansakoulujen oppilaille 20,000 mk3) ja ruotsinkielisten 
kansakoulujen oppilaille 6,000 mk 

Kansakoulujen koulupuutarhatoiminta. Kaupunginhallitus päätt i5) 
oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ryhtymään valmista-
viin toimenpiteisiin tilapäisen koulu puutarhan järjestämiseksi siirtolapuu-
tarhaneuvojan tarkoitukseen luovutettavaksi ehdottamalle Mäkelänkadun 
varrella olevalle maa-alueelle sekä myöntää tarkoitukseen ennakolta kau-
punginkassasta 77,000 mk ja aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esi-
tyksen mainitun suuruisen lisämäärärahan myöntämisestä koulupuutarha-. 
toiminnan tilapäiseksi laajentamiseksi, 

Ärtin koulupuutarhan kustannusten huomattavasti noustua sen oppilas-
määrän lisääntymisen vuoksi, kaupunginhallitus oikeutti 6) kansakoulujen 
tarkastajaneuvoston niiden korvaamiseksi käyttämään muurarimestari 
Alex. Ärtin säätiön korkovaroista 4,000 mk sekä ylittämään kansakoulujen 
yhteisiin menoihin, sisältyvää määrärahaa Koulupuutarhat 18,000 mk, 
mihin ylitykseen aikanaan oli hankittava kaupunginvaltuuston suostu-
mus. 

Kansakoulujen kesäsiirtolatoiminta. Kaupunginhallitus päätti7), että 
Helsingin kansakoulunopettajayhdistyksen kesävirkistystoimikunnan kesä-
siirtolain toimintaa saatiin jatkaa syyskuun 15 p:ään. Kesäsiirtolain toimin-
ta-ajan pidentämisestä aiheutuvien lisäkustannusten peittämiseen kaupun-
ginhallitus myönsi ?) ennakolta kaupunginkassasta 210,000 mk päättäen 
myöhemmin tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen mainitun suuruisen 
rahamäärän myöntämisestä, 

Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening nimisen yhdis-
tyksen kesäsiirtolain ylläpitämiseen syyskuun loppuun kaupunginhallitus 
myönsi9) ennakolta kaupunginkassasta 65,000 mk. 

XJintiohjauskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille. Kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 10) 2,000 mk uintiohjaus-
kurssien järjestämiseen ruotsinkielisten kansakoulujen opettajille ehdoin, 
että kursseihin osallistuvat opettajat myöhemmin antoivat uintiopetusta 
oppilailleen. 

Puhehäiriöiden korjaamista tarkoittavan opetuksen järjestäminen kansa-
kouluihin. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi11) 2,000 
mk ruotsinkielisten kansakoulujen käytettäväksi puhehäiriöiden korjaa-
mista tarkoittavan opetuksen järjestämiseen. 

!) Khn jsto .23 p. tammik. 3,114 §. — 2) Khs 9 p. lokak. 2,223 ja 2,224 §. — 
») S:n 3 p. huhtik. 868 §. — *) S:n 3 p. huhtik. 869 § ja 18 p. syysk. 2,089 §. — 
5) S:n 24 p. huhtik. 1,058 § . — 6) S:n 8 p. toukok. 1,212 §. — 7) S:n 14 p. elok 
1,919 §. — *) S:n 11 p . syysk. 2,062 §. - S:n 18 p. syysk. 2,083 §. — Khn 
jsto 3 p. huhtik. 3,407 §. — Khs 2 p. lokak. 2,718 §. 
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Raittiustyö kansakouluissa. Käyttövaroistaan raittiustyön tukemiseen 
kaupunginhallitus myönsi 24,000 mk raittiustyön tukemiseen suomen-
kielisissä ja 6,000 mk ruotsinkielisissä kansakouluissa. 

Kansakoulu oppilaille toimitettava ammatinvalinnan neuvontakin anen. 
Kansakouluoppilaita varten tarkoitetun ammatinvalinnan neuvontakir-
jasen julkaisemisen avustamiseksi kaupunginhallitus myönsi 2) yleisistä 
käyttövaroistaan 6,500 mk. 

Pirkkolan omakotialueella asuvien kansakouluoppilaiden lukukausimak-
sut. Kaupunginhallitus päätti3), että Pirkkolan omakotialueella asuvien 
oppilaiden huoltajilta peritään koulumaksuna ainoastaan se osa lukukausi-
maksusta, jota vastaavan ajan lapset Oulunkylän kunnassa asuen ovat 
käyneet koulua Helsingin kaupungin kansakouluissa. 

Siirtoväen lasten kansakoulunkäynti. Siirtoväen huollon keskuksen kehoi-
tettua kiertokirjeitse kuntia ottamaan huomioon, että siirtoväen lapset oli-
vat oleskelukunnassaan koulunkäynnin suhteen samassa asemassa kuin 
kuntien asukkaiden lapset, kansakoulujen johtokunnat ilmoittivat, että 
Helsingin kansakouluissa oli noudatettu annettuja ohjeita, sekä ettei vali-
tuksia siinä suhteessa ollut esiintynyt, mikä merkittiin 4) tiedoksi. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupunginlakimiehelle annettiin 5) tehtä-
väksi anoa suomen- ja ruotsinkielisille kansakouluille valtionapua v:lta 
1941. 

Kaupungin kansakoululaitokselle v:lta 1940 myönnetty valtionapu 
nousi 7,164,163 mk:aan, josta 406,263 mk tuli oppilaiden kesävirkistyksen 
osalle6). 

Suomenkielinen työväenopisto. V:n 1940 käyttövaroistaan polttoainei-
den hinnan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi 7) 5,236:30 mk:n 
suuruisen lisäyksen suomenkielisen työväenopiston saman vuoden lämpö-
määrärahaan. 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuok-
rankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi 8) 2,500 mk yhteiskunnalliselta 
korkeakoululta vuokrattujen lisähuoneiden kertomusvuoden vuokran-
korotuksen suorittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti 9) luovuttaa opistotalon alakerrassa olevan 
fysiikan luentosalin kesäkuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n väliseksi ajaksi Kal-
lion ilmailukerhon käytettäväksi lennokkien rakennuskurssien toimeenpa-
noon kahtena opiston johtajan kanssa tarkemmin sovittuna iltana viikossa, 
kuitenkin ehdoin, että salia ei käytetty lennokkien varsinaiseen rakentami-
seen ja että kerho korvasi salin käytöstä kaupungille aiheutuvat siivous-
ja valaistuskulut sekä opiston vahtimestarille mahdollisesti aiheutuvan 
lisätyön ynnä huoneiston ja kaluston mahdollisen vahingoittumisen. 

Vieraspaikkakuntalaisten pääsy Helsingin ammattikouluihin. Kaupun-
ginhallitus päätti10), että ammattikouluihin edelleen saatiin ottaa vieras-
paikkakuntalaisia enintään 20 % kunkin luokan oppilasmäärästä, kuiten-
kin siten, että Helsingin liitosalueilta kotoisin oleville oppilaille annettiin 
etusija helsinkiläisten jälkeen. Samalla päätettiin, että valmistavan tyttö-
jen ammattikoulun liinavaateompeluosastolle ja ruotsinkieliselle talous-

*) Khs 30 p. tammik. 315 §. — 2) S:n 13 p. maalisk. 705 §. — 3) S:n 3 p. 
huhtik. 866 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 123 §. — «) S:n 20 p. marrask. 2,511 ja 
2,512 §. — 6) S:n 6 p. helmik. 374 § ja 13 p. helmik. 463 §. — 7) S:n 16 p. 
tammik. 169 §. — 8) S:n 6 p. helmik. 373 §. — 9) S:n 23 p. toukok. 1,316 §. — 
10) S:n 9 p. lokak. 2,230 §. 
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osastolle voitiin ottaa oppilaiksi johtokunnan ehdottama suurempikin 
prosenttimäärä vieraspaikkakuntalaisia. 

Ammattikoulutyön keskeytyksen ajalta maksettavat, palkat y.m. Kansa-
koulukadun 3:ssa olevan, ammattikoulut aion jouduttua puolustuslaitoksen 
käyttöön, kaupunginhallitus päätti 1) sinä aikana, jolloin ammattikoulujen 
työ näin ollen oli keskeytyksissä: 

suorittaa kaikille vakinaisille viranhaltijoille heidän palkkansa keskey-
tyksen ajalta, kuitenkin niin, että heidän jos v:n 1942 kevätlukukausi 
pidennettiin yli normaaliajan, oli palveltava myö^ tämä aika ilman eri pal-
kanlisäystä; 

suorittaa niille toimihenkilöille, jotka oli palkattu kuukausipalkoin 
tilapäisen työvoiman määrärahoista, heidän kuukausipalkkansa kyseisen 
keskeytyksen ajalta, seuraten siitä heille samat velvoitukset kuin sääntö-
palkkaisilla viranhaltijoilla oli; sekä 

suorittaa niille tilapäisen työvoiman määrärahoista palkatuille tunti-
opettajille, jotka olivat ottaneet suorittaakseen määrätyn luvun viikko-
tunteja koko edellisenä lukuvuonna, tuntipalkkion kaikilta viikoilta, jos 
viikkotuntien lukumäärä nousi vähintään kahdeksaan, jolloin asianomai-
nen lisäksi voi laskea yhteen kaupungin eri kouluissa antamiensa tuntien 
määrät edellyttäen, ettei tuntiopettaja saanut riittävää palkkaa muualta 
tai ei muuten ollut taloudellisesti turvatussa asemassa. 

Yleinen ammattilaiskoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa pää-
tettiin 2) kehoittaa myymään yleisen ammattilaiskoulun opetusvälineis-
töön kuuluva, nyttemmin tarkoitustaan vastaamaton projektiokone 2,000 
mk:n hinnoin Koulutarpeiden keskusliike oy:lle. 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti3) suostua ammattiopetus-
laitosten johtokunnan esitykseen kirjapainokoulun opettajan G. Allardtin 
julkaiseman suomen- ja ruotsinkielisen laskuesimerkkikokoelman lunasta-
misesta kirjapainokoulun omaisuudeksi 1,000 mk:n hinnoin oikeuttaen joh-
tokunnan suorittamaan mainitun korvauksen koulun määrärahasta Opetus-
ja työvälineet. 

Kaupunginhallitus päätti4) suostua vuokraamaan kirjapainokoulun 
painokoneen, latomokastin kirjasimineen, oikovedoskoneen sekä eräitä 
muita työvälineitä sodan ajaksi päämajan tiedotusosastolle 5,000 mk:n 
kuukausivuokrin sekä ehdoin, että valtio vastasi kaikista koneille mahdolli-
sesti aiheutuvista vahingoista. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) am-
mattiopetuslaitosten johtokunnan ehdotuksen tuntiopettajien J. V. Sa-
lon ja U. Louhelan tuntipalkan korottamisesta 20 mk:aan. 

Valtion suoritettua kaupungille 9,994 mk:n korvauksen sodan aikana 
Helsingin teollisuuspiirin käyttöön pakkoluovutuksella otetuista valmista-
van poikain ammattikoulun työkoneista, kaupunginhallitus päätti6) kehoit-
taa rahatoimistoa siirtämään mainitusta korvausmäärästä 3,225 mk val-
mistavan poikain ammattikoulun kaluston kunnossapitomäärärahan hyvi-
tykseksi, josta määrärahasta oli käytetty mainitun verran palautettujen 
koneiden korjaamiseen. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 

!) Khs 11 p. svysk. 2,064 §. — 2) Khn jsto 9 p. tammik. 3,057 §. — ») Khs 
29 p. toukok. 1,418 §. — 4) S:n 31 p. heinäk. 1,861 §. — 5) S:n 3 p. huhtik. 
876 §. — 6) S:n 13 p. maalisk. 702 §. 
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nousun varalta myönnettiin 1) 1,710 mk:n lisäys valmistavan poikain am-
mattikoulun lämpömäärärahaan. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 2) maaliskuun aikana aloitta-
maan valmistavan poikain ammattikoulun uuden talon rakennustyöt. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu.. Kaupunginvaltuuston valmistavaan 
tyttöjen ammattikouluun perustaman 3) tietopuolisten aineiden opettajan 
viran täyttämistä koskevan, ammattiopetuslaitosten johtokunnan joulu-
kuun 8 p:nä tekemän päätöksen kaupunginhallitus päätti 4) sallia panna 
täytäntöön oikaistuna joulukuun 16 p:nä päivätyssä johtokunnan kirjel-
mässä mainituin tavoin, kuitenkin siten, että, koska valmistavain ammatti-
koulujen vakinaisten opettajain pätevyysvaatimuksien määrääminen ase-
tuksen mukaisesti kuului kauppa- ja teollisuusministeriölle ja koska lisäksi 
tietopuolisten aineiden opettajan pätevyysvaatimukset tultaisiin määrää-
mään kohta vahvistettavassa asetuksessa, niin johtokunnan asettaman jaos-
ton ei tullut käsitellä kyseisen opettajanviran pätevyysvaatimuksia. 

Sen johdosta, että valmistavan tyttöjen ammattikoulun virkaatoimit-
tava johtajatar A.-L. Suomala oli vapautettu johtajattarenvirasta touko-
kuun 21 p:stä lukien, ammattiopetuslaitosten johtokunta oli päättänyt 
jättää viran hoidon kesän ajaksi ja enintään syyslukukauden alkuun saakka 
tarkastaja E. E. Kanerviolle. Tällöin kuitenkin kaupunginhallitus päätti 5) 
kumota mainitun vaalin sekä määrätä, että johtokunnan oli toimitettava 
uusi vaali tällöin huomioonottaen koulun opettajien myöhemmin tekemä 
ilmoitus, että opettaja C. M. Henriksson oli suostuvainen hoitamaan johta-
jattarenvirkaa kertomusvuoden kesällä. Johtokunta määräsikin sittemmin 
opettaja Henrikssonin väliaikaiseksi johtajattareksi syyslukukauden alkuun 
saakka ja kaupunginhallitus päätti6) koulun tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta sallia suorittaa hänelle yhteensä 2,000 mk:n korvauksen johtajat-
taren tehtävien hoitamisesta kahden kesälomakuukauden aikana. 

Kaupunginhallitus päätti7) sallia suorittaa koulun tavanmukaisilla 
kuusiviikkoisilla, tammikuun 13 p:nä alkavilla talousosaston ompelukurs-
seilla ja ompeluosaston talouskursseilla tarvittavan lisäopettajan A. Kilpiän 
palkan koulun tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Vastauksena ammattiopetuslaitosten johtokunnan asiasta tekemään tie-
dusteluun kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa, että johtokunnan koevuo-
deksi valmistavan tyttöjen ammattikoulun pesun- ja silityksenopettajaksi 
v:n 1941 loppuun määräämälle neiti I. Silta-Aholle oli maksettava palkka-
kesäkuun loppuun saakka. 

Koulun tuntiopettajan L. Qrkon anomus palkallisen virkavapauden 
saamisesta synnytyksen vuoksi päätettiin 9) evätä. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnalle päätettiin10) ilmoittaa, että kou-
lun leipomon henkilökunnalle edelleen oli maksettava palkat myös siltä 
ajalta, jolloin leipomon toiminta kesällä oli keskeytyksissä. 

Koulun ruokalan ruokala-apulainen S. Klari, joka ruokalan toiminnan 
supistuttua oli irtisanottu toukokuun 21 p:nä heinäkuun 1 p:stälukien ja joka 
sen jälkeen oli nostanut täyden palkan ja samalla nauttinut kesälomaa koko 
edellä mainittujen päivien välisen ajan, oli sittemmin valittanut irtisano-

*) Khs 16 p. tammik. 166 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 487 §. — 3) Ks. tämän 
kert. s. 48. — 4) Khs 11 p. jouluk. 2,629 § ja 30 o. jouluk. 2,735 §. — 5) S:n 23 p . 
toukok. 1,322 §. — 6) S:n 18 p. syysk. 2,080 §. — 7) S:n 13 p. helmik. 455 §. — 
8) S:n 27 p. kesäk. 1,687 — 9)'S:n 9 p. tammik. 80 §. — 10) S:n 19 p. kesäk_ 
1,661 §. 
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misesta sekä tiedustellut, eikö hänelle kuulunut kuukauden paikka irtisa-
nomisajalta ja lisäksi kuukauden kesälomapalkka. Kaupunginhallitus päät-
ti 1) tällöin yhtyä ammattiopetuslaitosten johtokunnan käsitykseen, että 
valitus oli katsottava aiheettomaksi. 

Kaupunginhallitus päätti 2) myöntyä ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan esitykseen, että valmistavan tyttöjen ammattikoulun talousoppi-
laiden opetuskeittiössä nauttimien, heidän itse valmistamiensa ateriain 
hinta korotettaisiin 1 mk:sta 1: 50 mk:aan. 

Koulutyön ollessa sota-aikana keskeytyksissä kaupunginhallitus päätti3) 
kehoittaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa viipymättä irtisanomaan 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun ompelimon ja leipomon harjoittelijat. 

Kaupunginhallitus päätti4) hyväksyä ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan toimenpiteet v:n 1942 alusta lukien supistaa valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun leipomon toimintaa jättämällä suuri leivinuuni kokonaan 
pois käytännöstä, sulkea leipämyymälä irtisanoen sen myyjätär ja järjes-
täen koulun talousosastolla työtä työttömäksi jäävälle toiselle leipojalle 
sekä vähentää leipomon valvojan palkka 500 mk:sta 250 mk:aan kuukau-
dessa. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 5) 6,600 mk:n lisäyksen valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun vuokramäärärahaan koulun tarveaineiden hoitajan asun-
noksi kertomusvuoden helmikuun 1 p:stä lukien luovutetun ammattikoulu-
talon kuudennessa kerroksessa olevan siihen asti käyttämättömänä olleen 
yhden huoneen ja keittiön vuokraa varten. 

Kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa ammattiopetuslaitosten johto-
kunnalle valmistavan tyttöjen ammattikoulun talon vapautumisesta puo-
lustuslaitoksen käytöstä. 

Kaupunginhallitus päätti 7) suostua Suomen hotelli- ja ravintolakoulun 
käytettävänä olleen, ammattikoulutalon kuudennessa kerroksessa olevan 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun laboratoriokeittiön ottamiseen takai-
sin valmistavan tyttöjen ammattikoulun omaan käyttöön. 

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys oikeutettiin 8) tavanmukaisin 
ehdoin käyttämään valmistavan tyttöjen ammattikoulun taloa yhdistyksen 
kesäkuun 27 p:n ja heinäkuun 2 p:n välisenä aikana pidettävän vuosijuhlan 
osanottajain majoittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti9) suostua eräiden tarpeettomien, tyttöjen 
ammattikoululle kuuluvien tavarain myyntiin sekä erinäisen sen ulla-
kolla olevan romun luovuttamiseen romunkeräykseen. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti10), 
että opetuslaitoksia varten kertomusvuoden talousarvioon merkittyjä 
avustuksia, jotka suoritetaan puolivuosittain tai vuosineljänneksittäin, 
toistaiseksi ei makseta ennenkuin kaupunginhallitus toisin päättää. 

Kaupunginhallituksen yleisjaosto valtuutettiin n ) sittemmin ratkaise-
maan mainitunlaiset kysymykset. 

J. G. Wilckmanin rahaston korkovarain käytön tarkastusta koskeva 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus merkittiin12) tiedoksi. 

!) Khs 11 p. syysk. 2,059 §. — 2) S:n 13 p. marrask. 2,452 §. — 3) S:n 11 
p. syysk. 2,064 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 2,734 §. — 5) S:n 13 p. maalisk. 703 §. — 
6) S:n 25 p. syysk. 2,155 §. — 7) S:n 30 p. jouluk. 2,736 §. — 8) S:n 29 p. toukok. 
1,419 §. — 9) S:n 20 p. maalisk. 757 §. — 10) S:n 27 p. kesäk. 1,699 §. — «) S:n 
31 p. heinäk. 1,857 §. — 12) S:n 30 p. tammik. 322 §. 
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F. J. von Beckerin lahjoitusrahasto. Lähinnä Helsingin sokeainkoulun 
ruotsinkielisen osaston hyväksi työskentelevän Svenska blindskolförenin-
gen yhdistyksen anomus avustuksen saamisesta F. J. von Beckerin lahjoi-
tusrahaston korkovaroista ei antanut1) kaupunginhallitukselle toimenpiteen 
aihetta. Kouluhallituksen tämän jälkeen asiasta tekemään tiedusteluun 
kaupunginhallitus päätti 2) vastata pysyvänsä aikaisemmasssa päätök-
sessään, jonka mukaan kaupunki ei voi myöntää kyseisen lahjoitusrahaston 
korkovaroista avustusta valtion sokeainkoulun osaston ylläpitoon käytet-
täväksi, ottaen lisäksi huomioon, että rahaston korkovaroista 80 % käy-
tettiin Sokeain ystävät yhdistyksen toiminnan avustamiseen3). 

R. Heimbergerin palkintorahasto. Ammattiopetuslaitosten johtokunnalle 
päätettiin 4) ilmoittaa, että R. Heimbergerin palkintorahaston korkova-
roja oli kertomusvuonna käytettävissä yhteensä 3,694: 75 mk. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahasto. K. H. Renlundin stipendi-
ja palkintorahaston korkovaroista myönnettiin 5) kertomusvuonna suo-
menkieliselle työväenopistolle 931 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 
132: 25 mk, yleiselle ammattilaiskoululle 652 mk, kirjapainokoululle 324 
mk ja taideteollisuuskeskuskoululle 431 mk. 

C. F. Ekholmin stipendirahasto. Kaupunginhallitus päätti6) C. F. Ek-
holmin stipendirahaston kertomusvuonna käytettävissä olevista korko-
varoista julistaa haettavaksi kolme 2,750 mk:n suuruista matka-apurahaa 
vähintään kuukauden oleskelua varten ulkomailla sekä aikanaan esittää 
kaupunginvaltuustolle, että näistä apurahoista yksi jaettaisiin suomenkieli-
selle ja kaksi ruotsinkielisille hakijoille. 

Kun kaupunginhallituksen toimesta sittemmin julkaistun kuulutuksen 
johdosta, arvatenkin poikkeuksellisten aikojen vuoksi, ei ilmaantunut 
ainoatakaan apurahan hakijaa, niin hallitus päätti7), että rahaston käy-
tettävissä olevia korkovarasäästöjä ei enää kertomusvuonna julisteta haet-
taviksi vaan että ne yhdessä kertomusvuonna kertyneiden korkovarasäästö-
jen kanssa on käytettävä apurahoina v. 1942. 

G. Pauligin lahjoitusrahasto. Kaupunginhallitus päätti8), että G. Pau-
ligin lahjoitusrahaston korkovaroista ei kertomusvuonna jaeta avustusta 
vaan että sen kertyneet korkovarat siirretään v. 1942 käytettäviksi. 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti·9), että kotitalouslauta-
kunnan tyttökerhojen ohjaajalle, joka siihen asti oli toiminut kertapalkoin, 
kertomusvuoden alusta lukien saataisiin suorittaa 1,600 mk:n suuruinen 
kuukausipalkka. 

Kotitalousneuvoja L. M. Koivisto oikeutettiin 10) tammikuun 13 p:n 
ja helmikuun 13 p:n välisenä aikana Ruotsiin tehtävän opintomatkansa11) 
aj alta saamaan täydet palkkaetunsa 12). 

Kaupunginhallitus päätti·13), että kotitalouslautakunnan kertapalkkaa 
nauttivalle tyttökerhojen ohjaajalle S. Salolle suorittamaa 400 mk:n kal-
liina janlisäyst ä ei peritä takaisin. 

Kasvitarhaviljelyksen edistämistä tarkoittavan käytännöllisen opastus-
toiminnan harjoittamiseen kaupunkilaisperheiden keskuudessa kaupungin-
hallitus myönsi 14) 5,000 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

*) Khs 24 p. heinäk. 1,814 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 2,661 §. — 3) Ks. v:n 1931 kert. 
s. 82. — 4) Khs 23 p. toukok. 1,318 §. —5) S:n 15 p. toukok. 1,282 §. — «) S:n 15 p. tou-
kok. 1,271 §.—7) S:n 6 p. marrask. 2,393 §. — 8)S:n 11 p. syysk. 2,061 §.—9) S:n 6 p. 
helmik. 370 §. — 10) S:n 9 p. tammik. 121 §. — n ) Ks. v:n 1940 kert. s. 116. — 
12) Ks. v:n 1940 kert. s. 116. — 13) Khs 9 p. tammik. 130 §. —14) S:n 3 p. huhtik. 886 §. 
Kunnall. kert. 1941 16 
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Kotitalouslautakunta oikeutettiin 1) järjestämään Hakaniemen torilla 
toriaikana neuvontatoimintaa perheenemännille sekä päätettiin kehoittaa 
kiinteistötoimistoa luovuttamaan tarpeellinen toripaikka lautakunnan käy-
tettäväksi. Sittemmin lautakunta oikeutettiin kyseisen toimintansa 
jatkamiseksi saamaan käyttöönsä joitakin Hakaniemen hallin myymä-
löitä. 

Kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä kotitalouslautakunnan ehdotuk-
sen kotitalousneuvoja I. Grotenfeltin määräämisestä asiamieheksi, jonka 
kanssa sosiaaliministeriön sosiaalinen tutkimustoimisto asettuisi yhteyteen 
uutta elinkustannustutkimusta toimeenpannessaan, kuitenkin huomauttaen 
lautakunnalle, että sen opettajia ja neuvojia saatiin käyttää tilinpitäjien 
neuvojina tutkimuksessa ainoastaan siinä määrin, ettei heidän vakinainen 
opetustyönsä lautakunnan toimeenpanemilla kursseilla siitä häiriintynyt 
eikä sitä varten ollut tarpeen palkata tilapäistä työvoimaa. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuok-
rankorotuksiin myönnettiin 4) 4,900 mk kotitalouslautakunnan Fredri-
kinkadun 16:ssa toimivan opetuskeittiön vuokrankorotuksen suorittami-
seen. 

Mäkelänkadun 45:ssä oleva kotitalouskerholan huoneisto päätettiin 5) 
luovuttaa Vallilan siirtolapuutarhayhdistyksen käytettäväksi sen ompelu-
kerhon kokoontumispaikkana. 

Lastentarhat. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myön-
nettiin 6) apulaistarkastaja L. Rudbäckille maaliskuun 13 p:n ja toukokuun 
10 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan johtaja S. E. Siirala. 

Lastentarhain johtokunta oli myöntänyt opettaja A. Paasiolle sairas-
lomaa v:n 1940 marraskuun 4 p:n ja joulukuun 20 p:n väliseksi ajaksi sekä 
v:n 1941 tammikuun 13 p:n ja helmikuun 13 p:n väliseksi ajaksi, yhdistäen 
lastentarhain joululomaan edellä mainitut sairaslomat. Johtokunnan alis-
tettua kysymyksen opettaja Paasiolle edellä mainitulta sairasloma-ajalta 
maksettavasta palkasta kaupunginhallituksen ratkaistavaksi, hallitus päät-
ti7), että hän saa täyden palkan yhteensä kahden kuukauden ajalta sekä 
sen ylittävältä ajalta 2/3 palkastaan ynnä ikäkorotuksensa. 

Lastentarhain johtokunta oli myöntänyt opettaja S. M. E. Helasvuolle 
palkatonta virkavapautta yksityisasiain vuoksi maaliskuun 1 p:n ja huhti-
kuun 30 p:n väliseksi ajaksi sekä virkavapautta synnytyksen vuoksi tou-
kokuun 1 p:stä lukien, mikä viimeksi mainittu loma kuitenkin johtokunnan 
pöytäkirjassa virheellisesti oli merkitty alkaneeksi huhtikuun 1 p:nä. 
Synnytyksen tapahduttua kesäkuun 19 p:nä, johtokunta oikeutti opettaja 
Helasvuon saamaan täyden palkan toukokuun 8 p:n ja heinäkuun 31 p:n 
väliseltä ajalta, jääden toukokuun 1 p:n ja 7 p:n välinen aika palkattomaksi 
lomaksi ja elokuun 1 p:n ja 31 p:n välinen aika kesälomaksi. Kaupungin-
hallitus päätti8), että palkkaetujen määräämistä koskeva johtokunnan pää-
tös saatiin panna toimeen oikaistuna tarpeellisin tavoin. 

Johtaja A. Stählbergille myönnettiin 9) virkalomaa helmikuun 1 p:n 
ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi sosialiministeriön huoltoasiainosaston. 
naispuolisen lastensuojeluntarkastajan sijaisuuden hoitamista varten. 

Khs 14 p. elok. 1,874 §. — 2) S:n 18 p. syysk. 2,082 §. — 3) S:n 6 p. 
marrask. 2,363 §. — 4) Khn jsto 27 p. maalisk. 3,369 §. — 5) Khs 6 p. helmik. 
372 §. — 6) S:n 3 p. huhtik. 877 § ja 2 p. toukok. 1,111 §. — 7) S:n 13 p. 
helmik. 431 §. — 8) S:n 4 p. syysk.. 2,016 § ja 25 p. syysk. 2,140 §. — 9) S:n 30 
p. tammik. 326 §. 
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Lastentarhain ulkopuolella asuvien lastenhoitajien ja talousapulaisten 
suoritettava korvaus laitoksissa saamastaan ruoasta vahvistettiin maa-
liskuun 1 p:stä lukien 175 mk:ksi kuukaudessa. 

Korottaen lastentarhain ennakkovarain , määrän 150,000 mk:sta 
165,000 mk:aan kaupunginhallitus myönsi2) eri lastentarhoille oikeuden 
ennakkovarain pitämiseen siten, että apulastentarha Aula sai pitää 5,000 
mk, Pasilan lastentarha .4,500 mk, Toukolan lastentarha 3,500 mk, Vallilan 
kunnallinen lastenseimi 5,000 mk, Alku 3,800 mk, Alppimaja 7,300 mk, 
Kaleva 3,500 mk, Kalliorinne 3,500 mk, Kallion suomenkielinen lastentarha 
4,500 mk, Kotikallio 15,000 mk, Kotivara 4,000 mk, Leppäsuo 3,500 mk, 
Onnela 4,500 mk, Pienola 3,500 mk, Päiväpirtti 3,500 mk, Päivölä 4,500 mk, 
Pääskylä 3,500 mk, Rauhala 4,500 mk, Sirkkula 4,500 mk, Suomenlinnan 
lastentarha 3,000 mk, Tapiola 3,500 mk, Toimela 4,000 mk, Touhula 3,500 
mk, Valkama 4,500 mk, Vallila 4,500 mk, Virkkula 3,500 mk, Vuokko 
4,500 mk, Barnabo 3,500 mk, Bertha-Mariahemmet 4,500 mk, Fylgia 4,500 
mk, Hemgård 4,500 mk, Solhem 3,800 mk, Soihälla 4,500 mk, Tomtebo 
3,800 mk ja Ebeneserkoti 13,300 mk. 

V:n 1940 käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kau-
punginhallitus myönsi 36,540 mk:n3) lisäyksen lastentarhain ynnä niiden 
laitosten saman vuoden lämpömäärärahaan sekä 10,757 mk:n 4) lisäyksen 
niiden kertomusvuoden lämpömäärärahaan. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin3) siirtämään lastentarhain ynnä 
niiden laitosten v:n 1940 määrärahasta Kaluston kunnossapito 5,914: 70 
mk niiden määrärahaan Kaluston hankinta. 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin 5) kehoittaa suurperheisten asunto-
kysymyksen järjestelyä suunnitellessaan ottamaan huomioon lastentarhain 
ynnä niiden laitosten huoneistotarpeet. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 2,310 mk lastentarhain kanslian 6) sekä 7,000 mk 
Kalliorinteen lastentarhan 7), 700 mk Solhemin lastentarhan8), 4,900 mk 
Fylgian lastentarhan 9), 12,600 mk Kallion suomenkielisen lastentar-
han10), 10,500 mk Solhällan lastentarhan10), 2,870 mk Barnabon lastentar-
han 1X), 1,960 mk Vuokko nimisen lastentarhan 12), 3,000 mk Touhulan 
lastentarhan 13), 2,310 mk Kalevan lastentarhan 13) ja 630 mk Toukolan 
lastentarhan14) kertomusvuoden vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Sosiaaliministeriölle päätettiin 15) tehdä esitys kertomusvuoden val-
tionavun myöntämisestä lastentarhoille, lastenseimille ja päiväkodeille. 

Merkittiin16) tiedoksi, että valtioneuvostolle jo oli tehty esitys lasten-
tarhain v:n 1940 valtionavun myöntämisestä. 

Kaupunginhallitus päätti17) hyväksyä kaupunginjohtajan toimenpiteet 
lainata Koteja kodittomille lapsille yhdistykselle 200 lastentarhoille kuulu-
vaa lastenvuodetta. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Viipurin paikallisosasto oli 
anonut, että sille sosiaaliministeriön käytettäviksi luovutetuista Ulkomai-

Khn jsto 13 p. maalisk. 3,296 §. — 2) Khs 9 p. tammik. 70 §. — 3) S:n 30 
p. tammik. 313 §. — 4) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 249 §. — 
6) S:n 13 p. helmik. 457 §. — 7) S:n 30 p. tammik. 314 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 
458 §. — 9) S:n 13 p. helmik. 459 §. — 10) S:n 20 p. helmik. 501 §. — n ) S:n 5 
p. kesåk. 1,475 §. — 12} S:n 12 p. kesåk. 1,585. §. — 13) S:n 14 p. elok. 1,915 §. — 
14) S:n 30 p. jouluk. 2,737 §. — 15) S:n 30 p. tammik. 324 §. — 16) S:n 9 p. 
tammik. 133 §. — 17) S:n 3 p. heinåk. 1,709 § ja 17 d. heinåk. 1,776 §. 
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sen avun keskustoimikunnan ulkomailta saaduista lahjavaroista myönnet-
täisiin lastenseimen ja neuvolan järjestämiseksi 79,000 mk tai, mikäli tämä 
ei ollut mahdollista, 53,000 mk lastenseimen perustamista varten siirto-
väen lapsille Helsinkiin. Sosiaaliministeriö oli tällöin kehoittanut Helsingin 
lastensuojelulautakuntaa hankkimaan lastentarhain johtokunnan lausun-
non asiasta ja palauttamaan asiakirjat oman lausuntonsa ohella sosiaali-
ministeriölle. Annettavassa lausunnossaan, joka alistettiin kaupunginhalli-
tuksen tarkastettavaksi, lastentarhain johtokunta huomautti uusien seimien 
perustamisen suotavuudesta, mutta ilmoitti katsovansa, ettei asian nykyi-
sellä asteella ollessa olisi syytä puoltaa uuden, erillisen johdon alaisen 
lastenseimen perustamista. Kaupunginhallitus p ä ä t t i i l m o i t t a a lasten-
tarhain johtokunnalle, ettei sillä ollut mitään selostetunlaisen lausunnon 
antamista vastaan, sekä lastensuojelulautakunnalle, että kunnallislain 
38 §:n 2 momentin mukaisesti oli lautakunnan valtion viranomaisille annet-
tavat esitykset ja lausunnot lähetettävä kaupunginhallituksen kautta. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Apulaiskirjastonhoitaja M. K. Närhi oikeutettiin 2) 
saamaan täysi palkkansa hänelle Viipurin kaupunginkirjaston kirjakokoel-
mien uudelleenjärjestämisen suunnittelua varten myönnetyn yhden viikon 
virkavapauden ajalta. 

Amanuenssi A. M. Pettersson3) ja siivooja V. Honkanen 4) oikeutettiin 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään toimiinsa edellinen 
v:n 1943 toukokuun 2 p:ään ja jälkimmäinen v:n 1942 joulukuun 25 p:ään. 

Kaupunginhallitus oikeutti5) pääkirjaston ja Kallion haarakirjaston 
kummankin edelleen pitämään 500 mk:n vaihtokassaa. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin 30,000 mk:n 6) lisäys kaupunginkirjaston saman 
vuoden lämpömäärärahaan sekä 2,950 mk:n 7) lisäys sen kertomusvuoden 
lämpömäärärahaan. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 1,400 mk8) Pasilan haarakirjaston huoneiston 
vuokrankorotuksen suorittamiseen sekä 3,582 mk 9) Vallilan haarakirjas-
ton huoneiston ylimääräisen yhden kuukauden vuokran suorittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti10) suostua valtion kirjastotoimiston anomuk-
seen saada pääkirjasto talosta käytettäväkseen huone kirjastonhoitajain 
valmistuskurssien pitoon neljän kuukauden ajaksi marraskuun 3 p:stä al-
kaen, suorittaen siivouksesta y.m.s. korvauksen asianomaisille työntekijöille. 

Musiikkilautakunnan v:n 1940 määrärahaa Sääntöpalkkaiset virat pää-
tettiin u ) sallia ylittää 480 mk kalliinajanlisäysten maksamisesta johtuen. 

Kaupunginorkesteri. Avoinna olevaan kaupunginorkesterin johtajan 
virkaan valittiin 12) kapellimestari T. H. Hannikainen. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin13) syyskuun 15 p:stä lukien toistaiseksi 
ja enintään kertomusvuoden loppuun suorittamaan IV trumpetin soitta-

!) Khs 30 p. tammik. 307 §. — 2) S:n 23 p. lokak. 2,318 §. — 3) S:n 27 p. 
kesåk. 1,696 §. — 4) S:n 18 p. syysk. 2,088 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 214 S. — 
6) S:n 16 p. tammik. 168 §. — 7) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 8) Khn jsto 13 p. 
maalisk. 3,306 §. — 9) Khs 23 p. toukok. 1,319 — *<>) S:n 9 p. lokak. 2,232 §. — 

S:n 9 p. tammik. 78 §. — 12) S:n 23 p. tammik. 240 §. — *3) S:n 18 p. iou-
luk. 2,673 §. 
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jalle Y. Syrjälälle 350 mkin kuukausittainen lisäpalkka sotapalvelukseen 
kutsutun I trumpetin soittajan toimen hoitamisesta sekä käyttämään 
tähän tarkoitukseen erään avoinna olevan viran säästynyttä palk-
kaa. 

Kaupunginorkesterin jäsenelle N. Levinille, joka jo oli nauttinut sairas-
lomaa saman sairauden vuoksi v:n 1939 maaliskuun 15 pistä toukokuun 
15 piään, v:n 1940 helmikuun 17 p:stä toukokuun 15 p:ään ja syyskuun 16 
p:stä lokakuun 7 p:ään sekä v:n 1940 marraskuun 30 p:stä v:n 1941 maalis-
kuun 31 piään, siitä huhtikuun 1940 oikeuksin nostaa ainoastaan 2/3 
pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa, myönnettiin jatkettua sairas-
lomaa huhtikuun 1 pistä joulukuun 31 p:ään oikeuksin nostaa 2/3 pohjapal-
kastaan ynnä ikäkorotuksensa. Jäsen Levin oli sitä ennen oikeutettu nosta-
maan täyden palkkansa joulukuulta 1940 ja tammikuulta 1941. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 2) musiikkilautakunnan päätöksen oikeut-
taa jäsen A. Heino, joka jo oli nauttinut sairaslomaa v:n 1939 tammikuun 
10 p:stä helmikuun 25 p:ään sekä v:n 1940 toukokuun 15 pistä 31 piäänja 
joulukuun 11 pistä 21 piään, nostamaan 2/3 pohjapalkastaan ynnä ikäkoro-
tuksensa saman sairauden vuoksi vin 1940 joulukuun 29 pin ja vin 1941 
tammikuun 31 pin välisen sairaslomansa ajalta. 

Jäsen T. Salovuorelle päätettiin3) sallia suorittaa täydet palkkaedut 
hänelle opintomatkan tekemiseksi Berliiniin kesäkuun 15 pin ja elokuun 
15 pin väliseksi ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti 4) sallia suorittaa jäsen R. Kalbekille, joka 
ulkomaalaisena valtionpoliisin toimesta oli suljettu turvasäilöön kesäkuun 
26 pin ja syyskuun 23 pin väliseksi ajaksi ja tällöin nostanut palkkansa 
ainoastaan kesäkuun loppuun, hänen täyden palkkansa heinäkuun 1 pin 
ja syyskuun 23 pin väliseltä ajalta sekä sallia hänen pitää jo nostamansa 
kesäkuun palkan lyhentämättömänä. 

Musiikkilautakunta myönsi sittemmin jäsen Kalbekille sairaslomaa syys-
kuun 23 pistä marraskuun 23 piään täysin palkoin sekä joulukuun 1 pistä 
31 piään oikeuksin nostaa 2/3 pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa. Mu-
siikkilautakunnan tällöin tekemän esityksen, että hän saisi täyden palkkan-
sa myöskin joulukuulta, kaupunginhallitus epäsi 5). 

Kaupunginhallitus päätti6), että helmikuussa rintamalla kadonneen jäsen 
M. Rostamon leskeltä ei ollut perittävä takaisin liikaa maksettua hänen 
miehensä huhtikuun palkkaa, 3,730 mk. 

Jäsenet K. N. Hellman 7) ja A, L. Weisman 8) oikeutettiin säädetyn 
eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkoihinsa vin 1942 kesäkuun 
1 piään. 

Jäsenet V. Halonen, V. Liimatainen, F. Mentl, T. Oras, J. Sante, 
A. Sipilä ja O. Toivio oikeutettiin 9) asumaan kaupungin ulkopuolella yi n 
1942 loppuun. 

Kaupunginorkesterin vin 1940 määrärahoja Sääntöpalkkaiset virat 
ja Palkat päätettiin10) sallia ylittää vastaavasti 4,400 mk ja 1,020 mk kal-
liina j anlisäysten suorittamisesta johtuen. Kertomusvuoden käyttövarois-
taan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupunginhallitus myönsi X1) 

!) Khs 6 p, helmik. 364 §, 2 p. toukok. 1,112 § ja 18 p. syysk. 2,085 §. -
2) S:n 13 p. helmik. 432 §. — 3) S:n 5 p. kesäk. 1,472 §. — 4) S:n 6 p. mar-
rask. 2,369 §. — 5) S:n 11 p. jouluk, 2,654 — 6) S:n 30 p. tammik. 312 §. — 
7) S:n 30 p. lokak. 2,351 §. — 8) S:n 30 p. lokak. 2,352 §. — 9) Khn jsto 11 p. 
jouluk. 4,298 §. — 10) Khs 9 p. tammik. 78 §. — 11) S:n 28 p. elok. 2,012 §. 
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vastaavasti 10,000 mk:n ja 2,000 mk:n lisäykset kaupunginorkesterin sa-
man vuoden vastaaviin määrärahoihin. 

Kaupunginvaltuustolle päätettiin1) puoltaa oikeuden myöntämistä 
orkesterin muiden kulujen määrärahan ylittämiseen 10,000 mk:lla johtuen 
nuottien ostamisesta syyskaudeksi. 

Ohjelmaselostuksien painattamista varten päätettiin 2) orkesterin 
määrärahaa Konserttikustannukset sallia ylittää enintään 5,000 mk. 

Kaupunginhallitus päätti 3) tehdä valtioneuvostolle esityksen 450,000 
mk:n suuruisen valtionavun myöntämisestä kaupunginorkesterille v:ksi 
1942. 

Kaupunginorkesteri päätettiin luovuttaa maksutta esiintymään maa-
liskuun 14 p:nä pidettävässä professori G. Schnéevoigtin jäähyväiskonser-
tissa 4), sotainvaliidien avustamiseksi helmikuun 14 p:nä järjestettävässä 
konsertissa 5), konserttimestari A. Hannikaisen huhtikuun 1 p:nä annetta-
vassa konsertissa6) sekä Suomen punaisen ristin hyväksi toukokuun 18 
p:nä järjestettävässä kreivi H. Konoyen johtamassa konsertissa 7). 

Lisäksi musiikkilautakunnalle päätettiin 8) antaa yleis valtuutus kerto-
musvuonna harkintansa mukaan päättää orkesterin luovuttamisesta sota-
invaliidien avustamiseksi yleensä järjestetyissä hyväntekeväisyyskonser-
teissa. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin 9) toistaiseksi jakamaan täällä oleville 
suomalaisille ja saksalaisille sotamiehille ja alipäällystölle kaupunginor-
kesterin kansankonsertteihin enintään 50 maksutonta pääsylippua kon-
serttia kohden. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1940 korkovarat 
päätettiin10) käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämi-
seksi tarkoitettuja varoja jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen 
taideyhdistyksen palkinto- ja ostolautakunnalle kummallekin annettiin 
86,650 mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författarföre-
ning yhdistykselle kummallekin 43,325 mk; Samalla päätettiin ilmoittaa 
avustusten saajille, että niiden ilmoitettua, millä tavalla ne olivat päättä-
neet jakaa saamansa varat, asianomaiset henkilöt saivat nostaa osuutensa 
rahatoimistosta, sekä, että jos näitä varoja siirrettiin yhdistysten rahastoi-
hin, oli niiden käytöstä aikanaan tehtävä tilitys kaupunginhallitukselle. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan 1X), Suomen kirjailijalii-
ton 12) ja Finlands svenska författarförening 13) yhdistyksen selostukset 
kertomusvuonna saamiensa korkovarain käytöstä merkittiin tiedoksi. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti 10), 
että kertomusvuoden talousarvioon merkittyjä sivistyslaitosten avustuksia, 
jotka suoritetaan puolivuosittain tai vuosineljänneksittäin, ei makseta 
toistaiseksi ennenkuin kaupunginhallitus toisin päättää. 

Kaupunginhallituksen yleisjaosto valtuutettiin 14) sittemmin ratkaise-
maan mainitunlaätuiset kysymykset. 

Rahatoimistoa päätettiin 14) kehoittaa suorittamaan Helsingin kansan-
teatterille vallitsevan sotatilan sen toimintaan aiheuttamista rajoituksista 

!) Khs 6 p. maalisk. 651 §. — 2) S:n 9 p. lokak. 2,220 §. — 3) S:n 27 p. hel-
mik. 562 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 563 §. — 5) S:n 27 p. maalisk. 836 §. — 
·) S:n 15 p. toukok. 1,224 §. — 7) S:n 27 p. helmik. 563 §. —8) S:n 18 p. syysk. 
2,086 §. — 9) S:n 6 p. maalisk. 645 §. — 10) S:n 12 p. kesäk. 1,591 §. — u ) S:n 
17 p. huhtik. 1,013 §. — 12) S:n 27 p. maalisk. 835 §. — 13) S:n 27 p. kesäk. 
1,699 §. — 14) S:n 31 p. heinäk. 1,857 §. 
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ja supistuksista huolimatta Kolmannen erän sitä varten talousarviossa ole-
vasta avustusmäärärahasta eli 100,000 mk. 

Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan selostus sille myönnetyn avus-
tuksen käyttämisestä merkittiin tiedoksi. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 
Kiinteistotoimiston viranhaltijat. Tonttiosaston päälliköksi valittiin 2) 

insinööri H. V. Rahtu. 
Siltä varalta, että kiinteistotoimiston kansliaosaston sihteeri T. S. 

Törnblom joutuisi sotapalvelukseen, kaupunginhallitus määräsi3) vara-
tuomari V. Vartiovaaran hoitamaan hänen virkaansa siksi kuin kiinteistö-
lautakunta oli määrännyt hänelle sijaisen. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin ylittämään kiinteistölautakunnan ja 
kiinteistotoimiston määrärahaa Tilapäistä työvoimaa tarvittavin määrin 
arkkitehti C. Meuschenin ja piirtäjä R. Frankenhäuserin palkkaamiseksi 
heinäkuun 1 p:stä vuoden loppuun asemakaavaosastolle 4) sekä tilapäisen 
toimistoapulaisen palkkaamiseksi kansanpuisto-osastolle 5). 

Merkittiin6) tiedoksi, että maatalousosaston apulaisagronoomi T. U. 
Toukomaa, joka väliaikaisesti oli vapautunut pika-asutustehtävistä ja 
tammikuun 15 p:nä ryhtynyt virkaansa hoitamaan, jälleen maaliskuun 
4 p:stä alkaen oli määrätty siirtymään pika-asutustehtäviin. . 

Säädetyn eroamisiän saavutettuaan oikeutettiin talo-osaston rakennus-
mestari S. Lahtinen 7) edelleen jäämään virkaansa syyskuun 1 p:ään 
1942 sekä siivooja L. Wahlberg 8) samoin syyskuun 24 p:ään 1942. 

Talo-osaston toimistoapulainen A. Boehm oikeutettiin9) asumaan 
kaupungin ulkopuolella v:n 1942 loppuun. 

Kiinteistölautakunnan esitettyä, että talonmiehille, joilla ei ollut muuta 
palkkaa kuin vapaa asunto, maksettaisiin vuokrankorotusta vastaava pal-
kankorotus, kaupunginhallitus päätti"10), että mainittujen talonmiesten 
palkkaa ei koroteta. 

Elintarvikekeskuksen ja työtupain toimitalon henkilökunta. Kaupun-
ginhallitus päätti X1) oikeuttaa kiinteistölautakunnan käyttämään elin-
tarvikekeskuksen Helsinginkadun 24:ssä olevan uuden talon henkilökun-
nan kertomusvuoden palkkoihin enintään 50,000 mk ylittäen kiinteistö-
toimiston talo-osaston hallinto- ja hoitomäärärahaa Tilapäistä työvoimaa 
sekä kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuoden lopussa tekemään esityksen 
tarvittavan lisämäärärahan myöntämisestä mainitulle tilille. 

Perunain y:m. säilytyspaikkojen vartiointi. Kiinteistölautakunta oi-
keutettiin suorit tamaan1 2) Suvilahdenkadun 4:ssä olevien perunain ja 
juurikasvien säilytyspaikkojen vartijan palkka kiinteistotoimiston talo-
osaston hallinto- ja hoitomäärärahasta Tilapäistä työvoimaa sekä vuoden 
lopussa anomaan mahdollisesti tarvittavaa tilin ylitysoikeutta. 

M Khn jsto 25 p. syysk. 4,049 §. — 2) Khs 20 maalisk. 730 §. — 3) S:n 19 
p. kesäk. 1,609 §. — 4) S:n 19 p. kesäk. 1,649 §. — 5) S:n 2 p. lokak. 2,175 §. — 
«) S:n 6 p. maalisk. 633 §. — 7) S:n 30 p. tammik. 282 § ja 18 p. jouluk. 2,688 §. — 
«) S:n 29 p. toukok. 1,402 §. — 9) Khn jsto 18 p. jouluk. 4,314 §. — 10) S:n 14 
p. elok. 3,884 §. — ir) Khs 23 p. toukok. 1,302 §. — 12) S:n 20 p. marrask. 
2,508 §. 


