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let. Hyväksyen sittemmin kaupunginhallituksen toimenpiteet asiassa kaupunginvaltuusto 
yleisistä käyttövaroistaan myönsi lastensuojelulautakunnan käytettäväksi kaupungin 
osuuden kyseisiin menoihin, 318 750 mk. 

Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen. Kaupunginvaltuusto myönsi 2) 
Koteja kodittomille lapsille, joka oli saanut Ruotsista varoja käytettäviksi pääasiallisesti 
elintarpeiden ostamiseksi ulkomailta, yhdistyksen toimesta kertomusvuoden maaliskuun 
16 p:stä lukien Helsingissä järjestämän, heinäkuun loppuun saakka jatkettavaksi suunni-
tellun 1 000 lapsen ruokinnan aiheuttamien jakelukustannusten peittämiseksi, pääluok-
kaan Lastensuojelu sisältyvää edellä mainitun yhdistyksen avustusmäärärahaa ylittäen, 
90 000 mk:n suuruisen avustuksen ehdoin, että yhdistyksen Ruotsista saamilla varoilla 
avustettavat perheet ilmoitettiin huoltolautakunnan rekisteröitäviksi. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston määrärahaa Kesälomasi jäiset päätett i in3) 
sallia ylittää 1 475 mk. 

Työnvälitystoimisto. Työnvälitystoimiston v:n 1941 tarverahoja päätetti in4) sallia 
ylittää 17 740: 15 mk. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle 
päätettiin antaa puoltavat lausunnot seuraavien yhdistysten anomuksista saada harjoit-
taa työnvälitystä: 

Suomen sairaanhoitajatarliiton anomuksesta saada edelleen koko maassa välittää 
työpaikkoja jäsenilleen 10 mk:n korvauksin kerralta muuten, mut ta jos välitys tapahtui 
yksityishoitoon 2 mk:n korvauksin hoitovuorokaudelta5); 

Suomen sairaanhoitaj ataryhdistyksen anomuksesta saada edelleen välittää työpaikkoj a 
jäsenilleen perien välitysmaksuna kultakin välitykseltä 2 mk työpäivää kohden 5); 

Vankeusyhdistyksen anomuksesta saada koko maassa kaikilla työaloilla harjoit taa 
maksutonta työnvälitystä työpaikkojen hankkimiseksi vankiloista vapautuneille ja eh-
dollisesti tuomituille rikollisille5); 

Naisten työvalmiusliiton anomuksesta saada sodan aikana harjoit taa maksutonta 
työnvälitystä koko maassa naistyövoiman sijoittamiseksi tarpeen mukaan5); sekä 

Suomen ravintoloitsijain liiton anomuksesta saada edelleen v:n 1943 aikana maksutto-
masti välittää työvoimaa jäsenravintoloilleen6). 

Kansanhuoltolautakunta. Kansanhuoltolautakunnan v:n 1941 määrärahoja Valaistus 
ja Kaluston hankinta päätettiin sallia ylittää vastaavasti 14 000 mk7) ja 8 000 mk 7 ) 
sekä kertomusvuoden määrärahoja Valaistus ja Painatus ja sidonta vastaavasti enintään 
8 000 mk 8 ) ja enintään 50 000 mk 8 ) . 

Kaupunginvaltuusto myönsi7) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 
82 902: 50 mk kansanhuoltolautakunnan käytettäväksi mainitun vuoden syksyllä toimi-
tetun ostokorttijakelun kustannusten peittämiseksi. 

Kansanhuoltotoimisto. Kansanhuoltoministeriö oli kesäkuun 10 p:nä 1941 vahvistanut 
kaupunginvaltuuston hyväksymän 9) Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesäännön 
ehdoin, että kansanhuoltotoimiston johtosääntö, mikäli siinä määrättiin kansanhuolto-
lautakunnan alaisen viran- tai toimenhaltijan ottaminen muun kuin mainitun lautakun-
nan tehtäväksi, tältä osaltaan alistettiin kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi. 
Sittemmin kaupunginvaltuusto hyväksyi10) kaupunginhallituksen ehdotuksen Helsin-
gin kaupungin kansanhuoltotoimiston johtosäännöksi11) alistaen sen 21 §:n, sikäli kuin 
se koski kansanhuoltotoimiston apulais toimistopäällikön ja kansanhuoltolautakunnan 
sihteerin valitsemista, kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi. 

Kansanhuoltotoimiston toimistopäällikönvirkaan valittiin 12) lakitieteenkandidaatti 
T. Aura, jonka valtuusto kuitenkin sittemmin anomuksesta marraskuun 1 p:stä lukien 
jälleen vapaut t i 13) tästä tehtävästään. 

!) Kvsto 22 p. huhtik. 24 §. — 2) S:n 17 p. kesåk. 24 §. — 3) S:n 17 p. kesåk. 30 §. — 4) S:n 
13 p. toukok. 23 §. — 5) S:n 11 p. maalisk. 5 §. — 6) S:n 26 p. elok. 12 §. — 7) S:n 28 p. 
tammik. 53 §. — 8) S:n 18 p. marrask. 20 §. — 9) Ks. v:n 1941 kert. s. 43. — 10) Kvsto 28 p. 
lokak. 16 §. —1 1) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 193 ja v:ri 1941 pain. asiakirj. n:o 3. — 12) Kvsto 
28 p. tammik. 12 §. — 13) S:n 28 p. lokak. 10 §. 
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Uuden polttoainepäällikön ja varapolttoainepäällikön asettaminen. Myönnettyään kesä-
kuun 10 p:nä kaupungin polttoainepäällikölle E. Hj. Rydmanille pyynnöstä eron tästä 
hänen virastaan ja nimitetty ään hänen seuraajakseen siihenastisen varapolttoainepäälli-
kön H. Willmanin kansanhuoltolautakunta valtioneuvoston polttoaineen hankinnan ja 
jakelun keskittämisestä ja polttoainepäällikön asettamisesta kuntiin lokakuun 11 p:nä 
1941 tekemän päätöksen mukaisesti alisti edellä mainitun päätöksensä kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyen kansanhuoltolautakunnan puheena olevan pää-
töksen valtuusto määräsi polttoainepäällikön vaihdoksen tapahtuvaksi vasta heinäkuun 
10 p:nä sekä vahvisti polttoainepäällikkö Willmanille suoritettavan palkkion 100 mk:ksi 
päivältä, ollen se maksettava kansanhuoltolautakunnan tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta. 

Myöhemmin valtuusto hyväksyi2) kansanhuoltolautakunnan päätöksen määrätä 
metsänhoitaja P. B. Mansnerin kertomusvuoden elokuun 1 p:stä lukien varapolttoaine-
päälliköksi ja vahvistaa hänelle kansanhuoltolautakunnan tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta suoritettavan palkan 5 000 mk:ksi kuukaudessa ilman kalliinajanlisäyksiä. Kan-
sanhuoltoministeriö hyväksyi lokakuun 5 p:nä varapolttoainepäällikön vaalia koskevan 
valtuuston päätöksen, mikä merkittiin tiedoksi3). 

Keskusperunavaraston rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i4) merkitä v:n 
1943 talousarvioon 4 350 000 mk keskusperunavaraston rakentamiseksi oikeuttaen kau-
punginhallituksen käyttämään nämä varat jo kertomusvuonna. Samalla annettiin 
kaupunginhallitukselle tehtäväksi tutkia, missä määrin kaupungissa ennestään oli peru-
nan ja juurikasvien varastoimismahdollisuuksia, sekä sen jälkeen tehdä ehdotus riittä-
vän varastoimistilan hankkimisesta. 

Joukkoruokinnan järjestäminen. Kaupunginhallitus oli päät tänyt 5), että kaupungissa 
n. 1 kuukauden aikana toukokuun 11 p:stä lukien jaetaan lapsille sen kuukauden loppuun 
saakka, jolloin he täyt tävät ensimmäisen ikävuotensa ja v. 1925 tai sen jälkeen syntyneille 
lapsille heidän täytettyään ensimmäisen ikävuotensa sekä raskaana oleville tai imettä-
ville naisille, keskimäärin n. 40 000 henkilölle, päivittäin n. % litran suuruinen, elintar-
vikekeskuksen kansanhuoltomisteriön tarkoitukseen luovuttamista ruoka-aineista val-
mistama juuresmuhennosannos kaupungin eri osissa sijaitsevista lihamyymälöistä, ollen 
annoksen hinta 2: 75 mk, mihin lisäksi tuli 15 p kuljetuskustannuksia ja 10 p jakelu-
kustannuksia annosta kohden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6)« kaupunginhallituksen 
toimenpiteet sekä päätti, et tä kaupunki suorittaa ruoan kuljetus- ja jakelukustannukset 
myöntäen niiden peittämiseksi yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 300 000 mk. 

Kaupungin liittyminen polttoturvetuotantoa varten perustettavan osuuskunnan jäseneksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti7), et tä kaupunki liittyy polttoturvetuotantoa varten perustet-
tavan osuuskunnan jäseneksi, sekä että tarkoitusta varten merkitään v:n 1943 talousarvioon 
yhteensä 5 100 000 mk:n suuruinen määräraha, joka saadaan käyttää jo kertomusvuonna. 

Kaupungin liittyminen Helsingin polttopuun hankintajärjestön jäseneksi. Kaupungin-
valtuusto hyväksyi 8) kaupunginhallituksen päätöksen 9) kaupungin liittymisestä" Helsin-
gin polttopuun hankintajärjestön jäseneksi. 

Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto. Väestönsuojelulautakunnan ja sen toimiston 
määrärahaa Kesälomasijaiset päätettiin 10) sallia ylittää 3 377: 35 mk kesälomasijaisen 
palkkaamiseksi 5 viikoksi eräälle kertomusvuoden heinäkuun 4 p:nä virastaan eroavalle 
väestönsuojelutoimiston toimistoapulaiselle, sisältyen edellä mainittuun loma-aikaan 2 
viikoa kesälomaa v:lta 1941 ja 3 viikkoa v:lta 1942. * 

Väestönsuojelulautakunnan ja sen toimiston määrärahaa Hälytys- ja viestitys ver-
koston kunnossapito ja johtovuokra päätettiin sallia ylittää enintään 150 000 mk 1 1) 
sekä määrärahaa Kalliosuo jäin lämmitys, tuuletus ja kunnossapito 793 300 mk12) ja määrä-
rahaa Yleisten suojakaivantojen puhtaana- ja kunnossapito 200 700 mk 12). 

Kaupunginvaltuusto päätti1 3) siirtää v:n 1941 talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
mattomat pääomamenot lukuun Perushankinnat sisältyvän, Lyhytaaltoradiopuhelin 
väestönsuojelumuodostelmille nimisen, 120 000 mk käsittävän määrärahan kertomus-
vuonna käytettäväksi. 

!) Kvsto 17 p. kesäk. 7 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 32 §. — 3) S:n 28 p. lokak. 3 §. — 4) S:n 
3 p. kesäk. 14 §. — 5) Ks. tämän kert. I. s. 142. 6) Kvsto 13 p. toukok. 19 §. — 7) S:n 3 p. kesäk. 
19 §. — 8) S:n 17 p. kesäk. 22 §. — 9) Ks. tämän kert. I. s. 82. —10) Kvsto 17 p. kesäk. 31 §. — 
xl) S:n 18 p. marrask. 21 §. — 12) S:n 17 p. kesäk. 32 §. — 13) S:n 11 p. maalisk. 27 
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'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupungin-
valtuusto myönsi1) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 694 121 mk. 

Työvoimalautakunta. V:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto, niitä 
ylittäen, myönsi2) 446 008: 55 mk työvoimalautakunnan mainitun vuoden ennakkotilin 
tasoittamiseen. 

Avustukset. Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginval-
tuusto myönsi3) 50 000 mk:n avustuksen Helsingin ja sen ympäristön.työvalmiustoimis-
tolle. 

Valtuuston yleisistä käytövaroista myönnettiin4) 50 000 mk:n suuruinen avustus 
Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton invaliidien lomakodin paikaksi kaupun-
gilta vuokraaman Tuurholman yksinäistilan osan vuokran maksamiseen. 

Siirtolaisten väliaikaisesta majoittamisesta sekä heidän pysyväisten asuntojen saan-
nistaan huolehtivien, v:n 1940 alussa perustettujen siirtoväen majoitus- ja vuokraus-
toimistojen menojen peittämiseksi valtuusto osoitti5) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, 
niitä ylittäen, vastaavasti 114 621:60 mk ja 167 153: 25 mk.* 

Valtuusto päätt i6) myöntää yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 136 430: 10 
mk:n suuruisen määrärahan lisäavustuksena Helsingin maatalouskerhoyhdistykselle sen 
toiminnan avustamiseksi kertomusvuonna, ehdoin että: 

avustusmääriin sisältyvät maanvuokran suorittamista ja kyntötöitä varten tarkoi-
tetut erät suoritettiin kiinteistötoimistolle, joka huolehti mainittujen töiden suorittami-
sesta; 

että yhdistys viimeistään v:n 1943 tammikuun kuluessa esitti kiinteistölautakunnan 
tarkastettavaksi täydellisen tilityksen sillä avustuksissa huomioonotettujen seikkojen 
suhteen olleista kuluista; sekä 

yhdistys sitoutui luovuttamaan sen käyttöön annettaville alueille rakennettavat 
rakennukset täydellä omistusoikeudella kaupungille vuokra-ajan päätyt tyä. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) kaupunginhallituksen toimenpiteen 
myöntää ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajalle R. Malmbergille sairaslomaa loka-
kuun 1 p:n ja joulukuun 20 p:n väliseksi ajaksi viransijaisenaan mainittujen koulujen 
opettaja G. Cavonius. 

Tammikuun 1 p:stä 1943 lukien päätettiin 8) siirtää kansakoulujen 56 palkkaluokkaan 
kuuluvat siivoojan virat 54 palkkaluokkaan sekä 57 palkkaluokkaan kuuluvat siivoojan-
virat 55 palkkaluokkaan. 

Valtuusto päätt i9) tammikuun 1 p:stä 1943 lukien perustaa Kaisaniemen kansakou-
luun uuden 55 palkkaluokkaan kuuluvan siivoojan viran. 

Kertomusvuoden syyslukukauden alusta lukien päätettiin10) vahvistaa kansakoulujen 
opettajille maksettavat tuntipalkkiot ala- ja yläkoulussa 30 mk:ksi ja jatkokoulussa 36 
mk:ksi. 

Valtuusto päätt i1 1) alentaa suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen luokkien oppi-
lasluvun alimman keskimäärän lukuvuonna 1942/43 33:sta 31:een. 

Valtuusto päätti12) muuttaa aikaisempaa päätöstään13) ruotsinkielisten kansakoulu-
jen ja ruotsinkielisen apukoulun psykiatrista hoitoa tarvitsevien oppilaiden siirtämisestä 
Samfundet folkhälsan i svenska Finland nimisen yhdistyksen sielunterveydellisen neu-
vontatoimiston hoidettaviksi siten, että kaupunginhallitus oikeutettiin tekemään yh-
distyksen kanssa sopimus lukuvuosiksi 1942/43 ja 1943/44 mainitussa aikaisemmassa 
päätöksessään tarkemmin mainituin ehdoin sekä sellaisin lisäehdoin, että neuvontatoimis-
ton lääkärin vaihtuessa kyseisen sopimuksen voimassaoloaikana uuden lääkärin nimittä-
minen oli alistettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Kvsto 28 p. tammik. 27 §. — 2) S:n 11 p. maalisk. 32 §. — 3) S:n 1 p. huhtik. 10 §. — 
4) S:n 18 p. helmik. 19 §. — 5) S:n 11 p. maalisk. 30 §. — 6) S:n 18 p. marrask. 8. §. — 7) S:n 
28 p. lokak. 9 §. — 8) S:n 16 p. syysk. 20 §. — 9) S:n 16 p. syvsk. 20 §. — 10) S:n 16 p. syysk. 
31 §• — u ) S:n 7 p. lokak. 18 §. — 12) S:n 16 p. jouluk. 31 §. — 13) Ks. v:n 1941 kert. s. 46. 


