
36 " 1. Kaupunginvaltuusto 

'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. 
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Suomenkielisten kansakoulujen v:n 1941 määrärahoja Painatus ja sidonta ja Suora-
naiset avustukset päätettiin sallia ylittää vastaavasti 5 500 mk ja 150 000 mk. 

Valtuusto päätt i 2) sallia ylittää ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1941 määrärahaa 
Oppilaiden kesävirkistys 65 000 mk oppilaiden kesävirkistyssiirtolain ylläpitämiseksi 
edelleen syyskuun aikana. 

Suomenkielisten kansakoulujen kertomusvuoden määrärahaa Lämpö päätettiin3) 
sallia ylittää enintään 1 000 000 mk. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kertomusvuoden määrärahaa Lämpö päätettiin 
sallia ylittää enintään 172 000 mk 4) sekä määrärahaa Oppilaiden kesävirkistys enintään 
100 000 m k 5 ) mainittujen kansakoulujen kesäsiirtolatoiminnan ylläpitämiseksi kerto-
musvuoden syyskuun aikana. 

Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnat oikeutettiin ylittä-
mään kansakoulujen yhteisiin menoihin sisältyvää määrärahaa Koulupuutarhat 90 000 
mk6) yhden ilmaisen lämpimän aterian jakamiseksi päivittäin kertomusvuoden kesän 
aikana sellaisille koulupuutarhoissa työskenteleville vähävaraisille kansakouluoppilaille, 
jotka opettajiensa ilmoituksen mukaan edellisenä lukukautena olivat koulussa saaneet 
ilmaista ruokaa tai muuta avustusta, oikeuttaen samalla muutkin koulupuutarhain oppi-
laat nauttimaan samanlainen ateria maksua vastaan, sekä niinikään kansakoulujen 
yhteisiin menoihin sisältyvää määrärahaa Korvaus muille kunnille Helsingin kaupungista 
kotoisin olevien kansakouluoppilaiden koulunkäynnistä enintään 10 000 m k 7 ) . 

Eläkkeellä olevien kansakouhmopettäjäin kalliinajanlisäykset. Kaupungin entisille kan-
sakoulunopettajille maksamista kaupungin eläkesäännön mukaisista eläkkeistä oli mai-
nitun eläkesäännön 11 §:n mukaisesti vähennettävä valtion heille suorittama eläke. 
Tälle aikaisemmin 1 000 mk:n suuruiselle määrälle valtio v:n 1941 syyskuussa oli aikanut 
maksaa 200 mk:n kalliinajanlisäystä takautuvasti mainitun vuoden tammikuun 1 p:stä 
lähtien. Kaupunginvaltuusto päätt i 8) tällöin, että selostetulla tavalla liikaa nostettuja 
kalliinajanlisäyksiä ei peritä takaisin. 

Kaupungin entisille kansakoulunopettajille maksamista kaupungin eläkesäännön 
mukaisista eläkkeistä oli aikaisemmin eläkesäännön 11 §:n mukaisesti vähennetty valtion 
suorittama eläke samasta virasta, 1 000 mk kuukaudessa, mut ta sen jälkeen kun sekä kau-
punki että valtio olivat ruvenneet suorittamaan myöskin eläkkeille kalliinajanlisäyksiä, 
oli kaupungin eläkesäännön mukaisesta bruttoeläkkeestä sille tulevine kalliinajanlisäyk-
sineen vähennetty valtion eläke valtion sille suorittamme kalliinajanlisäyksineen. Eräi-
den eläkkeennauttijain tehtyä tä tä menettelyä koskevan valituksen kaupunginvaltuusto 
päätt i 9), et tä eläkkeitä kansakoulunopettajille maksettaessa kertomusvuoden kesäkuun 
1 p:stä alkaen suoritetaan näille eläkkeille valtuuston päät tämät kalliinajanlisäykset 
ainoastaan kaupungin suorittamalle osalle peruseläkkeistä. 

Työväenopistot. Kaupunginvaltuusto päätt i 10) kertomusvuoden syyslukukauden 
alusta lukien vahvistaa työväenopistojen opettajille maksettavat luento- ja tuntipalkkiot 
siten, että kaksoisluennosta maksettiin 400 mk, luennosta opistojen suurissa juhlissa 300 
mk, muusta luennosta 250 mk, luentopiiritunnista 125 mk, opintopiiritunnista 45—50 mk, 
luentolauluillasta 80 mk ja korjaustunnista 30—40 mk. 

Ammattiopetuslaitosten opettajain tuntipalkkain korottaminen. Kaupunginvaltuusto 
p ä ä t t i u ) vahvistaa alla mainittujen ammattiopetuslaitosten opettajain tuntipalkat 
syyslukukauden alusta lukien seuraaviksi: valmistavassa poikain ammattikoulussa työ-
pä jaopettajille 32 mk, teoreettisten aineiden opettajille 36—39 mk ja insinööreille ja arkki-
tehdeille 47 mk, valmistavassa tyttöjen ammattikoulussa ja yleisessä ammattilaiskoulussa 
teoreettisten aineiden opettajille 36—39 mk, nuoremmille insinööreille 42—47 mk, insi-
nööreille ja arkkitehdeille 47 mk ja lääkäreille 78 mk, kirjapainokoulussa 36—39 mk sekä 
taideteollisuuskeskuskoulussa 36—47 mk. 

Yleinen ammattilaiskoulu. Yleisen ammattilaiskoulun tarverahoja päätettiin 12) sal-
lia ylittää 1 000 mk. 

Kirjapainokoulu. Kaupunginvaltuusto päätti13) tammikuun 1 p:stä 1943 lukien siirtää 

Kvsto 28 p. tammik. 47 §. — 2) S:n 18 p. helmik. 24 §. — ®) S:n 16 p. jouluk. 35 §. — 
4) S:n 16 p. jouluk. 36 §. — 5) S:n 26 p. elok. 32 §. — 6) S:n 3 p. kesäk. 20 §. — 7) S:n 16 p. 
jouluk. 35 §. — 8) S:n 28 p. tammik. 17 §. — 9) S:n 13 p. toukok. 18 §. — 10) S:n 16 p. 
syysk. 31 §. — n ) S:n 18 p. marrask. 15 §. — 12) S:n 16 p. jouluk. 37 §. — 13) S:n 16 p. syysk. 
21 §. 
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kirj apainokoulun alempaan palkkaluokkaan kuuluvan latoj a-ammattiopettaj anviran 
33 palkkaluokasta 31:nteen. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan v:ksi 1941 kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, m y ö n s i 2 654: 75 mk valmista-
van tyttöjen ammattikoulun varattomille oppilaille mainittuna vuonna jaetun ruoan 
maksamiseen. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun kertomusvuoden tarverahoja päätetti in2) 
sallia ylittää 4 000 mk. 

Lastentarhat. Lastentarhain kokopäiväosastojen lukumäärän osoittauduttua liian pie-
neksi kaupunginvaltuusto päätt i3) kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien: 

muuttaa Kallion suomenkielisen lastentarhan ja Tomtebon lastentarhan kummankin 
yhden osaston 25 lapselle tarkoitetuksi kokopäiväosastoksi sekä lakkauttaa lastentarha 
Vuokon yhden 25 lapsen osaston ja perustaa yhtä suuren kokopäiväosaston lastentarha 
Alkuun; 

siirtää lastentarha Vuokon yhden opettajan- ja yhden aputytönviran lastentarha 
Alkuun; 

siirtää Kallion suomenkielisen lastentarhan 55 palkkaluokan mukaisen talousapulai-
sen viran sekä Alku ja Tomtebo nimisten lastentarhain 56 palkkaluokkaan kuuluvat 
talousapulaisenvirat 54 palkkaluokkaan; 

korottaa Kallion suomenkielisen lastentarhan sekä Alku ja Tomtebo nimisten lasten-
tarhain johtajattarien palkkioita 600 mk:11a vuodessa; sekä 

myöntää pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä käyttövaroistaan 45 000 mk kolmen 
edellä mainitun kokopäiväosaston perustamiskustannuksiin, edellä mainituista käyttö-
varoistaan 600 mk:n lisäyksen lastentarhain ynnä niiden laitosten määrärahaan Palkkiot 
palkkion suorittamiseksi kyseisten kolmen lastentarhan johtajattarille uusien koko-
päiväosastojen hoitamisesta kertomusvuoden syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 
välisenä aikana sekä käyttövaroistaan uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin 
1 200 mk kyseisten kolmen talousapulaisen palkankorotusten suorittamiseksi samalta 
ajalta. 

Myöhemmin valtuusto päätt i4) : 
perustaa Toukolaan syyskuun 1 p:stä 1943 lukien lastenseimen 20 lapselle; 
perustaa lastenseimeä varten syyskuun 1 p:stä 1943 lukien yhden 35 palkkaluokkaan 

kuuluvan opettajanviran, kaksi 51 palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa ja 
yhden 54 palkkaluokkaan kuuluvan talousapulaisenviran; 

merkitä lastenseimen ylläpitämistä varten v:n 1943 talousarvioon menopuolelle 49 315 
mk ja tulopuolelle 8 500 mk; ja 

merkitä lastenseimen perustamiskustannuksia varten v:n 1943 talousarvioon 71 500 
mk; sekä -

perustaa Porvoonkadun seuduille syyskuun 1 p:stä 1943 lukien päiväkodin 50 suomen-
kieliselle kouluikäiselle lapselle; ' 

perustaa päiväkotia varten syyskuun 1 p:stä 1943 lukien kaksi 35 palkkaluokkaan 
kuuluvaa opettajanvirkaa, yhden 54 palkkaluokkaan kuuluvan lastenhoitajanviran ja 
yhden 54 palkkaluokkaan kuuluvan talousapulaisenviran; 

merkitä päiväkodin ylläpitämistä varten v:n 1943 talousarvioon menopuolelle 52 733 
mk ja tulopuolelle 5 000 mk; ja 

merkitä päiväkodin perustamiskustannuksia varten v:n 1943 talousarvioon 67 500 mk. 
Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisäl-

tyvää määrärahaa Leppäsuon seimen ja koulukodin huoneiston kunnostaminen pää-
tettiin 5) sallia ylittää enintään 35 000 mk Kalmistokadun 5:ssä olevan Leppäsuon hu-
vilan toisessa kerroksessa olevan kaksion sisustamiseksi Leppäsuon lastentarhan johta-
jattarelle vuokrattavaksi asuinhuoneistoksi. 

Lastentarhain ynnä niiden laitosten määrärahaa Lasten kesävirkistys päätettiin 
sallia ylittää 25 000 mk6) sekä myöhemmin vielä 83 300 mk 7) lastentarhain kesäsiirtolain 
kohonneiden ylläpitokustannusten peittämiseksi kertomusvuoden aikana. 

!) Kvsto 28 p. tammik. 30 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 37 §. — 3) S:n 22 p. huhtilc. 25 §. — 
<) S:n 17 p. kesäk. 25 §.—5) S:n 26 p. elok. 33 §. — 6) S:n 13 p. toukok. 21 §. — 7) S:n 16 p. 
jouluk. 38 §. 
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Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin v:n 1941 toimintakertomus 
hyväksyttiin 1). 

Avustukset. Pääluokkaan Opetustoimi sisält jmstä käyttövaroistaan kaupunginvaltuus-
to myönsi2) 16 748 mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Helsingin käsityöopiston 
Kulmakadun 5:ssä ja Töölönkadun 28:ssa olevien huoneistojen kertomusvuoden vuokran-
korotusten maksamiseen. 

Kultaseppäkoulun anottua yhteensä 8 000 mk:n suuruista lisäavustusta huoneisto-
vuokransa korotuksesta sekä sähkön ja kaasun kulutuksesta aiheutuvien menojensa peit-
tämiseen, valtuusto, eväten anomuksen muilta osin, myönsi3) pääluokkaan Opetustoimi 
sisältyvistä käyttövaroistaan 1 400 mk:n lisäavustuksen koulun kertomusvuoden kesä-
kuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n välisen ajan vuokrankorotuksen maksamiseen. 

Opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi4) 12 000 
mk:n suuruisen lisäavustuksen Pasilan lastenseimen toiminnan tukemiseksi kertomusvuon-
na. 

Lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö. Kaupunginvaltuusto päätti, että C. F. Ek-
holmin stipendirahaston 5) ja Gustav Pauligin lahjoitusrahaston 6) korkovaroista ei ker-
tomusvuonna julisteta haettavaksi matka-apurahoja, vaan että käytettävissä olevat kor-
kovarat siirretään seuraavaan vuoteen. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginvaltuusto päätt i7) tammikuun 1 p:stä 1943 lukien siir-
tää kaupunginkirjaston pääkirjaston talonmies-lämmittäjänviran 49 palkkaluokasta 
41:nteen ja ylivahtimestarinviran 39 palkkaluokasta 37:nteen, eteläisen haarakirjaston 
valvojanviran 51 palkkaluokasta 41:nteen ja siivoojan viran 59 palkkaluokasta 54:nteen 
sekä Kallion haarakirjaston vahtimestari-lämmittäjän viran 41 palkkaluokasta 38:nteen. 

Kaupunginkirjaston v:n 1941 määrärahaa Puhtaanapito päätett i in8) sallia ylittää 
1 022: 40 mk. 

Musiikkilautakunta. Musiikkilautakunnan v:n 1941 tarverahoja päätett i in9) sallia 
ylittää 500 mk. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginvaltuusto päätti10) v:n 1943 tammikuun 1 p:stä lukien 
yhdistää kaupunginorkesterin intendentin viran ja kirjastonhoitajan viran 23 palkka- ja 
I I I kielitaitoluokkaan kuuluvaksi intendentinviraksi sekä tehdä syyskuun 16 p:nä 1936 
hyväksymänsä musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimiston johtosäännön 
2, 3, 5 ja 7 §:iin tämän johdosta tarpeelliset muutokset n ) . 

Kaupunginorkesterin johtajaksi v:n 1941 alusta lukien valittu kapelimestari T. Hanni-
kainen ei ollut vieläkään voinut ryhtyä hoitamaan virkaansa, koska hän ei sotatilan 
vuoksi ollut saanut matkustuslupaa oleskelupaikastaan Pohjois-Amerikan yhdysvalloissa 
kotimaahan. Tällöin professori A. Järnefelt oli hoitanut hänen virkaansa n. 3 kuukauden 
ajan kertomusvuoden alusta lukien, mut ta tämän jälkeen oli pakko turvautua tilapäisiin 
johtajiin. Viimeksi mainittujen palkkaamiseksi valtuusto päätti1 2) sallia ylittää kaupun-
ginorkesterin määrärahaa Konserttikustannukset enintään 60 000 mk. 

Kaupunginorkesterin jäsenet K. Hellman ja A. Weisman oikeutettiin13) eläkkeen saa-
miseksi laskemaan hyväkseen Helsingin filharmonisen seuran orkesterissa palvelemansa 
vastaavasti 18 vuoden 10 kuukauden sekä 11 vuoden ajat . 

Kaupunginorkesterin v:n 1941 määrärahaa Muut kulut päätettiin 14) sallia ylittää 
10 000 mk. 

AvusUikset. Kaupunginvaltuusto myönsi 15) Helsingin kansanteatteri oy:lle 100 000 
mk:n, Ruotsalaiselle teatterille 75 000 mk:n ja Helsingin työväen teatterille 30 000 mk:n 
suuruisen ylimääräisen kertakaikkisen avustuksen oikeuttaen musiikkilautakunnan vas-
taavin määrin ylittämään talousarvioon sisältyviä mainittujen teatterien avustuseriä. 

Valtuusto myönsi l f i) yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, Työväentalon näyttä-

!) Kvsto 26 p. elok. 40 §. — 2) S:n 28 p. lokak. 17 §. — 3) 17 p. kesäk. 23 §. — 4) S:n 
18 p. marrask. 16 §. — 5) S:n 22 p. huhtik. 27 §. — 6) S:n 28 p. lokak. 13 §. — 7) S:n 16 p. 
syysk. 22 §. — 8) S:n 28 p. tammik. 51 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 52 §. — 10) S:n 28 p. lokak. 
11 §. — Ks. Kunnall. asetuskok. s. 157. — 12) Kvsto 7 p. lokak. 22 §. — 13) S:n 17 p. 
kesäk. 34 §. — 14) S:n 18 p. helmik. 30 §. — 15) S:n 18 p. helmik. 18 §. —1Q) S:n 26 p. elok. 30 §. 
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mölle 10 000 mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toi-
minnan tukemiseksi. 

Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan kustannusten peittäminen. Sisäasiain-
ministeriö vahvisti helmikuun 24 p:nä kaupunginvaltuuston päätöksen takauksen anta-
misesta Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan aiheuttamista menoista enintään 
557 500 mk:n määrään saakka 1). 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto, niitä ylittäen, myönsi2) 150 000 mk:n suuruisen 
avustuksen Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan'keskustoimikunnalle sen 
kertomusvuoden lokakuun 11 p:n ja 18 p:n välisenä aikana koko maassa järjestettävien 
yllä mainittujen juhlallisuuksien aiheuttamien kustannusten peittämiseen. 

Kaupungille tehty lahjoitus. Kaupunginvaltuusto päätti 3) ottaa vastaan Fastighets 
ab. Svenska gården i Helsingfors nimisen yhtiön kaupungin kokoelmiin lahjoittaman, 
Aleksanterinkadun talon n:o 16—18 ensimmäisen omistajan, kauppaneuvos J . Sederhol-
min öljyvärillä maalatun muotokuvan, mikä sittemmin sijoitettiin kaupunginmuseoon. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti4) kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä 
lukien siirtää kiinteistötoimiston tonttiosaston apulaispäällikönviran 19 palkkaluokasta 
15:nteen, muuttaa saman osaston ennen 20 palkkaluokkaan kuuluneen ylemmän palkka-
luokan nuoremman arkkitehdin viran 18 palkkaluokkaan kuuluvaksi ylemmän palkka-
luokan vanhemman arkkitehdin viraksi ja siirtää osaston varastoalueiden tarkas ta jan vi-
ran 34 palkkaluokasta 29:nteen. Tarkoitukseen valtuusto myönsi kertomusvuodeksi yh-
teensä 18 600 mk käyttövaroistaan uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Valtuusto päätt i5) siirtää kiinteistötoimiston tonttiosaston 41 palkkaluokkaan kuulu-
van alemman palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen viran sekä kansanpuisto-osas-
ton 40 palkkaluokkaan kuuluvan alemman palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen 
viran 39 palkkaluokkaan v:n 1943 alusta lukien. 

41 palkkaluokkaan kuuluvia Kauppatorin kauppahallin sekä Hietalahdentorin kaup-
pahallin hallikaitsijanvirkoja kumpaakin hoitaneen henkilön, joka toisesta virasta oli 
nostanut vain puolet pohjapalkasta, jouduttua eläkkeelle, kaupunginvaltuusto, koska 
Hietalahdentorin kauppahallissa voitiin tulla toimeen pelkällä hallipalvelijalla, päät t i 6) 
kertomusvuoden huhtikuun 1 p:stä lukien lakkauttaa toisen 41 palkkaluokan hallikaitsi-
janviran sekä samalla korottaa toisen 39 palkkaluokkaan. 

Valtuusto päätt i7) v:n 1943 alusta lukien siirtää Hakaniemen kauppahallin siivoojan 
viran 61 palkkaluokasta 55:nteen. 

Kiinteistömäärärahat. Seuraavia v:n 1941 kiinteistömäärärahoja päätettiin sallia 
ylittää alla mainituin määrin: luvun Kiinteistölautakunta ja kiinteistötoimisto määrä-
rahaa Kolmio-, monikulmio- ja yksityiskohtien mittaukset 13 380 mk 8), luvun Maatalous-
osasto määrärahoja Tilapäistä työvoimaa yhteensä 59 601: 35 mk 9), Puhtaanapito 4 000 
mk 8), Kaluston kunnossapito 40 000 mk 8), Tallit 22 903: 05 mk 10), Navetat ja sikalat 
129 642: 25 mk 10) ja Verot ja vakuutusmaksut 21 310: 75 mk10), luvun Talo-osasto nimik-
keeseen Hallinto ja hoito sisältyviä kaupungin talojen määrärahoja Valaistus yhteensä 
46 588: 55 mk n ) , Vedenkulutus 20 000 mk 8) ja Kaluston hankinta yhteensä 20 967: 30 
mk n ) , poliisihuoneistojen määrärahoja Vedenkulutus 7 000 mk8) , Puhtaanapito 309: 15 
mk 10), Kaluston kunnossapito 34: 95 mk 10) ja Korjaukset 3 004: 90 mk 10) ja kunnallisten 
työväenasuntojen määrärahaa Valaistus, yhteensä 4 518:45 mk 1 1) ja kauppahallien, 
kioskien ja torien määrärahaa Puhtaanapito 2 000 mk8) ja rakennusten korjausmäärä-
rahaa Lumenluonti katoilta 10 638: 75 mk 12), luvun Kansanpuistot määrärahaa Valais-
tus 5 000 mk 8), luvun Urheilu- ja pallokentät nimikkeeseen Hallinto ja hoito sisältyvää 

V) Kvsto 11 p. maalisk. 2 §; ks. v:n 1941 kert. s. 107. — 2) Kvsto 26 p. elok. 14 §. — 3) S:n 
11 p. maalisk. 14 §. — 4) S:n 22 p. huhtik. 11 §. — S:n 16 p. syysk. 23 §. — 6) S:n 1 p. huh-
tik. 7 §. — 7) S:n 16 p. syysk. 24 §. — 8) S:n 28 p. tammik. 44 §. — 9) S:n 11 p. maalisk. 34 § 
ja 22 p. huhtik. 30 §. — 10) S:n 11 p. maalisk. 34 §. — u ) S:n 28 p. tammik. 44 § ja 11 p. 
maalisk. 34 §. — 12) S:n 28 p. tammik. 58 §. 


