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Lahjoitus ilmapommituksista kärsimään joutuneiden hyväksi. Merkittiin1) tiedoksi 
kaupunginjohtajan ilmoitus eräiden virolaisten ilmapommitusten johdosta kärsimään 
joutuneiden helsinkiläisten hyväksi tekemästä 100 000 mk:n lahjoituksesta, joka oli 
siirretty Helsingin seurakuntain diakoniakeskuksen jaettavaksi. 

Ilmapommitusten jälkeisten raivaus- ja korjaustöiden suorittaminen. Kaupunginhallitus 
päätti2) , ettei ollut ryhdyttävä toimenpiteisiin ilmapommitusten jälkeisten raivaustöi-
den kustannusten perimiseksi eräiltä yksityisiltä talonomistajilta. 

Kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa niiltä talonomista-
jilta, jotka olivat Sotavahinkoyhdistykseltä saaneet korvauksen kaupungin heidän omis-
tamissaan taloissa suorittamista raivaustöistä, perimään kaupungille kyseiset kustan-
nukset. 

Merkittiin 4) tiedoksi selostus eräissä kaupungin virastohuoneistoissa marraskuun 22 
p:nä sekä 24 p:n vastaisena yönä sattuneiden ilmapommitus vaurioiden korjaamisesta. 

Arkistojen evakuointi. Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten 
myönnettiin5) 1 152 mk Kiljavannummen parantolasta arkistotarkoituksiin vuokrattujen 
huonetilain vuokran maksamiseksi. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulujen kansliain työaika. Kaupunginhallitus päätti6) että kansakoulujen 
kansJiain työaika oli oleva 6 % tuntia eli klo 9—15.4 5, lauantaisin ja juhla-aattoina klo 
9—14.15, neljännestunnin ruokailutauoin sekä joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaattona 
klo 9—12 ilman ruokailutaukoa, kuitenkin s i ten/et tä tarkasta ja , koululääkärit ja talou-
denhoitaja olivat vahvistettujen ohje- ja johtosääntöjensä mukaisesti velvolliset työsken-
telemään kansliassa vain määrättyinä, johtokunnan vahvistamina vastaanottoaikoina ja 
heidän tehtäviensä sitä vaatiessa. 

Koulutyön päättymistä koskeva kiertokirje. Merkittiin7) tiedoksi kouluhallituksen kier-
tokirje, jossa ilmoitettiin kansakoulujen työn loppuvan kevätlukukaudella toukokuun 13 
p:nä ja alkavan syyslukukaudella lokakuun 1 p:nä sekä kiinnitettiin huomiota siihen, että 
pidennetty loma-aika oli käytettävä elintarviketuotannon kohottamistyöhön. 

Kansakoulunopettajien lähettäminen Ruotsiin ja Tanskaan. Kaupunginhallitus päätti8) 
oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan Ruotsissa ja Tans-
kassa oleskelevien lähinnä helsinkiläisten kouluikäisten lasten kansakouluopetuksen jär-
jestämiseksi lukuvuonna 1942/43 Ruotsiin lähetettäviksi enintään 10 ja Tanskaan lähe-
tettäviksi enintään 4 vuosisij aisina alakansakoulunopettajan palkkaeduin toimivaa opet-
tajaa, jolloin aikaisemmin Helsingin kansakouluissa olleille ja mahdollisesti ilman luokkaa 
jääville halukkaille vuosisijaisopettajille oli annettava etusija. Lisäksi johtokunta oikeu-
tettiin tekemään näiden opettajien kanssa heidän työskentely- ja loma-aikojaan koskevat 
kirjalliset sopimukset sekä käyttämään kertomusvuoden talousarvioon oppikirjain hank-
kimista varten merkittyä määrärahaa oppikirjain lähettämiseksi lapsille, ellei tarvittavia 
kirjoja ollut riittävästi kansakoulujen varastoissa. 

Johtokunnan sittemmin ilmoitettua, että olikin lähetetty Ruotsiin I l j a Tanskaan 3 
opettajaa, joista sopivien vuosisijaisten puutteessa 5 oli vakinaisia alakoulunopettajia ja 
1 vakinainen yläkoulunopettaja, kaupunginhallitus päätti9) hyväksyä nämä toimenpiteet 
sekä sallia suorittaa mainituille vakinaisille opettajille heidän täyden palkkansa ikäkoro-
tuksineen siltä ajalta, jolloin he hoitivat kyseistä tehtävää. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Merkittiin10) tiedoksi ilmoitus filosofian-
maisteri P. B. J . Railon valitsemisesta taloudenhoitajaksi. 

Merkittiin l l) tiedoksi, että opettaja E. Hakkarainen oli määrätty sotapalveluksessa 
olevan Käpylän koulun johtajan M. P. A. Kuosmasen sijaiseksi lokakuun 1 p:stä lukien 
siksi kuin viimeksi mainittu vapautui sotilastehtävistä. 

Khs 12 p. marrask. 1 937 §. — 2) S:n 22 p. tammik. 180 § ja 29 p. tammik. 210 §. — 
3) S:n 2 p. heinäk. 1 235 §. — 4) S:n 26 p. marrask. 2 029 §. — 5) Khn jsto 22 p. tammik. 
3 072 §. — ®) S:n 22 p. lokak. 1 793 §. —7) S:n 21 p. toukok. 997 §. — 8) S:n 1 p. lokak. 1 698 §. — 
9) S:n 29 p. lokak. 1 850 §. — 10) S:n 20 p. kesäk. 1 204 §. — 11) Sn 1 p. lokak. 1 689 §. 
Kunnall. kert. 1942 10 
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Eläkkeellä olevalle opettaj alle F. V. Johanssonille p ä ä t e t t i i n h ä n e n eläkkeensä lisäksi 
sallia suorittaa 1 800 mk:n peruspalkka kuukaudessa siltä a ja l ta huhtikuun 13 p:stä lu-
kien, jolloin hän hoiti kansakoulujen kanslian toimistoapulaisen M. Lehmuston virkaa 
tämän nauttiessa virkavapautta synnytyksen vuoksi. 

Kaupunginhallitus oikeutti puolestaan ta rkas ta ja A. I. Huuskosen 2) kertomusvuoden 
kesäkautena toimimaan Nuorten talkoot nimisen järjestön Helsingin talkoopäällikkönä ja 
koululääkäri N. E. Alhon3) hoitamaan sivutointa v:n 1944 loppuun sekä hyväksyi suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan toimenpiteet oikeuttaa seuraavat viranhaltijat 
hoitamaan sivutoimia: lastenpsykiatrin apulaisen K. A. Hytösen 4) sekä opettajat K. E. 
Mattilan 5), I. T. Meurmanin6) ja V. A. Hukin 6) toistaiseksi sekä opettajat A. A. Ahoksen7), 
E. I. J . Hohenthalin7), A. E. Juntusen7) , M. Konttisen7), V. Korvenmaan8), S. E. Mä-
kelän7), T. Saaren7), I. R. Seirilän 8), V. B. Vaaran9) ja E. Vesamaan7) lukuvuonna 
1942/43. 

Opettaja E. A. Uimonen 10) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 
loppuun sekä opettajat A. M. Immonen-Siimes X1), L. K. Karjalainen 12), E. M. Sirkiä 12) 
ja K. Sirkiä 12) v:n 1944 loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti sallia suorittaa heidän virkoihinsa kuuluvat ikäkorotukset 
opettaja E. Korvenmaalle 13) hänen maaliskuun 1 p:n ja heinäkuun 31 p:n väliseltä virka-
vapausajaltaan, jolloin hän toimi opettajana Itä-Karjalassa, sekä opettaja A. M. J . Le-
polle 14) hänen toimiakseen n.s. sosiaalikuraattorina sotaorpoja Tanskaan siirrettäessä ja 
valvoakseen heidän hoitoaan siellä kertomusvuoden kevätlukukaudeksi saamansa virka-
vapauden ajalta. 

Opettaja H. Myrskylle päätettiin15) myöntää kahden viikon kesäloma alakoulunopet-
t a j an palkoin ja opettaja H. Karesalo oikeutettiin 16) saamaan palkka kahden viikon ke-
sälomalta. 

Kansakoulujen voimistelusaleja käyttäviltä voimisteluseuroilta koulujen vahtimestarit 
oikeutettiin 17) perimään 12 mk:n tuntipalkkio kunkin voimisteluvuoron aja l ta ja siivoo-
jat 20 mk:n kertamaksu kultakin voimistelu vuorolta. 

Kaupunginhallitus oikeutti 18) Snellmanin koulun lämmittäjän sodassa kaatuneen L. 
Toivasen lesken S. Toivasen edelleen toistaiseksi asumaan Lapinlahdenkadun vanhan kou-
lun vahtimestarin asunnossa ehdoin, että hän siivoojantoimensa ohella siellä valvoi sen 
erinäisiin huoneisiin varastoitua kyseisen koulun irtaimistoa. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti, että hänelle siivoojantoimesta maksettavan palkan lisäksi irtaimiston valvomi-
sesta suoritetaan suomenkielisten kansakoulujen tilapäisen työvoiman määrärahasta 
saman suuruinen palkkio kuin mitä hänen oli asunnostaan maksettava vuokraa. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palk-
kaeduin myönnettiin19) ta rkas ta ja R. Malmbergille lokakuun 1 p:stä joulukuun 20 p:ään 
sijaisenaan opettaja G. E. Cavonius. Päätös alistettiin kaupunginvaltuuston hyväksyttä-
väksi. 

Jatkokoulun kotitalouden opettajan K. von Schantzin, joka jo yhtäjaksoisesti oli 
nauttinut sairaslomaa 12 kuukauden ajan, anottua jatket tua sairaslomaa v:n 1941 joulu-
kuun 12 p:stä kertomusvuoden toukokuun 31 p:ään, kaupunginhallitus päätt i 20) ilmoit-
t a a koulujen johtokunnalle, ettei se voinut anomukseen suostua. Kun kansakoulunopetta-
jat kuitenkaan eivät olleet kaupungin viranhaltijain virkasäännön alaisia vaan kansakou-
lujen järjestysmuodosta kesäkuun 4 p:nä 1931 annetun asetuksen 30 §:n mukaisesti oikeu-
teensa nähden pysyä virassaan samassa asemassa kuin valtion pysyväisen viran haltijat, 
joista oli säädetty erityisessä laissa v:lta 1926, joten kaupunginhallitus siis vain voi päät tää 
heidän palkkaeduistaan jatketun sairasloman ajalta, mikäli kansakoulujen johtokunta 
oli sen myöntänyt, niin hallitus sittemmin, muuttaen edellistä päätöstään, päätti21) ilmoit-
t aa johtokunnalle, ettei opettaja von Schantzille voida myöntää palkkaetuja jatketun 

i) Khs 30 p. huhtik. 833 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 816 §; ks. tämän kert . I. s. 133. — 3) Khs 
23 p. jouluk. 2 260 §. 4) S:n 26 p. maalisk. 643 §. — 5) S:n 26 p. helmik. 441 §. —6) S:n 
29 p. tammik. 241 §. — 7) S:n 3 p. jouluk. 2 091 §. — 8) S:n 23 p. jouluk. 2 261 §. — 9) S:n 29 p. 
lokak. 1 849 §. - - 10) Khn jsto 29 p. tammik. 3 135 §. — lx) S:n 17 p. jouluk. 4 228 §. — 12) S:n 
3 p. jouluk. 4 168 §. — 13) Khs 16 p. huhtik. 774 §. — 14) S:n 8 p. tammik. 30 §. — 15) Khn 
jsto 28 p. toukok. 3 569 §. — 16) S:n 28 p. toukok. 3 570 §. — 17) Khs 29 p. lokak. 1 848 §. — 
i8) S:n 29 p. tammik. 229 §. — 19) S:n 8 p. lokak. 1 717 §. — 20) S:n 8 p. tammik. 27 §. — 
2i) S:n 22 p. tammik. 194 §. 
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sairasloman ajalta. Samalla hallitus päätti kehoittaa johtokuntaa harkitsemaan toimen-
piteisiin ryhtymistä opettaja von Schantzin vapauttamiseksi virastaan järjestysmuoto-
asetuksen nojalla hänen vähentyneisiin ruumiin voimiinsa katsoen. Johtokunta hylkäsi 
helmikuun 19 p:nä opettaja von Schantzin anomuksen kyseisen sairasloman saamisesta, 
mut ta ei katsonut olevan pätevää syytä hänen virasta erottamiseensa. Opettaja von 
Schantz, joka siitä huolimatta ei ollut saapunut virantoimitukseen, anoi sittemmin sairas-
lomaa synnytyksen y.m. johdosta kertomusvuoden elokuun 1 p:stä v:n 1943 elokuun 1 
p:ään, minkä johtokunta elokuun 20 p:nä myönsikin hänelle ilman palkkaa. Alistettuaan 
tutkittavakseen viimeksi mainitun päätöksen kaupunginhallitus ilmoitti1) katsovansa, 
ettei se voinut estää johtokuntaa panemasta kyseistä päätöstään täytäntöön. Samalla 
hallitus päätti kehoittaa johtokuntaa suorittamaan opettaja von Schantzille ennen ja jäl-
keen synnytyksen virkasäännön mukaiset palkkaedut. Lisäksi hallitus päätti, huomaut-
taen, ettei se voinut katsoa kaupungin enempää kuin asianomaisen koulunkaan edun mu-
kaiseksi, että vakinaiselle opettajalle vuosikausiksi myönnettiin virkavapautta yksityisten 
asiain vuoksi, ilmoittaa asiasta kouluhallitukselle sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä 
varten, joihin asia antoi aihetta. Tämän johdosta kouluhallitus sittemmin ilmoitti katso-
vansa, että koska johtokunnan menettely virkavapauden myöntämiseksi perustui har-
kintavaltaan, asia ei siinä suhteessa aiheuttanut enempiä toimenpiteitä kouluhallituksen 
puolelta, mut ta mitä tuli opet taja von Schantzin poisjäämiseen, kouluhallitus jätti asian 
tältä osalta ruotsinkielisten kansakoulujen tarkasta jan tutkittavaksi, jonka aikanaan 
tuli toimittaa selostus asiasta kouluhallitukselle. Ilmoitus merkittiin 2) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti3), ettei apukoulunopettaja E. S. M. Wikbergille ollut suori-
tet tava palkkaa siltä ajalta, jonka hän lokakuun 1 p:stä lukien nautti virkavapautta 
sosiaaliministeriön lastensiirtotoimiston määräämiä tehtäviä varten Ruotsissa. 

Taloudenhoitaja J . F. E. Pontän oikeutettiin4) lokakuun 1 p:stä lukien saamaan kal-
liinajanlisäysten maksamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen5) mukainen kal-
liina janlisäys. 

Kun kansakoulujen työ kertomusvuoden kevätlukukaudella päättyi toukokuun 13 
p:nä, kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa johtokunnan suorittamaan tilapäisille tunti-
opettajille palkan koko toukokuulta, mut ta sitä vastoin evätä johtokunnan esityksen pal-
kan maksamisesta vakinaisille opettajille niistä ylitunneista, joita heillä olisi ollut touko-
kuun 13 ja 31 p:n välisenä aikana. 

Kansakoulujen lämpömäärä?ahoihin myönnetyt lisäykset. V:n 1941 käyttövaroistaan 
polttoaineen hinnan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi7) yhteensä 561 740 mk:n 
suuruisen lisäyksen suomenkielisten kansakoulujen saman vuoden lämpömäärärahaan sekä 
oikeutti8) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan siirtämään viimeksi mainitulta 
tililtä kertomusvuoden lämpömäärärahasta maksettavaksi 771 000 mk. 

V:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varal ta kaupunginhallitus 
myönsi9) yhteensä 295 494: 15 mk:n suuruisen lisäyksen ruotsinkielisten kansakoulujen 
saman vuoden lämpömäärärahaan. 

Annankadun kansakoulun vuosi-inventtaus. Kaupunginhallitus päätti10) suostua ruot-
sinkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykseen Annankadun kansakoulun kertomus-
vuoden \niosi-inventtauksen siirtämisestä v:n 1943 ja 1944 vaihteeseen. 

Kansakoulujen huoneistot. Suomenkielisten kansakoulujen kanslia huoneiston vuokran-
korotuksen suorittamiseen lokakuun 1 p:stä lukien kaupunginhallitus myönsi u ) 765 mk 
käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kansliahuoneiston vuokrankorotuksen suorittamiseen 
lokakuun 1 p:stä lukien kaupunginhallitus myönsi11) 705 mk käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti12), että suomenkieliset kansakoulut edelleen lukuvuonna 
1942/43 entisin ehdoin ja tavoin saivat käyttää eräitä suomenkielisen työväenopiston ja 
Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun huoneita, mut ta jättää kysymyksen Topeliuk-

!) Khs 5 p. marrask. 1 898 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 2 193 §. —- 3) S:n 19 p. marrask. 
2 021 §. — 4) S:n 29 p. lokak. 1 852 §; ks. v:n 1938 kert . s. 52. — 5) Ks. tämän kert . s. 8. — 
6) Khs 21 p. toukok. 996 §. — 7) S:n 22 p. tammik. 190 § ja 5 p. maalisk. 517 §. — 8) S:n 
22 p. tammik. lfcO §. — 9) S:n 22 p. t ammik . 191 § ja 26 p. helmik.438 §. — 10) S:n 19 p. 
marrask. 2 023 §. — S:n 8 p. lokak. 1 711 §. — 12) S:n 1 p. lokak. 1 695 §. 
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<sen koulun huoneiden luovuttamisesta mahdollisesti tehtävän uuden esityksen va-
raan . 

Suomenkielinen työväenopisto oikeutettiin1) lukuvuonna 1942/43 tavanmukaisin 
ehdoin käyttämään Aleksis Kiven koulun voimistelusalia opintopiiritoimintaansa varten 
maanantaisin ja torstaisin klo 18.30—21.30. 

Työnvälityslautakunta oikeutettiin2) työnvälitystoimiston työvoimaosastoa, nuoriso-
osastoa ja henkisen työn osastoa, työvoimalautakunnan kansliaa ja kunnan työvoima-
päällikön kansliaa varten saamaan käytettäväkseen tarpeellinen määrä Kaisaniemen kan-
sakoulun luokkahuoneita siksi ajaksi kertomusvuoden kesällä kuin koulun toiminta oli 
keskeytyneenä ehdoin, ettei tämä estänyt tavanomaisten pienten korjaustöiden suoritta-
mista koulussa. 

Kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa Kotej a kodittomille lapsille nimisen yhdistyksen 
vuokravapaasti elokuun 1 p:ään saakka käyttämään Cygnaeuksen koulun ja Topeliuksen-
koulun koulukeittiöitä lastenruokintatarkoituksiin ehdoin, että yhdistys suoritti koulujen 
vahtimestareille kohtuullisen korvauksen heille aiheuttamastaan lisätyöstä ja siivouk-
sesta sekä vastasi huoneistoille ja kalustolle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. 
Samalla päätettiin sallia suorittaa koulukeittiöissä käytettävän kaasun kulutuksesta aiheu-
tuvat kustannukset ruotsinkielisten kansakoulujen lämpömäärärähasta sekä kehoittaa 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaa aikanaan tekemään esitys mahdollisesti tar-
vi t tavan lisämäärärahan myöntämisestä mainitulle tilille. 

Nuorten talkootoimikunnalle päätettiin4) toukokuun 15 p:stä lukien luovuttaa Kaisa-
niemen kansakoulutalosta riittävän suuruinen huoneisto sen toimistoksi siksi ajaksi 
kertomusvuoden kesällä kuin koulun toiminta oli keskeytyneenä ehdoin, ettei tämä estä-
nyt tavanmukaisten pienten korjaustöiden suorittamista koulussa. 

Nuorten talkootoimikunta oikeutettiin5) korvauksetta käyttämään Aleksis Kiven 
koulun koulukeittiötä talkoolaisten ruokailupaikkana kertomusvuoden syyslukukauden 
alkuun saakka ehdoin, että toimikunta suoritti huoneiston siivoamisesta aiheutuvat kus-
tannukset ja koulun vahtimestarille kohtuullisen korvauksen hänelle koituvasta lisätyöstä 
sekä että toimikunta vastasi koulun kalustolle mahdollisesti aiheutettavasta vahingosta. 

Kallion kansakoulut aion kaksi kerrosta päätettiin6) luovuttaa sosiaaliministeriön 
lastensiirtokomitean käytettäväksi syyskuun aikana Ruotsista palautettavien lasten vas-
taanottopaikkana ehdoin, ettei enää syyskuun 21 p:nä saapuvia lapsia majoitettu useam-
man vuorokauden ajaksi sekä että komitea korvasi kaupungille sähkön käyttämisestä 
aiheutuvat kustannukset ja maksoi koulun vahtimestarille kohtuullisen palkkion hänelle 
aiheutuvasta lisätyöstä. 

Sturenkadun talossa n:o 4 sijaitsevan kouluhuoneiston kolme luokkahuonetta päätet-
tiin 7) luovuttaa evakuoitujen inkeriläisten lasten käyttöön heidän täälläolonsa ajaksi 
ehdoin, että valtio suoritti kaupungille tästä majoituksesta aiheutuvat kustannukset. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin8) lisäksi kuten ennenkin erinäisin ehdoin kurssi-
y.m. opetustoimintaa varten, kokous- ja juhlahuoneistoiksi sekä voimisteluharjoitusten 
pitämiseen. Lämminvesisuihkun antaminen voimistelusaleja käyttäville jätettiin yleensä 
kunkin koulun polttoainetilanteesta riippuvaiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti9), että rakennustoimiston talorakennusosaston v:n 1941 
aikana suorittamien ilmapommitus- ja räjähdysvauriokorjausten kansakoulut aloille 
aiheuttamat korjauskustannukset, 320 664: 60 mk, saatiin viedä mainitun vuoden talous-
arvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset 
kuuluvalle tilille Kansakoulut. 

Jalkineiden hankkiminen kansakoulua ppilaille. Kaupunginhallitus päätti10) esittää 
kansanhuoltoministeriöUe, että yksi tai useampia j alkinetehtaita. velvoitettaisiin myymään 
kansakouluille määrätty osa niiden kertomusvuoden syksyllä valmistamista n.s. kansan-
huoltokengistä. 

!) Khs 1 p. lokak. 1 690 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 817 §. — 3) S:n 15 p. toukok. 962 §. — 
4) S:n 23 p. huhtik. 817 §. —5) S:n 20 p. kesäk. 1 205 §. —6) S:n 3 p. syysk. 1 498 §. —7) S:n 
1 p. lokak. 1 691 §. — 8) S:n 29 p. tammik. 240 §, 26 p. helmik. 443 §, 26 p. maalisk. 644 
ja 645 §, 23 p. huhtik. 817 §, 21 p. toukok. 989, 990 ja 991 §, 1 p. lokak. 1 690 §, 8 p. lokak. 
1 721 §, 22 p. lokak. 1 816 §, 29 p. lokak. 1 847 §, 19 p. marrask. 2 022 §, 3 p. jouluk. 2 089 § 
ja 23 p. jouluk. 2 266 §. — 9) Khs 22 p. tammik. 183 §. — 10) S:n 8 p. lokak. 1 719 § ja p. 
lokak. 1 759 §. 
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Ruokailun järjestäminen Tunturikoululla. Kaupunginhallitus päätti1) suostua suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykseen ruokailun järjestämisestä Tunturi-
koululla. 

Helsinkiläisten lasten koulunkäynti vieraissa kunnissa. Kaupunginhallitus päätt i2) 
suostua suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan anomukseen saada antaa maksu-
sitoumuksia sellaisissa tapauksissa, jolloin Helsingistä kotoisin olevat lapset joutuivat 
jäämään maaseudulle koko,lukuvuodeksi ja käymään siellä koulua. 

Lastensuojelulautakunta oli aikanaan sitoutunut korvaamaan Hämeenlinnan huolto-
lautakunnalle Hämeenlinnassa kansakoulua käyvän helsinkiläisen tyttösen E.-M. Seleniuk-
sen koulumaksut, mutta saatuaan ilmoituksen, että lapsen äiti alkaisikin suorittaa hoito-
maksut hänen puolestaan lastensuojelulautakunta tammikuun 28 p:nä 1941 päätti lak-
kaut taa koulumaksun suorittamisen. Kun koulumaksu lukuvuodelta 1941/42, 1 500 mk, 
tällöin kuitenkin oli jäänyt suorittamatta, niin Hämeenlinnan kaupunginhallitus Uuden-
maan lääninhallitukselle toimitetulla anomuksella vaati Helsingin kaupungin lastensuo-
jelulautakunnan velvoittamista suorittamaan edellä mainitun koulumaksun ja korvaa-
maan Hämeenlinnan kaupungin kulut asiassa, minkä johdosta lääninhallitus pyysi Hel-
singin kaupunginhallitukselta lausuntoa asiassa. Kaupunginlakimiestä päätettiin3) sil-
loin kehoittaa antamaan lääninhallitukselle asiasta laatimansa selostus,jonka mukaisesti, 
jotta kaupunki olisi juriidisesti velvollinen suorittamaan kyseisen koulumaksun, vaadit-
tiin kaupungin kansakouluhallmnon maksusitoumus. Kun sellaista kuitenkaan ei ollut 
pyydetty eikä myöskään annettu, niin maksun suorittaminen jäänee kaupungin harkinnan 
varaan. Valittajan vaatimuksen suhteen kulujen korvaamisen osalta päätettiin anoa vali-
tuksen kumoamista. Edelleen kaupunginhallitus päätti Hämeenlinnan kaupunginhalli-
tukselle huomauttaa, että se vaatiessaan kyseistä maksua lastensuojelulautakunnalta oli 
kääntynyt väärän viranomaisen puoleen sekä että suomenkielisten kansakoulujen tarkas-
t a j an puoleen käännyttäessä tämä todennäköisesti sekä antaisi maksusitoumuksen että 
suorittaisi maksun. 

Kurssien järjestäminen ruotsinkielistenv kansakoulujen käsityönopettajille. Yleisistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi4) 1 000 mk paikkaus-, niinityö- y.m. kurssien 
järjestämistä varten ruotsinkielisten kansakoulujen käsityönopettajille. 

Raittiustyön harjoittaminen kansakouluissa. Käyttövaroistaan raittiustyön tukemiseen 
kaupunginhallitus myönsi5) 24 000 mk suomenkielisten ja 6 000 mk ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan käytettäväksi raittiustyön harjoit tamista varten kansakouluissa. 

Kaupunginhallitus päätti6) suostua siihen, että Helsingin Toivoniiittotoimikunnan 
v. 1941 saaman avustuksen jäännöserä, 4 899: 80 mk, saatiin siirtää käytettäväksi kau-
pungilta kansakoulujen raittiustyötä varten kertomusvuonnamahdollisesti saatavan avus-
tuksen yhteydessä. 

Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
esityksen Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliiton Fylgian rait-
tiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahasta v. 1940 ja 1941 saamien avustusten käyt-
tämättömien jäännöseräin, yhteensä' 1 201 mk:n, siirtämisestä kertomusvuonna käytet-
täväksi. 

Koulukaluston lainaaminen ja lahjoittaminen. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta oikeutettiin8) korvauksetta luovuttamaan Käpylän yhteiskoulun käytettäväksi 13 
koulujen omasta käytöstä poistettua kaksinistuttavaa pulpettia siihen saakka kunnes 
mainittu koulu sai t i laamansa uudet pulpetit haltuunsa ehdoin, että pulpettien siirtä-
minen Käpylän yhteiskouluun ja sieltä takaisin tapahtui lainaajan kustannuksella sekä 
että ne palautettiin samassa kunnossa, missä ne olivat luovutettaessa. 

Kaupunginhallitus päätti9) lahjoit taa takaisinvallatun alueen kunnille yhteensä 99 
erilaista pulpettia, 1 kaappihyllyn, 2 nojapuuta, 1 voimistelusauvatelineen ja 3 laskuke-
hystä, jotka kaikki oli poistettu kansakoulujen käytöstä. Samalla kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnat poistamaan nämä kaius-
toesineet asianomaisten koulujen kalustoluetteloista sekä kehoittaa rakennustoimiston 
varasto-osastoa huolehtimaan niiden kuljettamisesta ja kuormaamisesta rautatievaunui-
hin. 

!) Khs 23 p. jouluk. 2 255 §. — 2) S:n 24 p. syysk. 1 634 §. — 3) S:n 26 p. marrask. 2 035 §\ — 
4) S:n 22 p. lokak. 1817 §. —5) S:n 5 p. maalisk. 519 §. — 6) S:n 26 p. helmik. 442 §. — 7) S:n 
26 p. helmik. 437' §. — 8) S:n 29 p. lokak. 1 846 §. — 9) S:n 1 p. lokak. 1 693 §. 
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Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin l) 2 743: 90 mk Viipurin 
kaupungille lahjoitetun koulukaluston kuljetus- ja kuormauskustannusten suorittamiseen. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykseen tarpeettomien oppikirjain ja 
opetusvälineiden lahjoittamisesta vallatulle Inkerin alueelle perustettavia kansakouluja 
varten päätettiin2) myöntyä edellyttäen, että Inkerin asiain hoitokunta itse suoritti 
niiden kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupungin kansakoululaitokselle myönnettiin v:lta 1941 
valtionapua yhteensä 5 680 620 mk, josta suomenkielisten koulujen osalle tuli 4 797 270 
mk ja ruotsinkielisten koulujen osalle 883 350 mk. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 3) tehtäväksi anoa suomen- ja ruotsinkielisille kansa-
kouluille valtionapua v:lta 1942. 

Merkittiin4) tiedoksi kouluhallituksen myöntäneen ruotsinkielisten kansakoulujen 
kesäsiirtolatoimintaa varten v:lta 1942 valtionapua 120 398 mk, mistä kaupungille kuului 
97 742 mk ja mainittujen koulujen opettajayhdistykselle 22 656 mk. 

Kouluhallituksen kehoituksesta kaupunginhallitus päätti5) antaa kaupunkinlakimie-
helle tehtäväksi anoa valtion varoista korvausta v:n 1941 aikana siirtoväen lasten koulun-
käynnistä aiheutuneista todellisista kustannuksista, jotka suomenkielisten kansakoulujen 
osalta nousivat 1 735 500 mk:aan ja ruotsinkielisten kansakoulujen osalta 307 691: 25 
mk: aan. 

Kaupunginhallitus päätti6) anoa, että valtio osallistuisi Ruotsissa ja Tanskassa jär-
jestettävän kansakouluopetuksen kaupungille aiheuttamiin kustannuksiin ainakin sa-
malla määrällä kuin se osallistuisi niihin siinä tapauksssa että opetus tapahtuisi Helsin-
gissä. 

Kadonneen omaisuuden korvaaminen. Eräiden talvisodan aikaisen sotilasmajoituksen 
kestäessä Kruununhaan koulusta kadonneiden opetustyössä käytettävien esineiden kor-
vauksena päätettiin7) ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1941 määrärahasta Kaluston 
hankinta sallia suorittaa veistonopettaja H. E. Martensille 448 mk ja jatkokoulun 
opet ta ja F. E. L. Häggmannille 250 mk. 

Työväenopistot. V:n 1941 määrärahasta Sijaispalkat virkavapaustapauksissa kaupun-
ginhallitus myönsi8) 5 700 mk suomenkielisen työväenopiston talonmies-lämmittäjän 
sijaisen V. Roussilan palkan suorittamiseksi loka—joulukuulta. 

Seuraavista v:n 1941 määrärahoista kaupunginhallitus myönsi8) alla mainitun suurui-
set lisäykset seuraavassa mainittuihin suomenkielisen työväenopiston saman vuoden 
määrärahoihin: käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille 8 375: 10 
mk määrärahaan Sääntöpalkkaiset virat, käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun 
varal ta 7 690: 50 mk määrärahaan Lämpö ja käyttövaroistaan sähkön hinnan korottami-
sen johdosta 3 317: 80 mk määrärahaan Valaistus. 

Suomenkielisen työväenopiston määrärahasta Vuokra päätettiin8) sallia siirtää 1 346 
mk opiston saman vuoden puhtaanapitomäärärahaan. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi9) 3 390 mk ruotsinkielisen työväenopiston huoneistovuokran korotuksen suorit-
tamiseksi. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin10) suorit tamaan eräät Suomenkielisen opisto-
laisyhdistyksen anomat korjaustyöt Lauttasaaren Vattunokassa olevassa opiston kesä-
siirtolassa sekä järjestämään siirtolan alueen lähistölle vesiposti kesäkäyttöä varten. 
Tarvit tavat varat, 26 500 mk, osoitettiin yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista myönnettiin11) kertomus-
vuonna suomenkieliselle työväenopistolle 1 363 mk ja ruotsinkieliselle työväenopistolle 

Kaupunginhallitus päätti12) val tuut taa ruotsinkielisen työväenopiston entisen johta-
jan J . Qvistin laat imaan ehdotuksen erään suomenkielisen työväenopiston kalustoluette-
loon merkityn mut ta ruotsinkieliesn työväenopiston hallussa olevan, 1 350 levyä käsittä-

!) Khn jsto 23 p. jouluk. 4 238 §. — 2) Khs 3 p. jouluk. 2 090 §. — 3) S:n 5 p. marrask. 
1 899 § ja 12 p. marrask. 1 974 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 84 § — 5) S:n 23 p. huht ik . 808 ja 
809 §. — 6) S:n 1 p. lokak. 1 698 §. — *) S:n 8 p. tammik. 28 §. —8) S:n 22 p. tammik. 189 §. — 
9) S:n 12 p. marrask. 1 959 §. — 10) 20 p. kesåk. 1 200 §. - 1 1 ) S:n 7 p. toukok. 917 §. — 
12) S:n 15 p. toukok. 957 §. 
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vän valokuvakokoelman jakamisesta molempien opistojen kesken sekä kehoittaa opisto-
jen johtokuntia aikanaan antamaan lausuntonsa ehdotuksesta. Palkkio ehdotuksen laati-
misesta, 850 mk, päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rahatoimiston poistamaan v:n 1941 tilinpää-
töksessä suomenkielisen työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston v:n 1939 ja 
1940 valtionapuerät, yhteensä 157 174 mk, mainitun vuoden tiliä Sekalaisten tulojen 
poistot ja palautukset rasittaen ja samalla ylittäen. 

Ammattikoulujen valtionavut. Valtiovarainministeriön päätettyä, että valtionapu oh, 
milloin hankittava selvitys osoitti sen avustuksensaajan taloudellisen aseman kannalta 
mahdolliseksi, suoritettava obligatioilla tai valtion saamamieskirjaan merkittävillä 
valtion velkasitoumuksilla, kaupunginhallitus päätti 2) kauppa- ja teollisuusministeriölle 
esittää sen tämän johdosta vaatimat selvitykset yleisen ammattilaiskoulun, kirjapaino-
koulun, valmistavan poikain ammattikoulun ja valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
taloudesta sekä niiden hoidossa olevista rahastoista. 

Merkittiin3) tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön myöntäneen yleiselle ammatti-
laiskoululle kertomusvuoden kevätlukukaudeksi valtionapua 70 000 mk. 

A mmattikoulujen viranhaltijain palkkakysymykset. Eväten ammattiopetuslaitosten 
johtokunnan esityksen palkan maksamisesta valmistavan tyttöjen ammattikoulun lei-
pojille kesäkaudelta lokakuun 1 p:ään saakka kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa johto-
kuntaa neuvottelemaan asianomaisten sairaalaviranomaisten kanssa mainittujen leipo-
jien mahdollisesta palkkaamisesta kyseiseksi ajaksi kesälomasijaisiksi kaupungin sai-
raaloihin. 

Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa suoritta-
maan ammattikoulujen ylimääräisille opettajille ja valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
leipojille syyskuun 1 p:n ja lokakuun 12 p:n väliseltä ajal ta täydet palkkaedut sekä 
ammattikoulujen tuntiopettajain palkkain maksamisen suhteen tältä ajal ta noudat-
tamaan edellä mainittua aikaisempaa päätöstä6). 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti7) anoa päämajan tiedoitusosastolta, että 
sille vuokratut kirjapainokoulun kirjapainokoneet ja -laitteet ensi tilassa palautettaisiin 
koululle. 

Merkittiin8) tiedoksi päämajan tiedoitusosaston ilmoitus edellä mainitun anomuk-
sen epäämisestä. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Koska oletettiin valmistavan poikain ammatti-
koulun tuntiopettajan insinööri E. O. Stenijn vapautuvan puolustuslaitoksen palveluk-
sesta, oli hänelle merkitty suoritettavaksi palkkio myöskin ylitunneista tammikuulta. 
Kun insinööri Stenij kuitenkaan ei vapautunutkaan palveluksesta kokonaan eikä tällöin 
ollut tilaisuudessa hoitamaan }dituntejaan, kaupunginhallitus päätti9), että niitä varten 
otetun sijaisen palkkio suoritetaan kaupungin varoista mut ta että insinööri Stenijltä 
peritään takaisin hänen liikaa saamansa palkkio. 

Valmistavan poikain ammattikoulun ruokalan hoitajan kuukausipalkka päätettiin10) 
korottaa 9 kuukauden aikana 400 mk:sta 500 mk:aan. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti11) kehoittaa ammatt i-
opetuslaitosten johtokuntaa maksamaan valmistavaan tyttöjen ammattikouluun pal-
kat tavan tilapäisen talousopettajan palkkion koulun tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti12) ehdollisesti ot taa v:n 1943 talousarvioehdotukseen 6 000 
mk:n suuruisen määrähän johtajan vuosipalkkion korottamiseksi 2 000 mk:sta 8 000 
mk: aan. 

Opettaja A. Palmgren oikeutettiin13) säädetyn eroamisiän saavutet tuaan edelleen 
jäämään virkaansa v:n 1943 loppuun. 

Joh ta ja I. V. Streng oikeutettiin14) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 loppuun. 
Kaupunginhallitus päätti15) vahvistaa tarveaineiden hoitajan työajan olemaan klo 

9 -15.45 ja kanslia-apulaisen työajan klo 9—12 ja 13.30—17 sekä kanslia-ajan klo 10—14. 

!) Khs 19 p. maalisk. 586 §. —2) S:n 5 p. maalisk. 520 §. — 3) S:n 15 p. toukok. 953 §. — 
4) S:n 4 p. kesäk. 1 081 §. — 5) S:n 8 p. lokak. 1 718 §. — 6) Ks. v:n 1941 kert . s. 238. — 
7) Khs 29 p. lokak. 1 851 §. — 8) S:n 19 p. marrask. 2 019 5. — 9) S:n 26 p. helmik. 439 §. — 
10) Khn jsto 5 p. maalisk. 3 270 §. — n ) Khs 15 p. tammik. 83 § .— 12) S:n 22 p. lokak. 
1 813 §. — 13) S:n 5 p. helmik. 278 §. — 14) Khn jsto 28 p. toukok. 3585 §. — 15) Khs 10 p. 
jouluk. 2 140 §. 
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Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan perusta-
maan valmistavaan tyttöjen ammattikouluun kertomusvuoden syyslukukauden alusta 
lukien uuden ensimmäisen talousluokan mut ta sitä vastoin evätä johtokunnan esityksen 
uuden ompeluluokan perustamisesta. Talousluokan v. 1943 aiheuttamia kustannuksia 
varten kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä mainitun vuoden talousarvio-
ehdotukseen 79 320 mk, ollen uuden luokan kertomusvuonna aiheuttamat kustannukset 
suoritettava koulun omista määrärahoista. 

Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle päätettiin2) korvauksetta luovuttaa 
tarvit tava huonetila sen vuosijuhlaan saapuvien majoittamista varten heinäkuun 1 ja 6 
p:n välisenä aikana, kuitenkin ehdoin, että yhdistys suoritti koulun vahtimestarille 
kohtuullisen korvauksen siivouksesta y.m. lisätöistä sekä että yhdistys vastasi koulun 
kalustolle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 

Kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa rakennustoimiston talorakennusosastoa heti 
kevätlämmityskauden. päätyt tyä ryhtymään toimenpiteisiin valmistavan tyttöjen a.m-, 
mattikoulun talon lämmityslaitteiden korjaamiseksi sekä myöntää tarkoitukseen enin-
tään 50 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Rakennustoimistolle annettiin4) tehtäväksi kertomusvuoden vuosikorjauksina suo-
ri t taa valmistavan tyttöjen ammattikoulun kellareissa erinäisiä lämpöjohtoputkien eris-
tystöitä sekä parantaa tuuletusta kellarien saattamiseksi juurikasvien säilyttämiseen 
soveltuviksi. 

Merkittiin5) tiedoksi ammattiopetuslaitosten johtokunnan ilmoitus valmistavassa 
tyttöjen ammattikoulussa kertomusvuoden kesällä tapahtuneesta vaatetavaravarkau-
desta. 

Ammattikoululaisille jaettavat palkinnot. K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahas-
ton korkovaroista myönnettiin 6) kertomusvuonna yleiselle ammattilaiskoululle 790 mk 
ja kirjapainokoululle 165 mk. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnalle päätettiin 7) ilmoittaa, että R. Heimbergerm 
palkintorahaston korkovaroja oli kertomusvuonna käytettävissä yhteensä 3 548: 30 mk. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti8) ehdollisesti 
merkitä v:n 1943 talousarvioehdotukseen 301 000 mk:n määrärahan Helsingin käsityö-
opiston huoneistomenoja varten sekä esittää kaupunginvaltuustolle 16 748 mk:n suurui-
sen ylimääräisen avustuksen myöntämistä opistolle sen huoneistojen kertomusvuoden 
vuokrankorotusten maksamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti9) ehdollisesti merkitä v:n 1943 talousarvioehdotukseen 
50 000 mk:n määrärahan Samfundet för samhällsforskning och medborgarbildning nimi-
sen yhdistyksen perustettavan ruotsinkielisen yhteiskunnallisen oppilaitoksen toiminnan 
tukemista varten. 

Kotitaloitstoiminta. Kotitalousneuvoja L. M. Virki ja käsityöneuvoja L. K. Lehtonen 
oikeutettiin10) hoi tamaan sivutoimia enintään v:n 1943 loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti11) myöntyä kotitalouslautakunnan esitykseen, että sen 
opetuskeittiöiden talousopettajat saisivat vastaanot taa heille tar jotun lottakomennuksen 
käynnissä olevien talouskurssien päättymisen ja heidän kesälomansa alkamisen väliseksi 
ajaksi, sekä että kerhotyö aloitettaisiin vasta syyskuussa ja että kerhon ohjaa ja saisi 
väliaikana toimia apusisarena eräässä sotilassairaalassa. 

V:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varalta kaupunginhallitus 
myönsi12) 116: 50 mk:n suuruisen lisäyksen kotitalouslautakunnan saman vuoden lämpö-
määrärahaan. 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin13) määrärahastaan Tarveaineet talous-, havainto-
ja käsityönopetusta varten käyttämään enintään 2 500 mk Kotitalouskeskuksen toi-
mesta huhtikuun 17—20 p:nä järjestettävään pulantorjuntanäyttelyyn osallistumista 
varten. 

Kaupunginhallitus päätti14) hyväksyä kotitalouslautakunnan päätöksen eräiden lento-
lehtisten painatuskustannusten suorittamisesta. 

Khs 22 p. lokak. 1 814 §. — 2) S:n 4 p. kesäk. 1 080 §. — 3) S:n 26 p. helmik. 434 §. — 
4) S:n 23 p. huhtik. 813 §. — 5) S:n 10 p. jouluk. 2 162 §. — 6) S:n 7 p. toukok. 917 §. — 
7) S:n 7 p. toukok. 914 §. — 8) S:n 8 p. lokak. 1 720 §. — 9) S:n 15 p. lokak. 1 761 §. — 
10) S:n 4 p. kesäk. 1 086 §. — n ) S:n 4 p. kesäk. 1 084 §. — 12) S:n 29 p. tammik. 239 §. — 
13) S:n 2 p. huhtik. 687 §. — 14) S:n 3 p. syysk. 1 503 §. 
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Fredrikinkadun 16:ssa toimivan opetuskeittiön huoneiston vuokrankorotuksen suo-
rittamiseen syyskuun 1 p:stä lukien kaupunginhallitus myönsi1) 960 mk käyttövarois-
taan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti2) myöntyä kotitalouslautakunnan esitykseen lasten leikki-
kentillä tapahtuvan ruoanjakelun toimittamisesta sadepäivinä Mäkelänkadun 45:ssä ja 
Helsinginkadun 26:ssa olevissa lautakunnan huoneistoissa. 

Kaupunginhallitus päätt i3) sallia käyttää Helsinginkadun 26:ssa ja Mäkelänkadun 
45:ssä olevia kotitalouslautakunnan huoneistoja pikkulasten vaatteiden vastaanotto-
paikkoina. 

Kotitalouslautakunnan tiedusteluun asiasta kaupunginhallitus päätti4) vastata, ettei 
sillä ollut mitään sitä vastaan, että lautakunta kokeilutarkoituksin järjesti perheenemän-
nille kerhotoimintaa ja -neuvontaa Käpylän kansakoulussa edellyttäen, että lautakunnan 
palveluksessa olevat opettajat toimivat myöskin siellä opettajina ilman lisäkorvausta sekä 
että koulun vahtimestarille suoritettiin kohtuullinen korvaus siivouksesta y.m. hänelle 
aiheutuvista lisätöistä. 

Lastentarhat. Kaupunginhallitus päätti5) oikeuttaa lastentarhain johtokunnan ju-
listamaan marraskuun 1 p:nä eläkkeelle siirtyvän apulaistarkastajan L. Rudbäckin vi-
ran haettavaksi sekä määrätä johtaja K. J . Axelsonin hoitamaan sitä mainitusta päivästä 
lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka kuin virkaan nimitettävä otti sen 
vastaan, oikeuksin nostaa apulaistarkastajan palkan siihen kuuluvine kalliinajanlisäyksi-
neen ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin apulaistarkastaja L. 
Rudbäckille helmikuun 5 p:stä maaliskuun 18 p:ään, huhtikuun 13 p:stä toukokuun 9 
p:ään ja elokuun 30 p:stä lokakuun 29 p:ään6); sekä lääkäri E. R. Kivikatajalle 7) kesä 
kuun 18 p:stä heinäkuun 31 p:ään sijaisenaan lastenseimien lääkärin tehtävien hoitami-
sen osalta lääketieteenlisensiaatti G. Simell-Paronen heinäkuun 1 ja 31 p:n välisenä 
aikana. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin8) tarkasta ja E. M. G. Boreniukselle 
huhtikuun 30 p:stä toukokuun 6 p:ään osanottoa varten Tukholmassa pidettävään, kasva-
tuksellisia kysymyksiä pohtivaan kokoukseen sekä tutustumista varten lastensiirtoon ja 
helsinkiläisten lasten oloihin Ruotsissa. 

Johta ja A. Stählbergille myönnettiin 9) jatkettua palkatonta virkavapautta kertomus-
vuoden ajaksi sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston naispuolisen tarkastajan viran-
sijaisuuden hoitamista varten, ollen johtaja Stählbergilla oikeus tilaisuuden sattuessa 
jo virkavapauden kestäessäkin palata vakinaiseen virkaansa. 

Lastentarhain johtokunta oli myöntänyt opettaja G. S. Haglundille palkatonta virka-
vapautta lokakuun 1 p:n ja marraskuun 1 p:n väliseksi ajaksi sotilaskotityötä varten 
rintamalla määräten hänelle viransijaisen sekä opettaja S. M. V. Janssonille jatkettua 
virkavapautta marraskuun 11 p:stä v:n 1943 tammikuun 1 p:ään niinikään sotilaskoti-
työtä varten 75 %:n palkoin niin kauan kuin ei ollut tarpeellista määrätä hänelle viran-
sijaista, mut ta sen jälkeen palkatta. Kaupunginhallitus päätti10) puolestaan oikeuttaa 
johtokunnan panemaan täytäntöön nämä päätökset, kuitenkin siten muutettuina, että 
kyseiset opettajat oikeutettiin heille myönnettyjen virkavapauksien aikana nauttimaan 
asevelvollisuuslain 49 §:ssä tarkoitetuille asevelvollisille sekä sotatilan aikana vapaaeh-
toisina puolustusvoimissa palveleville kaupungin viranhaltijoille sekä työntekijöille 
suoritettavaa palkkausta koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset palkkaedut, 
joista kuitenkin oli vähennettävä heidän sotilaskotitehtävistä nauttimansa palkka-
edut. 

Erinäisten lastenseimien viranhaltijain suoritettavien luontoisetukorvausten määrät 
vahvistettiin n ) . 

Johta ja T. AVVuorenheimo oikeutettiin12) säädetyn eroamisiän saavutet tuaan jäämään 
virkaansa heinäkuun 31 p:ään saakka. 

Opettaja A. H. Kaila oikeutettiin13) hoitamaan sivuvirkaa lukuvuoden 1942/43 aikana. 

!) Khs 15 p. lokak. 1 740 §. — 2) S:n 11 p. kesäk. 1 157 —3) S:n 19 p. helmik. 394 §. — 
4) S:n 23 p. huhtik. 818 §. — 5) S:n 29 p. lokak. 1 858 §. — 6) S:n 5 p. maalisk. 518 §, 2 p. 
huhtik. 688 §, 7 p. toukok. 909 § ja 10 p. syysk. 1 557 §. — 7) S:n 16 p. heinäk. 1 288 §. — 8) S:n 
30 p. huhtik. 869 §. —9) S:n 29 p. tammik. 230 §. —10) S:n 19 p. marrask. 2 013 §. - 1 1 ) Khn 
jsto 2 p. huhtik. 3 366 §. —12) Khs 7 p. toukok. 913 §. — 13) S:n 29 p. lokak. 1 859 
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Kaupunginhallitus päätti x) hyväksyä seuraavat määräykset lasten Ruotsiin siirtoon 
osallistuvien lastentarhanopettajien palkkausperusteista heille mainittua työtä varten 
myönnettävien virkavapauksien aikana: 

Opettaja, jolle lastentarhain johtokunta olosuhteiden mukaisesti katsoo voivansa 
myöntää virkavapautta lastensaattotyötä varten, saa oikeuden nostaa kaupungilta täy-
den palkkansa, jos hän toimii vain saa t ta jana ja palaa ensimmäisellä mahdollisella laiva-
vuorolla; 

Opettaja, joka jää Ruotsiin lapsia hoitamaan, saa 75 % peruspalkan ja kalliinajanli-
säysten summasta ja sen lisäksi ikäkorotuksensa; sekä 

Opettaja, joka haluaa siirtyä Ruotsiin suomalaisia lapsia hoitamaan siitä huolimatta 
et tä hänelle on täällä määrättävä sijainen, saa oikeuden nostaa kalliinajanlisäyksensä ja 
ikäkorotuksensa peruspalkan jäädessä sijaiselle. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti huomauttaa lastentarhain johtokunnalle, että oli 
koetettava välttää sellaisten opettajien osallistumista siirtotyöhön, joille täällä oli pal-
kat tava sijainen. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 2) lähettämään Ruotsiin, toimimaan siellä 
oleskelevien, lähinnä helsinkiläisten v. 1936—40 syntyneiden lasten keskuudessa kunnes 
he voivat palata kotimaahan, kuitenkin enintään v:n 1943 kesäkuun 1 p:ään saakka, las-
tentarhatyöstä kertomusvuoden syksyllä mahdollisesti vapautuvan tehtävään sopivan 
lastentarhanopettajan lisäksi viisi tilapäistä lastentarhanopettajaa, joilla oli oikeus 
Ruotsissa olonsa aikanasaada 75 % peruspalkastaan ja kalliinajanlisäyksestään sekä vaki-
naisella opettajalla lisäksi ikäkorotuksensa. 

V:n 1941 käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupunginhallitus 
myönsi3) lastentarhain johtokunnan sekä lastentarhain ynnä niiden laitosten saman vuo-
den määrärahoihin Sääntöpalkkaiset virat vastaavasti 20 998 mk:n ja 491 699 mk:n suu-
ruiset lisäykset. 

V:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varal ta kaupunginhallitus 
myönsi3) 20 328: 50 mk:n lisäyksen lastentarhain ynnä niiden laitosten saman vuoden 
määrärahaan Lämpö. 

Lastentarhain ynnä niiden laitosten v:n 1941 määrärahasta Uuden lastenseimen pe-
rustaminen ja ylläpito päätettiin3) sallia siirtää 413:05 mk lastentarhain johtokunnan 
saman vuoden tilille Painatus ja sidonta. 

Lastentarhoille ja niihin liittyville laitoksille myönnettiin4) oikeus tarvittaessa nostaa 
ennakkovaroja enintään 50 % enemmän kuin v:n 1941 aikana palkkojen maksamista 
varten laitosten palveluskunnalle sekä Kalliorinteen lastenseimelle oikeus kuukausittain 
nostaa 6 000 mk ja tarvittaessa 50 % enemmän. 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 21 480 mk Vallilan kunnallisen lastenseimen5) kertomusvuoden 
vuokran maksamiseen sekä yhteensä 9 900 mk Päivölän lastentarhan6) v:n 1941—43 
vuokrankorotusten, 5 308: 10 mk Alppimajan7) lastentarhan ja sen lastenseimen, 1 320 
mk Toukolan lastentarhan8) , 840 mk lastentarhain kanslian8), 1 640 mk Barnabon 
lastentarhan8) , 1 120 mk Vuokko nimisen lastentarhan8) , 4 400 mk Valkaman lasten-
tarhan 8), 2 400 mk Pienolan lastentarhan 8), 4 160 mk Vallilan lastentarhan9) , 1 540 mk 
Kalevan lastehtarhan9), 1 800 mk Kallion suomalaisen lastentarhan10), 2 400 mk Onnelan 
lastentarhan10), 1 880 mk Solhälla nimisen lastentarhan10), 2 000 mk Hemgård nimisen 
lastentarhan11) ja 51 mk Toimelan lastentarhan koululasten päiväkodin12) kertomusvuoden 
vuokrankorotuksen suorittamiseen sekä 4 395 mk Sirkkulan lastentarhan 13) ja 1 800 mk 
sen kokopäiväosaston 13j huoneistojen ylimääräisen yhtiövuokran suorittamiseen. 

V:n 1943 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupun-
ginhallitus myönsi 14) 12 000 mk Touhulan lastentarhan saman vuoden vuokrankorotuk-
sen suorittamiseen. 

Päivölän lastentarhan Ehrensvärdintien talosta n:o 31—35 vuokrattu huoneisto oli 
kokonaisuudessaan pakko-oton kaut ta ollut puolustuslaitoksen hallinnassa kesäkuun 22 

Khs 29 p. tammik. 237 §. — 2) S:n 1 p. lokak. 1 698 §. — 3) S:n 29 p. tammik. 234 §. — 
4) S:n 12 p. helmik. 321 §. — 5) S:n 19 p. helmik. 388 §. — 6) S:n 26 p. helmik. 433 § ja 1 p. 
lokak. 1 668 §. — 7) S:n 23 p. huhtik. 812 §. — 8) S:n 17 p. syysk. 1 576 §. — 9) S:n 1 p. lo-
kak. 1 668 §. — 10) S:n 12 p. marrask. 1 959 §. — u ) S:n 19 p. marrask. 2 001 §. — 12) Khn jsto 
3 p. jouluk. 4 165 §. —13) Khs 12 p. marrask. 1 960 §. — 14) S:n 23 p. jouluk. 2 233 §. 



155 2. Kaupunginhalli tus 

pistä marraskuun 6 p:ään 1941 ja yksi sen huoneista oli edelleenkin kotijoukkojen 
kirkkoherranviraston käytössä. Kaupunginhallitus päätti antaa asiamiesosastolleen 
tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin huoneiston v:n 1941 loppuun mennessä yhteensä 22 630 
mk: aan nousseen vuokrakorvauksen perimiseksi puolustuslaitokselta sekä kehoitta a kiin-
teistölautakuntaa aikanaan tekemään eri esityksen vuokrakorvauksen vaatimisesta ker-
tomusvuoden osalta. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin2) siinä tapauksessa, että lastentarhoihin 
pyrkivien lasten lukumäärä huomattavasti vähenisi, järjestämään neljään lastentarhaan 
kertomusvuoden syyskauden ja sitä seuraavan kevätkauden ajaksi väliaikaiset osastot 
2—3 vuotisille lapsille sekä siirtämään näille osastoille tarvittaessa opettajia ja apulaisia 
muista lastentarhoista. 

Töölön lastenseimen avustaminen. Töölön lastenseimi nimisen yhdistyksen ilmoitettua 
avanneensa Niittykadun talossa n:o 12 lastenseimen 20—25 lapselle, kaupunginhallitus 
päätti3) kehoittaa rahatoimistoa heti suorittamaan yhdistykselle 32 500 mk sen kerto-
musvuoden talousarvioon merkitystä 46 725 mk:n suuruisesta avustuserästä, ollen yh-
distyksen aikanaan annettava lastentarhain johtokunnalle tilitys avustusmäärärahan 
käyttämisestä. Samalla kaupunginhallitus määräsi kyseisen lastenseimen lastentarhain 
johtokunnan valvonnan alaiseksi. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Vastauksessaan kaupunginkirjaston johtokunnan tiedusteluun, 
voitiinko viisi kaupunkirjaston vakinaistettua kirjastoapulaisenvirkaa täyt tää niitä 
haettaviksi julistamatta, kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa johtokuntaa julistamaan 
kyseiset virat haettaviksi. 

Amanuenssi S. B. Mörne oikeutettiin5) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 lop-
puun. 

Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kaupunginkirjaston johtokuntaa suorittamaan 
kaupunginkirjaston tilapäisille viranhaltijoille kertomusvuoden alusta lukien kaupungin-
valtuuston päätösten edellyttämät kalliinajanlisäykset. 

Kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa kaupunginkirjaston johtokunnalle, ettei sillä 
ollut mitään huomauttamista kaupunginkirjaston lukusalien aukioloaikojen muuttamista 
eräinä juhlapäivinä koskevan johtokunnan päätöksen johdosta. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi8)' 2 200: 50 mk eteläisen haarakirjaston huoneiston vuokrankorotuksen suoritta-
miseen huhtikuun 1 p:stä lukien. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi9) kaupunginkirjaston tilille Vuokra 3 582 mk kaupunginkirjaston johtokun-
nan käytettäväksi Vallilan haarakirj aston huoneiston ylimääräisen kuukausivuokran 
suorittamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 
35 700 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi vaatenaulakoiden y.m. hankkimi-
seen pääkirjastoon ja Kallion haarakirjastoon. 

Kaupunginhallitus päätti11), että rakennustoimiston talorakennusosaston v:n 1941 
aikana suorittamien ilmapommitus- ja räjähdysvauriokorjausten Kallion kirjaston ra-
kennukselle aiheuttamat korjauskustannukset, 2 453:25 mk, saatiin viedä mainitun 
vuoden talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Talo-osasto kuuluvalle rakennusten 
korjaustilille Kirjastorakennukset. 

Merkittiin 12) tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli antanut asemakaavaosastolleen 
tehtäväksi ehdotuksen laatimisen sopivan tontin varaamiseksi Töölön uuden kirjasto-
talon paikaksi. 

Kaupunginmuseo. Museolautakunnalle päätettiin13) tehdä ilmoitus kaupungille lah-
joitetun kauppaneuvos J . Sederholmin muotokuvan siirtämisestä kaupunginmuseoon. 

M Khs 26 p. helmik. 433 §. — 2) S:n 1 p. lokak. 1 699 §. — 3) S:n 10 p. syysk. 1 558 §. — 
4) S-n 19 p. marrask. 2 012 §. — 5) Khti jsto 15 p. tammik. 3 069 §. — 6) Khs 26 p. helmik. 
446 § —7) S:n 7 p. toukok. 915 §. —8) S:n 9 p. huhtik. 707 §. —9) S:n 30 p. huhtik. 866 — 
10) S:n 15 p. tammik. 82 §. — S:n 22 p. t ammik . 183 §. — 12) S:n 19 p. helmik. 392 §. — 
13) S:n 19 p. maalisk. 553 §. 
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Kunnallisten arkistojen hoito. Merkittiin1) tiedoksi valtionarkiston kunnallisten ar-
kistojen asiakirjain hoitamisesta antamat ohjeet sekä että niiden soveltamisen määrä-
a jan alkaminen vallitsevien poikkeusolojen vuoksi oli siirretty v:n 1943 alkuun. 

Kaupunginorkesteri. Koska kaupunginorkesterin johtajaksi nimitetty kapellimestari 
T. H. Hannikainen ei nykyoloissa ollut voinut palata kotimaahan Amerikasta, missä hän 
nimitetyksi tullessaan oleskeli, kaupunginhallitus määräsi2) professori E. A. Järnefeltin 
orkesterin väliaikaiseksi johtajaksi tammikuun 15 p:n ja huhtikuun 15 p:n väliseksi ajaksi 
8 700 mk:n kuukausipalkoin, joka oli suoritettava orkesterin johtajan säästyneestä perus-
palkasta. Samalla musiikkilautakunta oikeutettiin tarpeen mukaan ja tkamaan tätä 
viransijaisuutta kevätkauden loppuun saakka. Lautakunnan toimenpide ja tkaa kyseistä 
viransijaisuutta huhtikuun 15 p:stä 30 p:ään hyväksyttiin3) sittemmin. 

Musikkilautakunnan esitys orkesterin johtajan T. H. Hannikaisen irtisanomisesta 
tai hänen viransijaisensa määräämisestä v:n 1943 alusta ei antanut.4) kaupunginhalli-
tukselle aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että päätettiin kehoittaa lautakuntaa tar-
vittaessa tekemään esitys johtajan viransijaisen määräämisestä mainitun vuoden alusta. 

Musiikkilautakunta a päätettiin5) sittemmin kehoittaa julistamaan johtajan viransi-
jaisuus haettavaksi yhdeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä 1943 alkaen ja kehoittamaan haki-
joita esittämään palkkavaatimuksensa. 

Tilapäisenä ensimmäisenä viulunsoittajana toimivan taiteilija E. Selinin palkka mu-
siikkilautakunta oikeutettiin6) helmikuun 1 p:n ja kesäkuun 1 p:n välisenä aikana suo-
r i t tamaan kaupunginorkesterin palkkamäärärahasta. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin 7) palkkaamaan muusikko J . Paavola kaupunginor-
kesteriin tammikuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi, enintään kesäkuun 1 p:ään, 1 700 mk:n 
kuukausipalkoin, mikä oli suoritettava kolmannen trumpetinsoittajan viran säästyneestä 
palkasta. 

Trumpetinsoittaja Y. Syrjälä oikeutettiin8) saamaan kaupunginorkesterin palkka-
määrärahasta 350 mk:n suuruinen^lisäpalkka kuukaudessa tammikuun 1 p:n ja touko-
kuun 31 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän hoiti sodassa kaatuneen soittaja M. Rostamon 
virkaa. 

Äänenjohtaja W. Arjava oikeutettiin9) tammikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseltä 
ajalta, jolloin hän hoiti edesmenneen konserttimestari A. Hannikaisen virkaa, nostamaan 
puolet hoitamansa viran ja oman virkansa peruspalkkain välisestä erotuksesta eli 400 mk 
kuukaudessa. Ensimmäinen viulunsoittaja T. Oras, joka samaksi ajaksi oli määrätty 
hoitamaan äänenjohtaja Arjavan virkaa, oikeutettiin nostamaan hoitamansa viran ja 
oman virkansa peruspalkkain välinen erotus eli 350 mk kuukaudessa. Mainitut kor-
vaukset päätettiin suorittaa kaupunginorkesterin palkkatililtä. 

Kaupunginhallitus päätti10) suostua siihen, että kaupunginorkesterin intendentin 
E. Pingoudin kuoltua avoimeksi tullut intendentin virka toistaiseksi sai jäädä vakinai-
sesti täyt tämät tä sekä määrätä kirjastonhoitaja N.-E. Ringbomin hoitamaan sitä elo-
kuun 1 p:stä kertomusvuoden loppuun jääden tämä samalla nuotiston hoitajaksi. Kir-
jastonhoitaja Ringbomille päätettiin mainittuna aikana suorittaa intendentinviran 
peruspalkka, 3 075 mk kuukaudessa, kalliinajanlisäyksineen ynnä palkkiona nuotiston 
hoidosta 874 mk kuukaudessa. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä v:n 1943 alusta lukien yhdistää kaupunginorkesterin 
intendentinviran ja kirjastonhoitajanviran uudeksi intendentin vi raksi n ) , kaupungin-
hallitus päätti12) valita kyseiseen virkaan kirjastonhoitaja N.-E. Ringbomin. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin intendentti E. Pin-
goudille tammikuun 5 p:stä kesäkuun 18 p:ään sijaisenaan oman virkansa ohella kirjas-
tonhoitaja N.-E. Ringbom13); sekä viulunsoittaja N. Lewinille tammikuun 1 p:stä kesä-
kuun 30 p:ään14). 

Äänenjohtaja K. Hellman15) ja soit taja A. Weisman15) oikeutettiin säädetyn eroamis-
iän saavutet tuaan jäämään virkoihinsa kertomusvuoden heinäkuun 13 p:ään ja soit taja 

Khs 30 p. heinäk. 1 298 §; ks. Kunnall . asetuskok. s. 108. —2) Khs 8 p. tammik. 34 §. — 
3) S:n 12 p. maalisk. 550 §. — 4) S:n 3 p. syysk. 1 497 §. — 5) S:n 23 p. jouluk. 2 258 §. — 
6) S:n 29 p. tammik. 223 §. — 7) Khn jsto 8 p. tammik. 3 036 §. — 8) S:n 16 p. huhtik. 3 422 §. — 
9) S:n 16 p. huhtik. 3 423 §. — 10) Khs 6 p. elok. 1 374 §. — n ) Ks. tämän kert. s. 39. —12) Khs 
23 p. jouluk. 2 254 §. — 13) S:n 29 p. tammik. 224 §, 12 p. maalisk. 551 § ja 16 p. huht ik . 
770 §. ~ 14) S:n 8 p. tammik. 36 § ja 16 p. huhtik. 771 §. — i5) S:n 4 p. kesäk. 1 083 §. 
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H. Niemann1) joulukuun 31 p:ään sekä soit taja P. J . Niemann2) v:n 1943 toukokuun 31 
p:ään. 

Äänenjohtaja M. Orlando3) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 
loppuun sekä soittajat V. Halonen4), V. Liimatainen4), F. Mentl4), T. Oras4), 
J . Sante4), A. Sipilä4) ja O. Toivio 4) v:n 1944 loppuun. 

Asiasta tehdyn tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa musiikki-
lautakunnalle pitävänsä Suomen itsenäisyyden 25-vuotisjuhlakonsertin järjestämistä 
tavallisin lipunhinnoin ja ilman kutsuvieraita riittävänä. 

Kaupunginhallitus oikeutti6) musiikkilautakunnan v. 1942 ja 1943 harkintansa mu-
kaan sallimaan kaupunginorkesterin maksutta esiintyä sodan johdosta avun tarpeessa 
olevien hyväksi järjestettävissä hyväntekeväisyysjuhlissa ja konserteissa. 

Kaupunginhallitus päätti7) suostua Suomen säveltaiteilijain liiton ja Rajaseudun 
ystäväin liiton anomuksiin kaupunginorkesterin luovuttamisesta maksutta esiintymään 
yliopiston juhlasalissa joulukuun 7 p:nä ja Kansallisteatterissa joulukuun 21 p:nä jär-
jestettävissä juhlatilaisuuksissa. 

Kaupunginhallitus päätti8) luovuttaa kaupunginorkesterin Suomen kirjapainotaidon 
300-vuotisriemujuhlan keskustoimikunnan käytettäväksi sen lokakuun 11 p:nä järjes-
tettävässä päiväjuhlassa mutta jät tää kysymyksen korvauksen suorittamisesta, kaupun-
gille avoimeksi siihen saakka kunnes toimikunta voi esittää tilityksen juhlallisuuksien 
aiheuttamista kustannuksista. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus myönsi9) yh-
teensä 60 450 mk erinäisten Helsinki-aiheisten maalausten ja etsausten ostamiseksi 
kaupungille. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1941 korkovarat päätettiin10) 
käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi tarkoitettuja varoja 
jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen taideakatemian (ent. Suomen taideyhdis-
tyksen) palkinto- ja ostolautakunnalle kummallekin myönnettiin 83 220 mk sekä Suomen 
kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författarförening nimiselle yhdistykselle kummallekin 
41610 mk. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan u ) , Suomen kirj ailij aliiton12) j a Finlands 
svenska författarförening13) yhdistyksen selostukset kertomusvuonna saamiensa korko-
varain käytöstä merkittiin tiedoksi. 

Ka.upungin varoista myönnetyt avustukset. Musiikkilautakunnan asiasta tekemään 
tiedusteluun päätettiin14) vastata, että taidelaitoksille saatiin kuten säännöllisissä oloissa-
kin suorittaa niiden Sivistystoimen pääluokkaan sisältyvät avustuserät. 

Merkittiin 15) tiedoksi, että Finlands svenska säng- oeh musikförbund yhdistyksen 
v. 1941 Helsinkiin järjestettävä laulu- ja musiikkijuhla, jonka kustannusten peittämiseen 
aikaisemmin oli myönnetty 25 000 mk:n avustus16) kaupungin varoista, oli täytynyt 
peruuttaa. 

Kaupunginhallitus päätti17) yleisistä käyttövaroistaan myöntää Helsinki-seuralle 
25 000 mk radiokoneiden hankkimista sekä matkojen tekemistä varten eri rintamanosille. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 18) hyväksyä kiinteistö-
lautakunnan toimenpiteen määrätä kaupunginhallituksen asiamiesosaston lainopillisen 
apulaisen E. J . Röngän helmikuun 1 p:stä 1942 lukien toistaiseksi kiinteistötoimiston 
kansliaosaston tilapäiseksi notaariksi siten, että hän toimi puoli päivää kiinteistötoimistossa 

Khs 29 p. t ammik . 225 §. — 2) S:n 23 p. jouluk. 2 256 §. — 3) Khn jsto 29 p. tammik. 
3 134 §. — 4) S:n 17 p. jouluk. 4 229 §. — 5) Khs 19 p. marrask. 1 984 §. — 6) S:n 29 p. 
tammik. 227 § ja 19 p. marrask. 2 017 §. — 7) S:n 19 p. marrask. 2 018 §. —8) S:n 17 p. syysk. 
1 596 §. — 9) S:n 23 p. huhtik. 782 §, 15 p. lokak. 1 735 §, 12 p. marrask. 1 945 §, ja 23 p. 
jouluk. 2 212 §. — 10). S:ti 29 p. tammik. 235 §; ks. v:n 1935 kert . s. 198. — n ) Khs 28 p. tou-
kok. 1 060 §. — 12) S:n 26 p. maalisk. 647 §. — 13) S:n 26 p. maalisk. 642 §. — 14) S:n 22 p. 
tammik. 188 §. — 15) S:n 29 p. tammik. 226 §. — 16) Ks. v:n 1941 kert . s. 50. —17) Khs 8 p. 
tammik. 13 §. — 18) S:n 5 p. helmik. 252 §. 


