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Kasvihuoneen rakentamiseksi Ryttylän koulukotiin valtuusto päätti x) merkitä v:n 
1944 talousarvioon 883 000 mk:n määrärahan. 

Bengtsärin koulukodin entisen johtajan palkkaetujen määrääminen. Kaupunginval-
tuuston hylättyä ruotsinkielisten kansakoulujen opettajana toimivan entisen Bengtsä-
rin koulukodin johtajan J. G. Lindholmin vaatimuksen saada nykyisessä virassaan edelleen 
nauttia samoja palkkaetuja kuin hänellä oli ollut entisessä virassaan, opettaja Lindholm 
valitti valtuuston päätöksestä Uudenmaan lääninhallitukselle, joka määräsi kaupungin 
suorittamaan hänelle opettajanpalkan lisäksi tämän ja koulukodin johtajan palkan 
välisen erotuksen v:n 1940 elokuun 1 p:stä lukien niin kauan kuin hän hoiti opettajan-
virkaansa. Kaupunginhallituksen valitettua 2) tästä lääninhallituksen päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen tämä lokakuun 23 p:nä 1942 velvoitti kaupungin suoritta-
maan opettaja Lindholmille koulukodin johtajan palkan v:n 1940 joulukuun loppuun 
saakka, koska oli katsottava hänen tulleen irtisanotuksi johtajanvirasta mainittuun 
ajankohtaan mennessä. Päätös merkittiin3) tiedoksi. 

Lastenhoidonneuvolat. Lastensairaalassa olevaan lastenhoidonneuvolaan päätettiin 4) 
v:n 1944 tammikuun 1 p:stä lukien perustaa uusi 33 palkka- ja I I I kielitaitoluokkaan kuu-
luva hoit ajan virka. 

Kaupungin osallistuminen maaseudulle suuntautuvaan lastensiirtotoimintaan. Val-
tioneuvoston asettaman lastenmaallesiirtotoimikunnan siirtotoiminnan kustannuksiin 
helsinkiläisten lasten osalta kaupunginvaltuusto yleisistä käyttövaroistaan myönsi5) 
310 000 mk lastensuojelulautakunnan käytettäväksi. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti6) myöntää Suomen lastenhoitoyhdistykselle 
50 000 mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen sekä kehoittaa lastensuojelulautakuntaa 
suorittamaan sen ylittäen mainituin määrin yhdistyksen avustusmäärärahaa. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi 7) 60 000 mk:n suuruisen lisäavustuksen 
Lastentyökotiyhdistykselle. 

Samoista käyttövaroistaan, valtuusto niitä ylittäen, myönsi 8) Helsingin lastenruo-
kintakomitealle 242 436: 90 mk sen järjestämän ilmaisen ruokinnan aiheuttamien keitto-
ja jakelukustannusten peittämiseksi ehdoin, että jakelu tapahtui komitean ehdottamin 
tavoin sekä että ruoka-avustusta saaneet perheet komitean toimesta ilmoitettiin huolto-
lautakunnan keskus avustuskortistoon. 

G. W. ja M. Hyvösen rahastosta avustusta nauttivalle, testamenttilahjoituksen kau-
pungille tehneen kauppias G. W. Hyvösen sokealle sisarelle rouva E. Koskiselle päätet-
tiin9) kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien myöntää hänelle varattujen rahaston 
korkojen lisäksi 1 000 mk:n suuruinen kuukausiavustus kaupungin varoista. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston v:n 1942 määrärahaa Valaistus päätettiin 
sallia ylittää 36J: 20 mk10) sekä kertomusvuoden määrärahoja Kesälomasi]aiset ja Va-
laistus päätettiin sallia ylittää vastaavasti 7 393: 10 mk11) ja 400 mk11). 

Työnvälitystoimisto. Seuraavia työnvälitystoimiston v:n 1942 määrärahoja pää-
tettiin12) työvoimaosaston perustamisen johdosta sallia ylittää alla mainitun verran: 
Tilapäistä työvoimaa 1 164 533:05 mk, Vuokra 10 532:50 mk, Lämpö 10 238:45 mk, 
Valaistus 7 320: 30 mk, Siivoaminen 1 296: 15 mk, Painatus ja sidonta 46 229 mk ja Tar-
verahat 54 174: 45 mk. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Kulkulaitosten j a yleisten töiden ministeriölle 
annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa puoltavansa Kontorens 
platsförmedling13) nimisen yhdistyksen anomusta saada edelleen harjoittaa maksutonta 
työnvälitystä jäsenilleen v:n 1944 loppuun sekä Yleisen osuuskauppojen liiton14) anomusta 
saada edelleen viiden vuoden aikana tammikuun 1 p:stä 1944Tukien maksutta välittää 

!) Kvsto 8 p. syysk. 358 §. — 2) Ks. v:n 1941 kert. s. 207. — 3) Kvsto 10 p. maalisk. 128 §. — 
*) S:n 16 p. kesäk. 278 §. — 5) S:n 12 p. toukok. 236 §. — 6) S:n 31 p. maalisk. 171 §. — 7) S:n 
17 p. helmik. 81 §. —8) S:n 27 p. tammik. 37 § ja 22 p. jouluk. 526 §. —9) S:n 31 p. maalisk. 
169 §. — 10) S:n 27 p. tammik. 56 §. — n ) S:n 1 p. jouluk. 499 §. — 12) S:n 17 p. helmik. 104 §. — 
18) S:n 21 p. huhtik. 195 §. —14) S:n 10 p. marrask. 456 §. 
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toimihenkilöitä ja työntekijöitä jäsenosuuskauppojensa kauppaliikkeisiin, kahviloihin 
ja tuotantolaitoksiin. 

Kansanhuoltohallinnon uudelleenjärjestely. Kansanhuoltoministeriö oli marraskuun 
28 p:nä 1942 asettanut toimikunnan harkitsemaan ja tekemään ministeriölle ehdotuksen 
niistä toimenpiteistä, joiden kautta Helsingin kaupunki saisi suuruuttaan vastaavan 
aseman kansanhuoltohallinnossa. Toimikunnan saatua valmiiksi ehdotuksen Helsingin 
kaupungin kansanhuoltohallintoa koskevaksi asetukseksi, kaupunginvaltuusto päätti 
ilmoittaa ministeriölle, ettei sillä ollut mitään muistuttamista mainitun asetusehdotuksen 
sisältöä vastaan sekä että se suostui suorittamaan ne kustannukset, jotka asetusehdotuk-
sen mukaisesti kuuluisivat kaupungille. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2) hyväksyä kansanhuoltolautakunnan Helsingin kaupun-
gin kansanhuoltohallinnosta kertomusvuoden huhtikuun 21 p:nä annetun asetuksen 
edellyttämin tavoin laatiman ehdotuksen uudeksi Helsingin kaupungin kansanhuollon 
ohjesäännöksi. Kansanhuoltopinisteriö vahvisti kesäkuun 30 p:nä edellä mainitun 
ohjesäännön noudatettavaksi heinäkuun 1 p:stä lukien3). 

Kansanhuoltolautakunta ja kansanhuoltotoimisto. Kansanhuoltolautakunta oikeutet-
tiin 4) julistamaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä5) asetuksessa Helsingin kau-
pungin kansanhuoltohallinnosta mainitun kansanhuollonjohtajanviran haettavaksi 14 
päivän hakuajoin ilmoittaen viran peruspalkka 9 500 mk:ksi kuukaudessa mutta varaten 
viran hakijoille mahdollisuus esittää omat palkkavaatimuksensa. Helsingin kaupungin 
kansanhuollonjohtajan virkaan valittiin6) sittemmin varatuomari I. E. Rauhanen. 
Kansanhuoltoministeriö hyväksyi heinäkuun 24 p:nä vaalin 7). 

Valtuusto määräsi 8) varatuomari I. E. Rauhasen, jonka kaupunginhallitus oli määrän-
nyt hoitamaan kansanhuoltotoimiston toimistopäällikönvirkaa väliaikaisesti helmikuun 
loppuun, edelleen hoitamaan mainittua virkaa maaliskuun 1 p:stä lukien kunnes virka 
vakinaisesti täytettiin, kuitenkin enintään elokuun 1 p:ään. 

Seuraavia kansanhuoltolautakunnan v:n 1942 määrärahoja päätettiin 9) sallia ylittää 
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoima 899 242: 75 mk, Valaistus 1 482: 75 mk, 
Siivoaminen 7: 85 mk, Kaluston hankinta 11 100 mk, Tarverahat 30 925: 70 mk ja Osto-
korttien jakelu 598 771: 75 mk. 

Keskusperunavaraston rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 10) merkitä v:n 
1944 talousarvioon 69 569: 15 mk:n lisäyksen kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan 
tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvään Herttoniemen 
keskusperunavaraston rakennusmäärärahaan oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään lisäyksen jo kertomusvuonna. 

Perunain varastointi. Kaupunginvaltuusto päätti n ) , että kaupunki maksaa perunain 
varastoijalle, jonka varastossa n.s. suur-Helsingin alueella kertomusvuoden joulukuun 
1 p:nä on vähintään 100 000 kg perunoita, korvauksena varastoimiskustannuksista tästä 
perunamäärästä jakelusäännöstelyn alaiseen yleiseen kulutukseen Helsingissä joulu-
kuussa 1943 luovutetuista perunoista 6 p sekä v:n 1944 tammikuussa luovutetuista 
perunoista 7 p, helmikuussa 8 p, maaliskuussa 9 p ja huhtikussa 10 p kg:lta. Samalla val-
tuusto päätti merkitä v:n 1944 talousarvioon 1 300 000 mk:n suuruisen määrärahan 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kyseiseen tarkoitukseen. 

Polttoturvetuotanto osuuskuntaan liittyminen. Koska kertomusvuoden talousarvion 
pääluokkaan Tuloa tuottavat pääomamenot merkitystä määrärahasta Polttoturvetuotanto 
osuuskuntaan liittyminen kertomusvuonna tuli käytettäväksi vain puolet eli 2 550 000 
mk, kaupunginvaltuusto päätti12), että toinen puoli siirretään v. 1944 käytettäväksi. 

Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto. Seuraavia väestönsuojelulautakunnan ja 
sen toimiston v:n 1942 määrärahoja päätettiin13) sallia ylittää alla mainitun verran: 
Hälytys- ja viestitysverkoston kunnossapito ja johtovuokra 130 959 mk, Kalliosuojien 
lämmitys, tuuletus j a kunnossapito 238 435: 70 mk j a Yleisten suoj akaivantojen puhtaana-
ja kunnossapito 58 476:75 mk. 

Kvsto 10 p. maalisk. 138 §; ks. Kunnall . asetuskok. s. 129. 2) Kvsto 26 p. töukok. 
262 §. — 3) S:n 8 p. syysk. 340 §; ks. Kunnall . asetuskok. s. 131. — 4) Kvsto 26 p. toukok. 
263 §. — 5) Ks. ylemp. — 6) Kvsto 30 p. kesäk. 320 §. — 7) S:n 8 p. syysk. 341 §. — 
8) S:n 10 p. maalisk. 139 §. — 9) S:n 27 p. tammik. 57 § ja 17 p. helmik. 105 §. — 10) S:n 30 
p. kesäk. 330 §. — n ) S:n 29 p. syysk. 419 §. — 12) S:n 1 p. jouluk. 494 §. — 13) S:n 17 p. hel-
mik. 106 §. 
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Kaupunginhallituksen v:n 1942 käyttövaroja väestönsuojelua varten päätettiin 
sallia ylittää 3 984 676: 40 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti2) siirtää v:n 1941 talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
mattomat pääomamenot lukuun Perushankinnat sisältyvän Lyhytaaltoradiopuhelin 
väestönsuojelumuodostelmille nimisen määrärahan 113 905: 80 mk:n suuruisen ylijäämän 
kertomusvuonna käytettäväksi. 

Väestönsuojat. V:n 1942 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
lukuun Väestönsuojelutöitä sisältyvää Erottajan yleisen väestönsuojan rakentamismäärä-
rahaa päätettiin3) sallia ylittää 650 000 mk sekä samalla merkitä v:n 1944 talousarvioon 
130 000 mk suojan mukavuuslaitoksena käytettävän osan seinien ja lattian verhoamiseksi 
kaakelilaatoilla ja kioskien ja komeroiden sisustamiseksi, oikeuttaen yleisten töiden 
lautakunta käyttämään viimeksi mainittua määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Kaupunginvaltuusto päätti4), että Erottajan kalliosuojan kukkakioski saatiin pitää 
avoinna klo 8—22. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 5) siirtämään v:n 1942 talousarvion pääluokan 
Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Väestönsuojelutöitä sisältyvästä määrära-
hasta Väestönsuojan rakentaminen teurastamo alueen läheisyyteen 150 000 mk saman 
luvun määrärahaan Rakennustoimiston konepajan väestönsuoja, koska edellisessä määrä-
rahassa oli syntynyt säästöä ja jälkimmäinen oli osoittautunut riittämättömäksi. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 
myöntää 25 000 mk:n suuruisen avustuksen Helsingin invaliidien yhdistykselle6) sen 
kertomusvuoden toiminnan tukemiseksi ja 100 000 mk kaupunginhallituksen 7) käytettä-
väksi rintamalla olevien helsinkiläisten viihdytystoimintaa varten sekä 207 000 mk:n 
suuruisen avustuksen Nuorten talkootoimikunnalle 8) tilitys velvollisuuksin. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto päätti9), että kaupungin kansakoulujen luokkien 
oppilasluvun keskimäärä väliaikaisesti alennetaan 30:een kertomusvuoden syyslukukau-
den alusta lukien kahden lukuvuoden ajaksi. 

Kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain 20 §:n mukaisesti, sellaisena kuin 
tämä lainkohta on kertomusvuoden heinäkuun 30 p:nä muutetussa laissa, valtuusto päät-
ti10), että kaupungin kansakoulujen kaikille oppilaille päivittäin jaetaan ilmainen koulu-
ateria kertomusvuoden syyskuun alusta lukien. Tämän toteuttamiseksi valtuusto päätti 
sallia ylittää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen kertomusvuoden määrä-
rahoja Suoranaiset avustukset vastaavasti enintään 500 000 mk ja 167 000 mk sekä mer-
kitä v:n 1944 talousarvioon suomenkielisiä kansakouluja varten 5 220 000 mk:n ja ruot-
sinkielisiä kansakouluja varten 986 000 mk:n suuruisen määrärahan. 

Suomenkielisten kansakoulujen apulaistarkastaj an viran väliaikaiseksi haltij aksi valit-
tiin11) lukuvuodeksi 1943/44 filosofianmaisteri M. P. A. Kuosmanen. Kouluhallitus hy-
väksyi lokakuun 8 p:nä mainitun vaalin12). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajalle R. Malmbergille, joka jo oli nauttinut 
sairaslomaa lokakuun 1 p:stä 1942 lähtien, valtuusto päätti13) myöntää jatkettua sairas-
lomaa joulukuun 20 p:n 1942 ja toukokuun 31 p:n 1943 väliseksi ajaksi oikeuksin nostaa 
2/3 pohjapalkastaan ja ikäkorotuksensa kalliinajanlisäyksineen. Samalla määrättiin 
opettaja G. E. Cavonius mainittuna aikana hoitamaan tarkastajanvirkaa. 

Valtuusto päätti14) korottaa lastenpsykiatrin palkkion lokakuun 1 p:stä lukien 3 000 
mk:ksi kuukaudessa oikeuttaen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tämän joh-
dosta ylittämään kansakoulujen yhteisiin menoihin kuuluvaa määrärahaa Lastenpsykiat-
rin toiminta 3 000 mk. 

1) Kvsto 10 p. maalisk. 149 §. — 2) S:n 10 p. maalisk. 155 §. —3) S:n 17 p. helmik. 116 §. — 
4) S:n 8 p. syysk. 354 §. — 5) S:n 27 p. t ammik . 47 §. — 6) S:n 8 p. syysk. 352 §. — 7) S:n 20 
p. lokak. 425 §. — 8) S:n 10 p. maalisk. 141 §. — 9) S:n 21 p. huht.ik. 209 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 61. — 10) Kvsto 29 p. syysk. 409 §; ks. Kunnall . äsetuskok. s. 174. — Kvsto 8 p. 
syysk. 348 §. — 12) S:n 10 p. marrask. 452 §. — l s) S:n 27 p. tammik. 30 § ja 10 p. maalisk. 
140 §. — 14) S:n 20 p. lokak. 428 §. 


