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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 §. 
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Valtuusto päätti x) v:n 1944 alusta korottaa kansakoulujen johtajaopettajani vuosi-
palkkion 7 500 mk:aan sekä palkkion luokkaa kohden 250 mk:aan vuodessa. 

Valtuusto päätti2) syyskuun 1 p:stä lukien siirtää kansakoulujen veistokalustonhoi-
tajanvirat 40 palkkaluokasta 38:nteen sekä käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin 
sekä palkankorotuksiin myöntää tarkoitusta varten 4 000 mk:n suuruisen lisäyksen suo-
men- ja 1 600 mk:n suuruisen lisäyksen ruotsinkielisten kansakoulujen sääntöpalkkaisten 
virkain määrärahaan. 

Valtuusto päätti3) syyskuun 1 p:stä 1943 lukien perustaa suomenkielisiin kansakoului-
hin 28 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan puhevikaisten lasten opettajan viran ja 
määrätä siihen kuuluvan opetusvelvollisuuden 24 viikkotunniksi. Uuden viran perustami-
sesta kertomusvuonna aiheutuvien kustannusten suorittamiseksi valtuusto myönsi 
13 700 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin. 

Valtuusto päätti 4) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laadituttamat noilla 1—12 
merkityt luonnospiirustukset 5) Töölön kansakoulutalon muutos- ja lisärakennustöitä 
varten sekä antaa lautakunnalle tehtäväksi niiden nojalla laadituttaa pääpiirustukset 
ja kustannusarvion huomioonottaen palolautakunnan luonnospiirustuksia vastaan teke-
mät muistutukset tarpeellisiin paloturvallisuustoimenpiteisiin ryhtymisestä. 

Suomenkielisten kansakoulujen kertomusvuoden määrärahaa Sairaslomasijaiset pää-
tettiin6) sallia ylittää 100 000 mk. 

Valtuusto päätti 7) sallia ylittää ruotsinkielisten kansakoulujen kertomusvuoden 
määrärahaa Oppilaiden kesävirkistys enintään 150 000 mk koulujen kesäsiirtolatoimin-
nasta kertomusvuoden kesä-, heinä- ja elokuun aikana aiheutuneiden sekä syyskuun aika-
na aiheutuvien kustannusten peittämiseksi. 

Työväenopistot. Kaupunginvaltuusto päätti 8) sallia ylittää suomenkielisen työväen-
opiston v:n 1942 määrärahaa Puhtaanapito 2 246: 40 mk sekä ruotsinkielisen työväen-
opiston saman vuoden määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Tarverahat vastaavasti 
13 100 mk ja 3 500 mk. Viimeksi mainitun opiston kertomusvuoden tilapäisen työvoiman 
määrärahaa päätettiin9) sallia ylittää 10 000 mk, jotta opisto voisi laajentaa sellaisten 
opintoaineiden opetusta, jotka helpottavat m.m. niiden opiskelijain opintoja, jotka halua-
vat näitä opintoaineita käyttää keskikoulututkinnon suorittamiseksi. 

Valtuusto päätti10) edelleen kolmen vuoden ajan pysyttää siirtomäärärahoina v:n 1938, 
v:n 1939 ja v:n 1940 talousarvioiden pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
luvun Talorakennukset määrärahat Suomenkielinen työväenopisto, lisärakennus koko-
naan, vastaavasti 3 000 000 mk, 1 500 000 mk ja 1 000 000 mk, sekä v:n 1938, v:n 1939 
ja v:n 1940 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot luvun Talo-
rakennukset määrärahat Ruotsinkielisen työväenopiston talo kokonaan, vastaavasti 
2 000 000 mk, 750 000 mk ja 500 000 mk. 

Maksuttomien kouluateriain antaminen ammattikoulujen oppilaille. Kaupunginval-
tuusto päätti11), että päivittäin annetaan ilmainen ateria kaupungin ammattikoulujen 
kaikille niille helsinkiläisille oppilaille, jotka näissä kouluissa suorittavat yleistä oppivel-
vollisuuttaan sekä että koulujen muille oppilaille edelleen jaetaan maksullinen kouluate-
ria. Tämän toteuttamiseksi valtuusto päätti sallia ylittää valmistavan poikain ammatti-
koulun määrärahaa Oppilasruokala 56 000 mk ja valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
määrärahaa Ruokinta 22 000 mk sekä merkitä v:n 1944 talousarvioon valmistavan poi-
kain ammattikoulun osalta 121 000 mk ja valmistavan tyttöjen ammattikoulun osalta 
69 000 mk. 

Yleinen ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti12) v:n 1944 alusta perustaa yleiseen 
ammattikouluun uuden 55 palkkaluokkaan kuuluvan siivoojanviran. 

Kirjapainokoulu. Kaupunginvaltuusto päätti13), että kirjapainokoulussa järjestetään 
kertomusvuoden syksyllä alkavat, noin 9 kuukautta kestävät ylimääräiset painajakurssit 
edellyttäen, että Suomen graafillisen teollisuuden harjoittajain liitto hankkii koulun käy-
tettäväksi ilmaisen painokoneen. Kurssien aiheuttamien opetusmenojen peittämiseksi 

!) Kvsto 29 p. svysk. 392 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 283 §. — 3) S:n 8 p. syysk. 362 §. — 
4) S:n 1 p. jouluk. 493 §. — 5) Ks. v:n 1939 kert . s. 199 ja tämän kert . I osan s. 147. — 6) Kvsto 
29 p. syysk. 415 §. — 7) S:n 8 p. syysk. 363 §. — 8) S:n 27 p. tammik. 58 ja 59 §. — 9) S:n 8 p. 
syysk. 364 §. — 10) S:n 22 p. jouluk. 527 §. — 11) S:n 10 p. marrask. 470 §; ks. Kunnall . asetus-
kok. s. 174. — 12) Kvsto 29 p. syysk. 390 §. — 18) S:n 29 p. syysk. 410 §. 
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valtuusto päätti sallia ylittää kirjapainokoulun tilapäisen työvoiman määrärahaa 21 528 
mk sekä merkitä v:n 1944 talousarvion vastaavalle tilille 35 880 mk. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oli valmistutta-
nut suunnitelman valmistavan poikain ammattikoulun laajentamisesta sen nykyisessä 
koulutalossa muuttamalla puusta rakennetun koulutalon työpajoiksi ja siirtämällä tieto-
puolisen opetuksen päivisin yleisen ammatti] aiskoulun huoneistoon. Kun kouluun lisäksi 
v:een 1945 mennessä palkattaisiin kaksi uutta vakinaista teoreettisten aineiden opettajaa, 
seitsemän uutta työmestaria ja lisäksi varaston ja työkalujen hoitaja, niin koulun luokka-
lukumäärä tällöin olisi noussut 9:stä 14:ään ja suurin mahdollinen oppilasmäärä, jos työs-
kentely tapahtuisi kahdessa vuorossa, 224:stä 420:een. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä suunnitelman koulun laajentamisesta ja koulutalon muutostöistä sekä merkitä 
v:n 1944 talousarvioon 451 500 mk muutostöitä ja 750 000 mk koneiden ja työvälineiden 
hankkimista varten sallien näiden määrärahojen käyttämisen jo kertomusvuonna. Opet-
tajavoimien osalta aiheutuvien lisäkustannusten suorittamiseksi valtuusto päätti sallia 
ylittää valmistavan poikain ammattikoulun tilapäisen työvoiman määrärahaa 97 026 mk. 

Valtuusto päätti 2) syyskuun 1 p:stä lukien siirtää valmistavan poikain ammattikou-
lun rehtorinviran 25 palkkaluokasta 22:nteen, kolme opettajanvirkaa 26 palkkaluokasta 
23:nteen ja työmestarin virat 32 palkkaluokasta 29:nteen sekä tarkoitusta varten myöntää 
käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin 15 700 mk:n suurui-
sen lisäyksen koulun sääntöpalkkaisten virkain määrärahaan. 

Valtuusto päätti3) edelleen kolmen vuoden aj an pysyttää siirtomäärärahoina v:n 1938, 
v:n 1939 ja v:n 1941 talousarvioiden pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
luvun Talorakennukset määrärahat Poikain ammattikoulutalo kokonaan, vastaavasti 
5 000 000 mk, 5 000 000 mk ja 1 000 000 mk. 

Seuraavia valmistavan poikain ammattikoulun kertomusvuoden määrärahoja pää-
tettiin 4) sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 7 821 mk, Painatus ja 
sidonta 2 500 mk ja Tarverahat 3 500 mk. 

Kotitalouslautakunta. Kotitalouslautakunnan v:n 1942 määrärahaa Tilapäistä työ-
voimaa päätettiin sallia ylittää 8 340 mk5) kahden käsityönneuvojan ja yhden kerhon-
ohjaajan paikkamäärien oikaisemista varten sekä määrärahaa Tarverahat 1 167: 05 mk6). 

Lastentarhat. Haettavaksi julistettuun lastentarhain apulaistarkastajan virkaan valit-
tiin7) lastentarhanopettaja A. Ståhlberg. 

Kaupunginvaltuusto päätti 8) syyskuun 1 p:stä lukien korottaa lastentarhain johta-
jäin palkkioita 100 % niiden entisistä määristä; siirtää lastentarhain yhteydessä toimivien 
lastenseimien sekä apulastentarha Aulan lastenhoitajain virat 51 palkkaluokasta 48:nteen, 
lastenseimien talousapulaisten virat 56 palkkaluokasta 54:nteen, lastentarhain ja lasten-
seimien aputytönvirat 61 palkkaluokasta 58:nteen ja Kalliorinteen ja Leppäsuon lasten-
tarhain talousapulaisten virat 54 palkkaluokasta 52:nteen; lakkauttaa Kalliorinteen las-
tenseimen toisen talousapulaisenviran ja perustaa sen tilalle 51 palkkaluokkaan kuuluvan 
lastenhoitafanviran; sekä tarkoitusta varten myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen 
palkkoihin sekä palkankorotuksiin 50 670 mk:n suuruisen lisäyksen lastentarhain ynnä 
niiden laitosten määrärahaan Palkkiot ja 59 000 mk:n suuruisen lisäyksen niiden sääntö-
palkkaisten virkain määrärahaan. 

Hyväksyen lastentarhain johtokunnan ehdotuksen sen alaisten laitosten toiminnan 
laajentamisesta alkaneella toimikaudella järjestämällä lastentarhoihin tarpeen mukaan 
enintään kuusi seimiosastoa, 10 hoitopaikkaa kussakin, ja enintään kuusi kokopäivä-
osastoa, 15 hoitopaikkaa kussakin, sekä neuvotellen lisäksi Sedmigradskyn pientenlasten-
koulujen johtokunnan kanssa ylimääräisten hoitopaikkain järjestämisestä sen alaisiin 
lastentarhoihin, valtuusto päätti9) tarkoitusta varten sallia ylittää eräitä määrärahoja 
sekä merkitä v:n 1944 talousarvioon yhteensä 255 000 mk. 

Valtuusto päätti10): 
perustaa v:n 1944 syyskuun alusta Taka-Töölöön uuden suomenkielisen lastentarhan 

75 lapselle, joista 25 olisi kokopäiväosastolla, sekä v:n 1944 alusta uuden lisäosaston Päi-
väpirtin lastentarhaan; 

Kvsto 16 p. kesäk. 305 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 284 ja 285 §. — 3) S:n 22 p. jouluk. 
527 §. — 4) S:n 29 p. syysk. 416 §. — 5) S:n 27 p. t ammik . 60 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 107 §. — 
7) S:n 17 p. helmik. 76 §. — 8) S:n 16 p. kesäk. 286, 287 ja 288 §. — 9) S:n 20 p. lokak. 436 §; 
ks . myös alemp. — 10) Kvsto 16 p. kesäk. 306 §. 
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perustaa v:n 1944 syyskuun alusta uutta lastentarhaa varten neljä 35 palkkaluokkaan 
kuuluvaa opettajanvirkaa, 54 palkkaluokkaan kuuluvan talousapulaisenviran ja kaksi 61 
palkkaluokkaan kuuluvaa aputytönvirkaa sekä v:n 1944 alusta Päiväpirtin lastentarhaa 
varten 35 palkkaluokkaan kuuluvan opettajanviran ja 61 palkkaluokkaan kuuluvan 
aputytönviran sekä lisäksi siirtää tämän lastentarhan talousapulaisenviran 54 palkkaluo-
kasta 53:nteen; sekä 

merkitä v:n 1944 talousarvioon uutta lastentarhaa varten menopuolelle 190 700 mk 
j a tulopuolelle 67 000 mk sekä Päiväpirtin lastentarhan lisäosastoa varten menopuolelle 
59 450 mk ja tulopuolelle 7 250 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti 1), että Toukolan uusi lastenseimi saa aloittaa toimintansa 
jo kesäkuun 1 p:nä 2), sekä myönsi yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 187 000 mk 
Toukolan rantakorttelin huvilan n:o 4 kunnostamiseksi seimeä varten sekä opetus-
toimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 40 000 mk:n lisäyksen määrärahaan 
Toukolan lastenseimi. 

Määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla mainitun verran: lastentarhain johtokunnan 
v:n 1942 tarverahoja3) 727: 45 mk ja lastentarhain ynnä niiden laitosten saman vuoden 
lämpömäärärahaa 54 912: 70 mk ja tarverahoja 20 087: 30 mk sekä lastentarhain ynnä 
niiden laitosten kertomusvuoden määrärahoja4) Tilapäistä työvoimaa 118 104 mk, Sai-
raslomasijaiset 60 000 mk, Kaluston hankinta 101 900 mk, josta 95 900 mk kaluston hank-
kimiseksi Päiväpirtin lastentarhaan, Kaluston kunnossapito 6 000 mk, Tarverahat 696 
mk ja Ruokinta 34 200 mk. 

Porvoonkadun päiväkodin määrärahasta päätettiin 5) 70 000 mk siirtää lastentarhain 
johtokunnan käytettäväksi v. 1944. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulut ja Marian turvakoti. Sedmigradskyn pientenlasten-
koulujen ja Marian turvakodin v:n 1942 ja 1943 tilejä tarkastamaan valittiin6) liittosih-
teeri S. G. Andersson ja pankinjohtaja C. B. V. Armfelt sekä heidän varamiehikseen asian-
a ja ja R. V. Rönnholm ja raitiotievaununkuljettaja O. H. Träskvik. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokunnan lähetettyä 
kaupunginvaltuustolle kertomuksen säätiön lastentarhain toiminnasta v:lta 1942 sekä 
asianomaisten tilintarkastajain toimittamastaan koulujen saman vuoden tilien tarkastuk-
sesta antaman kertomuksen, valtuusto myönsi 7) johtokunnalle tilivapauden mainitulta 
vuodelta. 

Valtuusto myönsi8) opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylit-
täen, 50 000 mk:n suuruisen avustuksen Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian tur-
vakodin säätiölle lastentarhain kokopäiväosaston ylläpitämiseksi kertomusvuonna ehdoin, 
että osastolla varattiin tilaa ainakin 20 lapselle ja että sille v:ksi 1944 anottiin valtionapua. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti9) myöntää Pasilan lastenseimelle 20 000 mk:n 
suuruisen lisäavustuksen sekä sen suorittamiseksi sallia ylittää kyseisen seimen kertomus-
vuoden avustus määräraha a. 

Valtuusto päätti myöntää eräille ammattikouluille lisäavustusta oikeuttaen ammatti-
opetuslaitosten johtokunnan tarkoitusta varten ylittämään seuraavia talousarvioon sisäl-
tyviä avustusmäärärahoja: taideteollisuuskeskuskoulun v:n 1942 määrärahaa 7 863: 50 
mk sekä kertomusvuoden vastaavaa määrärahaa 57 312 mk m.m. palkankorotusten suo-
rittamiseksi koulun opettajistolle10); Helsingin parturiammattikoulun kertomusvuoden 
määrärahaa 3 545 mk työvälineiden ja tarvikkeiden hankkimiseksi11); kultaseppäkoulun 
kertomusvuoden määrarahaa 4 700 mk vuokrankorotuksen y.m. suorittamiseksi12); 
sekä Tekniska läroverket i Helsingfors nimisen säätiön määrärahaa 30 000 mk ohjaus- ja 
tutkintokurssien järjestämistä varten 13). 

Lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö. Kaupunginvaltuusto päätti 14), että C. F. Ek-
holmin stipendirahaston ja Gustav Pauligin lahjoitusrahaston korkovaroista ei kerto-
musvuonna julisteta haettavaksi matka-apurahoja, vaan että käytettävissä olevat korko-
varat siirretään kertomusvuonna kertyvien korkovarain kanssa v. 1944· jaettaviksi. 

Kvsto 12 p. toukok. 237 §. — 2) Ks. v:n 1942 kert . I osan, s. 38. — 3) S:n 27 p. tammik. 
61 § ja 17 p. helmik. 108 §. — 4) S:n 16 p. kesäk. 310 § ja 20 p. lokak. 436 ja 445 §. — 5) S:n 
10 p. marrask. 475 §. — 6) S:n 31 p. maalisk. 164 § ja 30 p. kesäk. 332 §. — 7) S:n 30 p. kesäk. 
332 §. — 8) S:n 29 p. syysk. 406 §. — 9) S:n 10 p. marrask. 472 §. — 10) S:n 17 p. helmik. 93 §, 
31 p. maalisk. 172 § ja 16 p. kesäk. 311 §. — u ) S:n 31 p. maalisk. 173 §. —1 2) S:n 31 p. maa-
lisk. 174 §. — 13) S:n 27 p. tammik. 44 §. — 14) S:n 16 p. kesäk. 296 § ja 29 p. syysk. 393 §. 
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Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Jot ta kaupunginkirjaston eri osastojen aukioloaikoja voitaisiin 
pidentää, kaupunginvaltuusto päätti *) v:n 1944 alusta perustaa kirjastoon viisi 36 palkka-
luokkaan kuuluvaa kirjastoapulaisenvirkaa ja kolme 41 palkkaluokkaan kuuluvaa 
järjestelyapulaisenvirkaa sekä 54 palkkaluokkaan kuuluvan siivoojanviran. 

Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, myönsi 2) 
30 000 mk:n suuruisen avustuksen Suomen laulajain ja soittajain liiton Helsingin piirille 
sekä Suomen työväen musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestölle yhdistysten toukokuun 
9 p:nä Helsingissä toimeenpaneman yhteisen musiikkijuhlan tuottaman tappion peittä-
miseksi. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, myönsi3) 20 000 mk 
kaupunginhallituksen käytettäväksi Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton järjestämien 
teatteripäivien aiheuttaman tappion peittämiseksi enintään mainittuun määrään saakka. 

Helsinki-seuralle päätettiin4) sen talousarviossa olevan avustusmäärärahan ylityksenä 
myöntää 60 000 mk:n suuruinen lisäys kolmen rintamamatkan järjestämiseksi sekä sa-
nomalehtien tilaamiseksi helsinkiläisistä kokoonpantuihin joukko-osastoihin tai niitä 
vastaaviin yksikköihin. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimisto. Kaupungin metsänhoidon uudelleenjärjestämiseksi metsien laajen-
nuttua ja kun etupäässä kiinteistötoimiston maatalousosaston hallinnassa olevien met-
sien hoitoa ja valvontaa varten perustetun, sivutoimena hoidetun metsänhoitajantoi-
men 5) haltija oli irtisanoutunut toimestaan, kaupunginvaltuusto päätti6): 

perustaa kiinteistötoimistoon tammikuun 1 p:stä 1944 lukien metsätalousosaston; 
perustaa metsätalousosastolle samasta ajankohdasta lukien 14 palkka- ja III kieli-

taitoluokkaan kuuluvan kaupunginmetsänhoitajanviran ja 30 palkka- ja IV kielitaito-
luokkaan kuuluvan metsätyönjohtajan viran; 

merkitä edellä mainittujen viranhaltijain palkkaamista varten v:n 1944 talousarvioon 
116 400 mk:n suuruisen määrärahan; 

siirtää kiinteistötoimiston maatalousosaston alaiset metsänvartijat maatalousosaston 
alaisiksi; 

siirtää kaupungin erikoisviranomaisten hallinnassa olevien maatilain metsänhoidon 
kiinteistölautakunnan tehtäväksi; sekä 

tehdä asianmukaiset muutokset kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston voimassa 
oleviin johtosääntöihin7). 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston töiden lisääntymisen vuoksi valtuusto päätti8): 
että osastolle heinäkuun 1 p:stä lukien perustetaan 25 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan 

kuuluva toisen apulaisagronoomin virka; 
että kiinteistölautakunta oikeutetaan nimittämään mainittuun virkaan sitä haetta-

vaksi julistamatta toimistoapulainen agronoomi T. A. Jussila; 
että osaston 37 palkkaluokkaan kuuluva agronoomi Jussilan entinen toimistoapu-

laisenvirka lakkautetaan heinäkuun 1 p:stä lukien; 
että kiinteistölautakunta oikeutetaan uuden viran palkkaukseen käyttämään kiin-

teistölautakunnan ja kiinteistötoimiston määrärahassa Sääntöpalkkaiset virat syntyvää 
säästöä, minkä lisäksi mainittuun määrärahaan tarkoitusta varten myönnettiin 11 400 
mk:n suuruinen lisäys valtuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin sekä palkan-
korotuksiin; 

että osaston ensimmäisen apulais agronoomin tehtäviin kuuluu kaupunginagronoo-
min antamien ohjeiden mukaisesti olla apuna maatalousosaston töitä suoritettaessa ja 
kaupunginagronoomin kesäloman aikana ja hänen estyneenä ollessaan hoitaa hänen tehtä-
viään; sekä 

Kvsto 29 p. syysk. 391 §. — 2) S:n 30 p. kesäk. 327 §. — 3) S:n 12 p. toukok. 238 §. — 
4) S:n 12 p. toukok. 239 §. — 5) Ks. v:n 1931 kert . s. 41. — 6) Kvsto 10 p. marrask. 469 §. — 
7) Ks. Kunnall . asetuskok. s. 209. — 8) Kvsto 16 p. kesäk. 277 §. 


