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ilmapommituksissa asunnottomiksi jääneille sekä kehoittaaelintarvikekeskusta aikanaan 
tekemään esityksen tarkoitukseen tarvittavista varoista. 

Ilmasuojelukeskuksen samalla kertaa tekemän esityksen johdosta huoneistojen luo-
vuttamisesta ilmapommituksissa asuntonsa menettäneiden majoituspaikoiksi kaupungin-
hallitus päätti 1), ettei sillä puolestaan ollut mitään sitä vastaan, että Kallion koulun ja 
Snellmaninkoulun huoneistoja käytettäisiin mainittuun tarkoitukseen, mutta siirsi 
asian lopullisen käsittelyn suomenkielisille kansakouluille. 

Erinäiset kaupungin puolustusta tarkoittavat toimenpiteet. Kaupunginhallitus päätti 2) 
sodan ajaksi luovuttaa Helsingin ilmatorjunnan käyttöön erään Lauttasaaren eteläkär-
jen alueen. Alueelta kaadettavista puista päätettiin 3) 8 000 kuutiojalkaa sallia käyttää 
sille tulevien korsujen ja tykinsuojusten rakentamista varten ja mainitun puumäärän 
hinnan maksamiseksi myönnettiin3) kiinteistötoimiston kansanpuisto-osastolle 64 000 
mk kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Käpylän raviradan ääreisestä metsästä kaadetut puut, yhteensä 244 runkoa, päätet-
tiin 4) sallia käyttää Käpylässä olevan ilmatorjunta-aseman tuliasemien vahvistamiseen 
ehdoin, että kyseisistä rungoista suoritettiin kaupungille korvausta yhteensä 41 515: 20 
mk. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa puolustuslaitokselle, ettei kaupunki 
vaadi siltä korvausta kyseisistä puista ehdoin, että ne palautettiin kaupungille sen jäl-
keen kun niitä ei enää puheena olevaan tarkoitukseen tarvittu, sekä myöntää kiinteistö-
lautakunnan tulotilille edellä mainitut 41 515: 20 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Koulukeittolatoiminta. Merkittiin6) tiedoksi kouluhallituksen kiertokirje, joka sisälsi 

ohjeet koulujen kesätoiminnan järjestämisestä ruoka-aineiden hankkimiseksi koulukeitto-
loille. 

Kansakoulunopettajain viranhaku. Merkittiin 7) tiedoksi kouluhallituksen kiertokirje, 
jossa viitattiin valtioneuvoston heinäkuun 17 p:nä 1941 antamaan määräykseen, että 
opettajanvirat mikäli mahdollista oli sodan kestäessä jätettävä vakinaisesti täyttämättä, 
sekä annettiin ohjeita virkain hakemisen suhteen siinä tapauksessa, että ne joka tapauk-
sessa täytettäisiin. 

Lakkautettujen opettajanvirkain haltijain siirtämistä uusiin virkoihin koskeva koulu-
hallituksen kiertokirje merkittiin 8) tiedoksi. 

Kansakoulunjohtajain vapaatunnit. Kaupunginhallitus päätt i9) kehoittaa kansakoulu-
jen johtokuntia määräämään koulujen johtajain vapaatuntien lukumäärän kunkin työ-
kauden alussa lukuvuodeksi kerrallaan luokkien luvusta riippuvan asteikon10) mukaisesti. 

Oppivelvollisten lasten valvonta. Kaupunginhallitus oikeutti11) kansakoulujen johto-
kunnat lokakuun alusta lukien palkkaamaan kansakoulujen kansliaan oppivelvollisten 
lasten koulunkäyntiä valvovan kodissakävijän ja maksamaan tämän viranhaltijan pal-
kan asianomaisten koulujen tilapäisen työvoiman määrärahoista. 

Ruotsinkielisen apukoulun ja tarkkailuluokan oppilasluku. Kaupunginhallitus päätti1·2) 
sallia ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan panna täytäntöön päätöksensä apu-
koulun ensimmäisen ja toisen luokan ylläpitämisestä yhdistettyinä siihen saakka kunnes 
niiden yhteinen oppilasluku oli noussut nykyisestä 1 Iistä 15:een, jolloin otettaisiin käsitel-
täväksi kysymys niiden yhdistämisestä, samoin kuin päätöksensä tarkkailuluokan oppilas-
määrän määräämisestä 9:ksi. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Apulaistarkastaja A. V. Saarensivun 
kuoltua avoimeksi tullut apulaistarkastajan virka päätettiin13) toistaiseksi jättää vakinai-
sesti täyttämättä ja sallia julistaa haettavaksi lukuvuodeksi 1943/44. 

Kaupunginhallitus oikeutti14) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan pane-
x) Khs 18 p. helmik. 355 §. — 2) S:n 15 p. huhtik. 721 §. — 3) S:n 27 p. toukok. 940 §. — 

4) S:n 22 p. heinäk. 1 249 §. — 5) S:n 23 p. syysk. 1 543 §. — 6) S:n 1 p. huhtik. 651 §. — 
7) S:n 1 p. huhtik. 650 §. — 8) S:n 27 p. toukok. 950 §. — 9) S:n 23 p. syysk. 1 570 §. — 
10) Ks. kunnall. asetuskok. s. 173. — 1X) Khs 23 p. syysk. 1 579 §. — 12) S:n 11 p. marrask. 
1 901 §. — 13) S:n 12 p. elok. 1 320 §. — 14) S:n 15 p. heinäk. 1 178 §. 
Kunnall. kert. I, 1943 10 
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maan täytäntöön päätöksensä loman myöntämisestä siivooja M. Sepposelle maaliskuun 6 
p:n ja kesäkuun 5 p:n väliseksi ajaksi saatuaan tietää loman maaliskuun 6 p:n ja 13 p:n 
väliseltä ajalta olevan sairaslomaa sekä maaliskuun 14 p:n ja kesäkuun 5 p:n väliseltä 
ajalta virkavapautta synnytyksen vuoksi. 

Johtokunnan sihteerin palkkio päätettiin kertomusvuoden alusta lukien sallia ko-
rottaa 500 mk:sta 1 000 mkiaan kuukaudessa ilman kalliinajanlisäystä. 

Opettajien kesälomain korvausperusteita määriteltäessä suomenkielisten kansakoulu-
jen kanslia oli menetellyt siten, että koulujen ollessa kesälomalla toukokuun 22 p:stä 
syyskuun 30 p:ään v. 1941 ja toukokuun 14 pistä syyskuun 30 piään' v. 1942, oli korvat-
tavaksi loma-ajaksi katsottu vain kaupungin virkasäännön mukainen loma-aika eli 1 
kuukausi tai 6 viikkoa sekä että, milloin opettaja oli vapautunut niin, että hän oli tilai-
suudessa pitämään koulutyön myöntämän joululoman, oli tämäkin aika laskettu pidetyksi 
lomaksi ja vähennetty korvattavasta loma-ajasta samoin kuin sotapalveluksesta saadut 
lomapäivät. Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä edellä selostetun menettelytavan. 

Johtokuntaa päätettiin3) kehoittaa suorittamaan kouluhoitajatar L.-M. Pätilälle 
takaisin hänen palkastaan hänen ollessaan koulujen loma-aikana komennuksella Itä-
Karjalassa liikaa pidätetyt 3 100 mk. 

Siivooja H. Savajärvi oikeutettiin 4) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jää-
mään virkaansa marraskuun 10 piään 1944. 

Merkittiin tiedoksi johtokunnan ilmoitukset opettajain A. Ahoksen 5), S. K. Gustafsso-
nin 5), M. I. Heikkalan 5), E. I. J. Hohenthalin 5), A. E. Juntusen 5), V. Korvenmaan 5)„ 
E. Koskisen6), M. E. Mattilan 5), I. T. .Meurmanin 7), V. J. Myrskyn 8), S. E. Mäkelän 5), 
E. K. Saarisen 6), V. B. Vaaran 5), H. E. Vakkilaisen 5), E. Vesamaan 5) ja K. Virtasen 6) 
oikeuttamisesta pitämään sivutoimia. 

Opettajat K. E. Ahtinen 9) ja T. M. Mikkonen 10) oikeutettiin asumaan kaupungin 
ulkopuolella vin 1944 loppuun. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Kaupunginhallituksen anottua koulu-
hallituksen toimenpidettä sen johdosta, että opettaja K. von Schantz 1:L) oli luvattomasti 
ollut poissa virantoimituksesta ja kouluhallituksen saatettua asian kyseisten koulujen 
tarkastajan tietoon ja harkittavaksi, tämä oli tullut siihen tulokseen, ettei opettaja von 
Schantzin menettely aiheuttanut syytteen nostamista taikka muita rankaisutoimenpiteitä 
hänen puoleltaan, jonka jälkeen kouluhallituskaan enää ei katsonut aiheelliseksi lausun-
non antamista asiassa, mikä merkittiin 12) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti13) sallia ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan panna 
täytäntöön päätöksensä palkan maksamisesta eräille opettajille osittaisen virkavapauden 
ajalta sekä pyytää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalta lausuntoa siitä, miten 
osittaista virkavapautta nauttivalle opettajalle maksettava palkka oli laskettava. 

Siihen katsoen, että ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan kuuluva opettaja-
kunnan varaedustaja oli kutsuttu ja ollut saapuvilla johtokunnan kokouksissa ainoastaan 
kertomusvuoden maaliskuun 26 piään saakka, kaupunginhallitus päätti14) sallia johto-
kunnan maksaa hänelle palkkion vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. 

Johtokunnan sihteerin palkkio päätettiin15) kertomusvuoden alusta lukien korottaa 
650 mkiksi kuukaudessa ilman kalliinajanlisäystä. 

Kaupunginhallitus päätti16) hyväksyä ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoita-
jan toimenpiteen korottaa kertomusvuoden kevätlukukaudella veistokalustonhoitajan 
ylituntipalkkion 12 mkiaan sekä johtokunnan ehdotuksen kyseisen ylituntipalkkion korot-
tamisesta kertomusvuoden syyslukukauden alusta lukien 15 mkiaan. 

Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun lämmittäjä-talonmies K. Järvinen oikeutettiin17} 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa elokuun 1 piään 1944. 

Opettajat A. A. Lindholm, H. H. M. Schalin ja E. I. Äberg oikeutettiin18) asumaan 
kaupungin ulkopuolella vin 1944 loppuun. 

Khs 9 p. syysk. 1 455 §. — 2) S:n 5 p. elok. 1 284 §. — 3) S:n 4 p marrask. 1 858 §. — 
4) S:n 27 p. toukok. 952 §. — 5) S:ri 4 p. marrask. 1 864 §. — 6) S:n 2 p. jouluk. 2 045 §. — 
7) S:n 4 p. helmik. 255 §. — 8) S:n 7 p. lokak. 1 653 §. — 9) Khn jsto 23 p. jouluk. 4 350 §. — 
10) S:n 28 p. tammik. 3 125 §. — «) Ks, v:n 1942 kert. I osan s. 146. — 12) Khs 4 p. helmik. 
253 §. —13) S:n 8 p. huhtik. 684 § ja 11 p. marrask. 1 901 §. — 14) S:n 29 p. huhtik. 804 §. — 
1B) S:n 9 p. syysk. 1 455 §. — 16) S:n 11 p. marrask. 1 899 §. — 17) S:n 17 p. kesäk. 1 087 §. — 
18) Khn jsto 27 p. toukok. 3 571 §. 
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Kansakouluhuoneistot. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin ^ kehoittaa laatimaan 
alustava ehdotus ja kustannusarvio Käpylän kansakoulutalon siipirakennusten korotta-
misesta. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa Töölön kansakoulutalon uusimista suunni-
tellessaan ottamaan huomioon suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykset 
näyttämön rakentamisesta sinne ja tästä johtuvan lisätilan käyttämisestä tyttöjen käsi-
työhuoneena, minkä alusta jäisi sadekatokseksi, sekä vahtimestarin ja lämmittäjän asun-
tojen pysyttämisestä erillisinä. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi3) 18 000 mk Lapinlahden kansakoulutalon sähköjohtojen 
uusimiseen. , · 

Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi4) 21 150 mk uuden mukavuus-
laitoksen järjestämiseen Kaisaniemen kansakoulutaloon. 

Merkittiin 5) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ilmoitus eräästä 
Aleksis Kiven koulussa tapahtuneesta vahingontuottamuksesta. 

Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa 
vaatimaan puolustuslaitokselta syyslukukauden alusta lukien korvausta sen käytössä 
majoitusta varten olleesta Lapinlahden kansakoulutalosta sekä tarvittaessa pyytämään 
kiinteistötoimistolta virka-apua vuokramaksun suuruuden määräämisessä. Samalla kau-
punginhallitus päätti antaa sosiaali- ja opetusasiain johtajalle tehtäväksi neuvotella asian-
omaisten sotilasviranomaisten kanssa kyseisen koulutalon vapauttamisesta kokonaisuu-
dessaan sotilasmajoituksesta syyslukukauden alkuun mennessä. Asiassa sittemmin 
käytyjen neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitus päätti 7) vaatia Helsingin suojeluskun-
tapiiriltä kyseistä vuokraa kertomusvuoden alusta lukien. 

Kaupunginhallitus päätti 8) sallia suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan panna 
täytäntöön päätöksensä Käpylän kansakoulun yhden luokkahuoneen luovuttamisesta 
puolustuslaitoksen käyttöön, huomauttaen että siitä oli vaadittava sotilasmajoituksesta 
säädetty korvaus. 

Kaupunginhallitus päätti9), että suomenkieliset kansakoulut 4 edelleen lukuvuonna 
1943/44 saivat käyttää eräitä suomenkielisen työväenopiston ja Vallilan ruotsinkielisen 
kansakoulun huoneita. 

Suomenkielisen työväenopiston käytettäväksi päätettiin10) luovuttaa muutamia 
Käpylän kansakoulutalon opintohuoneita. 

Kaupunginhallitus päätti11) hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
toimenpiteen luovuttaa kansakouluhuoneistoja käytettäviksi ilmapommituksissa asun-
nottomiksi jääneiden henkilöiden majoitukseen. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin12) lisäksi kuten ennenkin erinäisin ehdoin kurssi-
toimintaa ja opetustilaisuuksia varten, kokoushuoneistoiksi, voimistelu- y.m. harjoitusten 
pitämiseen sekä majoitus- y.m. tarkoituksiin. 

Ruoan jakaminen kansakouluoppilaille urheiluloman aikana. Kaupunginhallitus 
päätti 13) hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksen ruoanjakelun 
jatkamisesta myöskin helmikuussa pidettäväksi määrätyn urheiluloman aikana. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen musiikkijuhlat. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi14) 1 000 mk ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi 
ohjelman järjestämiseksi kyseisissä kouluissa joulukuun 2 p:nä pidettäviin musiikkijuh-
liin. 

Kaisaniemen kansakoulussa tapahtunut varkaus. Merkittiin 15) tiedoksi suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus Kaisaniemen kansakoulussa tammikuun 23 p:n 
vastaisena yönä tapahtuneesta kalustoesinevarkaudesta. 

Khs 27 p. toukok. 948 §. — 2) S:n 1 p. huhtik. 652 §. — 3) S:n 19 p. marrask. 1 946 §. — 
4) S:n 2 p. jouluk. 2 049 §. — 5) S:n 19 p. marrask. 1941 §. — 6) Sm 4 p. maalisk. 491 §. — 
7) Sm 1 p . huhtik. 648 §. — 8) S:n 9 p. jouluk. 2 084 §. — 9) Sm 22 p. heinäk. 1 260 § ja 30 p. 
syysk. 1 616 §. —10) Sm 9 p. syysk. 1 454 §. — S : n 25 p. helmik. 391 §. —12) S:n 4 p. helmik. 
249 ja 256 §, 4 p. maalisk. 499 S, 1 p. huhtik. 653 §, 29 p. huhtik. 809 §, 27 p. toukok. 949 ja 
951 §, 22 p. kesäk. 1 124 §, 15 p. heinäk. 1 214 §, 30 p. syysk. 1 617 §, 7 p. lokak. 1 654 §, 
14 p. lokak. 1 713 §, 4 p. marrask. 1 863 §, 11 p. marrask. 1 903 §, 2 p. jouluk. 2 Ö44 §, 9 p. 
jouluk. 2 084 § ja 23 p. jouluk. 2 169 §. — 13) S:n 4 p. helmik. 257 §. — 14) S:n 25 p. marrask. 
2 004 §. — 15) S:n 4 p. maalisk. 498 §. 
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Raittiustyö kansakouluissa. Käyttövaroistaan raittiustyön tukemiseen kaupungin-
hallitus myönsi1) 28 000 mk suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle ja 7 000 mk 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle käytettäväksi raittiustyön tukemiseen kan-
sakouluissa. 

Kaupunginhallitus päätti 2) suostua Helsingin suomenkielisten kansakoulujen Toivon-
liittotoimikunnan ja Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliiton 
Fylgian anomuksiin saada siirtää raittiustyötä varten asianomaisissa kansakouluissa edel-
lisenä vuonna saamiensa avustusten jäännöserät, vastaavasti 6,023: 75 mk ja 1 518 mk, 
kertomusvuonna käytettäviksi. 

Siirtoväen lasten koulunkäyntikustannukset. Merkittiin3) tiedoksi kouluhallituksen 
myöntäneen kaupungille 1 342 000 mk:n suuruisen korvauksen sille siirtoväen lasten kou-
lunkäynnin järjestämisestä v:n 1941 aikana aiheutuneista lisäkustannuksista. 

Kaupunginhallitus päätti4) anoa kouluhallitukselta yhteensä 2 208 243:50 mk:n 
suuruista korvausta niistä suoranaisista kustannuksista, joita kaupungilla v. 1942 oli 
«ollut täkäläisissä kansakouluissa olleiden siirtoväen lasten opetuksesta. 

Helsinkiläisten lasten koulunkäynti vieraassa kunnassa. Hämeenlinnan kaupungin-
hallitus oli Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan syyskuun 1 p:nä 1936 anta-
man maksusitoumuksen perusteella vaatinut Helsingin kaupungin velvoittamista suorit-
tamaan Hämeenlinnassa kansakoulua käyneen helsinkiläisen koululaisen E.-M. Seleniuk-
sen koulumaksun lukuvuodelta 1941/42, mutta koska mainitun sitoumuksen oli antanut 
lastensuojelulautakunta eikä asianomainen koulunjohtokunta ja sitoumus oli toimitettu 
Hämeenlinnan huoltolautakunnalle, kaupunginhallitus päätti vastustaa anomusta, 
siihen katsoen, että Hämeenlinnan kaupunginhallitus oli vaatinut korvausta kuluistaan. 
Uudenmaan lääninhallituksen velvoitettua kertomusvuoden tammikuun 19 p:nä Helsin-
gin kaupungin suorittamaan kyseisen maksun mutta hylättyä vaatimuksen oikeuden-
käyntikulujen korvaamisesta, kaupunginhallitus päätti 5) tyytyä päätökseen. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupungin kansakoululaitokselle myönnettiin v:lta 1942 
valtionapua yhteensä 5 064 840 mk, josta suomenkielisten koulujen osalle tuli 4 310 240 
mk ja ruotsinkielisten koulujen osalle 754 600 mk. Kansakoulujen kesäsiirtolatoimin-
nan v:n 1942 valtionapu nousi 615 780 mk:aan, josta 487 030 mk tuli suomenkielisten 
ja 128 750 mk ruotsinkielisten siirtolain osalle6). 

Kaupunginlakimiehelle annettiin7) tehtäväksi anoa suomen- ja ruotsinkielisille kansa-
kouluille valtionapua v:lta 1943. 

Opetusministeriön palautettua kaupunginhallituksen anomuksen 8) valtionavun saa-
misesta Ruotsissa ja Tanskassa oleskelevien lasten kansakouluopetuksen järjestämiseen 
erinäisten täydentävien tietojen antamista varten tiedustellen samalla halusiko kaupun-
ginhallitus yhä edelleen jatkaa anomustaan, kaupunginhallitus päätti 9) lähettää pyydetyt 
tiedot sekä samalla vastata, ettei se katsonut voivansa luopua anomuksen jatkamisesta. 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus päätti10) suorittaa kalliinajanlisäykset suomenkieli-
sen työväenopiston taloudenhoitajalle syyskuun 1 p:stä sekä ruotsinkielisen työväen-
opiston taloudenhoitajalle tammikuun 1 p:stä lukien. 

Eväten suomenkielisen työväenopiston johtokunnan esityksen avustuksen myöntä-
misestä Työväenopistojen liiton edustajakokoukseen osallistuville kaupunginhallitus 
päätti11), että jos kaupungin palveluksessa oleva työntekijä työaikana osallistuu edellä 
mainittuun kokoukseen, niin hänelle maksetaan täysi palkka. 

V:n 1942 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupun-
ginhallitus myönsi12) 2 000 mk ruotsinkielisen työväenopiston vuokrankorotuksen suo-
rittamiseen. 

Suomenkielisen työväenopiston kalustoluettelosta päätettiin13) sallia poistaa 300 opis-
tolle kuuluvaa varjokuvalevyä. . 

Ammattikoulujen tuntiopettajain palkat. Kaupunginhallitus päätti 14), että ammatti-
koulujen tuntiopettajain palkat syyskuun 1 p:stä lähtien saatiin maksaa samojen perustei-

Khs 11 p. maalisk. 529 §. — 2) S:n 4 p. maalisk. 494 ja 495 §. — 3) S:n 18 p. maalisk. 
564 §. — 4) S:n 14 p. lokak. 1 720 §. — 5) S:n 11 p. maalisk. 518 §. — 6) S:n 8 p. tammik. 
59 § ja 30 p. jouluk. 2 192 §. — 7) S:n 11 p. marrask. 1 896 §. — 8) Ks. v:n 1942 kert . s. 150. — 
9) Khs 8 p. huhtik. 682 §. — 10) S:n 29 p. huhtik. 779 § ja 16 p. syysk. 1 476 §. — S:n 29 
p. huhtik. 808 §. — 12) S:n 14 p. tammik. 93 §. — 13) S:n 23 p. jouluk. 2 167 §. -r- 14) S:n 16 
p. syysk. 1 489 §. 
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den mukaisesti, jotka olivat olleet käytännössä viimeksi kuluneina.poikkeuksellisina luku-
vuosina. 

Yleinen ammattikoulu. Tilapäisen siivoojan palkkaamiseksi yleiseen ammattikouluun 
lokakuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi kaupunginhallitus päätti sallia 
käyttää 4 602 mk mainitun koulun määrärahasta Tilapäistä työvoimaa. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen uuden 55 palkkaluokkaan kuulu-
van siivoojanviran perustamisesta kyseiseen kouluun. 

Kirjafainokoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin 2) suorittamaan 
kirjapainokoulun ammattiopettajalle Y. M. Allardtille hänen sotapalveluksessa olles-
saan tavallinen tuntipalkkio niistä opetustunneista, jotka hän voi hoitaa sotapalveluksensa 
ohella, kuitenkin edellyttäen, että hän tämän vuoksi komennuspaikassaan joutui suoritta-
maan vastaavan määrän ylityötä. 

Eväten ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksen erikoiskurssien järjestämisestä 
kirjapainokoulussa sotainvaliideille ja naisille, kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa kau-
pungin luovuttavan kirjapainokoulun huoneiston asianomaisen työnantajaliiton käytet-
täväksi jos se halusi järjestää kyseiset erikoiskurssit. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Valmistavan poikain ammattikoulun vahtimestarin 
suoritettavan luontoisetukorvauksen määrä vahvistettiin4). 

Voidakseen lisätä valmistavan poikain ammattikoulun oppilasmäärää, ammattiopetus-
laitosten johtokunta suunnitteli lisätilaa järjestettäväksi siten, että entinen puinen koulu-
rakennus järjestettäisiin työpajaksi ja siirrettäisiin tietopuolinen opetus yleisen ammatti-
koulun yhteyteen Kansakoulukadun 3:een. Tällöin kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan suunnitelman ja kustannuslaskelman ehdote-
tun järjestelyn aiheuttamista muutostöistä. 

Merkittiin6) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön suostuneen valmista-
van poikain ammattikoulun talon muutostöiden suorittamiseen ja oikeuttaneen kaupun-
gin samanaikaisesti pitämään tällä työmaalla enintään 20 työntekijää ehdoin: 

että kunnan työvoimapäälliköllä oli oikeus harkintansa mukaisesti tarvittaessa mää-
rätä tällä työmaalla oleva työvelvollinen työvoima työvelvollisuuslakia soveltaen tila-
päisesti muuhun ajankohtaisesti tärkeämpään työhön; sekä 

että rakennustyötä ei saanut aloittaa, ennenkuin kaupunki oli saanut puuttuvien sään-
nöstelynalaisten rakennustarvikkeiden ostoluvan. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Merkittiin 7) tiedoksi, että varatuomari I. V. Streng 
oli valittu valmistavan tyttöjen ammattikoulun rehtoriksi. 

Alistettuaan tutkittavakseen ammattiopetuslaitosten johtokunnan päätöksen myön-
tää ammattiopettaja I. I. Kohvakalle jatkettua lomaa lottakomennuksen vuoksi, jolloin 
Lotta-Svärd järjestö maksaisi hänen viransijaisensa palkan, kaupunginhallitus päätti8) 
kehoittaa johtokuntaa ottamaan asian uudelleen harkittavakseen sillä pohjalla, että Lotta-
Svärd järjestö maksaisi palkan opettaja Kohvakalle ja kaupunki vain hänen sijaiselleen. 
Kun myöhemmin kävi ilmi ammattiopetuslaitosten johtokunnan kuitenkin menetelleen 
virheellisesti kyseisten palkkain maksussa, kaupunginhallitus päätti 9) ilmoittaa johto-
kunnalle tästä sekä että sen oli oikaistava menettelynsä kaupunginhallituksen edellämai-
nitun päätöksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa suoritta-
maan harjoittelijaoppilaalle kuuluvan palkan v:n 1942 kesälomakuukausien ajalta ompe-
limon oppilaalle D. Nybergille, joka ei ollut nostanut palkkaansa mainitulta kesältä eikä 
myöskään enää seuraavana syksynä ollut saapunut kouluun. 

Kaupunginhallitus päätti11), että koulun leipojalle saatiin maksaa palkka myöskin kesä-
kuukausien ajalta. 

Opettaja A. Palmgren oikeutettiin12) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jää-
mään virkaansa lukuvuoden 1943/44 loppuun. 

Rehtori I. V. Streng oikeutettiin13) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1944 lop-
puun. 

K h s 9 p . syysk . 1 459 §. — 2) S:n 28 p . l okak . 1 783 §. — 3) S:n 2 p. kesäk . 985 §. — 
4) K h n j s t o 4 p . m a r r a s k . 4 130 §. — 5) K h s 18 p . maa l i sk . 563 §. — 6) S:n 15 p . h e i n ä k . 
1 218 §. — 7) S:n 2 p . kesäk . 977 §. — 8) S:n 21 p. t a m m i k . 181 §. — 9) S:n 4 p. he lmik . 
252 §. — 10) S:n 11 p . he lmik 346 §. — " ) Sm 10 p . kesäk . 1 057 §. — 12) S:n 15 p . h u h t i k . 
751 §. — 13) K h n j s t o 23 p . j o u l u k . 4 349 §. 
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Kaupunginhallitus päätti *) suostua siihen, että koulun kertomusvuoden syksyllä 
alkaville ensimmäisille luokille saatiin ottaa enintään 55 toispaikkakuntalaista, kuitenkin 
niin, että helsinkiläisten jälkeen etusija olisi niillä pyrkijöillä, joiden kotipaikka oli Hel-
singin liitosalueella. 

Valmistavaan tyttöjen ammattikouluun päätettiin 2) sallia hankkia sähköhella. 
Sen jälkeen kun koulusta syyskuun 1—16 p:nä oli murtovarkauden kautta hävinnyt 

yhteensä 6 812 mk:n arvosta koulun asiakkaille kuuluvia kankaita sekä yhteensä 1 130 
mk:n arvosta m.m. koulun omia liinavaatteita y.m., kaupunginhallitus, siihen katsoen 
mitä asiassa sen jälkeen oli käynyt ilmi, päätti3), ettei kaupunki ollut velvollinen korvaa-
maan asiakkaille heidän näin menettämäänsä omaisuutta. 

Ammattikoulujen valtionavut. Ammattiopetuslaitosten asiaa koskevaan tiedusteluun 
päätettiin 4) vastata, että ammattikoulujen valtionavut valtiovarainministeriön ja kau-
pungin välisen sopimuksen mukaisesti oli suoritettava käteisellä rahalla eikä valtion 
obligatioilla. 

Merkittiin 5) tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön myöntäneen ammattikouluille 
kertomusvuoden alkupuoliskoksi seuraavat valtionavut: valmistavalle poikain ammatti-
koululle 363 500 mk, valmistavalle tyttöjen ammattikoululle 615 000 mk, kirjapaino-
koululle 121 500 rrik ja yleiselle ammattikoululle 50 000 mk. Samalla päätettiin kehoittaa 
ammattiopetuslaitosten johtokuntaa ilmoittamaan kauppa- ja teollisuusministeriön 
tilitoimistolle, että kaupunki ei voinut ottaa avustusta vastaan obligatioissa, koska avus-
tus koski ammattikoulujen juoksevia menoja, jotka kaupunki jo oli suorittanut rahassa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asiasta ammattikouluille lähettämän kiertokirjeen ja 
tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa, ettei kaupungin omistamalla 
ammattikoululla ollut mitään omia varoja ja että sen talous liittyi kaupungin yleiseen 
talouteen sekä lisäksi, että kun valtionapu käytettiin koulun juokseviin menoihin, ei tähän 
tarkoitukseen voitu käyttää obligatioita tai valtion velkasitoumuksia, joten kaupunki ei 
ollut halukas ottamaan vastaan valtionapua obligatioissa eikä velkasitoumuksissa. 

Merkittiin 7) tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön myöntäneen ammattikouluille 
kertomusvuoden syyslukukaudeksi seuraavat valtionavut: valmistavalle poikain ammatti-
koululle 255 000 mk, valmistavalle tyttöjen ammattikoululle 430 000 mk, yleiselle ammat-
tikoululle 95 000 mk ja kirjapainokoululle 87 500 mk. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahasto. K. H. Renlundin stipendi- ja palkinto-
rahaston korkovaroista myönnettiin 8) kertomusvuonna suomenkieliselle työväenopistolle 
1 045 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 198 mk, yleiselle ammattikoululle 675 mk, 
kirjapainokoululle 171 mk ja taideteollisuuskeskuskoululle 331 mk. 

R. Heimbergerin palkintorahasto. Ammattiopetuslaitosten johtokunnalle päätettiin 9) 
ilmoittaa, että R. Heimbergerin palkintorahaston korkovaroista saatiin kertomusvuonna 
jakaa avustuksina 3 900 mk ja että jäljelle jäävät 26: 55 mk oli siirrettävä seuraavana 
vuonna käytettäviksi. 

Kotitaloustoiminta. Kotitalouslautakunnan kotitalousneuvoja I. Grotenfelt oikeutet-
tiin 10) hoitamaan sivutointa v:n 1945 loppuun. 

Siivooja L. Lehti oli lokakuun 1 p:stä 1927 alkaen ollut kotitalouslautakunnan palve-
luksessa saaden palkkansa tilapäisen työvoiman tililtä ja samanaikaisesti toiminut myös-
kin suomenkielisen työväenopiston siivoojana. Kummankin viran vakinaistamisen jälkeen 
kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien siivooja Lehti otti vastaan työväenopiston 
siivoojan viran pyytäen samalla lupaa saada tilapäisenä hoitaa myöskin kotitalouslauta-
kunnan siivoojan virkaa, minkä anomuksen kaupunginhallitus kuitenkin hylkäsi joulu-
kuun 23 p:nä 1942 mutta mistä asianomaiset saivat tiedon vasta kertomusvuoden tammi-
kuun 7 p:nä, niin että siivooja Lehti jatkoi kotitalouslautakunnankin siivoojantehtävien 
hoitamista vielä tammikuun alussa. Kotitalouslautakunnan tällöin esitettyä kaupungin-
hallituksen harkittavaksi kysymyksen siivooja Lehden palkkauksesta ja eroamisesta, kau-
punginhallitus päätti11) ilmoittaa: että siivooja Lehti oli katsottava irtisanotuksi kotitalous-
lautakunnan siivoojan virasta kertomusvuoden tammikuun 7 p:nä ja että irtisanomisaika 
on yksi kuukausi; että hänelle voitiin myöntää lääkärintodistuksen nojalla sairaslomaa, 

Khs 14 p. lokak. 1 714 §. — 2) S:n 14 p. lokak. 1 712 §. — 3) S:n 25 p. helmik. 424 §. — 
4) Khn jsto 25 p. helmik 3 231 §. — 5) Khs 13 p. toukok. 873 §. — 6) S:n 28 p. lokak. 1 779 §. — 
7) S:n 2 p. jouluk. 2 047 §. — 8) S:n 15 p. huhtik. 746 §. — 9) S:n 29 p. huhtik. 803 §. — 
10) S:n 30 p. jouluk. 2 194 §. — n ) S:n 11 p. helmik. 351 §. 
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jonka saamiseksi tammikuun 14 ja 31 p:n väliseltä ajalta hän oli esittänyt lääkärintodis-
tuksen; että hänen palkkansa oli maksettava avoimena olevan vakinaisen siivoojan viran 
säästyneestä palkasta; sekä että hänelle ei ollut suoritettava kesälomakorvauäta. 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin *) käyttämään yhtä suomenkielisen työväenopiston 
talon luokkahuonetta 20 tuntia viikossa 7 800 mk:n vuosivuokrin. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankoro-
tuksiin käytettiin 2) kertomusvuonna 5 592 mk kotitalouslautakunnan opetuskeittiöiden 
vuokrankorotusten suorittamiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 3j 19 000 mk kolmen sähköhellan 
ostamista sekä asentamista varten kotitalouslautakunnan opetuskeittiöihin. 

Lastentarhat. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin tarkastaja 
E. M. G. Boreniukselle lokakuun 23 pistä marraskuun 18 piään sekä marraskuun 30 pistä 
joulukuun 22 p:ään4); johtaja R. E. Englundille helmikuun 1 pistä kesäkuun 1 piään5) 
sekä opettaja T. M. Langille maaliskuun 1 pistä huhtikuun 30 piään6). 

Johtaja A. Stählbergille myönnettiin jatkettua palkatonta virkavapautta tammi-
kuun 1 pin ja kesäkuun 30 pin välisieks ajaksi jotta hän voisi edelleen, jos hänet siihen 
määrättiin, hoitaa sosiaaliministeriön lastensuojeluitomiston naispuolisen tarkastajan 
virkaa. Kaupunginvaltuuston sittemmin valittua 8) joh taja Ståhlbergin lastentarhain apu-
laistarkastajaksi, kaupunginhallitus oikeutti9) hänet vasta vin 1944 kesäkuun 1 pinä 
ryhtymään tätä virkaansa hoitamaan, jotta hän edelleen voisi toimia sosiaaliministeriön 
lastensuojelutoimiston tarkastajana. 

Merkittiin 10) tiedoksi lääkintöhallituksen työvelvollisuuslain nojalla määränneen 
lääkäri E. R. Kivikatajan noin kahden viikon aikana marraskuun 22 pistä lukien toimi-
maan Hausjärven kunnanlääkärinä sekä päätettiin kehoittaa lastentarhain johtokuntaa 
tekemään kaupunginhallitukselle esitys hänen palkkaeduistaan sitten, kun oli saatu tietää 
hänen palkkaetunsa Hausjärven kunnanlääkärinä. 

Opettaja H. M. Teräsvirta sai11) lukuvuodeksi 1943/44 palkatonta virkavapautta voi-
dakseen omistautua 8. sotasairaalan vuodepotilaiden askartelutöiden johtamiseen. 

Eläkkeellä olevalle opettajalle A. C. Sirolalle, jonka lastentarhain johtokunta oli pal-
kannut virkaatoimittavaksi opettajaksi lokakuun 18 pin ja joulukuun 31 pin väliseksi 
ajaksi, päätettiin12) mainitulta ajalta sallia maksaa hänen eläkkeensä ja siihen kuuluvan 
kalliinajanlisäyksen lisäksi niin suuri palkkio, että hän yhteensä sai yhtä paljon kuin 
kyseiseen virkaan kuuluva palkka oli kaikkine siihen kuuluvine ikäkorotuksineen ja kal-
liinaj anlisäyksineen. 

Eräiden viranhaltijain suoritettavien luontoisetukorvausten määrät vahvistettiin13). 
Opettaja A. H. Kaila oikeutettiin14) hoitamaan sivutointa vin 1945 loppuun. 
Sen jälkeen kun Leppäsuon lastentarhaan oli liitetty lastenseimiosasto ja Leppäsuon 

päiväkoti oli aloittanut toimintansa, kaupunginhallitus päätti15) korottaa lastentarhan 
ennakkovarain määrän 3 500 mkista 7 300 mkiaan kuukaudessa ja myöntää päiväkodille 
oikeuden saada 4 000 mk ennakkovaroja kuukaudessa sekä myöntää molemmille edellä 
mainituille laitoksille samoin kuin muille lastentarhain johtokunnan alaisille laitoksille 
oikeuden tarpeen vaatiessa nostaa 50 % vahvistettua määrää enemmän. 

Käyttövaroistaan ruoka-aineiden hinnan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi16) 
460 1011 30 mkin suuruisen lisäyksen lastentarhain ruokintamäärärahaan. Tästä määrä-
rahasta käytettiin 172 927: 70 mk. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuk-
siin käytettiin kertomusvuonna 168 mk17) lastentarhain kanslian ja 102 955 mk18) eri 
lastentarhain huoneistojen vuokrankorotusten suorittamiseen. 

!) Khs 23 p. syysk. 1 576 §. — 2) S:n 9 p. syysk. 1 429 § ja 23 p. syysk. 1 554 §. — S:n 
7 p. lokak. T 650 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 2 048 § ja 30 p. jouluk. 2 193 §. — 5) S:n 11 p. maa-
lisk. 531 §. — 6) S:n 11 p. maalisk. 532 § ja 20 p. toukok. 917 §. — 7) S:n 8 p. tammik. 66 §. — 
8) Ks. tämän kert . I osan s. 38. — 9) Khs 8 p. huhtik. 683 § ja 16 p. jouluk. 2 134 §. — 10) S:n 
2 p. jouluk. 2 046 §. — S:n 14 p. lokak. 1 719 §. — 12) S:n 28 p. lokak. 1 780 §. — 13) Khn 
jsto 15 p. huhtik. 3 416, 27 p. toukok. 3 572 § ja 9 p. jouluk. 4 265 §. — 14) Khs 7 p. lokak. 
1 652 §. — 15) S:n 18 p. helmik. 360 §; ks. myös v:n 1941 kert. s. 48. — 16) S:n 4 p. helmik. 
258 §. — 17) S:n 16 p. syysk. 1 483 §. — 18) S:n 8 p. tammik. 29 §, 21 p. tammik. 168 §, 28 p. 
tammik. 206 §, 25 p. helmik. 408 §, 4 p. maalisk 475 §, 18 p. maalisk' 555 §, 29 p. huhtik. 784 
§, 20 p. toukok. 911 §, 27 p. toukok. 932 §, 15 p. heinäk. 1 217 §, 16 p. syysk. 1 481 §, 30 p. 
syysk. 1 594 §, 7 p. lokak. 1 632 § ja 19 p. marrask. 1 920 §. 



122 2. . Kaupunginhallitus 152 

Kaupunginhallitus päättix) hyväksyä rakennustoimiston talorakennusosaston laati-
man ehdotuksen tarpeellisten korjaus- ja muutostöiden suorittamisesta Brävallan huvilan 
päärakennuksessa, jossa Päiväpirtin lastentarha toimi. Samalla kaupunginhallitus päätti 
hankkia kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä asianmukaisen luvan töiden suo-
rittamiseen ja kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa ensi tilassa suorittamaan ne sekä 
myöntää tarkoitukseen 152 200 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan. Ministeriö hyväksyi sittemmin edellä mainitun työvoima-
lupa-anomuksen siten, että työt suoritettiin rakennustoimiston vakinaista työvoimaa 
käyttäen ja muuten ehdoin: että kunnan työvoimapäälliköllä oli oikeus tarvittaessa 
harkintansa mukaisesti määrätä tällä työmaalla oleva työvelvollinen työvoima työ-
velvollisuuslakia soveltaen tilapäisesti muuhun, ajankohtaisesti tärkeämpään työhön; 
sekä että työtä ei saanut aloittaa ennenkuin kaupunki oli saanut puuttuvien säännöstelyn 
alaisten rakennustarvikkeiden ostoluvan 2). 

Kaupunginhallitus oikeutti3) lastentarhain johtokunnan ottamaan lastentarhoihin 
ja niihin liittyviin laitoksiin, mikäli niissä oli vapaita paikkoja, kaupungissa asuvien inkeri-
läisten siirtolaisten lapsia, kuitenkin enintään 5 % kunkin laitoksen paikkaluvun mää-
rästä. Mainittua enimmäismäärää johtokunta kuitenkin sai ylittää Suomenlinnan lasten-
tarhassa, ollen tällöin otettava huomioon sielläkin mahdollisesti lukukauden aikana esiin-
tyvä paikkain kysyntä helsinkiläislapsia varten. 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjasto. Kaupunginhallitus päätti 4) sallia julistaa haettavaksi toukokuun 

1 p:nä avoimeksi tulevan kirjastoapulaisen viran. 
Amanuenssi A. M. Pettersson oikeutettiin 5) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edel-

leen jäämään virkaansa huhtikuun 30 p:ään 1944. 
Apulaiskirjastonjohtaja H. Hirn ja kirjastonhoitaja C. J . M. Weckman oikeutettiin6) 

hoitamaan sivutoimia v:n 1944 loppuun. 
Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuk-

siin käytettiin kertomusvuonna 8 960 mk 7) Vallilan haarakirjaston ja 100 mk 8) Pasilan 
haarakirjaston huoneiston vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Oli käynyt ilmi Töölön haarakirjaston amanuenssin I. O. Salomaan joulukuun 30 p:nä 
1942 kirjoittaneen sekä kirjastonhoitaja C. J. M. Weckmanin vahvistaneen oikeaksi tila-
päiselle kirjastoapulaiselle I. Tuokkolalle asetetun laskun 21 kirjastossa suoritetusta 
työtunnista, joista 12 silloin vielä oli suorittamatta ja 6 oli laskutettu väärän henki-
lön nimissä, ollen ne suorittanut kirjastoharjoittelija L. Sjöblom, jota kirjastonjohtaja 
U. Saarnio ei ollut hyväksynyt sijaiseksi. Sen johdosta kaupunginhallitus päätti9) ke-
hoittaa kaupunginkirjaston johtokuntaa jättämään asian kirjastonjohtajalle virkasään-
nön 12 §:n 1 kohdan edellyttämää toimenpidettä varten. Jos johtokunta oli epävarma siitä, 
oliko kaupunki ensi kädessä velvollinen suorittamaan harjoittelija Sjöblomille palkkiota 
hänen vasta tammikuussa 1943 suorittamistaan 3 työtunnista, niin tuli johtokunnan alis-
taa tämä asia eri kysymyksenä oman lausuntonsa kera kaupunginhallituksen harkitta-
vaksi. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginorkesterin johtajan viransijaiseksi kertomusvuoden 
kesäkuun 1 p:n ja v:n 1944 toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi kaupunginhallitus päätti10) 
nimittää professori A. Järnefeltin 10 000 mk:n kuukausipalkoin, johon jo sisältyi kalliin-
ajanlisäys, ja oli tämä palkka suoritettava kaupunginorkesterin määrärahasta Sääntö-
palkkaiset virat. Syyskuun alusta lukien professori Järnefelt oikeutettiin11) edellämainitun 
sopimuspalkkansa sijasta nostamaan johtajan 8 700 mk:n suuruinen peruspalkka kalliin-
ajanlisäyksineen eli yhteensä 11 790 mk kuukaudessa. 

Jatkettua palkatonta sairaslomaa myönnettiin12) orkesterin jäsenelle N. Lewinille 
tammikuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n väliseksi ajaksi. 

!) Khs 15 p. heinäk. 1 217 §, — 2) S:n 9 p. syysk. 1 458 §. — 3) S:n 7 p. lokak. 1 649 §. — 
4) S:n 29 p. huhtik. 802 §. — 5) S:n 8 p. tammik. 60 § ja 16 p. syysk. 1 494 §. — 6) S:n 8 p. 
tammik. 61 §. — 7) S:n 4 p. maalisk. 476 §. — 8) S:n 19 p. marrask. 1 921 §. — 9) S:n 22 p. 
heinäk. 1 259 §. — 10) Sin 4 p. maalisk. 500 §. — xl) S:n 23 p. syysk. 1 573 §. — 12) S:n 23 p . 
jouluk. 2 166 §. 
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Professori G. Schneevoigtille päätettiin kaupunginorkesterin määrärahasta Tila-
päistä työvoimaa sallia suorittaa hänen matkastaan Malmöstä Helsinkiin ja takaisin 
koituneet kustannukset 5 238 mk, mikä korvaus oli luvattu hänelle tulevana osapalkkiona 
konserttien johtamisesta Helsingissä. 

Orkesterin jäsen U. Lindholm oikeutettiin 2) nauttimaan täydet palkkaetunsa syys-
kuun 14 ja 26 p:n väliseltä ajalta, joksi hänet suojeluskuntapiirin toimesta oli komennettu 
Ruotsiin opiskelua varten. 

Orkesterin jäsen C: Lindelöf oikeutettiin3) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edel-
leen jäämään virkaansa heinäkuun 15 p:ään 1944. 

Orkesterin jäsen M. Orlando oikeutettiin 4) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1944 
loppuun. 

Kaupunginorkesteri päätettiin luovuttaa maksutta esiintymään orkesterin jäsenen A. 
Öfverlundin 60-vuotispäivänä marraskuussa pidettävässä juhlakonsertissa 5); sekä Hel-
singin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan kaupungin palveluksessa oleville maalis-
kuun 28 p:nä järjestettävään konserttiin musiikkilautakunnan esittämin ehdoin ja ke-
hoitettiin lautakuntaa orkesterin määrärahasta Konserttikustannukset maksamaan yh-
teensä 700 mk kyseisen konsertin johtajille ja 500 mk sen solisteille6). 

Orkesterin intendentin eräiden edustusmenojen korvaamiseksi kaupunginhallitus 
päätti 7) myöntää 3 000 mk yleisistä käyttövaroistaan sekä kehoittaa musiikkilautakun-
taa vastedes menettelemään niin, että lautakunta tai sen puheenjohtaja taikka joku 
muu lautakunnan siihen määräämä henkilö hyväksyi edustustilaisuuksia koskevat 
laskut. 

Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä musiikkilautakunnan esityksen kansankonsert-
tien pääsylippujen hinnan korottamisesta kertomusvuoden syyskaudesta alkaen 5 mk:sta 
10 mk:aan. 

Kunnalliset arkistot. Kaupunginhallitus päätti 9) kunnallisten arkistojen järjestämistä 
selvittelemään asettamansa komitean ehdotuksen mukaisesti: 

kehoittaa kaupungin lautakuntia, virastoja ja laitoksia v:n 1944 alusta lukien kerty-
vien asiakirjain käsittelyn ja arkistoimisen suhteen noudattamaan valtionarkiston anta-
mia ohjeita; 

hyväksyä laadittujen mallien mukaiset Saapuneiden kirjeiden diaarin ja Menneiden 
kirjeiden diaarin käytäntöönotettaviksi v:n 1945 alusta lukien kaikissa kaupungin viras-
toissa ja laitoksissa sekä v:n 1944 alusta niissä, joilla ei ennestään ollut ollut diaaria, tul-
len asianomaisten saada kaupunginhallituksen suostumus, jos ne tahtoivat käyttää näistä 
poikkeavia diaareja; 

kehoittaa lautakuntia, virastoja ja laitoksia v:n 1944 kuluessa järjestämään ja luette-
loimaan vanhat asiakirjansa valtionarkiston antamien ohjeiden mukaisesti; 

kehoittaa kutakin lautakuntaa, virastoa ja laitosta huolehtimaan siitä, että niihin 
määrättiin vastuunalainen arkistonhoitaja, ja ilmoittamaan siitä kaupunginhallitukselle; 
sekä 

kehoittaa lautakuntia, virastoja ja laitoksia laatimaan ehdotukset asiakirjain seulo-
misesta ja hävittämisestä ja alistamaan ne kaupunginhallituksen kautta valtionarkiston 
hyväksyttäviksi. 

Sitä vastoin kaupunginhallitus päätti jättää toistaiseksi käsittelemättä komitean eh-
dotuksen kaupunginarkistonhoitajanviran perustamisesta ja mainitun viran haltijalle 
kuuluvista tehtävistä sekä määrätä kaupunginkanslian kirjaajan toistaiseksi toimimaan 
kaupunginkanslian vastuunalaisena arkistonhoitajana. 

Liitosalueilla olevien rakennusten inventointi ja luettelointi. Valtionarkeologin aloite 
kaupungin ja kaupunkiin liitettävällä alueella olevien kylien ja kartanoiden rakennusten 
inventoimisesta ja luetteloimisesta ei sillä kertaa antanut10) kaupunginhallitukselle muuta 
toimenpiteen aihetta kuin että Helsingin historiayhdistystä päätettiin kehoittaa asian-
tuntijoita apunaan käyttäen valmistelemaan aloitteen edellyttämät työsuunnitelmat, 
mistä työstä mainitulle yhdistykselle päätettiin suorittaa kaupungin komiteatyöstä suo-
ritettavaa palkkiota vastaava korvaus. 

Khs 22 p. kesäk. 1 122 §. — 2) S:n 23 p. syysk. 1 572 §. — 3) S:n 4 p. marrask. 1 862 §. — 
4) Khn jsto 9 p. jouluk. 4 259 §. —5) Khs 29 p. huhtik. 807 §. —6) S:n 4 p5 maalisk. 501 §. — 
7) S:n 16 p. jouluk. 2 131 §. — 8) S:n 22 p. kesäk. 1 123 §. — 9) S:n 30 p. jouluk. 2 173 §. — 
10) S:n 9 p. syysk 1 420 §. 
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R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1942 korkovarat päätettiin 
käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi tarkoitettuja varoja 
jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen taideakatemialle kummallekin annettiin 
75 192: 60 mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författarförening yhdis-
tykselle kummallekin 37 596: 30 mk. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan 2), Suomen kirjailijaliiton3) ja Finlands 
svenska författarförening4) yhdistyksen selostukset kertomusvuonna saamiensa korko-
varain käytöstä merkittiin tiedoksi. 

Eliel Saarisen Suur-Helsinki rahasto. Kaupunginhallitus päätt i5) , että kaupunki 
liittyy Eliel Saarisen Suur-Helsinki rahaston perustajajäseneksi. 

Kaupungille tehty kirjalahjoitus. Kaupunginhallitus päätti6) kiitollisuudella vastaan-
ottaa filosofianmaisteri E.-M. von Frenckellin filosofianlisensiaatin arvon saamiseksi laa-
timan Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812—1827 nimisen väitöskirjan. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus myönsi yhteensä 
31 000 mk7) erinäisten nuorempien taiteilijain Helsinki-aiheisten maalausten sekä 2 000 
mk 8) taiteilija T. Talven piirtämän, kaupungin vanhimman asukkaan neiti M. Anderssonin 
muotokuvan ostoon. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat. Kiinteistötoimistoon tammikuun 1 p:stä 
1944 lukien perustetun 9) metsätalousosaston kaupunginmetsänhoitaj an virkaan valit-
tiin 10) metsänhoitaja T. Rancken. 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin11) kehoittaa ensi tilassa julistamaan haettavaksi kiin-
teistötoimiston tonttiosastolle jo v. 1934 perustettu1 2) notaarinvirka. 

Kiinteistötoimiston molempien autonkuljettajina toimivien vahtimestarien sotapal-
velukseen joutumisen vuoksi oli toimistoon tammikuun 1 p:stä 1942 lukien palkattu 
tilapäinen autonkuljettaja K. Altti 3 780 mk:n kuukausipalkoin sekä rakennusneuvoja 
H. Jokisen sotapalvelukseen joutumisen vuoksi ja sittemmin kuoltua tammikuun 12 
p:stä 1942 lukien 3 250 mk:n kuukausipalkoin tilapäinen varastoalueiden tarkastaja 
A. Juutilainen. Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa kiinteistölautakunnan suoritta-
maan molempien edellä mainittujen viranhaltijain palkat kertomusvuoden tammikuun 
1 p:stä lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään v:n 1944 loppuun, kiinteistölautakunnan ja 
kiinteistötoimiston tilapäisen työvoiman määrärahasta, kertomusvuoden aikana vastaa-
vasti 3 780 mk ja 3 250 mk kuukaudessa sekä v:n 1944 aikana vastaavasti 3 932 mk:n 
kuukausipalkoin ja 3 250 mk:n kuukausipalkoin kalliinajanlisäyksineen 

Kiinteistötoimiston osastopäällikkö H. V. Rahdulle, jonka päämaja oli määrännyt 
valtion teknillisen tutkimuslaitoksen käytettäväksi, myönnettiin14) tätä varten palkatonta 
virkavapautta kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä enintään kertomusvuoden loppuun 
sijaisenaan apulaisosastopäällikkö P. Hanste oman virkansa ohella oikeuksin nostaa 
oman virkansa peruspalkka ynnä ikäkorotuksensa kalliinajanlisäyksineen sekä 20 % 
sijaisena hoitamansa viran peruspalkasta ja siihen kulloinkin kuuluvasta kalliinajanlisäyk-
sestä. 

Kulosaaren sillan isännöitsijä oikeutettiin15) palkkaamaan A. Karhunen ja S. Öster-
berg nimiset henkilöt Kulosaaren sillan vartijain ja apumiesten kesälomasijaisiksi touko-
kuun 1 p:n ja syyskuun 30 p:n väliseksi ajaksi 2 400 mk:n kuukausipalkoin ilman kalliin-
ajanlisäystä. 

Kulosaaren sillan apumiehelle P. Saikkoselle päätettiin16) huhtikuun 15 p:stä alkaen 
suorittaa saman suuruinen palkka kuin muille mainitun sillan vartijoille. 

!) K h s 15 p . h u h t i k . 747 §. — 2) S:n 2 p . kesäk . 983 §. — 3) S:n 27 p. t o u k o k . 947 §. — 
4 , S:n 29 p. h u h t i k . 805 §. — 5) S:n 19 p . elok. 1 323 §. — 6) S:n 25 p. mar rask . 1 977 §. — 
7) S:n 18 p. maal i sk . 540 §, 29 p. huh t ik . 766 § ja 23 p . syysk . 1 548 §. — 8) S:n 17 p . kesäk . 
1 065 §. — 9) Ks . t ä m ä n ke r t . I osan s. 40. — 10) K h s 11 p . m a r r a s k . 1 886 § j a 23 p . jou luk . 
2 154 §. — n ) S:n 2 p . syysk . 1 398 §. — 12) Ks . v :n 1934 ke r t . s. 87. — K h s 8 p . t a m m i k . 
28 § j a 30 p . jou luk . 2 181 §. — 1 4 ) S:n 21 p . t a m m i k . 170 §, 1 p . he inäk . 1 154 § j a 12 p. e lok. 
1 313 §. _ i5) Khn j s t o 29 p . h u h t i k . 3 464 §. — 16) S:n 8 p . h u h t i k . 3 395 §. 


