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että väestönsuojelulautakunnan ohjesääntö hyväksytään lautakunnan esittämässä 
muodossa ja alistetaan lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Viemäritunneleiden väestönsuojalaitteiden poistaminen. Kaupung inva l tuus to p ä ä t t i 
hyväksyä toimenpiteen, jolla kaupunginhallitus oli myöntänyt 2) 885 000 mk käyttö-
varoistaan väestönsuojelua varten eräiden viemäritunneleiden väestönsuojalaitteiden 
poistamiseen ja tunneleiden kuntoonsaattamiseen. 

Väestönsuojan järjestämiseen myönnetty lupa. Rakennus t ekn ikko T. E rma la , joka oli 
huutanut itselleen XII kaupunginosan korttelin n:o 359 Aleksis Kiven kadun tontin 
nro 10 a, oikeutettiin3) järjestämään väestönsuoja mainitulla tontilla olevaan kallioon. 

Työvoimalautakunta. Työvoimalautakunnan v:n 1944 määrärahoja Palkkiot ja Tila-
päistä työvoimaa päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 36 550 mk ja 411 257: 55 mk. 

Asutuslautakunta. Asutuslautakunnan kertomusvuoden määrärahaa Palkkiot pää-
tettiin 5) sallia ylittää 425 000 mk. 

Raittiusvalistuslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti6) tehdä raittiusvalistuslauta-
kunnan jäsenmäärän lisäämisestä viidestä jäsenestä seitsemään johtuvan tarpeellisen 
muutoksen lautakunnan johtosäännön 2 §:ään. 

Raittiusvalistuslautakunnan kertomusvuoden määrärahoja Palkkiot ja Tarverahat 
päätettiin 7) sallia ylittää vastaavasti 7 000 mk ja 17 000 mk. 

Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet nimiseen lukuun sisäl-
tyvää määrärahaa Korvaukset kansaneläkelaitokselle päätettiin8) sallia ylittää 13 796 mk. 

Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi9) 100 000 mk 
Suomen sosialidemokraattiselle raittiusliitolle käytettäväksi lasten ja varhaisnuorten 
kesävirkistyskodin rakentamiseen ja leirialueen perustamiseen Vihdin pitäjän Terva-
lammen alueelle. 

Samoista käyttövaroistaan, niitä ylittäen, valtuusto myönsi10) 126 175 mk Nuorten 
talkootoimikunnalle käytettäväksi talkootyön järjestelyä ja johtoa varten kertomus-
vuoden aikana. 

Samoista käyttövaroistaan valtuusto myönsiu) 200 000 mk Pääkaupungin perhe-
hakkuut nimiselle järjestölle sen toiminnan tukemiseksi. 

Samoista käyttövaroistaan, niitä ylittäen, valtuusto myönsi12) 30 000 mk Helsingin 
invaliidien yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen kertomusvuonna. 

Kaupunginhallitus päätettiin13) oikeuttaa enintään 12 000 mk:lla ylittämään talous-
arvion pääluokan Sekalaiset yleiset menot lukuun Erinäiset määrärahat sisältyviä Hel-
singistä kotoisin olevien sotainvalidien avustamiseksi vapaiden järjestöjen kautta merkit-
tyjä käyttö varo jaan avustuksen myöntämiseksi Vuoden 1918 Helsingin punaisten inva-
liidien yhdistykselle. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulut. Sen johdosta, että kansakouluihin oli perustettu ja tuli mahdollisesti 
penistettavaksi sellaisia virkoja, joista ei ollut nimenomaan määrätty, ottiko viranhaltijan 
toimeensa kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus vaiko kansakoulujen johtokunnat, 
valtuusto päätti 14) muuttaa kansakoulujen ohjesäännön 13 §:n kuulumaan seuraa-
vasti: »Kansakoulujohtokunta ottaa toimiinsa ne omaan hallintopiiriinsä perustettujen 
virkojen haltijat, joiden toimiinsa ottamisesta ei ole toisin määrätty. Kaupungin-
hallitus ottaa toimiinsa ne molempien kansakoulujen johtokuntien hallintopiirissä 
toimivat yhteiset viranhaltijat, joiden toimiinsa ottamisesta ei ole toisin määrätty.» 
Kouluhallitus vahvisti15) marraskuun 3 p:nä valtuuston päätöksen. 

Komitean, jonka kaupunginhallitus v. 1944 oli asettanut16) laatimaan ehdotusta kan-
sakoulujen jatkokoulun uudeksi opetusohjelmaksi, saatua valmiiksi seikkaperäisen mie-

!)Kvsto 23 p. toukok 339 §. — 2) Ks. tämän kert. I osan s. 213. — 3) Kvsto 7 p. helmik. 69 §. — 
S:n 21 p. maalisk. 198 §. — S:n 23 p. toukok. 354 § ja 27 p. marrask. 713 §. — 6) S:n 19 p. 

jouluk. 765 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 278. — 7) Kvsto 19 p. jouluk. 777 §. — 8) S:n 28 p. helmik. 
138 §. — 9) S:n 21 p. maalisk. 195 §. — i«) S:n 2 p. toukok. 281 §. — «) S:n 11 p. huhtik. 233 §. — 
12) S:n 19 p. syysk. 560 §. — 13) S:n 13 p. kesäk. 402 §. — 14) S:n 29 p. elok. 480 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s, 180, — Kvsto 27 p. marrask. 675 §. — 16) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 93. 
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tintönsä, jossa erityisesti oli pantu painoa nuorison eri ammatteihin valmistautumiseen 
sekä jälkihuoltoon, kaupunginvaltuusto päätti1): 

puolestaan hyväksyä komitean mietinnön mukaisen jatkokoulun opetusohjelman to-
teutettavaksi asteittain kuluvan lukuvuoden alusta, huomioonottaen ne muutokset, 
mitkä komitea yhteisymmärryksessä kansakouluviranomaisten kanssa on ammattiopetus^ 
laitosten johtokunnan toivomuksesta jälkeenpäin tehnyt eri linjojen ja oppiaineiden nimi-
tyksissä; 

oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käyttämään pääluokan Ope-
tustoimi lukuun Suomenkieliset kansakoulut sisältyviä Kaluston hankinta ja Koulutar-
vikkeet nimisiä määrärahoja koneiden ja työvälineiden hankkimiseksi puu- ja metalli-
työpajoihin; 

oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käyttämään saman pääluokan 
lukuun Ruotsinkieliset kansakoulut sisältyviä Koulutarvikkeet ja Suoranaiset avustukset 
nimisiä määrärahoja koneiden ja työvälineiden hankkimiseksi puu- ja metallityöpajaan; 

oikeuttaa kansakoulujen johtokunnat tammikuun 1 p:stä 1946 lukien maksamaan 
jatkokoulun opettajina toimiville poikaluokkien opettajille 27 palkkaluokan sekä tyttö-
luokkien opettajille 28 palkkaluokan mukaiset palkat käyttäen siihen sääntopalkkaisten 
virkojen tileillä olevia määrärahoja; sekä 

muuttaa Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön 19 §:n kuulumaan seu-
raavasti: »Yläkoulun opettaja olkoon velvollinen opettamaan kahdeksankolmatta viik-
kotuntia sekä jatkokoulun, alakoulun ja apukoulun opettaja neljäkolmatta viikkotun-
tia.» 

Ohjesäännön muutos päätettiin alistaa kouluhallituksen vahvistettavaksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti2) perustaa kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien suo-

menkielisten kansakoulujen kansliaan 23 palkkaluokkaan kuuluvan sihteerin viran, kaksi 
40 palkkaluokkaan kuuluvaa nuoremman toimistoapulaisen alemman palkkaluokan vir-
kaa ja 40 palkkaluokkaan kuuluvan kodissakävijän viran sekä osoittaa näiden virkojen 
peruspalkkojen suorittamiseen kertomusvuonna 39 200 mk käyttövaroistaan uusien vir-
kojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kansliaan päätettiin3) kertomusvuoden syyskuun 1 
p:stä lukien perustaa uusi 40 palkkaluokkaan kuuluva kanslia-apulaisen virka ja myön-
nettiin tarkoitusta varten kertomusvuonna 7 200 mk kaupunginvaltuuston käyttöva-
roista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4): 
perustaa kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien suomenkielisiin kansakouluihiri 

yhden miespuolisen ja yhden naispuolisen liikunnanneuvojan viran, jotka molemmat kuu-
luvat 24 palkkaluokkaan, lakkauttaa samasta päivästä lukien kaksi kansakoulujen yhteis-
tä voimistelunneuvojan virkaa, myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin 
ja palkankorotuksiin 4800 mk mainittujen virkojen kertomusvuoden peruspalkkojen 
suorittamiseen sallien niihin muilta osiltaan käyttää lakkautettujen virkojen säästyneet 
palkat sekä siirtää voimistelunneuvoja S. M. Fontellin uuteen liikunnanneuvojan virkaan; 

perustaa samasta ajankohdasta lukien ruotsinkielisiin kansakouluihin yhden mies-
puolisen ja yhden naispuolisen liikunnanneuvojan viran, jotka molemmat kuuluvat 26 
palkkaluokkaan ja myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankoro-
tuksiin 30 400 mk näiden virkojen peruspalkkoihin kertomusvuonna; sekä 

tehdä viranhaltijain eläkesääntöön sellaisen lisäyksen, että kansakoulujen liikunnanv 
neuvojat ovat täyteen eläkkeeseen oikeutetut saavutettuaan 60 ikä- ja 30 palvelusvuotta. 

Valtuusto päätti 5) perustaa kertomusvuoden elokuun 1 p:stä lukien suomenkielisiin 
kansakouluihin 27 palkkaluokkaan kuuluvan ja 24 viikkotunnin työvelvollisuutta edel-
lyttävän suullisen esitystaidon neuvojan viran sekä myöntää viran peruspalkan suoritta-
miseen kertomusvuonna 18 000 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja pal-
kankorotuksiin. 

Kansakoulujen johtajaopettajille luokkaa kohden maksettava palkkio päätettiin 6) 
kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä lukien korottaa 400 mk:aan vuodessa ja oikeutettiin 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunta tarkoitusta varten ylittämään määrärahaansa 

*) Kvsto 31 p. lokak. 630 § ja kvston pain. asiakirj. n o 9; ks. Kunnall. asetuskok. s. 220. — 2) Kvsto 
27 p. kesäk. 422 §. — ») S:n 29 p. elok. 481 — *) S*n 27 p. kesäk. 423 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 421 §. — 
«) S:n 29 p. elok. 482 
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Palkkiot 25 425 mk sekä ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta vastaavaa määrä-
rahaansa 6 000 mk. 

Kansakouluissa maksettavat tuntipalkkiot päätettiin *) kertomusvuoden maaliskuun 
1 p:stä lukien korottaa ala- ja yläkouluissa 50 mk:aan sekä jatko- ja apukouluissa 60* 
mk:aan. Kansakoulunopettajien kuukausipalkkojen sittemmin noustua kahteen eri 
otteeseen, valtuusto päätti 2) korottaa kansakoulunopettajien tuntipalkkiot kertomus-
vuoden syyskuun 1 p:stä lukien alaoja yläkouluissa 80 mk:aan sekä jatko- ja apukouluissa, 
95 mk:aan. 

Koulupuutarhojen opettajien ja johtajien palkkioiden korottamista silmällä pitäen 
kansakoulujen johtokunnat oikeutettiin 3) ylittämään kansakoulujen yhteisiin menoihin: 
sisältyvää määrärahaa Koulupuutarhat 40 500 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4) vahvistaa kaupungin kansakoulujen normaaliluokkien 
oppilasluvun keskimäärin lukuvuonna 1945/46 25:ksi. 

Vierailta paikkakunnilta kotoisin olevien ja Helsingin kaupungin kansakouluissa 
käyvien kansakoulunoppilaiden koulumaksut päätettiin 6) korottaa. 

Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteet 6) Aleksis Kiven kansakoulun jälleen-
rakentamistyön edistämiseksi valtuusto päätti7) merkitä v:n 1946 talousarvioon 5 880 000 
mk:n suuruisen määrärahan Aleksis Kiven kansakoulun jälleenrakennustöitä vartem 
seka oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Valtuusto päätti8), ettei Aleksis Kiven koulussa ja Lapinlahden uudessa kansakou-
lussa kertomusvuonna suoriteta tavanmukaista kalustojen inventointia. 

Kaisaniemen kansakoulun ollessa tilapäissairaalana ja Töölön kansakoulussa vallit-
sevan tilanahtauden vuoksi oli osoittautunut tarpeelliseksi vuokrata mainituille kouluille 
lisähuoneistoja Helsingin uudesta yhteiskoulusta ja Töölönkadun 55:ssä sijaitsevasta 
koulutalosta. Tästä johtuen valtuusto päätti 9) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan ylittämään suomenkielisten kansakoulujen vuokramäärärahaa 120 000 
mk sekä merkitä v:n 1946 talousarvioon 150 000 mk:n suuruisen määrärahan Töölönkadun 
55:ssä sijaitsevasta koulutalosta suomenkielisten kansakoulujen käyttöön otettujen huone-
tilojen vuokran maksamista varten. 

Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteet10) ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan oikeuttamisesta hankkimaan lankaradiot Cygnaeuksen kouluun, Topeliuksen 
kouluun ja Vallilan ruotsalaiseen kansakouluun, valtuusto myönsi n ) tarkoitusta varten 
67 030 mk opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Välineiden ja työkalujen hankkimiseksi Kruununhaan kansakoulun ja apukoulun 
veistosaliin ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin 12) ylittämään ka-
luston hankintamäärärahaansa 120 000 mk. 

Suomenkielisten kansakoulujen seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 13) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Lämpö 747 000 mk, Siivoaminen 45 000 mk, Paina-
tus ja sidonta 37 000 mk, Tarverahat 79 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 15 000 
mk ja Oppilaiden voimistelu- ja urheiluharrastusten edistäminen 35 000 mk. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1944 määrärahoja Siivoaminen sekä Matka-
ja kuljetuskustannukset päätettiin14) sallia ylittää vastaavasti 2 500 mk ja 2 000 mk. 

Kansakoulujen yhteisiin menoihin sisältyvän v:n 1944 määrärahan Ammatinvalin-
nan oppaiden julkaiseminen 68 094 mk:n suuruinen jäännös päätettiin35) sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi. 

Kunnallisen yhteiskoulun perustamista Lauttasaareen koskeva valitus. Huopa l ahden 
kunnanvaltuusto oli joulukuun 12 p:nä 1944 tehnyt päätöksen kunnallisen suomen-
kielisen, valtion keskikouluja vastaavan yhteiskoulun perustamisesta Lauttasaareen, 
johon valtioneuvosto sittemmin toukokuun 3 p:nä 1945 oli antanut suostumuksensa. 
Siihen katsoen, että Lauttasaari v:n 1946 alusta lukien oli määrätty liitettäväksi Helsin-
gin kaupunkiin, joten mainitun oppikoulun perustaminen koski etupäässä Helsingin 
kaupungin etua, kaupunginvaltuusto päätti16), että Huopalahden kunnanvaltuuston 

*) Kvsto 2 p. toukok. 265 §. — 2) S:n 19 p.syysk. 541 §. — *) S:n 27 p. kesäk. 424 §. — 4) S:n 29* 
p. elok. 512 §. — 6) S:n 19 p. syysk. 564 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 168. — 6) Ks. tämän kert. I 
osan s. 218. — 7) Kvsto 21 p. maalisk. 192 §. — 8) S:n 17 p. tammik. 34 §. — ») S:n 10 p. lokak. 601 § . — 
10) Ks. tämän kert. I osan s. 220. — n ) Kvsto 23 p. toukok. 342 §. — 12) S:n 10 p. lokak. 603 §. — 
M) Stn 27 p. kesäk. 446 §, 19 p. syvsk. 570 §, 10 p. lokak. 602 § ja 19 p. jouluk. 778 §. — S:n 17 
p. tammik. 39 §. — S:n 7 p. helmik. 99 §. — 16) S:n 29 p. elok. 475 §. 
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päätöksestä tehdään valitus lääninhallitukselle sekä julisti päätöksensä kiireellisenä 
täytäntöönpantavaksi. Sittemmin merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus, hyväksyen 
kaupungin valituksen, oli kertomusvuoden lokakuun 26 p:nä päättänyt poistaa Huopa-
lahden kunnan kunnanvaltuuston valituksen alaisen päätöksen. 

Työväenopistot. Kaupunginvaltuusto päätti 2) korottaa työväenopistojen luennoit-
sijoille, tuntiopettajille ja muille toimihenkilöille suoritettavat tuntipalkkiot toiminta-
kauden 1945/46 alusta lukien sekä sallia tästä johtuvien kustannusten suorittamiseksi 
ylittää suomenkielisen työväenopiston tilapäisen työvoiman määrärahaa 250 000 mk 
ja ruotsinkielisen työväenopiston vastaavaa määrärahaa 200 000 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää suomenkielisen työväenopiston v:n 1944 
määrärahoja Sääntöpalkkaiset virat ja Valaistus vastaavasti 1 341 mk3) ja 5 045:60 
mk4) sekä kertomusvuoden määrärahoja Lämpö 112 000 mk4) ja Kaluston kunnossa-
pito 10 000 mk5). 

Ammattikoulujen tuntipalkkojen korottaminen. Ammattikoulujen tuntiopettajien palk-
kiot päätettiin 6) korottaa kertomusvuoden maaliskuun 1 p:stä lukien 25 %:lla. Koska 
kuitenkin kansakoulunopettajien tuntipalkkiot kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lu-
kien oli korotettu 60 %:lla, kaupunginvaltuusto päätti7) sittemmin korottaa myös am-
mattikoulujen tuntiopettajien palkkiot samasta ajankohdasta lukien 60 %:lla sekä sallia 
tästä aiheutuvien kustannusten suorittamiseksi ylittää yleisen ammattikoulun tilapäi-
sen työvoiman määrärahaa 80 000 mk, kirjapainokoulun vastaavaa määrärahaa 17 660 
mk, valmistavan poikien ammattikoulun vastaavaa määrärahaa 129 300 mk ja valmista-
van tyttöjen ammattikoulun vastaavaa määrärahaa 65 327 mk. Samaa tarkoitusta varten 
valtuusto päätti merkitä v:n 1946 talousarvioon eri ammattikoulujen tilapäisen työvoi-
man määrärahoihin seuraavat lisämäärärahat: yleisen ammattikoulun 193 000 mk, kirja-
painokoulun 53 568 mk, valmistavan poikien ammattikoulun 438 500 mk ja valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun 141 029 mk. 

Yleinen ammattikoulu. Yleisen ammattikoulun 53 palkkaluokkaan kuuluvan siivoo-
janviran lakkauttamista koskeva kysymys päätettiin 8) palauttaa kaupunginhallituk-
selle. 

Yleisen ammattikoulun v:n 1944 valaistus määrärahaa päätettiin sallia ylittää 672: 30 
mk 9) ja kertomusvuoden vastaavaa määrärahaa 8 000 mk10). 

Kirjapainokoulu. Kirjapainokoulun v:n 1944 sääntöpalkkaisten virkojen määrära-
haa päätettiin n ) sallia ylittää 68 370 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) sallia ylittää kirjapainokoulun kertomusvuoden mää-
rärahoja Valaistus 3 000 mk, Siivoaminen 3 000 mk ja Tarverahat 1 000 mk. 

Valmistava poikien ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti12) perustaa valmista-
vaan poikien ammattikouluun kolme 29 palkkaluokkaan kuuluvaa työmestarin vir-
kaa. 

V:n 1944 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Perus-
hankinnat koneiden ja työvälineiden hankkimista varten valmistavaan poikien ammatti-
kouluun merkityn määrärahan jäännös, 209 537: 35 mk, päätettiin 13) siirtää kertomus-
vuonna käytettäväksi. 

Seuraavia valmistavan poikien ammattikoulun kertomusvuoden määrärahoja pää-
tettiin 14) sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 5 156 mk, Valaistus 
6 000 mk, Siivoaminen 4 000 mk, Kaluston kunnossapito 12 500 mk ja Työaineet 70 000 
mk. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Valmistavan tyttöjen ammattikoulun v:n 1944 
tarverahoja päätettiin sallia ylittää 6 000 mk 15) sekä kertomusvuoden määrärahoja Tila-
päistä työvoimaa 10 950 mk le) ja Lämpö 48 000 mk 17). 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin 18) ylittämään v:n 1944 määrärahaansa Tarveai-
neet talous-, havainto- ja käsityönopetusta varten 9 484: 35 mk. 

*) Kvsto 19 p. jouluk. 739 §. — 2) S:n 19 p. svvsk. 542 §;ks. Kunnall. asetuskok. s. 167. ~ 
:3) Kvsto 2 p. toukok. 297 §. — 4) S:n 7 p. helmik. 91 — 5) S:n 31 p. lokak. 660 §. - 6) S:n 23 p. 
toukok 343 §; ks. Kunnall.asetuskok. s. 64. — 7) Kvsto 27 p. marrask. 706 §; ks. Kunnall. asetuskok, 
s. 2 31. — s) Kvsto 28 p. helmik. 124 §. — ») S:n 21 p. maalisk. 199 §. — 10) S:n 27 p. marrask. 
71 i §. — ii) S:n 2 p. toukok. 298 §. — >2) S:n 23 p. toukok. 323 §. — 13) S:n 28 p. helmik. 147 §. — 
14) S:n 27 p. marrask. 714 § ja 27 p. kesäk. 447 §. — 15) S:n 17 p. tammik. 40 §. — i8) S:n 23 p. toukok. 
355 §. — 17) S:n 28 p. helmik. 149 §. — «) S:n 28 p. helmik. 141 §. 
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Lastentarhat. Kaupunginvaltuusto myönsix) apulaistarkastaja A. Stählbergille eron 
lastentarhain apulaistarkastajan virasta kertomusvuoden huhtikuun 22 p:stä lukien sekä 
palkatonta virkavapautta mainittuun päivään saakka. Apulaistarkastajan viran oltua 
sittemmin haettavaksi julistettuna valittiin 2) siihen lastentarhainjohtaja K. J. Axelson. 

Valtuusto päätti3) kertomusvuoden kesäkuun 1 p:stä lukien siirtää Kotikallion las-
tentarhan yhden osaston sekä yhden opettajanviran Päiväpirtin lastentarhaan. 

Valtuusto päätti 4) perustaa v:n 1946 alusta Käpylän alueelle uuden lastentarhan 
75—100 lapselle, joista 25 olisi kokopäiväosastolla ja lastenseimen 25—28 lapselle sekä 
Arabian alueelle uuden lastentarhan 75 lapselle, joista 25 olisi kokopäiväosastolla. Mai-
nittuja uusia laitoksia varten valtuusto päätti samasta ajankohdasta lukien perustaa 
yhdeksän 35 palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhanopettajan virkaa, kolme 46 palkka-
luokkaan kuuluvaa lastenhoitajanvirkaa, neljä 51 palkkaluokkaan kuuluvaa talousapu-
laisenvirkaa ja neljä 55 palkkaluokkaan kuuluvaa aputytönvirkaa. 

Lastentarhain v:n 1944 määrärahoja Vuokra ja Valaistus päätettiin5) sallia ylittää 
vastaavasti 1 534: 80 mk ja 4 083: 20 mk. 

Seuraavia lastentarhain kertomusvuoden määrärahoja päätettiin6) sallia ylittää 
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 11 880 mk, Lämpö 190 000 mk, Valaistus 
15 000 mk, Tarverahat 10 000 mk, Vaatteiden pesu 15 000 mk, Ruokinta 1 756 000 mk 
ja Lasten kesävirkistys 100 000 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7) siirtää v:n 1943 talousarvion pääluokan Opetustoimi 
lukuun Lastentarhat merkitystä määrärahasta Porvoonkadun päiväkoti 70 000 mk sekä 
v:n 1944 talousarvion saman pääluokan ja luvun määrärahasta Töölön uusi lastentarha 
190 000 mk kertomusvuonna käytettäväksi. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti8) myöntää taideteollisuuskeskuskoululle 
157 443 mk:n suuruisen lisäavustuksen sekä sen suorittamiseksi sallia ylittää kyseisen 
koulun kertomusvuoden avustusmäärärahaa. 

Helsingin käsityöopistolle päätettiin 9) myöntää 72 000 mk:n suuruinen lisäavustus 
sekä sen suorittamiseksi sallia ylittää kyseisen koulun kertomusvuoden määrärahaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) sallia ylittää kultaseppäkoulun kertomusvuoden avus-
tusmäärärahaa 2 100 mk lisäavustuksen myöntämiseksi mainitulle koululle. 

Yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, valtuusto myönsin) verhoilija-ammatti-
koululle 5 760 mk:n suuruisen avustuksen sen v:n 1944 vuokran maksamista varten 
sekä 69 120 mk:n suuruisen avustuksen kertomusvuoden vuokran maksamista varten. 
Samaa tarkoitusta varten päätettiin v:n 1946 talousarvioon merkitä 69 120 mk. 

Valtuusto päätti myöntää Pasilan lastenseimelle 12) 75 000 mk:n suuruisen lisäavus-
tuksen ja Töölön lastenseimelle13) 25 000 mk:n suuruinen lisäavustuksen sekä niiden 
suorittamiseksi sallia ylittää kyseisten seimien kertomusvuoden avutusmäärärahoja. 

Lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö. C. F. Ekholmin stipendirahaston sääntöjä 
päätettiin14) muuttaa siten, että matka-apurahan suuruus määrättiin 8 000 mk:ksi. 
Samalla myönnettiin mainitun rahaston korkovaroista kellosepille L. Tuomiselle ja E. 
Tuomiselle sekä kirjaltajille H. Weckströmille ja T. Ballhornille 8 000 mk:n suuruinen 
apuraha kullekin velvollisuuksin oleskella ulkomailla vähintään yhden kuukauden ajan. 

Kaupunginvaltuusto päätti15), että Gustav Pauligin lahjoitusrahaston korkovaroista 
ei kertomusvuonna julisteta haettavaksi matka-apurahoja vaan että kertyneet korkovarat 
siirretään v:een 1946. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Töölön haarakirjaston hoitajan virka päätettiin 16) tammikuun 
1 p:stä 1946 lukien siirtää 41 palkkaluokasta 31 palkka- ja III kielitaitoluokkaaii. 

Käpylän haarakirjaston toiminnan laajentamiseksi v:n 1946 alusta lukien valtuusto 
päätti17) siirtää haarakirjaston hoitajan viran 41 palkkaluokasta 31 palkkaluokkaan, 
perustaa neljä 35 palkkaluokkaan kuuluvaa kirjastoapulaisen virkaa ja yhden 41 palkka-
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luokkaan kuuluvan järjestely apulaisen viran sekä merkitä v:n 1946 talousarvion kaluston 
hankintamäärärahaan 200 000 mk:n lisämäärärahan. 

Valtuuston päätettyä x) siirtää kaupunginkirjaston 24 kirjastoapulaisen virkaa kerto-
musvuoden alusta lukien 36 palkkaluokasta 35 palkkaluokkaan jäi kuitenkin kirjasto-
apulaisen virka, jonka valtuusto kertomusvuoden alusta lukien oli päättänyt 2) perustaa 
sairaalahaarakirjastoa varten huomioonottamatta. Tämän epäjohdonmukaisuuden kor-
jaamiseksi valtuusto päätti 3) siirtää kaupunginkirjaston 36 palkkaluokassa olevan kir-
jastoapulaisen viran 35 palkkaluokkaan kertomusvuoden kesäkuun 1 p:stä lukien sekä 
myöntää tarkoitusta varten kertomusvuodeksi 700 mk:n suuruisen määrärahan käyttö-
varoistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kaupunginkirjastoon päätettiin4) v:n 1946 alusta lukien perustaa sairaalahaara-
kirjastoa varten 31 palkkaluokkaan kuuluva haarakirjastonhoitajan virka. 

Kaupunginkirjaston v:n 1944 valaistusmäärärahaa päätettiin5) sallia ylittää 36 560: 65 
mk. 

Seuraavia kaupunginkirjaston kertomusvuoden määrärahoja päätettiin sallia ylittää 
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 194 400 mk6), Valaistus 60 000 mk7) ja 
Kaluston hankinta 290 000 mk8) hyllytilan järjestämistä varten sanomalehtien vuosi-
kerroille. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginmuseoon päätettiin9) v:n 1946 alusta lukien perustaa 
42 palkka- ja III kielitaitoluokkaan kuuluva amanuenssin virka. 

Kaupunginmuseon v:n 1944 määrärahoja Vedenkulutus ja Tarverahat päätettiin 
sallia ylittää vastaavasti 57:40 mk10) ja 5 000 mk11). 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginorkesterin syyskuun 16 p:nä 1936 vahvistetun joh-
tosäännön 2 §:ään päätettiin12) hyväksyä seuraava uusi momentti: »Orkesterin johtaja ja 
orkesterin konserttimestari voidaan nimittää virkoihinsa myöskin määräajaksi, jonka 
pituudesta asianomainen nimittävä elin kulloinkin päättää.» 

Kaupunginorkesterin konserttimestarin virka päätettiin 13) v:n 1946 alusta lukien siir-
tää 23 palkkaluokasta 21:een. 

Kaupunginorkesteriin päätettiin 14) kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien perustaa 
viisi uutta 31 palkkaluokkaan kuuluvaa soittajan virkaa ja myönnettiin näiden virkojen 
peruspalkkojen suorittamiseen kertomusvuonna 58 000 mk kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, myönsi 15) 
30 000 mk kaupunginhallituksen käytettäväksi Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton 
järjestämien teatteripäivien aiheuttaman tappion peittämiseen enintään mainittuun mää-
rään saakka. 

Yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, valtuusto myönsi 16) 20 000 mk:n suuruisen 
ylimääräisen avustuksen ylioppilasteatterin toiminnan tukemiseen kertomusvuonna. 

Kaupunginvaltuusto päätti17) myöntää yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 
100 000 mk musiikkilautakunnan käytettäväksi Helsingin torvisoittokunta nimisen yhdis-
tyksen toiminnan tukemiseen kertomusvuonna sekä luovuttaa yhdistyksen käytettä-
väksi kaupungin haltuun joutuneen torvisoittokunnan soittovälineistön ja nuottivaras-
ton sekä vuokravapaan harjoitus- ja mainitun omaisuuden säilytyshuoneen musiikki-
lautakunnan esittämin ehdoin, mistä kaikesta musiikkilautakunnan oli tehtävä sopimus 
yhdistyksen kanssa. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Hallinnolliset kysymykset 

Eräden taksain korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti18), että valtuuston kesäkuun 
22 p:nä 1938 hyväksymän ja sisäasiainministeriön lokakuun 1 p:nä 1938 vahvistaman tak-
san, jonka mukaan Helsingin kaupungissa suoritetaan maksu jakolaitoksesta, tontin-
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