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Edelleen päätettiin: 
että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen käytön suhteen alistettava sellaiseen 

valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvistamis-
sa, kaupungille tule vain juovutusjuomavoit to varain käytössä noudatettavaa menettelyä 
koskevissa säännöissä, kuitenkin siten, että Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen 
nuoriso- ja raittiusliitto Fylgia oli ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan valvonnan 
alainen, jonka v:n 1946 helmikuun kuluessa tuli antaa kaupunginhallitukselle selostus 
tästä valvontatyöstään; sekä 

että avustuksensaajain oli v:n 1946 helmikuun kuluessa annettava kaupunginhalli-
tukselle selostus toiminnastaan ja myönnettyjen avustusten käyttämisestä. 

Kunnallisen raittiusväen julkilausuma väkijuomatilanteen johdosta merkittiin l) 
tiedoksi. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Siirtoväkeen kuuluvien opettajien määrääminen Helsingin kansakoulutkin. K a u p u n -
ginhallituksen esitettyä 2) kouluhallitukselle, ettei Helsinkiin määrättäisi entisten lisäksi 
uusia siirtoväkeen kuuluvia kansakoulunopettajia, kouluhallitus, nojautuen marraskuun 
16 p:nä 1944 annettuun asetukseen luovutetun alueen kansakoulunopettajan virkojen 
lakkauttamisesta ja kansakoulutoimen järjestysmuodon perusteista annettuun lakiin, 
jossa lakkautetun opettajanviran haltija määrättiin siirrettäväksi vastaavaan uuteen 
virkaan joko samassa kunnassa tai muualla, oli määrännyt, että Helsinkiin oli sijoitettava 
25 siirtoväkeen kuuluvaa opettajaa välittömästi ja 16 opettajaa elokuun 1 p:stä lukien 
sekä kehoittanut kansakoulujen johtokuntia lähettämään kouluhallitukseen edustajansa 
neuvottelemaan siitä ketkä^opettajista olisi Helsinkiin nimitettävä. Ilmoitus merkittiin 3) 
tiedoksi. 

Kansakoulunopettajain kalliinajanlisäykset. Merkittiin 4) tiedoksi kouluhallituksen kier-
tokirje kaupunkien kansakoulunopettajain kalliinajanlisäyksistä, jonka mukaan alim-
man palkan korkeimmassa palkkaluokassa tuli olla kalliinajanlisäyksineen 7 375 mk 
kuukaudessa. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti5) tutkitta-
vakseen alistaa ja samalla hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan päätök-
sen virkavapauden myöntämisestä tarkastaja A. I. Huuskoselle ja hänen sijaisensa mää-
räämisestä. 

Tikkurilassa vakinaisena kansakoulunopettajana toimivalle opettaja M. Räisäselle, 
joka oli otettu väliaikaiseksi laulunopettajaksi kaupungin suomenkielisiin kansakoului-
hin päätettiin 6) sallia v:n 1945 syyskuun 16 p:n ja v:n 1946 heinäkuun 31 p:n väliseltä 
ajalta suorittaa poikaluokkien opettajan peruspalkka kalliinajanlisäyksineen. 

Alakoulun opettajan virkaa väliaikaisesti hoitamaan siirretylle yläkoulun opettajalle 
K. Syrjäselle päätettiin 7) sallia suorittaa v:n 1945 syyskuun 1 p:n ja v:n 1946 heinäkuun 
31 p:n väliseltä ajalta alakoulun opettajan palkka kalliinajanlisäyksineen ja ikäkorotuksi-
neen. 

Kaupunginhallitus päätti 8) suostua siihen, että kuusi suomenkielisten kansakoulujen 
opettajaa edelleen toimi Ruotsissa olevien lasten keskuudessa v:n 1946 kevätlukukauden 
loppuun entisin ehdoin. 

Kaupunginhallitus päätti suostua suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esi-
tyksiin opettajien M.Hyvösen 9), A. Joupin 10), S. Kaljusen X1), J. E. Kalliokosken 12), 
V. Kanervan13), I. Kronqvistin14), M. Lepon11), E. Niinivaaran 15), K. O. E. Olsosen16) 
ja M. Pakkasen X1) loma- ja palkkauskysymysten järjestämiseksi. 

Khs 19 p. huhtik. 1 095 §. — 2) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 149. — 3) Khs 4 p. tammik. 
56 §. — 4) S:n 25 p. lokak. 2 906 §. — 5) S:n 26 p. huhtik. 1 150 §. — 6) S:n 25 p. lokak. 2 904 §.— 
7) S:n 4 p. lokak. 2 692 §. — 8) S:n 6 p. syysk. 2 372 §, 13 p. syysk. 2 482 § ja 7 p. jouluk. 
16 332 §. —9) S:n 7 p. jouluk. 16 336 §. —10) S:n 31 p. toukok. 1 609 §. — u ) S:n 28 p. kesäk. 
1 916 §. — 12) S:n 8 p. maalisk. 675 §. — I3) S:n 11 p. tammik. 130 §. — 14) S:n 8 p. helmik. 
408 §. — 15) S:n 8 p. maalisk. 673 §. — 16) S:n 3 p. toukok. 1 265 §. 
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Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin myöntämään kouluhoita-
jatar L. I. Haganille hänen v:n 1944 käyttämätön kesälomansa tammikuun 1 p:stä helmi-
kuun 10 p:ään ja kehoitettiin johtokuntaa maksamaan hänelle korvaus v:n 1943 kesä-
lomasta rahassa. 

Aleksis Kiven koulun siivoojalle E. Erikssonille, joka oli määrätty toimimaan ruoan-
jakelijana mainitussa koulussa kuluvan lukuvuoden aikana, päätettiin 2) sallia suorittaa 
tänä aikana 49 palkkaluokan mukaisen palkan lisäksi hänen vakinaiseen toimeensa liit-
tyvät ikäkorotukset kalliinajanlisäyksineen. 

Koululääkärit N. E. Alho 3) ja A. Ruotsalainen 3) oikeutettiin säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan jäämään virkoihinsa v:n 1946 toukokuun 31 p:ään sekä opettaja J. V. 
Vuorio4) kertomusvuoden toukokuun 31 p:ään. 

Opettaja E. Salola oikeutettiin5) hoitamaan sivutointa v:n 1946 kevätlukukauden 
loppuun. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Tarkastaja G. E. Cavoniuksen virkaa 
hänelle opintomatkaa varten huhtikuuksi myönnetyn virkavapauden aikana hoitamaan 
määrättiin 6) taloudenhoitaja H. E. Backman 2 000 mk:n palkkioin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin7) maksamaan opettaja 
K. Snellmanille palkka hänen erään peruutetun lomansa ajalta. 

Koululääkäri N. A. H. Sundelius8) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan 
jäämään virkaansa toukokuun 31 p:ään 1946 saakka sekä opettajat H. Kronström9) 
ja F. Lagerström 9) kertomusvuoden kevätlukukauden loppuun. 

Opettajat I. Bjon 10), N. G. Engström n ) ja A. Lindholm 12) oikeutettiin asumaan 
kaupungin ulkopuolella. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan päätös eräiden apulaislämmittäjien irti-
sanomisesta hyväksyttiin 13). 

Kanslian vahtimestari oikeutettiin 14) ottamaan alivuokralaisia. 
Suomen- ja ruotsinkielisten kansakoiilujen yhteiset viranhaltijat. P ä ä t e t t y ä ä n 15) siir-

tää lastenpsykiatri E. S. Jokivartion eroanomuksen käsiteltäväksi sitten kun lasten-
psykiatrin virka oli uudelleen järjestetty, kaupunginhallitus sittemmin vapautti 13) 
lastenpsykiatri Jokivartion tehtävistään maaliskuun alusta lukien ja määräsi virkaa samas-
ta ajankohdasta alkaen hoitamaan lääketieteen ja kirurgian tohtori V. F. Leskisen. 

Kaupunginhallitus päätti17) nimittää lääketieteen lisensiaatti E. A. Hillbomin väli-
aikaiseksi lastenpsykiatriksi syyskuun 1 pistä lukien. 

Päätettiin18), että lastenpsykiatrille syyskuun 1 pistä lukien suoritetaan 41 palkka-
luokan mukaiset palkkaedut. 

Koulupsykiatrin apulaisen virkaan valittiin19) filosofian kandidaatti K. A. Hytönen. 
Koulupsykiatrin apulainen K. A. Hytönen oikeutettiin20) koulujen kesäloman aikana 

oleskelemaan suomalaisten vaikeasti ohjattavien lasten hoitajattarena Ruotsissa ja sen 
ohessa mahdollisuuksien mukaan perehtymään kouluikää nuorempien lasten psyykilli-
seen huoltoon Tukholmassa. 

Kaupunginhallitus päätti21) myöntää voimistelunneuvoja L. A. Tannerille eron vi-
rastaan maaliskuun 19 pistä alkaen sekä myöntää hänelle palkatonta virkavapautta 
tammikuun 1 pistä maaliskuun 19 piään. 

Voimistelunneuvojan viran väliaikaiseksi hoitajaksi valittiin22) voimistelunopettaja 
N. R. Tammisalo. 

Virkaatoimittavan kodissakävijän R.U. Särkijärven päätettiin23) sallia viipyä Ruot-
sissa 21 päivää yli kesälomansa ajan. 

Virkaatoimittavan kodissakävijän virka päätettiin24) sallia julistaa haettavaksi. 
Kaupunginhallitus päätti 25) siirtää kansakoulujen kanslian ylimääräisen kodissakä-

vijän palkan, 73 080 mk, suomenkielisten kansakoulujen tililtä vin 1946 talousarvioehdo-
Khs 11 p. tammik. 131 §. — 2) S:n 25 p. lokak. 2 903 §. — 3) S:n 13 p. syysk. 2 480 §. — 

4) S:n 8 p. maalisk. 674 §. — 5) S:n 11 p. tammik. 133 § ja 4 p. lokak. 2 691 §. — 6) S:n 5 p. 
huhtik. 994 §. — 7) S:n 8 p. maalisk. 672 §. — 8) S:n 1 p. marrask. 2 964 §. —9) S:n 5 p. huh-
tik. 996 §. —10) Khn jsto 21 p. marrask. 4 646 §. — S:n 4 p. lokak. 4 402 §. — 12) Khs 1 p. 
maalisk. 567 §. — 13) S:n 18 p. tammik. 141 § ja 8 p. maalisk. 671 §. — 14) S:n 9 p. toukok. 
1 344 §. — 16) S:n 25 p. tammik. 227 §. — 16) S:n 8 p. maalisk. 677 §. — 17) S:n 13 p. syysk. 
2 473 §. — 18) S:n 6 p. syysk. 2 369 §. — 19) S:n 4 p. tammik. 57 §. — 20) S:n 31 p. toukok. 
1 606 §. — 21) S:n 18 p. tammik. 186 §. — 22) S:n 25 p. tammik. 228 §. — 23) S:n 28 p. kesäk. 
1 917 §. — 24) S:n 29 p. marrask. 16 272 §. —25) S:n 11 p. lokak. 2 738 §. 
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tukseen luvun Kansakoulujen yhteiset menot kohdalle merkittävälle uudelle tilapäisen 
työvoiman momentille. 

Palveluskunnalle ylityöstä suoritettava korvaus. Kaupunginhallitus päät t i 1 ) , että kan-
sakoulujen vahtimestareille lukukausien aikana maksettava lisäkorvaus jatkokoulun 
iltaluokkien aiheuttamasta lisätyöstä korotetaan maaliskuun 1 pistä lukien 100 mk sekä 
että vahtimestareille ja siivoojille maksetaan syyskuun 1 pistä lukien korvaus koulutoi-
meen liittyvistä muista iltatunneista sen taksan mukaisesti, minkä perusteella he saa-
vat kantaa palkkiota vierailta, kuitenkin edellytyksin, että huonetilojen käyttö kussakin 
tapauksessa aiheuttaa vahtimestarin koululla olon ja toistuvan siivouksen. 

Kaupunginhallitus vahvisti2) ne palkkiot, jotka koululaitoksen ulkopuolella olevat 
seurat ja yhdistykset olivat velvolliset suorittamaan käyttäessään koulujen huoneistoja, 
ja jotka myös oli suoritettava koulun toimesta järjestetyistä vapaista tilaisuuksista, 
mikäli huonetilojen käyttö kussakin tapauksessa aiheutti vahtimestarin koululla olon ja 
toistuvan siivouksen. 

Kansakoulujen ruoanjakajien toimet. Kaupunginhallitus päätti 3), että pienten kou-
lujen ruoanjakelusta suoritettiin palkka entiseen tapaan joko urakkapalkkana aterioihin 
osallistuvien lukumäärän mukaan tai, työn laatu ja paljous kussakin tapauksessa huomi-
oonotettuna, erikseen sovittavana kuukausipalkkana, mutta että taloudenhoitaja sai 
koulun johtajan kanssa asiasta neuvoteltuaan suurissa ja keskikokoisissa kouluissa 
järjestää ruoanjakajien toimet joko entiseen tapaan tai osaksi 49 ja osaksi 51 palkkaluok-
kaan sijoitettaviksi kuukausipalkkaisiksi väliaikaisiksi päätoimiksi, jotka täytettiin 
lukuvuodeksi kerrallaan ja joista maksettiin palkka syyslukukauden alusta kevätluku-
kauden loppuun ja lisäksi kaupungin virkasäännön mukainen kesälomakorvaus sekä 
että palkkamenot oli suoritettava suomenkielisten kansakoulujen määrärahasta Suo-
ranaiset avustukset; lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimien vakinaistaminen ote-
taan käsiteltäväksi vasta sitten kun oli saatu enemmän kokemusta kiinteän palkkauksen 
soveltuvaisuudesta näiden toimien palkkaukseen. 

Oppivelvollisten lasten luettelon siirtäminen Ratakadun kansakouluun. Kaupung in -
hallitus päätti 4), että oppivelvollisten lasten luettelo siirretään suomenkielisten kansa-
koulujen kansliasta Cygnaeuksen kouluun; tarkoitusta varten kaupunginhallitus myönsi 
37 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan ja kehoitti raha-
toimistoa yleiseltä puhelintililtä maksamaan kustannukset puhelimien siirtämisestä mai-
nittuun huoneistoon. 

Kansakouluhuoneistot. Kaupunginhallitus päätti 5) myöntää Aleksis Kiven koulun 
pommitusvaurioiden korjaustöiden yhteydessä suoritettaviin muihin rakennus- ja kor-
jaustöihin 73 400 mk pommitusvaurioita varten avattavalta aputililtä sekä aikanaan tehdä 
kaupunginvaltuustolle esityksen tarvittavan määrärahan myöntämisestä. 

Aleksis Kiven koulun jälleenrakentamista varten myönnetyn 6) 2 000 000 mk:n li-
säksi kaupunginhallitus päätti7) myöntää ennakkona kaupunginkassasta yleisten töi-
den lautakunnan käytettäväksi 3 880 000 mk mainittujen töiden loppuunsaattamiseksi 
sekä aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen siitä, mille tilille määräraha oli 
merkittävä. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa tutkituttamaan, 
voitiinko Tehtaankadun kansakoulun rakennusta korottaa yhdellä lisäkerroksella sekä 
myönteisessä tapauksessa laadituttamaan luonnospiirustukset ja kustannusarvion. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin9) kehoittaa laadituttamaan luonnospiirustukset 
Käpylän kansakoulun lisärakennusta varten, joka sijoitettaisiin koulutalon viereiselle 
tontille Untamontien varrella, sekä tällöin neuvottelemaan yksityiskohdista suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan kanssa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin10) kehoittaa ensi tilassa laa-
timaan huoneohjelmat Mellunkylän uutta kansakoulurakennusta ja Haagan kansakou-
lun lisärakennusta varten. 

Kaupunginhallitus päätti11) myöntää Cygnaeuksen koulun kirjastohuoneen järjes-
tämistä ja luonnontietohuoneen kunnostamista varten 38 300 mk yleisten töiden pää-

!) Khs 3 p. toukok. 1 267 §. — 2) S:n 13 p. syysk. 2 474 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 180. — 
3) Khs 30 p. elok. 2 320 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 1 342 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 404 §. — 6) Ks. v:n 
1944 kert. I osan s. 150. — 7) Khs 8 p. maalisk. 676 §. — 8) S:n 12 p. huhtik. 1 043 §. — 9) S:n 

12 p. huhtik. 1 044 §. — 10) S:n 16 p. elok. 2 196 §. - 1 1 ) S:n 9 p. elok. 2 150 §. 
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luokkaa sisältyvistä käyttövaroistaan sekä kaluston hankkimista varten kirjastohuo-
neeseen 136 700 mk pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot 
sisältyvästä määrärahasta Kaluston hankinta. 

Kruununhaan kansakoulun koulukeittiöön päätettiin hankkia kaasuliesi. 
Kaupunginhallitus päätti2) pommitus vaurioita varten avattavalta aputililtä myöntää 

371 500 mk Kruununhaan kansakoulun pohjakerroksen kunnostamiseen ja suojaamiseen 
sekä aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen tarkoitukseen tarvittavan määrä-
rahan myöntämisestä. 

Sen johdosta, että kansakouluissa siirryttiin kaksivuoroiseen lukujärjestelmään, 
kaupunginhallitus päätti3), että suomenkielisiä kansakoululuokkia saatiin järjestää 
Vallilan ruotsinkieliseen kansakoulutaloon, Topeliuksen kouluun ja suomenkieliseen työ-
väenopistoon. 

Kansakoulujen johtokuntia päätettiin 4) kehoittaa sopimaan keskenään luokkahuo-
neiden luovuttamisesta ruotsinkielisistä kansakouluista suomenkielisille kouluille sitten 
kun ruotsinkieliset koulut olivat vapautuneet sairaalakäytöstä. 

Jotta Vallisaaressa asuvat kansakoululapset voisivat käydä koulua Suomenlinnassa, 
kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa kiinteistötoimistoa vuokraamaan Suomenlinnan 
seurakuntasalista tarvittavan huonetilan Suomenlinnan kansakoulun käyttöön. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi yhteensä 20 680 mk 6) ruotsinkielisten kansakoulujen kanslian ja apukou-
lun huoneistojen korotettujen vuokrien suorittamiseen sekä 1 050 mk 7) Pellervontien 
15:stä erästä ruotsinkielistä alakoulua varten vuokratun huoneiston vastaavanlaisiin 
menoihin. 

Alistettuaan 8) tutkittavakseen ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan päätök-
sen, joka koski huonetilojen vuokraamista Paavalinkirkon ruotsalaisesta seurakuntahuo-
neistosta ja Suonionkadun 7:ssä olevasta seurakuntatalosta ruotsinkielisten kansakoulu-
jen käyttöön syyskuun 24 p:n ja lokakuun 23 p:n väliseksi ajaksi, kaupunginhallitus 
päätti9) kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan mainitut huoneistotilat ruotsin-
kielisten kansakoulujen käyttöön johtokunnan esittämin ehdoin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin10) vuokraamaan Annankadun 
kansakoulusta 10 m2:n suuruinen huone koulun siivoojalle E. Salomaalle 261 mk:n 
kuukausivuokrin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin11) erinäisin ehdoin luovutta-
maan kokoushuoneensa muihin tarkoituksiin. 

Kaupungissa puhjenneen paratyfusepidemian johdosta luovutettiin12) erinäisiä kansa-
kouluhuoneisto j a tilapäissairaaloiksi. 

Lapinlahden vanha kansakoulut aio päätettiin 13) luovuttaa huoneen vuokralautakun-
tien käytettäväksi asunnottomien yhteismajoitukseen heinäkuun 31 p:ään saakka vast-
edes lähemmin määrättävin ehdoin. Koulumatkailutoimisto oy:n anottua sittemmin 
avustusta edellä mainitun yhteismajoituksen järjestämiseen kaupunginhallitus, eväten 
avustusanomuksen, päätti14) oikeuttaa Koulumatkailutoimisto oy:n perimään majoi-
tuksesta seuraavat maksut: helsinkiläisiltä majoitetuilta kaksikerroksisesta puusän-
gystä 12 mk, kaksikerroksisesta rautasängystä 15 mk ja yksikerroksisesta rautasängystä 
20 mk, vieraspaikkakuntalaisilta vastaavasti 15 mk, 20 mk ja 25 mk sekä huoltoviraston 
varattomuustodistuksen esittäviltä 8 mk ollen Koulumatkailutoimisto oy:n mainittujen 
huonetilojen käyttämisestä suoritettava 10 mk m2:ltä kuukaudessa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan anottua, että Lapinlahden vanha koulu-
talo syksystä lähtien saataisiin jälleen kansakoulujen käyttöön, kaupunginhallitus 
päätti 15), että koulurakennusta edelleen käytetään majoitustarkoituksiin. 

Helsingin Marttayhdistyksen kotitalousneuvonta-aseman johtokunta oikeutettiin 16) 
käyttämään Lapinlahden kansakoulun opetuskeittiötä viitenä iltana viikossa kuluvan lu-
kuvuoden aikana morsiuskursseja varten ehdoin, että hakija käytti kaasuliesiä vain 

Khs 25 p. lokak. 2 909 §. — 2) S:n 8 p. helmik. 401 §. — 8) S:n 20 p. syysk. 2 541 §. — 
4) S:n 18 p. lokak. 2 794 §. —5) S:n 13 p. syysk. 2 477 §. —6) S:n 13 p. syysk. 2 479 §. —7) S:n 
2 p. elok. 2 097 §. —8). S:n 4 p. lokak. 2 573 §. —9) S:n 1 p. marrask. 2 966 §. —10) S:n 27 p. 
jouluk. 16 559 §. — S:n 18 p. tammik. 141 §, 1 p. helmik. 346 § ja 8 p. maalisk. 671 §. — 
12) Ks. tämän kert. I osan s. 179. —13) Khs 1 p. helmik. 349 §. —14) S:n 15 p. helmik. 429 §. — 

S:n 30 p. elok. 2 318 §. —16) S:n 15 p. marrask. 16 143 §. 
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siinä tapauksessa, että se sai käytettäväkseen oman kaasuannoksensa ja että koulun 
johdon kanssa sovittiin kaasun- ja sähkönkäytön veloituksesta sekä säilytyskaappien 
käytöstä. 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön anottua saada käyttää kouluhuoneistoja 
kaupunginhallitus päätti1) järjestölle ilmoittaa, että kansakouluhuoneistojen käytöstä 
määräävät asianomaisten koulujen johtokunnat ja että järjestön näin ollen tuli kulloin-
kin kääntyä kansakoulujen taloudenhoitajan puoleen. 

Kansakoulujen johtokunnat olivat kuten ennenkin erinäisin ehdoin luovuttaneet 
kouluhuoneistoja kurssitoimintaa ja opetustilaisuuksia varten, kokoushuoneist öiksi, voi-
mistelu- ym. harjoitusten pitämiseen sekä majoitus- ym. tarkoituksiin. Ilmoitukset 
johtokuntien päätöksistä merkittiin 2) tiedoksi. 

Merkittiin 3) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen päätökset korvauksen myöntä-
misestä Helsingin kaupungille niistä vahingoista, joita puolustusvoimain käytössä oli 
aiheutunut eri kansakouluhuoneistoille ja niissä olleelle koulukalustolle. 

Kaupunginhallitus päätti 4) antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi hakea valtiolta 
korvausta siitä vahingosta, joka oli aiheutunut Annankadun kansakoululle 1 sota-
vammasairaalan toimesta sanotussa koulussa järjestetyn jälkisiivouksen aikana tapahtu-
neen tulipalon johdosta. 

Käpylän kansakoulun rikkoutuneen kuvapatsaan korvaaminen. Kaupunginhal l i tuksen 
anottua5) valtiolta korvausta Käpylän kansakoulun pihamaalla olevalle patsaalle ai-
heutuneista vahingoista ja valtion tapaturmatoimiston ilmoitettua sittemmin joulukuun 
23 p:nä 1944 myöntäneensä korvauksena pyydetyn 16 000 mk:n suuruisen rahamäärän 
kaupunginhallitus päätti6) antaa rahatoimiston tehtäväksi periä korvaussumman val-
tiolta. 

Aleksis Kiven koulun kalustomäärärahan käyttö. Kaupunginhal l i tus h y v ä k s y i 7 ) 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan päätökset kertomusvuoden kaluston han-
kintamäärärahan käyttämisestä siten, että Aleksis Kiven kouluun v. 1944 asennettavaksi 
tilattu soitto- ja aikakellolaite saatiin vastaanottaa tai uudella sopimuksella hankkia 
kertomusvuonna sekä että koulun ilmapommituksessa vaurioituneet radiolaitteet saatiin 
uusia 51 000 mk:n hintaan ja vanhentunut vahvistuslaite myydä 5 000 mk:sta. 

Lankaradiolaitteiden hankkiminen kansakouluihin. Ruotsinkiel is ten kansakoulu jen 
johtokunta oikeutettiin 8) hankkimaan lankaradiolaitteet Cygnaeuksen kouluuii, Tope-
liuksen kouluun ja Vallilan ruotsinkieliseen kouluun ja päätettiin tehdä kaupunginval-
tuustolle esitys 67 030 mk:n suuruisen määrärahan myöntämisestä tähän tarkoitukseen. 

Pöytien lainaaminen. Matkustajakoti Hospitz päätettiin 9) oikeuttaa käyttämään 
Kaisaniemen koulun oppilasruokalan pöytiä matkustajakodissa pidettävässä Suomen 
sairaanhoitajatarliiton vuosikokouksessa ehdoin, että pöydät viipymättä kokouksen jäl-
keen palautettiin sekä että' niille mahdollisesti aiheutuneet vahingot matkustajakodin 
toimesta korjautettiin. 

Kulosaaren valmistava koulu. Kaupunginhallitus päätti10), että Kulosaaren suomalai-
sen valmistavan koulun hallinta v:n 1946 alusta lukien annetaan suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnalle. 

Huonokuuloisten kansakoulunoppilaiden opetus. Kaupunginhal l i tuksen keho i te t tua 1J·) 
Suomen huonokuuloisten huoltoliiton esityksen johdosta suomenkielisten kansakoulujen 
johtokuntaa valmistelemaan kysymystä huonokuuloisten kansakoulunoppilaiden ope-
tuksen järjestämisestä kokeilumielessä samaan tapaan kuin puhevikaisten opetukseen 
nähden oli menetelty, johtokunta oli esittänyt, että suomenkielisissä kansakouluissa 
oleville huonokuuloisille oppilaille annettaisiin kokeilumielessä silminkuulo-opetusta 1 
tunti joka toinen päivä, että opetusta hoitavan opettajan opetusvelvollisuus määrät-
täisiin 24 viikkotunniksi sekä että opettajan palkkaluokka olisi sama kuin yläkoulun 
opettajan. Kaupunginhallitus päätti12) tämän johdosta kehoittaa suomenkielisten kan-

x) Khs 7 p. kesäk. 1 715 §. — 2) S:n 11 p. tammik. 134 §, 8 p. helmik. 406 ja 407 §, 15 p. 
helmik. 427 §, 1 p. maalisk. 637 §, 5 p. huhtik. 999 §, 3 p. toukok. 1 268 ja 1 269 §, 31 p. toukok. 
1 608 §, 20 p. kesäk. 1 873 §, 28 p. kesäk. 1 918 §, 13 p. syysk. 2 481 §, 4 p. lokak. 2 695 §, 
25 p. lokak. 2 908 §, 15 p. marrask. 16 145 § ja 7 p. jouluk. 16 340, 16 341 ja 16 342 §. — 8) S:n 
9 p. elok. 2 151, 2 152, 2 153, 2 154 ja 2 155 §, 16 p. elok. 2 162 § ja 20 p. syysk. 2 530 §. — 
4) S:n 13 p. syysk. 2 476 §. — 5) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 149. — 6) Khs 4 p. tammik. 54 §. — 
7) S:n 4 p. tammik. 58 §. — 8) S:n 9 p. toukok. 1 349 §. — 9) S:n 15 p. maalisk. 799 §. — 10) S:n 
8 p. marrask. 16 028 §. — n ) S:n 23 p. elok. 2 266 §. —12) S:n 25 p. lokak. 2 898 §. 
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sakoulujen johtokuntaa järjestämään mainitunlaatuisen opetuksen johtokunnan esittä-
min tavoin. 

Suullisen esitystaidon opetus ruotsinkielisissä kansakouluissa. Kaupunginhall i tus 
päätti kehoittaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaa järjestämään suulli-
sen esitystaidon opetuksen tuntiopettajan avulla sekä käyttämään siihen tilapäisen työ-
voiman määrärahaa. 

Kansakoulujen syyslukukauden aloittaminen. Merkittiin 2) tiedoksi opetusministeriön 
kaupunginhallituksen tekemän esityksen3) johdosta päättäneen, että Helsingin kau-
pungin ja sen esikaupunkialueen kansa- ja oppikoulujen työskentelyn aloittaminen oli 
lykättävä kaupungissa puhjenneen paratyfusepidemian vuoksi syyskuun 13 p:ään. 

Oppilasstipendit. Koska kansakoulun päästökirja kouluhallituksen määräyksestä 
nyttemmin annettiin niille oppilaille, jotka yläkoulun oppimäärän lisäksi olivat suo-
rittaneet myös jatko-opetuksen oppimäärän, suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 
oli päättänyt muuttaa oppilasstipendien jakotapaa siten, että stipendit jaettiin VIII 
luokilla niissä tapauksissa, jolloin lahjoittajan alkuperäinen tarkoitus oli siten selvästi 
tulkittavissa. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä muutospäätöksen paitsi mikäli se 
koski Demidoffin myötäjäisrahastoa, ollen myötäjäisrahat edelleenkin jaettava VI luo-
kilta päässeille oppilaille. 

Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa 
suorittamaan erään stipendin maksamisessa tapahtuneen erehdyksen johdosta 177 mk:n 
suuruisen korvauksen ent. kansakoulunoppilaalle N. E. Hartikaiselle suomenkielisten 
kansakoulujen tarverahoista. 

Ruotsiin lähetetyt oppikirjat. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitys, ettei 
syksyllä 1944 Ruotsiin lähetettyjä kansakouluoppikirjoja vielä palautettaisi, hyväk-
syttiin 6). 

Nuorten talkootyökirjan hankkiminen kansakoulunoppilaitte. Merkit t i in7) tiedoksi 
kouluhallituksen kiertokirje, jossa määrättiin, että Nuorten talkookirja v. 1945 niminen 
ohjekirjanen, joka samalla oli päiväkirja opettajien johdolla suoritettavaa kesätyös-
kentelyä varten, oli hankittava kaikille kansakoulunoppilaille. 

Oppikirjain lahjoittaminen kansakoulunoppilaille. Kaupunginhallitus päätti8), että 
eräät tyttöjatkoluokkien oppilaille talousopetuksessa jaetut oppikirjat saatiin antaa 
oppilaiden omiksi. 

Raittiustyö kansakouluissa. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin 9) 
käyttämään sille raittiusmäärärahasta myönnetystä avustuksesta jäänyt 37 558: 10 
mk:n suuruinen säästö kertomusvuonna. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin10) kehoittaa käyttämään sille 
myönnettyjä raittiusmäärärahoja lapsille ja varhaisnuorisolle sopivien raittiusjulkaisujen 
jakamiseen Toivonliitossa käyville kansakoulunoppilaille harkintansa mukaan. 

Kaupunginhallitus päätti11) myöntää yleisistä käyttövaroistaan suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnalle 24 000 mk ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle 
8 000 mk jonkin sopivan valistuskirjasen hankkimista varten jaettavaksi ilmaiseksi 
raittiustutkintoon osallistuville kansakoulunoppilaille. 

Oppivelvollisuuden laiminlyönti. Kaupunginhallitus päätti12) antaa asiamiesosastonsa 
tehtäväksi nostaa syytteen oppivelvollisen N. G. Savolaisen holhoojaa A. V. Blomqvistia 
vastaan siitä, että tämä oli laiminlyönyt huolehtia holhokkinsa säännöllisestä koulun-
käynnistä. 

Helsinkiläisten lasten koulunkäynti vieraassa kunnassa. Kaupunginlakimiehen an-
nettua kaupunginhallituksen kehoituksesta 13) Uudenmaan lääninhallitukselle selityksen 
asiassa, joka koski Helsingistä kotoisin olevien K. T. ja L. A. J. Mäkisen v:n 1944 koulun-
käyntikustannusten korvaamista Janakkalan kunnalle, jossa selityksessään hän kansa-
koulun taloudenhoitajan esittämin perustein ja nojautuen eräistä koulutoimen järjes-
telyistä sota-aikana maaliskuun 23 p:nä 1944 annettuun lakiin, jonka mukaan kunnat 
ovat velvolliset kansakouluihinsa maksuttomasti vastaanottamaan lapsia toisilta paikka-

Khs 13 p. jouluk. 16 441 §. — 2) S:n 6 p. syysk. 2 374 §. — 3) S:n 23 p. elok. 2 271 §. — 
4) S:n 5 p. huhtik. 998 §. — 5) S:n 13 p. syysk. 2 475 §. — 6) S:n 31 p. toukok. 1 605 §. — 
7) S:n 3 p. toukok. 1 270 §. — 8) S:n 15 p. marrask. 16 144 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 679 §. — 
10) S:n 25 p. lokak. 2 899 §. — «) S:n 15 p. marrask. 16 136 §. —12) S:n 29 p.marrask. 16 273 §. — 
18 S:n 9 p. elok. 2 158 §. 
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kunnilta, oli asettunut vastustamaan Janakkalan kunnan vaatimusta, Uudenmaan lää-
ninhallitus sittemmin oli hylännyt Janakkalan kunnan hakemuksen. 

Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä kaupungilta selitystä Espoon kunnallislau-
takunnan vaatimuksen johdosta, joka koski korvauksen maksamista Helsingistä kotoisin 
olevan kansakoulunoppilaan T. Mäenpään koulunkäynnistä Espoon kunnassa syysluku-
kaudesta 1944 lähtien, suomenkielisten kansakoulujen johtokunta ja kaupunginlakimies 
olivat antaneet asiassa lausuntonsa, joissa huomautettiin, että maksusitoumusta ei ollut 
kieltäydytty antamasta, kuten Espoon kunta oli maininnut, sillä perusteella, että oppilas 
Mäenpää oli katsottava kuuluvaksi evakuoituun väestöön, vaan sen vuoksi, että hän oli 
siirtynyt Espooseen sodan aiheuttamien olosuhteiden johdosta. Lausunnoissa oli lisäksi 
viitattu koulutoimen järjestelystä sota-aikana annettuun lakiin sekä siihen, että ellei 
maksusitoumusta ole etukäteen annettu, ei vieraalla paikkakunnalla ole lakiin perustu-
vaa oikeutta korvausta vaatia. Tässä tapauksessa oli maksusitoumus nimenomaan evätty 
eikä siis Espoon kunnalla sen jälkeen ole lakiin perustuvaa oikeutta vaatia korvausta. 
Kaupunginhallitus päätti 2) antaa lääninhallitukselle selityksen edellä olevan mukaisesti 
sekä jättää sen laatimisen kaupunginlakimiehen tehtäväksi. 

Kansakoulujen valtionapu. Merkittiin3) tiedoksi kouluhallituksen myöntäneen kau-
pungin kansakoululaitokselle vrlta 1944 valtioapua 5 462 250 mk. 

Koska Kirkkonummen koulussa oli ollut Helsingin kaupungin oppivelvollisia, joista 
kaupunki v. 1932- 36 oli maksanut mainitulle kunnalle yhteensä 178 500 mk, Kirkko-
nummen kunnanvaltuusto oli anonut valtionapua 2/3 tästä määrästä ja kaupunginhalli-
tus samoin valtionapua kaupunkien kansakoulujen valtionapua koskevien määräysten 
mukaisesti. Kouluhallitus oli kuitenkin sillä perusteella, että Kirkkonummen kunta oli 
saanut täyden korvauksen kaupungilta ja että kaupungin taasen olisi ollut vuosittain 
pyydettävä valtionapua myös tältä osalta, mitä ei ollut tehty, hylännyt anomuksen. 
Kirkkonummen kunnanvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitettua asiasta edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen oikeus oli vahvistanut 4) kouluhallituksen päätöksen. 

Kaupunginhallitus päätti5) antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi hakea valtiolta 
korvausta siirtoväkeen kuuluvien lasten kansakoulukustannuksista v:lta 1944, suomen-
kielisten lasten osalta 1 025 805 mk ja ruotsinkielisten lasten osalta 122 009:45 mk. 

Kansakouluissa tapahtuneet varkaudet. Kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan korvaamaan eräille kansakoulunoppilaille heiltä 
varkauden kautta koulussa hävinneet päällysvaatteet ja myöntää tarkoitukseen yhteensä 
8 975 mk suomenkielisten kansakoulujen määrärahasta Suoranaiset avustukset. 

Eräs Vallilan koulun opettajanhuoneesta varastettu pöytäliina päätettiin 7) sallia 
poistaa kalustoluettelosta. 

Työväenopistot. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi8) 2 500 mk 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle jaettavaksi Työväenopistojen liiton Fors-
sassa toimeenpanemiin lomakursseihin osallistuville työväenopiston oppilaille. 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin9) luovuttamaan Suomen 
kommunistisen puolueen Helsingin piirijärjestölle iltakursseja varten työväenopiston 
luonnontietosali kesäkuun 4 ja 16 p:n väliseksi ajaksi 1 200 mk:n suuruisesta vuokrasta 
ja ehdoin, että opiston vahtimestarille ja siivoojalle maksettiin korvaus laskun mukaan. 

Kotitalouslautakunnan anomus saada käyttöönsä sille suomenkielisestä työväen-
opistosta käsityökursseja varten luovutettu huone myös kesä—elokuussa, jolloin opisto 
oli suljettuna, ei antanut 10) aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Merkittiin 1:l) tiedoksi suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston ilmoitukset, 
etteivät ne olleet katsoneet voivansa myöntyä Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön 
anomuksiin opistojen huoneiden luovuttamisesta pääkaupungin ammattiyhdistysliik-
keen järjestöjen käytettäviksi. 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin 12) käyttämään valtiolta kor-
vauksena sota-aikana takavarikoidusta kirjoituskoneesta saatu rahamäärä, 17 400 mk, 
kaitafilmikoneen hankkimiseen opetustarkoituksiin. 

!) Khs 25 p. lokak. 2 907 §. — 2) S:n 4 p. lokak. 2 699 §. — 3) S:n 8 p. helmik. 402 §. — 
4) S:n 24 p. toukok. 1 527 §. — 5) S:n 13 p. syysk. 2 471 § ja 11 p. lokak. 2 737 §. — 6) S:n 1 
p. helmik. 352 §, 8 p. helmik. 403 § ja 31 p. toukok. 1 611 §. — 7) S:n 15 p. marrask. 16 135 
§. — 8) S:n 17 p. toukok. 1 471 §. — 9) Sm 31 p. toukok. \ 614 §. — 10) S:n 26 p. huhtik. 1 215 

— n ) S:n 17 p. toukok. 1 467 ja 1 468 §. — 12) S:n 15 p. marrask. 16 132 §. 
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Yleinen ammattikoulu. Yleisen ammattikoulun oppilaiden valvojan toimesta opettaja 
J. Mustoselle maksettava palkkio päätettiin v:n 1946 alusta korottaa 750 mk:aam 

Kirjapainokoulu. Kirjapainokoulun opettaja E. W. E. Liljegren oikeutettiin 2) 
ikäkorotuksia varten lukemaan hyväkseen lukuvuosi 1943/44. 

Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa päätettiin3) kehoittaa hankkimaan huoneen-
vuokralautakuntien suostumus kirjapainokoulun vahtimestarin L. A. E. Johnssonin si-
joittamiseksi asumaan ammattikoulutaloon Kansakoulukadun 3:ssa minkä ohessa vuokra 
kaikkine etuineen hyväksyttiin 399 mk:ksi kuukaudelta. 

Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistamat-4) ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan päätökset kirjapainokoulun oppilailta perittävän lukukausimaksun korottami-
sesta ja kirjapainokoulun opettajien viikkotunti velvollisuuden vähentämisestä päätet-
tiin 5) sallia panna täytäntöön. 

Kaupunginhallitus päätti6), että kirjapainokoulussa saatiin v:n 1945 touko—kesä-
kuun aikana järjestää ylimääräiset 5 viikkoiset lato jäin ja painajain kurssit ehdoin, 
että kauppa- ja teollisuusministeriön pikakoulutustoimisto vastasi kurssien menoista 
kaupungin luovuttaessa maksutta huoneiston ja välineistön käytettäväksi. Sittemmin 
kaupunginhallitus päätti7) suostua siihen, että kirjapainokoulun huoneisto ja välineistö 
luovutettiin elokuun 20 p:n ja syyskuun 30 p:n väliseksi ajaksi järjestettäviä latojain ja 
painajain pikakursseja varten edellä mainituin ehdoin. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Valmistavan poikain ammattikoulun opettaja 
E. O. Stenij oikeutettiin8) hoitamaan sivutointa v:n 1945 loppuun. 

Valmistavan poikain ammattikoulua varten Fredrikinkadun 54:stä luovutetussa 9), 
kaupungin omistamassa huoneistossa suoritettujen muutos- ja korjaustöiden kustannus-
ten peittämiseen myönnettiin 10) 125 497: 20 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Samoista käyttövaroista, niitä ylittäen, kaupunginhallitus päätti11) myöntää 534 000 
mk Fredrikinkadun talosta n:o 54 valmistavan poikain ammattikoulun käyttöön luovu-
tetun huoneiston muutos- ja korjaustöitä varten sekä saman huoneiston kertomus-
vuoden tilitysvuokraa varten 20 700 mk käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin. 

V:n 1944 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupun-
ginhallitus myönsi 12) 2 060 mk Fredrikinkadun 54:ssä olevan valmistavan poikain am-
mattikoulun työpajahuoneiston vuokran suorittamiseen v:n 1944 joulukuulta. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan anomus hälytyskellojen asentamisesta valmis-
tavan poikain ammattikoulun metallityöpajoihin hyväksyttiin 13). 

Kaupunginhallitus päätti 14) suostua siihen, että valmistavan poikain ammattikou-
lun huoneistoa saatiin erinäisin ehdoin käyttää rintamalta kotiutettujen asemiesten am-
mattipikakoulutukseen. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Koska valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
ompelimon opettajanvirkaan väliaikaisesti määrätty neiti E. M. Björklund ei täyttänyt 
virkaan asetettuja pätevyysvaatimuksia, kaupunginhallitus, alistettuaan 15) mainittua 
kysymystä koskevan ammattiopetuslaitosten johtokunnan päätöksen tutkittavakseen, 
päätti 16) kehoittaa johtokuntaa julistamaan viran uudelleen haettavaksi. Opettaja 
Björklund oikeutettiin 17) sittemmin hoitamaan edellä mainittua virkaa kevätlukukauden 
loppuun. 

Opettaja E. K. Diesen oikeutettiin ia) hoitamaan sivutointa v:n 1945 loppuun. 
Valmistavan tyttöjen ammattikoulun käteiskassan määrä päätettiin 19) korottaa 

10 000 mk:aan. 
Kaupunginhallitus päätti20) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan ottamaan 

valmistavan tyttöjen ammattikoulun leipomoon harjoitteluoppilaan ja kehoittaa johto-
kuntaa maksamaan tämän palkan koulun tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Khs 8 p. marrask. 16 027. — 2) Khn jsto 4 p. tammik. 3 040 §. — 3) S:n 21 p. maalisk. 
3 503 §. — 4) Khs 18 p. lokak. 2 746 §. —5) S:n 8 p. marrask. 16 018 §. — 6) S:n 15 p. maalisk. 
795 — i ) S:n 2 p. elok. 2 119 §. — 8) S:n 15 p. maalisk. 798 §. — 9) Ks. v:n 1944 kert. s. 
152. _ i o ) . Khs 20 p. jouluk. 16 497 §. — n ) S:n 15 p. marrask. 16 146 §. — 12) S:n 1 p. maalisk. 
624 §. — 13) Khn jsto 12 p. toukok. 3 722 §. — 14) Khs 18 p. tammik. 180 §, 15 p. maalisk. 
796 § ja 9 p. toukok. 1 343 §. — 15) S:n 11 p. tammik. 87 §. — 16) S:n 1 p. helmik. 348 §. — 
17) S:n 15 p. helmik. 475 §. — 18) S:n 18 p. tammik. 182 §. — 19) S:n 27 p. jouluk. 16 541 §. — 
20) S:n 1 p. marrask. 2 956 §. 
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Helsingin Marttayhdistys oikeutettiin *) käyttämään valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun huoneistoa käsityökurssejaan varten kertomusvuoden kevätlukukauden loppuun 
saakka ehdoin, että yhdistys korvasi kaupungille valaistuskustannukset, hankki itse 
ompelukoneet ja suoritti korvauksen koulun siivoojalle. 

Ammattikoulutalossa järjestettävä majoitus. Työväen urheiluliitto oikeutettiin2) 
erinäisin ehdoin käyttämään ammattikoulutaloa majoitustarkoituksiin. 

Valtiolta saatavat korvaukset ammattikoulutalon käytöstä. Koska kaupunki ei ollut 
tyytynyt3) majoituslautakunnan päätökseen, joka koski kaupungille v:n 1944 maalis-
kuun 4 p:n ja elokuun 1 p:n väliseltä ajalta suoritettavaa korvausta puolustuslaitoksen 
käyttöön sotatilalain nojalla otetuista Kansakoulukadun 3:ssa sijaitsevista, ammatti-
koulujen hallinnassa olleista huonetiloista, kaupunginhallituksen asiamiesosasto oli 
pannut vireille oikeusjutun valtion majoitusasiamiestä vastaan ja vaatinut, että majoitus-
lautakunnan mainituista huoneistoista 20 mk:ksi m2:ltä lämpöineen vahvistettu korvaus 
kuukaudelta olisi korotettava 25 mk:aan m2:ltä eli yhteensä 231 035 mkraan laillisine 
korkoineen. Raastuvanoikeus oli kuitenkin maaliskuun 28 p:nä antamassaan päätök-
sessä katsonut, ettei kaupunki ollut esittänyt syitä majoituslautakunnan päätöksen 
muuttamiseksi. Kaupunginlakimies oh huomauttanut, että oli todennäköistä, että ho-
vioikeus, jos asia saatettaisiin sen ratkaistavaksi, tulisi pitämään majoituslautakunnan 
vahvistamaa korvausta riittävänä ja että raastuvanoikeuden päätös ei sen vuoksi tulisi 
muuttumaan kaupungin eduksi. Kaupunginhallitus päätti4) tällöin tyytyä raastuvan-
oikeuden jutussa antamaan päätökseen. 

Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitettua elokuun 29 p:nä antamallaan päätöksellä 
määränneensä, että valtion varoista korvattaisiin 27 300 mk:lla ne vahingot, jotka olivat 
aiheutuneet ammattikoulutalolle sen käytöstä sotasairaalana, kaupunginhallitus päätti 5) 
tyytyä tähän päätökseen. 

Ammattikoulujen valtionavut. Ammattikoulujen v:n 1945 kustannuksiin kaupunki 
sai valtionapua seuraavasti: yleiselle ammattikoululle 525 250 mk, kirjapainokoululle 
357 500 mk, valmistavalle poikain ammattikoululle 2 000 000 mk ja valmistavalle tyt-
töjen ammattikoululle 1 843 410 mk 6). 

Stipendivarojen käyttö. R. Heimbergerin ja K. H. Renlundin palkintorahastojen korko-
varoista myönnettiin7) kertomusvuonna suomenkieliselle työväenopistolle 2 118 mk, 
ruotsinkieliselle työväenopistolle 417 mk, yleiselle ammattikoululle 1 447 mk, kirjapaino-
koululle 1 123 mk ja taideteollisuuskeskuskoululle 833 mk. 

Kaupunginhallitus päätti8) kuulutuksella julistaa C. F. Ekholmin stipendirahastosta 
haettavaksi kahdeksan 4 000 mk:n suuruista matka-avustusta. 

Kotitalouslautakunta. Kotitalousneuvoja I. Grotenfelt oikeutettiin 9)· hoitamaan sivu-
tointa v:n 1947 loppuun. 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin 10) poistamaan kalustoluettelostaan Mäkelänkadun 
45:ssä olevasta kotitalouskerholan huoneistosta murtovarkauden kautta anastetut esi-
neet. 

Sitten kun sosiaaliministeriön taholta oli tiedusteltu mahdollisuuksia saada ottaa 
käytäntöön kotitalouslautakunnan käsityöhuone Mäkelänkadun varrella ministeriön 
järjestämiä työttömien naisten pikakursseja varten, kaupunginhallitus päätti11), että 
mainittu huone luovutetaan tähän tarkoitukseen oikeuksin käyttää siinä olevia ompelu-
koneita ja sähkösilityslaitteita, vahtimestarin huolehtiessa ovien avaamisesta ja huo-
neiston siivouksesta, kaikki edellytyksin, että kotitalouslautakunnalla tuli olla oikeus 
järjestää kursseja milloin sosiaaliministeriö ei huoneistoa tarvinnut. Vuokraksi n. 4—5 
kuukautta kestävältä kurssiajalta vahvistettiin 2 000 mk kuukaudessa. 

Helsingfors hushållsskola niminen koulu oikeutettiin12) erinäisin ehdoin 6 viikon ai-
kana 3 päivänä viikossa käyttämään Fredrikinkadun 16:ssa olevaa kotitalouslautakun-
nan opetuskeittiötä. 

Suomenkieliset kansakoulut oli oikeutettu käyttämään kotitalouslautakunnan opetus-
keittiöitä sinä aikana kun Eläintarhan koulu oli luovutettuna tilapäissairaalaksi para-

Khs 15 p. maalisk. 797 §. —2) S:n 20 p. jouluk. 16 509 §. — 3) Ks. v:n 1944 kert. I osan 
s. 152. — 4) Khs 9 p. toukok. 1 284 §. — 5) S:n 29 p. marrask. 16 233 §. — 6) S:n 18 p. tammik. 
181 §, 14 p. kesäk. 1 772 §, 20 p. kesäk. 1 874 §, ja 13 p. jouluk. 16 454 §. — 7) S:n 9 p. toukok. 
1 347 §. — 8) S:n 20 p. kesäk. 1 871 §. — 9) S:n 13 p. jouluk. 16 449 §. — ") Khn jsto 27 p. 
jouluk. 4 816 §. — u ) Khs 8 p. helmik. 414 §. — 12) S:n 13 p. jouluk. 16 448 §. 
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tyfusepidemian johdosta. Koska kuitenkin kansakoulujen kotitalousopetuksen jär -
jestelyssä vielä tämänkin jälkeen tulisi esiintymään huoneistovaikeuksia, suomalaisten 
kansakoulujen johtokunta oli anonut oikeutta saada edelleen syyslukukauden loppuun 
saakka käyttää Helsinginkadun 26:ssa olevaa kotitalouslautakunnan opetuskeittiötä 
kansakoulutarkoituksiin. Kaupunginhallitus päättix), ettei mainittua opetuskeittiötä 
ole luovutettava kansakoulujen käyttöön v:n 1946 kevätlukukaudella. 

Filosofian maisteri A. Kallioniemen tehtyä esityksen määrärahan varaamisesta koti-
talouslautakunnan toimeenpanemien ns. morsiuskurssien kehittämiseksi monipuoli-
simmiksi ja tehokkaammiksi sekä vastaavanlaisten kurssien järjestämiseksi nuorille 
miehille, kaupunginhallitus päätti 2) hakijalle ilmoittaa, että hänen ehdottamansa koh-
dat voitiin tarpeen mukaan ottaa huomioon kotitalouslautakunnan järjestämän opetuk-
sen puitteissa ilman erityistä määrärahaa. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi3) 1 536 mk kotitalouslautakunnan hallussa olevien huoneistojen vuokranko-
rotusten suorittamiseen. 

Lastentarhat. Lastentarhain apulaistarkastajalle A. Stählbergille, joka oli valittu 
tähän virkaansa helmikuun 17 p:nä 1943, myönnettiin4) edelleen lykkäystä virkaan-
astumisessa helmikuun 1 p:ään saakka. 

Virkaatoimittavalle apulaistarkastajalle K. J. Axelsonille myönnettiin 5) sairaslomaa 
marraskuun 20 p:stä joulukuun 2 p:ään sekä joulukuun 8 p:stä 17 p:ään. 

Lastentarhain johtokunnan sihteerin palkkion korottamista silmällä pitäen kaupun-
ginhallitus päätti6) merkitä v:n 1946 talousarvioehdotukseen lastentarhain palkkiotilille 
4 800 mk:lla korotetun määrärahan. 

Kaupunginhallitus päätti7) suostua siihen, että kymmenen kaupungin lastentarhan-
opettajaa edelleen toimi sosiaaliministeriön lastensiirtokomitean tehtävissä Ruotsissa, 
kuitenkin enintään kesäkuun 15 p:ään saakka. 

Johtaja H. M. Bengelsdorffille myönnettiin 8) virkavapautta kertomusvuoden loppuun 
lastensiirtoon liittyvien tehtävien hoitamista varten Tukholmassa. 

Kaupunginhallitus päätti9) tutkittavakseen alistaa lastentarhain johtokunnan pää-
töksen, joka koski eläkkeellä olevan opettajan A. Granfeltin määräämistä opettaja E. 
M. Strömbergin sijaiseksi. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 10) myöntämään opettaja E. M. Strömbergille 
virkavapautta enintään lokakuun loppuun suomalaisten lasten vastaanottokodin johta-
jattaren tehtävien hoitamista varten Tukholmassa. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin11) myöntämään sairaslomaa opettaja M. H. 
Sjömanille syyskuun 27 p:stä marraskuun 14 p:ään ja maksamaan hänelle 2/3 peruspal-
kasta ja ikäkorotukset kalliinajanlisäyksineen lokakuun 27 p:ään saakka, minkä ohessa 
päätettiin, ettei hänelle makseta palkkaa viimeksi mainitun päivän jälkeiseltä virka-
vapausajalta. 

Eräiden viranhaltijain suoritettavien luontoisetukorvausten määrät vahvistettiin12). 
Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-

tus myönsi13) 1512 mk lastentarhain kanslian ja 165 767: 80 mk lastentarhain huoneis-
tojen eräiden vuokrien ja vuokrankorotusten suorittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti14) luovuttaa kesä—elokuun ajaksi Bertha-Maria hemmet 
lastentarhan huoneiston irtaimistoineen ja pihamaineen sosiaaliministeriön lastensiirto-
komitean käytettäväksi Ruotsista palaavien lasten tilapäiseen majoittamiseen ehdoin, 
että komitea itse hankki tarpeellisen henkilökunnan ja lasten vuoteet. 

Kaupunginhallitus päätti 15) luovuttaa Käpylän lastentarhan huoneiston sen koko-
päiväosastoa lukuunottamatta Käpylän kansakouluun sijoitetun tilapäisen kulkutauti-
sairaalan käyttöön. 

!) Khs 7 p. jouluk. 16 333 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 16 339 §. — 3) S:n 26 p. huhtik. 1 192 §. — 
4) S:n 11 p. tammik. 137 §. - 5) S:n 11 p. tammik. 128 §. — 6) S:n 1 p. marrask. 2 970 §. — 
7) S:n 11 p. tammik. 127 §. — 8) S:n 30 p. elok. 2 317 §. —9) S:n 4 p. lokak. 2 573 §. —10) S:n 
11 p. lokak. 2 735 §. — 11) S:n 8 p. marrask. 16 011 §. — 12) Klm jsto 25 p. huhtik. 3 654 a ja 

3 654 b §, 30 p. toukok. 3 804 § ja 24 p. lokak. 4 506 §. — 13) Khs 1 p. maalisk. 631 §, 28 
p. maalisk. 886 §, 26 p. huhtik. 1 192 §, 9 p. toukok. 1313 ja 1314 §, 17 p. toukok. 1 433 §, 
24 p. toukok. 1511 §, 20 p. kesäk. 1 859 §, 30 p. elok. 2 295 §, 13 p. syysk. 2 452 §, 20 p. 
syysk. 2 531 §, 11 p. lokak. 2 743 § ja 1 p. marrask. 2 961 §. — 14) S:n 31 p. toukok. 1612 §. — 
*5) S:n 13 p. syysk. 2 483 §. 
Kunnall. kert. 1945, I osa. 15 
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Sydväst asunto oy:n yhtiökokouksessa joulukuun 18 p:nä 1944 päätettiin myöntää 
75 %:n alennus yhtiön talossa sijaitsevien muiden osakehuoneistojen vuokrasta, mutta 
vain 25 %:n alennus kaupungin samassa talossa olevan lastentarhahuoneiston vuokrasta 
siltä ajalta, jolloin huoneistot pommituksen johdosta eivät olleet käyttökelpoisina. Koska 
oli ilmeistä, että päätökseen osallistuneet yhtiön osakkeenomistajat olivat kaupungin 
kustannuksella hankkineet itselleen epäoikeutettua etua, kaupunginhallitus päätti an-
taa asiamiesosastolleen tehtäväksi ajaa oikeudessa kannetta kyseisen yhtiökokouksen 
päätöksen kumoamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti2) oikeuttaa lastentarhain johtokunnan käyttämään lasten-
tarhain määrärahaa Töölön uusi lastentarha Arabian alueelle perustettavaa 3) lasten-
tarhaa varten. 

Lastentarhain johtokuntaa päätettiin4) kehoittaa käyttämään tilapäisen työvoi-
man määrärahaa tilapäisten osastojen perustamista varten Leppäsuon lastentarhaan ja 
johonkin Kallion kaupunginosassa olevaan lastentarhaan. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin5) ottamaan kaksi Porvoossa asuvaa lasta 
apulastentarha Aulan oppilaiksi v:n 1946 kevätlukukauden loppuun ehdoin, että heidän 
puolestaan suoritettiin syyslukukaudelta 3 000 mk:n ja kevätlukukaudelta 5 000 mk:n 
suuruiset lukukausimaksut lasta kohden sekä lisäksi säädetyt ateriamaksut. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan ilmoitettua, 
ettei Sedmigradskyn pientenlastenkoulu II:n kokopäiväosasto voinut alkaa toimintaansa 
ennenkuin huoneenvuokralautakunta oli järjestänyt koulun keittäjän asuntokysymyk-
sen, kaupunginhallitus päätti 6) johtokunnalle ilmoittaa, ettei keittäjän asunnon järjes-
tely kaupunginhallituksen mielestä saanut vaikuttaa siihen, että kokonainen osasto sen 
vuoksi suljettiin ja säätiö siten jätti tehtävänsä tältä osalta suorittamatta. 

S i v i s t y s t o i m i 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginkirjaston johtokunnan määrättyä amanuenssi E. S. 
L. Wirlan toistaiseksi hoitamaan avoinna olevaa Töölön haarakirjast on kirjastonhoitajan 
virkaa ja neiti M. Laukkasen amanuenssi Wirlan virkaa, kaupunginhallitus päätti7) 
oikeuttaa johtokunnan maksamaan Töölön haarakirjast on kirjastonhoitajan viran sääs-
tyneestä palkasta amanuenssi Wirlalle lisäpalkkiona mainitun viran hoitamisesta oman 
virkansa ja kirjastonhoitajan viran peruspalkkojen välisen erotuksen kalliinajanlisäyk-
sineen ottamalla huomioon, että kirjastonhoitajan virka oli 3-tuntinen ja amanuenssin 
5-tuntinen sekä neiti M. Laukkaselle amanuenssin viran peruspalkan kalliinajanlisäyksi-
neen kolmen tunnin työajan huomioonottaen. 

Amanuenssi B. E. Thermanille myönnettiin 8) jatkettua sairaslomaa tammikuun 1 
p:stä maaliskuun 31 p:ään. 

Kaupunginhallitus päätti9) oikeuttaa kaupunginkirjaston amanuenssit E. K. 
Seppäsen ja K. Kytömaan nauttimaan puolet palkkaeduistaan heille myönnetyn 
virkavapauden ajalta ehdolla, että jos he vuoden kuluessa virkaloman päättymisestä 
eroavat kaupungin palveluksesta, heidän on maksettava virkaloman ajalta nostamansa 
palkka takaisin kaupungille. 

Sitten kun oli käynyt ilmi, että kaupunginkirjaston johtokunta oli myöntänyt palka-
tonta virkavapautta amanuensseille E. M. Hirnille ja E. Langille sekä kirjastoapulaiselle 
A. O. A. Laurikaiselle ilman, että oli tietoa, mistä syystä niitä oli myönnetty, kaupun-
ginkirjaston johtokunta oli kaupunginkanslian pyynnöstä antanut asiasta selityksensä 
ja samalla ilmoittanut, että edellä mainittujen henkilöiden viransijaisina olivat toimineet 
kaupunginkirjaston palveluksessa olevat ylimääräiset kirjastoapulaiset. Kaupungin-
hallitus päätti 10) hyväksyä johtokunnan selityksen kirjastoapulaiselle Laurikaiselle ja 
amanuenssi Langille myönnettyjä virkavapauksia koskevalta osalta, mutta sen sijaan 
kehoittaa kaupunginkirjaston johtokuntaa esittämään tarkemman selvityksen amanu-
enssi Hirnille myönnetyn virkavapauden syistä. Samalla kaupunginhallitus päätti huo-
mauttaa johtokunnalle, että milloin virkavapautta saaneen viranhaltijan tehtäviä hoi-

Khs 8 p. helmik. 387 §. — 2) S:n 28 p. kesäk. 1 913 §. — 3) Ks. tämän kert. I osan s. 
65. — 4) Khs 11 p. lokak. 2 734 §. —6) S:n 11 v. lokak. 2 736 §. —6) S:n 6 p. syysk. 2 371§.. — 
7) S:n 12 p. huhtik. 1 046 §. — 8) S:n 4 p. tammik. 49 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 1 039 §. — 
10) S:n 8 p. marrask. 16 025 §. 
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tamaan tarvittiin erityinen viransijainen, oli määrärahaa tällaisen viransijaisen palkkaa-
mista varten anottava kaupunginhallitukselta ja silloin esitettävä riittävä selvitys myön-
netyn virkavapauden syistä. 

Käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupunginhallitus myönsi x) 
16 675 mk kaupunginkirjaston kesälomasijaisten kalliinajanlisäysten maksamiseen kesä-
ja heinäkuun aikana. 

Kaupunginhallitus päätti2) oikeuttaa kaupunginkirjaston johtokunnan korottamaan 
maaliskuun 1 pistä lukien tilapäisten kirjastoapulaisten tuntipalkan 24 mk:sta 32 mk:aan, 
harjoittelijain kuukausipalkan 700 mk:sta 1 000 mk:aan, kahden vahtimestarin pyhä-
päivän palkan 120 mkista 180 mk:aan sekä viiden vahtimestarin ja neljän vaatteiden-
vartijan pyhäpäivän palkan 70 mkista 100 mkiaan myöntäen tarkoitusta varten 75 880 
mk käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille. 

Kirjastoapulainen V. K. Koponen oikeutettiin 3) hoitamaan sivutointa lukuvuoden 
1946/47 loppuun. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 6 000 mk 4) eräältä asiakkaalta 
kaupunginkirjaston vaatesuojasta petoksella viedyn päällystakin korvaamiseen ja 5 000 
mk 5) kirjastoapulaiselta I. M. Railolta virkailijain pukuhuoneesta varastetun päällys-
takin korvaamiseen. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi6) 14 633 mk kaupunginkirjaston huoneistojen korotettujen vuokrien maksa-
miseen. 

Kaupunginhallitus päätti7) antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi valittaa huo-
neen vuokralautakunnan päätöksestä, jolla osa eteläisen haarakirjaston huoneistosta 
oh määrätty vuokrattavaksi ulkopuolisille. 

Kaupunginhallitus päätti8) myöntää yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan 10 856 mk kaupunginkirjaston johtokunnan käytettäväksi eräiden Vallilan 
haarakirjaston huoneistossa suoritettujen muutostöiden aiheuttamien kustannusten 
peittämiseen. 

Kaupunginkirjaston johtokunnan esitettyä alueliitosasiain yhteydessä, että Mellun-
kylään suunniteltavaan kansakoulurakennukseen järjestettäisiin huone kirjastoa varten 
sekä että sen yhteyteen varattaisiin vastaisuutta varten huonetiloja kirjaston eri osas-
toja varten kaupunginhallitus päätti 9) kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johto-
kuntaa yksissä neuvoin kaupunginkirjaston johtokunnan kanssa harkitsemaan kaupun-
ginkirjaston huoneistotarvetta Mellunkylän kansakoulutalon huoneohjelmaa laadit-
taessa. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan lukuun Erinäiset määrärahat sisältyvästä 
määrärahasta Taideteosten osto myönnettiin10) 10 000 mk Ateenan koulu nimisen Ra-
faelin freskon jäljennöksen ostamiseen kaupunginkirjaston kerhohuoneeseen. ' 

Vin 1944 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsiX1) 
41 470: 15 mk kaupunginkirjaston evakuoimiskustannusten sekä v:n 1944 helmikuussa 
tapahtuneiden pommitusten aiheuttamien töiden ja tarvikehankintojen kustannusten 
peittämiseen. 

^ Valtion kirjastotoimiston kiertokirje Neuvostoliiton vastaisen kirjallisuuden poista-
misesta kirjastojen käytöstä päätettiin 12) lähettää kaupunginkirjaston johtokunnalle 
toimenpiteitä varten. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus päätti13), että palokunnantalosta oli siirrettävä 
kaupunginmuseoon kaupungin entisaikaista palotointa kuvaavat museoesineet. 

Kaupunginmuseon johtokunnan anottua, että kaupunginmuseon huoneistossa Haka-
salmen huvilassa ryhdyttäisiin korjaustöihin, yleisten töiden lautakunta oli ilmoittanut, 
että rakennustoimisto oli jo ryhtynyt toimenpiteisiin kaupunginmuseon huoneiden kun-
toonsaattamiseksi sekä että työt voitiin suorittaa kertomusvuoden korjausmäärära-
hoilla. Ilmoitus merkittiin 14) tiedoksi. 

Khs 30 p. elok. 2 315 §. — 2) S:n 26 p. huhtik. 1 210 §. — 3) S:n 29 p. marrask. 16 274 §. — 
4) S:n 13 p. syysk. 2 472 §. — 5) S:n 7 p. jouluk. 16 345 §. — 6) S:n 26 p. huhtik. 1 192 § ja 
18 p. lokak. 2 771 § sekä khn jsto 22 p. helmik. 3 317 §. — 7) Khs 9 p. toukok. 1 350 §. — 
8) S:n 22 p. helmik. 562 §. — 9) S:n 7 p. jouluk. 16 337 §. — 10) S:n 8 p. maalisk. 667 §. — 

S:n 1 p. helmik. 342 §. —12) S:n 6 p. syysk. 2 373 §. — 13) S:n 28 p. maalisk. 910 §. — «) S:n 
15 p. helmik. 462 §. 
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Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus m y ö n s i 2 5 000 mk kaupunginmu-
seossa suoritettavia museoesineiden korjaustöitä varten. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginhallitus päätti2) ilmoittaa kapellimestari T. Hanni-
kaiselle, että ellei hän voi ryhtyä hoitamaan kaupunginorkesterin johtajan virkaa viimeis-
tään v:n 1946 alussa, hänet, on katsottava irtisanotuksi tästä virastaan. Sittemmin 
merkittiin3) tiedoksi ulkoasiainministeriön kirjelmä, jonka mukaan kapellimestari 
Hannikaisen, joka oleskelee Amerikassa, tietoon oli diplomaattiteitse toimitettu edellä 
mainittu päätös, sekä vtn Suolahden ilmoitus, että kapellimestari Hannikainen oli kir-
jeitse ilmoittanut, ettei hän voi palata Suomeen. 

Kaupunginhallitus päätti 4), että kaupunginorkesterin johtajan virka oli julistettava 
haettavaksi viiden vuoden määräajaksi v:n 1946 alusta lukien virkaan kuuluvin palkka-
säännön mukaisin palkkaeduin ja kehoitti musiikkilautakuntaa julistamaan mainitun 
viran yllä mainituin ehdoin haettavaksi. 

Kaupunginorkesterin johtajan virkaan valittiin 5) sittemmin 5-vuotiskaudeksi 1946— 
51 kapellimestari M. I. Similä. 

Kapellimestari M. I. Similä, joka virkaatoimittavana oli hoitanut kaupunginorkeste-
rin johtajan tehtäviä 10 000 mk:n suuruisesta sopimusluontöisestä kuukausipalkasta, 
oikeutettiin 6) maaliskuun 1 p:stä lukien nauttimaan virkaan kuuluva peruspalkka kal-
liinajanlisäyksineen ja määrättiin 7) hänet hoitamaan mainittua virkaa kertomusvuoden 
loppuun saakka. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin8) myöntämään orkesterin jäsenelle N. Levinille 
palkatonta sairaslomaa kertomusvuoden alusta toukokuun loppuun sekä käyttämään hä-
nen täten säästynyttä palkkaansa viransijaisen palkkaamiseen. 

Orkesterin jäsenet A. Karsti ja L. Nissinen, joille oli myönnetty virkavapautta syys-
kuun 29 p:n ja lokakuun 8 p:n väliseksi ajaksi osallistumista varten Svenska musiker-
förbund nimisen liiton Tukholmassa järjestämään neuvottelukokoukseen, oikeutettiin 9) 
nauttimaan palkkaetunsa lyhentämättömänä. Samoin oikeutettiin 10) musiikkilauta-
kunta suorittamaan orkesterin solistille Y. Selinille täydet palkkaedut hänelle Ruot-
siin ja Norjaan tehtävää konserttimatkaa varten huhtikuun 27 p:stä toukokuun 8 p:ään 
myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Orkesterin äänenjohtaja J. L. Laurila oikeutettiin11) säädetyn eroamisiän saavutet-
tuaan jäämään virkaansa toukokuun 31 p:ään 1946. 

Kaupunginhallitus päätti12) valtioneuvostolle lähetettävässä kirjelmässään ehdottaa 
director musices arvonimen myöntämistä orkesterin jäsenelle G. Schatelowitzille. 

Kaupunginhallitus päätti13) myöntää yleisistä käyttövaroistaan säveltäjä B. Carls-
sonille 1 500 mk, professori L. Funtekille 2 000 mk ja kapellimestari J. Jalakselle 500 mk 
palkkiona heidän työstään kaupunginorkesterin uusien jäsenten koesoiton arvostelu-
lautakunnassa. 

Kaupunginhallitus päätti14) oikeuttaa musiikkilautakunnan kertomusvuonna har-
kintansa mukaan maksutta luovuttamaan kaupunginorkesterin esiintymään hyvän-
tekeväisyystilaisuuksissa ja musiikkielämän huomattavimmissa tilaisuuksissa. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin 15) luovuttamaan kaupunginorkesterin käytettävissä 
oleva osa maksutta konsertoimaan helmikuun 6 p:nä pidettävässä Kansanavun näyttely-
tilaisuudessa Ateneumissa, 

Musiikkilautakunnan ilmoitettua luovuttaneensa kaupunginorkesterin maksutta 
Sibeliuksen 80-vuotispäivän juhlakonserttiin kaupunginhallitus hyväksyi16) lautakunnan 
toimenpiteen. 

Merkittiin17) tiedoksi opetusministeriön ilmoitus, että raha-arpajaisten voittovaroista 
oli myönnetty kertomusvuonna yhteensä 300 000 mk kaupunginorkesterin toiminnan 
tukemiseen, minkä ohessa musiikkilautakuntaa päätettiin kehoittaa maaliskuun 1 p:ään 
1946 mennessä jättämään opetusministeriölle selostus myönnettyjen varojen käytöstä. 

Khs 5 p. heinäk. 1 992 §. — 2) S:n 26 p. huhtik. 1 214 §. — 3) S:n 20 p. syysk. 2 528 §. — 
4) S:n 18 p. lokak. 2 791 §. — 8) S:n 20 p. jouluk 16 507 §. — 6) S:n 12 p. huhtik. 1 040 §. — 
7) S:n 24 p. toukok. 1 532 §. — 8) S:n 4 p. tammik. 52 §. — 9) S:n 4 p. lokak. 2 689 §. — 
10) S:n 20 p. jouluk. 16 512 §. — S n 18 p. lokak. 2 793 §. — 12) S:n 1 p. maalisk. 633 §. — 
13) S:n 24 p. toukok. 1 535 § ja 28 p. kesäk. 1 912 §. —14) S:n 1 p. maalisk. 634 §. —15) S:n 25 
p. tammik. 238 §. —16) S:n 20 p. jouluk. 16 511 §. —17) S:n 19 p. huhtik. 1 090 .§, 28 p. kesäk. 
1 915 § ja 15 p. marrask. 16 133 §. — 
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Helsingin suojeluskuntapiirin lahjoittamien soittokoneiden ja nuottivaraston hoito. Kau-
punginhallitus pää t t i keho i t t a a musiikkilautakuntaa luetteloimaan ja ottamaan tois-
taiseksi hoitoonsa Helsingin suojeluskuntapiirin kaupungille luovuttamat torvisoitto-
kunnan soittovälineet ja nuottivaraston sekä hoitamaan niitä kunnes asia toisin jär-
jestettiin. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää käyttövaroistaan arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin musiikkilautakunnan käytettäväksi 24 468 mk edellä 
mainitun omaisuuden säilyttämiseen tarvittavan Pohj. Hesperiankadun 15:ssä olevan 
huoneiston vuokran maksamiseen ollen tästä rahamäärästä maksettava verotusvalmistelu-
virastolle 170 mk kuukaudessa korvauksena valaistusmenoista ja loput Osuuskunta Ur-
lukselle huoneiston vuokrana. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Yleisistä käy t tövaro i s t aan kaupunginhall i -
tus myönsi 2) 13 200 mk Suomen ammattiyhdistysten keskusliitolle kaupunginorkesterin 
esiintymisestä Messuhallissa huhtikuun 23 p:nä aiheutuneiden kustannusten maksami-
seen. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus päätti3) myöntää Laulu-miehet yhdis-
tykselle ja Sällskapet M.M. nimiselle yhdistykselle kummallekin 30 000 mk:n suuruisen 
avustuksen lokakuun 9—13 p:nä tapahtuvan De Svenske nimisen tukholmalaisen mies-
kuoron vierailun aiheuttamien menojen peittämiseen. 

Yleisjaosto päätti4), että kaupunginhallituksen ylioppilasteatterille myöntämä 
20 000 mk:n suuruinen ylimääräinen avustus oli teatterin nostettavissa yhtenä summana. 

Rahatoimistoa päätettiin 5) kehoittaa suorittamaan Suomen teatterijärjestöjen kes-
kusliitolle kaupunginvaltuuston sille myöntämä6) 30 000 mk:n suuruinen avustus. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1944 korkovarat päätettiin7) 
käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi myönnettiin 70 413: 30 
mk, maalaus- ja kuvanveistotaiteen edistämiseksi samoin 70 413: 30 mk sekä Suomen kir-
jailijaliitolle ja Finlands svenska författarförening yhdistykselle kummallekin 35 206: 65 
mk. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan 8), Suomen kirjailijaliiton 9) ja Finlands 
svenska författarförening 10) yhdistyksen selostukset kertomusvuonna saamiensa korko-
varain käytöstä merkittiin tiedoksi. 

Helsingin historiayhdistys. Helsingin historiayhdistyksen ilmoitettua lopettavansa 
toimintansa ja jatkavansa sitä Helsinki-seuran puitteissa erikoisena historia jaostona 
kaupunginhallitus päätti1:L), että Helsingin historiayhdistyksen 32 406: 45 mk:n suuruinen 
omaisuus luovutetaan Helsinki-seuralle Helsingin historiaan kohdistuvaa tutkimus- ja 
julkaisutoimintaa varten; yhdistys oikeutettiin luovuttamaan mainitut varat välittömästi 
Helsinki-seuralle. 

Kaupungin historian laatiminen. Helsingin historiatoimikunnan annettua kaupungin-
hallituksen kehoituksesta12) selostuksen töittensä suunnittelusta, niiden nykyisestä vai-
heesta sekä valmistumismahdollisuuksista kaupungin 400-vuotis juhlaan v. 1950, kau-
punginhallitus päätti13) kehoittaa historiatoimikuntaa tekemään ehdotuksen toimikun-
nalle annettujen valtuuksien tarkistamiseksi, erityisesti suunnitellun historiateoksen 
kirjoitus- ja painatuskustannuksia silmällä pitäen. 

Helsinkikuvakirjan aikaansaaminen. Helsinki-seuran ilmoitus toimenpiteistään loisto-
asuisen Helsinkikuvakirjan aikaansaamiseksi merkittiin 14) tiedoksi. 

Kaartin kasarmi. Pro Helsingfors nimisen säätiön esityksestä kaupunginhallitus 
päätti 1-) valtioneuvostolle lähetettävässä kirjelmässään alistaa valtioneuvoston har-
kittavaksi, eikö päätöstä ilmapommituksessa vaurioituneen Kaartin kasarmin purkami-
sesta voitaisi peruuttaa tai siten muuttaa, että mainitun rakennuksen pääjulkisivu säi-
lyisi entisessä asussaan. 

Muistomerkin pystyttäminen Toukolan niitylle. P ro Helsingfors säät iön p y y d e t t y ä 
kaupunkia valitsemaan edustajansa kokoukseen, jossa yllä mainitun säätiön ja Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan kesken neuvoteltaisiin muistomerkin aikaansaamisesta 
Toukolan niitylle Maammelaulun ensi esityksen 100-vuotismuiston kunniaksi, kaupun-

Khs 8 p. maalisk. 666 §. — 2) S:n 24 p. toukok. 1 536 §. —3) S:n 4 p. lokak. 2 690 §. — 
4) Khn jsto 30 p. toukok. 3 827 §. — 5) Khs 14 p. kesäk. 1 769 §. —6) Ks. tämän kert. I osan s. 

'66. — 7) Khs 1 p. helmik. 351 §. —8) S:n 7 p. kesäk 1 714 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 1 048 §. — 
10)S:n 22 p. maalisk. 868 §. — n ) S:n 3 p. toukok. 1 224 §. — 12) S:n 25 p. lokak. 2 855 §. — 
13) S:n 15 p. marrask. 16 087 §. —1 4) S:n 22 p. maalisk. 809 §. — 15) S:n 4 p. tammik. 25 
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ginjohtaja ilmoitti kehoittaneensa asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunilaa edustamaan 
kaupunkia näissä neuvotteluissa. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän toimenpiteen. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus myönsi 2) 
yhteensä 15 000 mk kolmen Helsinki-aiheisen taideteoksen ostoon. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kansanpuisto-osaston siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaiseksi. K a u p u n -
ginvaltuuston hyväksyttyä3) ehdotuksen urheilulautakunnan uudelleenjärjestämisestä, 
jonka mukaan kiinteistötoimiston kansanpuisto-osasto kertomusvuoden alusta lukien 
siirrettäisiin urheilu- ja retkeilylautakunnan alaiseksi, kaupunginhallitus päätti 4), että 
allamainitut viranhaltijat, alueet, urheilulaitokset ja seuraava irtaimisto siirretään kiin-
teistölautakunnan alaisuudesta urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisiksi: 

sääntöpalkkaisista viranhaltijoista: kansanpuisto-osaston päällikkö, eläintarhan val-
voja, kaksi nuorempaa toimistoapulaista, Seurasaaren kaitsija ja saaren vartija, Korkea-
saaren kaitsija, saaren vartija, rehumestari ja eläintenhoitaja, Hietarannan, Lauttasaaren, 
Pihlajasaaren, Kivinokan, Mustikkamaan, Tuurholman lepokodin ja Mustasaaren kait-
sijat, soutustadionin kaitsija sekä ratsastushallin ylivahtimestari ja talonmies; 

tilapäisestä työvoimasta: kansanpuisto-osaston apulaispäällikkö; 
kesälomasij aisista: toimistoapulainen; 
kansanpuistoista: Tuurholma, Kivinokka sekä siihen liittyvä Gunnarstorpin huvila-

rakennus, joka tähän asti oli ollut kiinteistötoimiston talo-osaston hallinnassa, Mustikka-
maa telakka-alueita lukuunottamatta, Korkeasaari, Palosaari, Seurasaari, Varissaari, 
Morsianluoto, Mustasaari, Porsassaari, Liemansgrund, Lauttasaari, Satamasaari, Pih-
lajasaari, Varsasaari ja Käärmeluodot; 

urheilukentistä: Annalan, Käpylän, Vallilan, Kallion, Haapaniemen ja Kaisaniemen 
kentät, Käpylän ravirata, velodromin alue, Eläintarhan kenttä ja sen ulkopuolella olevat 
harjoitusalueet, Pallokenttä, Messukenttä, stadionin etukenttä sekä Hesperian, Johan-
neksen, Pasilan ja Väinämöisen kentät; 

uimalaitoksista ja rannoista: Herttoniemen uimaranta, Uunisaari, uimastadion, 
Humallahden uimalaitos ja Hietaranta; 

hyppyri- ja pujottelumäistä: Herttoniemen hyppyri- ja pujotteluhiihtomäet, Alppilan 
pujotteluhiihtomäki, Helsinginkadun hyppyrimäki, Meilahden hyppyrimäki ja Käpylän 
hyppyrimäki; 

erilaisista urheilulaitoksista: Laakson ratsastuskenttä, ratsastushalli harjoitusaluei-
neen, soutustadion, Talin laukkarata, Haagan ampumaradan rakennukset ja ampuma-
laitteet sekä eri puistoissa olevat kelkkamäet, pienoisluistinradat ja Kaivopuistossa oleva 
pienoishyppyrimäki; maratonradan ja ratsastusteiden hallinta ja hoito siirtyy urheilu-
ja retkeilylautakunnan hoidettavaksi yhteistoiminnassa yleisten töiden lautakunnan 
kanssa; 

irtaimistosta: kansanpuisto-osaston hallussa ollutta erinäistä irtaimistoa yhteensä 
42 815:95 mk:n arvosta, sekä osaston hallussa ollut käsikirjasto ja kirjoitusvälineet. 

Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat. Kiinteis tötoimiston kansl iaosaston no-
taari E. A. Ruutu määrättiin5) hoitamaan kiinteistölautakunnan sihteerin virkaa vaki-
naisen sihteerin T. S. Törnblomin hoitaessa kaupunginkanslian kansliasihteerin virkaa 6). 

Kiinteistötoimiston talo-osaston päällikön S. A. Purasen kuoltua määrättiin 7) hänen 
virkaansa hoitamaan talo-osaston apulaispäällikkö U. J. Kallio lokakuun 18 p:stä lukien 
toistaiseksi ja kunnes talo-osaston uusi päällikkö ryhtyi sitä hoitamaan. 

Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa kiinteistölautakunnan suorittamaan apulais-
päällikkö U. J. Kalliolle talo-osaston päällikön viran osittaisesta hoitamisesta, vakinai-
sen päällikön S. A. Purasen toimiessa 9) halkotoimiston johtajan tehtävissä, lisäpalkkiona 

!) Khs 15 p. marrask. 16 088 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 1 290 §, 13 p. syysk. 2 469 § ja 11 p. 
lokak; 2 714 §; ks. myös tämän kert. osan s. 227. — 3) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 40. — 
«) Khs 25 p. tammik. 212 §. — 5) S:n 7 p. kesäk. 1 672 §. — 6) Ks. tämän kert. I osan s. 102. — 
7) Khs 25 p. lokak. 2 878 §. —8) S:n 5 p. heinäk. 1 967 §. — 9) Ks. v:n 1942 kert. I osan s. 158. 


