
2. Kaupunginhallitus zn 

Mk 

ilelsingin sosialidemokraattiselle raittiuspiirij ärj estolle Helsingin raittiit auto-. ... ;1! 

miehet yhdistyksen raittiustyötä varten ... 3 000 
Kuuromykkäin raittiusseuralle Surdille — . — 3 Oötf 
J Yhteensä 585 000 

Edelleen päätettiin: . ^ 
- että avustuksensaaj at oli varain asianmukaisen käytön suhteen alistettava sellaiseen 
valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvista-
missa, kaupungille tule vain j uo viitusj uomavoitt o varain käytössä noudatettavaa menette* 
lyä koskevissa säännöissä siten, että avustuksensaajat olivat raittiusvalistuslautakunnan 
valvonnan alaiset; sekä /.,. .. n ........ j 

että raittiusvalistuslautakunta oli velvollinen v:n 1947 helmikuun kuluessa antamaan; 
kaupunginhallitukselle selonteon kyseisen valvontatyön suorittamisesta ja toimenpiteis-
tään sen yhteydessä. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

f . Opetustoimi 

Jatkokoulun opettajien nimittäminen virkoihin. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnalle päätettiin sen tekemän esityksen johdosta ilmoittaa, ettei kaupunginhalli^ 
tuksella ollut mitään sitä vastaan, että jatkokoulun opettajina väliaikaisesti toimivat 
yläkansakoulun vakinaiset opettajat tarkastajien harkinnan mukaan nimitettiin vaki-
naisiksi jatkokoulun opettajiksi virkoja haettaviksi julistamatta. 

Huopalahden kunnan kansakoulunopettajat luontoisedut. Merkittiin 2) tiedoksi kor-
keimman hallinto-oikeuden päätökset valituksista, jotka Huopalahden kunnan kunnari-
valtuusto oli tehnyt Uudenmaan lääninhallituksen v. 1945 antamista, kansakoulun-} 
¿pettäjäin palkkaukseen kuuluvien luontoisetujen korvaamista koskevista päätöksistä; 
ja joiden mukaan Huopalahden kunta oli velvoitettu suorittamaan kansakoulunopettajille^ 
luontoisetujen korvauksia v:lta 1943 heinäkuun 31 p:ään saakka yhteensä 41 267: 30 mk,; 
mikä rahamäärä yleis jaoston päätöksen mukaan oli suoritettava talousarvion ulkopuö4 
lella olevasta määrärahasta. J 

Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille suoritettavat korvaukset kouluissa klo 18 
jälkeen arkisin ja pyhäisin tapahtuvasta toiminnasta vahvistettiin 3). 

Puhevikaisten lasten opetuksesta suoritettava palkkio. Suomenkielisten kansakoulu jerij 
johtokuntaa kehoitettiin 4) suorittamaan suomenkielisten kansakoulujen tilapäisen työ-
voiman määrärahasta jatkokoulun tuntiopettajien palkkiota vasta palkkio puhevi-
kaisille oppilaille Malmin kasvatusneuvolassa annettavasta puheenopetuksesta. 

Terveysopin opetus Haagan koulussa. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oi-
keutettiin 5) maksamaan jatkokouluopetuksesta määrätty tuntipalkkio terveysopinope-
tusta hoitavalle terveyssisarelle Haagan suomenkielisessä kansakoulussa. 

Eräille liitosalueen kansakoulujen viranhaltijoille suoritettavat palkanlisät. Kaupun-
ginhallitus päätti 6) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan maksamaan 
iirille liitosalueella toimivien kansakoulujen viranhaltijoille,; joiden virat kaupunginval-
tuusto oli päät tänyt7) perustaa v:n 1947 alusta lukien, niitä ikäkorotuksia vastaavat pal-
kanlisät kertomusvuoden alusta lukien, joihin he vakinaisten virkojen hoitajina olisivat 
olleet oikeutetut. T 
; Veistokaluston hoito liitosalueen kansakouluissa. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa; 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan yhden veistokaluston hoitajantf 
liitosalueen suomenkielisiä kansakouluja varten ja tarvittaessa muullakin tavoin huölehr! 
timaan veistokalustojen kunnostamisesta näissä kouluissa sekä maksamaan siitä aiheutu-
vat kustannukset suomenkielisten kansakoulujen kaluston kunnossapitomäärärahasta, 

Khs 7 p. marrask. 3 173 §. — 2) Khn jsto 16 p. lokak. 6 589 § ja 4 p. jouluk. 6 830 {j. 
8)- Khs 10 p. tammik. 176 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 92. — 4) Khs 7 p. marrask. 3 175 
5) S:n 31 p. tammik. 435 §. — 6 ) S : n 6 p. kesäk. 1 835 §, •—?) Ks. täman k^t . 1 1 osan sr 71.:-^ 
«) Khs 31 p. tammik. 446 §. " j j 
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Virkaloman ajalta myönnetty palkka. Eräät kansakoulujen viranhaltijat oikeutettiin 
nauttimaan täydet palkkaetunsa heille opintomatkaa varten myönnetyn virkaloman 
ajalta ehdoin, että he esittivät kaupunginhallitukselle kertomuksen matkastaan. 

Eräälle opintokursseihin osallistuvalle opettajalle myönnettiin 2) ikäkorotukset virka-
loman ajalta ehdoin, että hän palautti kaupungille näin saamansa palkan, jos hän erosi 
kaupungin palveluksesta ennen kuin kaksi vuotta oli kulunut virkavapauden päättymi-
sestä. 

Yksityisasiain aiheuttamat virkalomat. Kaupunginhallitus päätti3) kiinnittää ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnan huomiota siilien, että virkavapautta yksityisasiain 
vuoksi olisi myönnettävä vain erittäin pakottavista syistä. 

Palkannostossa tapahtunut petos. Rahatoimiston ilmoitettua, että eräs henkilö oli 
nostanut kahden kansakoulunopettajan palkat väärennetyllä valtakirjalla, kaupungin-
hallitus päätti 4), että mainitut paikkamäärät saatiin maksaa asianomaisille ja myönsi 
tarkoitukseen 18 590 mk yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen. 

Etuannit. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä kaupunginhalli-
tus päätti 5) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan luovuttamaan 
hänelle myönnetyistä ennakkovaroista tarvittaessa koulujen johtajien, talousopettajien 
ja vahtimestarien käytettäväksi myöhemmin tapahtuvaa tilitystä vastaan enintään 
5 000 mk:n suuruisia rahaeriä. 

Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ennakko varat korotettiin6) 30 000 
mk:aan. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käteiskassan määrä korotettiin 7) 
10 000 mk:sta 20 000 mk:aan. 

Kansakouluhuoneistot. Sen johdosta, että Töölön suomenkieliseen kansakouluun oli 
ilmoittautunut niin paljon oppilaita, ettei kaikkia luokkia voitu sijoittaa sinne eikä 
myöskään lähiseudun kouluihin, Töölön yhteiskoulun johtokunta oli neuvottelujen jäl-
keen tarjoutunut sijoittamaan kolme kansakoululuokkaa yhteiskoulun huoneistoon ilta-
vuoroina ja luovuttamaan voimistelusalin ja keittiön niiden käyttöön 9 000 mk:n kuu-
kausivuokrasta, johon sisältyi lämpö, valo, vesi ja keittiöpuut. Kaupunginhallitus päätti8) 
tällöin kehoittaa kiinteistölautakuntaa tekemään Töölön yhteiskoulun johtokunnan kanssa 
sen tarjouksen perusteella vuokrasopimuksen kansakoululuokkien sijoittamiseksi mainit-
tuun yhteiskouluun v:n 1946 syyslukukauden alusta sekä kehoittaa suomenkielisten 
kansakoulujen johtokuntaa suorittamaan kertomusvuoden vuokran suomenkielisten 
kansakoulujen vuokramäärärahasta. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kiinnitettyä kaupunginhallituksen huo-
miota huoneistopulaan, joka oppilasluvun lisääntymisen vuoksi vallitsi ruotsinkielisissä 
kansakouluissa, kaupunginhallitus päätti 9) kehoittaa kiinteistölautakuntaa yksissä 
neuvoin kansakouluviranomaisten kanssa tutkimaan mahdollisuuksia tilapäisten huoneis-
tojen hankkimiseksi kaupungin kansakouluille. 

Kaupunginhallituksen v:n 1945 käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin myönnettiin 27 540 mk 10) ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käy-
tettäväksi vuokran- ja lämmityskustannusten suorittamista varten Paavalinkirkon seu-
rakuntakodista ja seurakuntahuoneistosta vuokrattujen kansakouluhuoneistojen vuokran 
maksamiseen sekä kertomusvuoden vastaavista käyttövaroista 37 740 mk n ) Mellun-
kylän suomenkielisen kansakoulun huoneistojen vuokrien suorittamiseen ja 1 350 mk12) 
Pasilan ruotsinkielisen kansakoulun huoneiston korotetun vuokran maksamiseen. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan lähettämä ohjelma v. 1947 eri kansa-
koulutaloissa suoritettavista korjaustöistä merkittiin 13) tiedoksi. 

Viitaten kouluissa vallitsevaan tilanpuutteeseen suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunta oli esittänyt, että Lapinlahden vanha kansakoulutalo jälleen luovutettaisiin 
kansakoulujen käyttöön. Sairaalahallitus oli puolestaan, korostaen Marian sairaalassa 
vallitsevan hoitopaikkatilanteen kestämättömyyttä, vaatinut mainitun koulurakennuksen 

Khs 5 p. syysk. 2 540 ja 2 541 §, 26 p. syysk. 2 741 § ja 7 p. marrask. 3 178 §.— 
*}S:n 28 p. marrask. 3 407 §. — 3 ) S:n 12 p. syysk. 2 548 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 3 315 §.— 
5) S:n 7 p. maalisk. 794 §. — 6) S:n 17 p. tammik. 207 §. — 7) S:n 21 p. helmik. 539 §.— 
®):S:n 3 p. lokak. 2 776 §. — 9) S:n 12 p. jouluk. 3 568 §. — 10) S:n 31 p. tammik. 439 §.— 
l i ) S:n 3 p. tammik. 31 §. — ia) S:n 21 p. helmik. 597 §. — 13) S:n 10 p. lokak. 2 886 §. 
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luovuttamista sairaalatarkoituksiin. Kaupunginhallitus päätti tällöin, että Lapin-
lahden vanha koulutalo luovutetaan v:n 1946 syyslukukauden alusta suomenkielisten 
kansakoulujen käyttöön. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupunginlaki-
miestä irtisanomaan talon nykyisen vuokralaisen vuokrasopimuksen mahdollisimman 
pian ja myöntää tuloja tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan, niitä ylittäen, yhteensä 1 036 000 mk koulutalon kunnostamista var-
ten ja kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa kiireellisesti suorittamaan korjaustyöt. 

Yllä mainituista käyttövaroista myönnettiin3) 103 000 mk erään tulipalossa vahin-
goittuneen Annankadun kansakoulun luokkahuoneen kunnostamista varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin, niitä ylittäen, Lapinlahden vanhan kansakoulun vahtimestarin asunnon sisusta-
miseen 16 000 mk 3); ravintolalieden asentamiseen Lapinlahdenkadun 6:ssa sijaitsevan 
koulurakennuksen oppilasruokalaan 40 000 mk 4); paja-ahjon järjestämiseen Vallilan 
suomenkielisen kansakoulun metallityöpajaan 84 000 mk5); kaasuliekin ja vesipisteen 
hankkimiseen suomenkieliseen apukouluun 24 600 mk 6); Malmin pohjoisen kansakoulun 
uunin korjaamiseen ja ullakkokomeron rakentamiseen 20 000 mk 7 ) ; Munkkiniemen 
suomenkieliseen kansakouluun järjestettävän vihannes- ja säilykekellarin kunnostamiseen 
49 000 mk 8); Pitäjänmäen suomenkielisen kansakoulun korjaus- ja muutostöiden suo-
rittamiseen 62 200 mk 9), minkä ohessa yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin suoritta-
maan työt kiireellisessä järjestyksessä; sekä palotarkastajan vaatimia korjaustöitä varten 
Tapanilan suomenkielisessä kansakoulussa 75 000 mk 10), Tapanilan ruotsinkielisessä 
kansakoulussa 30 000 mk n ) ja Puistolan kansakoulussa 51 000 mk n ) . 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tiedusteluun päätettiin 12) vastata, että 
rakennustoimisto tuli suorittamaan suomenkielisen apukoulun opetuskeittiön sisusta-
mistyön kertomusvuoden syksyyn mennessä, mikäli rakennusainetilanne sen myönsi. 

Kaupunginhallitus päätti13) osoittaa ennakkona kaupunginkassasta 500 000 mk 
yleisten töiden lautakunnan kertomusvuonna käytettäväksi Mellunkylän kansakoulun 
rakentamista varten. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan päätös, joka koski huonetilojen luo-
vuttamista Ratakadun ruotsinkielisestä kansakoulusta sisäasiainministeriön tutkimus-
osaston käyttöön, päätettiin14) sallia panna täytäntöön. 

Töölön suomenkielinen kansakoulu päätettiin15) luovuttaa saksalaisten omistamista 
taloista ja huoneistoista häädettyjen vuokralaisten tilapäiseksi majoituspaikaksi. Kau-
punki päätti 16) vastata kyseisistä majoituskustannuksista kertomusvuoden kesäkuun 6 
p:ään saakka. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin 17) lisäksi kuten ennenkin erinäisin ehdoin kurssi-
toimintaa ja opetustilaisuuksia varten, kokoushuoneistoiksi, voimistelu- ym. harjoitusten 
pitämiseen sekä majoitus- ym. tarkoituksiin. 

Kaupungin vaadittua valtiolta korvausta 140 400 mk Lapinlahden uuden kansakoulu-
talon käytöstä sotilasmajoitukseen Uudenmaan lääninhallitus oli marraskuun 14 p:nä 
1945 vahvistanut korvaussumman 89 443:75 mk:ksi. Kaupunginhallitus päätti 18) tä-
män johdosta antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi valittaa mainitusta lääninhalli-
tuksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Merkittiin19) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen päätös tammikuun 18 p:lta 
1946, jolla kaupungille oli määrätty suoritettavaksi 31 740 mk korvauksena sotaväen 
Lapinlahden kansakoulussa v:n 1944 syyskuun 30 p:n ja joulukuun 19 p:n välisenä ai-
kana aiheuttamista vahingoista. 

Merkittiin 20) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen päätös helmikuun 1 p:ltä 1946, 
jonka mukaan Munkkiniemen uudelle ja vanhalle kansakoulurakennukselle v. 1940 

*) Khs 28 p. maalisk. 1 076 § ja 27 p. kesåk. 2 075 §. — 2) S:n 24 p. tammik. 296 §. — 
») S:n 5 p. syysk. 2 544 §. —•) S:n 21 p. marrask. 3 354 §. — 5) S:n 21 p. marrask. 3 360 §. — 
*) S:n 21 p. maalisk. 999 § .— 7 ) S:n 17 p. lokak. 2 954 §.— 8 ) S:n 17 p. lokak. 2 951 §. — 9 ) S:n 
7 p. marrask. 3 179 §. —1 0) S:n 21 p. marrask. 3 359 §. — n ) S:n 14 p. marrask. 3 249 §. —12) S:n 
24 p. tammik. 306 §. —13) S:n 27 p. kesåk. 2 077 §. — 14) S:n 27 p. kesåk. 2 071 §. —1 5) S:n 23 p. 
toukok. 1 711 §. — 16) S:n 6 p. kesåk. 1 799 §. — 17) S:n 10 p. tammik. 187 §, 17 p. tammik. 
246 §, 7 p. helmik. 507, 508, 509, 515 ja 516 §, 21 p. helmik. 634 ja 641 §, 21 p. maalisk. 
1 013 §, 2 p. toukok. 1 459 §, 23 p. toukok. 1 675 §, 27 p. kesåk. 2 076 § ja 11 p. heinåk. 2 184 §.— 
w) S:n 17 p. tammik. 240 §. — 19) S:n 21 p. helmik. 606 §. — 20) S:n 7 p. maalisk. 832 §. 
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tapahtuneen sotilasmaj oituksen. aikana aiheutuneet vahingot korvattiin valtion varoista 
%262 mk:lla. 
' ; Merkittiin tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen myöntyneen 22 194: 60 mk kor-

vauksena niistä vahingoista, joita Lauttasaaren kansakoululle oli aiheutunut sotilasmaj oi-
tuksesta. • .".•; — .' ; 

Kansakoulujen kasvitar hamaat. . Kaupunginhallitus hyväksyi 2) suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätökset, joiden mukaan liitosalueen kansakoulukiinteis-
töjen tonttimaiden viljelysalueita oli vuokrattu näiden koulujen 8 opettajalle ja 2 vahti-
mestarille kasvitarhamaiksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) alistaa tutkittavakseen ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan päätökset, jotka koskivat kansakoulujen alueiden vuokraamista viljelys-
tarkoituksiin ja joista toinen päätös samalla hyväksyttiin. 

Haagan kansakoulun muistotaulu., Haagan suomenkieliseen kansakouluun hankitun 
sankari vainajien graniittisen muistotaulun hinnan suorittamiseen myönnettiin 4) 10 000 
ink kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kansakoulujen irtaimiston palovakuuUaminen. Kaupunginhallitus päätti 5), että 
Helsingin maalaiskunnan liitosalueella olevien kansakoulujen irtaimistot jätetään palo-
vakuuttamatta. 
" Sähkölaskun suorittaminen. Kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan yhteisesti ku-
luttaman sähkövirran hinnasta suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa kehoitet-
tiin 6) maksamaan 5 000 mk. 

Opetuselokuvatoiminnan kehittäminen. Sen johdosta, että valtion elokuvakomiteäh 
mietinnössä opetuselokuvan käytön päähuomio oli kohdistettu kansakouluihin, joita oli 
kehoitettu järjestämään opetusohjelmaan liittyvät säännölliset elokuvaesitykset, kansa-
koulujen tarkastajaneuvosto oli käsitellyt kouluelokuvatoim nnan kehittämistä kansa-
kouluissa. Kansakoulujen johtokunnat olivat jo v. 1937 tehneet päätöksen opetuseloku-
vien ja koneiden hankkimisesta kaikkiin kaupungin kansakouluihin, mutta sota oli kes-
keyttänyt suunnitelman toteuttamisen. Tämän toiminnan kehittämiseksi oli nyttemmin 
laadittu hankinta- ja työsuunnitelma koulujen elokuvatoimintaa varten, jonka mukaan 
käyttömenot tulivat olemaan vuosittain 100 000 mk ja perushankinnat, jotka oli suunni-
teltu suoritettaviksi kuuden vuoden aikana 950 000 mk. Kaupunginhallitus hyväksyi 7) 
suunnitelman. . 

Kansakoululaisten jälkihuolto. Hankittuaan selvityksen täällä tähän saakka esiinty-
västä nuoriso- ja varhaisnuorisotyöstä komitea, joka oli asetettu 8) harkitsemaan kansa-
koululaisten jälkihuollon ja siihen sisältyvän kerhotoiminnan järjestelyä, oli todennut, 
$ttei sillä nykyisessä kokoonpanossaan ollut riittävää asiantuntemusta voidakseen ryhtyä 
yksityiskohtaisemmin käsittelemään nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminnan kehittämistä 
kaupungissa. Tämän vuoksi, ja koska kysymys liittyi kunnallisten nuorisolautakuntien 
asettamista koskevaan kysymykseen, komitea ehdotti, että Vallilan kerhohuoneistossa 
tapahtuvan toiminnan uudelleenjärjestelyyn, mikä oli alkuperäisenä aiheena komitean 
asettamiseen, ei ryhdyttäisi ennen kuin koko kysymys oli yleisemmin selvitetty; että 
nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminnan keskittämistä, kehittämistä ja rahoittamista kun-
nan puolesta ohjaamaan ja valvomaan asetettaisiin kunnallinen nuorisotyölautakuntä; 
?ekä että ehdotuksen laatiminen kunnallisen nuorisotyölautakunnan toimintapiiristä, 
toiminnan suuntaviivoista ja lautakunnan kokoonpanosta ym. siihen liittyvistä seikoista 
jätettäisiin joko kokonaan uudelle tai siten täydennetylle komitealle, että siinä olisivat 
edustettuina kansakoulu- ja lastensuojeluviranomaiset sekä eräät nuoriso- ja varhaisnuö-
risotoimintaa harjoittavat järjestöt. Kaupunginhallitus päätti 9) tällöin, että Vallilan 
kerhohuoneistossa tapahtuvaa toimintaa oli jatkettava edelleen entiseen tapaan kunnes 
koko nuorisotyökysymys oli selvitetty. Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä 
edeTä mainitun komitean puheenjohtajaksi edelleen kansakoulujen taloudenhoitajan 
P. B. J . Railon ja jäseniksi vtt Modeenin ja Räisäsen sekä kutsua siihen jäseniksi 
kaupunginhallituksen edustajain lisäksi kansakoulujen edustajana tarkastaja A. I; 

!) Khs 9 p. toukok. 1 535 §. •—2) S:n 4 p. huhtik. 1133 §, 25 p. huhtik. 1 360 § ja 6 p. kesäk. 
1.833 §. — 3) S:n 21 p. maalisk. 941 § ja 13 p. kesäk. 1 878 §. — S:n 23 p. toukok. 1712 §.— 
5) S:n 2 p. toukok. 1 430 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 1 426 §. — S:n 12 p. syysk. 2 601 §.'-r-
8) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 141. — 9) Khs 27 p. kesäk. 2 066 §; ks. tämän kert. 1 osan s. 69. 
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Huuskosen, lastensuojeluviraston edustajana nuorisohuoltaja K. A. Helasvuon, Hel-
singin nuorisotyötoiminnan edustajana sen sihteerin, opettaja N. Oksasen, Helsingfors 
svenska ungdomsråd nimisen toimikunnan edustajana sen puheenjohtajan, filosofian 
maisteri G. von Weissenbergin, sosiaalidemokraattisen työläisnuorisoliikkeen edusta-
jana toimittaja S. Mannisen, demokraattisen nuorisoliikkeen edustajana vt Miettisen, 
'voimistelu- ja urheilujärjestöjen edustajana neiti G. Rajalan ja seurakuntien nuoriso-
työn edustajana pastori S. Palosuon. Komitea oikeutettiin käyttämään asiantuntijoita 
ja; palkkaamaan itselleen sihteeri. 
; ; ; Nordsjön —Puodinkylän piirin kansakoululaitoksen järjestäminen. Nordsjön—Puodin-

kylän ruotsinkielisen kansakoulun johtokunta oli Helsingin maalaiskunnan kunnanval-
tuustolle esittänyt, että mainittu koulu, jonka yläkoulun oppilaista n. 3/5 oli Helsinkiin 
'liitettävältä alueelta, luovutettaisiin kaupungille. Maalaiskunnan koulukomitea, jonka 
valmisteltavaksi ja selviteltäväksi kunnanvaltuusto oli asian antanut, oli, huomauttaen 
miten tärkeätä opetuksen kannalta oli, että mainitun koulupiirin yhtenäisyys aluelii-
toksesta huolimatta toistaiseksi säilytettäisiin, tehnyt ehdotuksensa kansakoulutoimen 
järjestämisestä mainitussa piirissä. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan tehtyä 
myös oman esityksensä asiasta kaupunginhallitus päätti x) kehoittaa ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokuntaa tekemään Helsingin maalaiskunnan asianomaisten viran-
omaisten kanssa sopimuksen Nordsjön—Puodinkylän ruotsinkielisen koulupiirin pitämi-
sestä toistaiseksi yhtenäisenä siten, että maalaiskunta palkkaa sen yläkouluun tarvittavat 
opettajat ja kaupunki korvaa maalaiskunnalle sen opettajan palkan, jota maalaiskunta 
ei tarvitse omien lastensa opetusta varten. Samalla oli sovittava muista koulukustannuk-
sista sen mukaan kuin tässä koulupiirissä oli oppilaita kummastakin kunnasta. 
' : Kulosaaren valmistava koulu. Kaupunginhallituksen kehoitettua 2) suomenkielisten 

kansakoulujen johtokuntaa ottamaan hallintaansa Kulosaaren valmistavan koulun 
kertomusvuoden alusta lukien, johtokunta oli maininnut, että koska oppivelvollisuuslain 
17 §, sellaisena kuin se on helmikuun 14 p:nä 1946 annetussa laissa ja jonka mukaan 
oppivelvollista lasta ei saa ottaa oppilaaksi sellaiseen kouluun, jossa ei opeteta yhtä 

'monta viikkotuntia ja yhtä rnonta lukuvuotta kuin kansakoulun vastaavalla asteella, 
koskee mm. valmistavia kouluja, johtokunta oli päättänyt, että Kulosaaren suomalai-
nen valmistava koulu muutetaan asteittain kansakouluksi siten, että v:n 1946 syysluku-
kauden alusta kouluun ei enää oteta uusia oppilaita I luokalle vaan että sille pyrkivät 
uudet oppivelvolliset lapset sijoitetaan perustettavalle kansakoulun I luokalle. Kaupun-
ginhallitus päätti 8) ilmoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle, ettei sillä 
ollut mitään sitä vastaan, että Kulosaaren suomalainen valmistava koulu asteittain muu-
tettiin kansakouluksi johtokunnan päättämällä tavalla. 

Kurssien järjestäminen kansakoulunopettajille. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin4) 35 000 mk ammatinvalintakomitean käytettäväksi opettajien 
valmennuskurssien pitämistä varten. 

Kansakoulunopettajien ammattitaitoa edistävien kurssien järjestämistä varten 
myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan käytettäväksi 40 000 mk5) ja Suomen ruotsinkielisen kansakoulun-
opettajani yhdistyksen käytettäväksi 10 000 mk 6 ) . 

Kansakoulujen kevätjuhla. Kaupunginhallitus päätti7) myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 75 000 mk:n suuruisen avustuksen kesäkuun 1—2 p:nä pidettävän kansakou-
lun kevätjuhlan rahoittamiseen ehdoin, että helsinkiläisille kansakoulunoppilaille varat-
tiin vapaa pääsy vähintään mainittua rahamäärää vastaavalla määrällä stadionilla jär-
jestettävään päiväjuhlaan. 

; Raittiustyö kansakouluissa. Kaupunginhallituksen kertomusvuoden käyttövaroista 
raittiustyön tukemiseen myönnettiin8) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
käytettäväksi raittiustyötä varten kansakouluissa 50 000 mk ja ruotsinkielisten kansa-

' koulujen johtokunnalle samaan tarkoitukseen 15 000 mk. 
Siiömenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin9) maksamaan kertomus-

vuoden kevään kansakoululaisten raittiuskilpakirjoituksen valmistekirjasten hankki-

}) Khs 10 p. tammik. 173 §. — 2) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 220. — 8) Khs 25 p. huhtik. 
1 359 §. — 4) S:n 10 p. tammik. 174 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 2 074 §. — 6 ) S:n 20 p. kesäk. 
2 010 §. — 7 ) S:n 2 p. toukok. 1 458 §.— 8) S:n 24 p. tammik. 294 §. — 9 ) S:n 6 p. kesäk. 1 832 §. 
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misesta johtunut 21 129 mk:n lasku suomenkielisten kansakoulujen määrärahasta Kou-
lutarvikkeet. 

Ohjekirjasen hankkiminen kansankoulunoppilaille. Merkittiin *) tiedoksi kouluhalli-
tuksen kiertokirje Työ- ja harrastuskirja 1946 — Min arbets- och fritidsbok 1946 nimisen 
ohjekirjasen hankkimisesta oppilaille. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupunginlakimiehelle annettiin 2) tehtäväksi anoa 
suomen- ja ruotsinkielisille kansakouluille valtionapua v:lle 1945 ottaen huomioon Ruot-
sissa olleet oppivelvolliset lapset. 

Kaupungin kansakoululaitokselle myönnettiin 3) v:lta 1945 valtionapua yhteensä 
5 953 250 mk, josta suomenkielisten koulujen osalle tuli 4 860 250 mk ja ruotsinkielisten 
koulujen osalle 1 093 000 mk. 

Merkittiin 4) tiedoksi kouluhallituksen kiertokirje toukokuun 10 p:ltä, jossa annettiin 
ohjeita valtionavun hakemisesta siirto-oppilaiden koulutuskustannuksiin v:lta 1945. 

Kaupungin kansakouluille oli myönnetty v:lta 1944 valtionapua 23 000 mk siirto-
oppilaiden koulunkäynnin aiheuttamia kustannuksia varten. Koska kuitenkin kaupun-
ginhallituksen jättämässä korvausanomuksessa valtionavun suuruus oli laskettu 1 025 805 
mkiksi, mutta kouluhallitus ei ollut ottanut huomioon siinä esitettyä erää, joka johtui 
opettajien palkkamenoista, kaupunginhallitus päätti 5) kirjelmitse lähettää kouluhalli-
tukselle ja opetusministeriölle kaupunginhallituksen mielipideilmaisun kaupunkia koh-
danneen vääryyden johdosta. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 6) tehtäväksi anoa valtionapua siirtoväkeen kuu-
luvien lasten koulukustannusten korvaamiseen v:lta 1945 sekä suomen- ja ruotsinkielisten 
kansakoulujen kustannuksiin v:lta 1946. 

Koulunkäyntikustannuksia koskeva kysymys. Merkittiin 7) tiedoksi, että Espoon kun-
nallislautakunnan vaadittua kaupunkia maksamaan erään kansakoulunoppilaan koulu-
kustannukset syyslukukaudelta 1944 Uudenmaan lääninhallitus oli hylännyt Espoon 
kunnan vaatimuksen. 

Lapinlahden kansakoulusta varastetun turkin korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti 6) 
suostua siihen, että eräältä oppilaalta Lapinlahden kansakoulussa varastettu turkki 
korvattaisiin siten, että tilalle teetettäisiin päällystakki työtuvissa ja siitä aiheutuvat 
kustannukset suoritettaisiin suomenkielisten kansakoulujen määrärahasta Suoranaiset 
avustukset. 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus päätti 9) oikeuttaa suomenkielisen 
työväenopiston johtokunnan maksamaan työväenopiston illanviettojen järjestysmie-
hille, milloin tanssia ei järjestetty illanviettojen yhteydessä, 70 mk illasta tilapäisen 
työvoiman määrärahasta. 

Suomenkielisen työväenopiston talossa suoritettaviin muutostöihin myönnettiin Iö) 
127 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttöva-
roista. Edelleen päätettiin n ) , että Kallion kirjaston kellarissa olevat ripaputket saatiin 
luovuttaa työväenopiston kuivaushuoneissa käytettäviksi. 

Kaupunginhallitus päätti12) alistaa tutkittavakseen ja samalla hyväksyä suomen-
kielisen työväenopiston johtokunnan päätöksen työväenopistotalon huoneistojen luo-
vuttamisesta Työväen urheiluliiton liittojuhlien osanottajien majoittamiseen. 

Herttoniemeläisten ammattikoululaisten koulumaksut. Viitaten päätökseen v:lta 1936, 
jonka mukaan Helsingin maalaiskunta oli suostunut maksamaan Herttoniemen koulu-
piirin jatkokouluikäisten lasten koulunkäynnistä aiheutuvat koulumenot ja koulumatkat 
silloin kun nämä kävivät kaupungin jatkokouluissa, jolloin oppilaat itse saivat valita, 
halusivatko he käydä kansakoulun jatkokoulua vai ammattikoulua, eräs Herttoniemessä 
asuva valmistavan poikain ammattikoulussa v:n 1946 kevätlukukaudella käynyt oppi-
las oli esittänyt kansakoulujen kansliassa laskun matkakuluistaan vedoten aikaisemmin 

, vallinneeseen valintaoikeuteen. Kaupunginhallitus päätti13) tällöin kehoittaa suomen-
ja ruotsinkielisten kansakoulujen sekä ammattiopetuslaitosten johtokuntia suorittamaan 
tarverahoistaan Herttoniemessä asuville jatkokouluikäisille oppivelvollisille, jotka v:n 

Khs 16 p. toukok. 1 602 §. — 2) S:n 10 p. tammik. 188 §. — 8) S:n 25 p. huhtik. 1 362 §. — 
4) S:n 23 p. toukok. 1 708 §. — 5) S:n 4 p. huhtik. 1 125 §. — 6) S:n 5 p. jouluk. 3 497 § 
ja 1? p. jouluk. 3 574 §. — 7) S:n 21 p. maalisk. 1 014 §. — 8) S:n 4 p. huhtik. 1 128 §. — 
•) S:n 10 p. tammik. 183 §. —1 0) S:n 14 p. marrask. 3 248 §. —-11) S:n 21 p. maalisk. 1015 § .— 
12) S:n 2 p. toukok. 1410 §. —1 3) S:n 5 p. jouluk. 3 485 §. 
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1946 kevätlukukaudella olivat käyneet kaupungin ammattikouluissa, korvausta sen mu-
kaan kuin Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuusto v. 1936 oli päättänyt. Samalla 
päätettiin, että tätä ei ollut ulotettava muihin liitosalueen oppilaisiin. 

Kirjapainokoulu. Merkittiin *) tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön suostuneen 
kaupunginhallituksen anomukseen saada kertomusvuoden syksynä järjestää kirjapaino-
koulussa neljä viikkoa kestävät erikoiskurssit maaseutulaisille. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oli ilmoitta-
nut, että valmistavaan poikien ammattikouluun oli v:n 1945 joulukuussa ostettu rauta-
sorvi 175 000 mk:n hinnasta, johon kauppa- ja teollisuusministeriö oli myöntänyt avus-
tusta 75 % eli 131 250 mk. Koska koululla oli koneen ostoa varten käytettävissään vain 
20 000 mk, oli puuttuva 23 750 mk:n erä suoritettu koulun työpajan töistä saaduista tu-
loista. Kaupunginhallitus päätti 2) tämän johdosta oikeuttaa ammattiopetuslaitosten 
johtokunnan käyttämään valmistavan poikain ammattikoulun v:n 1945 tulomäärä-
rahasta Oppilastyöt 23 750 mk kyseisen rautasorvin ostamiseen sekä huomauttaa johto-
kunnalle, että sen olisi ennen ostoa ollut hankittava kaupungin päättävien viranomaisten 
lupa. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi3) 6 500 mk ilmasähkö johdon 
korjaamista varten valmistavan poikain ammattikoulun työpajassa. 

Pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 4) 6 596 mk sähköjohdon vetämisestä erääseen valmistavan poikain ammatti-
koulun sorvin moottoriin johtuneisiin kustannuksiin. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi 5) 75 000 mk Pietarinkadun 6:ssa olevan valmistavan poikain ammatti-
koulun työpajan kaasujohdon yhdistämistä varten kaasuverkkoon. 

Pääluokkaan Opetustoimi kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 6) 20 000 mk palotarkastuksessa määrättyjen korjaustöiden suorittamiseen valmista-
van poikain ammattikoulun talossa. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan tehtyä kaupunginhallitukselle esityksen huo-
neiston järjestämisestä valmistavassa poikain ammattikoulussa järjestettäviä valimo-
työntekijäin kursseja varten kaupunginhallitus päätti 7) kehoittaa johtokuntaa sopimaan 
kiinteistötoimiston talo-osaston kanssa tarvittavan suuruisen huonetilan vuokraamisesta 
tarkoitusta varten Kansakoulukadun ammattikoulutalosta sekä aikanaan tekemään 
kaupunginhallitukselle esityksen määrärahan myöntämisestä huoneiston tilitysvuokran 
maksamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa rakennustoimistoa suorittamaan ne korjaus-
työt, jotka aiheutuivat valmistavan poikain ammattikoulun työpajan ns. takopajan liit-
tämisestä nykyisin oppilasruokalana käytettyyn huoneeseen sekä myöntää tarkoitusta 
varten 12 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan, niitä ylittäen. 

Valmistavan poikain ammattikoulun työpaja päätettiin 9) sallia luovuttaa Helsingin 
teknillisen oppilaitoksen käyttöön kertomusvuoden kevätlukukauden ajaksi tiistaisin 
ja keskiviikkoisin klo 16—19 ehdoin, että oppilaitos hankki itse tarpeelliset tarveaineet 
ja suoritti korvauksen sähkövirran käytöstä ja siivouksesta koulun rehtorin arvioinnin 
mukaan. 

Sen johdosta, että valmistavassa poikain ammattikoulussa oli väitetty esiintyneen 
väärinkäytöksiä sikäli, että oppilaiden ruokaan oli sekoitettu vettä, kaupunginhallitus 
päätti10) kehoittaa kaupunginlakimiestä suorittamaan tutkimuksen asiassa. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oli esittänyt, 
että valmistavaan tyttöjen ammattikouluun saataisiin pyrkijöiden suuren lukumäärän 
vuoksi perustaa neljäs pukuompeluluokka I osastolle. Kaupunginhallitus päätti n ) 
hyväksyä mainitun luokan perustamisen kertomusvuoden syyslukukauden alusta lukien 
ja kehoittaa johtokuntaa aikanaan tekemään uuden esityksen kertomusvuoden määrä-
rahan ylittämisestä muiden mahdollisten ylitysten yhteydessä sekä harkitsemaan mitä 

l) Khs 21 p. helmik. 601 § ja 14 p. maalisk. 893 §. — 2) S:n 21 p. helmik. 622 § .— 8 ) S:n 
9 p. toukok. 1 534 §. — 4) S:n 25 p. heinäk. 2 246 §. — 5) S:n 10 p. lokak. 2 890 § .— 6 ) S:n 
11 p. huhtik. 1 253 § .— 7 ) S:n 29 p. elok. 2 490 §. —8) S:n 1 p. elok. 2 298 §. — 8) S:n 21 p . 
helmik. 604 §. —1 0) S:n 31 p. tammik. 441 § ja 21 p. helmik. 599 §. — n ) S:n 12 p. syysk. 
2 604 §. 
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ifttuta kustannuksia tästä toimeenpiteestä v. 1947 johtui ja tekemään siitä esityksen ta-
'idusarVioehdotuksensa täydentämiseksi. ' 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun 'talousoppilailta kannettava ateriamaksu mää-
rättiin 5 mk:ksi aterialta. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 2) 17 000 mk sähkölie-
sien hankkimiseen valmistavan tyttöjen ammattikoulun laboratorion keittiöön. ^ 
7 Ammattiopetuslaitosten johtokunnan anottua, että kaupunginhallitus ryhtyisi asian-
niukäisiin toimenpiteisiin valmistavan tyttöjen ammattikoulun voimistelusalin aikoinaan 
"pommituksissa särkyneiden ikkunalasien uusimiseksi kaupunginhallitus päätti 3) johto-
kunnalle ilmoittaa, että mainitut korjaustyöt tultaisiin lähiaikoina suorittamaan. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun huoneita luovutettiin 4) erinäisin ehdoin kurssi-
toimintaan ja majoitustarkoituksiin. 

Ammattikoulujen valtionavut. Merkittiin 5) tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön 
myöntäneen valtionapua v:n 1945 syyslukukaudeksi valmistavalle poikain ammatti-
koululle 972 000 mk ja yleiselle ammattikoululle 166 150 mk sekä kertomusvuoden kevät-
lukukaudeksi kirjapainokoululle 166 560 mk ja lisäystä v:lle 1945 24 000 mk. 

K. H. Renlundin ja R. Heimbergerin rahastojen korkovarojen käyttö. K. H. Renlun-
din ja R. Heimbergerin palkintorahastojeri korkovaroista myönnettiin 6) kertomus-
vuonna suomenkieliselle työväenopistolle 1 943 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 
653 mk, yleiselle ammattikoululle 1 594 mk, kirjapainokoululle 837 mk ja taideteollisuus-
keskuskoululle 1 088 mk. 
: G. Pauligin ja C. F. Ekholmin rahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus 
päätti 7), ettei G. Pauligin lahjoitusrahastosta éikä C. F. Ekholmin stipendirahastosta 
kertomusvuonna jaeta avustuksia vaan että kertyneet korkovarat siirretään myöhem-
min jaettaviksi. 

Kotitaloustoiminta. Kotitalouslautakunnalle päätettiin8) myöntää ennakkovaroja 
2 000 mk neuvojaa kohden kerrallaan. 

Kaupunginhallituksen v:n 1945 käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin myönnettiin9) 4 050 mk ja kertomusvuoden vastaavista käyttövaroista 
5 400 mk Mäkelänkadun 45:ssä olevan opetuskeittiön korotetun vuokran maksamiseen. 

Kotitalouslautakunnalle myönnettiin 10) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
25000 mk suomenkielisen työväenopiston talossa suoritettavia sähkötöitä varten. 

' Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiinn), niitä ylittäen, yh-
teensä 21 746 mk kotitalouslautakunnalle käytettäväksi maan muiden kotitalouslauta-
kuntien edustajien välisten neuvottelupäivien järjestämiseen. 
. Helsinginkadun 26:ssa oleva opetuskeittiö päätettiin12) luovuttaa lukuvuodeksi 

1.946/47 kahtena päivänä viikossa kouluhallituksen toimeenpanemia kansakoulunopet-
tajien lisäkursseja varten ehdoin, että tästä maksettiin 5 000 mk:n vuokra lukuvuodelta 

J a että kurssien järjestäjä suoritti korvauksen siivouksesta, lämmöstä ja valaistuksesta. 
: Talouskurssien avustaminen. Föreningen för upprätthållandet av en hushållsskola i 

'.Helsingfors nimiselle yhdistykselle myönnettiin 13) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 33 900 mk:n avustus kotitalouskurssien järjestämistä vartem 

Lauttasaaren yhteiskoulu. Kaupunginhallitus päätti14) kirjelmitse ilmoittaa Lautta-
saaren yhteiskoulun kannatusyhdistykselle, ettei kaupungilla Huopalahden kunnan oi-
keudenomistajana ollut mitään Lauttasaaren kunnalliseen yhteiskouluun kohdistuvia 
Vaatimuksia tai oikeuksia ja että kaupunginhallitus omalta osaltaan hyväksyi mainitun 
yhteiskoulun siirtymisen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistykselle. 

Lastentarhat. Opettaja E. L. Hårdh oikeutettiin 15) nauttimaan täydet palkkaetunsa 
¡hänelle opintoja varten myönnetyn virkaloman ajalta ehdoin, että hän virkavapauden 
päätyttyä pysyi vähintään vuoden kaupungin palveluksessa tai muussa tapauksessa pa-
lautti kyseiseltä ajalta nostamansa palkan takaisin kaupungille. Opettaja S. A. E, Si-
vénille myönnettiin 16) palkatonta virkalomaa Yhdysvaltoihin tehtävää opintomatkaa 

Khs 3 p. lokak. 2 778 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 1 520 §. — 3) S:n 1 p. elok. 2 297 §. — 
4) S:n21 p. maalisk. 1 012 §, 16 p. toukok. 1 595 § ja 3 p. lokak. 2 784 §. — 5 ) S:n 24 pt. tam-

;mik. 303 § ja 13 p. kesäk. 1 931 §. — 6 ) S:n 2 p. toukok. 1461 § .— 7 ) S:n 8 p. élok. 2 313 § 
ja 31 p. lokak. 3 119 §. — 8 ) S:n 12 p. syysk. 2 563 §. — 9 ) S:n 10 p. tammik. 177 §. — 10)!S:n 
11 p. heinäk. 2 182 §. — «) S:n 20 p. kesäk. 2 018 § ja 27 p. jouluk. 3 663 §. — 12) S:n 5 p. 
syysk. 2 545 §. — 13) S:n 31 p. tammik. 442 §. — 14) S:n 17 p. lokak. 2 955 §. — 15) S:n 21 p. 
helmik. 611 § ja 7 p. maalisk. 829 §. —1 6) S:n 1 p. elok. 2 301 §. ' 
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värten ja äpulastentärha Aulan johtaja T. "V. Särkijärvi oikeutettiin i) nostamaan täy-
det palkkaetunsa Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten saamansa virkavapauden 
ajalta. Edelleen lastentarhain johtokunta oikeutettiin 2) lähettämään lastentarhain apu-
laistarkastaja ja kaksi lastentarhanopettajaa Jyväskylässä heinäkuun 5—7 p:nä pidettä-
vään lastensuojelu väen kesä-kokoukseen ja laskuttamaan jäljestäpäin heidän matkansa 
kaupungin matkustussäännön mukaan. 

: Kaupunginhallitus päätti3) korottaa Kanta-Helsingin lastentarhojen ja niihin liitty-
vien laitosten ennakko varojen yhteismäärän 519 000 mk:aan lastentarhain johtokunnan 
erittelyn; mukaisesti ja oikeuttaa laitokset lastentarhain tarkastajan harkinnan mukaan 
palkanmaksuja varten ylittämään kyseisiä määriä enintään 50 % :11a. 

Ennakkovaroja myönnettiin4) Munkkiniemen lastentarhalle 23 000 mk ja Lautta-
Säaren lastentarhalle 10 000 mk kuukaudessa oikeuksin erikoisen tarpeen vaatiessa ylit-
tää näitä määriä enintään 50 %:lla. 

;}! Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
myönnettiin 72 300 mk 5) Munkkiniemen lastentarhan huoneiston tilitysvuokran maksa-
miseen sekä 8 400 mk 6) Lauttasaaren lastentarhan ja 17 760 mk 7) lastentarha Onnelan 
huoneistojen korotettujen vuokrien maksamiseen. 

Opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 6), niitä ylittäen, 6 000 mk korjaustöiden suorittamiseen Lauttasaaren lastentarhan 
huoneistossa. 

I Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen myönnettiin 8) 86 000 
mk päällysvaatenaulakoiden, puistokeinun j a kiipeily välineiden hankkimiseen Leppäsuon 
lastentarhaan. 

:i Kaupunginhallitus päätti9) hyväksyä piirustukset ja laajennusohjelman, joka koski 
Munkkiniemessä olevaa ns. Kaartintorppaa, johon sikäläinen lastentarha ja seimi oli 
sijoitettu, mutta jättää esityksen laajennustöiden suorittamisesta myöhemmin tehtävän 
uuden esityksen varaan. 

Lastentarhain johtokunnan huomautettua, että Snellmaninkadun 19:ssä sijaitsevalla 
Virkkulan lastentarhalla ei ollut minkäänlaista pihamaata, mikä suuresti vaikeutti las-
tentarhan ja varsinkin sen kokopäiväosaston toimintaa, kaupunginhallitus päätti 10) 
johtokunnalle ilmoittaa, että Virkkulan lastentarhan ulkoilua varten oli saatu toistaiseksi 
epävirallinen lupa käyttää vastapäätä olevien valtion sairaalain pihamaata. 

! Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön esitykseen, joka koski hoitopaikkojen jär-
jestämistä ansiotyössä olevien äitien lapsille, kaupunginhallitus päätti u ) ilmoittaa, että 
kaupunki tuli niin pian kuin olosuhteet sen sallivat lisäämään hoitopaikkoja niitä lapsia 
varten, joiden sijoittaminen päiväkoteihin oli välttämätöntä samoin kuin myös hoito-
paikkoja normaalilasten tarhoissa. ; 
r. . Käpylän sosialidemokraattisen naisyhdistyksen tehtyä esityksen lastentarhojen 
ym. järjestämisestä Käpylään kaupunginhallitus päätti l 2) kehoittaa yleisten töiden 
lautakuntaa yksissä neuvoin kiinteistölautakunnan ja lastentarhain johtokunnan kanssa 
tutkimaan mahdollisuuksia rakentaa tehdasvalmisteisia puutaloja lastentarhoja varten 
Käpylän ja Koskelan alueelle. 

Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa lastentarhain johtokunnan myöntämään Man-
nerheimin lastensuojeluliiton Pakinkylän osastolle 90 000 mk:n suuruisen avustuksen 
opetustoimen pääluokan lukuun Lastentarhat sisältyvästä määrärahasta Tapanilan ja 
Pakila—Pirkkolan lastentarhat yhdistyksen Pakilassa ylläpitämää lastentarhaa varten 
kertomusvuonna, 
iRi Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 14) 10 000 mk yhteisesti 
Helsingin suomalaiselle lastentarhaopettajayhdistykselle ja Helsingfors svenska barn-
trädgardslärarinneförening yhdistykselle toukokuun 30 p:n ja;kesäkuun 4 p:n välisenä 
aikana toimeenpantavien lastentarhanopettajien luentopäivien avustamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti15), että Ruotsista lahjatavaralähetyksenä saapunut 150 

Khs 31 p. lokak. 3 123 §. — 2) S:n 4 p. heinäk. 2 131 §. 8) S:n 3 p. tammik. 26 §. — 
4) S:n 17 p. tammik. 210 §. — 5) S:n 16 p, toukok. 1 606 §. — 6 ) S:n 11 p. huhtik. 1 254 §. — 
7) S:n 3 p. tammik. 60 §. — S:n 12 p. jouluk. 3 567 §. — 9) S:n 10. p. lokak. 2 882 §,-r-
w) 'S:n 7 p. helmik. 511 §.— u ) S:n 28 p. maalisk. 1 077 §. —1 2) S:n 23 p. maalisk. 1 078 
l3)'"S:n 20 p. kesak. 2 011 §• —1 4) S:n 23 p. toukok. 1 713 §. — ") S:n 31 p. tammik. 395 §. 
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kg karamelleja annettaisiin lastentarhain kanslian toimesta lastentarhoissa hoidettavina 
oleville lapsille jaettaviksi. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaksi kirjastoapulaista oikeutettiin x) nauttimaan osa palkka-
eduistaan heille opintoja varten myönnetyn virkavapauden ajalta ehdoin, että he jäivät 
kaupungin palvelukseen vähintään vuodeksi virkavapauden päätyttyä tai muussa ta-
pauksessa suorittivat siltä ajalta nostamansa palkan takaisin. Täydet palkkaedut myön-
nettiin 2) haarakirjastonhoitajalle ajalta, jolloin hän osallistui Suomen kirjastoseuran 
edustajana Sveriges allmänna biblioteksförening nimisen yhdistyksen kesäkokoukseen 
Kalmarissa sekä neljälle kirjastovirkailijalle ajalta, jolloin he osallistuivat Ruotsissa pi-
dettäviin pohjoismaisiin kirjastokursseihin. Toinen haarakirjastonhoitaja oikeutettiin3) 
niinikään nauttimaan täydet palkkaetunsa Suomen nuoriso-opistossa Mikkelissä pidettä-
vien opintokerho-ohjaajien kursseihin osallistumista varten saamansa virkaloman ajalta, 
minkä lisäksi hänelle myönnettiin 1 000 mk:n avustus kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. 

Kaupunginkirjaston johtokunta oikeutettiin4) pitämään 100mk:n suuruisia vaihto-
kassoja Munkkiniemen, Malmin, Lauttasaaren, Kulosaaren, Herttoniemen, Haagan, 
Oulunkylän, Pakilan, Puistolan, Tapanilan, Pitäjänmäen ja Puotinkylän haarakirjas-
toissa. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista = myönnettiin 5) 117 200 mk Kaihon haarakirjaston valaistuslait-
teiden uusimista varten. 

Kaupunginhallitus päätti6), että Lauttasaaren ja Munkkiniemen haarakirjastojen 
irtaimistoa ei enää palovakuuteta. 

Kaupunginkirjaston haarakirjastojen huoneistojen kertomusvuoden vuokrien ja 
vuokrankorotusten maksamiseen myönnettiin 7) yhteensä 28 938 mk kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti 8) antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi suorituttaa 
Riihitien talossa n:o 12—14 sijaitsevassa Munkkiniemen haarakirjaston huoneistossa 
huoneiden järjestelyä koskevat muutostyöt ehdoin, että ne suoritettiin ennen kuin osa 
mainitun haarakirjaston hallitsemasta huonetilasta luovutettiin palolaitokselle. 

Kiinteistölautakunnan tehtäväksi annettiin 9) tutkia mitä mahdollisuuksia Munkki-
niemessä olisi saada kaupunginkirjaston käytettäväksi toinen tilavampi huoneisto. 

Neuvostoliitolle vihamielinen kirjallisuus. Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa kaik-
kia kaupungin laitoksia lähettämään luettelon kirjastoissaan olevista teoksista ja aika-
kauslehdistään kaupunginkirjastolle, jonka oli merkittävä näihin luetteloihin ne teokset, 
jotka oli katsottava Neuvostoliitolle vihamielisiksi, minkä jälkeen laitosten oli poistettava 
tällainen kirj allisuus kirj astoistaan. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginmuseon johtokunnan tiedusteluun päätet t i inn) il-
moittaa, että museon vartijat oli edelleen palkattava tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 12),niitä ylittäen, 6 000 mk kaupunginmuseon karttojen ja piirustusten sekä puku-
jen säilytystilain järjestämiseen. 

Munkkiniemen ja Haagan korkokuvamallin ja Suurkirkon kipsimallin säilyttäminen. 
Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
myönnettiin 13) 2 000 mk Munkkiniemen ja Haagan korkokuvamallin ja Suurkirkon kip-
simallin säilytystilan vuokran maksamiseen Hertonäs Museumille kertomusvuoden mar-
raskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginorkesterin ennakko varojen määrä päätettiin 14) korot-
taa 60 000 mk:aan. 

!) Khs 10 p. tammik. 180 §, 21 p. helmik. 598 § ja 13 p. kesåk. 1 938 §. — 2) S:n 2 p. tou-
kok. 1 465 § ja 5 p. syysk. 2 546 § .— 3 ) S:n 13 p. kesåk. 1 936 §. — 4) S:n 21 p. helmik. 539 §.— 
*) S:n 4 p. huhtik. 1 132 § .— 6 ) S:n 11 p. huhtik. 1 257 § ja 12 p. syysk. 2 564 §. — 7 ) S n 3 p. 
tammik. 28, 30 ja 61 § sekå khn jsto 26 p. kesåk. 6 117 §. — 8) Khs 5 p. jouluk. 3 484 §. — 
9) S:n 19 p. jouluk. 3 619 §. —1 0) S:n 27 p. kesåk. 2 064 §. — «) S:n 6 p. kesåk. 1 824 §. — 
12) S:n 13 p. kesåk. 1934 §. —1S) S:n 14 p. marrask. 3 222 §. — 14) S:n 17 p. tammik. 207 §. 
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Musiikkilautakunnan ilmoitettua päättäneensä julkaista kaupunginorkesterin kon-
sertti-ilmoitukset Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti, 
Uusi Suomi ja Vapaa sana nimisissä sanomalehdissä kaupunginhallitus päätti kehoittaa 
musiikkilautakuntaa julkaisemaan mainitut ilmoitukset myös Iltasanomat, Nya pressen 
ja Työkansan sanomat nimisissä sanomalehdissä. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin 2) kertomusvuoden aikana harkintansa mukaan luo-
vuttamaan maksutta kaupunginorkesteria hyväntekeväisyystilaisuuksiin. 

Merkittiin 3) tiedoksi opetusministeriön myöntäneen kaupungille 100 000 mk kaupun-
ginorkesterin toiminnan tukemiseen v:lta 1945, minkä ohessa musiikkilautakunnan tehtä-
väksi annettiin jättää ennen maaliskuun 1 p:ää ministeriölle sen vaatima selostus varojen 
käytöstä. 

Katukonserltien järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti 4) omasta puolestaan suostua 
Suomen muusikkojen liiton Helsingin osaston anomukseen saada järjestää ns. katukon-
sertteja kaupungin alueella kertomusvuoden syyskuun 21 p:n ja 29 p:n välisenä aikana. 

Malmin musiikkiyhdistyksen avustaminen. Malmin musiikkiyhdistyksen toiminnan 
tukemiseen myönnettiin 5) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 25 000 mk. 

Esikaupunkikuntien myöntämät avustukset. Kaupunginhallitus päätti 6), että esikau-
punkikuntien mahdollisesti myöntämien, mutta suorittamatta jääneiden avustusten 
maksamisesta, päätetään kussakin tapauksessa erikseen sekä että tällä kerralla myönne-
tään Lauttasaaren orkesteriyhdistykselle 25 000 mk:n suuruinen avustus kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1945 korkovarat päätettiin 7) 
käyttää siten, että R. Ahlströmin musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnalle ja Suomen 
taideakatemialle kummallekin annettiin 73 412 mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Fin-
lands svenska författarförening yhdistykselle kummallekin 36 706 mk. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan 8), Suomen taideakatemian 9), Suomen kirjai-
lijaliiton 10) ja Finlands svenska författarförening u ) yhdistysten selostukset kertomus-
vuonna saamiensa korkovarain käytöstä merkittiin tiedoksi. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus myönsi 120 000 
mk 12) kaupunginvaltuuston puheenjohtajien muotokuvasarjaan tilatun, taiteilija E. Rau-
talan maalaaman, kaupunginjohtaja E. Hj. Rydmanin muotokuvan tekijäpalkkion maksa-
miseen ja 8 600 mk 13) mainitun muotokuvan kehystämiskustannuksiinsekä 92 500 mk 14) 
eri taiteilijain Helsinki-aiheisten maalausten ostoon. 

Historiatoimikunnan määrärahojen käyttö. Historiatoimikunta oikeutettiin 15) käyt-
tämään v:n 1939 ja 1940 talousarvion pääluokan Sekalaiset yleiset menot lukuun Erinäiset 
määrärahat sisältyviä siirtomäärärahoja Helsingin kaupungin historiatoimikunnan käy-
tettäväksi vielä kertomusvuoden aikana. 

Helsinki-seura. Sen johdosta, että Helsingin historiayhdistys v:n 1946 alusta lukien 
oli lopettanut itsenäisen toimintansa ja yhtynyt Helsinki-seuraan, Helsinki-seura oli 
anonut, että se saisi nostaa Helsingin historiavhdistyksen toiminnan tukemiseen v:n 1945 
talousarvioon merkityn 13 200 mk:n suuruisen avustuksen, jonka yhdistys oli jättänyt 
nostamatta. Kaupunginhallitus päätti 16) suostua anomukseen. 

Helsinki-seuralle myönnettiin 17) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista, niitä 
ylittäen, 15 000 mk seuran toimesta Senaatintorilla järjestettävän uudenvuodenvastaan-
ottotilaisuuden aiheuttamien kustannusten peittämiseen. 

Helsingin sanomalehtimiesyhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista myönnettiin18) Helsingin sanomalehtimiesyhdistykselle 30 000 mk:n 
suuruinen avustus tukholmalaisten sanomalehtimiesten vierailun järjestämistä varten. 

!) Khs 14 p. maalisk. 892 §. — 2) S:n 10 p. tammik. 175 §. — 3) S:n 7 p. helmik. 505 §. — 
4) S:n 19 p. syysk. 2 706 §. — 5 ) S:n 13 p. kesäk. 1880 §. — 6 ) S:n 6 p. kesäk. 1 792 §. — 7) S:n 
21 p. maalisk. 1 004 §. — 8 ) S:n 27 p. kesäk. 2 068 §. — 9 ) S:n 5 p. syysk. 2 539 §. — 10) S:n 
13 p. kesäk. 1 933 §. — ") S:n 2 p. toukok. 1 460 §. —12) S:n 10 p, lokak. 2 841 §. — 18) S:n 3 p. 
lokak. 2 749 §. —1 4) S:n 16 p. toukok 1 552 § ja 23 p. toukok. 1 669 §. — 15) S:n 10 p. tammik. 
140 §. — 16) S:n 12 p. syysk. 2 550 §. — 17) S:n 5 p. jouluk. 3 431 §. — 18) S:n 25 p. heinäk. 
2 190 §. 


