
55 1. Kaupunginvaltuusto 

Toivolan koulukoti. Toivolan koulukodin maataloustöiden ohjaajan viran siirtämistä 
37 palkkaluokasta 34:nteen koskeva esitys evättiin 1). 

Entisen Bengtsärin koulutilan vastainen käyttö. Koska maanlunastusviranomaisilta 
oli saatu tietää, että entisestä, kaupungin omistamasta Bengtsärin koulutilasta tultaisiin 
lohkaisemaan huomattava osa asutustarkoituksiin ja koska lisäksi oli saatu tietää, että 
mainittua tilaa voitaisiin pitää ns. rappiotilana ja ottaa se kokonaankin asutustarkoituk-
siin, kaupunginhallitus oli asettanut 2) komitean laatimaan suunnitelmaa koulutilan 
käytöstä. Komitean suoritettua tehtävänsä ja annettua asiasta mietintönsä, jossa tehtyi-
hin ehdotuksiin lastensuojelulautakunta oli yhtynyt, kaupunginvaltuusto kaupungin-
hallituksen ehdotuksesta päätti3), että entisen Bengtsärin koulutilan kantatila luovute-
taan lastensuojelulautakunnan hallintoon käytettäväksi suojelukasvatuksellisista syistä 
yhteiskunnan haltuun otettujen poikien työsiirtolana sekä että lastensuojelulautakuntaa 
kehoitetaan ryhtymään tästä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Avustukset. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 4) ylittämään kertomusvuoden talo-
usarvion pääluokan Lastensuojelu lukuun Avustukset sisältyvää Maitopisarayhdistyksen 
avustusmäärärahaa enintään 334 660 mk yhdistyksen neuvolain lääkärinpalkkioiden 
korottamista varten. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin, niitä ylittäen, 300 000 
mk:n 5) avustus Helsingin kaupunkilähetyksen Kilossa olevan lastenkotirakennuksen 
korjaamiseen ja laajentamiseen, 1 107 000 mk:n6) avustus Helsingin diakonissalaitoksen 
ylläpitämän Pitäjänmäen lastenkodin toiminnan aiheuttaman tappion peittämiseen ja 
1 474 953 mk :n 7) avustus Hyvösen lastenkodin kertomusvuoden arvioidun tappion peit-
tämiseen. 

Hyvösen lastenkodin perustajan sokealle sisarelle, rouva E. Koskiselle myönnetty 8) 
1 000 mk:n suuruinen kuukausiavustus päätettiin9) korottaa tammikuun 1 p:stä 1947 
lukien 2 500 mkraan. 

Lasten päiväkotien järjestämistä koskeva vtn Keinosen ym. aloite päätettiin10) lähettää 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Asumus- ja avioerolasten hoitoa koskeva vtn Leivo-Larssonin ym. aloite päätettiin n ) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston v:n 1946 tarverahoja päätettiin12) sallia ylittää 
23 302 mk sekä kertomusvuoden määrärahoja Kesälomasijaiset 11 807 mk, Valaistus 200 
mk, Siivoaminen 350 mk ja Tarverahat 32 000 mk. 

Työnvälitystoimisto. Merkittiin13) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön tammikuun 9 p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen14) työnväli-
tystoimiston ohjesäännön muuttamisesta. 

Työnvälitystoimiston ravintolaosaston johtajan virka päätettiin15) kertomusvuoden 
syyskuun 1 p:stä lukien siirtää 20 palkkaluokasta 22 palkkaluokkaan sekä merimiesosas-
ton johtajan virka 24 palkkaluokasta 22 palkkaluokkaan. Päätös alistettiin sosiaaliminis-
teriön palkkaosaston hyväksyttäväksi. 

Työn välityslautakunnan ilmoitettua, että maatalousosastolla, joka aloitti toimintansa 
erikoisosastona v. 1938 ei enää toistaiseksi ollut edellytyksiä menestyksellä toimia erikois-
osastona, koska helsinkiläisiä ei sanottavasti nykyoloissa voitu sijoittaa maataloustöihin, 
kaupunginvaltuusto työn välityslautakunnan esityksestä päätti16) tehdä kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle esityksen työnvälitystoimiston erikoisosastona toimivan maa-
talousosaston lakkauttamiseksi. 

Kvsto 4 p. kesäk. 347 § .— 2) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 152. — 3 ) Kvsto 26 p. helmik. 
137 §; kvston pain. asiakirj. n:o 3. — 4) Kvsto 23 p. huhtik. 272 §. — 5) S:n 19 p. maalisk. 
174 §. — 6) S:n 21 p. toukok. 297 §. — 7 ) S:n 3 p. syysk. 449 §. — 8) Ks. v:n 1943 kert. I osan s. 
34. .—9) Kvsto 18 p. kesäk. 389 §. — 10) S:n 15 p. lokak. 588 §. — n ) S:n 12 p. marrask. 639 §. — 
12) S:n 12 p. helmik. 104 § ja 26 p. marrask. 670 §. — 13) S:n 12 p. helmik. 71 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 5. — 14) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 65. — 15) Kvsto 3 p. syysk. 439 §. — 
16) S:n 24 p. syysk. 514 §. 
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Kaupunginvaltuusto päätti siirtää talousarvion pääluokan Opetustoimi lukuun Kan-
sakoulujen yhteiset menot kuuluvan määrärahan Ammatinvalinnan oppaiden julkaisemi-
nen työnvälitystoimiston käytettäväksi sekä suostua siihen, että mainittua määrärahaa, 
ammatinvalinnan oppaiden julkaisemisen ohella, saatiin käyttää myös ammatinvalinnan 
ohjausta tarkoittavien elokuvien valmistukseen. 

Työn välityslautakunnan ja sen toimiston v:n 1946 määrärahoja Lämpö ja Tarverahat 
päätettiin 2) sallia ylittää vastaavasti 6 635 mk ja 73 407 mk. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle annet-
tavissa lausunnoissaan kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa puoltavansa seuraavia ano-
muksia työnvälityksen harjoittamisesta: Suomen laboranttiliiton anomusta saada edelleen 
kertomusvuoden loppuun välittää maksutta laboratoriotyöpaikkoja jäsenilleen3); Suo-
men sairaanhoitajatarliiton anomusta saada edelleen välittää työpaikkoja jäsenilleen siten, 
että korvauksena kuluistaan liitto kantaa välityksestä yksityissairaanhoitajattaren toi-
meen 5 mk hoitovuorokautta, -päivää tai -yötä kohden, sairaskäynniltä 2 mk sekä muusta 
välityksestä 50 mk välitykseltä 4); Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen anomusta saada 
välittää työpaikkoja jäsenilleen siten, että korvauksena välityskustannuksista kannetaan 
5 mk:n toimitusmaksu välitettyä työpäivää kohden4); Suomen rakennusmestariliiton 
anomusta saada edelleen harjoittaa maksutonta työnvälitystä jäsenilleen 5); sekä Lääke-
tieteenkandidaattiseuran anomusta saada harjoittaa työnvälitystä jäsenilleen6). 

Kauppateknikkojen yhdistyksen anomuksesta saada harjoittaa työnvälitystä jäsenil-
leen valtuusto päätti 5) antaa epäävän lausunnon. 

Urheilumäärärahat. Seuraavia v:n 1946 urheilumäärärahoja päätettiin 7) sallia ylittää 
alla mainitun verran: erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Urheilu ja ret-
keily kuuluvia urheilu- ja pallokenttien määrärahoja Tarverahat 21 600 mk, Soutustadion 
11 275 mk, Ratsastushalli ja ratsastuskentät 55 300 mk ja Urheilu- ja pallokenttien, hiihto-
ja kelkkamäkien sekä luistin- ja ratsastusratojen ym. korjaus ja kunnossapito nykyisellä 
kaupunkialueella 305 196 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
luvun Urheilukentät määrärahaa Erinäisiä töitä liitosalueiden urheilukentillä ja uima-
rannoilla 809 112 mk. 

Seuraavia kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot lukuun Urheilukentät sisältyviä määrärahoja päätettiin 8) sallia ylittää alla maini-
tuin määrin: Marjaniemi, uimarannan järjestäminen 200 000 mk, Hesperian urheilukenttä, 
siirrettävä pukusuoja 5 000 mk ja Siirrettäviä katsojakorokkeita 10 000 mk. 

Korkeasaari. Kaupunginvaltuusto päätti9) lakkauttaa 33 palkkaluokkaan kuuluvan 
Korkeasaaren kaitsijan viran tammikuun 1 p:stä 1948 lukien. 

Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteen Korkeasaaren liikennettä välittävän 
moottorilautan tilaamisesta valtuusto päätti10) merkitä v:n 1948 talousarvioon 3 642 210 
mk:n suuruisen määrärahan tarkoitusta varten sekä oikeuttaa liikennelaitoksen lauta-
kunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Urheilukenttäalueen varaaminen Lapinniemen puistosta. Urheilu- ja retkeilylautakunta 
oli, huomauttaen, että kaupungin eteläosissa asuvat urheilunharrastajat olivat vuosien 
kuluessa lausuneet valitteluja varsinaisen urheilukentän puutteesta kaupungin etelä-
osassa, tehnyt esityksen 300 tai 350 metrin juoksuradalla varustetun yleisurheilu- ja palloi-
lukentän järjestämisestä ranta-alueelle ent. Ursinin uimalaitoksen kohdalle. Kiinteistö-
lautakunta oli esityksen johdosta tutkinut mahdollisuuksia urheilukentän sijoittamisesta 
ja tällöin tullut siihen tulokseen, että kenttä olisi edullisimmin sijoitettavissa Lapin-
niemen puistoon. Kiinteistölautakunnan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pää t t i u ) 
varata Lapinniemen puistosta Pässinkujan ja suunnitellun Lapinlahdentien väliseltä 
alueelta Kaartin hautausmaan länsipuolella alueen 350 metrin juoksuradalla varustettua 
urheilukenttää varten. 

Koripallokentän rakentaminen Merisataman ranta-alueelle. Kaupunginvaltuusto päät-
ti 12) varata Merisataman ranta-alueelta kiinteistölautakunnan laadituttamaan piirustuk-

l) Kvsto 23 p. huhtik. 273 §. — 2) S:n 2 p. huhtik. 227 §. — 3) S:n 12 p. helmik. 75 §. — 
4) S:n 3 p. syysk. 416 §. — 5) S:n 24 p. syysk. ,501 §. — 6) S:n 26 p. marrask. 643 §. — 7) S:n 
12 p. helmik. 105 ja 111 § sekä 26 p. helmik. 157 §. — 8 ) S:n 5 p. marrask. 604 ja 621 §. — 
9) S:n 3 p. syysk. 438 §. — 10) S:n 24 p. syysk. 530 §; ks. tämän kert. I osan s. 35. — l l ) Kvsto 
8 p. tammik. 12 §. — 1 2) S:n 5 p. marrask. 603 §. 
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seen n:o 2 690 merkityn alueen koripallokenttää varten, jonka alueen täyttäminen oli 
suoritettava täytemaan vastaanottamisella. 

Uimahällin, maauima-altaan ja kahlaamon sijoittaminen kaupungin pohjoisosaan. 
Helsingin työväen uimarit niminen yhdistys oli anonut, että kaupunki varaisi paikan uima-
hallia varten kaupungin pohjoisosaan. Sittemmin oli Helsingin nuorisotyötoimikunta 
esittänyt, että kaupunki ryhtyisi rakentamaan Toukolan ja Olympiakylän väliselle alueelle 
maauima-allasta ja kahlaamoa. Kiinteistölautakunnan tutkittua mahdollisuuksia edellä 
mainittujen laitosten sijoittamiseksi kaupunginvaltuusto sittemmin lautakunnan tekemän 
esityksen mukaisesti päätti1) varata Kumpulan korttelin n:o 930 uimahallia varten sekä 
kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piirustuksen n:o 2 635 mukaisen alueen 
mainitun korttelin luoteispuolelta uima-allasta ja lasten kahlaamoa varten. 

Uimastadionin väliaikainen kunnostaminen. Jotta uimastadionia, jonka rakennustyöt 
v:n 1940 olympialaiskisoja varten olivat jääneet keskeneräisiksi, voitaisiin käyttää uima-
kilpailuihin sekä kilpauimarien harjoituksiin, kaupunginvaltuusto päätti 2) merkitä v:n 
1948 talousarvioon 750 000 mk:n määrärahan uimastadionin kunnostamista varten tila-
päiseen käyttöön sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahan 
etukäteen kertomusvuonna. 

Alueen vuokraaminen verkkopallokenttiä varten. Kaupunginvaltuusto päätti3) oikeut-
taa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin verkkopalloseuralle verkkopallo-
kenttäalueeksi kiinteistötoimiston asemakaavaosaston joulukuun 23 p:nä 1946 laatimaan 
piirustukseen punaisilla rajaviivoilla merkityn, n. 10 450 m2:n suuruisen, asemakaavassa 
urheilupaikaksi merkittävän alueen Etel. Hesperiankadun varrelta Sivutien länsipuolelta 
seuraavin ehdoin: 

1) vuokra-aika alkaa toukokuun 1 p:nä 1947 ja päättyy joulukuun 31 p:nä 1967; 
2) vuosivuokra on 1 000 mk ja suoritetaan vuosittain etukäteen; 
3) yhdistys on velvollinen viiden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta rakenta-

maan alueelle vähintään neljä kenttää ja niihin liittyvät rakennelmat sekä pukusuoja-
rakennuksen, johon saadaan sijoittaa myös kahvi- ja ruokatarjoilutilat kenttien käyttäjiä 
varten; 

4) yhdistys sitoutuu pitämään kentät ja rakennukset vuokra-aikana hyvässä kunnossa 
ja on velvollinen vuokrakauden aikana vuosittain vähintään 7 %:lla kuolettamaan niiden 
rakennuskustannukset. Yhdistys on velvollinen pitämään vuokra-aikana rakennukset 
palovakuutettuina täydestä arvosta. Jos rakennus palaa, yhdistys on velvollinen viipy-
mättä rakentamaan sen uudelleen. Mikäli rakennusta ei kiinteistölautakunnan suostu-
muksella uudelleen rakenneta, tulee palo vakuutussumma kaupungille; 

5) kenttien, rakennelmien ja rakennusten piirustukset on jätettävä ennen rakentamista 
kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi. Mikäli yhdistys haluaa rakentaa uudisrakennuk-
sia vielä viiden ensimmäisen vuokravuoden jälkeenkin, on siihen hankittava erikseen 
kiinteistölautakunnan lupa, jolloin samalla sovitaan näiden uudisrakennusten kuoletta-
misesta; 

6) vuokra-ajan päättyessä alue palautuu kaupungin haltuun ja yhdistyksen sille raken-
tamat kentät, rakennelmat ja rakennukset siirtyvät korvauksetta kaupungin omistukseen. 
Jos vuokrasuhde kaupungin toimenpiteen johdosta päättyy ennen joulukuun 31 p:ää 1967, 
kaupunki on velvollinen suorittamaan yhdistykselle korvauksena silloin vielä edellä sano-
tun mukaisesti kuolettamatta olevien rakennuskustannusten osan; 

7) yhdistys on velvollinen varaamaan vähintään 1/3 pelitunneista viikossa yhdistyk-
seen kuulumattomille henkilöille. Yhdistyksellä on kuitenkin oikeus poiketa tästä mää-
räyksestä kilpailuja pidettäessä; 

8) yhdistyksen on tehtävä ehdotuksensa pelaajilta kannettavista maksuista vuosittain 
viimeistään huhtikuun 15 p:nä kiinteistölautakunnalle, joka urheilu- ja retkeilylautakun-
taa kuultuaan vahvistaa maksut itsekannattavaisuusperiaatteen mukaan huomioonottaen 
suoranaiset kulut, korot, kuoletukset ym.; 

9) aluetta ympäröivien katujen kunnossa- ja puhtaanapito ei kuulu yhdistykselle; 
10) jos yhdistys rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja eikä kolmen kuukauden kuluessa 

huomautuksesta tee vaadittua oikaisua, voi kiinteistölautakunta julistaa vuokraoikeuden 
menetetyksi; 

!) Kvsto 23 p. huhtik. 261 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 260 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 264 §. 
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11) yhdistyksellä on etuoikeus saada alue rakennelmineen vuokralle vuokra-ajan 
umpeen kuluttua, mikäli kaupunki sen silloin edelleen luovuttaa vuokralle tällaiseen 
tarkoitukseen; 

12) yhdistyksen on vuosittain lähetettävä kiinteistölautakunnalle sekä urheilu- ja 
retkeilylautakunnalle toimintakertomuksensa. 

Suomen suurkisojen urheilujuhlien avustaminen. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin 1), niitä ylittäen, Suomen suurkisojen päätoimikunnalle sen Helsin-
gissä kertomusvuoden kesäkuun 29 p:n ja heinäkuun 3 p:n välisenä aikana järjestämien 
urheilujuhlien avustamiseen enintään 700 000 mk maksettavaksi sikäli kun näiden juh-
lien osoitettiin tuottaneen tappiota. 

Kansanhuollon ohjesäännön muuttaminen. Merkittiin 2) tiedoksi kansanhuoltominis-
teriön helmikuun 27 p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen3) kaupun-
gin kansanhuollon ohjesäännön muuttamisesta. 

Kansanhuoltolautakunta ja sen toimisto. Sen jälkeen kun kansanhuollonjohtaja E. K. 
Sirviö oli omasta pyynnöstään vapautettu4) kansanhuollonjohtaj an virasta helmikuun 1 
pistä lukien ja virka julistettu haettavaksi, valittiin5) siihen sittemmin varatuomari 
E. K. Uski. Kansanhuoltoministerit vahvisti6) vaalin maaliskuun 20 p:nä. 

Seuraavia kansanhuoltolautakunnan ja sen toimiston v:n 1946 määrärahoja päätet-
tiin 7) sallia ylittää alla mainituin määrin: Vuokrat 234 181 mk, Siivoaminen 14 594 mk, 
Painatus ja sidonta 265 991 mk, Tarverahat 508 677 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 
13 933 mk ja Ostokorttien jakelu 3 275 878 mk. 

Seuraavia kansanhuoltolautakunnan ja sen toimiston kertomusvuoden määrärahoja 
päätettiin 8) sallia ylittää alla mainituin määrin: Vuokra 234 181 mk, Tarverahat 500 000 
mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 23 190 mk ja Ostokorttien jakelu 3 250 000 mk. 

V äestönsuojelulautakunta. Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettua 9) tammikuun 
15 p:nä 1947 kaupunginvaltuuston päätöksen10) väestönsuojelulautakunnan ohjesäännön 
muuttamisesta, kaupunginvaltuusto päätti n ) ryhtyä mainitun muutoksen edellyttä-
miin toimenpiteisiin ja vapauttaa väestönsuojelulautakunnan puheenjohtajan sekä jäse-
net ja varajäsenet tehtävistään sekä valita väestönsuojelulautakuntaan neljä jäsentä ja 
kolme varajäsentä joulukuun 31 p:nä 1948 päättyväksi toimikaudeksi ja enemmistö-
vaalilla lautakunnan puheenjohtajan samaksi toimikaudeksi. 

Työasiainlautakunta. Työasiainlautakunnan v:n 1946 määrärahoja Tilapäistä työvoi-
maa ja Tarverahat päätettiin 12) sallia ylittää vastaavasti 270 273 mk ja 16 322 mk. 

Asutuslautakunta oikeutettiin 13) ylittämään v:n 1946 tarverahojaan 500 mk. 
Raittiusvalistuslautakunta. Raittiusvalistuslautakuntaan päätettiin 14) perustaa v:n 

1948 alusta lukien 28 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva neuvojan virka. 
Kaupunginvaltuusto päätti 15), ettei raittiusvalistuslautakunnan esitys alkoholi-

juomien tarjoilun supistamisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa antanut aihetta 
toimenpiteisiin. 

Seuraavia raittiusvalistuslautakunnan v:n 1946 määrärahoja päätettiin16) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: Palkkiot 30 500 mk, Tarverahat 3 500 mk ja Raittiusvalistustoi-
minta 17 000 mk. 

Raittiusvalistuslautakunnan kertomusvuoden määrärahaa Raittiusvalistustoiminta 
päätettiin17) sallia ylittää enintään 200 000 mk työmaajuopottelun torjuntatoimintaa 
varten. 

Nuorisotyölautakunnan perustaminen. Opetusministeriö oli v. 1945 kiertokirjelmällä 
kehoittanut mm. kuntien valtuustoja osoittamaan käyttövaroja nuorisotyön tarpeita 
varten, luovuttamaan nuorisojärjestöille leirialueita ja ryhtymään toimenpiteisiin nuorten 
askartelu-, kerho- ja kokoushuoneiden aikaansaamiseksi sekä perustamaan kunnan, 
nuorisojärjestöjen, kodin, koulun ja seurakunnan yhteistyön edistämiseksi kunnallisia 
nuorisotyötoimikuntia. Samoin oli kouluhallitus kiertokirjelmässään korostanut nuoriso-

Kvsto 4 p. kesäk. 350 §. — 2) S:n 2 p. huhtik. 206 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 15. — 
3) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 68. — 4) Kvsto 22 p. tammik. 28 §. — 5) S:n 26 p. helmik. 135 §. — 
6) S:n 2 p. huhtik. 207 §. — 7 ) S:n 26 p. helmik. 151 § ja 19 p. maalisk. 194 §. — 8) S:n 18 p. 
kesäk. 396 §, 15 p. lokak. 573 § ja 12 p. marrask. 633 §. — 9 ) Kunnall. asetuskok. s. 6. —1 0) Ks. 
v:n 1946 kert. I osan s. 68. — xl) Kvsto 19 p. helmik. 123 §; ks. tämän kert. I osan s. 100. — 
12) Kvsto 12 p. helmik. 106 §. — 1 3 ) S:n 22 p. tammik. 47 §. — 1 4 ) S:n 24 p. syysk. 506 §. — 1 5 ) S:n 
24 p. syysk. 520 §. — 16) S:n 22 p. tammik. 48 §. —1 7) S:n 26 p. helmik. 159 §. 
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työn tarpeellisuutta. Kaupunginhallitus oli kiertokirjeiden johdosta pyytänyt lausunnot 
kaupungin kansakoulujen ja työväenopistojen johtokunnilta sekä lastensuojelulautakun-
nalta, jotka kaikki olivat asettuneet kannattamaan kunnallisen nuorisotyötoimikunnan 
asettamista. Kaupunginhallitus oli a s e t t a n u t a s i a a edelleen kehittämään komitean, joka 
saatuaan tehtävänsä valmiiksi oli mietinnössään korostanut, miten välttämätöntä oli 
asettaa erityinen kunnallinen elin sen monipuolisen nuorisotyön keskittämiseksi ja johta-
miseksi, jota kaupungissa jo kauan oli vapaaehtoisesti harjoitettu, sekä tehnyt ehdotuk-
sensa nuorisotyölautakunnan perustamisesta. Kaupunginhallituksen asetuttua komitean 
ehdotuksen kannalle ja tehtyä komitean laatimaan nuorisotyölautakunnan johtosääntö-
ehdotukseen eräitä muutoksia ja laadittua siten kokonaan uuden ehdotuksen kaupungin-
valtuusto hyväksyen kaupunginhallituksen ehdotuksen2) päätti3): 

että Helsingin kaupunkiin asetetaan kunnallinen nuorisotyölautakunta tammikuun 
1 p:stä 1948 alkaen; 

että lautakuntaa koskevat asiat valmistelee ja esittelee kaupunginhallituksessa opetus-
j a sairaala-asiain j ohtaj a; 

että lautakunnan alaiseen nuorisotyötoimistoon perustetaan tammikuun 1 pistä 1948 
lukien 19 palkka- ja II kielitaitoluokkaan kuuluva nuorisoasiamiehen virka ja 38 palkka-
luokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka sekä 40 palkkaluokkaan kuuluva apulaisnuo-
risotyöasiamiehen virka, jonka viimeksi mainitun viran haltijalta vaaditaan täydellinen 
ruotsinkielen ja tyydyttävä suomenkielen kirjallinen ja suullinen taito; 

että vin 1948 talousarvioon merkitään seuraavat määrärahat: Palkkiot 40 200 mk, 
Sääntöpalkkaiset virat 415 800 mk, Vuokra 18 000 mk, Valaistus 4 200 mk, Siivoaminen 
3 000 mk, Kaluston hankinta 65 000 mk ja Tarverahat 15 000 mk; 

että nuorisotyölautakunnalle vahvistetaan johtosääntö kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti; sekä 

että vtn Miettisen aloite 4) nuorisotyölautakunnan asettamisesta ei anna aihetta mui-
hin toimenpiteisiin. 

Nuorisotalon hankkimista 1koskeva vtn Miettisen ym. aloite päätettiin 5) lähettää kau-
punginhallituksen valmisteltavaksi. 

8· Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto päätti6) vin 1948 alusta lukien perustaa kansa-

kouluihin uuden 32 palkkaluokkaan kuuluvan koulupsykologin viran, jonka kaupungin-
hallitus oli oikeutettu täyttämään, ja muuttaa koulupsykiatrinapulaisen viran nimityksen 
koulupsykologiksi. Samalla valtuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen täyttämään 
koulupsykologin viran tilapäisenä jo kertomusvuoden marraskuun 1 pistä alkaen ja suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan suorittamaan tästä aiheutuvat palkkamenot 
suomenkielisten kansakoulujen tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Kaupunginvaltuusto päätti7) tammikuun 1 pistä 1948 lukien perustaa suomenkielis-
ten kansakoulujen kansliaan 40 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran, Munk-
kiniemen kansakouluun 50 palkkaluokkaan kuuluvan siivoojan viran ja Mellunkylän 
kansakouluun 48 palkkaluokkaan kuuluvan siivooja-vahtimestarin viran. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä kaupunginvaltuusto päätti 8), 
että kansakoulujen taloudenhoitaja on oikeutettu täyttämään perustetut 9) kansakoulu-
jen ruoanjakajien virat saatuaan asiasta asianomaisen koulun johtajan lausunnon. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan ehdotettua, että näiden kansakoulujen 
taloudenhoitajan virka, joka kuului 23 palkkaluokkaan, ja johtokunnan sihteerin virka, 
joka oli palkkiovirka, yhdistettäisiin, kaupunginvaltuusto päätti10) lakkauttaa vin 1948 
alusta lukien ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan viran ja perustaa samasta 
ajankohdasta lukien sen tilalle 18 palkkaluokkaan kuuluvan taloudenhoitaja-sihteerin 
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