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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 

Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 152. — 2) Kvston pain. asiakirj. n:o 9 . — 3 ) Kvsto 15 p. lokak. 
563 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 2 9 . — 4 ) Ks.v:n 1946 kert. I osan s. 69. — 5) Kvsto 24 p. syysk. 
534 §. — 6 ) S:n 15 p. lokak. 548 §. — 7 ) S:n 18 p. kesäk. 376 §. — 8) S:n 21 p. toukok. 326 §. — 
9) Ks. v:n 1946 kert. I osan s.71. —1 0)Kvsto 18 p. kesäk. 378 §. 
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viran sekä oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan täyttämään viran sitä 
haettavaksi julistamatta. 

Ruotsinkielisiin kansakouluihin päätettiin elokuun 1 p:stä 1947 lukien perustaa suul-
lisen esitystaidon neuvojan virka ja myönnettiin mainitun viran haltijan palkkaamiseen 
kertomusvuonna 69 000 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palk-
koihin ja palkankorotuksiin. 

Ruotsinkielisiin kansakouluihin päätettiin2) v:n 1948 alusta lukien perustaa uusi 33 
palkkaluokkaan kuuluva kouluhoitajattaren virka. 

Ruotsinkielisiin kansakouluihin päätettiin3) v:n 1948 alusta lukien perustaa uusi 36 
palkkaluokkaan kuuluva veistokalustonhoitajan virka. 

Huomauttaen, että kansakoululaitoksen kustannuksista annettuun lakiin huhtikuun 
29 p:nä 1947 vahvistettujen muutosten kautta kansakoulunopettajien palkkaus oli myös 
Helsingin kansakouluissa kertomusvuoden alusta lukien muutettava nykyisestään sen 
vuoksi, että lain määräämät vähimmäispalkat perheenhuoltajien osalta osittain ja lapsi-
rikkaiden perheiden huoltajain osalta yleisesti ylittivät kaupungin nykyisin maksamat pal-
kat, kaupungin kansakoulujen johtokunnat olivat laatineet edellä mainittuun lakiin perus-
tuvan seuraavan ehdotuksen: 

1) että kaikille opettajille maksetaan vähintään sen palkkaluokan mukainen palkka, 
mihin opettajat tähän asti voimassa olleen kaupungin palkkaluokittelun mukaan ovat 
olleet oikeutettuj a; 

2) että niille jatkokoulun, yläkoulun ja apukoulun opettajille, joiden peruspalkka lain 
määräyksen mukaan kohoaa 13 122 mk:aan, maksetaan 27 palkkaluokan mukainen perus-
palkka ja ikäkorotukset; 

3) että edellä määriteltyjen peruspalkkojen ja ikäkorotusten ohella kaikille siihen 
oikeutetuille maksetaan lain määräämä kasvatusapu; 

4) että vuosisijaisille, avoimen viran hoitajille ja muille ylimääräisille opettajille, paitsi 
kohdassa 5 mainituille, suoritetaan peruspalkkaa ja kasvatusapua kaupunginhallituksen 
aikaisemmin vahvistaman ohjeen määräämässä järjestyksessä samoin perustein kuin vaki-
naisille opettajille; sekä 

5) että virkavapaana olevan opettajan sijaiseksi tai opettajan kuolinpesän puolesta 
toimeen otetulle opettajalle suoritetaan palkkaa kaupunginhallituksen aikaisemmin vah-
vistaman ohjeen määräämässä järjestyksessä sen peruspalkan mukaan, mikä maksetaan 
vastaavan luokkaryhmän sellaiselle opettajalle, joka ei ole oikeutettu lain määräämään 
korkeampaan peruspalkkaan. 

Hyväksyen 4) edellä mainitut ehdotukset astuviksi voimaan kertomusvuoden alusta 
lukien kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kansakoulujen johtokuntia käyttämään ta-
lousarviossa olevia määrärahoja korotettujen palkkojen ja kasvatusapujen maksamiseen 
ja pyytämään aikanaan määrärahoihin ehkä tarpeelliseksi osoittautuvaa ylitysoikeutta. 

Täydentäen aikaisempaa päätöstään5) kaupunginvaltuusto päätti6), että apukoulun 
sekaluokkien opettajat kertomusvuoden syyslukukauden alusta rinnastetaan yläkoulun 
sekaluokkien opettajiin, lukuunottamatta apukoulun talousopettajia, jotka rinnastetaan 
jatkoluokkien talousopettajiin siten, että he saavat saman palkan kaikesta talousopetuk-
sesta apukoulussa. 

Kansakoulujen johtajien johtajapalkkio päätettiin 7) kertomusvuoden alusta korottaa 
10 000 mk:aan ja lisäpalkkio luokkaa kohden 500 mk:aan vuodessa. 

Kansakoulunopettajain tuntipalkkiot päätettiin8) kertomusvuoden alusta lukien 
vahvistaa seuraaviksi: ala- ja yläkoulussa 120 mk:ksi, apukoulussa 140 mk:ksi ja jatko-
koulussa 150 mk:ksi. 

Kansakoulujen johtokunnat oikeutettiin 9) tilapäisen työvoiman määrärahasta suorit-
tamaan käsityönjohtajalle palkkiona suomenkielisissä kansakouluissa 2 000 mk kuukau-
dessa ja ruotsinkielisissä kansakouluissa 7 500 mk vuodessa kertomusvuoden elokuun 1 
p:stä lukien. 

Suomenkielisten kansakoulujen opettaja F. M. Kurkiharju, joka oli toiminut vakinai-
sena kansakoulunopettajana v:sta 1935 tammikuun 31 p:ään 1945, jolloin hän erosi toi-

*) Kvsto 18 p. kesäk. 377 §. — 2) S:n 15 p. lokak. 549 §. — 3) S:n 24 p. syysk. 507 §. — 
4) S:n 18 p. kesäk. 381 §. — 5) Ks. v:n 1939 kert. s. 44. — 6) Kvsto 21 p. toukok. 325 §. — 
7) S:n 3 p. syysk. 441 §. — 8 ) S:n 18 p. kesäk. 382 §. — 9 ) S:n 18 p. kesäk. 380 §. 
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mien Toivolan koulukodin vt. johtajana lokakuun 31 piään 1946 saakka siirtyen sitten 
vt. kansakoulunopettajaksi ja tullen määrätyksi vakinaiseksi opettajaksi elokuun 1 p:stä 
1947 lukien, oli anonut, että hän saisi edelleen kaikki ikäkorotuksensa marraskuun 1 
pistä i946 alkaen samoin kuin palkan kuluneelta joululomalta ja tulevan kesäloman ajalta. 
Kaupunginvaltuusto päätti1), että opettaja Kurkiharjulle saadaan maksaa kaupungin 
kansakoulujen virkavapaina oleville ja viransijaisina toimiville opettajille suoritettavista 
palkoista ja palkkioista annettujen määräysten 2) mukainen kesälomakorvaus ja sen lisäksi 
ikäkorotuksia vastaava korvaus vin 1946 marraskuun 1 pin ja vin 1947 elokuun 1 pin 
väliseltä ajalta mutta että anomus muilta osilta hylätään. 

Kaupunginvaltuusto päätti3), että kaupungin kansakoulujen normaaliluokkien oppi-
lasluvun keskimäärän tuli lukuvuoden 1947/48 aikana olla vähintään 30, jolloin ei otettu 
lukuun Suomenlinnan ja liitosalueiden kansakoulujen luokkia. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4) merkitä vin 1948 talousarvioon 5 000 000 mkin suuruisen 
määrärahan Käpylän kansakoulun lisärakennuksen rakennustöiden aloittamista varten ja 
oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Yleisten töiden lautakunnan laaditettua kaupunginhallituksen toimeksiannosta luon-
nokset Snellmaninkadun kansakoulun jälleenrakentamista varten kaupunginvaltuusto 
päätti 5) hyväksyä kyseiset nioilla 350—361 merkityt ja lokakuun 5 piile 1946 päivätyt 
luonnospiirustukset mainittua muutos- ja lisärakennusta varten. 

Yleisten töiden lautakunnan laatimat nioilla 607—613 merkityt piirustukset Annan-
kadun kansakoulun muutos- ja lisärakennusta varten hyväksyttiin6). 

Valtuusto päätti7) merkitä vin 1948 talousarvioon 56 050 mkin suuruisen lisämäärä-
rahan erinäisiä Kaisaniemen kansakoulutalossa suoritettavia töitä varten sekä oikeuttaa 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa v. 1946 olleiden kustannusten peit-
tämissen. 

Kaupunginvaltuusto päätti 8) varata Maunulan korttelista nio 274 Maunulaan raken-
nettavaa kansakoulua varten n. 6 175 m2in suuruisen tonttialueen sekä hyväksyä koulu-
taloa varten yleisten töiden lautakunnan laadituttamat luonnospiirustukset. Samalla 
kaupunginvaltuusto antoi yleisten töiden^ lautakunnalle tehtäväksi pääpiirustusten ja 
lopullisen kustannusarvion laatimisen sekä kiinteistölautakunnalle tarpeellisen asema-
kaavaehdotuksen laatimisen. 

Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteen 9) Puotinkylän kartanon pääraken-
nuksen korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti10) merkitä vin 1948 talousarvioon 514 000 
mkin määrärahan Puotinkylän kartanon päärakennuksen osittaista kunnostamista varten 
kansakoulutarkoituksiin sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrä-
rahaa jo kertomusvuonna. 

Määrärahan myöntämistä Malmin pohjoisen kansakoulun talonmies-vahtimestarin 
asunnon järjestelyä varten koskeva esitys evättiin11). 

Kaupunginhallituksen käyttövaroja raittiustyön tukemiseen päätettiin12) sallia ylit-
tää enintään 60 000 mk lisävarojen myöntämistä varten raittiustyöhön suomenkielisissä 
kansakouluissa. 

Suomenkielisten kansakoulujen vin 1946 kaluston hankintamäärärahan säästö, 
286 470 mk, päätettiin13) sallia siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. 

^ Seuraavia suomenkielisten kansakoulujen vin 1946 määrärahoja päätettiin14) sallia 
ylittää alla mainituin määrim Palkkiot 12 450 mk, Sairaslomasijaiset 330 381 mk, Valais-
tus 68 932 mk, Siivoaminen 19 480 mk, Vedenkulutus 10 340 mk, Kaluston kunnossapito 
137 394 mk, Painatus ja sidonta 86 883 mk, Lääkkeet ja oppilaiden hammashoito 10 895 
mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 70 377 mk, Matka- ja kuljetuskustannukset 3 700 mk 
ja Koulutarvikkeet 70 430 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Talorakennukset kuuluvaa määrärahaa Kansakoulu Porthaninkatu 8, opetuskeit-
tiön järjestäminen 278 657 mk. 

Seuraavia suomenkielisten kansakoulujen kertomusvuoden määrärahoja päätettiin15) 

Kvsto 21 p. toukok. 327 §. — 2) Ks. v:n 1943 Kunnall. asetuskok. s. 30. — 3) Kvsto 23 
p. huhtik. 270 §. — 4) S:n 24 p. syysk. 521 §. — 5 ) S:n 12 p. helmik. 90 §. — 6) S:n 5 p. marrask. 
612 §. — 7) S:n 26 p. helmik. 146 §. — 8 ) S:n 15 p. lokak. 564 §. — 9 ) Ks. tämän kert. I osan s. 
178. — 1 0 ) Kvsto 21 p. toukok. 318 §. — n ) S:n 3 p. syysk. 472 §. —1 2) S:n 26 p. marrask. 661 §. — 
13) S:n 12 p. helmik. 93 §. — 1 4) S:n 12 p. helmik. 107 § ja 26 p. helmik. 158 §. — 1 5) S:n 23 p. 
huhtik. 277 §, 24 p. syysk. 525 § ja 26 p. marrask. 671 §. 
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sallia ylittää alla mainitun verran: Sairaslomasijaiset 900 000 mk, Vedenkulutus 45 000 mk, 
Kaluston hankinta 300 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 80 000 mk ja Koulutar-
vikkeet 5 000 000 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun 
Talorakennukset määrärahaa Kansakoulu IV linja n:o 13—15, jatkoluokkien kone- ja 
sähkölinjain askartelutyöhuoneen järjestäminen 45 000 mk. 

Seuraavia ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1946 määrärahoja päätettiin1) sallia 
ylittää alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 19 724 mk, Sairaslomasijaiset 135 000 
mk, Lämpö 550 000 mk, Vedenkulutus 6 000 mk, Kaluston hankinta 50 541 mk, Kaluston 
kunnossapito 80 000 mk, Painatus ja sidonta 60 000 mk, Tarverahat 20 000 mk, Vaattei-
den pesu 4 000 mk, Matka- ja kuljetuskustannukst 8 000 mk, Koulutarvikkeet 1 750 000 
mk, Suoranaiset avustukset 230 000 mk, Oppilaiden kesävirkistys 250 000 mk ja Oppilai-
den voimistelu- ja urheiluharrastusten edistäminen 1 441 mk. 

Seuraavia ruotsinkielisten kansakoulujen kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 2) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Palkkiot 22 000 mk, Kaluston hankinta 213 372 mk, 
Kaluston kunnossapito 75 000 mk, Painatus ja sidonta 50 000 mk, Matka- ja kuljetuskus-
tannukset 10 000 mk ja Koulutarvikkeet 300 000 mk. 

V:n 1946 talousarvion pääluokan Opetustoimi lukuun Kansakoulujen yhteiset menot 
kuuluva 70 000 mk:n suuruinen määräraha Ammatinvalinnan oppaiden julkaiseminen 
päätettiin3) muuttaa siirtomäärärahaksi. 

Työväenopistot. Merkittiin 4) tiedoksi kouluhallituksen vastaavasti maaliskuun 31 p:nä 
ja tammikuun 22 p:nä 1947 vahvistaneen valtuuston päätöksen 5) suomenkielisen ja ruot-
sinkielisen työväenopiston ohjesääntöjen muuttamisesta. 

Kaupunginvaltuusto päätti6) perustaa suomenkieliseen työväenopistoon lokakuun 
1 p:stä 1947 lukien 34 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan ylivahtimestarin viran, 
osoittaa uuden viran haltijan palkkaamista varten kertomusvuonna 30 000 mk käyttö-
varoistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin sekä oikeuttaa työväenopis-
ton johtokunnan täyttämään uuden viran sekä mahdollisesti vapautuvan vahtimestarin 
viran niitä haettaviksi julistamatta. 

Kaupunginvaltuusto päätti7) korottaa kertomusvuoden alusta lukien työväenopistois-
sa suoritettavat luento- ja tuntipalkkiot ja oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston joh-
tokunnan palkkioiden korotuksen vuoksi ylittämään tilapäisen työvoiman määrärahaa 
enintään 665 000 mk ja tarverahoja 17 000 mk sekä ruotsinkielisen työväenopiston johto-
kunnan ylittämään tilapäisen työvoiman määrärahaa enintään 270 000 mk. 

Suomenkielisen työväenopiston v:n 1946 määrärahaa Lämpö päätettiin8) sallia ylit-
tää 28 000 mk. 

Seuraavia ruotsinkielisen työväenopiston v:n 1946 määrärahoja päätettiin9) sallia 
ylittää alla mainitun verran: Palkkiot 1 500 mk, Tilapäistä työvoimaa 64 500 mk, Valais-
tus 701 mk, Painatus ja sidonta 3 910 mk ja Tarverahat 20 820 mk. 

Ammattiopetuslaitosten ohjesäännön muutokset. Merkittiin10) tiedoksi kauppa- ja teol-
lisuusministeriön tammikuun 18 p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätök-
sen n ) ammattiopetuslaitosten ohjesäännön muuttamisesta. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan ehdotettua, että opetus kirjapainokoulussa 
muutettaisiin yhtäjaksoiseksi kaupunginvaltuusto päätti12) tehdä ammattiopetuslaitosten 
ohjesäännön 2 §:n 2 momenttiin tätä tarkoittavan muutoksen. Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö vahvisti13) heinäkuun 7 p:nä valtuuston päätöksen. 

Ammattikoulujen rehtorien opetusvelvollisuuden määrääminen. Ammattikoulujen reh-
torien työtaakan helpottamiseksi kaupunginvaltuusto ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan esityksestä päätti14) määrätä valmistavan poikien ja tyttöjen ammattikoulujen reh-
torien opetusvelvollisuuden 8 tunniksi viikossa kertomusvuoden syyslukukauden alusta 
lukien sekä velvoittaa rehtorit kuuntelemaan koulunsa jokaisen opettajan opetusta ainakin 
kerran lukukaudessa ja pitämään siitä päiväkirjaa. 

Kvsto 22 p. tammik. 49 § ja 12 p. helmik. 108 §. — 2 ) S:n 21 p. toukok. 332 §, 3 p. syysk. 
483 § ja 26 p. marrask. 672 §. — 3) S:n 22 p. tammik. 42 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 73 § ja 23 
p. huhtik. 243 §; ks. Kunnall asetuskok. s. 17 ja ruotsink. Kunnall. asetuskok. s. 17 .— 5 ) Ks. v:n 
1946 kert. I osan s, 73. — 6) Kvsto 15 p. lokak. 550 §. — 7 ) S:n 19 p. maalisk. 171 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 116. — 8) Kvsto 22 p. tammik. 50 § .— 9 ) S:n 22 p. tammik. 51 § ja 19 p. maalisk. 
195 §. — 10) S:n 12 p. helmik. 79 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 8. — n ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 
74. - 1 2 ) Kvsto 21 p. toukok. 315 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 10. - 1 3 ) Kvsto 3 p. syysk. 410 §. — 
14) S:n 2 p. huhtik. 212 §. 
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Ammattikoulujen tuntiopettajien palkkiot päätettiin x) korottaa kertomusvuoden alusta 
lukien. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin2) ylittämään v:n 1946 tarverahojaan 
3 000 mk. 

Yleinen ammattikoulu. Yleisen ammattikoulun v:n 1946 määrärahoja Tilapäistä työ-
voimaa ja Valaistus päätettiin3) sallia ylittää vastaavasti 22 718 mk ja 8 500 mk. 

Kirjapainokoulu. Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen litografisen kerhon ja Litho-
osaston asettaman oppilaskomitean huomautettua, että viime aikoina oli litografialalla 
huolestuttavassa määrin esiintynyt suoranaista taantumusta täysin pätevien ammatti-
miesten jälkikasvun kehityksessä, sekä korostettua oppilaiden peruskoulutuksen kehittä-
misen tärkeyttä, ja ammattiopetuslaitosten johtokunnan ilmoitettua katsovansa litografi-
sen osaston perustamisen kirjapainokouluun olevan mitä toivottavinta, kaupunginval-
tuusto päätti 4) pyytää valtioneuvostolta lupaa saada järjestää kirjapainokouluun v:n 
1948 alusta lukien litografiosaston. Samalla valtuusto päätti, edellytyksin, että valtio-
neuvosto suostui litografiosaston perustamiseen, merkitä v:n 1948 talousarvioon tätä osas-
toa varten yhteensä 1 146 400 mk:n määrärahan sekä oikeuttaa ammattiopetuslaitosten 
johtokunnan käyttämään tähän summaan sisältyviä kaluston hankinta- ja huoneiston 
korjausmäärärahoja jo kertomusvuonna. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti vähentää 
kirjapainokoulun rehtorin opetusvelvollisuutta neljällä viikkotunnilla siitä lähtien, kun 
litografiosasto oli alkanut toimintansa. 

Kirjapainokoulun ammattiopettajan nimitys päätettiin5) muuttaa ammattityön-
opettajaksi, ruotsiksi facklärare. 

Edesmenneen talousneuvos O. Öflundin määrättyä testamentissaan, että 100 000 mk 
lankeaa kirjapainokoululle hoidettavaksi rahastona, jonka tuotosta jaetaan apurahoja 
koulun johtajan harkinnan mukaan, kaupunginvaltuusto päätti6) ottaa vastaan kirja-
painokoululle määrätyn summan hoidettavaksi testamentin määräysten mukaisesti. 

Valmistava poikien ammattikoulu. Valmistavan poikien ammattikoulun työmestarin 
jaammattiopettajan nimitys päätettiin5) muuttaa ammattityönopettajaksi, ruotsiksi 
facklärare. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin 7) nimittämään kaupunginvaltuuston 
v. 1946 vakinaistamiin 8) valmistavan poikien ammattikoulun kahteen ammattiopettajan 
virkaan, yhteen varaston- ja työkalujen hoitajan virkaan sekä kolmeen siivoojan virkaan 
niiden entiset haltijat virkoja haettaviksi julistamatta. 

Valmistavan poikien ammattikoulun v:n 1946 määrärahoja Valaistus ja Tarverahat 
päätettiin 9) sallia ylittää vastaavasti 6 000 mk ja 3 000 mk. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti10) perustaa valmistavaan 
tyttöjen ammattikouluun kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien 29 palkkaluokkaan 
kuuluvan piirustuksenopettajan viran sekä myöntää tarkoitukseen 39 000 mk käyttö-
varoistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. Ammattiopetuslaitosten 
johtokunta oikeutettiin täyttämään mainittu virka sitä haettavaksi julistamatta. 

Kaupunginvaltuusto päätti11) lakkauttaa v:n 1948 alusta lukien valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun leipojan viran ja perustaa samasta ajankohdasta lähtien 35 palkka- ja 
IV kielitaitoluokkaan kuuluvan ammattityönopettajan viran. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun oppilaiden lukumäärän lisääntymisen vuoksi 
ammattiopetuslaitosten johtokunta oli esittänyt, että kouluun saataisiin perustaa neljäs 
I vuosikurssin talousluokka sekä että v:n 1946 syksyllä perustetun ylimääräisen pukuom-
peluluokan toiminnan jatkamiseen myönnettäisiin sitä varten tarvittavat varat. Kaupun-
ginvaltuusto päätti12) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan uuden talousluokan 
perustamista ja uuden ompeluluokan jatkamista varten ylittämään seuraavia valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun määrärahoja alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 122 025 
mk, Siivoaminen 10 680 mk, Ruokinta 25 632 mk ja Helsingistä kotoisin olevien oppilai-
den ruokinta 22 428 mk. Edelleen valtuusto päätti merkitä v:n 1948 talousarvioon samaan 
tarkoitukseen yhteensä 314 600 mk. 

Kvsto 3 p. syysk. 442 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 116. — 2) Kvsto 22 p. tammik. 52 §. — 
8) Kvsto 22 p. tammik. 52 §, 12 p. helmik. 109 § ja 2 p. huhtik. 228 §. — 4) S:n 21 p. toukok. 
316 §; ks. tämän kert. I osan s. 25 ja 181. — 5 ) Kvsto 24 p. syysk. 511 §. — 6 ) S:n 23 p. huhtik. 
256 §. — 7) S:n 22 p. tammik. 31 §. — 8) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 74. — 9) Kvsto 22 p. 
tammik. 52 § ja 12 p. helmik. 109 §. —1 0) S:n 12 p. helmik. 82 §. — n ) S:n 15 p. lokak. 551$. — 
12) S:n 15 p. lokak. 565 §. 
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Seuraavia valmistavan tyttöjen ammattikoulun v:n 1946 määrärahoja päätettiin1) 
sallia ylittää alla mainituin määrin: Kaluston hankinta 10 000 mk, Painatus ja sidonta 
10 000 mk, Tarverahat 15 000 mk ja Helsingistä kotoisin olevien oppilaiden ruokinta 
53 000 mk. 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin2) 
102 319 mk koneiston hankkimista varten kotitalouslautakunnan opetuspesulaan. 

Seuraavia kotitalouslautakunnan v:n 1946 määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää 
alla mainitun verran: Lämpö 18 869 mk, Siivoaminen 4 575 mk, Kaluston kunnossapito 
47 758 mk, Painatus ja sidonta 4 073 mk, Tarverahat 23 779 mk ja Tarveaineet talous-, 
havainto- ja käsityönopetusta varten 206 192 mk. 

Lastentarhat. Kaupunginvaltuusto päätti 4): 
että lastentarhain ja niihin liittyvien laitosten johtajattarien palkkiot korotetaan v:n 

1947 alusta seuraavasti: peruspalkkio koko laitoksesta 12 000 mk vuodessa ja lisäksi jokai-
sesta lastentarhaan liittyvästä työhaarasta 2 700 mk vuodessa sekä edelleen 840 mk vuo-
dessa jokaisesta johtajattaren alaisesta osastosta, kuitenkin niin, että johtajattarien palk-
kiot eivät nouse yli 24 000 mk vuodessa; sekä 

että lastentarhain ja niihin liittyvien laitosten johtajatarpalkkioiden suorittamista 
varten lastentarhain johtokunta oikeutetaan ylittämään lastentarhain palkkiomäärärahaa 
enintään 291 420 mk. 

Oulunkylän kansanlastentarhan johtokunnan, Vapaan huollon Haagan keskuksen ja 
Mannerheimliiton Pakinkylän osaston anottua lastentarhainsa ottamista kokonaan kau-
pungin haltuun v:n 1948 alusta lukien lastentarhain johtokunta oli samanaikaisesti joutu-
nut harkitsemaan eräitä tarpeellisiksi havaitsemiaan muutoksia kaupungin lastentarhoissa 
ja tehnyt niitä koskevan esityksen, jonka perusteella kaupunginvaltuusto päätti5): 

että Lauttasaaren lastentarhaa laajennetaan 25 lapsen osastolla ja sinne siirretään 25 
lapselle varattu osasto Solhälla nimisestä lastentarhasta; 

että Solhem lastentarhassa lasten lukumäärä rajoitetaan 75:ksi ja yksi osasto muute-
taan kokopäiväosastoksi; 

että Haagaan perustetaan 50 lapsen lastentarha kokopäiväosastoineen; 
että Oulunkylän ja Pakilan lastentarhat otetaan kaupungin haltuun v:n 1948 alusta; 
että Hemgård nimisessä lastentarhassa yksi opettajan ja yksi aputytön virka sekä Sol-

hälla nimisessä lastentarhassa yksi opettajan ja yksi aputytön virka lakkautetaan syys-
kuun 1 p:stä 1947 lukien; 

että yksi siivoojan virka sekä lastentarhain kansliassa että Ebeneserkodin lastentarhas-
sa lakkautetaan syyskuun 1 p:stä 1947 lukien; 

että Haagan, Lauttasaaren, Oulunkylän, Pakilan, Pirkkolan ja Ebeneserkodin lasten-
tarhoja varten perustetaan 12 lastentarhanopettajan virkaa 33 palkkaluokkaan, 2 talous-
apulaisen virkaa 47 palkkaluokkaan, 2 talousapulaisen virkaa 48 palkkaluokkaan sekä 7 
aputytön virkaa 54 palkkaluokkaan; 

että Oulunkylän kansanlastentarhan vakinaiset viranhaltijat saadaan nimittää vas-
taaviin virkoihin Oulunkylän lastentarhaan, Hemgård nimisessä lastentarhassa lakkau-
tettavien opettajain ja aputytön virkojen haltijat saadaan nimittää vastaaviin virkoihin 
Haagan lastentarhaan ja Solhälla nimisessä lastentarhassa lakkautettavien virkojen halti-
joista opettajan viran haltija Lauttasaaren lastentarhaan ja aputytön viran haltija Ebene-
serkodin lastentarhaan virkoja haettaviksi julistamatta; sekä 

että v:n 1948 talousarvioon merkitään seuraavat määrärahat: Pirkkolan lastentarha, 
menoja 582 880 mk ja tuloja 237 960 mk, Pakilan lastentarha, menoja 563 015 mk ja tuloja 
223 338 mk, Haagan lastentarha, menoja 949 395 mk ja tuloja 369 115 mk sekä Oulun-
kylän lastentarha, menoja 1 008 400 mk ja tuloja 402 125 mk. 

Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteen 6) Lauttasaaren erään huvilan osta-
misesta lastentarhaa varten kaupunginvaltuusto päätti7) merkitä v:n 1948 talousarvioon 
1 405 000 mk mainittujen rakennusten vuokraoikeuksineen tonttialueeseen ostamista ja 
rakennusten korjaamista varten sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään varat 
etukäteen kertomusvuonna. 

Kvsto 22 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 12 p. helmik. 91 §. — 3) S:n 22 p. tammik. 53 § ja 
19 p. maalisk. 196 §. — 4 ) S:n 21 p. toukok. 298 §. — 5) S:n 3 p. syysk. 447 §. — 6) Ks. tämän 
kert. I osan s. 196. — 7 ) Kvsto 4 p. kesäk. 349 §. 
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Lasten päiväkodin perustamista Tapanilaan ja ns. vanhaan Räpylään koskeva vtn 
Lehdon ym. aloite päätettiin 1) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Lastentarhojen lukumäärän lisäämistä ja niiden hallinnon jakamista ruotsinkielisten 
asukkaiden etua silmällä pitäen koskeva vtn Modeenin ym. aloite päätettiin 2) lähettää 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Munkkiniemen ja Lauttasaaren asujamiston tarpeiden huomioonottamista uusia las-
tentarhoja ja leikkikenttiä perustettaessa koskeva vtn Saukkosen ym. aloite päätettiin 3) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Seuraavia lastentarhain v:n 1946 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mainituin 
määrin: lastentarhain johtokunnan määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 2 144 mk sekä las-
tentarhat laitoksineen nimikkeen määrärahoja Sairaslomasijaiset 56 300 mk, Lämpö 
500 000 mk, Siivoaminen 105 000 mk, Kaluston kunnossapito 7 199 mk, Tarverahat 15 000 
mk, Ruokinta 2 461 598 mk, Askarteluvälineet ja -aineet 18 265 mk ja Lauttasaaren lasten-
tarha 47 360 mk. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 5) ylittämään lastentarhain ja niiden laitosten 
kertomusvuoden määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 840 000 mk, Siivoaminen 110 000 mk 
ja Ruokinta 2 300 000 mk. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti. Sedmigradskyn pientenlasten-
koulun ja Marian turvakodin v:n 1948 tilintarkastajiksi valittiin 6) ekonomi A.-L. Borg-
man ja sosiaalitarkastaja S. Jacobsson sekä varatilintarkastajiksi sihteeri G. Andersson 
ja ekonomi P.-E. J. Floman. 

Puistoleikkitoiminnan järjestäminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus oli asettanut7) 
valmistelemaan vtn Leivo-Larssonin aloitetta kaupungin puistokaitsijatoiminnan ja lasten 
leikkikenttätoiminnan laajentamisesta, oli antamassaan mietinnössä ehdottanut, että puis-
toleikkitoiminta kaupungissa jatkuisi 0—6 vuotiaisiin lapsiin suuntautuvana puistotäti-
toimintana sekä kouluikäisiin lapsiin suuntautuvana leikkikenttätoimintana ja että kau-
punki edistäisi ja tukisi näitä molempia toimintamuotoja luomalla niille mahdollisimman 
suotuisat ulkonaiset edellytykset. Edelleen komitea oli ehdottanut, että Helsingin työ-
valmiusnaiset yhdistyksen hoitama puistotätitoiminta samoin kuin lastensuojelulauta-
kunnan alainen leikkikenttätoiminta asetettaisiin yhteisen valvojan alaiseksi ja että koko 
toiminta alistettaisiin lastentarhain johtokunnan hallintoon. Asiasta antamassaan lausun-
nossa lastentarhain johtokunta ei ollut halunnut vastustaa komitean ehdotusta, mutta oli 
huomauttanut, että olisi ensin saatava enemmän kokemusta ja laadittava tarkemmat 
suunnitelmat toteuttamismahdollisuuksista ennen kuin ryhdyttäisiin lopulliseen järjeste-
lyyn ja koko toiminnan kunnallistamiseen, sekä ehdottanut, että puistotätitoimintaa 
tuettaisiin kunnan puolelta ja että sitä, samoin kuin leikkikenttätoimintaa, valvomaan ja 
ohjaamaan asetettaisiin erityinen lastentarhain johtokunnan alainen viranhaltija. Kau-
punginvaltuusto päätti8), että kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä alkaen lastentarhain 
johtokunnan alaisena palkataan 28 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin puistoleikkitoi-
minnan ohjaaja sekä että mainitun viranhaltijan palkkaamista varten kertomusvuodeksi 
osoitetaan 102 400 mk kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista. 

Oppikoululaisten hampaidenhoidon järjestäminen. Kaupunginvaltuusto päätti 9) myön-
tää yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 200 000 mk:n suuruisen avustuksen Manner-
heimliiton Helsingin osaston sotakummivaliokunnalle järjestelmällisen hampaidenhoidon 
antamista varten kaupungin oppikoulujen helsinkiläisille oppilaille sekä merkitä v:n 
1948 talousarvioon saman suuruisen rahamäärän työn jatkamista varten. 

Avustukset. Lastentarhain johtokunta oikeutettiin käyttämään opetustoimen pää-
luokan lukuun Lastentarhat sisältyvästä määrärahasta Töölön uusi lastentarha 193 100 
mk10) Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen lastentarhan ja 63 000 mk11) Pasilan lasten-
seimen toiminnan tukemiseen kertomusvuonna. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin ylittämään talousarviossa olevaa 
verhoilija-ammattikoulun kertomusvuoden avustusmäärärahaa 52 380 mk12) koulun 
kohonneiden vuokramenojen peittämiseksi ja Helsingin käsityöopiston avustusmäärä-

Kvsto 3 p. syysk. 494 §. — 2) S:n 3 p. syysk. 496 §. 3) S:n 5 p. marrask. 629 §. — 
4) S:n 22 p. tammik. 54 § ja 26 p. helmik. 152 §. — 5) S:n 15 p. lokak. 574 § ja 5 p. marrask. 
619 §. — 6) S:n 17 p. jouluk. 688 s. — 7) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 152. — 8) 23 p. huhtik. 
259 §. — 9) S:n 5 p. marrask. 610 §. — 10) S:n 21 p. toukok. 334 §. — n ) S:n 3 p. syysk. 448 § .— 
12) S:n 2 p. huhtik. 223 §. 
Ktmnall. kert. 1947,1 osa 5 
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rahaa 84 000 mk opiston kohonneiden vuokra-, valaistus- ja lämpökustannusten peittä-
miseksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti2) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan ylittä-
mään kertomusvuoden talousarvioon merkittyä vaatturiammattikoulun avustusmäärä-
rahaa 35 900 mk koulun korotetun vuokran maksamista varten, minkä ohessa päätettiin, 
että vaatturiammattikoulun avustusmääräraha merkitään v:n 1948 talousarvioon 44 400 
mk:n suuruisena. 

Kaupunginvaltuusto päätti 3) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan ylittä-
mään kultaseppäkoulun kertomusvuoden avustusmäärärahaa 29 000 mk koulun korotet-
tua vuokraa vastaavan avustuksen maksamista varten sekä merkitä mainitun avustuksen 
v:n 1948 talousarvioon 60 000 mk:n suuruisena. 

C. F. Ekholmin stipendirahasto. Kaupunginvaltuusto päätti4), ettei C. F. Ekhol-
min stipendirahastosta jaettavia matka-apurahoja kertomusvuonna julisteta haetta-
viksi. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Koska kaupunginkirjaston v. 1921 vahvistettu ohjesääntö oli jo 
vanhentunut eikä enää vastannut asiallisesti eikä muodollisesti enempää kunnallishallin-
nossa yleensä kuin kirjastotoiminnassakaan tällä välin tapahtunutta kehitystä, kirjasto-
lautakunta oli laatinut ehdotuksen kaupunginkirjaston uudeksi johtosäännöksi. Sen 
jälkeen kun kaupunginhallituksen asettama5) komitea sittemmin oli tarkistanut ehdo-
tuksen ja tehnyt siihen sekä muodollisia että asiallisia muutoksia ja siten kirjoittanut 
johtosäännön kokonaan uudelleen kaupunginhallitus alisti ehdotuksen6) valtuuston 
hyväksyttäväksi. Ehdotusta vastaan tehtiin kaupunginvaltuustossa erinäisiä muistu-
tuksia, minkä johdosta valtuusto palautti7) asian kaupunginhallitukseen kirjastolauta-
kunnan lausunnon hankkimista varten. Kirjastolautakunta olikin asettanut erityisen 
toimikunnan tekemään johtosääntöehdotukseen kaupunginvaltuustossa mainitut muu-
tokset, mitkä toimikunta olikin pääasiassa ottanut huomioon, minkä lisäksi se oli tehnyt 
eräitä muitakin muutoksia. Kirjastolautakunnan hyväksyttyä toimikunnan muutos-
ehdotukset ja kaupunginhallituksen tehtyä johtosääntöehdotukseen vielä eräitä muutok-
sia ja lisäyksiä kaupunginvaltuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen ehdotuksen9) 
Helsingin kaupunginkirjaston johtosäännöksi päättäen lisäksi, että sillä apulaiskirjaston-
johtajalla, jonka tehtävänä on huolehtia suomenkielisen kirjallisuuden hankkimisesta, 
tulee olla täydellinen suomenkielen taito, ja sillä, joka huolehtii ruotsinkielisen kirjalli-
suuden hankkimisesta, täydellinen ruotsinkielen taito. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) merkitä v:n 1948 talousarvioon 350 000 mk kaupun-
ginkirjaston Kulosaaren haarakirjaston uudelleen sisustamista varten ja oikeuttaa kir-
jastolautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Seuraavia kaupunginkirjaston v:n 1946 määrärahoja päätettiin11) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 28 080 mk, Valaistus 77 149 mk, Siivoaminen 
45 196 mk, Vedenkulutus 1 445 mk, Puhtaanapito 234 mk, Kaluston hankinta 5 757 mk, 
Kaluston kunnossapito 34 816 mk, Painatus ja sidonta 300 000 mk sekä Kirjallisuus 
700 000 mk. 

Kirjastolautakunta oikeutettiin12) ylittämään kaupunginkirjaston kertomusvuoden 
määrärahoja Valaistus 200 000 mk, Painatus ja sidonta 1 000 000 mk ja Järjestelyjä 
Töölön haarakirjastossa 172 000 mk. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginvaltuusto päätti13) lakkauttaa v:n 1948 alusta lukien 
kaupunginmuseon amanuenssin viran ja perustaa samasta ajankohdasta lukien kaupun-
ginmuseoon 26 palkka- ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan museonhoitajan viran sekä 
oikeuttaa museolautakunnan täyttämään viran sitä haettavaksi julistamatta. 

!) Kvsto 15 p. lokak. 566 §. — 2 ) S:n 18 p. kesäk. 391 §. — 3 ) S:n 19 p. maalisk. 187 § ja 23 
p. huhtik. 271 §. — 4 ) S:n 21 p. toukok. 321 §. — 6) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 149. — 6 ) Kvston 
pain. asiakirj. n:o 2 . — 7 ) Kvsto 26 p. helmik. 143 §. — 8 ) S:n 26 p. marrask. 662 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 36. — 9) Kvston pain. asiakirj. n:o 14. — 10) S:n 21 p. toukok. 319 §. — u ) S:n 22 p. 
tammik. 55 § ja 12 p. helmik. 110 §. — 12) S:n 19 p. maalisk. 200 §, 3 p. syysk. 484 § ja 15 p. 
lokak. 575 §. — 1 8 ) S:n 18 p. kesäk. 379 §. 
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Musiikkilautakunta. Musiikkilautakunnan v:n 1946 määrärahoja Tarverahat, Kon-
serttikustannukset ja Muut kulut päätettiin x) sallia ylittää vastaavasti 35 613 mk, 279 484 
mk ja 18 143 mk. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin2) ylittämään kertomusvuoden määrärahojaan Tar-
verahat ja Konserttikustannukset vastaavasti 24 000 mk ja 310 500 mk. 

Aviopuolisoiden J. J. ja M. Mikkolan testamenttilahjoitus. Professori J . J . Mikkolan 
kuoltua oli eräs testamentin toimeenpanijoista saattanut kaupunginhallituksen tietoon 
professori Mikkolan ja hänen puolisonsa, kirjailijatar M. Mikkolan keskinäisen testa-
mentin ja pyytänyt tietoa siitä, haluaako kaupunki vastaanottaa sille testamentin mu-
kaan luovutettavan Laaksola nimisen huvilan säilytettäväksi Laaksolan kirjailijakoti 
nimisenä museona testamentissa lähemmin määrätyin ehdoin. Kaupunginvaltuusto 
päätti 3) tällöin ilmoittaa, että kaupunki ei katsonut voivansa ottaa vastaan kysymyk-
sessä olevassa testamentissa mainittua omaisuuttaa testamentissa mainituin ehdoin. 

Teatterien avustaminen. Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton anomuksesta kau-
punginvaltuusto päätti4) , että kaupunki vastaa X X teatteripäivien mahdollisesta tap-
piosta enintään 150 000 mk:aan sekä oikeutti kaupunginhallituksen suorittamaan kau-
punginvaltuuston yleisistä käyttövaroista teatteripäivien mahdollisen tappion peittämi-
seen tarvittavan summan enintään edellä mainittuun määrään saakka. 

Suomen kansallisteatterin huomautettua, että kaupungin teatterille myöntämän 
172 000 mk:n suuruisen avustuksen ehtona oli, että teatteri antoi 25 näytäntöä puolella 
tai sitä pienemmällä lippujen hinnalla, jonka mukaan avustus näytäntöä kohden tekisi 
vain 6 880 mk, mitä oli pidettävä kohtuuttoman pienenä korvauksena, kaupunginval-
tuusto päätti5) muuttaa talousarvion vahvistamisen yhteydessä tekemäänsä päätöstä 
siten, että Suomen kansallisteatterin oli kertomusvuonna annettava 8 näytäntöä puolella 
tai sitä pienemmällä lippujen hinnalla. 

Tapanilan työväen näyttämölle päätettiin 6) myöntää kaupunginvaltuuston yleisistä 
käyttövaroista 25 000 mk:n suuruinen avustus. 

Haagan sankarihautojen muistomerkki. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin7), niitä ylittäen, 159 660 mk Haagan sankarihautojen muistomerkin lisä-
kustannusten suorittamiseen. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston johtosääntöjen muuttaminen. Kaupun-
ginvaltuuston annettua8) kiinteistölautakunnan tehtäväksi laatia väestönsuojelutoi-
miston lakkauttamisesta ja väestönsuojien siirtämisestä kiinteistölautakunnan hallin-
toon johtuvat mahdolliset muutosehdotukset johtosääntöönsä sekä kiinteistötoimiston 
johtosääntöön sekä kehoitettua9) viranhaltijain palkkajärjestelyn yhteydessä asian-
omaisia lauta- ja johtokuntia, joiden johtosääntöihin virkojen nimitysten muutokset 
aiheuttivat muutoksia, ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin, kiinteistölauta-
kunta oli laatinut ehdotuksen muutoksiksi kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston 
johtosääntöihin, johon se paitsi edellä selostettujen päätösten aiheuttamia muutoksia, 
oli tehnyt myöskin eräitä muita muutoksia. Kaupunginhallituksen tehtyä osaltaan eri-
näisiä vähäisiä muutoksia kiinteistölautakunnan ehdotukseen kaupunginvaltuusto 
päätti10) hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen muutoksiksi kiinteistölautakunnan 
ja kiinteistötoimiston johtosääntöihin. 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston alaisten maatilojen työnjohtajain virkojen vaki-
naistaminen. Eräiden kaupungin maatilojen maataloustyönjohtajäin anottua, että hei-
dän toimensa muutettaisiin sääntöpalkkaisiksi, kaupunginvaltuusto päätti u ) perustaa 
tammikuun 1 p:stä 1948 lukien kiinteistötoimiston maatalousosaston alaisille Tuomarin-
kylän, Haltialan, Pukinmäen, Vartiokylän, Fallkullan ja Talin tiloille kullekin yhden 

Kvsto 22 p. tammik. 56 §. — 2 ) S:n 26 p. marrask. 673 §. — 8) S:n 23 p. huhtik. 255 §. — 
4) S:n 26 p. helmik. 144 §; ks. tämän kert. I osan s. 186. —- 5) Kvsto 21 p. toukok. 322 §. — 
6) S:n 2 p. huhtik. 222 §. — 7 ) S:n 3 p. syysk. 444 §; ks. myös tämän kert. I osan s. 209 . — 8) Ks. 
v:n 1945 kert. I osan s. 60. — 9) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 8 ja tämän kert. I osan s. 9. — 
10) Kvsto 21 p. toukok. 309 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 20 ja 21. — n ) Kvsto 26 p. marrask. 650 §. 


