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Merkittiin 1) tiedoksi lääkintöhallituksen myöntäneen Nikkilän sairaalan laajentami-
sesta ja peruskorjauksista aiheutuneiden perustamiskustannusten perusteella kaupun-
gille valtion osuutena 1 000 000 mk. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokodin avustaminen. Kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista myönnettiin2) 5 000 mk:n avustus Helsingin kaupungin 
sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle sen Tuurholmassa sijaitsevan kesäkodin yllä-
pitokustannusten peittämiseen. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huolto viraston toimistojen ja kansliain siirtämisestä Siltasaarenkadun 
3—5:stä Helsinginkadun 24:ään sekä liitosalueen kansliain siirroista aiheutuneisiin muutto-
kustannuksiin myönnettiin 3) 112 655: 20 mk v:n 1946 talousarvion pääluokkaan Huolto-
toimi kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

V:n 1946 talousarvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin niitä ylittäen, 16 072 mk 4) huoltoviraston huoneistoon asen-
nettujen soittoj ohtojen asennuskustannusten peittämiseen sekä kertomusvuoden vastaa-
vista käyttövaroista 500 000 mk 5) linoleumimattojen hankkimiseen huoltoviraston 
huoneistoon. 

Tilapäinen työvoima. Huoltolautakunnan esitykseen tilapäisen työvoiman palkkaami-
sesta lautakunnan alaisiin laitoksiin v:ksi 1948 päätettiin6) suostua. 

Työaika. Myöntyen huoltolautakunnan esitykseen kaupunginhallitus päätti7), että 
työt huoltovirastossa sekä työtupien, kunnalliskodin ja Tervalammen työlaitoksen toimis-
toissa saatiin aloittaa neljännestuntia aikaisemmin kuin mitä kaupunginhallituksen pää-
tös 8) kaupungin virastojen säännönmukaisesta työajasta edellytti. 

Siirtoväen huolto. Merkittiin 9) tiedoksi valtioneuvoston elokuun 28 p:nä tekemällään 
päätöksellä lain siirtoväen huoltotehtävien hoitamisesta eräissä tapauksissa perusteella 
määränneen, että siirtoväen huoltotoimintaan kuuluvat tehtävät siirtyvät lokakuun 1 
p:stä 1947 lukien Helsingin kaupungissa siirtoväen huoltoviranomaisilta kunnallisten 
huoltoviranomaisten hoidettaviksi, minkä toiminnan aiheuttamat muut kuin hallinto-
menot valtio korvaa. Huoltolautakunnan tehtyä sittemmin esityksen edellä mainittujen 
tehtävien hoitamisen rahoittamisesta kaupunginhallitus päätti10), että huoltolautakunnan 
kirjanpitoon saadaan talousarvion ulkopuolelle avata tili, jolta siirtoväen huoltotehtävistä 
aiheutuvat kustannukset maksetaan ja jota hyvitetään valtion suorittamilla korvauksilla. 

Verotuksen yhteydessä saatujen tietojen antaminen huoltoviranomaisille. Kaupungin-
hallitus päätti11) kaupunkiliiton välityksellä tehdä valtioneuvostolle ehdotuksen verotus-
lainsäädännön tai huoltolainsäädännön muuttamisesta siten, että huoltolautakunnalle 
varattaisiin oikeus saada verotusviranomaisilta niitä asiakirjoja ja selvityksiä, joita ne 
virkatoimissaan tarvitsivat. 

Sosiaalihuoltoa käsittävän lyhytfilmin valmistus. Sosiaaliministeriön ehdotettua, että 
kaupunki osallistuisi Helsingin kaupungin köyhäinhoito-, irtolais- ja alkoholistihuollon 
toimintaa käsittelevän lyhytfilmin valmistuskustannuksiin, kaupunginhallitus päätt i1 2) 
myöntää tarkoitukseen 100 000 mk huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan. 

Kahvinjakelu köyhäinhoidon avunsaajille. Kaupunginhallitus päätti13) kehoittaa Hel-
singin Tukholmankomiteaa luovuttamaan 250 kg kahvia jaettavaksi huoltolautakunnan 
toimesta 60 vuotta täyttäneille, säännöllisessä avoimessa huollossa oleville helsinkiläisille. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin14), niitä ylittäen, 171 600 
mk huoltolautakunnan avunsaajille ja työtupien hoidokeille jaetusta kahvimäärästä esi-
tetyn Helsingin Tukholmankomitean laskun maksamiseen. 

!) Khs 14 p. toukok. 1 245 §. — 2) Khn jsto 4 p. maalisk. 5 365 §. — 3) Khs 23 p. tammik. 
227 §. — 4) S:n 2 p. tammik. 25 §. — 5) S:n 17 p. heinäk. 1 706 §. — 6) S:n 31 p. heinäk. 
1 784 §. — 7) S:n 13 p. maalisk. 709 §. 8) Ks. tämän kert. I osan s. 114. —9) Khs 25 p. syysk. 
2 168 §. — 10) S:n 2 p. lokak. 2 220 §. — n ) S:n 30 p. jouluk. 2 970 §. — 12) S:n 26 p. kesäk. 
1 586 §. — 13) S:n 17 p. huhtik. 974 §. — 14) S:n 4 p. jouluk. 2 792 §. 
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Kunnalliskoti. Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama kunnalliskodin johto-
kunnan päätös, joka koski toimistoapulaisen L. A. Ripatin poissaoloa virastaan palkka-
lautakunnan jäsenyyden vuoksi, päätettiin1) sallia panna täytäntöön. 

Kunnalliskodin johtokunta oli ilmoittanut, että säännöllisen työajan ulkopuolella 
suoritettava päivystys oli kunnalliskodissa järjestetty siten, että konehenkilökunnasta 2 
lämmittäjämekaanikkoa päivystää vuoroviikoin keskimäärin 9 tuntia yössä sekä kone-
mestari joka kolmannen sunnuntain jälkeisen yön ja 2 vapaapäivien jälkeistä yötä kuu-
kaudessa, ja voisi mainittu menettelytapa johtokunnan ilmoituksen mukaan jatkua edel-
leenkin. Mitä vartijahenkilökunnan päivystykseen tuli, vartiointi oli järjestetty vuoro-
työn muotoon, eikä sellaisenaan vaatinut varallaoloa, mutta iltatyöstä n. 4 tunnin ajan 
johtokunnan mielestä oli välttämätöntä, että vakinaisen työvuorossa olevan päivystäjän 
lisäksi olisi varallaolo, jotta päivystäjä voisi tarvittaessa kutsua avukseen kotona olevan 
varallaolijan vakavampien järjestyshäiriöiden sattuessa. Kaupunginhallitus päätti2) 
hyväksyä edellä selostetun esityksen kunnalliskodissa suoritettavan päivystyksen laa-
dusta ja laajuudesta sekä jättää kysymyksen päivystyskorvauksen suuruuden määräämi-
sestä palkkalautakunnan ratkaistavaksi. 

Huoltolautakunnan hallinto-osasto oli ilmoittanut, että kunnalliskodissa oli yksi osasto 
tyhjennetty ja sen hoidokit siirretty työlaitosrakennuksessa oleville osastoille. Näin 
vapautuneisiin huonetiloihin järjestettiin parhaillaan tilapäistä kunnalliskodin sairas-
osastoa, jonne voitaisiin ottaa 40 kroonista potilasta kaupungin sairaaloista. Kaupungin-
hallitus päätti3) kehoittaa huoltolautakuntaa tarpeen mukaan ylittämään kunnallis-
kodin tilapäisen työvoiman määrärahaa palkatessaan tilapäiselle sairaalaosastolle hoita-
jattaria sekä suostua siihen, että hoitajattaria otettiin puolen työpäivän työvelvollisuuk-
sin ja että heille myönnettiin ne lomaedut, jotka kuuluivat varsinaisille viranhaltijoille. 

Merkittiin 4) tiedoksi kansanhuoltoministeriön tarkkailuosaston ilmoitus, ettei minis-
teriön jakeluosasto ollut suostunut kaupunginhallituksen anomukseen 5) 2 %:n jakelu-
vajausta vastaavan sokerimäärän myöntämisestä kunnalliskodille, sekä kehoitus huolehtia 
siitä, että kunnalliskodille tuleva sokerierä mahdollisimman tarkkaan jaettiin hoidokkien 
kesken ja ettei sokeria hoidokkien osuuksista pidätetty ruokiin käytettäväksi. 

Tervalammen työlaitos. Tervalammen työlaitoksen johtokunnan ehdotettua, että lai-
toksen vartijain esimiehelle, joka joutui olemaan toimessaan ja toimintavalmiina 15 
tuntia vuorokaudessa ja kuitenkaan asemansa vuoksi ei ollut oikeutettu saamaan lainkaan 
ylityökorvausta, suoritettaisiin kertakaikkinen palkkio kuukaudessa säännöllisen virka-
ajan ulkopuolella suorittamastaan lisätyöstä ja varallaolosta, kaupunginhallitus päätti6) 
pyytää palkkalautakunnan lausuntoa mainitun laitoksen vartijain esimiehelle suoritet-
tavasta lisäpalkkiosta. 

Tervalammen työlaitoksen toimiston työaika päätettiin 7) vahvistaa olemaan klo 
8.3 0—16 paitsi lauantaisin sekä juhla- ja pyhäaattoina klo 8.30—14 sekä kesäkuun 1 p:n 
ja elokuun 31 p:n välisenä aikana klo 8.30—15.30 paitsi lauantaisin sekä juhla-ja pyhä-
aattoina klo 8.30—13. Työajan sai keskeyttää puolen tunnin pituinen ruokailutauko. 

Alkoholistien laitospaikkojen lisäämistä tarkoittavaan huoltolautakunnan esitykseen 
suostuen kaupunginhallitus päätti8), että Tervalammen työlaitoksen naisirtolaisosasto 
lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan miesalkoholistiosasto. 

Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama Tervalammen työlaitoksen johto-
kunnan päätös, jonka mukaan työlaitoksen johtaja oli oikeutettu myymään karjanrehun 
puutteen vuoksi huutokaupalla laitoksen karjasta yhden sonnin, 25 lehmää sekä 15 hiehoa 
ja vasikka, päätettiin 9) sallia panna täytäntöön. 

Myöntyen huoltolautakunnan esitykseen kaupunginhallitus päätti10), että Tervalam-
men työlaitoksen sikalassa levinneen porsasyskän johdosta toimeenpantavan desinfioin-
nin vuoksi lopetettavan sikakannan myynnistä kertyneet tulot saadaan merkitä talous-
arvion ulkopuolella olevalle tilille sekä että tälle tilille kertyneet varat vielä kertomusvuo-
den aikana saadaan käyttää uuden sikakannan hankkimiseen. 

Tervalammen työlaitoksen uusi sikalarakennus päätet t i in n ) palovakuuttaa vuosi-
vakuutuksella 3 500 000 mk:n arvosta. 

Khs 30 p. jouluk. 2 971 §. — 2) S:n 27 p. maalisk. 804 §. — 3) S:n 6 p. maalisk. 648 §. — 
4) S:n 30 p. tammik. 270 §. — 5 )Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 187.—6) S:n 27 p. maalisk. 804 §.— 
7) S:n 17 p. huhtik. 972 §. — 8) S:n 27 p. helmik. 577 §. — 9) S:n 2 p. tammik. 39 §; — 
10) S:n 17 p. heinäk. 1 703 §. — u ) S:n 22 p. toukok. 1 267 §. 
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Sitten kun sosiaaliministeriö toukokuun 29 p:nä oli vahvistanut Tervalammen työlai-
toksen ns. pikkunavetan muutospiirustukset, kaupunginhallitus p ä ä t t i a n t a a asiamies-
osastonsa tehtäväksi hakea valtionapua mainittuun työhön. Samoin annettiin 2) kaupun-
ginhallituksen asiamiesosaston tehtäväksi hakea valtionapua Tervalammen työlaitoksen 
talousrakennuksen ja sikalan rakentamiskustannuksiin. 

Merkittiin 3) tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitus, ettei Vihdin kunnallislautakunta 
ollut suostunut kaupungin tekemään tarjoukseen 4), joka koski n. 60 aarin suuruisen maa-
alueen vuokraamista Tervalammen työlaitoksen alueelta Vihdin kunnalle Tervalammen 
kansakoulun käyttöön. 

Työlaitosliiton ylimääräisen kannatusmaksun suorittaminen. Uudenmaan työlaitoslii-
ton liittovaltuuston päätettyä kantaa jäsenkunniltaan v:lta 1947 ylimääräisen 25 000 
mk:n suuruisen kannatusmaksun kultakin työlaitososuudelta kaupunginhallitus myönsi5) 
huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 105 333 mk:n suuruisen lisä-
määrärahan ylimääräisen kannatusmaksun suorittamiseen liittovaltuustolle kaupungin 
omistamista osuuksista. 

Invalidien avustaminen. Käyttövaroistaan Helsingistä kotoisin olevien sota- ym. inva-
lidien avustamiseen vapaiden järjestöjen kautta kaupunginhallitus myönsi6) avustuksena 
helsinkiläisten invalidien huoltoon Sotainvaliidien veljesliitolle 1 400 000 mk, Suomen 
siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitolle 463 000 mk, mistä määrästä yhdistyksen oli 
myönnettävä avustusta myöskin Helsingin in valiidien yhdistykselle, sekä Invaliidijär-
jestojen keskusliitolle 200 000 mk ehdoin, että edellä mainitut yhdistykset ilmoittivat 
myöntämistään avustuksista huoltolautakunnalle ja Vapaan huollon keskukselle. 

Oulunkylän vapaan huollon keskuksen avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista myönnettiin 7) Oulunkylän vapaan huollon keskukselle avustuksena sen 
kanslian huoneisto- ja toimistomenoihin kertomusvuonna 20 000 mk. 

Pelastusarmeijan avustaminen. Pelastusarmeijalle päätettiin 8) myöntää tilitystä vas-
taan avustuksena kodittomien miesten lämmittelytuvan ylläpitämiseen kertomusvuoden 
alkupuolella 30 000 mk ja loppupuolella 45 000 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista 
työttömyyden varalta. 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti9), 
että A. S. Arosinin testamenttirahastosta neljälle henkilölle myönnetyt elinkautiset vuosi-
avustukset korotetaan kukin 700 mk:sta 2 500 mk:aan, että korkovaroista siirretään loput 
1 000 mk pääomaan sekä että rahastosta ei myönnetä uusia avustuksia. 

A. Uhlenin avustusrahastosta päätettiin10) myöntää kolmelle henkilölle 4 000 mk:n 
suuruinen tilapäinen avustus kullekin. 

Kaupunginhallitus päätti11), ettei A. Liljebladin lahjoitusrahastosta kainoille köyhille 
kertomusvuonna jaeta avustuksia. 

Kaupunginhallitus päätti12) julistaa N. j aR . Forstenin avustusrahastosta haettaviksi 
kaksikymmentäkolme 1 000 mk:n suuruista avustusta ja siirtää korkovaroista 97: 30 mk 
käytettäväksi v. 1948. 

Työ ttömyyshuolto 
Työtuvat. Huoltolautakunta päätettiin13) oikeuttaa ottamaan työtupien C-osastolle 

vapailta työmarkkinoilta 3 ammattitaitoista ja täysin työkykyistä työntekijää kaupungin 
vakinaisille työntekijöille määrätyin ehdoin, ollen työntekijäin, samalla kun he toimisivat 
työesimiehinä, itse täysin osallistuttava töihin. 

Marttayhdistykselle päätettiin 14) sallia lainata työtuvista 5 rukkia. 
Merkittiin15) tiedoksi lyhennysote Helsingin raastuvanoikeuden 6 osaston pöytäkirjasta 

huhtikuun 3 p:ltä, mistä ilmeni, että työtupien ent. johtajatar M. Jokinen oli velvoitettu 
suorittamaan kaupungille korvauksena kavaltamistaan varoista 417 205: 25 mk korkoi-
neen ja oikeudenkäyntikuluineen. 

*) Khs 12 p. kesäk. 1 484 §. — 2 ) S:n 8 p. toukok. 1 088 §. — 3) S:n 13 p. maalisk. 705 §. — 
4) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 189. — 5) Khs 29 p. toukok. 1 334 §. — 6) S:n 24 p. huhtik. 
1 013 §. — 7) S:n 13 p. maalisk. 710 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 439 § ja 2 p. lokak. 2 219 §. — 
9) S:n 11 p. syysk. 2 057 §. — 10) S:n 8 p. toukok. 1 086 §. — n ) S:n 25 p. syysk. 2 165 §. — 
12) S:n 8 p. toukok. 1 126 §. — 13) S:n 27 p. maalisk. 813 §. — 14) S:n 30 p. tammik. 276 §. — 
15) S:n 5 p. kesäk. 1 401 §. 
Kunnall. kcrt. 1947, I osa H 
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Viljelyspalstatoiminta. Kaupunginhallitus p ä ä t t i m y ö n t ä ä v:n 1946 käyttövaroistaan 
työttömyyden varalta, niitä ylittäen, 336 441:35 mk viljelyspalstatoiminnasta v. 1946 
aiheutuneiden kustannusten peittämiseen sekä kehoittaa viljelyspalstatoimikuntaa, 
mikäli se katsoi viljelyspalstatoiminnan harjoittamisen tarpeelliseksi vielä v. 1948, teke-
mään esityksen tarpeellisen määrärahan ottamisesta v:n 1948 talousarvioon. 

Viljelyspalstatoimikunnan jätettyä kertomuksen v:n 1946 toiminnastaan ja tehtyä 
esityksen palstaviljelyn jatkamisesta kaupunginhallitus päätti2), että palstaviljelyä jatke-
taan edelleen entisillä alueilla Oulunkylässä ja Herttoniemessä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti asettaa toimikunnan huolehtimaan viljelystoiminnasta ja varastoidun perunasadon 
jakelusta ja määrätä sen puheenjohtajaksi työnvälitystoimiston johtajan E. S. Seppälän 
sekä jäseniksi kaupunginagronomi A. J . Tammisen ja kirjaltaja I. E. Mattilan. 

Lastensuojelu 
Lastensuojeluvirasto. Lastensuojelulautakunnan esitykseen tilapäisen työvoiman palk-

kaamisesta lastensuojelu virastoon päätettiin 3) suostua. 
Kurssitoiminta. Kaupunginhallitus päätti4) antaa suostumuksensa valtion ja kaupun-

gin koulukotien viranhaltijoille yhteisten luentokurssien järjestämiseen Ryttylän koulu-
kodissa kertomusvuoden marraskuun 27 p:n ja joulukuun 4 p:n välisenä aikana ehdoin, 
että laitoksen ulkopuoliset osanottajat suorittivat korvauksena ruoastaan ja mahdollisesta 
yösijasta 100 mk vuorokaudelta. 

Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama lastensuojelulautakunnan päätös, 
jonka mukaan lautakunta oli oikeuttanut lastenkotien johtajattaret osallistumaan täysin 
palkkaeduin kunnallis- ja lastenkotien johtajille maaliskuun 3 p:n ja 7 p:n välisenä aikana 
järjestettäviin täydennyskursseihin ja suorittamaan 300 mk:n suuruisen kurssimaksun 
laitoksen varoista, hyväksyttiin 6). 

Päivystyksen järjestäminen lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa. Koska las-
tensuojelulautakunnan alaisten laitosten työaikojen järjestely uuden työaikalain puitteissa 
oli käynyt mahdottomaksi ilman erinäisiä päivystyspalkkioita tai työvoiman lisäystä, 
lastensuojelulautakunta oli esittänyt, että Sofianlehdon pikkulastenkodissa saataisiin 
järjestää osastonhoitajan iltapäivystys klo 19—20 päivystystyön järjestelyä koskevan 
valtuuston päätöksen6) 2 kohdan a) momentin mukaisesti ja klo 20—22 saman kohdan b) 
momentin mukaisesti ja Reijolan lastenkodissa yöpäivystys klo 22—6 saman päätöksen 
2) kohdan b) momentin mukaisesti, sekä että Malmin lastenkotiin saataisiin palkata kerto-
musvuoden alusta lisää kaksi hoitajatarharjoittelijaa ja ammattioppilaskotiin yksi hoita-
jatarharjoittelija. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa lastensuojelulautakunnan jär-
jestämään alaisissaan laitoksissa välttämättömän päivystyksen esittämällään tavalla sekä 
palkkaamaan lautakunnan ehdottaman lisätyövoiman. Samalla kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa laitokset ylittämään tilapäisen työvoiman määrärahojansa mainituista järjes-
telyistä aiheutuvilla menoilla. 

Sofianlehdon pikkulastenkoti. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin8) palkkaamaan 
lisätyövoimaa Sofianlehdon pikkulastenkotiin. 

Koska Mannerheimin lastensuojeluliitto oli ilmoittanut tarvitsevansa itse Sofianlehdon 
pikkulastenkotiin sijoittamansa 8 hoitajatarharjoittelijaa ja koska kaikille harjoitteli-
joillekin oli uuden työaikalain mukaan järjestettävä yksi vapaapäivä viikossa, oli lasten-
suojelulautakunta tehnyt esityksen lastenkodin työvoiman uudelleenjärjestelystä har-
joittelijani osalta, jonka kaupunginhallitus hyväksyi9) päättäen samalla kehoittaa las-
tensuojelulautakuntaa pyytämään ylitysoikeutta lastenhuoltolaitosten tilapäisen työ-
voiman määrärahaan sitten kun mainituista järjestelyistä aiheutuvien menojen määrä 
tarkalleen tiedetään. 

Reijolan lastenkoti. Talousarvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin10), niitä ylittäen, rakennustoimiston käytettäväksi 
75 000 mk vaatteiden puserruskoneen ja sen yhteydessä tarvittavien sähköjohtojen hank-
kimista varten Reijolan lastenkotiin. 

i) Khs 6 p. maalisk. 621 §. — 2) S:n 24 p. huhtik. 1 027 §. — 3) S:n 6 p. helmik. 377 § 
ja 19 p. kesäk. 1 533 §. — 4) S:n 30 p. lokak. 2 497 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 209 §. — 
6) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 10. — 7) Khs 2 p. huhtik. 842 §. — 8) S:n 9 p. tammik. 70 § 
ja 31 p. heinäk. 1 783 §. — 9) S:n 8 p. toukok. 1 084 §. — S:n 13 p. marrask. 2 617 §. 



163 2.· Kaupunginhallitus 

Malmin lastenkoti. Merkittiin 1) tiedoksi lastensuojelulautakunnan ilmoitus Malmin 
lastenkodin kellariin syyskuun 8—9 p:nä tehdystä murrosta, jolloin sieltä oli anastettu 
sianlihaa ja kaikki marjasäilykkeet. 

Nukarin kylässä sijaitsevan Pengerkosken tilan hallinta. Kaupunginhallitus päätti 2) 
jättää Nurmijärven pitäjän Nukarin kylässä sijaitsevan Pengerkosken tilan, joka oli 
ostettu3) lastensuojelulautakunnan tarkoituksiin, lastensuojelulautakunnan hallintaan. 

Hyvösen lastenkodin v:n 1948 talousarvioehdotus päätettiin 4) hyväksyä. 
Toivolan koulukoti. Lastensuojelulautakunnan esitykseen Toivolan koulukodin 

tilapäisen työvoiman lisäämisestä päätettiin5) suostua. 
Lastensuojelulautakunta oikeutettiin6) suorituttamaan Toivolan koulukodin hen-

kilökunnalle työaikalain mukaiset korvaukset. 
Painevesilaitteen järjestämistä varten Toivolan koulukodin keittiörakennukseen-

myönnettiin 7) 35 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisälty-
vistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Toivolan koulukodin talli- ja navettarakennuksen sekä puusepän työhuoneen sähkö-
johtojen korjaamista ja uusimista varten myönnettiin 8) 55 000 mk yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Toivoniemen koulukodin käteiskassan määrä päätettiin9) korottaa 25 000 mk:sta 
75 000 mkraan kuukausittain tapahtuvaa tilitystä vastaan. 

Bengtsärin koulukoti. Bengtsärin tilalla olevat lahonneet hirret päätettiin 10) sallia 
myydä kalastaja T. Pajulle 20 000 mk:n hinnasta. 

Palovakuutukset. Seuraavien lastensuojelulaitosten irtaimistojen palovakuutukset pää-
tettiin11) korottaa Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa alla oleviin määriin: Ryttylän koulu-
kodin 970 000 mk:sta 2 900 000 mk:aan, Toivolan koulukodin 600 000 mk:sta 1 000 000 
mk:aan, Toivoniemen koulukodin 150 000 mk:sta 650 000 mk:aan, Tavolan koulukodin 
60 000 mk:sta 120 000 mk:aan, Malmin lastenkodin 400 000 mk:aan, Reijolan lastenkodin 
150 000 mk:sta 300 000 mkraan ja Kullatoifln lastenkodin 100 000 mk:sta 200 000 mkraan. 

Lastenruokintatoiminta. Tukholman kaupungin lahjoitusvaroista päätettiin12) myön-
tää 1 656 250 mkrn avustus Helsingin lastenruokintatoimikunnalle ilmaisen ruokinnan 
järjestämiseen varattomien perheiden lapsille. 

Kaupunginhallituksen rahallisesti avustaman ruotsinmaalaisen lastenruokinnan pää-
tyttyä Helsingin osalta kertomusvuoden kesäkuun 21 p:nä Helsingin lastenruokintatoimi-
kunta oli lähettänyt mainittua toimintaa koskevan kertomuksensa, joka merkittiin1S) 
tiedoksi. 

Helsingin Tukholmankomitea päätettiin14) oikeuttaa suorittamaan Tukholman kau-
pungin lahjoitusvaroista 15 000 mk:n suuruinen avustus Kenraali Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Haagan osastolle elintarvikekeskuksesta tilattujen ruoka-annosten jakami-
seen ja kuljettamiseen kesäkuun 2 p:n ja elokuun 30 p:n välisenä aikana yhdistyksen 
järjestämään kesätoimintaan osallistuville haagalaisille lapsille. 

Selostus kaupungin avustamasta yksityisestä lastensuojelutyöstä. Merkittiin 15) tiedoksi 
lastensuojelulautakunnan selostus niiden yksityisten lastenhuoltolaitosten ja yhdistysten 
toiminnasta, jotka olivat saaneet avustuksia v:n 1946 talousarvioon yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin merkitystä määrärahasta. 

Nuorisotyölautakunnan asettaminen. Sen jälkeen kun nuorison vapaa-ajan viettoa 
suunnitteleva komitea oli saanut työnsä valmiiksi ja tehnyt ehdotuksen kunnallisen nuo-
risotyölautakunnan asettamisesta, ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta ja ruotsin-
kielisen työväenopiston johtokunta olivat ehdotuksesta-antamissaan lausunnoissa esit-
täneet että asetettaisiin sekä ruotsinkielinen että suomenkielinen nuorisotyölautakunta. 
Sairaala- ja opetusasiain johtajan alistettua kysymyksen kaupunginhallituksen harkitta-
vaksi merkittiin16) tiedoksi, että kaupunginhallituksen enemmistö oli sitä mieltä, että 
nuorisotyön ohjaamista varten olisi asetettava vain yksi lautakunta. 
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