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8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulunopettajain lakko. Kaupunginhallitus päätti1) hyväksyä suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan puoltaman menettelyn, jonka mukaan vakinaisille opettajille 
ja vuosisijaisille sekä kaikille niille sairaslomasijaisille ym. ylimääräisille opettajille, jotka 
on otettu toimiinsa kuukaudeksi tai sitä pitemmäksi ajaksi, suoritetaan täysi palkka myös 
lakkopäiviltä, jotka on luettu lomapäiviksi, mutta että kuukautta lyhemmäksi ajaksi 
toimiinsa otetuille opettajille ei makseta palkkaa lakkopäiviltä. 

Viransijaisten kansakoulunopettajien palkkojen laskemisperusteiden tulkinta. Kaupun-
ginhallitus pää t t i 2 ) ilmoittaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnille, että kysymys palkanmaksusta loma-ajalta vuosisijaisille ja muille ylimääräisille 
opettajille, joille myönnetään virkavapautta yksityisasiain hoitoa varten, on kussakin 
tapauksessa erikseen alistettava palkkalautakunnan päätettäväksi. 

Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille suoritettavat korvaukset. Kaupunginhallitus 
hyväksyi3) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ehdotuksen kansakoulujen 
vahtimestareille ja siivoojille kouluilla klo 18 jälkeen arki-iltoina tai pyhäpäivinä tapahtu-
vasta toiminnasta suoritettavien korvausten korottamisesta ja määräsi korotukset astu-
viksi voimaan kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien. 

Ikäkorotuksia vastaavien palkankorotusten myöntämistä vuosisijäisinä toimiville kan-
sakoulunopettajille koskevasta suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä 
päätettiin4) pyytää palkkalautakunnan lausuntoa. 

Puhevikaisten opettajanviran perustaminen. Myöntyen suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan esitykseen kaupunginhallitus päätti5), että suomenkielisiin kansakouluihin 
saadaan perustaa lukuvuodeksi 1947/48 aikaisemman vakinaisen puhevikaisten opettajan-
viran lisäksi väliaikainen toinen puhevikaisten opettajanvirka 24 tunnin opetusvelvolli-
suuksin ja 28 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Suomenkielisten kansakoulujen siivoojain palkkauksen järjestely. Suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan esitys, jonka mukaan väliaikaisten ja ylimääräisten siivoojain 
palkkaukseen nähden sovelletaan samaa menettelyä kuin vakinaisiin siivoojiin nähden, 
hyväksyttiin6). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen vuosisijaisten opettajien palkkaaminen. Ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunta päätettiin 7) oikeuttaa käyttämään ruotsinkielisten kansakou-
lujen sääntöpalkkaisten virkain määrärahaa niiden 31 opettajan palkkaukseen, joiden 
opettajien virat johtokunta oli päättänyt julistaa haettaviksi ja aikonut täyttää yhden 
vuoden koeajalla elokuun 1 p:stä 1947 lukien. 

Opintomatkoja ja kurssitoimintaa varten myönnetyt edut. Suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunta oikeutettiin suorittamaan täydet palkkaedut opettaja S. Vireelle 8) Yhdys-
valtoihin ja Kanadaan maaliskuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n välisenä aikana tehtävää 
raittius- ja nuorisotoimintaa käsittelevää esitelmämatkaa varten myönnetyn virkavapau-
den ajalta sekä opettaja H. S. Tynellille 9) opetuksen seuraamista varten Tukholman 
kansakouluissa tammikuun 15 p:n ja 26 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn virkavapauden 
ajalta, molemmille ehdoin, että matkalta palattuaan esittivät kirjallisen matkakertomuk-
sen ja pysyivät vähintään vuoden kaupungin palveluksessa uhalla, että heidän muutoin 
oli maksettava nauttimansa palkkaedut takaisin. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin10) suorittamaan suomenkielis-
ten kansakoulujen tilapäisen työvoiman määrärahasta veistokalustonhoitajille M. Jaloselle 
ja V. Mäkelälle kumpaisellekin 500 mk heidän osallistumisestaan ammattienedistämislai-
toksen puutyökoneiden hoitoa opastaviin kursseihin aiheutuneiden kurssimaksujen kor-
vaamiseen. 

Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ennakkovarain enimmäismäärä päätet-
tiin n ) korottaa 50 000 mk:aan. 

*) Khs 30 p. jouluk. 3 012 §. — *) S:n 5 p. kesäk. 1 431 §. ' — 3) S:n 12 p. kesäk. 1 510 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 125. — 4) Khs 9 p. tammik. 69 §. — 5) S:n 21 p. elok. 1 933 §. — 
·) S:n 27 p. maalisk. 831 §. — 7) S:n 20 p. helmik. 552 §. — 8) S:n 30 p. tammik. 306 §. — 
9) S:n 30 p. tammik. 307 §. — 10) Khn jsto 25 p. kesäk. 5 717 §. — n ) Khs 2 p. tammik. 
37 §. 
Kunnall. kert. 1947,1 osa 12 



178 2. Kaupunginhallitus 

Kansakoulunoppilaiden terveydenhoito. Avoinna olevat koululääkärien virat, joita olivat 
hoitaneet niiden entiset, eläkkeellä olevat haltijat 1)} täytettiin 2) vakinaisesti. 

Koulupsykologille päätettiin 3) sallia palkata apulainen kahden kuukauden ajaksi 
älykkyystutkimuksen toimeenpanoa varten kansakoulunoppilaiden keskuudessa. 

Liitosalueen kansakoulunoppilaiden kuljettamiseen röntgentarkastusta varten tuber-
kuloosihuoltotoimistoon myönnettiin 4) 27 834 mk terveydenhoidon pääluokkaan sisäl-
tyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Apukouluista päässeiden oppilaiden myöhemmät vaiheet. Kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista myönnettiin5) 42 000 mk apukouluista v. 1903 — 39 päässeiden oppilaiden 
myöhempien vaiheiden selvittämistyön jatkamiseen. 

Kouluateriat Kulosaaren koulussa. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli 
anonut, että Kulosaaren koulussa, joka kuului kokonaisuudessaan kaupungin hallintaan, 
saataisiin jo nyt jakaa ilmaiset kouluateriat II ja III luokkien oppilaille, vaikka näillä 
luokilla vielä luettiinkin valmistavan koulun kurssin mukaan. Kaupunginhallitus päätti6) 
suostua esitykseen. 

Kansakouluhuoneistot. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 7) kehoittaa laaditutta-
maan pääpiirustukset kustannusarvioineen Annankadun kansakoulutalon muutos- ja 
lisärakennusta varten. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa rakennustoimistoa kiireellisesti valmistutta-
maan Käpylän kansakoulutalon lisärakennuksen pääpiirustukset. 

Kaupunginhallitus päätti9) myöntää ennakkona kaupunginkassasta 514 000 mk 
Puotinkylän kartanon osittaista kunnostamista varten kansakoulutarkoituksiin sekä 
kehoittaa kiinteistölautakuntaa sopimaan Retkeilymajajärjestön kanssa, jolle mainittu 
rakennus oli vuokrattu kertomusvuoden lokakuun loppuun saakka, vuokrasopimukseen 
tämän johdosta tehtävistä muutoksista. 

Lapinlahden vanhan kansakoulutalon eräiden korjaustöiden suorittamisesta johtunei-
den kustannusten peittämiseen myönnettiin10) 52 087: 30 mk v:n 1946 talousarvion pää-
luokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista, niitä ylittäen. 

Kaupunginhallitus pää t t i n ) myöntää Oulunkylän suomenkielisen kansakoulun raken-
nuksen läheisyydessä olevan palokaivon kunnostamista ja uuden imu johdon rakentamista 
varten koulun nykyiseen pumppulaitteeseen vesijohtolaitoksen käytettäväksi 250 000 mk 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. Sa-
masta määrärahasta myönnettiin lisäksi vesijohtolaitokselle 12 000 mk mainitun koulun 
vedensaannin turvaamista tarkoittavien tutkimusten suorittamisesta ja palokaivon puh-
distamisesta aiheutuneiden kustannusten peittämiseen. 

Kaupunginhallitus päätti12) myöntää näyttämön ja laululavan rakentamista varten 
Kallion kansakoulun ylempään voimistelusaliin 264 000 mk yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan. Jo töihin ryhdyttäessä oli kuitenkin havaittu, että rakennus-
toimiston laatima suunnitelma näyttämön rakentamisesta ja siihen liittyvä kustannusarvio 
olivat puolinaisia ja työt tulisivat vaatimaan huomattavia lisäkustannuksia. Niiden nyt-
temmin tultua melkein loppuunsuoritetuiksi todettiin, että kustannukset ylittivät 404 000 
mkrlla kaupunginhallituksen myöntämän määrän. Kaupunginhallitus päätti13) tällöin 
myöntää yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 
404 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan mainitun näyttämön rakentamista varten sekä 
huomauttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle ja yleisten töiden lautakun-
nalle, että lisämääräraha olisi ollut pyydettävä jo työn alkuvaiheessa, tai ainakin heti, 
kun myönnetyn määrärahan riittämättömyys oli todettu. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin, niitä ylittäen, lisäksi Aleksis Kiven kansakoulun veistohuoneissa suoritettaviin 
muutostöihin 40 000 mk14), Lapinlahden vanhan kansakoulun metallityöpajan kunnosta-
miseen 30000 mk15), Lapinlahden uudessa kansakoulutalossa suoritettaviin muutostöihin 

*) Khs 9 p. tammik. 113 §. — 2) S:n 6 p. helmik. 404 §, 10 p. huhtik. 907 § ja 17 p. huhtik. 
1 002 §. — 3) S:n 13 p. maalisk. 733 §. — 4) S:n 24 p. huhtik. 1 055 § ja 12 p. kesäk. 1 514 §. — 
5) S:n 24 p. huhtik. 1 053 §. — 6) S:n 30 p. tammik. 305 §. — 7) S:n 10 p. huhtik. 908 §. — 
8) S:n 14 p. toukok. 1 252 §. — 9) S:n 8 p. toukok. 1 127 §. — 10) S:n 20 p. helmik. 549 §. —> 
") S:n 21 p. elok. 1 932 §. — 12) S:n 7 p. elok. 1 845 §. — 13) S:n 30 p. jouluk. 3 014 §. — 
14) S:n 28 p. elok. 1 999 §. — 15) S:n 11 p. syysk. 2 083 §. 
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531 000 mk1), Tehtaankadun kansakoulun tontin siistimiseen 131 000 mk2), Suomenlin-
nan kansakoulutalon lämmityslaitteiden uusimiseen 125 000 mk 3), Malmin pohjoisen kan-
sakoulun talonmies-vahtimestarin asuntokysymyksen järjestämiseen 350 000 mk 4) ja 
samasta kansakoulusta poistettavan hellan siirtämiseen Malmin lastenkodin keittiöön 
10 000 mk 5) , Pitäjänmäen suomenkielisen kansakoulutalon muutos- ja korjaustöihin 
5 973 mk 6) sekä Tapanilan kansakoulun korjaustöihin 3 767: 40 mk 7). 

Varkaustapausten välttämistä silmällä pitäen kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan järjestämään Aleksis Kiven kansakouluun 
sähköhälytyslaitteet sekä suorittamaan siitä aiheutuvat menot suomenkielisten kansakou-
lujen määrärahasta Yleisten laitteiden kunnossapito. 

Kouluhallituksen pyydettyä, että Lapinlahden kansakoulun huonetiloja saataisiin 
käyttää väliaikaisen opettajakorkeakoulun tarkoituksiin sellaisina aikoina, jotka eivät 
haitanneet koulutyötä, kaupunginhallitus päätti9) ilmoittaa kouluhallitukselle periaat-
teessa hyväksyvänsä ehdotetun järjestelyn sekä määrätä kansakoulujen taloudenhoitajan 
P. B. J. Railon ja Lapinlahden kansakoulun johtajan S. T. Rekolan neuvottelemaan koulu-
hallituksen kanssaf tehtävästä sopimuksesta. Neuvotteluissa oli sittemmin tultu siihen 
tulokseen, että vuokrakorvauksena olisi suoritettava 8 880 mk kuukaudessa, minkä lisäksi 
opettajakorkeakoulu suorittaisi koulun vahtimestarille ja siivoojille lisätyöstä ja ylityöstä 
maksettavat korvaukset. Kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä mainitut maksuperusteet. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin11) kehoittaa luovuttamaan 
Marian sairaalan kesälomasijaisten majoitusta varten neljä tarkoitukseen sopivaa luokka-
huonetta Lapinlahden vanhasta kansakoulutalosta kertomusvuoden kesän ajaksi elokuun 
puoliväliin saakka. 

Kaupunginhallitus päätti12), ettei Suomen katoliselta kirkolta ole perittävä vuokraa 
sille amerikkalaisten lahjatavarain jakelua varten luovutetusta Ratakadun kansakoulusta. 

Suomen suurkisojen päätoimikunnan anottua, ettei Lapinlahden kansakoulun voimisT 
telusalia luovutettaisi kansanhuoltolautakunnan käyttöön korttijakelua varten, vaan että 
se edelleenkin pysytettäisiin voimisteluseurojen käytössä, kaupunginhallitus päätti13), 
ettei mainittua voimistelusalia luovuteta kansanhuoltolautakunnan käyttöön. 

Kaupunginhallituksen valitettua majoituslautakunnan päätöksestä, joka koski Lapin-
lahden vanhalle kansakoulutalolle sotilasmajoituksesta aiheutuneita vahinkoja, Uuden-
maan lääninhallitus ja korkein hallinto-oikeus olivat vahvistaneet majoituslautakunnan 
päätöksen, mikä merkittiin 14) tiedoksi. 

Tiemaksujen suorittaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin15) 
myöntää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi 4 475 mk Pukinmäen 
tienhoitokunnan suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalta v:lta 1946 ja 1947 vel-
komien tiemaksujen suorittamiseen. 

Viljelyspalstojen vuokraaminen. Kaupunginhallitus päätti16) hyväksyä suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätökset viljelyspalstain vuokraamisesta kansakoulujen 
henkilökunnalle, mutta kehoittaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kuntia soveltamaan viljelyspalstoja luovuttaessaan kiinteistötoimiston käyttämää vuok-
ramaksua 50 mk aarilta. 

Nuoren ahertajan päiväkirja. Merkittiin17) tiedoksi kouluhallituksen kiertokirje, jossa 
kansakouluja kehoitettiin hankkimaan oppilaiden jakoulunkäyneiden vapaa-ajanharras-
tusten tukemiseksi kouluhallituksen hyväksymiä Nuoren ahertajan päiväkirja 1947 nimi-
siä ohjekirjasia sekä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus päätöksestään, 
että mainittua kirjasta on tilattava vain silloin kun oppilaissa havaitaan innostusta talkoo-
toimintaan. 

Siveysopin opetus kansakouluissa. Suomen kansan demokraattisen liiton Helsingin 
kunnallisjärjestö oli, huomauttaen, että liitosalueella asui joukko kirkosta eronneita hen-
kilöitä, joiden lapset siitä huolimatta joutuivat olemaan kouluissa jatkuvasti uskonto-

Khs 19 p. kesäk. 1 573 § ja 3 p. heinäk. 1 683 §. — 8) S:n 2 p. tammik. 46 §. — 3) S:n 12 p. 
kesäk. 1 508 §. — 4) S:n 3 p. heinäk. 1 692 §. — 5) Khn jsto 23 p. huhtik. 5 493 §. — 6) S:n 
23 p. jouluk. 6 308 §. — 7) S:n 23 p. jouluk. 6 309 §. — 8) Khs 27 p. maalisk. 837 §. — 9 ) S:n 
26 p. kesäk. 1 626 §. — 10) S:n 23 p. lokak. 2 440 §. — S:n 24 p. huhtik. 1 050 §. — 12) S:n 
8 p. toukok. 1 122 §. — 13) S:n 6 p. helmik. 380 §. — 14) S:n 27 p. maalisk. 838 §. — 15) S:n 
28 p. elok. 1 992 §. — 16) S:n 10 p. huhtik. 913 § ja 14 p. toukok. 1 242 §. — 17) S:n 13 p. 
maalisk. 735 §. 
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tunneilla, esittänyt, että näille oppilaille järjestettäisiin uskonnonopetuksen sijasta siveys-
opin opetusta. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli antamassaan lausunnossa 
ilmoittanut, että kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen 3 §:n mukaan on 
kirkosta eronneiden vanhempien lapset vapautettu uskonnonopetuksesta, milloin asian-
omaiselle johtokunnalle on tehty asetuksen mukainen esitys, sekä saman asetuksen nojalla 
velvoitettu osallistumaan koulun toimesta annettavaan uskonnonhistorian ja siveysopin 
opetukseen, jota suomenkielisten kansakoulujen oppilaille on annettu Kallion kansakou-
lussa, ja johon myös liitosalueella asuvat oppilaat ovat osallistuneet. Lisäksi johtokunta 
ilmoitti päättäneensä järjestää kertomusvuoden syyslukukauden alusta lukien mainitun-
laista opetusta myös Malmin kansakoulussa, mikäli sitä haluavia oppilaita ilmaantui vähin-
tään viisi. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta ilmoitti puolestaan, että niiden tar-
kastaja oli kiinnittänyt opettajakunnan huomiota edellä mainitun asetuksen säännöksiin. 
Kaupunginhallitus päätti x) saattaa yllä mainitut lausunnot Suomen demokraattisen 
liiton Helsingin kunnallisjärjestön tietoon. 

Haagan kansakoulun kirjasto. Kaupunginhallitus päätti 2) siirtää Haagan kansakoulun 
lainakirjaston kaupunginkirjaston Haagan haarakirjaston omaisuudeksi, jolloin kirjasto 
oli poistettava Haagan kansakoulun kalustoluettelosta. 

Raittiustyö kansakouluissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroista raittiustyön tuke-
miseen myönnettiin 75 000 mk3) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle ja 25 000 
mk 4) ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle käytettäväksi raittiustyön tukemiseen 
kansakouluissa. 

Kaupunginhallitus päätti 5), että kansakoulunoppilaiden raittiuskilpakirjoitusten kurs-
sikirjaset saadaan kertomusvuonna hankkia opetusvälineiden hankkimista varten myön-
netyllä määrärahalla. 

Koulukasvitarhat. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnat 
oikeutettiin6) korottamaan koulukasvitarhojen opettajien palkkiot 7 000 mk:aan kuukau-
delta. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 7) 35 000 mk Kumpulan koulupuutarhan kalustovajan korjaamista varten. 

Jäihin hukkumisvaaran ehkäiseminen. Tapaturmantorjuntayhdistyksen kirjelmän 
johdosta, jossa kaupunginhallitusta kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin jäihin hukku-
misvaaran ehkäisemiseksi kaupungin rannoilla, satamalautakunta oli antamassaan lau-
sunnossa selostanut niitä toimenpiteitä, joihin asiassa jo oli ryhdytty sekä huomauttanut, 
että niitä toimenpiteitä joihin lähetteissä oli ehdotettu ryhdyttäväksi, oli jo kokeiltu, 
mutta ne eivät olleet johtaneet toivottuun tulokseen. Kaupunginhallitus päätti8) tällöin, 
ettei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että kansakoulujen johtokuntia 
kehoitettiin satamalautakunnan ehdotuksen mukaisesti antamaan asianomaisten kansa-
koulujen johtajien tehtäväksi usein toistaa koulujen oppilaille varoituksen heikoille jäille 
menemisen vaaroista. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupungin kansakoululaitokselle myönnettiin 9) v:lta 1946 
valtionapua yhteensä 8 327 000 mk. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosastolle annettiin10) tehtäväksi hakea valtionapua 
kansakoululaitokselle v:lta 1947. 

Kaupungille myönnettiin u ) valtionapua siirtoväkeen kuuluvien oppilaiden koulutus-
kustannuksiin v:lta 1945 228 872 mk. 

Kaupunginlakimiestä kehoitettiin12) tekemään kouluhallitukselle anomus korvauksen 
myöntämisestä siirtoväkeen kuuluneiden oppilaiden koulutuskustannuksista v:lta 1946 
ja lähettämään anomus kouluhallitukselle kansakoulujen tarkastajaneuvoston kautta. 

Korvausanomukset. Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin13) kehoit-
taa maksamaan Lapinlahden kansakoulun luonnontiedesalissa kemiallisten kokeiden yh-
teydessä tapahtuneessa räjähdyksessä loukkaantuneen kansakoulunoppilaan P. Haverisen 
sairaala- ym. suoranaiset kulut tarverahoistaan. 

*) Khs 13 p. maalisk. 732 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 2 734 §. —- 3) S:n 10 p. huhtik. 911 § 
ja 2 p. lokak. 2 252 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 2 815 §. — 6) S:n 14 p. toukok. 1 251 §. — 6) S:n 
29 p. toukok. 1 378 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 102 §. — *) S:n 2 p. huhtik. 858 §. — 9 ) S:n 6 p. 
helmik. 406 §. — 10) S:n 11 p. jouluk. 2 889 §. — n ) S:n 13 p. maalisk. 736 §. 12) S:n 30 p. 
lokak. 2 524 §. — 13) S:n 13 p. maalisk. 729 §. 
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Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin1) myöntää veistokaluston-
hoitaja E. Valtoselle 8 000 mk korvauksena häneltä Munkkiniemen kansakoulutalosta 
varastetusta polkupyörästä. 

Kansakouluissa tapahtuneet murtovarkaudet. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta päätettiin 2) oikeuttaa tarvittaessa suorittamaan tarverahoistaan enintään 20 000 
mk:n palkkio sille tai niille henkilöille, jotka antavat sellaisia tietoja, että ne johtavat Alek-
sis Kiven kansakoulusta helmikuun 19 p:n ja 20 p:n välisenä yönä varastettujen kirjoitus-
koneiden takaisin saamiseen tai rikollisten kiinni joutumiseen. 

Merkittiin 3) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus, että Haa-
gan kansakouluun oli murtauduttu elokuun 12 p:n ja 13 p:n välisenä yönä ja anastettu 
omaisuutta yhteensä 2 350 mk:n arvosta. 

Merkittiin 4) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus Vallilan-
kansakoulun oppilasruokalaan huhtikuun 23 p:n vastaisena yönä tehdystä murrosta, 
jolloin sieltä oli anastettu liinavaatteita 17 970 mk:n arvosta. 

Oppikoululaisten hampaidenhoito. Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton sota-, 
kummivaliokunnan anottua, että kaupunki ottaisi huolehtiakseen oppikoululaisten ham-
paidenhoidosta, jota liitto omilla varoillaan oli ylläpitänyt v:n 1946 kevätlukukauden alus-· 
ta, kaupunginhallitus päätti5) anojalle ilmoittaa, ettei kaupunki tässä vaiheessa voinut 
ottaa mainittua toimintaa hoitaakseen. 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan kertomusvuoden aikana käyttämään puolustusvoimien tarpeisiin luovute-
tuista työväenopiston kirjoituskoneista saadun 17 400 mk:n suuruisen korvaussumman 
korkoineen kaitafilmikoneen tai muun tarvittavan kaluston hankintaan. 

Kaupunginhallitus päätti7) alistaa tutkittavakseen ja samalla hyväksyä suomenkieli-
sen työväenopiston johtokunnan päätökset, jotka koskivat työväenopistotalon huoneisto-
jen luovuttamista Koulumatkailutoimisto oy:lle käytettäväksi majoitustarkoituksiin* 
Suomen suurkisojen aikana sekä työväenopistotalon 8 luokkahuoneen ja salin luovutta-
mista Suomen nuorisojärjestöjen edustajistolle valtakunnallisten nuorison kulttuuripäivien 
yhteydessä pidettävien kulttuurikilpailujen karsintojen suorittamiseen. 

Suomenkielisen työväenopiston talossa suoritettujen muutostöiden kustannusten peit-
tämiseen päätettiin myöntää 66 107:40 mk8) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen, sekä erinäisiin korjaustöihin samasta 
määrärahasta 58 000 mk 9). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin10) myöntää työväenopiston 
oppilaalle I. Bergille 27 000 mk korvauksena häneltä työväenopiston vaatenaulakosta 
varastetusta turkistaan. 

Alistettuaan tutkittavakseen ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan päätöksen, 
jonka mukaan johtokunta oli osoittanut tarverahoistaan 1 500 mk opiston keskusteluker-
hon 20-vuotis juhlan ja sen yhteydessä järjestetyn näyttelyn kustannusten peittämiseen, 
kaupunginhallitus pää t t i n ) myöntää yllä mainittua tarkoitusta varten 1 500 mk yleisistä 
käyttövaroistaan. 

Yleinen ammattikoulu. Sen johdosta, että yleisen oppivelvollisuuden täyttämistä oli 
tehostettu muuttamalla kansakoulu 8-vuotiseksi päiväkouluksi, oli yleisen ammattikoulun 
oppilasmäärä niillä luokilla, joilla oppivelvollisuutta oli aikaisemmin voitu suorittaa, 
siinä määrin vähentynyt, että opetussuunnitelman muuttaminen oli välttämätön. Kau-
punginhallituksen tehtyä12) ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksestä kauppa-ja 
teollisuusministeriölle tätä tarkoittavan esityksen, ministeriö oli sittemmin elokuun 26 
p:nä hyväksynyt yleisen ammattikoulun opetussuunnitelman muuttamisen, mikä merkit-
tiin13) tiedoksi. 

Kirjapainokoulu. Merkittiin14) tiedoksi valtioneuvoston marraskuun 27 p:nä myönty-
neen kaupunginvaltuuston anomukseen15) saada perustaa kirjapainokouluun litograafi-
osasto. 

Khs 25 p. syysk. 2 201 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 561 §. — 3) S:n 25 p. syysk. 2 200 • § .— 
4) S:n 14 p. toukok. 1 250 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 252 §. — 6) S:n 9 p. tammik. 112 § .— 
7) S:n 27 p. maalisk. 798 §. — 8) S:n 18 p. jouluk. 2 949 §. — 9) S:n 17 p. huhtik. 1 000 §. — 
10) S:n 3 p. heinäk. 1 690 §. — « ) S:n 27 p. maalisk. 798 §. — 12) S:n 29 p. toukok. 1 380 §. — 
13) S:n 11 p. syysk. 2 076 §; ks. Kunnall. asetuskok. s . 126. — l4) Khs 30 p. jouluk. 3 010 §.— 
15) Ks. tämän kert. I osan s. 25 ja 63. 



182 2. Kaupunginhallitus 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti1) suostua 
siihen, että kirjapainokoulussa järjestetään syksyllä 1947 4-viikkoinen kurssi maaseutu-
laisille latoja- ja painajaoppilaille ehdoin, että kurssien järjestämisestä ei aiheudu kaupun-
gille mitään suoranaisia kustannuksia. 

Valtioneuvoston kirjapainolle päätettiin 2) marraskuun aikana luovuttaa kirjapaino-
koulun luokkahuone iltaisin klo 19 —21 ehdoin, että sähkövirran kulutus korvattiin ja et-
tä koulun vahtimestarille suoritettiin korvaus siivouksesta ja päivystyksestä. 

Valmistava poikien ammattikoulu. Valmistavassa poikien ammattikoulussa, jossa käy-
tännöllisen työn opetus tapahtui siten, että oppilaat työskentelivät vuoronperään eri 
työpajoissa ammattitaitoisten työmestarien alaisina, olivat metalliosaston oppilaat kier-
täneet osaston kaikissa työpajoissa molempina kouluvuosinaan, mistä oli ollut seuraukse-
na, että viipyminen kullakin osastolla oli jäänyt kovin lyhytaikaiseksi. Lisäksi olivat oppi-
laat jo ensimmäisellä luokalla joutuneet radiotyöpajaan, ennen kuin heille oli ennätetty 
opettaa edes sähköopin alkeitakaan. Näiden epäkohtien poistamista silmällä pitäen am-
mattiopetuslaitosten johtokunta oli ehdottanut, että oppilaiden kiertäminen ensimmäisellä 
luokalla rajoitettaisiin 32 päivään takopajassa, 32 päivään sähköpajassa, 63 päivään vii-
laamossa ja 63 päivään levypajassa, jolloin heille vastaavina aikoina opetettaisiin saman 
työn tietopuolista ammattioppia, että toisella luokalla valittaisiin kuuden luokan oppilais-
ta kaksi sähköluokkaa, joiden oppilaat työskentelisivät sähkökonepajassa 95 päivää ja 
radiopajassa 95 päivää, jäljellä olevien oppilaiden muodostaessa 4metallityöluokkaa, jotka 
työskentelisivät valimossa 48 päivää, pajassa 47 päivää ja konepajassa 95 päivää sekä 
että ruotsinkielisen sekaluokan metallityöoppilaat jaettaisiin sähkö- ja konepajan kesken 
samassa suhteessa. Kaupunginhallitus päätti3) puolestaan hyväksyä esityksenpä pyytää 
sille kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistusta. Sittemmin merkittiin 4) tiedoksi kauppa-
ja teollisuusministeriön elokuun 7 p:nä hyväksyneen edellä esitetyt opetusohjelmien 
muutokset otettaviksi kokeeksi käytäntöön lukuvuonna 1947/48 sekä määränneen, että 
muutosten lopullista vahvistamista varten oli valmistavan poikien ammattikoulun rehto-
rin annettava kirjallinen selvitys tästä uudesta järjestelmästä saaduista kokemuksista. 

Valmistavan poikien ammattikoulun sisustamisesta Fredrikinkadun 54:ään johtuvien, 
v. 1946 suoritettujen töiden kustannusten peittämiseen myönnettiin5) 924 391:30 mk 
v:n 1946 talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin6), niitä ylittäen 50 470 mk valmistavan poikien ammattikoulun kaasuj ohtojen 
korjausta varten. 

Kaupunginhallitus päätti7), ettei autonasentajakoulun järjestämiä viilaajain kursseja 
varten luovutetusta 8) valmistavan poikain ammattikoulun työpajasta veloiteta v:lta 
1945 mitään vuokraa. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Valmistavaan tyttöjen ammattikouluun päätettiin 9) 
sallia palkata tilapäinen opettaja. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin10) myöntää opettaja K. L.M. 
Tudeerille 1 000 mk Työtehoseuran järjestämien kotitalouden työtehokurssien kurssi-
maksun suorittamiseen. 

Helsingin Marttayhdistys oikeutettiin11) käyttämään eräitä valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun luokkahuoneita kurssitoimintaansa varten tavanmukaisin ehdoin. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin12) myymään valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun pesulassa oleva pesukone. 

Merkittiin13) tiedoksi ammattiopetuslaitosten johtokunnan ilmoitus valmistavassa 
tyttöjen ammattikoulussa tapahtuneesta turkin katoamisesta. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin14) myöntää 1 500 mk kor-
vauksena valmistavan tyttöjen ammattikoulun oppilaalle B. Erikssonille häneltä koulun 
käytävästä varastetusta päällystakista. 

x) Khs 12 p. kesäk. 1 505 §. — 2) Khn jsto 5 p. marrask. 6 125 §. — 3) Khs 17 p. heinäk 
1 768 §. — 4) S : n 1 4 elok. 1 865 §. — 6) S:n 20 p. helmik. 550 §. — 6) S:n 30 p. jouluk 
3 009 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 640 §. — 8) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 223. — 9) Khs 18 p 
syysk. 2 144 §. — 10) S:n 30 p. lokak. 2 532 §. — S:n 6 p. maalisk. 643 § ja khn jsto 1 p 
lokak. 5 971 §. — 12) Khn jsto 27 p. elok. 5 867 §. — 18) Khs 10 p. huhtik. 915 §. — 1 4 ) S:n 30 p 
lokak. 2 536 §. 
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Ammattikoulutaloon järjestettävä majoitus. Kaupunginhallitus päätti 1) luovuttaa 
Koulumatkailutoimisto oy:lle Suomen suurkisojen majoitustarkoituksiin käytettäväksi 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun IV kerroksen ja valmistavan poikien ammattikou-
lun huoneet n:o 3, 4, 7—12 ja 16 ehdoin, että toimisto vastasi siivous-, valaistus- ym. 
kustannuksista sekä mahdollisista vahingoista. 

Ammattikoulutalon huoneet n:o 3, 4, 7—12 ja 16 päätettiin 2) sallia luovuttaa kesä-
kuun 16 p:n ja 21 p:n väliseksi ajaksi Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle majoi-
tustarkoituksiin ehdoin, että yhdistys korvasi siivous-, valaistus- ym. kustannukset sekä 
vastasi mahdollisista vahingoista. 

Kaupunginhallitus päätti3), että ammattikouluille annettavien avustusten myöntä-
misen ehdoksi on asetettava, että kaupungilla on oikeus tarkkailla avustusten käyttöä, 
minkä ohessa tarkkailun suorittaminen annettiin ammattiopetuslaitosten tarkastajien teh-
täväksi. 

Verhoilija-ammattikoulu. Verhoilija-ammattikoulun johtokunnan anottua, että kau-
punki ottaisi haltuunsa verhoilija-ammattikoulun, kaupunginhallitus päätti 4), että asia 
siirretään ammattiopetuslaitoskomitean käsiteltäväksi ammattiopetuslaitosten laajenta-
miskysymyksen yhteydessä. 

Malmin kaupallinen keskikoulu. Kaupunginhallitus päätti5) kéhoittaa rahatoimistoa 
Suorittamaan Malmin kaupalliselle keskikoululle sen avustamiseksi talousarvioon merki-
tystä määrärahasta 100 000 mk kevätlukukaudella aiheutuneiden menojen avustamiseen. 

Stipendivarojen käyttö. R. Heimbergerin palkintorahaston ja K. H. Renlundin stipendi-
j a palkintorahasi on korkovaroista myönnettiin6) kertomusvuonna suomenkieliselle työ-
väenopistolle 2 175 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 555 mk, yleiselle ammattikou-
lulle 1 377 mk, kirjapainokoululle 830 mk ja taideteollisuuskeskuskoululle 1 357 mk. 

Kotitalouslautakunta. Kotitalouslautakunta oli anonut saada ylittää siivousmäärä-
rahaansa 35 000 mk, mikä lisämeno oli aiheutunut liitosalueella harjoitetun kurssitoimin-
nan johdosta kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille suoritetuista palkkioista. Kau-
punginhallitus päätti7) suostua anomukseen, mutta huomauttaa lautakunnalle, ettei sillä 
olisi ollut oikeutta ryhtyä liitosalueella harjoitettuun kurssitoimintaan pyytämättä kau-
punginhallitukselta lupaa määrärahan ylittämiseen. 

Kotitalouslautakunnan esitettyä, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 
huoneiston varaamiseksi Taka-Töölöstä lautakunnan neljättä opetuskeittiötä varten sekä 
muutoinkin ottaisi huomioon lautakunnan tarpeet lisätilain saamiseksi kurssi- ja kerho-
toimintaa sekä neuvontaa varten, kaupunginhallitus päätti8), ettei asia, mikäli se koski 
Taka-Töölöstä hankittavaa huoneistoa, tässä vaiheessa antanut aihetta toimenpiteisiin, 
mutta päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa kiinnittä-
mään huomiota kotitalouslautakunnan huoneistotarpeeseen suunnittelu- ja rakennusvai-
heessa olevissa sekä vastedes suunniteltavissa kaupungin rakennuksissa. 

Kaupunginhallitus päätti 9) alistaa tutkittavikseen ja samalla hyväksyä kotitalouslau-
takunnan päätökset, joilla Föreningen för upprätthållande av en hushållsskola i Helsing-
fors niminen yhdistys sekä Samfundet folkhälsan i svenska Finland yhdistys oli oikeutettu 
käyttämään Fredrikinkadun opetuskeittiötä. 

Kotitalouslautakunnan käytössä olevassa osassa työväenopiston taloa suoritettujen 
sähkötöiden kustannusten peittämiseen myönnettiin10) 12 368 mk kaupunginhallituksen 
v:n 1946 yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Kotitalouskurssien avustaminen. Föreningen för upprätthållande av en hushållskola i 
Helsingfors nimiselle yhdistykselle päätetti inn) myöntää kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista 50 000 mk kotitalouskurssien järjestämisen avustamiseen svyslukukaudella 
1947. 

Lastentarhat. Lastentarhain johtokunta oikeutettiin12) palkkaamaan tilapäinen lasten-
tarhain tarkastajien apulainen. 

Liitosalueen lastentarhain lasten terveystarkastukset päätettiin13) v:n 1948 alusta 
lukien jättää liitosalueen koululääkärin tehtäväksi ilman eri palkkiota. 

*) Khs 17 p. huhtik. 1 003 §. — 2 ) S:n 5 p. kesäk. 1 437 §. — 3 ) S:n 17 p. heinäk. 1 757 §. — 
4) S:n 4 p. jouluk. 2 816 §. — 5) S:n 20 p. helmik. 553 §. — 6) S:n 22 p. toukok. 1 288 §. — 
7) S:n 30 p. jouluk. 2 977 §. — 8) S:n 6 p. marrask. 2 556 §. — 9) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 
10) .S:n 23 p. tammik. 220 §. — n ) S:n 19 p. kesäk. 1 528 §. — 12) S:n 5 p. kesäk. 1 399 §. — 
13) S:n 30 p. jouluk. 2 988 §. 
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Uusien lastentarhain ja päiväkotien perustamista koskevan lastentarhain johtokunnan 
esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti1) kehoittaa lastentarhain johtokuntaa laati-
maan suunnitelman tarvittavien uudisrakennusten kiireellisyysjärjestyksestä ottaen huo-
mioon erittäin rajoitetut rakentamismahdollisuudet, antaa kiinteistölautakunnalle tehtä-
väksi tutkia mahdollisuuksia saada vuokrata huoneistoja lastentarhoja ja lastenseimiä 
varten sekä antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa mallipiirustukset 
puusta rakennettavaa lastentarharakennusta varten. 

Malmin seudun naiset olivat pyytäneet kaupunginhallitusta ryhtymään kiireellisesti 
toimenpiteisiin päiväkodin perustamiseksi Malmille. Lastentarhain johtokunta oli anta-
massaan lausunnossa ilmoittanut olevansa tietoinen siitä, että Malmilla ja Tapanilassa 
kipeästi tarvitaan lastentarhaa ja lastenseimeä ja että talousarviossa on varattu määrä-
rahoja näihin tarkoituksiin, minkä lisäksi johtokunta ja kiinteistötoimiston talo-osasto 
ovat jatkuvasti yrittäneet saada vuokrahuoneistoja näiltä alueilta lastentarhatarkoituk-
siin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Kaupunginhallitus päätti2) saattaa lastentarhain 
johtokunnan selostuksen anojien tietoon. 

Kiipeily välineiden ja puistokeinun hankkimista varten Leppäsuon lastentarhaan myön-
nettiin 3) 63 964: 95 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista. 

Pirkkolan lastentarhassa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten päätettiin 4) 
myöntää 114 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista. 

Samoista käyttövaroista päätettiin5) myöntää 120 000 mk Sammatintien 6—8:ssa 
sijaitsevien Sirkkulan lastentarhan ja Vallilan lastenseimen huoneistojen lämpöpatterei-
den lämpöpinnan suurentamiseen n. 25 m2:llä ehdoin, että kiinteistön omistaja suostuu 
kyseiseen toimenpiteeseen. 

Helsingin työvalmiusnaiset yhdistyksen anomukseen myöntyen kaupunginhallitus 
päätti6) oikeuttaa yhdistyksen käyttämään Bertha-Maria hemmet nimisen lastentarhan 
huoneistoa pikkulasten huoltoon Suomen suurkisojen aikana ehdoin, että huoneistoa käy-
tetään vain pikkulasten huoltoon ja päivisin kertomusvuoden kesäkuun 29 p:n ja heinä-
kuun 3 p:n välisenä aikana, että tarkoitukseen käytetään vain lastentarhan päällysvaate-
huonetta, alahallia, kahta huonetta ja keittiötä sekä että yhdistys tarkoin valvoo huonei-
den käyttöä ja luovuttaa ne hyvässä kunnossa ja tarkoin siivottuina takaisin. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 7) v:n 1948 alusta lukien vuokraamaan Kallio-
rinteen lastenseimeä ja lastentarhaa varten vaatteiden kuivatushuone 470 mk:n kuukausi-
vuokrasta. 

Käpylän kansakoulun huoneistopulaan viitaten koulurakennuskomitea oli ehdottanut, 
että Käpylän kirjastotalossa sijaitsevaa lastentarhaa varten rakennettaisiin oma rakennus 
ja että kirjastotalosta täten vapautuneita tiloja saataisiin käyttää kansakouluhuoneistoi-
na. Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa yksissä neuvoin las-
tentarhain johtokunnan kanssa suunnittelemaan puisen talon rakentamista Käpylään 
lastentarhaa varten. Sitten kun Käpylän kansakoulua varten oli päätetty 9) rakentaa 
lisärakennus kaupunginhallitus päätti10) katsoa ehdotuksen Käpylän lastentarhan huo-
neiston väliaikaisesta käyttämisestä kansakoulujen tarpeisiin rauenneeksi. 

Lastentarhain johtokunta päätettiin11) oikeuttaa suorittamaan Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Santahaminan osastolle sen ylläpitämän lastentarhan opettajan palkan korot-
tamista varten 24 760 mk pääluokan Opetustoimi luvun Lastentarhat määrärahasta Ta-
panilan ja Pakila—Pirkkolan lastentarhat. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Santahaminan osaston anottua, että kaupungin-
hallitus harkitsisi osaston ylläpitämän lastentarhan ottamista kaupungin haltuun v:n 1948 
alusta lukien, kaupunginhallitus päätti12), ettei Santahaminan lastentarhaa toistaiseksi 
oteta kaupungin haltuun. 

Puistopaikkojen varaaminen lapsille. Hyväksyen lastentarhain johtokunnan esityksen 
kaupunginhallitus päätti13), että ammattimaiseen lastenkaitsijatoimintaan ja määrätyn 

*) Khs 13 p. marrask. 2 613 §; ks. myös tämän kert. I osan s. 64 ja 192.— 2) Khs 11 p.jouluk. 
2 853 §. — 3) S:n 30 p. jouluk. 2 990 §. — 4) S:n 31 p. heinäk. 1 787 § .— 5 ) S:n 8 p. toukok. 
1 112 §. — 6) S:n 12 p. kesäk. 1 483 §. — 7) Khn jsto 3 p. jouluk. 6 217 §. — 8) Khs 2 p. tammik. 
51 §. — 9) Ks. tämän kert. I osan s. 61. — 10) Khs 18 p. jouluk. 2 944 §. — «) S:n 26 p. 
kesäk. 1 587 §.—1 2) S:n 17 p. heinäk. 1 708 §. —1 3) S:n 16 p. lokak. 2 340 §. 



185 2. Kaupunginhallitus o 

paikan käyttöön kaupungin puistoissa on anottava lupa asianomaiselta valvontaviran-
omaiselta sekä että nimetyille puistopaikoille pystytetään taulut osoittamaan paikan ole-
van varatun -määräaikoina päivästä jollekin suurelle lapsiryhmälle. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginhallitus päätti1), että kirjastolautakunnan esitys kir-
jastoapulaisen nimityksen muuttamisesta kirjastoamanuenssiksi otetaan huomioon 
kaupunginkirjaston uutta johtosääntöä laadittaessa. 

Tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattujen kaupunginkirjaston viranhaltijain 
palkat päätettiin 2) korottaa kesäkuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginkirjaston kaluston hankintamäärärahaa päätettiin3) sallia ylittää 160 500 
mk Marian sairaalan sairaalakirjaston kaluston hankintaa ja Töölön haarakirjaston järjes-
telyä varten. 

Suomi-Neuvostoliitto-seuran Pakilan osaston anottua avustusta kirjojen ja opinto-
välineiden hankkimiseen kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa kaupunginkirjastoa hank-
kimaan ja lainaamaan mainitulle seuralle sen tarpeelliseksi katsoman kirjallisuuden. 

Kirjastolautakunnan ilmoitus Neuvostoliitolle vihamielisen kirjallisuuden luovuttami-
sesta valtiolliselle poliisille merkittiin 5) tiedoksi. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 6) myöntää yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 16 000 mk Sofiankadun 4:ssä 
olevan kellaritilan sisustamiseen Neuvostoliitolle vihamieliseksi katsotun kirjallisuuden 
säilyttämistä varten. 

jKaupunginorkesteri. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa musiikkilautakunnan mää-
räämään musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimiston aukioloajat. 

Kaupunginorkesterin taloudenhoitajan ennakko varain enimmäismäärä päätettiin 8) 
korottaa 100 000 mkraan ehdoin, että siihen sisällytettiin ne kannantavarat, jotka kau-
punginorkesteri voimassa olevien määräysten mukaan oli oikeutettu kantamaan. 

Musiikkilautakunta päätettiin9) oikeuttaa harkintansa mukaan kertomusvuoden aika-
na luovuttamaan kaupunginorkesteri hyväntekeväisyystilaisuuksiin. 

Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama musiikkilautakunnan päätös, jonka 
mukaan kaupungintalon juhlasali oli vuokrattu Etelä-suomalaisen osakunnan soittajille 
ja Suomen teiniliitolle, päätettiin 10) sallia panna täytäntöön. 

Sen johdosta, että opetusministeriö helmikuun 10 p:nä oli hylännyt kaupunginvaltuus-
ton anomuksen valtionavun myöntämisestä kaupunginorkesterin v:n 1946 ylläpitoon, 
koska anomus oli tehty niin myöhään, että käytettävissä olevat varat oli jo käytetty 
loppuun, kaupunginhallitus pää t t i n ) anoa opetusministeriöltä, että ministeriö myöntäisi 
kertomusvuotta varten aikaisemmin anotun 450 000 mk:n suuruisen säännöllisen valtion-
avustuksen lisäksi ylimääräisen 450 000 mk:n suuruisen avustuksen. Sittemmin merkit-
tiin 12) tiedoksi opetusministeriön myöntäneen kaupunginorkesterin kertomusvuoden toi-
minnan tukemiseen valtionapua 650 000 mk, mistä 400 000 mk varsinaisena ja 250 000 mk 
ylimääräisenä valtionapuna. 

Ulkoilmakonsertit. Urheilu- ja retkeilylautakunnan suunnitelma kansanhuvien ja ulko-
ilmakonserttien järjestämisestä kertomusvuoden kesän aikana hyväksyttiin13). 

Historiatoimikunta oikeutettiin14) suorittamaan kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä 
lukien Helsingin kaupungin historian toimittamisesta aiheutuvat palkkiot 33 x/3 %:lla 
korotettuina v. 1946 vahvistetuista15) määristä. 

Historiatoimikunta oikeutettiin16) käyttämään kertomusvuoden talousarvion pääluo-
kan Sekalaiset yleiset menot luvun Erinäiset määrärahat määrärahasta Helsingin kau-
pungin historiatoimikunnan käytettäväksi, s.m. 300 000 mk käyttövaroina. 

Haagan kauppalan historia. Haagan kauppalan historian kirjoittamisesta filosofian 

Khs 19 p. kesäk. 1 567 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 1 428 §. — 3) S:n 14 p. toukok. 1 232 §. — 
4) S:n 8 p. toukok. 1 063 §. — 5) S:n 14 p. toukok. 1 244 §. — 6) Khn jsto 12 p. maalisk. 5 384 §. — 
7) Khs 8 p. toukok. 1 138 §. — 8) S:n 30 p. tammik. 277 §. — 9) S:n 17 p. huhtik. 1 005 §. — 
10) S:n 2 p. tammik. 18 §. — n ) S:n 27 p. helmik. 571 §. — 12) S:n 8 p. toukok. 1 132 § ja 
khn jsto 3 p. jouluk. 6 230 §. — 13) Khs 19 p. kesäk. 1 570 §. — 14) S:n 29 p. toukok. 1 316 §. — 
15) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 77. — 16) Khs 16 p. lokak. 2 326 §. 
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tohtori J. E. Roosille suoritettava 15 000 mk:n suuruinen palkkio, samoin kuin käsikirjoi-
tuksen puhtaaksikirjoituskustannukset, 4 281 mk, päätettiin1) suorittaa Haagan kauppa-
lan selvitystililtä. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1946 korkovarat päätettiin2) 
käyttää siten, että musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnalle ja Suomen taideakatemialle 
myönnettiin kummallekin 76 440 mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska 
författarförening yhdistykselle kummallekin 38 220 mk. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan3), Suomen kirjailijaliiton4) ja Finlands sven-
ska författarförening 5) yhdistyksen selostukset kertomusvuonna saamiensa korkovarain 
käytöstä merkittiin tiedoksi. 

XX teatteripäivät. Kaupunginhallitus päätti6) kaupunginvaltuuston valtuuttamana 7) 
suorittaa Suomen teatterijärjestöjen keskusliitolle XX teatteripäivien tuottaman tappion 
peittämiseen 150 000 mk kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto myönnettiin shamottikohokuvan 
hankkimiseen virkamiesruokalaan 180 000 mk 8), freskomaalauksen tilaamiseen virkamies-
ruokalaan 200 000 mk'8), kolmen Helsinki-aiheisen maalauksen ostoon 50 000 mk 9), teknil-
lisen johtajan E. Moringin muotokuvan maalauttamiskustannuksiin 30 000 mk10), ja van-
han hollantilaisen puulle maalatun taulun ostamiseen 50 000 mk n ) . 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 
Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat. Kiinteistölautakunta oikeutettiin palkkaa-

maan kiinteistötoimiston tonttiosastolle tilapäinen omakotipuutarhaneuvojan apulainen 
enintään kuuden kuujcauden ajaksi12) sekä metsätalousosastolle tilapäinen metsänvartija 
kertomusvuoden aj aksi13). 

Merkittiin14) tiedoksi sosiaaliministeriön palkkaosaston heinäkuun 1 p:nä hyväksyneen 
kaupunginhallituksen päätöksen 15), joilla kiinteistötoimiston asemakaavaosaston tila-
päiselle miespuoliselle piirtäjälle oli suoritettava 31 palkkaluokan mukaiset palkkaedut ja 
Koskelan puistokylän keskustalonmiehelle 37 palkkaluokan sekä Toukolan ja Kumpulan 
puistokylien talonmiehille 38 palkkaluokan mukaiset palkkaedut. 

Kalliosuojien koneenhoitajana ja lämmittäjien esimiehenä toimivan henkilön palkka 
määrättiin 16) suoritettavaksi 34 palkkaluokan mukaisesti. 

Käteiskassa. Kiinteistötoimiston yli vahtimestari oikeutettiin 17) kertomusvuoden 
aikana pitämään 5 000 mk:n suuruista käteiskassaa. 

Oman auton käyttö virkatehtävissä. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 18) suorittamaan 
kaupunginmetsänhoitajalle ja apulaisgeodeetille virkatehtävissä omalla autolla suorite-
tuista matkoista korvausta 10 mk juoksukilometriltä. 

Kadun kunnossapitoalueiden rajojen tarkistaminen. Koska tammikuun 1 p:nä 1946 voi-
maan tulleen kaupungin uuden rakennusjärjestyksen määräysten mukaan tontinomista-
jille ja kaupungille kuuluvat kadun kunnossapitovelvollisuudet ja tästä johtuen myös 
kunnossapitoalueiden rajat monin paikoin olivat muuttuneet, kaupunginhallitus päät t i1 9) 
antaa mainittujen rajojen tarkistamisen kiinteistötoimiston tehtäväksi tarvittaessa yh-
teistyössä rakennustoimiston kanssa. 

Liitosalueen tilojen merkitseminen maarekisteriin. Kaupunginhallituksen yleisistä käyt-
tövaroista päätettiin20) myöntää 19 500 mk kiinteistönotaari E. I. Lammin-Koskiselle 
liitosalueella olevia tiloja koskevan maarekisterin kirjoittamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten korvaamiseen. 

Khn jsto 13 p. elok. 5 834 §. — 2) Khs 27 p. helmik. 601 §. — 3) S:n 19 p. kesäk. 
1 569 §. — 4) s:n 3 p. heinäk. 1 691 §. — 5) S:n 2 p. huhtik. 866 §. — 6) S:n 12 p. kesäk. 
1 512 §. — 7) Ks. tämän kert. I osan s. 67. — 8) Khs 20 p. helmik. 512 §. — 9) S:n 17 p. 
huhtik. 1 007 §. — 1 0) S:n 5 p. kesäk. 1 395 §. — u ) S:n 5 p. kesäk. 1 396 §. — 12) S:n 24 p. huhtik. 
1 029 §. _ 13) s:n 13 p. helmik. 442 §. — 1 4 ) S:n 26 p. kesäk. 1 605 § ja 17 p. heinäk. 1 724 §. — 
15) S:n 23 p. tammik. 209 §, 22 p. toukok. 1 272 § ja 26 p. kesäk. 1 600 §. — 16) S:n 29 p, 
toukok. 1 354 §. — 17) S:n 23 p. tammik. 226 §. — 18) S:n 12 p. kesäk. 1 494 §. — 1 9) S:n 24 p. 
huhtik. 1 038 §. —2 0) S:n 8 p. toukok. 1 065 §. 


