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valistuslautakunnan kannanilmaisun sosiaaliministeriön ja sisäasiainministeriön tietoon 
ja mainita samalla, ettei kaupunginhallitus halunnut vielä tässä yhteydessä määritellä 
kantaansa asiassa. 

Aikakauslehtien tilaaminen. Alistettuaan tutkittavakseen raittiusvalistuslautakun-
nan päätöksen, jolla lautakunta oli päättänyt tilata jäsenilleen aikaukauslehdet Alkoholi-
kysymys, Kylväjä ja Raitis kansa, kaupunginhallitus päätt i2) , että alistettu päätös voi-
daan panna täytäntöön. Samalla kaupunginhallitus päätti ohjeiden antamista varten 
hankkia tietoja lauta- ja johtokunnilta lehtien tilauksissa noudatetusta menettelystä. 

Nuorisotyö 
Nuorisotoimiston leiri- ja retkeilyvälineiden lainavaraston johtosääntö. Alistettuaan 

tutkittavakseen nuorisotyölautakunnan päätöksen nuorisotoimiston leiri- ja retkeilyväli-
neiden lainavaraston johtosäännön vahvistamisesta kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä 
mainitun päätöksen siten muutettuna, että johtosääntö nimityksen sijaan käytetään 
otsikkoa »ohjeet Helsingin kaupungin nuorisotoimiston leiri- ja retkeilyvälineiden laina-
varaston hoitoa varten». 

Nuorisotyön ohjaajan toiminnan valvonta. Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa nuo-
risotyölautakuntaa alistamaan kaupunginhallituksen tutkittavaksi lautakunnan päätök-
sen, joka koski toimikunnan asettamista tarkkailemaan nuorisotyön ohjaajan toimintaa. 

Nuorisotoimiston siivouspalkkio päätettiin5) vahvistaa 1 335 mk:ksi kuukaudessa 
helmikuun 15p:stä 1948 lukien ja myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 14 020 mk mainitun palkkion maksamiseen kertomusvuonna. 

Leirivalvojan palkkaaminen. Alistettuaan6) tutkittavakseen nuorisotyölautakunnan 
päätöksen, jonka mukaan lautakunta oli päättänyt varata 10 000 mk tarverahoistaan 
leirivalvojan palkkaamiseen Bengtsärin leirialueelle, kaupunginhallitus päätt i7) myöntää 
yleisistä käyttövaroistaan 10 000 mk mainitun valvojan palkkaamista varten viiden vii-
kon ajaksi. 

Nuorisotoimiston käteiskassa. Rahatoimisto oikeutettiin8) myöntämään nuorisotoi-
mistolle 500 mk:n suuruinen etuantikassa nuorisotyölautakunnan tarverahoista. 

Parakkirakennuksen pystyttäminen. Nuorisotyölautakunta oli pyytänyt kaupungin-
hallitusta kiirehtimään askartelukeskuksen parakkirakennuksen pystyttämistä, jota var-
ten valtuusto oli myöntänyt9) määrärahan. Yleisten töiden lautakunta oli ilmoittanut, 
että työ oli otettu lähiajan rakennusohjelmaan ja määrätty aloitettavaksi heti kun mais-
traatti on hyväksynyt suunnitelman. Ilmoitus merkittiin 10) tiedoksi. 

Nuorisokerhotoiminta Mäkelänkadun 45:ssä. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin u ) 10 000 mk toimintavälineiden hankkimista varten Mäkelänkadun 
45:een järjestetyn nuorisokerhotoiminnan tarpeita varten. 

Nuorisotyölautakunta oikeutettiin12) sittemmin suorittamaan edellä mainitusta mää-
rärahasta lennokkiaskarteluohjaajan palkkio. 

Kerhotoiminta puistotalo alueella. Kaupunginhallitus päätti13) myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan, niitä ylittäen, nuorisotyölautakunnan käytettäväksi 30000 mk:n suuruisen 
määrärahan kerhohuoneen kalustamista varten ja 15 000 mk lämmityskustannuksia sekä 
vahtimestarin ja siivoojan palkkiota varten puistotaloalueelle järjestettävää kerhotoimin-
taa silmälläpitäen. 

Leiri- ja retkeilyvälineiden hankkiminen. Kaupunginhallitus päätti1 4) myöntää ennak-
kona kaupunginkassasta 54 030 mk nuorisotyölautakunnan käytettäväksi leiri- ja ret-
keilyvälineiden hankkimista varten ollen mainittu rahamäärä vietävä v. 1949 asianomai-
selle tilille. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
Opetustoimi 

Koivuharjun koulutila. Pukinmäellä sijaiseva Koivuharju niminen koulutila päätettiin15) 
kertomusvuoden alusta siirtää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintaan. 

1-7Khs 29 p. tammik. 190 §. — 2) S:n 5 p. helmik. 292 §. — 3) S:n 5 p. elok. 1 637 — 4) S:n 16 p. 
jouluk. 2 744 §. — 5) S:n 29 p. huhtik. 993 §. — 6) S:n 17 p. kesäk. 1 391 §. — 7) S:n 22 p. hei-
näk. 1 628 §. — 8) Khn jsto 10 p. maalisk. 5 243 §. — 9) Ks tämän kert. I osan s. 59. — 10) Khs 4 p. 
marrask. 2 408 §. — n ) Khn jsto 8 p. syysk. 5 866 §. — 12) Khs 14 p. lokak. 2 223 §. — 
13) S:n 18 p. marrask. 2 522 §. — 14) S:n 2 p. jouluk. 2 664 §. — 15) S:n 12 p. helmik. 381 §. 
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Kansakoulunoppilaiden kotien varallisuutta koskevien tietojen hankkiminen. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti1) esittää so-
siaaliministeriölle, että kansakouluviranomaisille hankittaisin mahdollisuus saada työn-
antajilta paikkailmoitukset lastenhuoltajien varallisuuden selvillesaamiseksi vaate- ja 
jalkineavustusten, kesäsiirtolapaikkojen sekä kesäloma-ajaksi maalle menevien oppilai-
den vapaitten matkalippujen jakamista silmälläpitäen. Sittemmin merkittiin2) tiedoksi 
sosiaaliministeriön ilmoitus, ettei kaupunginhallituksen esitys ollut antanut aihetta toi-
menpiteisiin, koska valtioneuvoston työpalkkojen säännöstelystä annetun päätöksen 12 §:n 
säännöksen tarkoituksena on palvella viranomaisia vain palkkasäännöstelytehtävissä. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 3) oikeuttaa 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta v:n 1949 alusta lukien koulupsykiatrin toimistoon sosiaalihuoltajan (kodissakä-
vijän) 18 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tehtyä esityksen toisen puhevikaisten 
opettajanviran järjestämisestä lukuvuodeksi 1948/49 kaupunginhallitus päätti4) oikeut-
taa johtokunnan järjestämään puhevikaisten opetuksen entiseen tapaan ja suorittamaan 
sitä hoitaville opettajille ylä- ja apukoulun poikaluokkien opettajille kuuluvan palkan. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin 5) palkkaamaan suomenkie-
listen kansakoulujen määrärahasta Koulutarvikkeet toinen ruoanjakaja Eläintarhan 
kansakouluun 10 palkkaluokan mukaisin palkoin. 

Merkittiin6) tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asianneuvoston kirtokirje, jossa huo-
mautettiin, että kansakoulunopettajien asuntoedun korvaamisesta rahassa sekä johtaja-
opettajan palkkion korottamisesta mahdollisesti tehtyjä esityksiä ei pitäisi toistaiseksi 
ottaa ratkaistavaksi, koska eduskunnassa oli parhaillaan vireillä eräitä ehdotuksia kan-
sakoulunopettajat palkkojen muuttamisesta eikä kaupungeilla eikä kauppaloilla ollut 
aihetta tehdä etukäteen päätöksiä asioissa, joiden ratkaisussa kansakouluopettajain palk-
kausta koskevilla mahdollisilla lainmuutoksilla tulisi olemaan merkitystä. 

Palkkionkorotuksia myönnettiin7) veistonjohtajille, käsityönjohtajille ja koulukas-
vitarhojen opettajille. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunta oikeutettiin 8) v:n 1949 alusta palkkaamaan määrärahastaan Suoranaiset avustuk-
set neljä ruoanjakajaa 10 palkkaluokan mukaisin palkoin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle päätettiin 9) huomauttaa, että vaikka-
kin kansakoulujen johtokunnalla on muodollinen oikeus myöntää opettajille oikeus sivu-
toimen pitämiseen, tulisi johtokunnan kuitenkin näitä oikeuksia myöntäessään seurata 
kaupunginhallituksen omaksumia sekä lauta- ja johtokunnille ohjeeksi ilmoittamia peri-
aatteita. Samoin kehoitettiin10) johtokuntaa virkavapautta myöntäessään noudattamaan 
kaupunginhallituksen yleisiä ohjeita. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ennakko varat päätettiin u ) korottaa 
20 000 mk:sta 40 000 mk:aan. 

Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille suoritettavat korvaukset vahvistettiin12). 
Kansakouluhuoneistot. Opettajakorkeakoulun rehtorin anomuksen johdosta kaupun-

ginhallitus päätti13) suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle ilmoittaa, ettei kau-
punginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, että Lapinlahden uudesta kansakouluta-
losta vuokrataan väliaikaiselle opettajakorkeakoululle kesäkursseja ja ensi lukuvuotta 
varten huonetilat, jotka kansakoulu viranomaiset katsovat voitavan luovuttaa koulun 
omaa toimintaa vaarantamatta. Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa talouden-
hoitaja M. Paason kaupungin puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Opettaja-
korkeakoulun suuoritettava vuokrakorvaus hyväksyttiin sittemmin 25 480 mk:ksi14) ke-
säkuun 14 p:n ja heinäkuun 24 p:n väliseltä ajalta sekä 82 775 mk:ksi15) syyslukukau-
delta 1948, minkä lisäksi korkeakoulun oli suoritettava koulun vahtimestarille ja siivoo-
jille lisätyöstä ja ylityöstä tulevat korvaukset. 

M Khs 22 p. huhtik. 938 §. — 2) S:n 3 p. kesäk. 1 280 §. — 3) S:n 23 p. jouluk. 2 842 §. — 
4) S:n 21 p. lokak. 2 285 §. — 5) S:n 23 p. jouluk. 2 840 §. — 6) S:n 11 p. marrask. 2 484 §. — 

S:n 29 p. tammik. 240 § ja 1 p. huhtik. 760 §. — 8) S:n 23 p. jouluk. 2 843 §. — 9) S:n 4 p. 
maalisk. 528 §. —1 0) S:n 27 p. toukok. 1211 §. — " ) Khn jsto 7 p. tammik. 5 014 §. — 1 2) Khs 
8 p. huhtik. 797 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 26. — 13) Khs 22 p. kesäk. 1 487 §. —1 4) S:n 22 p. 
heinäk. 1 636 §. — 15) S:n 23 p. jouluk. 2 841 §. 
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Kansakoulujen huoneistopulan lieventämistä silmälläpitäen kaupunginhallitus päätti1) 
kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan kansakoulujen käyttöön Töölönkadun 
55:ssä sijaitsevan koulurakennuksen Koulu oy:ltä määrätyin vuokraehdoin sekä suoritta-
maan kertomusvuoden vuokran talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäiset 
menot kuuluvasta määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä tutkittavakseen alistamansa suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätöksen, jonka mukaan Kenraali Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton Haagan osasto oli oikeutettu käyttämään Haagan kansakoulua ruokailupaik-
kana ja koulun ruoka-astioita sekä sen verran polttopuita kuin kyseisen ruoan mahdolli-
seen lämmittämiseen ja ruoka-astiain pesuveden kuumentamiseen tarvitaan. 

Koska lastensuojeluviraston käyttöön luovutetut 2 Malmin jatkokoulun huonetta 
tarvittaisiin jatkokoulun omaan käyttöön, kaupunginhallitus päätti 3) kehoittaa kiin-
teistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin uuden huoneiston hankkimiseksi Malmilta 
lastensuojelutoimistoa varten. 

Kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan Pukin-
mäen kokeilukoulun talon alakerrassa olevan keittiön mainitun koulun käyttöön. 

Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa kiinteistölautakuntaa irtisanomaan Koulu-
matkailutoimisto oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen Puodinkylän kartanon päära-
kennuksen käytöstä retkeilymajana ja vuokraamaan täten vapautuvat huonetilat suo-
menkielisten kansakoulujen käyttöön. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleis-
ten töiden lautakuntaa tekemään esityksen tarpeellisista korjaustöistä. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista, joissakin tapauksissa vastaavista edellisen vuoden varoista, myön-
nettiin eräissä tapauksissa niitä ylittäen seuraavat määrärahat: lämpimän veden varaa-
jan hankkimista varten Kaisaniemen kansakouluun 220 000 mk 6 ) ; Kallion kansakoulun 
näyttämön rakentamista ja juhlasalin valaistuslaitteita varten 266 874 mk 7); polttoaine-
varaston rakentamista varten Käpylän kansakouluun 145 000 mk 8 ) ; Lapinlahden van-
hassa kansakoulutalossa v. 1947 suoritetun metallityöpajan kunnostamistyön kustannus-
ten peittämiseen 8 975:15 mk9), saman kansakoulun metalliosaston muutostöitä varten 
175 000 mk10) sekä sahkötyöpajan sisustustöitä varten 72 000 mk11); Lapinlahdenkadun 
uudessa kansakoulutalossa v. 1947 suoritettujen muutostöiden kustannusten peittämiseen 
129 005:95 mk12); Tehtaankadun kansakoulun tontilla v. 1947 suoritettujen siistimistöi-
den kustannusten maksamiseen 168 067 mk 13); Töölönkadun 55:stä vuokratussa koulu-
rakennuksessa suoritettavia korjauksia varten 1 437 000 mk1 4); tuuletus- ja lämminvesi-
laitteiden hankkimista ja asentamista varten Malmin jatkokoulurakennukseen 435 000 
mk15); sekä uuden pumpun hankkimista ja pumppuhuoneen rakentamista varten Puis-
tolan kansakoulun vedensaannin turvaamiseksi 350 000 mk16). 

Vesijohtolaitoksen 261 982 mk:n suuruinen lasku Oulunkylän suomenkielisen kansa-
koulun läheisyydessä olevan palokaivon kunnostamisesta ja imujohdon rakentamisesta 
koulun nykyiseen pumppulaitteeseen sekä tutkimuksesta ja palokaivon puhdistuksesta 
päätettiin 17) hyväksyä. 

Kaisaniemen kansakoulun voimistelusalin muutostöiden suorittamista varten kau-
punginhallitus päätti18) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään tuloa tuot-
tamattomien päämenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa 
Näyttämön rakentaminen Kaisaniemen kansakouluun 1 299 000 mk sekä saattaa pää-
töksensä aikanaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Hyväksyen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksen hälytyslaitteiden 
asentamisesta murtovarkauksien ehkäisemiseksi Kallion kansakouluun kaupunginhallitus 
päätti19) myöntää tarkoitusta varten opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttöva-
roistaan 60 000 mk sekä sittemmin vielä 7 812 mk:n suuruisen lisämäärärahan tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Khs 5 p. elok. 1 667 §. — 2) S:n 17 p. kesäk. 1 391 §. — 3) S:n 8 p. heinäk. 1 584 §. — 
4) S:n 15 p. huhtik. 887 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 1 277 §. — 6) S:n 5 p. elok. 1 664 §. — 7) S:n 
22 p. heinäk. 1 633 §. — 8) S:n 26 p. elok. 1 836 §. — 9) S:n 19 p. helmik. 427 §. — 10) S:n 
22 p. heinäk. 1 634 §. — S:n 5 p. elok. 1 661 §. — 12) S:n 19 p. helmik. 426 §. — 13) S:n 
12 p. helmik. 378 §. — 14) S:n 5 p. elok. 1 667 §. — 15) S:n 26 p. elok. 1 831 §. — 16) S:n 5 p. 
elok. 1 665 §. — 17) S:n 5 p. helmik. 296; ks. v:n 1947 kert. I osan s. 178. — 18) Khs 17 p. 
kesäk. 1 424 §. — 19) S:n 19 p. helmik. 425 § ja 7 p. lokak. 2 165 §. 
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Haagan kansakoulun tarjoilujohdon uusimista varten myönnettiin yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi 95 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista, 
niitä ylittäen. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitettyä, että Malmin eteläisen kansa-
koulun rakennuksen ullakolle sisustettaisiin luokkahuoneita koulussa vallitsevan tilan-
ahtauden poistamiseksi, yleisten töiden lautakunta oli huomauttanut, ettei ullakkohuo-
neiden sisustaminen ollut mahdollista rikkomatta paloluokittelun määräyksiä ja palo-
turvallisuusvaatimuksia. Kaupunginhallitus päätti2) tällöin, hyläten johtokunnan ehdo-
tuksen, kehoittaa johtokuntaa yksissä neuvoin rakennustoimiston talorakennusosaston 
kanssa etsimään jotakin muuta ratkaisua mainitun kansakoulun tilanahtauden poistami-
seksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa 
suorituttamaan Pitäjänmäen kansakoulussa ja Malmin jatkokoulussa johtokunnan tar-
peelliseksi katsomat sähköjohtojen korjaukset käyttäen suomenkielisten kansakoulujen 
määrärahaa Yleisten laitteiden kunnossapito, sitä tarvittaessa ylittäen. 

Puotinkylän kartanon päärakennus päätettiin4) siirtää elokuun 1 p:stä 1948 lukien 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintaan. 

Kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään talous-
arvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset 
kuuluvaa määrärahaa Liitosalueitten kansakoulurakennukset 106 300 mk Tapanilan 
ruotsinkielisessä kansakoulussa ja Malmin veistokoulussa suoritettavia vuosikorjauk-
sia varten. 

Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntien lähettämät koulu-
rakennuskomitean laatimat 5-vuotisrakennusohjelmat kummankin kouluryhmän uudis-
rakennustöitä varten merkittiin 6) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) lähettää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
lähettämän promemorian suomenkielisten kansakoulujen nykyisestä huoneistotilantees-
ta sekä keinoista sen parantamiseksi yleisten töiden lautakunnalle kehoittaen sitä mah-
dollisuuksien mukaan ottamaan huomioon promemoriaan sisältyvät huomautukset ja 
ehdotukset. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 8) kehoittaa laadituttamaan yksissä neuvoin 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kanssa piirustukset Topeliuksenkoulun lisä-
rakennusta varten. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 9) kehoittaa laadituttamaan yksissä neuvoin 
ruotsinkielisten kansakoulu viranomaisten kanssa luonnospiirustukset kansakoulut alojen 
rakentamista varten Munkkiniemeen ja Käpylään kiinteistölautakunnan ehdottamille 
tonteille. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 10) kehoittaa laadituttamaan yksissä neuvoin 
kansakouluviranomaisten kanssa luonnospiirtustukset Herttoniemeen rakennettavaa 
alakoulutaloa varten. 

Kaupunginvaltuuston hyväksyt tyä n) yleisten töiden lautakunnan laadituttamat 
luonnospiirustukset Maunulaan rakennettavaa kansakoulutaloa varten sekä kehoitettua 
lautakuntaa laadituttamaan pääpiirustukset yleisten töiden lautakunta oli sittemmin 
ilmoittanut, että suunnittelijain puutteen vuoksi talorakennusosasto ei ollut toistaiseksi 
voinut ryhtyä laatimaan pääpiirustuksia. Tällä välin oli kuitenkin osoittautunut aiheelli-
seksi tehdä rakennusohjelmaan eräitä muutoksia, minkä vuoksi kaupuginarkkitehti oli 
laatinut uudet luonnospiirustukset, jotka olivat omiaan paremmin täyttämään koulu-
rakennukselle asetettavat vaatimukset. Kaupunginhallitus päätti12) tällöin kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan Maunulan kansakoulutalon pääpiirustukset 
korjattujen luonnospiirustusten mukaisesti ja ryhtymään koulutalon rakentamiseen niin 
pian kuin se oli mahdollista. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ehdotus Meilahden koulutalon raken-
nusohjelmaksi päätettiin13) lähettää yleisten töiden lautakunnalle, jota kehoitettiin an-

*) Khs 25 p. marrask. 2 588 §. — 2) S:n 28 p. lokak. 2 356 §. — 3) S:n 11 p. marrask. 2 485 §. — 
4) S:n 8 p. heinäk. 1 579 §. — 5) S:n 17 p. kesäk. 1 422 §. — 6) S:n 26 p. helmik. 495 §. — 
7) S:n 4 p. marrask. 2 409 §. — 8) S:n 4 p. marrask. 2 414 §. — 9) S:n 23 p. syysk. 2 045 §.— 
10) S:n 22 p. huhtik. 939 §. — " ) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 61. —1 2) Khs 1 p. heinäk. 1 535 §. — 
13) S:n 11 p. maalisk. 621 §. 



199 2. Kaupungi nhallitus 

tamaan rakennustoimiston talo-osaston tehtäväksi luonnospiirustusten ja kustannus-
arvion laatiminen koulutaloa varten. 

Kaupunginhallitus päätti1) hyväksyä Meilahden kansakoulun piirustuskilpailun oh-
jelman yleisten töiden lautakunnan esittämässä muodossa, valita palkintotuomareiksi 
suomenkielisten kansakoulujen tarkastajan A. I. Huuskosen, kaupunginarkkitehti G. H. 
Ekelundin ja sairaala- ja opetusasian johtajan P. B. J . Railon sekä kehoittaa Suomen 
arkkitehtiliittoa valitsemaan kaksi palkintotuomaria, joiksi liitto sittemmin ilmoitti va-
linneensa arkkitehdit W. Baeckmanin ja R.-V. Luukkosen. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin, niitä joissakin tapauksessa 
ylittäen, seuraavat määrärahat: Annankadun kansakoulun korjaus- ja lisärakennustöiden 
ensimmäisen vaiheen suorittamista varten 416 000 mk 2); kaasujohdon asentamista varten 
Annankadun kansakoulun lääkärin vastaanottohuoneeseen ja ruokailukeittiöön 28 750 
mk 3 ) ; Lapinlahdenkadun 6:ssa ja 10:ssä olevien koulutalojen muutos- ja korjaustöitä 
varten 336 000 mk 4); opetustarkoituksiin soveltuvien valaistuslaitteiden asentamista 
varten Lapinlahdenkadun 10:ssä olevaan koulutaloon 50 000 mk 5); lämpöpatterien asen-
tamista varten Lauttasaaren kansakoulun veistohuoneeseen 35 000 mk6); uuden höyry-
kattilan hankkimista varten Malmin pohjoiseen kansakouluun 180 000 mk 7); sekä muu-
tostöiden suorittamista varten Pakilan kansakoulutalossa 399 000 mk 8). 

Suomenkielisten kansakoulujen esityksestä kaupunginhallitus päätti 9) kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa tutkituttamaan Pitäjänmäen suomenkielisen kansakoulutalon 
laaj entamismahdollisuuksia. 

Korkeimman hallinto-oikeuden tammikuun 21 p:nä antama päätös Annankadun kan-
sakoulussa sattuneen majoitus vahingon korvaamista koskevassa asiassa merkittiin10) 
tiedoksi. 

Vartioinnin järjestäminen. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan anottua, että 
murtovarkauksien ehkäisemiksi järjestettäisiin vartiointi eräissä kansakouluissa, kaupun-
ginhallitus päätti11) oikeuttaa johtokunnan sopimaan asianomaisen vartioimisliikkeen 
kanssa Kaisaniemen, Lapinlahdenkadun 6:n ja 10:n, Porthaninkadun, Punavuorenkadun, 
Sturenkadun, Tehtaankadun, Museokadun, Töölönkadun, Lauttasaaren, Munkkiniemen 
ja Hämeentien 80:n koulujen vartioinnista sekä kehoittaa johtokuntaa suorittamaan 
vartioinnista aiheutuneet kustannukset suomenkielisten kansakoulujen tilapäisen työ-
voiman määrärahasta. 

Uima-altaan vuokraaminen. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tehtyä esi-
tyksen määrärahan myöntämisestä ison uima-altaan vuokraamiseen Uimahalli oy:ltä 
koululaisten uintia varten kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa johtokunnan ylittämään 
suomenkielisten kansakoulujen määrärahaa Uimalippuja Uimahalliin enintään 5 000 mk 
lisättyjen uimalippujen ostamista varten uimahallisssa tapahtuvaa koululaisten uintia 
varten. 

Sotilasmajoituksesta saatu korvaus. Kaupunginhallitus päätti13) puolestaan tyytyä 
Uudenmaan lääninhallituksen päätökseen, jonka mukaan sotilasmajoituksesta Annan-
kadun kansakoululle aiheutuneet vahingot oli lääninkonttorin toimesta määrätty korvat-
tavaksi valtion varoista 122 225:30 mk:lla. 

Kansakoulujen saunan käyttöoikeus. Kaupunginhallitus päätti14) vahvistaa liitosalu-
eella olevien koulujen saunan käytöstä asianomaisten koulujen toimihenkilöiden mak-
settavaksi korvauksen, joka alittaa 20 %:lla paikkakunnalla sijaitsevien saunomisliik-
keiden kylpytaksat ehdoin, että asianomaiset käyttäjät itse huolehtivat saunan lämmi-
tyksestä ja puhdistuksesta. 

Kansakoulujen viljelysmaat. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin15) 
luovuttamaan eräät kansakoulutonteilla sijaitsevat viljelysalueet kertomusvuodeksi eri-
näisille kansakoulujen viranhaltijoille 100mk:n suuruista aarilta maksettavaa vuokraa 
vastaan. 

!) Khs 25 p. marrask. 2 597 § ja 23 p. jouluk. 2 845 §. — 2) S:n 12 p. helmik. 373 §. — 
3) S:n 7 p. lokak. 2 163 §. — 4) S:n 12 p. elok. 1 743 § ja 18 p. marrask. 2 539 §. — 5) S:n 7 
p. lokak. 2 155 §. — 6 ) S:n 18 p. marrask. 2 540 §. — 7) S:n 2 p. jouluk. 2 661 §. — 8 ) S:n 10 p. 
kesäk. 1 382 §. — 9) S:n 13 p. toukok. 1 130 §. — 10) S:n 2 p. jouluk. 2 670 §. — 1J) S:n 3 p. 
kesäk. 1 278 §. — 12) S:n 23 p. syysk. 2 049 §. — 13) S:n 26 p. elok. 1 829 §. — 14) S:n 21 p. 
lokak. 2 286 §. — 15) S:n 15 p. huhtik. 888 §, 13 p. toukok. 1 132 § ja 3 p. kesäk. 1 288 §. 



200 2. Kaupungi nhallitus 

Oppikirjaa koskeva asiantuntijalausunto. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
o ikeute t t i insuor i t tamaan tilapäisen työvoiman määrärahasta 2 000 mk palkkiona reh-
tori B. Hedströmille asiantuntijalausunnon antamisesta ruotsinkielisten kansakoulujen 
käyttöön otetusta oppikirjasta, minkä ohessa johtokunnalle päätettiin huomauttaa, että 
tällainen tehtävä vastaisuudessa oli suoritettava johtokunnan opettajatyövoimilla. 

Piirustuksenopetuksen ohjaus. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan määräämään opettaja D. Kemilän lukuvuoden 1948/49 ai-
kana toimimaan piirustuksenopetuksen neuvojana ja maksamaan hänelle tällöin yläkoulun 
tyttöluokan opettajan palkan, opetusvelvollisuuden ollessa 28 tuntia. 

Ryhtivoimistelun järjestäminen. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli ensim-
mäisen koululääkärin ehdotuksen mukaisesti esittänyt, että kansakouluissa järjestettäisiin 
kevätlukukaudella 1949 6 viikon aikana 2 kertaa viikossa ryhtivoimistelukurssi ryhtivi-
kaisia oppilaita varten. Hyväksyen johtokunnan esityksen kaupunginhallitus päätti 3) 
kehoittaa kansakoulujen johtokuntia suorittamaan tästä johtuvat kustannukset v:n 1949 
talousarvion tilapäisen työvoiman määrärahoista. 

Tapaturmantorjunnan opetus. Tapaturmantojuntayhdistyksen kirjelmä tapaturmantor-
junnan sisällyttämisestä kansakouluopetukseen päätettiin 4) lähettää suomenkielisten 
ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnille mahdollisuuksien mukaan huomioon 
otettavaksi. 

Kansakoulunoppilaiden tapaturmavakuutus. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 
oli pyytänyt tietoja kaupungin korvausvelvollisuudesta siinä tapauksessa/että oppilaalle 
sattuisi tapaturma hänen työskennellessään koulun jatkoluokkien työpajoissa. Kaupun-
ginhallitus päätti5) ilmoittaa Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle, että kaupungin kansakou-
lujen jatkoluokkien työpajoissa työskentelevät oppilaat sisällytetään kaupungin yleiseen 
omavastuiseen tapaturmavakuutukseen. 

Raittiustyö kansakouluissa. Käyttövaroistaan raittiustyön tukemiseen kaupungin-
hallitus myönsi6) 245 000 mk suomenkielisten ja 50 000 mk ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan käytettäväksi raittiustyön harjoittamista varten kansakouluissa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi myönnettiin 7) kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista 40 000 mk raittiustyötä varten syyslukukauden 
1948 aikana. 

Helsingin opettajayhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin 8) 20 000 mk Helsingin opettajayhdistykselle avustuksena Tampe-
reen opettajain vierailun aiheuttamien kustannusten peittämiseen. 

Kansakoululaisten kevät- ja laulujuhla. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 9) Aleksis Kiven kansakoulun oppilaskuorolle 32 400 mk sekä ruotsinkielis-
ten kansakoulujen oppilaskuorolle 10 800 mk osallistumista varten Turussa toukokuun 
29—30 p:nä pidettävään kansakoulujen kevät- ja laulujuhlaan. 

Pohjoismaiden pääkaupunkien kansakoululaisten väliset urheilukilpailut. Kansakou-
lujen johtokuntien ilmoitettua, että Tukholman kansakoulujen voimistelu- ja urheilu-
seuran johtokunta oli tiedustellut Helsingin kaupungin kansakoulujen tarkastajaneu-
vostolta, olisivatko Helsingin kansakoulut halukkaita osallistumaan Tukholmassa ker-
tomusvuoden kesäkuussa pidettäviksi suunniteltuihin Pohjoismaiden pääkaupungien 
kansakoululaisten välisiin urheilukilpailuihin tarkoituksella kehittää niistä vuosittain 
uusiutuvia vuorotellen eri pääkaupungeissa pidettäviä kansakoululaisten yhteistilaisuuk-
sia, kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunnille, ettei kaupunginhallitus pitänyt mahdollisena sitoutua vuosittain uu-
siutuviin ja vastaisuudessa todennäköisesti lisääntyviin menoihin ehdotetun kilpailu-
toiminnan aikaansaamiseksi, minkä vuoksi tehtyyn osanottotiedusteluun olisi vastatta-
va kielteisesti. 

Kansakoulujen valtionavut. Merkittiin11) tiedoksi kouluhallituksen kiertokirje valtion-
avustuksen hakemisesta ns. siirto-oppilaiden koulukustannuksia varten sekä kansakou-
lujen johtokuntien ilmoitukset asian edellyttämistä toimenpiteistään. 

!) Khn jsto 26 p. toukok. 5 530 §. — 2) Khs 22 p. kesäk. 1 486 §. — 3) S:n 30 p. jouluk. 
2 884 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 2 532 §. — 5) S:n 7 p. lokak. 2 156 §. — 6) S:n 4 p. maalisk. 
565 § ja 5 p. toukok. 1 077 §. — 7) S:n 28 p. lokak. 2 351 §. — 8) S:n 29 p. huhtik. 996 §. — 
9) S:n 22 p. huhtik. 937 § ja 5 p. toukok. 1 076 §. — 10) S:n 11 p. maalisk. 623 §. — n ) S:n 
22 p. kesäk. 1 494 §. 
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Merkittiin tiedoksi kunnallisen keskustoimiston ilmoitus, että valtioneuvosto oli 
määrännyt kansakoululaitoksen ylläpitämiseen kertomusvuonna kaupunkikunnalle mak-
settavan valtionavustuksen kutakin päiväjatko-opetusta saavaa oppilasta kohden 5 000 
mk:ksi, iltajatko-opetusta saavaa oppilasta kohden 2 500 mk:ksi sekä varsinaisessa kansa-
koulussa olevaa oppilasta kohden 3 500 mk:ksi. 

Varastetun omaisuuden korvaaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 2) kansakoulunopettaja E. B. Inbergille 4 650 mk korvauksena häneltä Kruu-
nunhaan kansakoulusta varastetusta omaisuudestaan. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin3) 4 684:25 mk Haagan 
ruotsinkielisestä kansakoulusta varastettujen oppilaiden säästölippaassa olevien rahojen 
korvaamiseen. 

Uudisrakennustyömaalla sattunut tulipalo. Käpylän kansakoulun uudisrakennuksen 
kuivauskojussa maaliskuun 13 p:nä sattuneessa tulipalossa tuhoutuneet työntekijäin 
vaatetusesineet päätettiin4) sallia korvata asianomaisen työmaan työmäärärahoista 
3 260 mkrlla. 

Työväenopistot. Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi5) 175 000 mk elokuvakoneen hankkimista varten suomenkieliselle työ-
väenopistolle. 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin 6) määrätyin ehdoin luovutta-
maan harkintansa mukaan työväenopistotalon huoneita Koulumatkailutoimisto oy:lle 
käytettäväksi majoitustarkoituksiin kertomusvuoden toukokuun 15—17 p:nä pidettävien 
Suomen demokraattisen nuorisoliiton nuorisopäivien aikana ja kesäkuun 18—20 p:nä 
pidettävien Työväen musiikkiliiton ja Suomen laulajain ja soittajain liiton yhteisten soit-
to- ja laulujuhlien aikana. 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan anottua kaupunginhallituksen toimen-
piteitä sen johdosta, että vuokranantaja oli irtisanonut työväenopistoa koskevan vuokra-
sopimuksen, kaupunginhallitus päätti7) johtokunnalle ilmoittaa, että opiston vuokra-
huoneiston vuokranantaja oli kiinteistötoimiston edustajalle ilmoittanut, että opiston 
huoneistotarve nykyisessä vuokrahuoneistossa, jonka vuokrausta voidaan jatkaa, voidaan 
toistaiseksi tyydyttää, sekä että kaupungin kirjastolautakunnan nyttemmin annettua 
lausuntonsa rakennettavan yhteisen opisto- ja kirjastotalon luonnospiirustuksista, on 
nämä piirustukset lähetetty yleisten töiden lautakunnalle uuden kustannusarvion laa-
timista varten, minkä jälkeen asia otetaan käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa. 

Kaupunginhallitus päätti8) alistaa tutkittavikseen ruotsinkielisen työväenopiston 
johtokunnan päätökset siivoojan palkan korottamisesta sekä eräiden ruotsinmaalaisten 
lehtien tilaamisesta. 

Merkittiin 9) tiedoksi ruotsinkielisen työväenopiston taloudenhoitajan ilmoitus Kirk-
kokadun 10:ssä toimivaan työväenopistoon tehdystä murtovarkaudesta, jolloin oli anas-
tettu työväenopiston matkakirjoituskone ja matkagramofoni, minkä ohessa kaupungin-
hallitus päätti kehoittaa ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa aikanaan ilmoitta-
maan asian kehittymisestä ja siitä milloin asia mahdollisesti tulee raastuvanoikeudessa 
käsiteltäväksi. 

Ammattiopetuslaitosten kehittämismahdollisuudet. Ammattiopetuslaitosten kehittämis-
mahdollisuuksia tutkimaan asetetun10) komitean saatua mietintönsä valmiiksi kaupungin-
hallitus päätti11) puolestaan periaatteessa hyväksyä komitean tekemät ehdotukset siksi 
ohjelmaksi, jonka mukaan ammattiopetuksen kehittämistä kaupungissa vastedes on jat-
kettava, kuitenkin huomioonottaen, että ohjelman lopullinen hyväksyminen kuului kau-
punginvaltuustolle ja sen toteuttamispäätösten vahvistaminen kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriölle, joille asia oli lisäselvitysten ja päätösten jälkeen aikanaan esitettävä ja alistet-
tava. Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää komitean mietinnön yleisten töiden lauta-
kunnalle ja kiinteistölautakunnalle, edelliselle ehdotusten tarkistamista, summittaisen 
kustannusarvion laatimista ja luonnospiirustuskilpailun edellytysten selvittämistä varten 
sekä jälkimmäiselle ehdotuksen laatimista varten uuden ammattikoulutalon tonttikysy-
myksen lopullista järjestelyä varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehoittaa ammatti-

!) Khs 14 p. lokak. 2 222 §. — 2) S:n 9 p. syysk. 1 975 §. — 3) Khn jsto 5 p. toukok. 
5 446 §. — 4) S:n 22 p. kesäk. 5 622 §. — 5) Khs 8 p. tammik. 51 §. — 6) S:n 26 p. helmik. 
490 §. — 7) S:n 22 p. kesäk. 1 484 §. — 8) 2 p. svysk. 1 839 §. — 9) S:n 12 p. helmik. 383 §. — 
10) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 152. — ") Khs 18 p. marrask. 2 521 §. 
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opetuslaitosten johtokuntaa tarvittaessa edelleen neuvottelemaan yksityisten ammatti-
koulujen johtokuntien kanssa näiden koulujen mahdollisesti luovuttamisesta kaupungin 
hallintaan sitten kun huoneistokysymys sen sallii ja muut edellytykset siihen ovat ole-
massa. 

Ammattikoulutalon toinen kerros päätettiin 1) eräin ehdoin luovuttaa Suomen luteri-
laiselle evankeliumiyhdistykselle majoitustarkoituksiin heinäkuun 8—11 p:ksi. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti 2) alistaa tutkittavakseen 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan päätöksen luvan myöntämisestä kauppa- ja teolli-
suusministeriön ammattikasvatusosastolle käyttää valmistavan poikain ammattikoulun 
yhtä luokkahuonetta luentohuoneena sekä luokkia ja työpajoja harjoitusluokkina ammat-
tiopettajille järjestettävillä opetuskursseilla. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3), niitä ylittäen, 1 160 mk 
valmistavan poikain ammattikoulun oppilaalle H. Granqvistille korvauksena häneltä 
koulusta varastetuista polkupyöränsä osista. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti4) oikeuttaa ammatti-
opetuslaitosten johtokunnan lisäämään valmistavan tyttöjen ammattikoulun harjoitteli-
jain lukumäärän kahdeksaksi ja myöntää näiden palkkioiden suorittamista varten kerto-
musvuonna 98 550 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan perusta-
maan jo kertomusvuonna valmistavaan tyttöjen ammattikouluun yhden ylimääräisen 
pukuompeluluokan ja yhden ylimääräisen talousluokan sekä ylittämään valmistavan tyt-
töjen ammattikoulun määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 144 720 mk, Siivoaminen 18 900 
mk, Ruokinta 40 500 mk ja Helsingistä kotoisin olevien oppilaiden ruokinta 34 965 mk. 

Kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan järjestä-
mään kevätlukukauden 1948 aikana lyhyen talouskurssin valmistavassa tyttöjen ammatti-
koulussa ja kehoittaa johtokuntaa käyttämään tähän asianomaisia määrärahoja. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan tiedusteluun päätettiin 7) vastata, ettei kaupun-
ginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, että ammattikoulun opettajille järjestetään 
kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta valmennuskurssit tyttöjen ammattikoulutalossa 
ehdoin, että ministeriö maksaa siivoojan ja vahtimestarin palkkiot sekä vastaa mahdolli-
sesta vahingosta. 

Helsingin Marttayhdistys oikeutettiin 8) käyttämään kertomusvuonna kahta luokka-
huonetta kerran viikossa iltaompelukursseja varten valmistavassa tyttöjen ammattikou-
lussa Kansakoulukadun 3:ssa tavanmukaisin ehdoin. 

Yleinen ammattikoulu. Yleisen ammattikoulun rehtorin, oppilas valvojan ja vahtimes-
tarin palkkiot päätettiin 9) korottaa. 

Kultaseppäkoulu oikeutettiin10) käyttämään korvauksetta yleisen ammattikoulun 
yhtä luokkahuonetta 12 tuntia viikossa koulun rehtorin kanssa sovittavina aikoina. 

Kirjapainokoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esitettyä, että kirjapaino-
kouluun järjestettäisiin neljä viikkoa kestävät kurssit maaseutulaisille latoja- ja painaja-
oppilaille, jolloin Graafisen teollisuuden liitto korvaisi ylimääräiset tuntipalkkiot ja oppi-
lailta perittäisiin 500 mk:n suuruinen kurssimaksu, kaupunginhallitus päätti u ) suostua 
mainittuun esitykseen. 

Sotilasmajoituksesta saatu korvaus. Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitettua vahvista-
neensa kaupungille valtiolta tulevan korvauksen niistä vahingoista, joita sotilasmajoituk-
sesta oli aiheutunut kaupungin omistamalle verhoilija-ammattikoulun käytössä olleelle 
huoneistolle Fredrikinkadun 46—54:ssä, 17 862:60 mk:ksi, kaupunginhallitus päätti12) 
tyytyä päätökseen ja pyytää lääninhallituksen toimenpidettä korvauksen suorittamiseksi 
kaupungille. 

Stipendivarojen käyttö. R. Heimbergerin ja K. H. Renlundin palkintorahastojen korko-
varoista päätettiin 13) myöntää seuraavien oppilaitosten jaettaviksi alla mainitut rahamää-
rät: suomenkielisen työväenopiston 2 200 mk, ruotsinkielisen työväenopiston 563 mk, 

*) Khn jsto 24 p. maalisk. 5 289 §. — 2) Khs 27 p. toukok. 1 211 §. — 3) S:n 16 p. jouiuk. 
2 786 §. — 4) S:n 20 p. elok. 1 784 §. — 5) S:n 7 p. lokak. 2 159 §. — 6 ) S:n 4 p. maalisk. 560 §. — 
7) S:n 7 p. lokak. 2 161 §. — 8) S:n 26 p. helmik. 496 §. — 9 ) S:n 8 p. huhtik. 799 §. — 1 0) S:n 1 p. 
heinäk. 1 538 §. — «) S:n 3 p. kesäk. 1 294 §. — 12) S:n 3 p. kesäk. 1 292 §. — 13) S:n 20 p. 
toukok. 1 187 §. 
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yleisen ammattikoulun 1 300 mk, kirjapainokoulun 930 mk ja taideteollisuuskeskuskoulun 
1 370 mk. 

Kotitalouslautakunta. Kotitalouslautakunnan päätettyä suorittaa tilapäisille talous-
ja käsityönopettajille palkkiota samojen perusteiden mukaan kuin kansa- ja jatkokou-
luissa näiden aineiden opettajille kaupunginhallitus, alistettuaan päätöksen tutkittavak-
seen, päättix), ettei mainittua päätöstä voida panna täytäntöön, sekä että kotitalouslauta-
kunnan, jos se harkitsee siirtymisen tuntipalkkajärjestelmään aiheelliseksi, on tehtävä 
asiasta kaupunginhallitukselle yksityiskohtainen esitys. 

Merkittiin 2) tiedoksi kotitalouslautakunnan selitys kaupunginhallituksen huomautuk-
sen johdosta, että lautakunta oli järjestänyt kurssitoimintaa liitosalueelle ylittäen määrä-
rahojaan pyytämättä siihen etukäteen kaupunginhallitukselta lupaa. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3) 45 000 mk ompeluko-
neiden ostoa varten kotitalouslautakunnalle. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus päätti 4) myöntää 100 000 mk Helsinginkadun 26:ssa sijaitsevan ope-
tuskeittiön yhteyteen sisustettuun opetuspesulaan asennettua pesukonetta varten sekä 
huomauttaa kotitalouslautakunnalle, että sen olisi pitänyt anoa määrärahaa tarkoitusta 
varten ennen kyseisen pesukoneen hankkimista. 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin 5) vuokraamaan Helsinginkadun 26:n opetuskeittiö 
Kallion yhteiskoululle kotitalousopetukseen käytettäväksi enintään neljää oppilasryhmää 
varten kullekin 3 tunniksi viikossa lukuvuonna 1948/49 ehdoin, että vuokra lukuvuodelta 
keittiöstä kalustoineen ilman liinavaatteita oli 10 000 mk, että työaika käsitti lauantai-
päivän kokonaan ja maanantain klo 15:een, että sähkön ja kaasun kulutuksesta makset-
tiin korvausta sopimuksen mukaan, että koulu hankki tarvittavat puut ja kaasunkäyttö-
luvan sekä että siivouksesta laskutettiin erikseen. 

Alistettuaan tutkittavakseen kotitalouslautakunnan päätöksen, jonka mukaan lauta-
kunta oli puolestaan suostunut Väestöliiton Helsingin osaston anomukseen saada 'ensi 
talvenakin käyttää Mäkelänkadun 45:ssä olevan kotitalouskerholan käsityösalia kah-
tena iltana kuukaudessa, kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä lautakunnan toimenpi-
teen. 

Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä kotitalouslautakunnan toimenpiteen, jolla se oli 
oikeuttanut Kulutusosuuskuntien keskusliiton järjestämään havaintotuntinsa kahdesti 
Mäkelänkadun 45:n opetuskeittiössä, ehdoin, että liitto suoritti sähköstä, kaasusta ja 
siivouksesta aiheutuvat kustannukset. 

Vallilan demokratian pioneerit oikeutettiin 8) käyttämään kuluvan talvityökauden 
loppuun Mäkelänkadun 45:ssä olevaa kerhohuonetta kerhotoimintaansa varten kahdesti 
viikossa tavanmukaisin ehdoin. 

Kaupunginhallitus päätti9) myöntää yleisistä käyttövaroistaan kotitalouslautakun-
nalle 225 000 mk osallistumista varten yhdellä osastolla marraskuun 12 p:n ja 21 p:n 
välisenä aikana pidettävään Maa—metsä—koti nimiseen näyttelyyn. 

Lastentarhat. Lastentarhain johtokuntaa päätettiin10) kehoittaa ottamaan kiireellisesti 
lastentarhain aputyttökysymyksen järjestäminen käsiteltäväkseen. 

Lastentarhain johtokunnan sihteerin palkkio päätettiin11) korottaa 1 600 mkraan 
kuukaudessa tammikuun 1 pistä 1948 lukien. 

Pakilan lastentarhan talousapulaiselle päätettiin 12) myöntää oikeus yhden huoneen 
käsittävään virka-asuntoon. 

Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa lastentarhain johtokunnan heti ryhtymään 
toimenpiteisiin tilapäisen 2—3 vuotiaitten osaston järjestämiseksi Hemgård nimiseen las-
tentarhaan. 

Viranhaltijain tilapäisestä aterioinnista lastentarhoissa päätettiin14) periä korvauksena 
maaliskuun 1 p:stä lukien 15 mk aamiaisesta ja 20 mk päivällisestä. Päivällisestä perittävä 
korvaus korotettiin 15) 25 mkiaan marraskuun 1 p:stä lukien. 

!) Khs 2 p. syysk. 1 839 § ja 30 p. syysk. 2 102 §. — 2) S:n 12 p. helmik. 354 §; ks. v:n 
1947 kert. I osan s. 183. — 3) Khs 12 p. helmik. 353 §. — 4) S:n 3 p. kesäk. 1 253 §. — 5) S:n 
9 p. syysk. 1 935 § .— 6) S:n 22 p. kesäk. 1 451 §. — 7) S:n 21 p. lokak. 2 263 §. — 8) S:n 
18 p. marrask. 2 497 §. — 9) S:n 30 p. syysk. 2 100 §. — 10) S:n 30 p. syysk. 2 116 §. - 1 1 ) S:n 
22 p. tammik. 166 §. — 12) S:n 27 p. toukok. 1 216 §. — 13) S:n 7 p. lokak. 2 134 §. — u ) S:n 
18 p. maalisk. 638 §. — 15) S:n 28 p. lokak. 2 311 §. 
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Lastentarhain henkilökunnan vaatteiden pesusta suoritettava korvaus vahvistet-
tiin 30 mk:ksi kg:lta. 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 2) 18 000 mk veden kuljettamista varten Lauttasaaren lastentarhaan kertomus-
vuoden tammikuun 1 p:n ja kesäkuun 30 p:n välisenä aikana. 

Kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa lastentarhain johtokunnan suorittamaan Haa-
gan lastentarhalle vuokratun pianon kertomusvuoden vuokran, 9 000 mk, lastentarhain 
määrärahasta Haagan lastentarha sekä Munkkiniemen lastentarhalle vuokratun pianon 
vuokran, 13 500 mk, lastentarhain tarverahoista. Edelleen kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa lastentarhain johtokunnan suorittamaan vastaisuudessa mahdollisesti vuokrat-
tavien pianojen vuokrat lastentarhain tarverahoista ehdoin, että vuokraehdoista laa-
ditaan joka kerran sopimus, joka on saatettava painatus- ja hankintatoimiston hyväk-
syttäväksi. 

Yleisjaosto päätti4), että Lauttasaaren lastentarhalle saadaan ostaa piano 220 000' 
mk:n hinnasta ja myönnettiin pianon tarkastusta varten 500 mk kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista. Samoista käyttövaroista myönnettiin 5) 850 mk mainitun pianon 
arvioimisesta esitetyn Fazerin musiikkikauppa oy:n laskun maksamiseen. 

Lauttasaaren lastentarhan käytössä olleen pianon vuokran maksamiseen v:n 1947 
tammikuun 1 p:n ja v:n 1948 maaliskuun 15 p:n väliseltä ajalta myönnettiin 6) 14 500 mk 
opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 7) 8 500 mk lastentarhojen 
huonekalujen standardipiirustusten tilaamista varten arkkitehti A. Valtialalta. 

Palolautakunta oli maistraatille osoitetussa kirjelmässään ilmoittanut, ettei se voinut 
hyväksyä Rajasaarenkadun 2:een sijoitettua Päiväpirtin lastentarhaa eikä Kalmistokadun 
5:een sijoitettua Leppäsuon lastentarhaa, koska huoneistot paloturvallisuuden kannalta 
olivat erittäin vaaralliset. Lisäksi palolautakunta oli huomauttanut, että palopäällikkö 
oli toimitetussa tarkastuksessa todennut, etteivät edellä mainitut lastentarhat rakennus-
teknillisesti täyttäneet lastenhuoltolaitoksille asetettuja vaatimuksia eivätkä olleet sosiaa-
liministeriön kiertokirjeen paloturvallisuusohjeiden mukaisia. Kiinteistölautakunta oli 
sittemmin ilmoittanut, että Päiväpirtin lastentarhan olot oli jo järjestetty paloviranomai-
sia tyydyttävällä tavalla, mutta että Leppäsuon lastentarhan rakennuksessa paloturvalli-
suutta uhkaava vaara oli niin suuri, ettei rakennuksen mitään osaa ainakaan nykyisellään 
pitäisi käyttää lastentarhatarkoituksiin. Rakennustoimisto olikin yhteistoiminnassa palo-
viranomaisten kanssa laatinut suunnitelman paloturvallisuuden tehostamiseksi Kalmisto-
kadun 5:ssä olevassa rakennuksessa. Kaupunginhallitus päätti8) antaa yleisten töiden 
lautakunnan tehtäväksi kunnostaa Kalmistokadun talon n:o 5 rakennustoimiston laati-
man suunnitelman mukaisesti ja myöntää tarkoitusta varten lautakunnan käytettä-
väksi 1 039 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. Samalla 
kaupunginhallitus päätti saattaa yllä olevan kirjelmitse annettavassa lausunnossaan mais-
traatin tietoon ja ilmoittaa maistraatille, että Rajasaarenkadun talossa n:o 2 sijaitsevan 
lastentarhan olosuhteet oli nyttemmin järjestetty paloviranomaisia tyydyttävällä tavalla. 
Tarkastettuaan rakennustoimiston laatiman suunnitelman Leppäsuon lastentarhan kor-
jaamiseksi maistraatti oli vaatinut vielä eräitä toimenpiteitä paloturvallisuuden lisäämi-
seksi, minkä lisäksi kaupunginarkkitehti oli myöskin tehnyt eräitä muutosehdotuksia suun-
nitelmaan. Kaupunginhallitus päätti9) tämän johdosta myöntää yleisten töiden pääluok-
kaan kuuluvista käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 805 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan 
Kalmistokadun talon n:o 5 korjaustöitä varten. 

Kertomusvuoden talousarvion yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista, eräässä tapauksessa v:n 1947 vastaavista varoista myönnettiin 
joissakin tapauksissa niitä ylittäen lisäksi seuraavat määrärahat: kaasunpolttimen asenta-
mista varten Pienolan lastentarhaan 10 000 mk 10); Hämeentien talossa n:o 85—87 olevan 
lastenkirjaston huoneiston korjauttamista varten lastentarhan käyttöön soveltuvaksi 
456 000 mk n ) ; Päiväpirtin lastentarhan muutostöiden suorittamiseen 209 000 mk 12); 

!) Khs 1 p. heinäk. 1 504 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 446 §. — 3) S:n 23 p. jouluk. 2 813 §. — 
4) Khn jsto 10 p. maalisk. 5 247 §. — 5) S:n 13 p. lokak. 6 005 §. — 6) S:n 26 p. toukok. 5 509 — 
7) S:n 13 p. lokak. 6 012 §. — 8) Khs 26 p. elok. 1 807 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 2 142 •§. — 
10) S:n 8 p. heinäk. 1 553 §. — n ) S:n 25 p. marrask. 2 577 §. — 12) S:n 2 p. jouluk. 2 624 §. 
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Pirkkolan lastentarhan korjaus- ja muutostöiden suorittamiseen 12 375 mk ; sekä Pirk-
kolan lastentarhan puutarhan kunnostamiseen 63 000 mk2). 

Kaupunginhallitus päätti 3) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan kaupunginhallituk-
sen kehoituksesta 4) laadituttamat, etupäässä liitosalueen tarpeisiin suunnitellun, puusta 
rakennettavan lastentarharakennuksen mallipiirustukset. 

Lastentarhain johtokunnan tehtyä esityksen lähivuosien rakennusohjelmasta lasten-
tarhani huoneistotarvetta silmälläpitäen kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa rakennus-
toimistoa suunnittelemaan yhteistoiminnassa lastentarhain johtokunnan kanssa huoneis-
toja uusia lastentarhoja ja lastenseimiä varten. 

Kaupunginhallitus päätti6) antaa rakennustoimiston puisto-osaston tehtäväksi 
Munkkiniemen, Sirkkulan ja Päiväpirtin lastentarhojen sekä Toukolan lastenseimen kas-
vitarhamaiden kunnostamisen ja myöntää tarkoitusta varten 136 400 mk yleisistä käyt-
tövaroistaan. 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjasto. Sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto oli päättänyt7), ettei sun-

nuntaityökorvausta sisällytetä kuukausipalkkaan, palkkalautakunta oli ilmoittanut 
kaupunginhallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten, että nyttemmin voimassa ole-
vien määräysten mukaan tulevat kaupunginkirjaston viranhaltijat saamaan kertomus-
vuoden alusta rahana maksettavan korvauksen sunnuntaisesta kolmen tunnin työstään 
arkisin annettavan vapaapäivän lisäksi. Kirjastolautakunta oli palkkalautakunnalle te-
kemässään ehdotuksessa maininnut, että tapa, jonka mukaan kirjastoviranhaltijat ovat 
saaneet 3-tuntisesta sunnuntaityöstään korvauksena kaksi vapaapäivää arkisin, joista 
toinen on säännönmukainen vapaapäivä ja toinen korvauksena sunnuntaityöstä, on kau-
punginkirjastolle yleisön palvelun kannalta edullisempi kuin se, että viranhaltijoille mak-
settaisiin eri korvaus sunnuntaityöstä eikä annettaisi korvauksena vapaapäivää arkisin. 
Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa kirjastolautakuntaa tutkimaan, eikö työaikaa 
kirjastossa voitaisi uudelleen järjestää huomioonottamalla mm. sen, että työaika kau-
pungin muissa virastoissa on pitempi sekä että sunnuntaityöt kertomusvuoden alusta 
lukien on korvattava rahassa. 

Rakennustoimistossa vallitsevan työvoiman puutteen johdosta kaupunginhallitus 
päätti9) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa tarvittaessa palkkaamaan ulkopuolisen 
arkkitehdin laatimaan Kallion haarakirjaston uudistussuunnitelmaa ja piirustuksia käyt-
tämällä tähän tilapäisen työvoiman määrärahaa. 

Talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 10), niitä ylittäen, 56 000 mk yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi Pasilan haarakirjaston huoneiston korjauksia varten. 

Kiinteistölautakunta oli ilmoittanut, että Klaarantien 9:ssä oleva huoneisto, joka oli 
ollut Lauttasaaren haarakirjaston käytössä, oli vuokrantarkastuslautakunnan päätöksel-
lä luovutettu pois, minkä jälkeen Lauttasaaren haarakirjasto oli toiminut Lauttasaaren 
kansakoulun huoneistossa, joka huonetila kuitenkin tarvittaisiin syyskuun alusta lukien 
kansakoulun omaan käyttöön. Kaupunginhallitus päätti11) tämän johdosta kehoittaa 
kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin huoneiston hankkimiseksi Lauttasaa-
ren haarakirjastoa varten. 

Suostuen Invaliidisäätiön anomukseen kaupunginhallitus oikeutti12) säätiön lainaa-
maan Ruskeasuolla olevan hoitolaitoksensa potilas- ja oppilaskäyttöä varten kaupungin-
kirjastosta 2 000 kirjaa sekä pitämään niitä lainassa pitemmän ajan. 

Kaupunginkirjaston eri osastojen ja haarakirjastojen käteiskassat päätettiin 13) ko-
rottaa seuraavasti: pääkirjaston suomalaisen ja ruotsalaisen osaston 70 mk:sta 
300 mk:aan; pääkirjaston lasten lainausosaston 50 mk:sta 200 mk:aan; pääkirjaston 
konttorin 500 mk:sta 1 000 mk:aan; Kallion haarakirjaston 300 mk:sta 1 200 mk:aan; 
Käpylän, Töölön ja Vallilan haarakirjastojen sekä Eteläisen haarakirjaston 50 mk:sta 
500 mkraan; Pasilan haarakirjaston 50 mkrsta 300 mk:aan; sekä Haagan, Herttoniemen, 

Khs 19 p. helmik. 393 §. — 2) S:n 21 p. lokak. 2 258 §. — 3) S:n 26 p. helmik. 448 §. — 
4) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 184. — 5) Khs 21 p. lokak. 2 265 §. — 6) S:n 3 p. kesäk. 
1 256 §. — 7) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 7. — 8) Khs 29 p. tammik. 239 §. — 9) S:n 17 p. 
kesäk. 1419 §. — 10) S:n 18 p. marrask. 2 535 §. — " ) S:n 22 p. kesäk. 1 493 §. —1 2) S:n 29 p. 
tammik. 232 §. — 13) Khn jsto 1 p. jouluk. 6 222 §. 
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Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Munkkiniemen, Oulunkylän, Pitäjänmäen, Puistolan, 
Tapanilan ja Vartiokylän haarakirjastojen 100 mk:sta 200 mkraan. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin x) kirjastoapulaiselle 
A.-M. Laukkaselle 8 000 mk korvauksena häneltä Käpylän haarakirjaston viranhaltijain 
pukuhuoneesta kadonneesta päällystakista. 

Kaupunginhallitus päätti 2) alistaa tutkittavakseen kirjastolautakunnan päätöksen, 
jolla lautakunta oli päättänyt tilata jäsenilleen ja kaupunginhallituksen edustajalle Kir-
jastolehden. 

Kaupunginmuseo. Museolautakunta oikeutettiin 3) palkkaamaan tilapäisen työvoi-
man määrärahasta osapäivätyöntekijä kaupunginmuseoon ja maksamaan hänelle puolet 
16 palkkaluokan mukaisesta palkasta. 

Kaupunginmuseon hälytyslaitteiden uusimiseen myönnettiin 4) kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista 48 900 mk. 

Museolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti 5) ostaa neiti C. Mecheliniltä 
taiteilija O. Kleinehin öljymaalauksen 150 000 mk:n hinnasta ja myöntää tarkoitukseen 
tarvittavan määrärahan yleisistä käyttövaroistaan. 

Kaupunginmuseo oikeutettiin6) pitämään enintään 10 000 mk:n käteiskassaa, joka 
oli kuukausittain tilitettävä rahatoimistoon. 

Musiikkilautakunta ja kaupunginorkesteri. Musiikkilautakunnan sihteerin sekä kau-
punginorkesterin järjestysmiehen ja siivoojan palkkiot päätettiin 7) korottaa. 

Kaupunginorkesterin taloudenhoitajan kassaennakko päätettiin8) korottaa 100 000 
mk:sta 200 000 mk:aan. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin 9) luovuttamaan kaupunginorkesteri maksutta huh-
tikuun 1 p:nä pidettävään juhlakonserttiin sekä Suomen säveltaiteilijain liiton vuosi-
konserttiin joulukuun 3 p:nä. 

Musiikkilautakunnan toimenpide luovuttaa kaupunginorkesteri maksutta Kansan-
avun hyväntekeväisyyskonserttiin huhtikuun 2 p:nä hyväksyttiin10), minkä ohessa mu-
siikkilautakunta oikeutettiin kertomusvuoden aikana päättämään kaupunginorkesterin 
luovuttamisesta maksutta hyväntekeväisyystarkoituksiin. 

Merkittiin11) tiedoksi opetusministeriön ilmoitus, että kaupunginorkesterin toimin-
nan tukemiseen v. 1948 oli myönnetty valtionapua 800 000 mk. 

Maamme-laulun ensiesityksen muistotilaisuus. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
oli ilmoittanut järjestävänsä ylioppilaiden kevätjuhlan toukokuun 13 p:nä 1948 erityi-
sesti kiinnittämällä huomiota Kumtähden kentällä 100 vuotta sitten pidettyyn kevät-
juhlaan, jolloin Maamme-laulu ensi kerran esitettiin, sekä pyytänyt kaupungin myötä-
vaikutusta mainitun juhlan järjestämiseen, jonka yhteydessä myös paljastettaisiin Pro-
Helsingfors säätiön toimesta aikaansaatu Maamme-laulun muistomerkki. Kaupungin-
hallitus päätti12): 

että Senaatintorin pohjoisreunaan ja Kumtähden kentälle pystytetään lippurivistö 
myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaan; 

että kaupungin toimesta varataan puhujalava, tarjoilupöytiä, pieni sadekatos, penkkiä 
ym. pienehköjä siirrettäviä rakenteita; 

että kovaäänislaitteiden asentamisesta Senaatintorille, mikäli Tasavallan Presidentti 
ilmoittaa puhuvansa, samoinkuin niiden asentamisesta Kumtähden kentälle aiheutuvat 
kustannukset suoritetaan kaupungin varoista; 

että kaupunki huolehtii professorien, kaupunginhallituksen jäsenten ja kutsuvierait-
ten kuljettamisesta Suurkirkosta Kumtähden kentälle ja takaisin kaupunkiin sekä aset-
taa ylimääräisiä maksullisia raitiovaunuja liikenteeseen kuljettamaan yleisöä Kumtähden 
kentältä kaupunkiin ja yöllä ylioppilaita Kalastajatorpalta kaupunkiin; 

että kaupungin laitoksia kehoitetaan järjestämään liputus hallinnassaan olevissa ra-
kennuksissa toukokuun 13 p:nä 1948; 

että ambulanssi ym. ensiapua järjestetään pyörtymis- yms. tapauksia varten; sekä 
että yleisjaosto oikeutetaan hyväksymään mainituista toimenpiteistä aiheutuvat laskut. 

Khs 21 p. huhtik. 5 394 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 942 §. — 3) S:n 13 p. toukok. 1 129 §. — 
4) S:n 28 p. lokak. 2 359 §. — 5) S:n 15 p. huhtik. 891 § ja 10 p. kesäk. 1 388 §. — 6) S:n 15 p. 
huhtik. 858 §. — 7) S:n 29 p. huhtik. 992 § ja 1 p. heinäk. 1 532 §. — 8) Khn jsto 3 p. marrask. 
6 091 §. — 9) Khs 4 p. maalisk. 563 § ja 2 p. jouluk. 2 679 §. — 10) S:n 4 p. maalisk. 564 §. — 
n ) S:n 20 p. toukok. 1 147 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 946 §. 
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Suomen kansan demokraattisen liiton anottua, että Kumtähden kentälle toukokuun 
13 p:ksi pystytettävä lippurivistö samoin kuin puhujalava, tarjoilupöydät, sadekatos, 
penkit ym. siirrettävät rakenteet säilytettäisiin yhdistyksen järjestämän iltajuhlatilai-
suuden ajaksi ja että kovaäänislaitteet, jotka varataan Kumtähden kentälle, säilytettäi-
siin myös iltajuhlien väliseksi ajaksi sekä että kaupunki huolehtisi ambulanssin ym. ensi-
avun järjestämisestä pyörtymis- ja sairastapauksia varten myöskin iltajuhlien aikana 
kaupunginhallitus päätti suostua anomukseen muilta osin paitsi mikäli se koski kova-
äänislaitteiden varaamista Kumtähden kentälle ja että kovaäänislaitteiden varaamisesta 
Kumtähden kentälle iltajuhlien ajaksi mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset niin-
ikään suoritetaan kaupungin varoista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleis-
jaoston hyväksymään mainituista toimenpiteistä aiheutuvat laskut. 

Maamme-laulun muistomerkin paljastustilaisuutta varten Kumtähden kentällä suo-
ritettujen töiden kustannuksiin myönnettiin 2) 26 468 mk ja kovaäänislaitteiden asennus-
kustannuksiin 29 965 mk. 

Samassa tilaisuudessa kaupungin puolesta lasketun seppeleen hinnan maksamiseen 
myönnettiin 3) tarvittavat varat kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Laulukuorojen avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myön-
nettiin seuraavat määrärahat alla mainittujen kuorojen avustamiseen: Laulu-miehet yh-
distykselle 50 000 mk yhdistyksen mieskuoron Osloon suunnittelemaa konserttimatkaa 
varten 4); Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen mieskuorolle 30 000 mk Oslossa tou-
kokuun 15—17 p:nä järjestettävään pohjoismaiseen konserttiin osallistumista varten 5); 
sekä Helsingin työväen mieskuorolle 30 000 mk sen 40-vuotisjuhlakonsertin aiheuttaman 
tappion peittämiseen6). 

Historiatoimikunnan jäsenten palkkiot. Historiatoimikunta oikeutettiin 7) maksamaan 
kertomusvuoden maaliskuun 1 p:stä lukien kaupungin historian toimittamisesta aiheu-
tuvat, v. 1931 vahvistetut 8) palkkiot viisinkertaisina. 

Haagan kauppalan historia. Kaupunginhallitus päätti9), että filosofian tohtori J. E. 
Roosille suoritetaan palkkiona Haagan kauppalan historian kirjoittamisesta hänen ai-
kaisemmin nostamiensa määrien, yhteensä 25 000 mk, lisäksi 52 000 mk ja että tällä mää-
rällä veloitetaan Haagan kauppalan selvitystiliä. 

Henkilöhistoriallisen kokoelman lunastaminen kaupungille. Kaupunginhallitus päätti10) 
myöntää yleisistä käyttövaroistaan 75 000 mk eversti D. L. Kazantsovin Helsingin kreik-
kalaiskatoliseen hautausmaahan haudatuista vainajista laatiman henkilöhistoriallisen 
kokoelman lunastamiseen kaupungille. 

Helsinkiä koskeva elokuva-aineisto. Vtn Hiitosen esityksestä kaupunginhallitus päätti11), 
että Helsinkiä koskevan historiallisesti arvokkaan elokuvamateriaalin säilyttämistä 
koskeva kysymys otetaan valmisteltavaksi. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1947 korkovarat päätettiin 12) 
käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseen myönnettiin 77 490 mk, 
maalaus- ja kuvanveistotaiteen edistämiseen samoin 77 490 mk sekä suomenkielisen ja 
ruotsinkielisen kirjallisuuden edistämiseen kumpaankin 38 745 mk, mitkä rahamäärät 
oli annettava Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan, Suomen taideakatemian, Suo-
men kirjailijaliiton ja Finlands svenska författarförening nimisen yhdistyksen jaettaviksi. 

Suomen kirjailijaliiton ja Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan selostukset kerto-
musvuonna saamiensa korkovarojen käytöstä merkittiin 13) tiedoksi. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus myönsi14) 20 000 
mk ent. kunnallispormestari L. Ehrnroothin muotokuvan maalaamisesta johtuvien eri-
näisten kustannusten peittämiseen sekä yhteensä 79 000 mk neljän Helsinki-aiheisen 
taideteoksen ostamiseen. 

Khs 29 p. huhtik. 946 §. — 2) Khn jsto 2 p. kesäk. 5 541 § ja 30 p. kesäk. 5 657 §. — 
3) S:n 16 p. kesäk. 5 589 §. — 4) Khs 23 p. maalisk. 733 §. — 5) S:n 11 p. maalisk. 625 §. — 
6) S:n 11 p. maalisk. 626 § ja khn jsto 19 p. toukok. 5 491 §. — 7) Khs 4 p. maalisk. 529 §.— 
®) Ks. v:n 1931 kert. s. 105. — 9) Khs 14 p. lokak. 2 180 §. — 10) S:n 7 p. lokak. 2 124 §. — 
" ) S:n 25 p. marrask. 2 574 §. — 12) S:n 5 p. helmik. 289 §. — 13) S:n 27 p. toukok. 1 239 § 
ja 10 p. kesäk. 1 383 §. — 14) S:n 9 p. syysk. 1 932 §, 18 p. marrask. 2 495 § ja 2 p. jouluk. 
2 621 § sekä khn jsto 10 p. maalisk. 5 234 §. 


