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saamien avustusten käyttöä ja antamaan niistä samoinkuin oman osuutensa käytöstä 
nuorisotyölautakunnalle sen määräämänä aikana kertomuksen. Muiden avustuksia saa-
neiden yhdistysten tuli samassa ajassa jättää selostuksensa avustuksen käytöstä nuoriso-
työlautakunnalle, jonka tuli ennen v. 1950 avustuksen jakoa antaa kaupunginhallitukselle 
kertomuksensa tästä valvontatoiminnasta. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupunginreviisoria suorittamaan eri-
koistutkimuksen niiden yhdistysten ja järjestöjen taloudesta, jotka saavat avustusta väki-
juomaliikkeen voittovaroista, ja tulee tutkimuksen erikoisesti selvittää yhdistysten ja 
järjestöjen toimihenkilöilleen maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä kuin myös se, 
suorittavatko nämä kokopäivä- tai osapäivätyötä. 

Suomen nuorison kulttuuripäivien päättäjäisjuhla. Kaupunginhallitus päätti1) myön-
tää sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan 50 000 mk Suomen nuorison kulttuuri-
päivien lokakuun 10 p:nä pidettävän päättäjäisjuhlan rahoittamiseksi. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Kansakoulujen toimihenkilöt. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten 

kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan edelleen lukuvuodeksi 1949/50 toisen puhevi-
kaisten opettajan 2) ylä- ja apukoulun poikaluokkien opettajille kuuluvin palkkaeduin, 
sekä kaksi uutta uinninopettajaa3), joiden palkan maksamiseen saatiin käyttää tilapäisen 
työvoiman tilillä olevaa määrärahaa. 

Suomenkielisiin kansakouluihin sallittiin4) palkata uusi veistokalustonhoitaja mar-
raskuun 1 p:stä lukien 20. palkkaluokan mukaisin palkoin ja käyttää sen maksamiseen 
tilapäisen työvoiman määrärahaa. 

Kaupunginhallitus päätti5) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
palkkaamaan Käpylän kansakoulun uudisrakennuksen valmistuttua kouluun tilapäisinä 
viranhaltijoina talonmieslämmittäjän 19 palkkaluokassa, ruoanjakajan 10. palkkaluokassa 
ja neljä siivoojaa 8. palkkaluokassa sekä ylittämään tilapäisen työvoiman tilillä olevaa 
määrärahaa enintään 246 960 mk:lla. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin 6) palkkaamaan kaksi ylimää-
räistä ruoanjakajaa 10. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin elokuun 1 p:stä alkaen, sijoit-
taen ne, kunnes toisin ehkä määrätään, Kruununhaan ja Vallilan ruotsinkielisiin kouluihin. 
Edelleen oikeutettiin 7) ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta järjestämään tammi-
kuun 1 p:stä 1950 lukien Töölön ruotsinkielisen kansakoulun apulaisjohtajan palkkiotoi-
mi johtajan palkkiotoimeksi. Vielä kaupunginhallitus päätti 8) kehoittaa ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokuntaa palkkaamaan Kruununhaan kansakoulun valmistuttua kaksi 
uutta tilapäistä siivoojaa 8. palkkaluokassa ja käyttämään niiden palkkaamiseen ruotsin-
kielisten kansakoulujen tilapäisen työvoiman tilillä olevaa määrärahaa. 

Kaupunginhallitus päätti9) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
maksamaan tilapäisen työvoiman tililtä kahta viikkotuntia vastaavan ylituntipalkkion 
oppilasorkesterin johtajalle orkesterin toiminta-ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunnille, että oppilasruokailua valvovilta opettajilta ei peritä maksua valvonnan 
yhteydessä syömistään kouluaterioista. 

Uudenmaan lääninhallituksen velvoitettua Helsingin kaupungin suorittamaan kansa-
koulunopettaja K. Peltoselle v:n 1947 heinäkuun palkan 10 800 mk hänen hoitamastaan 
avoinna olevasta Lapinlahden kansakoulun opettajan virasta kaupunginhallitus päätti u ) 
kehoittaa asiamiesosastoa toimittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen oikaisuvaatimuk-
sen lääninhallituksen mainitusta päätöksestä, jonka mukaan kansakoulutoimen järjestys-
muodon perusteista annetun 12) asetuksen johdonmukainen soveltaminen kouluhallituk-
sen lausuntoon sisältyvän tulkinnan mukaisesti johtaisi ilmeisiin kohtuuttomuuksiin 

!) Khs 2 p. kesäk. 1 388 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 1 192 §. — 3) S:n 6 p. lokak. 2 352 §. — 4) S:n 
6 p. lokak. 2 349 §. — 5) S:n 22 p. kesäk. 1 594 §. — 6) S:n 1 p. syysk. 2 052 §. — 7) S:n 1 p. syysk. 
2 053 §. — 8 ) S:n 28 p. huhtik. 1 037 §. — 9) S:n 20 p. lokak. 2 503 §. — 10) S:n 9 p. kesäk 1 434 §.— 
«) S:n 20 p. tammik. 179 §. — *2) Ks. v:n 1931 kunnall. asetuskok. s. 43. 
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toisia opettajia ja kaupunkia kohtaan. Kaupungin kansakouluissa toimii useita satoja 
opettajia, joiden lukumäärä saattaa lyhyessä ajassa vaihdella suuresti, josta johtuen vaki-
naisten opettajien toimia ei voida täyttää täysin kansakoululainsäädännön edellyttä-
mässä järjestyksessä. Opettaja K. Peltoselle suoritettiin palkka kaupungin virkasäännön1) 
mukaisesti, mikä palkka täyttää myös kansakoululainsäädännön kaupungille asettamat 
vaatimukset kouluhallituksen tulkinnan mukaisesti sovellettuna. Vielä kaupunginhallitus 
päätti ehdottaa kunnalliselle keskustoimistolle kansakoulutoimen j ärj estysmuodoista 
annetun asetuksen muuttamista siten, että kaupungille kävisi mahdolliseksi riidattomasti 
järjestää väliaikaisten opettajien palkkaus kaupungin kansakouluissa kohtuullisiksi kat-
sottavia paikkanormeja käyttäen. 

Alistettuaan 2) tutkittavakseen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tekemän 
päätöksen korvauksen suorittamisesta opettajille metallityöpajojen koneiden ja työka-
luston hoidosta, kaupunginhallitus päätti 3) ilmoittaa johtokunnalle, että sen tekemä pää-
tös saadaan panna täytäntöön siten, että nämä tehtävät hoitavalle opettajalle saadaan 
maksaa erikoispalkkiona suomenkielisten kansakoulujen kaluston kunnossapito määrä-
rahoista Lapinlahdenkatu 6:n koulussa 800 mk, Sturenkatu 4:n koulussa 600 mk ja Malmin 
jatkokoulussa 400 mk kuukaudelta 9 kuukauden aikana vuodessa. 

Muuttaen4) jatkokoulun metallityöpajojen koneiden hoitoa ja kunnostamista koske-
vaa päätöstään, kaupunginhallitus päätti, että tehtävää hoitavalle jatkokoulun opetta-
jalle saadaan helmikuun 1 pistä alkaen maksaa erikoispalkkiona Lapinlahden koulussa 
3 200 mk, Sturenkadun koulussa 2 400 mk ja Malmin jatkokoulussa 1 600 mk kuukaudelta 
9 kuukauden aikana vuodessa. 

Helsingin kunnantyöntekijäin esitettyä kansakoulujen vahtimestarien palkkauksen 
järjestelyä, kaupunginhallitus päätti5), että kansakoulujen vahtimestarien varallaolo-
ajaksi niissä kouluissa, joissa ei vapaa-aikaa antamalla voida järjestää vahtimestarien 
päivittäistä työaikaa työaikalain määräämäksi 8 tunniksi, on tammikuun 1 pistä 
lukien laskettava 2 tuntia koulujen työskentelypäivinä sekä että palkkalautakuntaa 
kehoitetaan vahvistamaan vahtimestareille tästä johtuvan päivystyskorvauksensuu-
ruus. 

Kaupunginhallitus päätti 6), että kansakoulujen vahtimestareille, siivoojille ja talon-
mies-lämmittäjille saadaan maksaa kaupungin varoista heille tulevat palkkiot opettajien 
vapaiden harrastusten vuoksi järjestetyistä tilaisuuksista kansakouluissa. 

Virka-asunnon määrääminen. Töölönkatu 55:ssä sijaitseva huoneen ja keittiön käsit-
tävä asuinhuoneisto päätettiin 7) määrätä Töölön kansakoulun talonmies-vahtimestarin 
virka-asunnoksi. 

Kansakoulujen kasvitarhamaat. Mellunkylän, Puistolan, Malmin eteläisen, Haagan ja 
Tapanilan kansakoulun tonttimaiden viljelysalueita sallittiin 8) vuokrata näiden koulujen 
toimihenkilöille. 

Sanomalehtien tilaaminen. Alistettuaan9) tutkittavakseen ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan sanomalehtien tilaamista koskevan päätöksen, kaupunginhallitus päät-
ti10) hyväksyä sen täytäntöönpantavaksi, paitsi mikäli päätös koski lehden »Tidskrift för 
folkskolan» tilaamista johtokunnan jäsenille. 

H. Bergendahlin muistorahasto. Kaupunginhallitus päätti11), että ruotsinkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan alistettu12) päätös kansakoulunopettaja H. Bergendahlin muisto-
rahaston asettamisesta kansakoulujen taloudenhoitajan hoitoon, saadaan panna täytän-
töön. 

Kruununhaan kansakoulun irtaimiston inventointi. Kaupunginhallitus päätti13) ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä, että Kruununhaan kansakoulun irtaimis-
ton inventointia ei tarvitse suorittaa vuoden 1949—50 vaihteessa. 

Kaitaelokuvakoneen käyttö ammatinvalinnan ohjaustyössä. Kaupunginhallituksen hal-
lussa oleva kaitaelokuvakone päätettiin14) luovuttaa ammatin valintakomitealle käytettä-
väksi kouluissa tapahtuvassa ohjaustyössä. 

Palotikkaiden uusiminen. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-

!) Kunnall. asetuskok. v:lta 1943 s. 30, viita 1946 s. 293, ja v:l ta 1947 s. 124. — 2) Khs 10 p. 
helmik. 313 §. — 3) S:n 23 p. maalisk. 712 §. — 4) S:n 2 p. kesäk. 1 391 §.—5) S:n 17 p. helmik. 403 §.— 
·) S:n 6 p. lokak. 2 351 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 3 040 §. — 8) S:n 29 p. jouluk. 3 226 §. — 9) S:n 24 p. 
marrask. 2 858 §. — 10) S:n 29 p. jouluk. 3 224 §. — S:n 29 p. jouluk. 3 225 §. — 12) S:n 24 p. mar-
rask. 2 858 §. — 13) S:n 27 p. lokak. 2 584 §. — 14) Khn jsto 19 p. lokak. 6 380 §. 
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tuksen käyttövaroista myönnettiin1) 30 000 mk Malmin pohjoisen kansakoulun palotik-
kaiden uusimista varten. 

Väliaikamerkinantolaitteiden hankkiminen. Opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 67 800 mk suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan käytettäväksi väliaikamerkinantolaitteiden hankkimiseksi Haagan ja 
Tapanilan kansakouluihin. 

Kansakouluhuoneistot. Suomen voimistelu- ja urheiluliiton Helsingin piirin koripallo-
jaoston ja Työväen urheiluliiton Helsingin piirin esitettyä kansakoulujen voimistelusalien 
varustamista koripallolaitteilla kaupunginhallitus päätti3), ettei voimistelusaleihin voida 
asettaa niiden ulkopuolisten käyttäjien tarvitsemia koripallolaitteita. 

Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä kiinteistölautakunnan toimenpiteen huoneiston 
vapauttamisesta talosta Kruunuvuorenkatu 11—13 suomenkielisten kansakoulujen 
käyttöön luovutettavaksi sekä myöntää4) huoneiston sisustamista varten 370 000 mk 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. Samalla 
päätettiin kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa kiireellisesti suorittamaan mainitut työt. 

Suomenkielisten kansakoulujen tarkastajan esitettyä, että Suomenlinnan kansakoulu 
saataisiin vuokrata Suomenlinnan merisotakoulussa 12—16 p:nä elokuuta pidettävien 
ammatillisten jatkokurssien naispuolisten osanottajien majoitukseen, ehdoin, että kurssi-
laiset sijoitetaan korkkimatoilla varustettuihin huoneisiin, kaupunginhallitus päätti5) 
suostua ehdotukseen voimassaolevin yleisin ehdoin. 

Aleksis Kiven kansakoulun pihavalaistuslaitteiden kunnostamiseen myönnettiin 
15 000 mk 6) opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista 
sekä 4 500 mk kaasujohdon asentamista varten Kaisaniemen kansakoulun toiseen veisto-
saliin 7). 

Käpylän kansakoulun lisärakennuksen juhlasaliin ja yhteen luokkahuoneeseen sekä 
Snellmaninkadun koulun yhteen laulusaliin ja yhteen luokkahuoneeseen päätettiin 8) sal-
lia kokeilutarkoituksessa asentaa akustiikkaa parantavat laitteet. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi9) 132 672 mk Käpylän kansakoulun polttoainevarastothan järjestämistä 
varten. 

Erinäisten muutostöiden suorittamista varten Lapinlahden kansakoulun huoneistossa 
kaupunginhallitus myönsi10) 69 726 mk:n lisämäärärahan tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan sisältyvistä sekä 59 227 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
v:n 1948 käyttövaroistaan. Viimeksi mainituista varoista kaupunginhallitus edelleen 
myönsiu) 32 159 mk Vartiokylässä olevan kansakoulun huoneistossa suoritettavia muu-
tostöitä varten. 

Kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi Lapinlahden kansakoulussa suori-
tettavia muutostöitä varten 157 608 mk:n lisämäärärahan12), Punavuorenkadun kansa-
koulussa suoritettavia muutostöitä varten 194 000 mk13), työväenopistotalossa sijaitsevan 
kansakoulun ruokailuolojen parantamista varten 51 500 mk14), Malmin jatkokouluun 
rakennettavan peseytymis- ja pukeutumishuoneen sisustamista varten 75 000 mk15) sekä 
Annankadun kansakoulussa suoritettavia korjaus- ja muutostöitä varten 724 095 mk16). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
Haagan, Santahaminan ja Vallilan kansakouluissa suoritettavia korjaustöitä varten 
303 000 mk17), Haagan kansakoulun sähkökeskuksen uusimista varten 110 000 mk18), 
ilmavaihdon parantamiseksi ja lämpimän käyttöveden järjestämiseksi Malmin jatkokou-
lussa 435 000 mk19), vesijohdon ja pesualtaiden rakentamista varten Mellunkylän kansa-
kouluun 250 000 mk 20). 

Kaupunginhallitus päätti 21) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa yhdessä ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnan kanssa laadituttamaan piirustukset ja kustannus-

!) Khs 13 p. huhtik. 902 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1 599 §. — 3) S:n 29 p. jouluk. 3 218 §. — 4) S:n 
11 p. elok. 1 865 § ja 8 p. syysk. 2 088 §. — 5) S:n 4 p. elok. 1 839 §. — 6) Khn jsto 21 p. syysk. 
6 278 §. — 7) Khs 6 p. lokak. 2 350 §. — 8) S:n 22 p. kesäk. 1 600 §. — 9) S:n 29 p. jouluk. 3 234 §. — 
10) S:n 17 p. helmik. 408 ja 409 §. — " ) S:n 17 p. helmik. 411 §. — 12) S:n 29 p. jouluk. 3 235 §. — 
13) S:n 4 p. elok. 1 837 §. —1 4) S:n 20 p. tammik. 177 §. — 15) S:n 2 p. kesäk. 1 386 §. — 16) S:n 17 p. 
helmik. 412 §. —1 7) S:n 3 p. marrask. 2 674 §. —18) S:n 3 p. helmik. 304 §. — 19) S:n 1 p. syysk. 
2 040 §. —2 0) S:n 3 p. helmik. 305 §. — 21) S:n 10 p. helmik. 348, 349 ja 350 §. 
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arvion suuremman pannuhuoneen rakentamista varten Annankadun kansakouluun, suun-
nittelemaan mukavuuslaitoksen järjestämistä koulutalon kellariin ja voimistelusalin va-
rustamista puulattialla sekä laatimaan piirustukset ja kustannusarvion muutostöiden 
suorittamista varten Malmin ja Vallilan ruotsinkielisissä kansakouluissa. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin1) käyttämään tilillään ole-
vaa kaluston hankintamäärärahaa sähkölämmityslaitteiden hankkimiseksi Kruununhaan 
kansakouluun. 

Tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 850 000 mk muutostöitä varten Vallilan ruotsinkielisessä kansa-
koulussa 2) sekä 127 000 mk työkalukaappien, maalauspöydän ym. järjestämistä varten 
Malmin jatkokoulun veistosaliin 3). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin 4) yhdessä ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan kanssa laadituttamaan luonnospiirustukset ja kustannusarvion Pitäjän-
mäen ruotsinkielisen kansakoulutalon laajentamiseksi niin, että siihen tulee lisää 2 luok-
kahuonetta, opettajan huone, varastohuone ja ruokailuhuone. 

Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suunnittelemaan 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esittämän rakennusohjelman mukaisesti 
Pukinmäen kansakoulutalon 3-kerroksiseksi, jossa olisi 7 luokkahuonetta tarpeellisine 
opiskelu- ja muine huoneineen. Edelleen kaupunginhallitus päätti6), että kiinteistö-
lautakunnan laatimassa piirroksessa ehdotettu, rakennussuunnitelman korttelia n:o 21 
suunnilleen vastaava alue varataan kansakoulua varten. 

Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan poikkeamaan Laut-
tasaaren kansakoulun lisärakennus- ja muutostöiden hyväksytyistä8) luonnospiirustuksista 
rakennustoimiston ehdotuksen mukaisesti, sekä laadituttamaan 9) suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan kanssa luonnospiirustukset Lauttasaaren kansakoulutaloa var-
ten. Edelleen kaupunginhallitus päätti10) myöntää ennakkona 1.5 milj. mk suuruisen lisä-
määrärahan Lauttasaaren kansakoulun lisärakennusta varten. 

Merkittiin11) tiedoksi opetus- ja sairaala-asiain johtajan P. Railon ilmoitus Maunulan 
kansakoulun rakennusluvan myöntämisestä. 

Meilahden kansakoulun suunnittelukilpailun aiheuttamat menot sallittiin 12), mikäli 
v:n 1948 lisämenoarvioon merkitty määräraha ei siihen riitä, suorittaa Meilahden uuden 
suomenkielisen kansakoulun rakentamiseen myönnetyistä määrärahoista. 

Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan tekemään 9 450 000 
mkraan päättyvän urakkasopimuksen Pakilan kansakoulun lisärakennustöiden suoritta-
miseksi sekä esittää kysymyksessä olevia töitä varten merkittäväksi 2 milj. mk:n suurui-
sen siirtomäärärahan v:n 1950 talousarvioon. 

Kaupunginhallitus päätti, hyväksyen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
esityksen määrätä, että väliaikaisen opettajakorkeakoulun suoritettava vuokrakorvaus 
Lapinlahden kansakoulun käytöstä kertomusvuoden kevätlukukaudelta on 94 600 mk14), 
kesäkurssien toiminta-ajalta suoritettava korvaus 31 460 mk15) ja kertomusvuoden syys-
lukukaudelta 106 915 mk, minkä lisäksi opettajakorkeakoulun oli suoritettava koulun 
vahtimestarille ja siivoojille lisä- ja ylityöstä tulevat korvaukset16). 

Kaupunginhallitus päätti17) vahvistaa maksut kansakoulujen voimistelusaleja käyt-
täville voimistelu- ja urheiluseuroille lämpimästä vedestä siten, että itse vedestä makse-
taan 20 penniä litralta ja että asianomaisen seuran sinä aikana, jolloin kansakouluilla ei 
ole avustavaa talonmies-lämmittäjää, on maksettava talonmies-lämmittäjälle 120 mk 
käyttökerralta, jos vettä käyttää samana iltana vain 1 ryhmä, 100 mk ryhmää kohden, 
jos vettä käyttäviä ryhmiä on 2, sekä 80 mk ryhmää kohden, jos ryhmiä samana iltana 
on 3 tai useampia. 

Ryhtivoimistelun järjestäminen kansakouluihin. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunnat oikeutettiin18) kertomusvuoden alkaneena lukuvuotena jär-
jestämään ryhti voimistelua huonoryhtisille kansakouluoppilaille sekä käyttämään tarkoi-

!) Khs 13 p. lokak. 2 437 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1 601 § ja 22 p. syysk. 2 212 §. — 3) S;n 30 p. ke-
säk. 1 646 §. — 4) S:n 25 p. toukok. 1 299 §. — «) S:n 12 p. toukok. 1 189 §. — 6),'S:n 27 p. lokak. 
2 587 §. — 7) S:n 5 p. toukok. 1 094 §. — 8) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 60 ja 65. — 9) Khs 2 p . kesäk. 
1 385 §. — 10) S:n 30 p. kesäk. 1 643 §. — x l ) S:n 16 p. kesäk. 1 524 §. —1 2) S:n 3 p. marrask. 2 676 §.— 
«) S:n 8 p. syysk. 2 081. §. — 14) S:n 2 p.kesäk. 1 387 §. — 15) S:n 21 p. heinäk. 1 780 §. —16) S:n 29 p. 
jouluk. 3 231 §. — 17) S:n 29 p. jouluk. 3 219 §. —18) S:n 6 p. lokak. 2 353 § ja 20 p. lokak. 2 506 §. 
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tukseen tilapäisen työvoiman tilillä olevaa määrärahaa, kuitenkin siten, että harjoitus-
tuntien valvonnasta ei suoriteta erikoista palkkiota. 

Kerhotoiminta. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitettyä varojen varaa-
mista kansakoulujen varhaisnuorisokerhotoimintaa varten kaupunginhallitus päätti 
ehdollisesti merkitä kertomusvuoden talousarvioon tehtävään muutokseen johtokunnan 
käytettäväksi mainittua tarkoitusta varten 860 000 mk:n määrärahan, josta 632 450 mk 
merkitään suomenkielisten kansakoulujen tilapäisen työvoiman tilille ja 227 500 mk kou-
lutarvikkeiden tilille. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnalle, että varhaisnuorisokerhotoiminta on pysytettävä talousarvioon 
merkittyjen määrärahojen puitteissa. 

Sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 10 000 mk 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle käytettäväksi vapaa-aikakerhojen tyttö-
kuorolle. 

Raittiustyö kansakouluissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroista raittiustyön tuke-
miseen myönnettiin3) 380 000 mk suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle ja 
70 000 mk ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle käytettäväksi kansakouluissa 
suoritettavaa raittiustyötä varten. Vielä kaupunginhallitus päätti 4) ylittäen raittius-
työn tukemiseen merkittyjä käyttö varojaan myöntää 185 000 mk:n lisämäärärahan rait-
tiustyön järjestämiseksi suomenkielisissä kansakouluissa. 

Koulupuutarhojen kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti5) oikeuttaa kansakoulu-
jen johtokunnat käyttämään kansakoulujen yhteisten menojen momentille Koulupuu-
tarhat merkitystä määrärahasta perusteluarvioiden mukaan eräiltä osiltaan syntyvän 
säästön tarpeellisiksi katsottaviin kunnostamistöihin. 

Silmäpoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti 6) myöntää opetustoimen pääluokkaan 
kuuluvista käyttövaroistaan 170 000 mk käytettäväksi välineistön hankkimiseksi kansa-
koululasten silmäpoliklinikkaa varten. 

Suojapukujen hankkiminen kansakoululaisille. Kansakoulujen johtokunnat oikeutet-
tiin 7) hankkimaan koulutarvikkeiden tileillä olevaa määrärahaa käyttäen jatkokoulun 
metallityöpajoissa työskenteleville oppilaille yksi suojapuku kullekin, sekä kalustomäärä-
rahoja käyttäen näiden pukujen säilyttämiseen tarvittavat kaapistot. 

Siirtoväkeen kuuluvat kansakouluoppilaat. Merkittiin 8) tiedoksi suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntien ilmoitukset, ettei niiden alaisissa kansa-
kouluissa enää ole sellaisia siirto-oppilaita, joista voitaisiin saada kouluhallituksen mar-
raskuun 11 p:nä päivätyssä kiertokirjeessä tarkoitettua valtionapua. 

Kansakoulukuoron avustaminen. Munkkiniemen kansakoulun maanantaikuorolle pää-
tettiin 9) myöntää sekalaisten yleisten menojen kaupunginhallituksen käyttövaroista 
75 000 mk Ruotsiin tehtävän konserttimatkan tukemiseksi. 

Kansakoulun suurjuhla. Kaupunginhallitus päätti10) myöntää opetustoimen pääluok-
kaan kuuluvista käyttövaroistaan suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettä-
väksi 52 900 mk ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi 24 485 mk 
kansakoulujen edustuksen järjestämiseksi Tampereella toukokuun 28—29 p:nä pidettä-
vään kansakoulun suurjuhlaan. 

VIII pohjoismainen apukoulukongressi. Suomen apukouluyhdistyksen anottua avus-
tusta VIII pohjoismaisen apukoulukongressin järjestämistä varten Helsinkiin kaupungin-
hallitus myönsi11) sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan 150 000 mk mainitun 
apukoulukongressin järjestämistä varten. 

Koululaisen sairaanhoitokustannusten korvaaminen. Sekalaisten yleisten menojen 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi12) 2 195 mk korvauksen Pakilan kansakoulun 
oppilaan M. Flyströmin sairauskuluihin sen johdosta, että hän lokakuun 15 p:nä 1948 oli 
välitunnilla kaatuessaan katkaissut kätensä ja joutunut saamaan sairaalahoitoa. 

Venäläisten kansakoululasten hammashoito. Kaupunginhallitus päätti13) suostua yksi-
tyisen venäläisen kansakoulun johtokunnan anomukseen, että kreikkalaiskatolisen seura-
kunnan talossa n:o 2 Lönnrotinkadun varrella toimivan yksityisen venäläisen kansakou-
lun oppilaille annetaan ilmaista hammashoitoa kaupungin kouluhammasklinikoissa. 

!) Khs 9 p. kesäk. 1 447 §. — 2 ) S:n 16 p. kesäk. 1 521 §. — 3) S:n 10 p. maalisk. 582 §. — 4) S:n 27 p. 
lokak. 2 579 §. — 5) S:n 20 p. lokak. 2 505 §. — 6) S:n 24 p. helmik. 495 §. — 7) S:n 7 p. huhtik. 848 §. — 
8) S:n 8 p. jouluk. 3 028 §. — 9) S:n 5 p. tammik. 60 §. — 10) S:n 12 p. toukok. 1 202 §. — " ) S:n 7 p. 
huhtik. 849 §. — 1 2) S:n 13 p. huhtik. 904 §. — 1 3 ) S:n 25 p. toukok. 1 295 §. 
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Suomenkielinen* työväenopisto. Alistettuaan tutkittavakseen suomenkielisen työ-
väenopiston sanomalehtien tilaamista koskevan päätöksen kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä sen täytäntöönpantavaksi paitsi mikäli se koski Työväenopisto- ja kansansivistys-
lehden tilaamista johtokunnan jäsenille. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti alistaa tutkittavakseen suomenkielisen työväen-
opiston päätöksen siitä, että lausuntaryhmien opettajille maksetaan tammikuun 1 p:stä 
1950 alkaen samansuuruinen korjaustuntipalkkio kuin johtokunnan aikaisemmin teke-
mien päätösten mukaan maksetaan erinäisten muidenkin oppiaineiden opettajille. 

Vielä kaupunginhallitus otti 2) tutkittavakseen johtokunnan tekemän päätöksen siitä, 
että opiston tarverahoista maksettaisiin vahtimestari V. Virtaselle elokuvakoneenhoitaja-
kurssin suorituksesta johtuva 1 500 mk:n suuruinen kurssi- ja todistusmaksu, sekä myönsi 
mainitun maksun suoritettavaksi sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan. 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin 3) luovuttamaan työväen opis-
totalon luonnontieteen sali Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton käyttöön joulukuun 
4 p:nä pidettävän teatterien talouskokouksen ajaksi tavanmukaisin ehdoin. 

Työväenopiston huoneistoja luovutettiin 4) erinäisin ehdoin Suomen työväenpuolueen 
perustamisen 50-vuotisjuhliin saapuvien vieraspaikkakuntalaisten majoitukseen heinä-
kuun 2—7 p:nä. 

Kaupunginhallituksen anottua kouluhallitukselta suomenkielisen työväenopiston v:n 
1948 valtionavun loppuerän 1 097 150 mk:n suorittamista, kouluhallitus oli palauttanut 
anomuksen ilmoittaen, että anomukseen oli liitettävä sen kokouksen pöytäkirjanote, 
jossa tilit oli hyväksytty. Kaupunginhallitus palautti puolestaan anomuksen kouluhalli-
tukselle revisiotoimiston todistuksen kera, jonka mukaan opiston tilit viita 1948 oli tar-
kastettu ja todettu oikeiksi. Tästä huolimatta kouluhallitus jälleen palautti anomuksen 
huomauttaen, että siihen oli liitettävä ote kaupunginvaltuuston työväenopiston johto-
kunnalle myöntämästä tili- ja vastuuvapaudesta. Koska työväenopistoista annetussa 5) 
laissa ja asetuksessa ei ole mainintaa siitä, minkälainen tilityksen tulee olla, kaupunginhal-
litus päätti6) palauttaa puheenaolevan valtionavun hakemuksen uudelleen kouluhallituk-
selle ja esittää, että kaupungin revisiotoimiston antamat todistukset vastaisuudessa hy-
väksyttäisiin selvityksenä työväenopistojen tilitysten oikeellisuudesta. 

Suomenkielisen työväenopiston kesäkodiksi Lauttasaaresta luovutetun huvilan kor-
jauksia varten kaupunginhallitus oikeutti 7) yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
v:n 1948 talousarvioon sitä tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa. Samalla myön-
nettiin sekalaisten yleisten menojen kaupunginhallituksen käyttövaroista 250 000 mk 
vesijohdon rakentamista varten kesäkodin saunaan8), sekä 37 000 mk suomenkielisen 
työväenopiston kalustonhankintamäärärahasta, sitä ylittäen, radiokoneen sekä sauna-
ja palokaluston hankkimista varten kesäkotiin9). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 
25 000 mk suomenkielisen työväenopiston 35-vuotisjuhlien järjestämiskustannuksiin ja 
12 000 mk Työväenopistolehden joulukuun numeron 300 kplin ostamista varten opistolle. 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Alistettuaan tutkittavakseen ruotsinkielisen työväen-
opiston johtokunnan päätöksen eräiden ruotsinmaalaisten lehtien tilaamisesta opiston 
lukusaliin kaupunginhallitus päätti11) huomauttaa opiston johtokunnalle, ettei tämän-
luontoisia päätöksiä tule panna täytäntöön, ennenkuin kaupunginhallitus on hyväksynyt 
ne sekä että kaupunginhallituksen pyydettyä selvitystä, sellainen on ensi tilassa annet-
tava. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti12) ilmoittaa ruotsinkielisen työväenopiston johto-
kunnalle, että sen alistettu päätös sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisesta opistoon saa-
daan panna täytäntöön muilta paitsi maaseutulehtien tilaamista koskevilta osilta. 

Kaupunginhallitus päätti13) myöntää 25 000 mk sekalaisten yleisten menojen pääluok-
kaan kuuluvista käyttövaroistaan käytettäväksi ruotsinkielisen työväenopiston kuoron 
juhlakonserttia varten. 

Ammattikoulujen henkilökunnan läpivalaisu tuberkuloosihuoltotoimistossa. Ammatti-

Khs 22 p. jouluk. 3.120 §. — 2) S:n 24 p. helmik. 437 §. — 3) S:n 17 p. marrask. 2 824 §. — 
4) Khn jsto 22 p. kesäk. 5 910 §. — 5 ) Ks. v:n 1938 kunnall. asetuskok. s. 42. — 6) Khs 29 p. syysk. 
2 240 §. — 7) S:n 15 p. jouluk. 3 107 §. — 8 ) S:n 11 p. elok. 1 858 §. — 9) S:n 22 p. kesäk. 1 596 §. — 
10) S:n 24 p. marrask. 2 913 §. — ") S:n 1 p. syysk. 2 054 §. — 12) S:n 8 p. jouluk. 2 991 § ja 22 p. 
jouluk. 3 161 §. —13) S:n 7 p. huhtik. 855 §. 
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koulujen opettajat ja muut toimihenkilöt päätettiin1) läpivalaista kouluittain tuberku-
loosihuoltotoimistossa. 

Ammattikoulujen sanomalehtitilaukset. Kaupunginhallitus päätti2), että ammattiope-
tuslaitosten johtokunnan alistettu 3) päätös sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisesta v:ksi 
1950 saadaan panna täytäntöön. 

Ammattikoulujen hampaidenhoitomenot. Ammattiopetuslaitoksen johtokunnan kir-
jelmä, joka koski v. 1948 talousarvioon merkittyjä ammattikoulujen hampaidenhoito-
menoja, merkittiin 4) tiedoksi. 

Ammattikoulutalo. Kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten joh-
tokunnan luovuttamaan Helsingin v.a. opettajakorkeakoulun käyttöön yleisen ammatti-
koulun 2 luokkahuonetta ja 7 ompelukonetta kesäkuun 13 p:n ja heinäkuun 23 p:n väli-
seksi ajaksi ehdoin, että korkeakoulu vastaa siivous- ja vahtimestarin palkkauskuluista 
sekä mahdollisista vahingoista ja maksaa vuokran, joka vastaa kurssin päätyttyä tapah-
tuvan ompelukoneitten tarkistuksen aiheuttamia kustannuksia. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin 6) korvauksetta luovuttamaan luok-
kahuone ammattikoulutalosta kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämiä ammattikou-
lunopettajien kursseja varten. 

Valmistavan poikien ammattikoulun piirustussali päätettiin 7) luovuttaa Kotiteolli-
suusseurojen keskusliiton käyttöön kurssihuoneeksi elokuun 15 p:stä 25 p:ään tavanmu-
kaisin ehdoin. 

Optikkokoulun käyttöön kevätlukukausien aikana päätettiin 8) ammattikoulutalosta 
luovuttaa yksi luokkahuone. 

Työtehoseura oikeutettiin 9) erinäisin ehdoin käyttämään valmistavan tyttöjen am-
mattikoulun pesutupaa pesututkimuksia varten kertomusvuoden kesän kuluessa. 

Helsingin Marttayhdistys oikeutettiin10) käyttämään tyttöjen ammattikoulun kahta 
luokkahuonetta kerran viikossa iltaompelukursseja varten entisin ehdoin. 

Rovaniemen Marttayhdistys oikeutettiin11) kesäkuun 19—23 p:n välisenä aikana käyt-
tämään majoitukseen tyttöjen ammattikoulutalon yhtä luokkahuonetta ehdoin, että 
yhdistys vastaa mahdollisista vahingoista ja suorittaa vahtimestareille korvauksen päi-
vystyksestä. 

Kaupunginhallitus päätti12) suostua Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ano-
mukseen saada käyttää ammattikoulutalon I ja II kerrosta yhdistyksen vuosijuhlille 
saapuvien majoitukseen kesäkuun 30 p:n ja heinäkuun 4 p:n välisenä aikana ehdoin, että 
yhdistys antaa apua luokkahuoneiden tyhjentämisessä, maksaa korvauksen vahtimesta-
reille ja vastaa mahdollisesta aiheutuvista vahingoista. 

Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan luovutta-
maan ammattikoulutalon I ja II kerroksen ammattikoulunäyttelyä varten tammikuun 
6—8 p:n 1950 väliseksi ajaksi sekä koulun muitakin huoneita keskustelukokouksia varten 
siten, että huonetiloista ei peritä vuokraa, mutta että käyttäjä suorittaa mahdolliset yli-
määräiset menot. Samalla kaupunginhallitus päätti järjestää näyttelyn avajaistilaisuu-
dessa noin 75 kutsuvieraalle kahvitarjoilun, jossa isäntänä olisi apulaiskaupunginjohtaja 
P. Railo. 

Ammattikoulutalon rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti1 4) kehoittaa kiinteistö-
lautakuntaa neuvottelemaan Wihurin säätiön kanssa sen omistaman tontin Neitsytpolku 
.3 vaihtamisesta johonkin sopivaan tonttiin. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa, sitten kun neuvottelut Wihurin säätiön kanssa tontin vaih-
dosta ovat johtaneet tulokseen, laadituttamaan luonnokset tonteille Pietarinkatu 6 ja 
Neitsytpolku 3 rakennettavaa ammattikoulutaloa varten. 

Yleinen ammattikoulu. Ammattiopetuslaitoksen johtokunta oikeutettiin 15) maksamaan 
yleisen ammattikoulun rehtorille ylimääräisenä palkkiona ammattikurssin johtamisesta 
.27 000 mk ja vastaavasti ylittämään yleisen ammattikoulun palkkiot määrärahaa. 

Kaupunginhallitus päätti16) korottaa yleisen ammattikoulun vahtimestarin F. Johans-
sonin palkkion 9 600 mk:ksi kuukaudelta syyskuun 1 p:stä lukien. 

i) Khn jsto 4 p. toukok. 5 639 §. — 2) Khs 24 p. marrask. 2 905 §. — 3) S:n 27 p. lokak. 2 538 §. — 
*4) S:n 17 p. helmik. 407 §. — 5) S:n 30 p. kesäk. 1 653 §. — 6) S:n 22 p. syysk. 2 218 §. — 7) Khn 
jsto 29 p. kesäk. 5 941 §. — 8) Khs 3 p. marrask. 2 682 §. — 9) Khn jsto 22 p. kesäk. 5 909 §. —1 0) Khs 
3 p. helmik. 311 §. — n ) S:n 19 p. toukok. 1 250 §. — 12) S:n 7 p. huhtik. 852 §. — *3) S:n 22 p. jou-
luk. 3 162 §. — 14) S:n 5 p. toukok. 1 089 §. —1 5) S:n 9 p. kesäk. 1 439 §. — 16) S:n 29 p. jouluk. 3 221 §. 
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Opetustoimen pääluokkaan kuuluvasta yleisen ammattikoulun tilapäisen työvoiman 
tililtä sallittiin suorittaa leipurien ammattikurssin opettajille J. Itkoselle 440 mk ja N. 
Virtaselle 275 mk tunnilta1), sekä suutari kurssin opettajille 275 mk tunnilta2). 

Kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa ammattiopetuslaitosten johtokunnalle, ettei 
sillä ole mitään muistuttamista johtokunnan esittämien ammattikurssien järjestämistä 
vastaan lukuvuonna 1949—50 edellyttäen, että niiden kustannusten peittämiseen saa-
daan valtion avustus. 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti 4) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten joh-
tokunnan vapauttamaan kirjapainokoulun rehtorin kaikkiaan 5:n viikkotunnin opetus-
velvollisuudesta ja suorittamaan hänelle rehtorin toimesta palkkiona 1 500 mk kuukau-
delta, sekä sen jälkeen, kun litografiosaston toiminta on alkanut, lisäämään vapaatuntien 
määrää yhdellä ja rehtorin palkkiota 150 mk:lla kuukaudessa. 

Muuttaen 5) kirjapainokoulun rehtorille maksettavaa palkkiota koskevaa päätöstään, 
kaupunginhallitus päätti, että hänelle saadaan maksaa litografiosaston osalta palkkiona 
4 800 mk vuodessa yhden vapaan viikkotunnin lisäksi. 

Valmistava poikien ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esitettyä 
kotityökorvauksen suorittamista työkirjojen pidosta valmistavan poikien ammattikoulun 
ammattityön opettajille kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa johtokuntaa palaamaan 
asiaan sen jälkeen, kun on saatu varmuus valtionavun saamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti 7) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan suoritta-
maan opettajille maksettavat kotityökorvaukset syyskuun 1 p:stä alkaen johtokunnan 
esityksen mukaisesti sekä suorittamaan siitä kertomusvuoden aikana aiheutuvat menot 
tarvittaessa ylittämällä vastaavia palkkatilejä. 

Sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 8) 90 000 mk 
poikien ammattikoulun 50-vuotisjuhlan järjestelyä varten. Samalla kaupunginhallitus 
päätti lokakuun 1 p:nä tarjota Kaupunginkellarissa illallisen noin 120 henkilölle, sekä 
myöntää9) 12 000 mk poikien ammattikoulun urheilujuokkueelle osallistumista varten 
Hämeenlinnassa syyskuun 24—25 p:nä pidettäviin ammattikoulujen välisiin yleisurheilu-
mestaruuskilpailuihin. 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa tyttöjen am-
mattikoulun palkkaamaan ylimääräisen talousopettajan tammikuun 12 p:n ja helmikuun 
28 p:n väliseksi ajaksi10) sekä maksamaan hänen palkkansa tyttöjen ammattikoulun tila-
päisen työvoiman tililtä sekä neljännen siivooja vahtimestarin 12. palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin11). 

Tyttöjen ammattikoulun pukuompelukurssin opettajalle K. Vermasvuorelle päätet-
tiin 12) suorittaa 280 mk:n palkkio tunnilta. 

Kaupunginhallitus päätti13), että ammattikoulujen oppivelvollisten oppilaiden koulu-
aterioita valvovilta opettajilta ei ole perittävä maksua heidän valvonnan yhteydessä naut-
timistaan kouluaterioista. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esitettyä tyttöjen ammattikoulun leipomon 
työn laajentamista kaupunginhallitus päätti14) oikeuttaa johtokunnan palkkaamaan tyt-
töjen ammattikouluun syyskuun alusta tilapäisen ammattityönopettajan 22. palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin ja tilapäisen myyjättären 11. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 
sekä käyttämään näiden palkkojen maksamiseen valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
tilapäisen työvoiman määrärahaa, sitä ylittäen. 

Kaupunginhallitus päätti15) sallia käyttää valmistavan tyttöjen ammattikoulun kurssi-
toimintaa varten myönnettyä määrärahaa ompelukoneiden ym. välineiden hankkimiseksi 
koululle. 

Kähertäjäkoulu. Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus, että valtioneuvosto oli 
marraskuun 17 p:nä päättänyt myöntää Helsingin kaupungille luvan ottaa haltuunsa 
Helsingin parturinammattikoulun ja Helsingin naiskampaamokoulun sekä jatkaa niiden 
toimintaa Helsingin kähertäjäkoulu nimisenä ammattikouluna, merkittiin16) tiedoksi. 

R. Heimbergin ja K. H. Renlundin palkintorahastojen korkovarojen käyttö. Mainituista 

!) Khs 9 p. kesäk. 1 437 §. — 2 ) S:n 9 p. kesäk. 1 438 §. — 3) S:n 29 p. syysk. 2 273 §. — 4) S:n 7 p. 
heinäk. 1 720 §. — 5) S:n 29 p. syysk. 2 277 §. — 6) S:n 12 p. toukok. 1 203 §. — 7) S:n 7 p. heinäk. 
1 721 §. — 8) S:n 8 p. syysk. 2 089 §. — 9) Khn jsto 7 p. syysk. 6 220 §. — 10) Khs 17 p. helmik. 
413 §. — ii) S:n 30 p. kesäk. 1 652 §. —12) S:n 20 p. lokak. 2 494 §. —1 3) S:n 24 p. marrask. 2 912 §. — 
14) S:n 4 p. elok. 1 832 §. —1 5) S:n 29 p. jouluk. 3 214 §. — 16) S:n 8 p. jouluk. 3 035 §. 
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palkintorahastojen korkovaroista myönnettiin1) kertomusvuonna suomenkieliselle työ-
väenopistolle 3 290 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 575 mk, yleiselle ammattikou-
lulle 1 130 mk, kirjapainokoululle 1 505 mk ja taideteollisuuskeskuskoululle 997 mk. 

C. F. Ekholmin ja G. Pauligin stipendirahaston korkovarojen käyttö. Kaupunginhalli-
tus päätti2), että C. F. Ekholmin ja G. Pauligin stipendirahaston matka-apurahoja ei ker-
tomusvuonna julisteta haettavaksi, vaan että kertyneet korkovarat siirretään myöhem-
min käytettäväksi. 

Kotitaloustoiminta. Alistettuaan 3) tutkittavakseen kotitalouslautakunnan päätökset, 
jotka koskivat jaostojen asettamista, kerhotoiminnan järjestelyä, kotitalouslautakunnan 
ohjesäännön muuttamista ja pesulauttakysymyksen valmistelua, kaupunginhallitus 
päätti 4) hyväksyä ne täytäntöönpantavaksi. 

Kotitalouslautakunnan esitettyä lautakunnan alaisten tilapäisten opettajien palkkion 
maksuperusteiden muuttamista kaupunginhallitus päätti5), 

että niille kotitalouslautakunnan alaisille tilapäisille opettajille, joilla on ammatti-
opettajan pätevyys, saadaan suorittaa palkkiot samojen perusteiden mukaan ja saman 
suuruisina kuin kaupungin jatko- ja ammattikoulujen opettajille kulloinkin maksetaan 
sekä 

että niille kotitalouslautakunnan alaisille tilapäisille opettajille, jotka ovat saaneet 
neuvojakoulutuksen, saadaan suorittaa palkkiot samojen perusteiden mukaan ja saman 
suuruisina kuin kaupungin alakoulunopettajille. 

Kaupunginhallitus päätti 6) oikeuttaa kotitalouslautakunnan käyttämään 100 000 mk 
opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaluston hankintamäärärahoista, niitä ylittäen, 
neljän Singer-ompelukoneen ostamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa sähkölaitoksen yhteistoiminnassa kotitalous-
lautakunnan kanssa entistä tehokkaammin harjoittamaan sähköliesineuvontaa kotitalous-
lautakunnan opetuskeittiössä. 

Kotitalouslautakunnan esitettyä talossa Helsinginkatu 26 olevan opetuskeittiön vuok-
raamista elokuun alusta lukien lukuvuodeksi 1949/50 neljänä aamupäivänä viikossa Kas-
vatusopillisen talouskoulun ylimääräistä opettajakurssia varten, kaupunginhallitus 
päätti 8) periaatteessa suostua esitykseen. 

Kaupunginhallitus päätti9) suostua kotitalouslautakunnan esitykseen ja oikeuttaa 
Kallion yhteiskoulun pitämään talousopetuksensa lukuvuonna 1949—50 kotitalouskerho-
lassa Mäkelänkadun 45:ssä kahtena päivänä viikossa 10 000 mk:n suuruista lukuvuosi-
vuokraa vastaan ehdoin, että koulu korvaa sähkön ja kaasun kulutuksesta aiheutuvat 
menot ja maksaa siivouksesta sovitun korvauksen. Samaten oikeutettiin16) Kulutusosuus-
kuntien keskusliitto järjestämään helmikuun 2—4 p:n välisenä aikana kaksi havainto-
esitystä kotitalouskerholan opetuskeittiössä tavallisin ehdoin. Vielä oikeutettiin n ) Väestö-
liitto käyttämään samassa talossa sijaitsevaa käsityösalia kahtena iltana kuukaudessa 
tavallisin ehdoin. 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin12) harkintansa mukaan luovuttamaan talossa Fred-
rikinkatu 16 olevan opetuskeittiön käsityösali urheiluseura Hellaksen kannatusyhdistyk-
selle enintään yhtenä iltana viikossa ehdoin, että siitä ei aiheudu haittaa lautakunnan 
toiminnalle ja [että yhdistys suorittaa korvauksen sähkön kulutuksesta ja siivouk-
sesta. 

Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto oikeutettiin 13) käyttämään talossa Helsingin-
katu 26 olevaa opetuskeittiötä helmikuun 20 p:nä järjestettävää havaintoesitystilaisuutta 
varten tavallisin ehdoin sekä Työtehoseura niinikään samassa talossa olevaa opetuspesu-
laa erilaisten pesukoneiden kokeilua varten ehdoin, että seura suorittaa valaistuksesta, 
veden kulutuksesta ja siivouksesta aiheutuvat kustannukset. 

Vallilan demokratian pioneerit oikeutettiin14) käyttämään talossa Mäkelänkadun 45:ssä 
olevaa kerhohuonetta kevätlukukaudella 1950 korkeintaan kaksi kertaa viikossa aikana, 
jolloin sitä ei tarvita kotitalouslautakunnan tai nuorisotyölautakunnan käytössä tavallisin 
ehdoin. 

Khs S:n 12 p. toukok. 1 204 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 1 196 § ja 11 p. elok. 1 862 §. — 3) S:n 
10 p. maalisk. 535 §. — 4) S:n 31 p. maalisk. 746 §. — 5) S:n 3 p. helmik. 279 §. — 6) S:n 22 p. kesäk. 
1 568 §. — 7 ) S:n 2 p. kesäk. 1 379 §. — 8) S:n 21 p. huhtik. 931 §. — 9) S:n 16 p. kesäk. 1 474 §. — 

10) S:n 27 p. tammik. 199 §. — «) S:n 13 p. lokak. 2 407 §. — 12) S:n 17 p. helmik. 375 § ja 8 p. syysk. 
2 069 §. —13) S:n 17 p. helmik. 375 §. —1 4) S:n 22 p. jouluk. 3 129 §. 
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Lastentarhat. Kaupunginhallitus päätti1) ilmoittaa sosiaaliministeriölle, että minis-
teriön järjestämien lastentarhaopettajien pikakurssien oppilaille voidaan järjestää tilai-
suus harjoitteluun kaupungin lastentarhoissa kaupungin lastentarhaopettajien johdolla 
kertomusvuoden syyslukukauden aikana, sekä kehoittaa lastentarhain johtokuntaa huo-
lehtimaan siitä, että mainittujen kurssien oppilaille järjestettiin tilaisuus harjoitteluun 
kaupungin lastentarhoissa sekä että he saivat ollessaan työssä lasten aterioinnin aikana 
nauttia lasten keittoruokaa vahvistettua korvausta vastaan. 

Lastentarhain, lastenseimien ja päiväkotien henkilökunnan röntgenläpivalaisu pää-
tettiin 2) suorittaa tuberkuloosihuoltotoimistossa. 

Sitten kun lastentarhain johtokunta oli esittänyt, että Kotikallion lukutupa ja siihen 
kuuluva opettajan virka ja lastenhoitajan virka lakkautettaisiin kesäkuun 30 p:stä lukien, 
että kerhotoimintaa toistaiseksi jatkettaisiin lastentarhan yhteydessä yhden opettajan 
johtamana sekä että lukutuvan kirjastosta osa siirrettäisiin Vallilan haarakirjastoon ja 
osa jaettaisiin käsikirjastoksi koululasten päiväkoteihin, kaupunginhallitus päätt i3) 
suostua esitykseen. 

C. B-S. Sundqvist päätettiin 4) ottaa oppilaaksi apulastentarha Aulaan kertomus-
vuoden syyslukukaudeksi ehdoin, että hänen lukukausimaksunaan suoritetaan 2 500 mk 
sekä ateriamaksut. 

Kaupunginhallitus päätti5) myöntää Terhi-nimisen lastentarhan talousapulaiselle 
oikeuden yhden huoneen käsittävään virka-asuntoon lastentarhan huoneistossa. 

Kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa painatus- ja hankintatoimiston sopimaan yksi-
tyisten huonekaluarkkitehtien tai sisustusliikkeiden kanssa huonekalupiirustusten hank-
kimisesta lastentarhoja varten sekä myöntää 7) sekalaisten yleisten menojen käyttöva-
roistaan 211 508 mk kysymyksessä olevien mallipiirustusten hankkimisesta johtuneiden 
laskujen suorittamiseksi. 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 8) tilillään olevaa kaluston hankinta määrä-
rahaa käyttäen, sitä kuitenkaan ylittämättä, hankkimaan soittokoneita Haagan lasten-
tarhaan, Hakaniemen uuteen lastentarhaan ja Terhi-nimiseen lastentarhaan. 

Merkittiin9) tiedoksi lastentarhain johtokunnan kirjelmä, joka koski talojen rakenta-
mista ja huoneistojen varaamista lastentarhoille ja lastenseimille. 

Oy. Alkoholiliike ab:n tarjottua kaupungille vuokrattavaksi lastenseimi- ja lastentarha-
huoneistoja kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa Alkoholiliikkeelle, 

että kaupunki periaatteessa on kiinnostunut kunnallisen lastentarhan ja -seimen pe-
rustamisesta yhtiön Lauttasaaressa rakenteilla oleviin taloihin, mikäli laitoksille varat-
taisiin riittävät ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt huoneistot, 

että laitoksissa voitaisiin sopivin ehdoin varata joku määrä paikkoja yhtiön käytettä-
väksi edellytyksin, että kaupungille jää riittävä määrä paikkoja, ja 

että yhtiön tulisi tarkoitukseen tarvittavan huonetilan suuruudesta ym. yksityiskoh-
dista neuvotella lastentarhain johtokunnan kanssa. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
872 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan Leppäsuon huvilassa Kalmistokadun 5:ssä suori-
tettavia lisäkorjauksia varten13), 141 000 mk sähköpaistinuunin asentamista varten Päivä-
pirtin lastentarhaan12), 197 313 mk samassa lastentarhassa suoritettavia muutostöitä var-
ten13), 401 933 mk lastentarhassa Hämeentie 85—87 suoritettuja korjaustöitä varten14), 
480553 mk lastentarhahuoneiston sisustamista varten taloon Neljäs linja 4—615), 35 000 
mk Ebeneserkodin lastenseimen ulkoilukehyksen korj auttamiseen16), 290 000 mk Ebe-
neserkodin lastentarhaan hankittavaa sähkökeittopataa varten17) ja 878 000 mk talossa 
Laajalahdentie 12:ssa sijainneen kansanhuollon huoneiston muuttamiseksi lastentarhaksi 
ja -seimeksi18). 

Tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin19) 270 000 mk Munkkiniemen lastentarhan alueen aitaamista varten.. 

!) Khs 31 p. maalisk. 750 §. — 2) Khn jsto 22 p. kesäk. 5 892 §. — 3) Khs 22 p. kesäk. 1 565 §.— 
4) S:n 6 p. lokak. 2 316 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 1 218 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 147 §. — 7) S:n 8 p. 
jouluk. 2 998 §. — 8) S:n 25 p. elok. 1 969 §. — 9) S:n 7 p. heinäk. 1 677 §. — 10) S:n 7 p. heinäk. 
1 681 §. — «) S:n 23 p. maalisk. 698 §. — 12) S:n 5 p. tammik. 42 §. —1 3) S:n 29 p. jouluk. 3 190 §. — 
14) S:n 29 p. jouluk. 3 190 §. — 15) S:n 24 p. marrask. 2 873 §. — 16) S:n 30 p. kesäk. 1 619 §.- — 
17) S:n 22 p. kesäk. 1 567 §. — 18) S:n 12 p. toukok. 1 159 §. — 19) S:n 9 p. kesäk. 1 423 §. 



191 2. Kaupunginhallitus 

: Kaupunginhallitus päätti1) suostua Mannerheimin lastensuojeluliiton Santahaminan 
osaston anomukseen saada käyttää Santahaminan lastentarhan huoneistoa kertomus-
vuoden kesänä noin kuuden viikon aikana lasten kesävirkistystoimintaan. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 2) 50 000 mk Garantiföreningen för Haga privata svenska barn-
trädgård yhdistyksen ylläpitämän lastentarhan toiminnan tukemiseksi. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Ylimääräinen kirjastoamanuenssi päätettiin3) entisten lisäksi 
palkata kaupungin kirjastoon v. 1950 alusta lukien 23. palkkaluokassa ja yksi toimisto-
apulainen 16. palkkaluokassa sivukirjastojen keskuksen perustamista varten kaupungin-
kirjastoon. Vielä päätettiin 4) palkata Kallion sivukirjaston lukusaliin tilapäinen valvoja 
16. palkkaluokan mukaisin palkoin sekä vahtimestarien vapaapäiväsijainen pääkirjastoon 
lokakuun 1 p:stä lukien kahden tunnin korvausta vastaan kultakin vapaavuorolta 80: 50 
mk:n tuntipalkoin. 

Kaupunginkirjaston toimistoapulaisen konekirjoitustaitovaatimus päätettiin5) alen-
taa 6 000 lyöntiin puolessa tunnissa. 

Suomenkielisen lainausosastoon hankittavan kaluston piirustukset päätettiin 6) tilata 
arkkitehti T. Salmio-Toiviaiselta, jonka palkkio päätettiin maksaa kaupunginkirjaston 
kaluston hankinta määrärahoista. 

Kirjastolautakunta oikeutettiin 7) myymään 10 kpl kaupunginkirjaston tarpeettomia 
kirjahyllyjä 1 000 mk:n hinnasta ja poistamaan ne kalustoluettelostaan. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa sairaalalautakuntaa luovuttamaan Kivelän 
sairaalasivukirjastolle piharakennuksesta A vapautuva huonetila sekä ottamaan kir-
jaston huonetilan tarve huomioon asuntorakennusta suunniteltaessa. 

Kallion kirjastotalon lisärakennuksen luonnospiirustusten laatimisesta aiheutunut 
palkkio 60 000 mk päätettiin 9) suorittaa yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista yleisten 
töiden lautakunnan ja rakennustoimiston tilapäisen työvoiman tililtä, sitä ylittäen. 

Pasilan sivukirjastossa suoritettavia korjaustöitä varten myönnettiin10) v:n 1948 
talousarvioon kuuluvista tuloa tuottamattomien pääomamenojen kaupunginhallituksen 
käyttövaroista, niitä ylittäen, 7 813 mk:n lisämääräraha. 

Kirjastolautakunta oikeutettiin11) merkitsemään v:n 1950 talousarvioon tarvittava 
määräraha Kulosaaren sivukirjaston aukioloajan pidentämistä varten 4 kerrasta 6 ker-
taan viikossa. 

Koska kaupunki tekeillä olevan uuden kirjastolain mukaan voisi saada kirjastonsa 
ylläpitoa varten huomattavan suuren valtionavustuksen, kaupunginhallitus päätti12) 
kirjastolautakunnan esityksen mukaisesti pyytää valtion kirjastotoimikunnalta eri va-
pautusta kelpoisuusvaatimuksista niille kirjastoammatillisille viranhaltijoille, jotka on 
nimitetty ennen voimassaolevan johtosäännön voimaanastumista, ja jotka eivät täytä 
asetuksessa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää 
kirjastontarkastajalle kaupunginkirjaston johtosäännön, sekä kehoittaa kirjastolauta-
kuntaa anomaan kaupunginkirjastolle valtionavustusta v:n 1950 alusta lukien. 

Kaupunginmuseo. Museolautakunnalle päätettiin13) ilmoittaa, ettei kaupunginhalli-
tuksella ollut mitään sitä vastaan, että lautakunta maalauttaa intendentti A. W. Rancke-
nin muotokuvan. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvien erinäisten määrärahojen momen-
tilta Taideteosten osto myönnettiin14) 50 000 mk kolmen värilitografian ostamiseksi kau-
punginmuseoon. 

Kaupunginhallitus päätti15) myöntää v:n 1948 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittä-
en, 8 000 mk:n lisämäärärahan kaupunginmuseon hälytyslaitteiden uusimista varten. 

Kaupunginhallitus päätti16) museolautakunnan esityksen mukaisesti kehoittaa kau-
pungin virastojapa laitoksia, mikäli mahdollista, perimään käyttämiltään valokuvaajilta 

!) Khs 12 p. toukok. 1 146 §. — 2) S:n 19 p. toukok. 1 216 §. — 3) S:n 24 p. marrask. 2 911 §. — 
4) S:n 29 p. jouluk. 3 228 § ja 20 p. lokak. 2 502 §. — *) S:n 21 p. huhtik. 965 §. — 6) S:n 22 p. syysk. 
2 221 §. — 7) Khn jsto 22 p. kesäk. 5 906 §. — 8) Khs 17 p. maalisk. 658 §. — 9) S:n 30 p. kesäk. 
1 649 §. — 10) S:n 17 p. helmik. 410 §. — n ) S:n 21 p. heinäk. 1 782 §. — 1 2 ) S:n 20 p. lokak. 2 509 § 
ja 8 p. jouluk. 3 030 §. —1 3) Khn jsto 25 p. toukok. 5 749 §. —1 4) Khs 27 p. tammik. 193 §. — 15) S:n 
20 p. tammik. 178 §. —1 6) S:n 20 p. lokak. 2 489 §. 
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kaikki tilaamiensa ja maksamiensa valokuvien negatiivit ja luovuttamaan nämä levyt ja 
filmit kaupunginmuseon levyarkistoon sekä luovuttamaan kaupunginmuseolle myös sel-
laiset virastojen ja laitosten hallussa olevat vanhat negatiivit ja valokuvat, joita itse 
eivät enää tarvitse. 

Kaupunginmuseon pihan madalluttamista ja istutusten uudelleenjärjestelyä varten 
sallittiin1) käyttää tarkoitusta varten kertomusvuoden talousarvion muutokseen mer-
kittyä 650 000 mk:n suuruista siirtomäärärahaa. 

Museolautakunnan ehdotettua kaupunginmuseon alueen aitaamista sattuneiden ilki-
töiden välttämiseksi kaupunginhallitus päätti 2), ettei alueen ympärille toistaiseksi raken-
neta aitaa, mutta päätti kehoittaa teknillisten laitosten lautakuntaa hankkimaan selvi-
tyksen ulkovalaistuksen parantamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti 3) myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan 223 000 mk mukavuuslaitoksen asentamista varten kaupunginmuseoon. 

Kaupunginorkesterin jäsenten läpivalaisu päätettiin 4) suorittaa tuberkuloosihuolto-
toimistossa. 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehelle päätettiin 5) suorittaa palkkiona syyskuun 1 
p:stä lukien 5 500 mk kuukaudelta. 

Musiikkilautakunta oikeutettiin 6) maksuttomasti luovuttamaan kaupunginorkesteri 
hyväntekeväisyys- tai muihin niihin verrattaviin tilaisuuksiin soitantokautena 1949/50. 

Merkittiin 7) tiedoksi opetusministeriön ilmoitus, jonka mukaan Helsingin kaupungin-
orkesterin toiminnan tukemiseksi oli kertomusvuonna myönnetty 1 milj. mk:n valtion-
avustus sekä että kaupungin tulee ennen maaliskuun 1 p:ää 1950 jättää ministeriöön val-
tioneuvoston julkaisu varastosta saatavissa olevalle kaavakkeelle tehty selostus myönnet-
tyjen varojen käytöstä. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin8) 10 000 mk eräiden 
musiikkia ja teatteritaidetta koskevien tietojen lähettämistä varten erääseen saksalaiseen 
julkaisuun. 

Kaupungin kunnallishallintoa selostava julkaisu. Yleisistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi9) 75 000 mk:n suuruisen palkkion toimistopäällikkö O. Bruunille kau-
pungin kunnallishallintoa selostavan teoksen laatimisesta. 

Palkkioiden suorittaminen filmikäsikirjoitusten palkintolautakunnan jäsenille. Helsin-
gin kaupungin 400-vuotis juhlan valmisteluja varten myönnetyistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista päätettiin10) maksaa v. 1948 järjestetyn Helsinki-aiheisia lyhytelokuvia 
koskevan kilpailun palkintolautakunnan 3 jäsenelle 10 000 mk kullekin. 

Suomen sanomalehtimiesliiton avustaminen. Sekalaisten yleisten menojen käyttöva-
roistaan kaupunginhallitus myönsi11) 65 000 mk:n avustuksen Suomen sanomalehtimies-
liiton marraskuun 3 p:ksi järjestettävän juhlakonsertin mahdollisen tappion peittämiseksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että avustus oli suoritettava sen jälkeen, kun mahdol-
linen tappio ja sen suuruus oli hyväksyttävästi todistettu. 

Kaupungin historiateoksen toimittaminen. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa Hel-
singin kaupungin historiatoimikunnan maaliskuun 1 pistä lukien maksamaan kaupungin 
historiateoksen toimittamisesta aiheutuvat palkkiot kuudenkertaisina v. 1931 vahvistet-
tuihin 13) palkkioihin verrattuina. 

Oulunkylän sankaripatsas. Sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi14) Oulunkylän seurakunnalle 125 000 mk avustuksena sankarivainajien 
muistomerkin hankkimista varten seurakunnan hautausmaalle. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1948 korkovarat päätettiin15) 
käyttää siten, että musiikkiavustusrahaston hoitokunnalle ja Suomen taideakatemialle 
myönnettiin kummallekin 97 316 mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska 
författarförening yhdistykselle kummallekin 48 658 mk. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan ja Suomen kirjailijaliiton selostukset kerto-
musvuonna saamiensa korkovarain käytöstä merkittiin16) tiedoksi. 

!) Khs 7 p. heinäk. 1712 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 2 906 S. — 3) S:n 17 p. marrask. 2 821 §. — 
4) Khn jsto 11 p. toukok. 5 672 §. — 5) Khs 21 p. heinäk. 1 785 §. — 6) S:n 9 p. kesäk. 1 444 §. — 7) S:n 
9 p. kesäk. 1 445 §, 29 p. syysk. 2 282 § ja 24 p. marrask. 2 908 §. — 8) S:n 7 p. huhtik. 854 §. — 9) S:n 
17 p. marrask. 2 769 §. — 10) S:n 29 p. jouluk. 3 177 §. — n ) S:n 20 p. lokak. 2 510 §. — ] 2 ) S:n 24 p. 
helmik. 443 §. — 1 3 ) Ks. v:n 1931 kert. s. 100. —1 4) Khs 10 p. marrask. 2 735 §. — 1 5 ) S:n 17 p. maa-
lisk. 640 § ja 9 p. kesäk. 1 433 §. —16) Khn jsto 25 p. toukok. 5 748 §. 
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Ranskalaiset näyttelyt. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnet-
tiin 25 000 mk:n avustus Suomi-Ranska yhdistykselle Helsingissä lokakuun 1—19 p:nä 
järjestettävää ranskalaisten mestareiden taidenäyttelyä varten sekä 32 580 mk rakennus-
toimistolle 2) Messuhallin kentän kunnostamisesta v. 1948 järjestetyn ranskalaisen näyt-
telyn ajaksi aiheutuneiden kustannusten peittämiseksi. 

Foire de Paris näyttely. Kaupunginhallitus päätti 3) myöntää yleisistä käyttövarois-
taan 92 500 mk Pariisin näyttelyn komitean käytettäväksi urheilua koskevan aineiston 
näytteillepanokustannusten peittämiseksi ehdoin, että, mikäli mainitusta näytteillepa-
nosta kertyy tuloja, nämä käytetään ensisijaisesti Helsingin kaupungin osallistumiskus-
tannusten vähentämiseen. 

400-vuotisjuhlan taidenäyttely. Historiallisen Helsinki-aiheisen taidenäyttelyn valmis-
tavia kustannuksia varten myönnettin 4) 55 000 mk Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlan 
valmisteluja varten myönnetyistä määrärahoista. 

400-vuotisjuhlan muistomitali. Kaupungin 400-vuotis juhlaa valmistelevan komitean 
käytettäväksi myönnettiin 5) 245 000 mk muistomitalin aikaansaamista tarkoittavan kil-
pailun järjestämistä varten. 

Kansleri A. Tulenheimon mitali. Kaupunginhallitus päätti 6) tilata kansleri A. Tulen-
heimon mitalin sekä myöntää mitalin hinnan suorittamista varten 950 mk sekalaisten 
yleisten menojen kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto myönnettiin 7) kolmen Helsinki-
aiheisen maalauksen ostoon 18 000 mk. 

Taiteilija Y. Menuhinin lahjoitus. Kaupunginhallitus päätti8), että taiteilija Y. Menu-
hinin lahjoitusvarat jaetaan opintoavustuksina viidelle musiikkiopiskelijalle, 10 000 mk 
kullekin. 

Laulukuorojen avustaminen. Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 75 000 mk:n suuruisen matka-avustuksen 
Eteläsuomalaisen osakunnan laulajille Ruotsiin ja Tanskaan tehtävää matkaa varten 9), 
75 000 mk Faktorilaulajain ja Kirjamiesten kuoron marraskuun 19 p:nä järjestettävän 
juhlakonsertin kustannuksiin mikäli esitetty tilitys osoittaa syntyneen vastaavan tap-
pion10), 40 000 mk Helsingin työväen lapsilaulajain yhdistykselle u ) ja 75 000 mk Helsin-
gin työväenyhdistyksen naiskuorolle Ruotsiin tehtävää konserttimatkaa varten12). 

Uuden Kalevalan satavuotisjuhlat. Sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi13) 22 400 mk orkesterin lisäjäsenten palkkaamista varten Uuden 
Kalevalan 100-vuotisjuhlaan. 

Yleiset laulu- ja soittojuhlat. Yleisjaosto päätti14) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan 
yleisten laulu- ja soittojuhlien v:n 1948 juhlatoimikunnalle 500 000 mk kaupunginvaltuus-
ton yleisistä käyttövaroista mainittujen juhlien tuottaman tappion peittämiseksi. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 
Mittausesimiesten palkkaus. Kiinteistölautakunta oikeutettiin15) suorittamaan työ-

määrärahoista palkatuille kuukausipalkkaisille mittausetumiehille j a mittausmiehille 
kaupunginvaltuuston päättämän16) sääntöpalkkaisten viranhaltijain kertakaikkista hyvi-
tystä vastaavan hyvityksen. 

Kiinteistötoimiston käteiskassa. Kiinteistötoimiston ylivahtimestari H. Holmberg oi-
keutettiin 17) kertomusvuoden aikana pitämään 10 000 mk:n suuruista käteiskassaa. 

Espoon kunnan omaisuuden arviointi. Kaupunginhallitus myönsi18) yleisistä käyttö-
varoistaan kaupungingeodeetti E. Saloselle ja arkkitehti P. Hansteelle kummallekin 23 000 
mk:n suuruisen palkkion Espoon kunnan kiinteän omaisuuden arvioimisesta sekä yleisen 
kunnallishallinnon erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista sekalaisten menojen momentilta 
Matkakustannukset päivärahoina kummallekin 4 400 mk. 

!) Khn jsto 28 p. syysk. 6 300 §. — 2) Khs 3 p. helmik. 302 §. — 3) S:n 21 p. huhtik. 936 §. — 4) S:n 
2 p. kesäk. 1 342 §. — 5) S:n 2 p. kesäk. 1 341 §. — 6) Khn jsto 19 p. tammik. 5 082 § ja 2 p. maalisk. 
5 270 §. — 7 ) Khs 27 p. lokak. 2 544 §. — 8) S:n 13 p. huhtik. 867 §. — 9) S:n 10 p. maalisk. 573 §. — 
10) S:n 17 p. maalisk. 660 §. — " ) S:n 23 p. maalisk. 709 §. — 12) S:n 9 p. kesäk. 1 442 §. — 13j S:n 
10 p. helmik. 352 §. — 14) Khn jsto 19 p. tammik. 5 106 §. — 15) Khs 15 p. jouluk. 3 086 §. — 16) Ks. 
tämän kert. I osan s. 8. — 17) Khn jsto 12 p. tammik. 5071 §. — 18) Khs 27 p. lokak. 2 542 §. 
Kunnail. kert. 1949, I osa. 13 


