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että hoitopäivät ylittivät sen määrän, mikä voitiin hoitaa kaupungin etuoi-
keutettuna varaamilla sairaansijoilla (19.4. 1082 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1950 talousarvion tervey-
denhoidon pääluokan käyttövaroistaan 50 000 mk terveydenhoitolautakunnan käy-
tettäväksi Työterveyslaitokselle maksettavan avustuksen suorittamiseen v:lta 
1950 (4.1. 53 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Reumaliitto-Reumaförbundet-nimlselle yh-
distykselle 150 000 mk:n suuruisen avustuksen sekalaisten yleisten menojen 
pääluokan tililtä Helsingistä kotoisin olevien sota- ym. invaliidien avusta-
minen vapaiden järjestöjen kautta, kaupunginhallituksen käytettäväksi (13.9. 
2317 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 
ffuoltovirasto. Kaupunginhallitus päätti, että huoltoviraston virka-aika 

oli arkisin klo 8.30 - 15.30 puolen tunnin aamiaistaukoineen, paitsi lauan-
taisin sekä pyhä- ja juhlapäivien samoin kuin vapunpäivän aattona, jolloin 
virka-aika oli klo 8.30 - 13 ilman aamiaistaukoa (7.6. 1525 §.)· 

Kaupunginhallitus päätti myöntää huoltotoimen pääluokan käyttövaroistaan 
seuraavat summat jälempänä mainittuihin tarkoituksiin: 138 000 mk uuden kas-
sakaapin hankkimiseksi huolto virastoon sekä oikeutti huoltoviraston myymään 
vanhan kassakaapin eniten tarjoavalle (2.8. 1994 §), 899 595 mk kaluston 
hankkimista varten huoltoviraston eri kanslioille (12.4. 959 §), 100 000 mk 
huoltolautakunnan käytettäväksi huoltoviraston auton käyttö- ja kunnossapi-
tokustannuksiin kertomusvuonna (15.3. 760 §), 350 000 mk huoltolautakunnan 
käytettäväksi yhdistetyn paketti- ja henkilöauton hankkimista varten huolto-
virastolle (4.1. 26 §) ja 5 000 mk entisen huoltotoimen toimitusjohtajan, maa-
herra B. Sarlinin haudalle lautakunnan puolesta lasketun seppeleen kustannuk-
siin (11.1. 79 §) sekä yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan 6 445 mk 
huoltokanslioissa suoritettujen-töiden maksamiseen (20.12. 3246 §). 

Huoltotoimenpiteiden tehostaminen alkoholistien, irtolaisten ym· kohdalla. 
Helsingin seurakuntien huoltokeskus, Pelastusarmeija, Koulumatka ilutoimis to 
ja Helsingfors Gästhem och Natthärbärger- niminen yhdistys olivat pyytäneet 
kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kestämättömäksi muodostuneen 
yhteismajoitustilanteen helpottamiseksi. Tässä tarkoituksessa edellä maini-
tut järjestöt esittivät seuraavaa: 1) assosiaalisten aineksien, varsinkin 
kroonisten alkoholistien, irtolaisten, työnpakoilijoiden ym. yhteismajoituk-
sen aiheuttamia vaikeuksia ei ole voitu järjestää tyydyttävästi, minkä vuok-
si Tervalammen työlaitoksen yhteyteen olisi järjestettävä työleirejä näitä 
henkilöitä varten; 2) edellä mainitut majoitettavat huomioon ottaen olisi 
ns. pinnarilaki saatava uudelleen voimaan sen tehokkuudesta saatujen positii-
visten kokemusten perusteella ja 3) tuberkuloottisten, assosiaalisten aines-
ten majoittaminen vaatisi myös oman erikoisratkaisunsa, koska nämä sairaalas-
ta pois päästyään hakeutuivat yhteismajoituspaikkoihin tartuttaen terveitä 
ja itse joutuen alttiiksi taudin pahenemiselle. Ko. järjestöjen anomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunkiliiton hallitusta tekemään 
valtioneuvostolle esityksen sosiaalihuoltolainsäädännön kehittämisestä si-
ten, että sellaiset työtävieroksuvat ja muut vastaavat epäsosiaaliset henki-
löt, joiden huoltokäsittelyyn nykyisen lainsäädännön puitteissa ei ollut 
mahdollisuuksia, voitaisiin saada sellaisen huoltokäsittelyn kohteiksi, jon-
ka avulla heidät, käyttäen osittain tehostuvia huoltotoimenpiteitä erilaisis-
ta tukevista ja ohjaavista avohuoltomuodoista huoltolaitoshoitoon saakka, 
voitaisiin saada kasvatetuiksi ja koulutetuiksi työtä tekeviksi kansalaisik-
si. Vielä päätettiin pyytää Kaupunkiliiton hallitusta saattamaan valtioneu-
voston tietoon kuntien huolestuminen sen johdosta, ettei valtiovalta siitä 
huolimatta, että alkoholistihuoltopaikkoja oli aivan liian vähän,'ole ryhty-
nyt asiassa ratkaiseviin toimenpiteisiin (1.3. 637 §). 
* Rakennusohjelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväk-
syä kaupungininsinöörin esittämän kaupungin kertomusvuoden rakennusohjelman 
sellaisin muutoksin, että huoltolaitokset merkittiin ohjelmaan eri otsikon 
alle ja että Oulunkylän vanhainkodin osalta poistettiin rakennusohjelmasta 
merkintä tämän kodin supistetusta rakennusohjelmasta. Rakennusohjelma lähe-
tettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasia in toimi-
kunnalle (31.5. 1469 §). 
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Kunnalliskoti. Kaupunginhallitus ilmoitti Yliopiston patologis-anatomisel-
le laitokselle, että kunnalliskodin hoidokkien ruumiinavaukset, mikroskoop-
pisten näytteiden valmistus ja tutkiminen saataisiin toistaiseksi suorittaa 
sanotulla laitoksella, kuitenkin edellyttäen, että normaalitapauksissa hoi-
dokkien omaisilta tai heiltä itseltään heidän vielä eläessään oli saatu suos-
tumus ruumiinavauksen toimittamiseen, että ruumiinavaus tilaisuuksista edel-
lisenä päivänä ilmoitettiin kunnalliskodin ylilääkärille ja että kunnallis-
kodin ylilääkärille toimitettiin jäljennös ruumiinavauspöytäkirjasta ja mik-
roskooppisten näytteiden tutkimustuloksista (18.1· 167 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 30 000 mk kunnalliskodin johtokunnan käytettäväksi johtaja Waahter-
linnan muotokuvaii Ilmastamista varten kunnalliskodille (22.11. 3005 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kunnalliskodin johtokunnan joulukuun 
28 p:nä 1950 tekemän päätöksen, jonka mukaisesti kunnalliskodin kanttiinin 
v:n 1950 ylijäämävaroista myönnettiin 5 000 mk hoidokkien kerholle menojen 
peittämiseksi (4.1. 14 §, 18.1. 171 §). 

Tilitoimisto oikeutettiin säilyttämään kussakin kolmessa kassakaapissa 
virka-ajan ulkopuolella 250 000 mk eli yhteensä 750 000 mk sekä huoltoviras-
ton huoltokansliat ja huoltolautakunnan alaiset laitokset kassakaapeissaan 
kussakin 150 000 mk, samalla oikeutettiin huoltoviraston kassa- ja tilitoi-
misto avaamaan shekkitili Pohjoismaiden Yhdyspankin Kallion konttorissa (Khn 
jsto 4.4. 5524 §). 

Kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavakseen kunnalliskodin johtokun-
nan maaliskuun 31 p:nä tekemän päätöksen, jolla johtokunta oli myöntänyt 
eräille kunnalliskodin viranhaltijoille virkavapautta täysin palkkaeduin 
osallistumista varten lääkintöhallituksen toimeenpanemille apuhoitajatarkou-
lutusta käsitteleville opiskelu- ja neuvottelupäiville huhtikuun 4-7 p:n vä-
lisenä aikana. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa johtokunnalle, et-
tä kysymys siitä, saavatko virkavapautta saaneet viranhaltijat nauttia palk-
kaetujaan virkavapauden ajalta, oli alistettava palkkalautakunnan päätettä-
väksi (5.4. 907 §). 

Te rv ai amme n työlaitos. Kaupunginhallitus päätti, että Tervalammen työlai-
toksen apulaisjohtajan tuli olla saapuvilla työlaitoksen johtokunnan kokouk-
sissa huollettavia koskevia'asioita käsiteltäessä (6.9. 2265 §). 

Sosiaaliministeriölle päätettiin esittää, että Tervalammen työlaitoksen 
sähkö- ja puhelinjohtojen sekä -laitteiden samoin kuin vesijohto- ja viemäri-
verkoston uusimistöiden suorittaminen hyväksyttäisiin sellaisiksi perustamis-
kustannuksiin kuuluviksi menoiksi, joihin valtio kuntien työlaitosten val-
tionavun myöntämisen ehdoista tammikuun 23 p:nä 1933 annetun valtioneuvoston 
päätöksen mukaan osallistuu puolella, sekä että sosiaaliministeriö vahvistai-
si laaditut kustannusarviot, kuitenkin siten, että kustannusten mahdollises-
ti lisääntyessä hinta- ja palkkatasossa tapahtuvien muutosten johdosta val-
tion osuutta vastaavasti korotettaisiin (21.6. 1696 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen Tervalammen työlaitoksen 
johtokunnan lokakuun 18 p:nä tekemän päätöksen, jonka mukaan johtokunta oli 
päättänyt jättää työlaitoksen johtajan tehtäväksi asiantuntijan apua käyttäen 
entistä paremman höyrypannun hankkimisen työlaitoksen navettaan, sekä samal-
la hyväksyä päätöksen täytäntöönpantavaksi siten, että johtokunnan tuli aika-
naan tehdä kaupunginhallitukselle esitys määrärahan myöntämisestä ko. tarkoi-
tusta varten. 

Otettuaan tutkittavakseen myöskin työlaitoksen johtokunnan edellä maini-
tussa kokouksessaan tekemän päätöksen, jolla se oli myöntänyt puutarhuri 
0. Tannerille 2 770 mk:n suuruisen matkakorvauksen osallistumista varten He-
delmänviljelijäin yhdistyksen järjestämään retkeily- ja opintomatkaan kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä johtokunnan päätöksen siten muutettuna, että mat-
kalasku oli lähetettävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (25.10. 2679 §). 

Kaupunginhallitus myönsi! huoltotoimen pääluokan käyttövaroistaan 2 106 077 
mk käytettäväksi Tervalammen työlaitoksen tulipalossa tuhoutuneen irtaimis-
ton ja huollettavien vaatetusesineiden korvaamiseen uusilla (5.12. 3128 §) 
sekä 600 000 mk työlaitoksen vesijohtoverkoston korjaamista varten (14.6. 
1614 §). Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä arviokirjan, jonka mukaan 
kaupungille tuli 2.1 milj. mk työlaitoksen, palaneen talousrakennuksen tuli-
pa 1okorvauksena (1.11. 2765 §). 

Työlaitos oikeutettiin myymään Ford-merkkineh henkilöauto enimmin tarjoa-
valle vähintään 135 000 mk:n kauppahinnasta (Khn jsto 14#2. 5277 §). 
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Helsingin kaupunkilähetyksen avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi vsn 
1950 talousarvion huoltotoimen pääluokan käyttövaroistaan 340 000 mk huolto-
lautakunnan käytettäväksi Helsingin kaupunkilähetyksen Rajamäen työsiirtolan 
v:n 1950 tappion osittaiseen peittämiseen.(8.2. 418 §). 

Pelastusarmeijan avustaminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn 
tilityksen kaupunginhallituksen heinäkuun 6 p:nä 1950 myöntämästä avustukses-
ta Pelastusarmeijan kodittomien miesten lämmittelytuvan ylläpitämiseksi sekä 
myönsi samaan tarkoitukseen tilitystä vastaan 80 000 mk kertomusvuoden käyt-
tövaroistaan työttömyyden varalta (8.2. 417 §) ja hyväksyi sittemmin tästä 
summasta esitetyn tilityksen sekä myönsi samalla mainitulta tililtä edelleen 
80 000 mk ko. tarkoitukseen (14.6. 1609 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus 
päätti, että A.S. Arosinin testamenttirahaston korkovaroista kertomusvuonna 
suoritettaisiin yksi 5 000 mk:n avustus ja 5 000 mk lisättäisiin rahaston 
pääomaan sekä että muut käyttämättä olevat varat siirrettäisiin v. 1952 käy-
tettäviksi (27.9· 2438 §). 

A. Uhl&iin avustusrahastosta päätettiin jakaa tilapaisavustuksina kuudel-
le henkilölle yhteensä 30 000 mk 4 000 - 6 000 mk:n suuruisina erinä sekä 
loput korkovaroista siirrettiin v. 1952 käytettäviksi (17.5. 1289 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei A. Liljebladin rahastosta kainoille köy-
hille kertomusvuonna jaettaisi avustuksia ja että mahdollinen voitto oli siir-
rettävä v. 1952 käytettäväksi (20.9. 2403 §); sen sijaan päätettiin jakaa 
N. ja R. Porstenin avustusrahaston korkovaroista yhteensä viisitoista 1 500 
mk:n suuruista avustusta Fruntimmersföreningen i Helsingfoimisen yhdistyk-
sen ehdottamille henkilöille sekä päätettiin samalla siirtää loput korkova-
roista v. 1952 jaettaviksi (19.4. 1047 §). 

Lastensuojelu 

Opiskelija- ja invaliidiavustuslainat. Kaupunginhallitus päätti, että si-
käli kuin lastensuojelulautakunta harkitsi vähävaraisten opiskelijoiden ja 
invaliidien avustamisen lainojen muodossa tarpeelliseksi, oli määräraha tar-
koitusta varten talousarvioehdotukseen merkittävä tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan, että myönnetyt lainat oli otettava huomioon tilinpää-
töksissä saatavina ja että takaisin suoritettavat määrät oli kirjattava pää-
omatuloiksi sekä että talousarvioehdotukseen oli tätä tarkoitusta varten mer-
kittävä erikoinen momentti pääomatuloihin ja että lastensuojeluvirasto sai 
hoitaa lainojen perimisen, jolloin pakkoperintätapauksissa työhuolto-osaston 
köyhäinhoidon korvausten perinnässä noudatettujen periaatteiden mukaisesti 
tuli ratkaista, oliko pakkoperintään ryhdyttävä, sekä että huoltotoimen asia-
miesosasto hoitaisi pakkoperinnän käytännöllisen puolen (16.8. 2067 §). 

Lastensuojeluvirastossa tapahtuneet rikokset. Syyskuussa 1948 oli lasten-
suo jeluvirast osta, toimistonhoitajan virkahuoneesta anastettu kassalipas'ja 
siinä olleet rahat 18 398:50 mk sekä saman vuoden joulukuussa anastettu las-
tenvalvojan kassaan luovutettu 4 000 mk:n rahaerä, v:n 1949 kuluessa oli huol-
toviraston kassa- ja tilitoimistosta nostettu äitiysavustus- ja perhelisätoi-
miston väärennetyllä maksumääräyksellä 9 000 mk sekä samoin invaliidiavustus-
tililtä nostettu 18 000 mk väärennetyllä maksumääräyksellä, vielä oli posti-
siirtotilin käytössä esiintynyt epäselvyyttä, mistä ei kuitenkaan aiheutunut 
kaupungille vahinkoa. Edellä mainittujen tapausten johdosta kaupunginhallitus 
päätti, ettei kaupunki ryhdy enempiin toimenpiteisiin rikosten selvittämisek-
si. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen 
pääluokan tililtä Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset 42 236 mk las-
tensuo j e lulaut a kunnan käytettäväksi edellä mainittujen erien poistamista var-
ten ko. tileiltä (21.6. 1699 §). 

Alaikäisiin kohdistuvien rikosten ilmoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 
huomauttaa lastensuojelulautakunnan maaliskuun 20 p:nä tekemän päätöksen joh-
dosta, joka koski alaikäisiin kohdistuvien rikosten ilmoittamista lastensuo-
jeluviranomaisille, että asiasta sosiaaliministeriölle tehtävä esitys oli 
kunnallislain 93 §.n mukaisesti lähetettävä kaupunginhallituksen välityksel-
lä (29.3. 864 §) sekä tehdä sosiaaliministeriölle lastensuojelulautakunnan 
ehdotuksen mukaisen esityksen alaikäisiin.kohdistuvien rikosten ilmoittamises-
ta lastensuojeluviranomaisille (12.4. 957 §)j merkittiin tiedoksi sosiaalimi-
nisteriön ilmoitus edellä mainitusta asiasta (18.10. 2623 §). 
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Lastenlinnan kanssa tehty sopimus hoitomaksuista. Alistettuaan "Cutkifta-
vakseen lastensuo jelulautakunnan 13 p:nä syyskuuta tekemän päätöksen, jolla 
lautakunta oli oikeuttanut turvattomien lasten huolto-osaston sopien Lasten-
linnan kanssa sijoittamaan erikoishoitoa kaipaavia, lähinnä 0-2 vuotiaita 
lapsia Lastenlinnaan hoitomaksusta, jossa oli otettu huomioon laitoksen kun-
nossapito - ja käyttökustannukset sekä vahviötetun taksan mukainen varsinai-
nen hoitomaksu, kaupunginhallitus päätti hyväksyä mainitun päätöksen (13.9· 
2311 §, 25.10. 2687 §). 

Oman henkilö auton käyttö virkatehtävissä. Kaupunginhallitus päättf, että 
lastensuo jelulautakunnan lääkäri oikeutettaisiin käyttämään omaa henkilöau-
toaan virkatehtävissä ja että hänelle saataisiin suorittaa· kaupunginhallituk-
sen lokakuun 26 p:nä 1950 tekemän päätöksen mukainen korvaus juoksukilomet-
riltä (12.7. 1879 §). 

Eräiden laitosten ennakkovarojen korottaminen. Seuraavien laitosten ennak-
kovarojen määrät päätettiin korottaa lokakuun 1 p:stä lähtien 20 000 mk:aan: 
Sofianlehdon pikkula s tenkoti, Vastaanottokoti, Kullatorpan lastenkoti, Malmin 
lastenkoti, Reijolan lastenkoti ja Hyvösen lastenkoti sekä Toivolan kouluko-
din ennakkovarat 30 000 mk:aan (Khn jsto 26.9. 6293 §). 

Sofianlehdon pikkulastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten 
töiden pääluokan käyttövaroistaan 620 000 mk paloturvallisuustöitä varten 
Sofianlehdon lastenkodissa ja vastaanottokodissa (19.7. 1956 §) sekä 400 000 
mk uuden kuumavesisäiliön hankkimiseks*i ja asentamiseksi lastenkotiin (11.1. 
84 §, 25.6. 1693 §). 

Reijolan lastenkoti . Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pää-
luokan käyttövaroistaan 575 000 mk Reijolan lastenkodin sähköjohtojen uusi-
mista varten (7.6. 1523 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennustoimiston lastensuojeluviras-
ton kanssa sovittavana aikana, kuitenkin viimeistään toukokuun 1 p:nä 1952 
ryhtymään toimenpiteisiin Reijolan lastenkodin sauna- ja pe sula rakennuksen 
poistamiseksi (5.12. 3127 §•)> 

Kullatorpan lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden 
pääluokan käyttövaroistaan 65 000 mk käytettäväksi jännitteen korotusta var-
ten Kullatorpan lastenkodissa (22.11. 2999 §) sekä 16 084 mk lastenkodissa 
kertomusvuonna suoritettujen töiden maksamista varten (20.12. 3246 §). 

Malmin lastenkoti. Lastensuo jelulautakunta oikeutettiin myymään Malmin 
lastenkodin saunarakennus halukkaalle ostajalle 5 000 mk:n hinnasta paikalta 
pois kuljetettavaksi (Khn jsto 13.6. 5891 §). 

Nukdrin lastenkoti. Kaupunginhallitus hyväksyi Nukarin lastenkodin uuden 
talousrakennuksen ja vajarakennuksen luonnospiirustukset sekä esitti sosiaa-
liministeriölle, että mainittujen rakennusten rakentamisesta aiheutuvat kus-
tannukset hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi perustamiskustannuksik-
si ja että sosiaaliministeriö vahvistaisi laaditut luonnospiirustukset ja 
kustannusarviot, kuitenkin siten, että kustannusten mahdollisesti lisääntyes-
sä hinta- ja palkkatasossa tapahtuvien muutosten johdosta valtion osuutta 
vastaavasti korotettaisiin (5.7. 1834 §). Merkittiin tiedoksi sosiaaliminis-
teriön ilmoitus edellä mainittujen rakennustöiden hyväksymisestä valtionapuun 
oikeuttaviksi rakennustöiksi (27*12. 3334 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pääluokan käyttövarois-
taan 70 000 mk lastenkodin puutarhan kunnostamista varten (24.5. 1355 §) se-
kä 398 000 mk samalta tililtä ulkoilukatoksen rakentamista varten lastenko-
tiin (5.7. 1823 §). " 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää lastensuojelun pää-
luokan käyttövaroistaan 603 000 mk lastensuo jelulautakunnan käytettäväksi Hy-
vösen lastenkodin kertomusvuoden menojen peittämiseen (15.11. 2924 §). 

Lastenkodin vartijan kaksi huonetta käsittävä huoneisto määrättiin virka-
asunnoksi ja lisäksi päätettiin, että lastensuo jelulautakunnan eräille muil-
le viranhaltijoille oli heidän virkasuhteensa perusteella vuokrattava asun-
not käypää vuokraa vastaan niin pitkäksi aikaa kuin he olivat kaupungin vi-
rassa (8.11. 2851 §). 

Hyvösen lastenkoti oikeutettiin pitämään 10 000 mk:n suuruista käteiskas-
saa (Khn jsto 7.2. 5224 §). 

Ryttylän koulukoti. Kaupunginhallitus päätti pyytää sisäasiainministeriö-
tä antamaan sopivan elimen tehtäväksi jatkaa Byttylän koulukodissa sattuneen 
oppilas V.S.J. Henrikssonin kuolemansyyn tutkimista käyttäen totuuden selvil-
le saamiseksi kaikkia lain sallimia keinoja sekä lisäksi tutkia oppilas M.I. 
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Vainikaisen kuoleman aiheuttaneita syitä (16.8. 2070 §). Merkittiin tiedoksi, 
että sisäasiainministeriö oli määrännyt Uudenmaan lääninrikospoliisikeskuksen 
komisarion 0. Serhon suorittamaan lisätutkimuksia koulukodin edellä mainittu-
jen oppilaiden kuolemansyyn selvittämiseksi kuin myös, että tutkimusten johto 
edelleen jäi Hämeen läänin rikospoliisikeskukselle ja että. lääninhallituksen 
tuli asettaa komisario Serhon avuksi mahdollisesti tarvittavat muut rikostut-
kijat (30.8. 2205 §). Kaupunginlakimies oli ilmoittanut kaupunginhallituksen 
nimissä jättäneensä oikeuskanslerille kirjelmän, jossa pyydettiin toimenpi-
teitä sen johdosta, että ylikonstaapeli T. Järvinen oli, suorittaessaan Ryt-
tylän koulukodin ko. oppilaiden kuolemansyyn tutkimuksia, jättänyt tutkinta-
pöytäkirjasta pois mm. erään todistajan kertomuksen. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä kaupunginlakimiehen edellä mainitun toimenpiteen (30.8. 2206 §;. 
Edelleen merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että se oli mää-
rännyt lastensuojeluntarkastaja N. Kotilaisen ministeriön edustajaksi koulu-
kodin olosuhteita tutkimaan asetettuun komiteaan (20.9. 2399 §), niin ikään 
merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus koulukodin tapahtumia kos-
kevista tutkimuksista, minkä ohessa kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
lakimiehen lausunnon sisäasiainministeriön tietoon. Kaupunginhallitus päätti 
samalla asian tässä vaiheessa hylätä lastensuojelulautakunnan esityksen tie-
tojen antamisesta julkisuuteen ennen oikeudenkäyntiä (15.11. 2929 §).. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 940 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi filmi-
teknillisen lautakunnan esittämien muutostöiden suorittamiseen Ryttylän kou-
lukodin elokuvahuoneistossa (15.3. 765 §). 

Toivolan koulukoti . Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 539 000 mk Toivolan koulukodin navetan sisustuksen muutos-
ja korjaustöiden kiireellistä suorittamista varten (18.1. 169 §f 12.7. 1885 
§) sekä 23 386 mk koulukodin Ranta-Harjula nimisessä rakennuksessa suoritet-
tujen korjaustöiden maksamiseen (20.12. 3250 §). Edelleen kaupunginhallitus 
myönsi 356 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövarois-
taan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Toivolan koulukodin riihira-
kennuksen sortuneen katon uusimiseen (26.4. 1106 §). 

Bengtsärin tila. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan myy-
mään Bengtsärin tilalta tarpeettomaksi käyneen 100 m :n halkoerän vähintään 
1 0Q0 mk:n kuutiohinnasta (21.3. 807 §), samoin 100 m :n erän sekahalkoja vä-
hintään 1 100 mk:n kuutiohinnasta (4.5,. 1202 §) ja 100 m osittain vioittunei-
ta halkoja vähintään 1 500 mk:n kuutiohinnasta (25.10. 2690 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti, että oikeusaputoimiston vi-

ranhaltijain työaika olisi arkisin klo 8.45 - 14 ilman aamiaistaukoa, paitsi 
lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien aattoina, jolloin työaika olisi 8.45 -
13.15 samoin ilman aarniaistajikoa sekä lisäksi tiistaisin ja perjantaisin 
myös klo 18.30 - 20 (13.9. 2314 §). 

T y ö n v ä 1 i t y s 

Kaupunginhallitus päätti, että työnvälitystoimiston johtajan tuli olla 
saapuvilla erikoisosastojen toimikuntien kokouksissa (12.7. 1891 §) sekä et-
tä työnvälitystoimiston osastonjohtajan tuli olla saapuvilla työnvälityslau-
takunnan kokouksissa sekä että työnvälitys lauta kunta tai työnvälitystoimis-
ton johtaja sai tarvittaessa kutsua osastonjohtajan saapumaan kokouksiin 
(28.6. 1776 §).-' , 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työnvälityslautakunnan joulukuun 19 päi-
vänä 1950 tekemän päätöksen sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisesta työnväli-
tystoimistoon työnvälityslautakunnan esityksen mukaisesti muutettuna (15.2. 
486 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntyä työnvälityslautakunnan ja työnvälitystoi-
miston johtajan esityksiin tilapäisen työvoiman palkkaamisesta työnvälitys-
toimistoon. 


