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gin metsänhoitajan valvonnan alaisena tutkimuksen Helsingin polttoaineiden 
käytöstä ja käytön rakenteesta sekä tähän liittyvästä energiataloudesta.. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluo-
kan käyttövaroistaan 500 000 mk tutkimusosaston käytettäväksi (18.10. 2670 
§). 

Päätettiin lähettää valtioneuvostolle kaupungin polttoainetilannetta polt-
tokautena 1951/52 koskeva kirjelmä (18.6. 1682 §). 
• Kaupunginhallitus päätti 1; määrätä kaupungin polttoainepäälliköksi kau-. 

punginmetsähhoitajan E.E. Erkkilän kesäkuun 1 p:stä lähtien toistaiseksi oman 
virkansa ohella siten, että hänelle polttoainepäällikön tehtävien hoitamises-
ta suoritettaisiin palkkiona 40 000 mk kuukaudelta, 2) määrätä polttoainepääl-
likön apulaiseksi ja hänen varamiehekseen metsänhoitaja J. Salmisen toistai-
seksi kesäkuun 1 p:stä alkaen 58 000 mk:n suuruisin kuukausipalkoin, 3) ja 
4) määrätä kanslisti M. Ivalon, jolle palkkalautakuntaa kehoitettiin myöntä-
mään virkavapautta, polttoainepäällikön toimiston toimistonhoitajaksi kesä-
kuun 1 p:stä toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 25.palkkaluo-
kan mukaisin palkkaeduin kaikkine ikälisineen, 5) oikeuttaa polttoainepäälli-
kön palkkaamaan toimistoonsa edellä mainitusta ajankohdasta alkaen viisi tark-
kailijaa 40 000 mk:n kuukausipalkoin, 6) myöntää mainittujen palkkioiden mak-
samiseen kertomusvuodeksi yleisen kunnallishallinnon pääluokan erinäisten 
hallintomenojen tililtä Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset 
2 345 420 mk polttoainetoimiston käytettäväksi, 7) myöntää sekalaisten yleis-
ten menojen pääluoka-n käyttövaroistaan polttoainepäällikön käytettäväksi 
toimiston tarverahoja ja painatus- ym. kuluja varten 300 000 mk, josta enin-
tään 50 000 mk saatiin käyttää edustuskuluihin siten, että niitä koskevat 
laskut oli myöskin kiinteistöjohtajan varmennettava, 8) kehoittaa kiinteis-
tölautakuntaa määräämään metsänhoitaja M. Pitkäniemen kesäkuun alusta tois-
taiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun metsätalousosaston tilapäisek-
si apulaismetsänhoitajaksi 41.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin sekä myönsi 
edellä mainitulta tililtä. Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kertomusvuotta varten 387 240 mk ko. tar- . 
koitukseen sekä 9) oikeuttaa polttoainepäällikön käyttämään kansanhuoltotoi-
miston hallussa olevaa entisen polttoainepäällikön arkistoa ja tarvittaessa 
lainaamaan arkistossa säilytettäviä asiakirjoja (31.5. 1461 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti polttoainepäällikön palkkaamaan neiti H.O. Pek-
karisen polttoainepäällikön toimiston hoitajaksi marraskuun 29 p:stä toistai-
seksi 25.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (20.12. 3297 §). 

Polttoainepäällikön toimisto oikeutettiin pitämään 15 000 mk:n suuruista 
käteiskassaa (Khn jsto 6.6. 5838 §). 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Santahaminan osaston avustuksen käyttö.. 
Kaupunginhallitus päätti, muuttaen aikaisemmin tekemäänsä päätöstä, että .edel-
lä mainitulle osastolle myönnetty 20 000 mk:n suuruinen avustus saatiin käyt-
tää nuorisotoimintaan ja että tämän avustusmäärärahan käytön valvonta siir-
rettäisiin nuoriso työlautakunnalle (8.11. 2844 §). 

Helsingin Tuberkul.oosiyhdistyksen avustus. Kaupunginhallitus päätti myön-
tää erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan raittiuslautakunnan käyttö-
varoistaan 50 000 mk:n suuruisen avustuksen edellä mainitulle yhdistykselle 
sen harjoittamaa raittiusvalistustoimintaa varten (20.9. 2411 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
Opetustoimi 

Oppivelvollisten koulunkäynt ikustannusten korvaaminen. Kaupunginhallitus 
kehoitti kaupunginhallituksen asiamiesosastoa antamaan Nurmeksen maalaiskun-
nan vaatimusta eräiden oppivelvollisten koulunkäyntikustannusten korvaamises-
ta koskevan lausunnon Uudenmaan lääninhallitukselle pääasiallisesti suomen-
kielisten kansakoulujen taloudenhoitajan antaman lausunnon mukaisesti (8.3. 
716 §). 

Alakoulunopettajien askartelukurssien järjestäminen. Opetustoimen pääluo-
kan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 40 000 mk:n määrärahan suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi edellä mainittujen askarte-
lukurssien järjestämistä varten (14.6. 1645 §). 
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Sairaaloissa olevien lasten opetus. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan järjestämään kokeiluluontoista ope-
tustoimintaa lukuvuoden 1951/52 aikana kaupungin sairaaloissa oleville oman 
kunnan lapsille siten, että tehtävään soveltuvat opettajat saisivat määräyk-
sen hoitaa opetuksen ylitunteina, yhteensä kuitenkin korkeintaan 28 viikko-
tuntia sekä ottaen huomioon, että niille lapsille, jotka sairaalasta käsin 
voisivat osallistua kouluopetukseen, ei opetusta sairaaloissa järjestettäisi. 
Kaupunginhallitus päätti samalla, että sairaaloissa annettavaan opetukseen 
osallistuville opettajille saataisiin suorittaa ylituntipalkkiot samojen pe-
rusteiden mukaisesti kuin apukoulunopettajille (30.8. 2225 §). 

Ryhtivoimistelun järjestäminen kansakouluihin. Suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunta oikeutettiin järjestämään ryhtivoimistelua huonoryhtisille op-
pilaille lukuvuoden 1951/52 aikana samaten kuin edellisenäkin lukuvuotena 
(l4.6. 1648 §), samoin oikeutettiin ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
jatkamaan ryhtivoimistelun järjestämistä kansakouluissa korkeintaan 4 viikko-
tuntia IV—VII luokilla sekä maksamaan ohjaajalle jatkokoulun opettajan tunti-
palkkion mukaisen palkkion tilapäisen työvoiman tililtä (27.9. 2460 §). 

Musiikinopetuksen järjestäminen kansakouluihin. Kaupunginhallitus päätti, 
että suomenkielisten kansakoulujen oppilasorkesterien johtajille saataisiin 
maksaa jatkokoulun opettajien ylituntipalkkion suuruinen palkkio viideltä 
viikkotunnilta (11.1. 105 §, 14.6. 1665 §, 25.10. 2715 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin maksamaan orkeste-
rien ja tyttökuoron johtajille jatkokoulun ylituntipalkkiota vastaava palkkio 
yhteensä korkeintaan 16 viikkotunnilta (1.3. 664 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää opetustoimen pääluokan käyttöva-
roistaan 28 800 mk soitto-opetuksen järjestämistä varten Munkkiniemen oppi-
lasorkesterin soittajille kertomusvuoden kevätlukukauden aikana ammattimuusi-
kon apua käyttäen (29.3. 887 §). 

Kaupunginhallitus päätti jakaa valtuuston myöntämästä varhaisnuorison mu-
siikkiharrastuksen levittämiseen tarkoitetusta 2.5 milj. mk:n määrärahasta 
1.5 milj. mk suomenkielisten ja 500 000 mk ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan käytettäväksi soittovälineiden hankkimiseen (4.1. 54 §). 

Kotitalousopetuksen järjestäminen pojille. Kaupunginhallitus suostui sii-
hen, että Pitäjänmäen kansakoulussa järjestettäisiin kokeilumielessä kotita-
louden opetusta jatkoluokan pojille ja että tästä opetuksesta saataisiin opet-
tajalle maksaa jatkokoulun talousopetuksesta vahvistettu tuntipalkka (11.10. 
2570 §). 

Erikoisluokan perustaminen kuulovikaisia varten.Kaupunginhallitus oikeutti 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan järjestämään kokeilutarkoituksessa 
kertomusvuoden syksystä lähtien erikoisluokan vähintään 10 sellaista oppilas-
ta varten, jotka kärsivät kuulovaikeuksista, sekä maksamaan tämän luokan opet-
tajalle 29.palkkaluokan mukaisen palkan ollen opettajan opetusvelvollisuus 
24 viikkotuntia (14.6. 1668 §). 

Puhevikaisten opetuksen järjestäminen. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunta oikeutettiin lukuvuoden 1951/52 aikana edelleen järjestämään puhevi-
kaisten opetusta samaten kuin aikaisemmin ja entisin palkkaeduin (14.6. 1650 §). 

Luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien lasten opetuksen järjestäminen. 
Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan järjes-
tämään lukuvuodeksi 1951/52 opetusta luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivil-
le lapsille joko siirtämällä tähän tehtävään väliaikaisesti vakinaisia tai 
ottamalla tilapäisiä opettajia 29.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin ja 24 
viikkotunnin opetusvelvollisuuksin (14.6. 1657 §). 

Kansakoulujen vihkiäisjuhlat. Opetustoimen pääluokan käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi 40 500 mk suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
käytettäväksi Maunulan kansakoulun vihkiäisjuhlan järjestämistä varten (1.11. 
2796 §). 

Kruunuhaan kansakoulun vihkiäistilaisuuteen oikeutettiin järjestämään kah-
vitarjoilu. Päätettiin, että kahvit saataisiin tilata elintarvikekeskuksesta 
(Khn jsto 11.4. 5560 §). 

Vallilan ruotsinkielisessä kansakoulussa tapahtunut varkaus. Kaupunginhal-
litus päätti, että sille henkilölle tai yhteisesti niille henkilöille, jonka 
tai joiden ilmoitusten perusteella Nilsiänkadun kansakoululla maaliskuun 4 
ja 5 p:n välisenä yönä tapahtuneeseen varkauteen syyllinen tai syylliset saa-
taisiin pidätetyksi tai anastettu omaisuus kaupungille palautetuksi, makset-



170 2t Kaupunginhallitus 

täisiin-kaupunginhallituksen opetustoimen pääluokan käyttövaroista 30 000 
mk:n suuruinen palkkio (8·3. 723 §)· Merkittiin tiedoksi poliisilaitoksen il·*, 
moitus Nilsiänkadun kansakoululla tapahtuneen varkauden selvittämisestä (21.3· 
846 §). Myönnettiin 24 200 mk Vallilan ko, kansakoulussa sattuneen varkauden 
johdosta kolmelle oppilaalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi (Khn jsto 
27.12. 6813 §). 

Taloudenhoitajan käteiskassa. Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoita-
jan käteiskassa päätettiin korottaa 50 000 mk:sta 100 000 mk:aan (Khn jst<· 
10.10. 6365 §). 

Vartiokylän koulurakennuksessa toimineen kesäsiirtolan vuokra. Helsingin 
Opettajayhdistykseltä päätettiin velkoa Vartiokylän kansakoulun vuokrana ker-
tomusvuoden kesältä 55 000 mk (13.9. 2349 §).. 

Lasten hampaiden hoidosta kouluhammasklinikalle suoritettava maksu. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa molemmille kansakoulujen johtokunnille, am-
mattiopetuslaitosten johtokunnalle, lastentarhain johtokunnalle ja lastensuo-
jelulautakunnalle, että lasten hampaiden hoidosta oli v:lta 1950 suoritetta-
va kouluhammasklinikalle vain talousarvion mukaiset tilityserät (22.2. 554 §). 

Kansakoulun tarkastajan oman auton käyttö virkamatkoilla. Kaupunginhalli-
tus oikeutti kansakouluntarkastajan P. Kuosmasen käyttämään virkamatkoillaan 
Kanta-Helsingin ulkopuolella omaa henkilöautoaan vahvistettua maksua vastaan 
edellyttäen, että hän piti määräysten mukaista ajokirjaa, kuitenkin vasta 
siitä lähtien, kun hän jälleen ryhtyisi hoitamaan varsinaista virkaansa kan-
sakoulujen tarkastajana (1.11. 2786 §). 

Kaupunginhallitus päätti, hylättyään Suomen Autoklubin esityksen kielto-
taulujen pystyttämisestä lasten estämiseksi joutumasta liikenneonnettotuuk-
sien uhreiksi kaduilla mäkeä laskiessaan, kehoittaa molempien kansakoulujen 
johtokuntia sekä lastentarhain johtokuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta 
kansakoulujen ja lastentarhojen opettajat varottaisivat oppilaita käyttämäs-
tä katuja leikkipaikkoina ja kelkkamäkinä sekä teroittaisivat oppilaiden mie-
liin kadulla kelkkailun ja leikkimisen vaarallisuutta (8.3. 689 §). 

Kansakoulujen kirjastonhoitajien palkkiot. Kaupunginhallitus päätti, että 
syyskuun 1 p:stä alkaen saataisiin maksaa kansakoulujen kirjastonhoitajien 
palkkiona 378 mk yhdeltä ylitunnilta 5-10 luokkaisissa kouluissa, kahdelta 
ylitunnilta 11-20 luokkaisissa kouluissa, kolmelta ylitunnilta 21-30 luokkai-
sissa kouluissa jne., kuitenkin korkeintaan kuudelta ylitunnilta viikossa se-
kä että kirjastosihteerille kummassakin kouluryhmässä saatiin maksaa vuosi-
palkkiona koulun johtajien peruspalkkiota vastaava määrä eli 22 500 mk vuo-
dessa, samaten syyskuun 1 p:stä alkaen (17.5. 1312 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa edellä mainittua päätöstään si-
ten, että kansakoulujen kirjastonhoitajille oli maksettava sama tuntipalkkio, 
mikä maksettiin jatkoluokkien opettajille (8.11. 2883 §). 

Koululääkärin palkkion korottaminen. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta oikeutettiin maksamaan I koululääkärin palkkiona 5 000 mk kuukaudelta 
lokakuun 1 p:stä lähtien (1.11. 2783 §). 

Koulukasvitarhojen opettajien palkkioiden tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että kansakoulujen koulukasvitarhojen opettajien palkkiot oli makset-
tava kesäkuun 1 p:stä lähtien 12. palkkaluokan mukaisina voimassa olevine koro-
tuksineen ja kasvitarhatoiminnan johtajan palkkio samasta ajasta lähtien 
3 500 mk:n suuruisena kuukaudessa (12.7. 1929 §, 23.8. 2172 §). 

•Palkkausta koskeva valitusasia. Kaupunginhallitus päätti antaa selityksen 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle opettaja V. Luolajan-Mikkolan palkkausta 
koskevassa valitusasiassa sekä esittää suomenkielisten kansakoulujen lausun-
toon nojaten, että valitus aiheettomana hylättäisiin (8.2. 470 §). 

Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille ylityöstä maksettavat kor-
vaukset. Kaupunginhallitus vahvisti kansakoulujen vahtimestarien ja siivoo-
jien ylityöstä laskutettavien korvausten perusteet (8.11. 2887 §, ks. Kunn. 
as.kok. s. 339). 

Kansakoulujen irtaimiston myyntiä koskevia asioita. Suomenkielisten kansa-
koulujen taloudenhoitaja oikeutettiin myymään Tapanilan kansakoulun halkosirk-
keli ja pilkkomislaite sähkömoottoreineen puutavara- ja polttoainetoimistolle 
(Khn jsto 17.1. 5125 §). 

Samoin oikeutettiin ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja myymään 
kaupungin sähkölaitokselle Malmin ruotsinkielisen kansakoulun käytöstä pois-
tetut 13 valaisinta 300 mk;n suuruisesta kappalehinnasta (Khn jsto 21.11. 
6615 §); vielä oikeutettiin ruotsinkielisten kansakoulujen Johtokunta myymään 
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Ranskalaisen koulun ystävät-Franska skolans vänner -.yhdistykselle poistetta-
vaksi ehdotetut 89 kahden istuttavaa ja 27 yhden istuttavaa pulpettia niiden 
kirjanpitoarvosta (Khn jsto 13.12. 6714 §). 

Kansakouluhuoneistojen muutos- ja korjaustöitä sekä irtaimiston hankintaa 
koskevia asioita. Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1950 talousarvion 
yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan jälempänä mainitut määrärahat 
seuraaviin tarkoituksiin: 1 090 mk:n lisämäärärahan Liivasaaren kansakoulun 
huoneiston kunnostamista varten (18.1. 198 §); 16 828 mk:n lisämäärärahan Pi-
täjänmäen kansakoulun muutostyötä varten (18.1. 205 §); 37 644 mk:n lisämää-
rärahan tuuletuksen järjestämiseksi Eläintarhan kansakouluun (25.1. '279 §); 
19 943 mk:n lisämäärärahan käymälöiden järjestämistä varten Oikokadun Iissä 
sijaitsevaan kansakouluun (22.2. 590 §). Edelleen kaupunginhallitus myönsi 
kertomusvuoden talousarvion edellä mainitulta tililtä määrärahoja seuraaviin 
tarkoituksiin: 50 000 mk WC:n asentamista varten Vallilan suomenkieliseen 
kansakouluun (1.2. 345 §); 589 800 mk erinäisten korjaustöiden suorittamisek-
si Kaisaniemen kansakoulussa (1.2. 346 §); 162 000 mk Pitäjänmäen kansakoulun 
muutostöiden suorittamista varten (5.4. 935 §); 318 000 mk Kulosaaren kansa-
koulun muutostöitä varten (5.4. 936 §); 276 000 mk Vallilan suomenkielisen 
kansakoulun piirustussalin jakamiseksi kahdeksi luokkahuoneeksi (19.4. 1086 
§)· 445 000 mk muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen urheiluseura Toverien 
entisessä retkeilymajassa lisäluokan hankkimiseksi Herttoniemen kansakoulua 
varten (12.7. 1926 §); 259 000 mk paloturvallisuustöiden suorittamiseksi kan-
sakoulutaloissa Punavuorenkadun 8-10:ssä, Lapinlahdenkadun 6:ssa ja Museoka-
dun 12:ssa (16.8. 2085 §); 125 000 mk käytettäväksi erillisen vastaanottohuo-
neen järjestämiseksi Eläintarhan kansakouluun koululääkäriä varten (16.8. 
2086 §); 210.000 mk:n suuruisen määrärahan sähkösoittokello jen ja piha valai-
simien hankkimista varten Puistolan kansakouluun (23.8. 2161 §); 310 000 mk:n 
suuruisen määrärahan Kaisaniemen kansakoulun opetuskeittiön astiainpesupöy-
dän uusimista varten (23.8. 2162 §); 230 000 mk Munkkiniemen vanhan kansakou-
lun voimistelusalin tuuletuksen tehostamista varten (13.9. 2350 §); 969 523 
mk:n suuruisen lisämäärärahan kansakouluhuoneiston sisustamisesta Lapinlah-
denkadun 4:ssa sijaitsevaan taloon aiheutuneiden menojen peittämiseksi (20.12. 
3279 §); 550 000 mk lastujen imulaitteen hankkimiseksi Snellmaninkadun kansa-
koulun veistosalin työkoneisiin (23.8. 2166 §); 600 000 mk:n'määrärahan vesi-
johdon ja pumppulaitteen rakentamista varten Herttoniemen ruotsinkieliseen 
kansakouluun (18.10. 2660 §) ja 81 930 mk Pakila-Metsolan kansakouluun asen-
nettavan painesäiliön hankkimista varten (19.7. 1966 §). 

Opetustoimen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 100 000 
mk näyttämövarusteiden hankkimiseksi Maunulan kansakouluun (25.1. 276 §); 
100 000 mk audiometrin hankkimiseksi kansakoululaisten kuulotutkimuksia var-
ten yhteistoiminnassa painatus- ja hankintatoimiston kanssa (5.4. 934 §) se-
kä 15 800 mk:n suuruisen lisämäärärahan mainitun audiometrin hinnan maksami-
seksi (11.10. 2581 §); 45 000 mk:n määrärahan Topeliuksen koulun veistosalin 
kaapin suurentamista varten ja mainituista, v:n 1950 talousarvioon merkityis-
tä käyttövaroistaan 4 250 mk:n suuruisen lisämäärärahan suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan käytettäväksi Helsingin historia-aineiston perusteel-
la laadittujen opetusrainojen ja niihin liittyvien selitysvihkosten hankki-
mista varten (4.1. 56 §), 64 000 mk Annankadun kansakoulun veistokaapin suu-
rentamista varten (19.7. 1971) ja 130 000 mk lämpimän veden varaajan hankki-
miseksi Tehtaanpuiston yhteiskoulussa olevaan kansakouluhuoneistoon (4.10. 
2532 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi: 220 000 mk Aleksis 
Kiven kansakoulun .seinänvierustan asfaltilla päällystämistä varten (11.1. 99 
§); 85 000 mk paistinuunilla varustetun sähkölieden hankkimiseksi Kallion 
kansakoulun opetuskeittiöön (11.1. 100 §) ja 494 000 mk erinäisten muutostöi-
den suorittamiseksi Oikokadun 7:ssä sijaitsevassa koulutalossa (26.4. 1134 §). 

Bredbackan tilan päärakennuksen luovuttaminen kansakoulujen käyttöön. Kau-
punginhallitus päätti luovuttaa edellä mainitun kartanon päärakennuksen suo-
menkielisten kansakoulujen käyttöön (7.6. 1553 §). 

Voimistelusalin vuokraaminen kansakoululuokkien käyttöön. Kaupunginhalli-
tus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan voimistelu- ja urhei-
luseura Tarmon käytössä olevan Paasivuorenkadun 5:ssä sijaitsevan voimistelu-
salin työväenopistossa toimivan kansakoulun käyttöön 2 tunnin ajaksi viikot-
tain (22.11. 3031 §). 
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Munkkiniemen koulutalon vastaanottaminen. Päätettiin kehoittaa suomenkie-
listen kansakoulujen taloudenhoitajaa mahdollista asiantuntija-apua käyttäen 
ottamaan vastaan kaupungin vuokraaman, Munkkiniemessä lehtisaarentie 7:ssä 
sijaitsevan koulutalon· Samalla kehoitettiin rahatoimistoa vastaanoton tapah-
duttua suorittamaan Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistykselle 7 milj. 
mk:n suuruinen korvaus (Khn jsto 30.5. 5814 §). 

Helsingin väliaikaista opettajakorkeakoulua koskevat asiat. Kaupunginhal-
litus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan.vuokraamaan Helsin-
gin väliaikaiselle opettajakorkeakoululle 42 kpl Lapinlahdenkadun 10:ssä si-
jaitsevan kansakoulun piirustuspulpettia 25 000 mk:n vuosivuokrasta, minkä 
lisäksi korkeakoulun oli korvattava pulpettien taitamattomasta käsittelystä 
ja vahingonteosta mahdollisesti aiheutuneet vahingot (21.3. 841 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan tekemään Helsingin va. opettajakorkeakoulun kanssa sopimuksen siinä 
määriteltävien käyttötilojen luovuttamisesta opettajakorkeakoulun käyttöön 
Lapinlahdenkadun 10:ssä sijaitsevasta kansakoulurakennuksesta (14.6. 1646 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä mainitun korkeakoulun kertomusvuo-
den kevätlukukaudelta maksettavan korvauksen 146 135 mk:ksi (14.6. 1649 §). 

Kaupunginhallitus päätti vielä hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen ta-
loudenhoitajan ja opettajakorkeakoulun rehtorin yhteistoimin laatiman ehdo-
tuksen kaupungille tulevasta korvauksesta Lapinlahden kansakoulun käytöstä 
va. opettajakorkeakoulun kesäkursseja varten, jotka kestivät kesäkuun 18 p:stä 
heinäkuun 28 p:ään siten, että kaupungille suoritettava korvausmäärä oli yh-
teensä 142 710 mk, minkä ohella korkeakoulun erikseen tuli.suorittaa koulun 
vahtimestarille ja siivoojille lisätyöstä ja ylityöstä aiheutuvat korvaukset 
(30.8. 2226 §). 

Kaupungille tehty opetusvälinelahjoitus. Kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä Koulu oy:n tarjouksen kokoelmien ja opetusvälineiden lahjoittamisesta 
kaupungille yhtiön esittämin ehdoin (21.3. 845 §). 

Pakilan ja Pukinmäen koulutalojen rakentamista koskevat kirjelmät. Merkit-
tiin tiedoksi Pakilan kansakoulun vanhempainneuvoston kirjelmä sekä samaten 
Pukinmäen kansakoulua käyvien lasten vanhempien kirjelmä, joissa kummassakin 
kiinnitettiin huomiota ko. kouluissa vallitseviin epäkohtiin ja kiirehdittiin 
uusien koulutalojen rakentamista (12.4. 998 §, 12.4. 999 §). 

Kouluhuoneistojen käyttöä koskeva valitus. Herttoniemen Demokraattiset 
Nuoret-nimisen yhdistyksen valituksen johdosta, joka koski suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätöstä eräässä huoneiston käyttöä koskevassa 
asiassa kaupunginhallitus päätti, koska valittaja ei ollut liittänyt valitus-
kirjelmänsä mukaan valituksenalaista päätöstä eikä myöskään selvitystä siitä 
päivästä, mistä valitusaika oli laskettava, ettei valitusta otettaisi tutkit-
tavaksi (5.12. 3134 §). 

Raittiustyö kansakouluissa. Kaupunginhallitus päätti myöntää opetustoimen 
pääluokan avustusten määrärahoista tililtä Raittiustyön tukeminen 600 000 mk 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi raittiustyöhön suo-
menkielisissä kansakouluissa (21.3. 853 §) sekä 250 000 mk edellä mainitulta 
tililtä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käyttöön Toivonliiton työ-
tä varten (11.10. 2579 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi kaupunginhalli-
tus myönsi mainitulta tililtä 15Ö 000 mk raittiustyötä varten ruotsinkieli-
sissä kansakouluissa (24.5. 1395 §). 

Viije ly s oikeuden myöntäminen eräille kansakoulujen viranhaltijoille. Kau-
punginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan vuokraamaan 
Puistolan kansakoulun tonttialueella olevista viljelyspalstoista V. Aallolle 
2.5 aaria, U. Mannilalle 2.5 aaria ja A. Sorjonsalolle 5 aaria toistaiseksi 
kulloinkin voimassa olevaa yksikkövuokraa vastaavin vuokraehdoin ollen vuok-
ra kertomusvuoden kesänä 100 mk/a (28.6. 1796 §). 

•Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan luo-
vuttamaan 100 mk:n vuokraa vastaan aarilta seuraavat kasvitarhamaat jälempä-
nä. mainituille viranhaltijoille: 1) Mellunkylän kansakoulun 10 aarin suurui-
sen puutarhamaan vahtimestari T. Järveläiselle, 2) Haagan kansakoulun yhden 
aarin suuruisen puutarhamaan saman koulun vahtimestarille, 3) Tapanilan kou-
lun yhden aarin suuruisen kasvitarhamaan vahtimestari V. Syrjälälle sekä 
4) Puistolan koulun 5 aarin suuruisen kasvitarhamaan johtajaopettaja J. Tam-
miselle (26.4. 1138 §); edelleen kaupunginhallitus oikeutti mainitun johtoa-
kunnan vuokraamaan Tapanilan kansakoulun opettajalle K.J. Läntiselle koulu-
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tontixxa olevan, ynaen aarin suuruisen kasvimaan korkeintaan niin pitkäksi 
aikaa kuin hän asuisi tässä koulussa,kunakin vuonna voimassa olevaa vuokraa 
vastaan (31.5. 1484 §); vielä päätti kaupunginhallitus oikeuttaa ruotsinkie-
listen kansakoulujen johtokunnan luovuttamaan opettajien Carlströmin, Eng-
strömin, Hartmanin, Rosenqvistin ja Santalan sekä vahtimestari Tiesmäen ano-
mat, ruotsinkielisille kansakouluille kuuluvat viljelysmaat anojien viljeltä-
viksi 100 mk:n suuruista vuokraa vastaan aaria kohden kesäkaudelta (5.4.933 §X 

Matka-avustukset. Kaupunginhallitus myönsi opetustoimen pääluokan käyttö-
varoistaan 65 000 mk: n suuruisen matka-avustuksen ruotsinkielisten kansakou-
lujen tyttökuoron osallistumista varten kansakoulujen Jyväskylässä pidettä-
vään kevät juhlaan (21.3. 847 §) sekä 42 440 mk:n suuruisen määrärahan valmis-
tavien ammattikoulujen oppilaiden Kuopioon tehtävää hiihtokilpailumatkaa var-
ten (22.2. 592 §).. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi Aleksis Kiven kansakoulun oppilaskuorolle 75 000 mk:n ja Töölön kan-
sakoulun tyttökuorolle 80 000 mk:n matka-avustuksen osallistumista varten 
kansakoulujen Jyväskylässä pidettäviin suurjuhliin (1.3· 667 §) ja kansakou-
lulaisten osanottoa varten Tukholmassa 30.5.-4·6. pidettävään urheilujuhlaan 
175 000 mk (21.3. 850 §) sekä 54 000 mk poikien ammattikoulun rehtorin M.Ru-
saijian käytettäväksi ammattikoulujen oppilaiden osallistumista varten Porissa 
pidettäviin urheilukilpailuihin (20.9. 2414 §). 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan luovuttamaan Kansalaisjärjestöjen Raittius toiminnan Keskusliiton 
raittius juomanäyttelyn toimikunnan käytettäväksi tarvittavat huonetilat mar-
raskuun 17-18 tai 18-19 päivinä järjestettävää raittiusjuomanäyttelyn päät-
täjäisjuhlaa varten johtokunnan lähemmin määräämin ehdoin (27.10. 2718 §). 

Kaupunginhallitus päätti, hyväksyen ruotsinkielisen työväenopiston johto-
kunnan toimenpiteen luentojen pitämiseksi eri puolilla kaupunkia kehoittaa 
kiinteistölautakuntaa vuokraamaan ruotsinkieliselle työväenopistolle sen tar-
vitsemat tilat sen varsinaisen huoneiston ulkopuolelta (l.ll·. 2792 §). 

Ammattiopetusl altokset. Kaupunginhallitus päätti velvoittaa ammattikoulu-
jen molemmat tarkastajat olemaan läsnä ammattiopetus laitosten johtokunnan ko-
kouksissa sekä oikeuttaa johtokunnan puheenjohtajan kutsumaan kokouksiin ne 
rehtorit, joiden läsnäolo kulloinkin oli tarpeen (18.10. 2644 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksen johdosta, joka koski oppilai-
den ikärajan korottamista valmistavissa ammattikouluissa, kaupunginhallitus 
huomautti, että voimassa olevan lainsäädännön puitteissa olisi mahdollista 
oppilaiden valintaa suoritettaessa asettaa etusijalle kansakoulun VTI:ltä 
tai VIII:lta luokalta ammattikouluihin pyrkivät oppilaat eikä näin ollen pi-
tänyt aiheellisena ryhtyä toimenpiteisiin ko. lainsäädännön muuttamiseksi 
(20.12. 3280 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valmistavaan tyttöjen ammattikouluun saa-
tiin ottaa kaksi harjoittelijaa 6 500 mk:n kuukausipalkkioin ja leipämyymä-
lään yksi harjoittelija 9 000 mk:n kuukausipalkkioin sekä että valmistavaan 
poikain ammattikouluun saataisiin ottaa yhteensä 32 harjoittelijaa 6 500 mk:n 
kuukausipalkkioin. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ammattikoulujen 
harjoittelijäin palkkioihin saataisiin lisätä 10 $ indeksikorotus tammikuun 
1 p:sti lähtien ja 15 $ indeksikorotus helmikuun 1 p:stä lähtien, sekä että 
nämä palkkiot tämän jälkeen sidottaisiin indeksiin, kuitenkin niin, ettei 
mainittuja indeksikorotuksia makseta taannehtivasti niille, jotka eivät enää 
olleet palveluksessa (24.5. 1403 §). 

Kaupunginhallitus myönsi opetustoimen pääluokan käyttövaroistaan 90 000 
mk:n määrärahan'suojakaiteiden asettamista varten ammattikoulujen uloskäytä-
vän edustalle, lukuunottamatta Pietarinkadun ammattikoulua. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa· harkitsemaan, voitaisiinko 
pysäköiminen ammattikoulujen uloskäytävien kohdalla kieltää (22.11. 3029 §). 

Päätettiin, että kaupungin omistamien ammattikoulujen oppilailta, mikäli 
he eivät olleet ansiotyössä olevia, ei perittäisi maksua heidän käydessään 
kaupungin sairaaloiden poliklinikoissa (15.2. 519 §). ' 

Valmistava poikain ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammat-
tiopetuslaitosten johtokunnan luovuttamaan valmistavan poikain ammattikoulun 
työpajasta Pietarinkadun 6:ssa tarpeellisen tilan Suomen Viulunrakentajat -yh-
distykselle askartelutyöpajaksi kahtena iltana viikossa sillä ehdolla, että 
yhdistys korvaa siivouksen ja sähkön kulutuksen ja maksaa valvojaksi mäörä-
tyn henkilön palkkion (1.2* 354 §)* 
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Edelleen kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan 
luovuttamaan valmistavan poikain ammattikoulun puutyöpä jan tarpeellisine työ-
kaluineen Yhteiskunnallisen Korkeakoulun käytettäväksi kahtena iltana viikos-
sa yhteensä 5 tuntia kertomusvuoden kevätlukukauden aikana ilman vuokraa, 
mutta sillä ehdolla, että koulu korvaa valvonnasta ja siivouksesta koituvat 
menot sekä vastaa mahdollisista vahingoista (1.3, 670 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Merkittiin tiedoksi ammattiopetuslaitos-
ten johtokunnan ilmoitus, että se oli valinnut tyttöjen ammattikoulun rehto-
riksi-varatuomari I. Strengin kesäkuun 1 p:stä 1951 toukokuun 31 p:ään 1954 
(18.10. 2642 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valmistavan tyttöjen ammattikoulun talous-
oppilaiden päivällismaksu oli v:n 1952 allista lähtien 25 mk ateriaa kohden 
(18.9. 2352 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti amnattiopetuslaitosten johtokunnan maksamaan 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun leipämyymälän myyjälle palkkaa ^.palkka-
luokan mukaisesti elokuun 1 p:stä alkaen (19.4. 1075 §). 

Kaupunginhallitus myönsi Helsingin Kotitalousopettajaopistolle oikeuden 
järjestää oppilailleen kertomusvuoden kevätlukukauden aikana 20 havaintotun-
tia valmistavassa tyttöjen ammattikoulussa ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan määräämin ehdoin ( 1.2. 355 §'); edelleen kaupunginhallitus päätti suos-
tua siihen, että edellä mainittu opisto saisi pitää havainto- ja harjoitus-
tunteja valmistavan tyttöjen ammattikoulun talousluokilla sovittuaan opetuk-
sen yksityiskohdista ko. ammattikoulun rehtorin kanssa (18.10. 2643 §). 

Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
560 000 mk valmistavan tyttöjen ammattikoulun jäähdytyshuoneiden koneiden 
korjaamista varten (20.9. 2413 §) sekä 600 000 mk uuden boilerin hankkimisek-
si mainittuun kouluun (24.5. 1396 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu oikeutettiin myymään Singer Sewing Machi-
ne yhtiölle 5 käytöstä poistettua Singer-merkkistä' ompelukonetta 7 000 mk:n 
kappalehinnasta sekä 5 Husqvarna-merkkistä ompelukonetta 4 000 mk:n kappale-
hinnasta (Khn jsto 28.11. 6648 §). 

Ammattikoulut aion luovuttaminen tilapäismajoitukseen. Päätettiin luovut-
taa ammattikoulutalon II kerros .majoituspaikaksi Suomen Luterilaiselle Evan-
keliumiyhdistykselle kesäkuun 27 ja heinäkuun 2 p:n väliseksi ajaksi sillä 
ehdolla, että yhdistys suorittaa vahtimestarin palkkion, vastaa järjestykses-
tä ja mahdollisista vahingoista sekä antaa tarvittaessa apua luokkahuoneiden 
kaluston siirtelyissä (Khn jsto 16.5. 5702 §). 

Ammattikoulutalo päätettiin luovuttaa Koulumatkailutoimiston käyttöön 
Ayrshire-yhdistyksen vuosikokouksen osanottajien majoittamista varten elokuun 
2-5 p:nä sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa kaupungille 20 mk:n suurui-
sen korvauksen henkilöä kohden kustakin majoitusyöstä ja lisäksi korvaa ve-
den-, sähkön- ym. kulutuksen aiheuttamat kustannukset, suorittaa vahtimesta-
reiden ja siivoojien palkkiot ja sitoutuu vastaamaan mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista (Khn jsto 5.7. 6043 §)· 

Työtehotoimiston käytettäväksi luovutettiin luokkahuone ammattikoulutalos-
ta toukokuun 7-18 p:ksi (Khn jsto 16.5. 5703 §). 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti, että kirjapainokoulun opetta-
jien opetusvelvollisuutta vähennettäisiin siltä ajalta, jolloin heillä oli. 
ohjesäännön 14 §:n mukainen määrä tietopuolista opetusta, enintään 3 viikko-
tuntia opettajaa kohden, mikä määräys oli astuva voimaan kertomusvuoden alus-
ta (4.5. 1243 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan ylläpitämään 
kirjapainokoulussa sitoja- ja laakapainoluokkia, jos niille kummallekin il-
moittautuu vähintään 7 uutta oppilasta ja jos koulun kaikkien I luokkien kes-
kimääräinen oppilasluku oli vähintään 10 (18.10. 2648 §). 

Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 300 000 
mk kirjapainokoulun huoneistossa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä var-
ten (1.3. 666 §). 

Verhoili ja-ammattikoulu* Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitos-
ten johtokunnan ottamaan Verhoilija-ammattikouluun kertomusvuoden syksynä 
enemmän kuin 20 $ oppilasmäärästä toispaikkakuntalaisia pyrkijöitä (6.9. 
2291 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että koulun tietopuolisten aineiden opettajan 
virka saataisiin jättää toistaiseksi täyttämättä ja näiden aineiden opetus 



169 2, Kaupunginhallitus 

järjestettäisiin valmistavan poikien ammattikoulun yhteyteen, jolloin rehto-
ri M. Rusama oli velvollinen hoitamaan sitä 4 800 mk:n vuosipalkkiosta (16.8, 
2084 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan maksamaan 
koulun oppivelvollisuutensa suorittaneille oppilaille työpalkkiona tilaus-
töistä 25 f° vastaavan ammattimiehen palkkiosta (8.11. 2872 §). 

Merkittiin tiedoksi ammattiopetuslaitosten johtokunnan ilmoitus verhoili-
ja-ammattikoulussa tapahtuneesta murtovarkaudesta (29.11. 3079 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 350 000 mk ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi ammatti-
koulun muihin kuin palkkamenoihin (18.10. 2653 §). 

Kähertäjäkoulu. Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan luovuttamaan kähertäjäkoulun huoneiston Suomen Kähertäjäin liiton käy-
tettäväksi kilpailujen järjestämistä varten syyskuun 5-7 p:nä iltaisin sekä 
syyskuun 16 p:nä koko päiväksi sillä ehdolla, että mainittu liitto korvaa 
siivouskulut ja vastaa mahdollisista vahingoista (6.9. 2290 §). 

Kähertäjäkoulun huoneisto päätettiin luovuttaa Viipurin nuorisoseurapiirin 
piiritoimikunnan käyttöön tammikuun 13 ja 14 p:ksi (Khn jsto 10.1. 5079 §); 
edelleen oikeutettiin Suomen Liiketyöntekijäin Liitto käyttämään edellä mai-
nittua huoneistoa karsintakilpailujen järjestämiseen vuokratta sillä ehdolla, 
että ko. liitto suorittaa vahtimestarin palkkion ja vastaa mahdollisista va-
hingoista (Khn jsto 16.5. 5701 §). 

Neljän kähertä jäkoulun oppilaan ja kahden ryhmähuolta jan lähettämiseksi 
Tampereelle kesäkuun 3 psnä pidettäviin kähertäjäkilpailuihin myönnettiin 
14 740 mk (Khn jsto 30.5. 5813 §). 

Stipendivarojen jako. Kaupunginhallitus päätti .jakaa K.H. Renlundin ja 
R. Heimbergerin palkintorahastojen korkovarat seuraavasti: suomenkieliselle 
työväenopistolle 3 350 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 691 mk, kirja-
painokoululle 1 720 mk, kähertäjäkoululle 975 mk ja taideteolliselle oppilai-
tokselle 1 450 mk (24.5. 1404 §). 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden 
pääluokan käyttövaroistaan 550 000 mk kotitalouskerholan huoneiston korjaus-
töiden suorittamiseen (21.6. 1697 §). 

Kaup-unginhallitus päätti, että kotitalous lautakunnan alaisten kerhonohjaa-
jien palkkiot saataisiin suorittaa alakoulun tuntiopettajille kulloinkin mak-
settavan korvauksen mukaisesti (14.6. 1611 §)· 

Kaupunginhallitus päätti, että elokuun 1 p:stä alkaen' kotitalouslautakun-
nan alaiset siivoojat saivat järjestöjen käyttämien, lautakunnan alaisten huo-
huoneistojen siivoamisesta laskuttaa käyttäjiä kaupunginhallituksen joulukuun 
28 p:nä 1950 tekemän päätöksen mukaisesti ja vahtimestarien tehtävien suorit-
tamisesta 2/3 siitä, minkä edellä mainitun päätöksen mukaisesti kansakoulujen 
vahtimestarit saivat palkkiona työstä, jonka he vhdistysten yms. käyttäessä 
kouluhuoneistoja joutuvat tekemään (14.6. 1610 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kotitalouslautakunnan luovuttamaan jälempänä 
mainitut huoneistot seuraavien järjestöjen ja koulujen käyttöön sillä ehdol-
la, että asianomaiset korvaavat kaupungille huoneistojen luovuttamisesta ai-
heutuvat suoranaiset kustannukset ja ettei siitä aiheudu haittaa lautakunnan 
toiminnalle: Mäkelänkadun 45:ssä sijaitsevan opetuskeittiön Kulutusosuuskun-
tien Keskusliitolle helmikuun 12:sta 24 p:ään edellyttäen, että ko. liitto 
edellä mainitun ehdon lisäksi suorittaa 2 000 mk:n suuruisen korvauksen sekä 
mainitun opetuskeittiön Vallilan Siirtolapuutarhayhdistyksen käyttöön helmi-
kuun 25 p:nä vuosikokouksen pitämistä varten (22.2. 551 §); Mäkelänkadun 
45:ssä sijaitsevan käsityösalin Helsingin Leikkuuopiston käyttöön 3-4 päivä-
nä viikossa enintään kertomusvuoden toukokuun loppuun saakka lisäehdolla, et-
tä ko. opisto suorittaa 10 000 mk vuokrana mainitulta ajalta (25.1. 245 §); 
mainitun käsityösalin Sotaleskien Huolto-yhdistyksen Helsingin alaosastolle 
yhtenä iltana kuukaudessa (13.9. 2325 §) sekä Väestöliiton Helsingin osaston 
käyttöön kahtena iltana kuukaudessa (18.10. 2624 §); kotitalouskerholan ker-
hohuoneen ja opetuskeittiön lastentarhain johtokunnan käyttöön kesäkuun 1 
p:stä elokuun 31 p:ään sekä opetuskeittiön Vallilan ja Kallion Demokraatti-
set Naiset nimiselle yhdistykselle äitienpäivä-tilaisuuden järjestämistä var-
ten (Khn jsto 23.5. 5747 §); Helsinginkadun,26:ssa sijaitsevan opetuskeittiön 
Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistyksen käyttöön kuukausikokouksia varten talvi-
kautena 1951/52 (22.11. 3006 §) sekä suomenkielisten kansakoulujen käyttöön 
Mäkelänkadun 45:ssä ja Helsinginkadun 26:ssa olevat keittiöt 32 viikkotunnik-



170 2t Kaupunginhallitus 

si ja Kallion yhteisKoulun käyttöön viimeksi mainitun keittiön lauantaisin 
klo 13 jälkeen; näistä ainoastaan Kallion yhteiskoulu velvoitettiin korvaa-
maan kaupungille aiheutuvat kustannukset (Khn jsto 27.6. 5977 §). 

Lastentarhat· Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain johtokunnan suorit-
tamaan lastentarhoissa ja niihin liittyvissä laitoksissa toimivien harjoitte-
lijoiden palkkoihin 10 $:n indeksikorotusta ja 8 A-korotusta vastaavan 
lisäyksen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ko. harjoittelijoiden palk-
koihin saataisiin vastaisuudessa suorittaa samansuuruiset indeksikorotukset 
kuin kaupungin viranhaltijoille kulloinkin suoritetaan (24.5. 1359 §). 

Edelleen oikeutettiin lastentarhain johtokunta järjestämään maaliskuun 
28 p:n ja toukokuun 25 p:n välisenä aikana kokeilumielessä kolmelle sairaan-
hoitajatarkoulun oppilaalle tilaisuus palkattomaan harjoitteluun terveen 
lapsenhoidossa ja käsittelyssä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että mai-
nituille oppilaille saatiin harjoitteluaikana tarjota ilmaiset ateriat ao. 
laitoksissa. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa lastentarhain joh-
tokuntaa edellä mainitusta harjoittelusta saatujen kokemusten perusteella 
tekemään esityksen sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden jatkuvan harjoittelun 
järjestämisestä (21.3. 810 §). 

Lastentarhoissa ja niihin liittyvissä laitoksissa oli kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti perittävä huhtikuun 20 p:stä lähtien korvauksena 
tilapäisestä aterioinnista 15 mk aamiaisesta ja 35 mk päivällisestä (19.4. 
1046 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhojen lääkärin tutustumaan lastentar-
hain johtokunnan alaisiin laitoksiin valittujen viranhaltijoiden ja työnte-
kijäin lääkärintodistuksiin (27.12. 3340 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 500 000 mk Eheneserkodin pihamaan korjaustyön suorittamista varten 
(4.1. 25 §); 55 000 mk Kotikallion lastentarhan keittiössä suoritettavia kor-
jauksia varten (25.1. 236 §); v:n 1950 talousarvion edellä mainituista käyt-
tövaroistaan 22 518 mk Pitäjänmäen lastentarhassa suoritettujen korjaustöi-
den maksamista varten (15.2. 482 §); kertomusvuoden käyttövaroistaan 109 000 
mk muutostöiden suorittamiseen lastentarha Päiväpirtin huoneistossa (21.6. 
1692 §) sekä 166 000 mk lipputangon ja suojakaiteen pystyttämistä varten mai-
nitun lastentarhan pihamaalle (13.9. 2330 §); 1 301 800 mk muutos- ja kor-
jaustöiden suorittamiseen Lauttasaaresta Puistotien varrelta Lauttasaaren 
Säätiön omistamasta talosta lastentarhaa varten vuokratussa huoneistossa 
(12.7. 1901 §); 690 000 mk aidan rakentamista varten Alku lastentarhan piha-
maan ympärille sekä 92 000 mk parvekeaidan korottamista varten Kalliorinteen 
lastenseimessä (17.5. 1281 §); 270 000 mk korkkimaton hankkimiseksi päiväko-
ti Ahtolan huoneistoon Kirstinkatu 12:ssa (6.9. 2271 §); 325 000 mk korjaus-
pa muutostöiden suorittamista varten Pakilan lastentarha- ja terveystalossa 
(22.11. 2998 §); 360 000 mk täydennystöiden suorittamista varten lasten päi-
väkodissa Kirstinkatu 12:ssa (20.12. 3255 §); 300 000 mk kaitsijasuojan ja 
leikkivälinesuojan sekä siirrettävän käymälän hankkimista varten kokovuotis-
ta leikkikenttätoimintaa varten Kallion kentän pohjoiselle alueelle (20.9. 
2401 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen heinäkuun 20 p:nä 1950 tekemäänsä pää-
töstä neuvola- ja lastentarharakennuksen rakentamisesta Oulunkylään, että 
tarkoitusta varten varattaisiin aikaisemmin varattavaksi päätetystä tontista 
noin 250 m. länteen päin sijaitseva, laadittuun karttaan merkitty, noin 
2 500 m2:n suuruinen alue (13.9. 2359 §). 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin järjestämään kaupunginvaltuuston 
jäsenille kiertokäynti kaupungin lastentarhoihin ja -seimiin. Samalla kehoi-
tettiin liikennelaitosta asettamaan tarvittavat linja-autot lastentarhain 
johtokunnan käytettäväksi (Khn jsto 16.5. 5674 §). 

Lahjoitusrahastojen korkouarain käyttö. -Kaupunginhallitus päätti, että 
C.F. Ekholmin stipendirahaston karttuneet korkovarat siirretään vast 'edes 
jaettaviksi (4.5. 1241 §); samoin päätettiin, ettei Gustaf Pauligs Donations-
fond-nimisestä rahastosta kertomusvuonnakaan jaettaisi matka-apurahaa, vaan 
kertyneet korkovarat siirrettäisiin seuraavaan vuoteen myöhemmin käytettä-
viksi (9.8. 2002 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntä^ Helsingfors Svenska Kontors-
mannaförening-yhdistykselle sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttöva-
roistaan 50 000 mk avustuksena käytettäväksi kertomusvuoden syksyllä järjes-
tettävien kaupallisten alkeisiltakurssien aiheuttamiin menoihin (17.5. 1311 §)· 
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Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginkirjaston tun-
tipalkkaiset kirjastoapulaiset olivat yksityisoikeudellisessa työsuhteessa 
kaupunkiin, joten heihin oli sovellettava kaupungin työntekijäin vuosiloma-, 
sairaus- ja hautausapusääntöä saattamatta heitä kuitenkaan muussa suhteessa 
työehtosopimuksen alaisuuteen (23.8. 2168 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupunginkirjastoa maksamaan kolmelle 
kirjansitojalle indeksikorotukset taannehtivasti laskettuina joulukuun 1 p:nä 
1950 ja tammikuun 1 p:nä 1951 korotetuista palkoista (23.8. 2167 §). Edelleen 
kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan soveltamaan kaupunginvaltuus-
ton huhtikuun 25 p:nä päättämää 8 palkankorotusta myös kaupunginkirjas-
ton tuntipalkkaisiin kirjastoapulaisiin ja harjoittelijoihin kertomusvuoden 
alusta lähtien (14.6. 1669 §). 

Kaupunginhallitus oli joulukuun 21 p:nä 1950 päättänyt alistaa tutkitta-
vakseen kirjastolautakunnan joulukuun 15 p:nä 1950 tekemän, kirjastoamanuens-
sinvirkojen täyttämistä koskevan päätöksen ja ilmoitti, että alistettu pää-
tös saatiin panna täytäntöön (1.2. 350 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön palkkaosaston ilmoitus, että so-
siaaliministeriö oli hyväksynyt kaupunginvaltuuston kesäkuun 20 p:nä tekemän, 
kaupunginkirjaston kirjanpito-osaston eräiden virkojen uudelleen järjestelyä 
koskevan päätöksen (12.7. 1925 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan palkkaamaan eteläiseen si-
vukirjastoon sanomalehtilukusalin valvojan elokuun alusta vuoden loppuun 
132 mk:n tuntipalkasta (13.9. 2347 §) sekä palkkaamaan tilapäisen valvojan 
Kallion sivukirjastoon lokakuun 1 p:stä alkaen vuoden loppuun samasta tunti-
palkasta (13.9. 2348 §). 

Pitäjänmäen ja Herttoniemen sivukirjastojen siivoojille saatiin kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaisesti maksaa kertapalkkio, kun sen sijaan Puisto-
lan ja Tapanilan sivukirjastojen siivoojien palkkio oli edelleen laskettava 
pinta-alakorvauksena (11.1. 104 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan maksamaan pääkirjaston vah-
timestarin vapaapäiväsijäiselle 3 tunnin korvauksen kultakin vapaavuorolta 
kertomusvuoden alusta lähtien (8.2. 463 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi seuraavat määrärahat: 54 000 mk tuuletuksen parantamiseksi Töölön si-
vukirjaston huoneistossa (26.4. 1139 §) ja 711 414 mk:n suuruisen lisämäärä-
rahan Munkkiniemen sivukirjastossa kertomusvuonna suoritettujen korjaustöi-
den maksamiseen (20.12. 3278 §); edelleen päätti kaupunginhallitus myöntää 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 35 000 mk kirjasto-
lautakunnan käytettäväksi pääkirjaston lasten lukusalin freskomaalausten 
kunnostamiseen (1.11. 2781 §). 

Merkittiin tiedoksi valtion kirjastotoimikunnan ilmoitus poikkeuksen myön-
tämisestä kaupunginkirjastolle valtionavun ehtoihin kuuluvien viranhaltijain 
kelpoisuusvaatimusten noudattamisesta v. 1949 (1.2. 300 §) sekä ilmoitus sa-
manlaisesta oikeudesta valtionavun saantiin jatkuvasti v:sta 1950 lähtien 
(22.11. 3009 §). 

Kirjastolautakunta oikeutettiin tekemään enintään 5 vuodeksi sopimus 
Oy. Tekno opas - Tekno guide ah.- nimisen toiminimen kanssa opaslaitteiden 
kiinnittämisestä kaupunginkirjaston huoneiden seinille sillä ehdolla, että 
sopimusluonnoksen 4) kohta jätetään sopimuksesta pois (Khn jsto 8.11. 6532 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastolautakunnan palkkaamaan Käpy-
län sivukirjastoon ylimääräisen siivoojan 10.palkkaluokan mukaisin palkoin 
(8.3. 728 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus päätti luovuttaa kaupunginmuseolle van-
hat, noin v:lta 1750 peräisin olevat rahat, yhteensä 3 kpl, jotka oli löydet-
ty liikennelaitoksen työmaalta Kustaa Vaasantieltä (12.7. 18§8 §). 

Museolautakunnalle päätettiin myöntää 24 900 mk:n suuruinen lisämäärära-
ha tilapäiselle työvoimalle suoritetuista korotetuista palkoista johtuneiden 
menojen peittämiseen (Khn jsto 31.10. 6489 §). 

Ifusiikkilautakunta. Kaupunginhallitus päätti määrätä, että kaupunginorkes-
terin intendentin ja taloudenhoitajan tuli olla läsnä musiikkilautakunnan ko-
kouksissa sekä että lautakunta tarvittaessa sai kutsua kaupunginorkesterin 
kirjastonhoitajan saapumaan kokouksiin (14.6. 1661 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginorkesterin ja musiikkilautakunnan 
kanslia pidettäisiin avoinna yleisölle arkipäivisin klo 12-15 ja lauantaisin 
klo 11-13 (14.6. 1660 §). 

Musiikkilautakunnan sihteerin palkkion kaupunginhallitus päätti korottaa 
11 000 mk:ksi ja kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkion 7 700 mk:ksi 
kuukaudelta (5.4. 931 §7. 

Kaupunginhallitus päätti luovuttaa kaupunginorkesterin maksutta seuraa-
viin tilaisuuksiin: Suomen Marsalkan hautajaistilaisuuteen (8.3. 722 §)? hy-
väntekeväisyyskonsertteihin (12.4. 991 §) ja Suomen Säveltaiteilijäin Liiton 
joulukuun 7 ptnä pidettävään vuosikonserttiin (15.11. 2937 §). 

Merkittiin tiedoksi opetusministeriön ilmoitukset valtionavustuksen myön-
tämisestä kaupunginorkesterin toiminnan tukemiseksi (12.4. 955 §, 5.7. 1828 
§, 25.10. 2694 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Suomen Muusikkojen Liitolle, että mi-
käli liitto edelleenkin oli halukas järjestämään maksullisia konsertteja ke-
säiseen aikaan kaupungin puistoissa, asiasta voitaisiin alustavasti neuvo-
tella kaupungin urheilu- ja retkeilytoimiston sekä kiinteistötoimiston vi-
ranomaisten kanssa konserttipaikkojen ym. järjestelytoimenpiteiden selvittä-
miseksi sekä sen nälkeen tehdä yksityiskohtaisempi, perusteltu esitys kaupun-
ginhallitukselle (25.1. 275 §). 

Otettuaan tutkittavakseen musiikkilautakunnan maaliskuun 30 p:nä tekemän 
päätöksen, jonka mukaan lautakunta oli valinnut kertomusvuodeksi ohjelma-
jaostonsa jäseniksi professori Bengt Carlsonin, filosofian tohtori E.M. von 
Frenckellin, filosofian kandidaatti M. Raution ja filosofian maisteri M. Tu-
rusen sekä kesäkuun 1 p:stä kapellimestari Tauno Hannikaisen, kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä mainitun päätöksen (12.4. 948 §). 

Sibeliusfviikon järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Sibe-
lius-viikon neuvottelukunnan ryhtymään kesäkuussa pidettävän Sibelius-viikon 
järjestämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, kunnes Sibelius-viikon säätiö 
oli muodollisesti perustettu ja järjestäytynyt, sekä kehoittaa rahatoimistoa 
suorittamaan mainitun neuvottelukunnan sihteerin, maisteri E.. Koroman tarkis-
tamat ja neuvottelukunnan puheenjohtajan, apulaiskaupunginjohtaja P. Railon 
hyväksymät Sibelius-viikon järjestelystä aiheutuvat laskut ja muut menot Si-
belius-viikon säätiön nimiin avattavalle ennakkomaksutilille kirjattaviksi (11.1. 109 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan 
v:n 1952 Sibelius-viikon järjestämisestä aiheutuvat menot ennakkona kaupun-
ginkassasta, mikäli maksettavaksi esitetyt laskut ja maksumääräykset olivat 
Sibelius-viikon säätiön toiminnanjohtajan, maisteri E. Koroman tarkistamat 
ja säätiön hallituksen puheenjohtajan, opetus- ja sairaala-asiain johtaja 
P. Railon hyväksymät (5.12. 3133 §). 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan seuraavat avustukset: 
Suomen Työväen Lapsilaulajat yhdistykselle 112 000 mk (19.4. 1081 §); Helsin-
gin Työväen Mieskuorolle matka-avustusta 200 000 mk kuoron suunnittelemaa 
ulkomaista konserttimatkaa varten sekä Eteläsuomalaisille Laulajille 250 000 
mk:n apurahan ulkomaista konserttimatkaa varten (12.4,. 990 §); Suomen Laula-
jain ja Soittajain Liiton Helsingin piirille 300 000 mk:n matka-avustuksen 
osallistumista varten Tukholmassa pidettäviin pohjoismaisiin laulujuhliin 
(12.4. 987 §); Helsingfors Svenska Sängarförbund yhdistykselle 100 000 mk:r 
avustuksen Tukholmassa kesäkuussa pidettäviin pohjoismaisiin laulujuhliin 
osallistumista varten (12,4. 988 §); Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton 
Helsingin piirille 300 000 mk:ri avustuksen osallistumista varten Lahdessa pi-
dettäviin laulujuhliin (17.5. 1314 §); Suomen Työväen Musiikkiliiton Uuden-
maan piirille 150 000 mk käytettäväksi matka-avustuksina Valkeakoskella hei-
näkuussa pidettäville laulu— ja soittojuhlille meneville helsinkiläisille 
esiintyjille (28.6. 1797 §); Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin 
30-vuot is juhlakonsertista mahdollisesti aiheutuvan tappion peittämiseen 
2ÖÖ 000 mk (8.2. 456 §); mainituista 30-vuot is juhlista koituneen tappion 
osittaiseksi peittämiseksi myönnettiin 200 .000 mk (Khn.jsto 4.4. 5519 §); 
XI yleisen Suomen ruotsalaisen laulu- ja musiikkijuhlan järjestämistä var-
ten 400 000 mk, mistä summasta 2Ö0 000 mk oli suoranaista avustusta ja 
200 000 mk maksettaisiin vain sikäli kuin juhlan tilit osoittivat tappiota, 
jolloin tappio oli jaettava suhteellisesti muiden samanluontoisen avustuksen 
myöntäjien kesken (8.2. 455 §); merkittiin tiedoksi Pinlands Svenska Säng-
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ooh Musikf örbund'in ilmoitus edellä mainitun avustuksen käyttämisestä sekä 
siitä, ettei kaupungin lupaamaa 200 000 mk:n takausta tarvinnut käyttää (22.11. 
3030 §); edelleen kaupunginhallitus myönsi edellä mainituista käyttövarois-
taan Helsingin Työväen Sekakuorolle tilitystä vastaan korkeintaan 150 000 
mk:n avustuksen mainitun kuoron juhlakonsertin ja muiden 60-vuotisjuhlalli-
suuksien aiheuttamien kustannus tappio id en peittämiseen (1.3. 671 §)» annetun 
tilityksen perusteella myönnettiin ko. avustus mainitulle sekakuorolle (Khn 
jsto 2.5. 5646 §). 

Ulkoilmateatterin järjestäminen Suomenlinnaan. Kaupunginhallitus päätti 
pyytää, että muinaistieteellinen toimikunta myöntäisi kaupungille luvan jär-
jestää Suomenlinnan Kustaanmiekan alueelle ulkoilmateatterin (15.3. 787 §). 

Vallilan ulkoilmateatteri. Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin anta-
maan rakennustoimiston tehtäväksi luonnospiirustusten ja kustannusarvion laa-
timinen Vallilan ulkoilmateatteria varten (4.10. 2538 §). 

Kuvanveistonäyttely. Kaupunginhallitus päätti, että^Suomen Taideakatemian 
järjestämä kuvanveistonäyttely sijoitettaisiin kaupunginpuutarhan ruusutar-
haan. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa 
yhteistoiminnassa Suomen Taideakatemian-kanssa tekemään kaupunginhallituksel-
le esityksen siitä, mihin määrään Taideakatemian esittämistä töistä aiheutu-
vat kaupungin kustannukset tulisivat nousemaan (17.5. 1299. §). 

H is toriatqimikunta. Kaupunginhallitus päätti, että historiatoimikunnan 
maksamat palkkiot saataisiin suorittaa syyskuun 1 pistä lähtien kymmenkertai-
sina v. 1931 vahvistettuihin määriin verrattuina (4.5. 1198 §). 

Esihistoriallisten muinaisjäännösten kunnostaminen. Yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 149 734 mk esi-
historiallisten, kiinteiden muinaisjäännösten kertomusvuonna suoritettujen 
kunnostamistöiden kustannusten peittämiseen (13.12. 3210 §). 

Ahlströmin rahastot. Rahaston v:n 1950 korkovarat päätettiin käyttää 
siten, että musiikkiavustusrahaston hoitokunta ja Suomen Taideakatemia sai-
vat kumpikin 109 260 mk sekä Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands Svenska För-
fattarförening-yhdistys kumpikin 54 630 mk (5.4. 942 §). 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan, Suomen Taideakatemian, Suomen Kir-
jailijaliiton ja Finlands Svenska Författarförening-yhdistyksen selostukset 
kertomusvuonna saamiensa korkovarojen käytöstä merkittiin tiedoksi (31.5. 
1482 §, 21.6. 1717 §, 31.5. 1474 §, 26.4. 1137 §). 

Ida Ekmanin avustusrahaston hoitokunnan ilmoitus apurahan myöntämisestä 
merkittiin tiedoksi (14.6. 1658 §). 

Kaupungin taideostoja valmistelemaan asetetun toimikunnan esityksen mukai-
sesti kaupunginhallitus päätti ostaa kansakouluja varten.Suomen Taiteilijain 
vuosinäyttelystä Stig Fredrikssonin maiseman 27 000 mk:n hinnasta sekä Voit-
to Vikaisen kaksi "Hämähäkki11-nimistä teosta 6 000 mk:n yhteishinnasta myön-
täen samalla sekalaisten yleisten menojen pääluokan tililtä Taideteosten os-
to 33 000 mk mainittuun tarkoitukseen (19.4. 1043 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti suostua edellä mainitun toimikunnan esi-
tykseen ja. myönsi ko. tililtä yhteensä 86 000 mk, millä summalla hankittiin 
Viiva ja Väri-nimisestä· piirustus- ja grafiikkanäyttelystä kansakouluja var-
ten seuraavat teokset: Tuomas von Boehmin kolme värillistä puupiirrosta, Sven 
G-rönvallin maisema, E. Mether-Borgströmin sommitelma, L-G. Nordströmin väril-
linen puupiirros ja Jaakko Somersalon neljä värillistä puupiirrosta sekä mai-
sema (8.11. 2842 §); edelleen myönnettiin 100 000 mk taidemaalari Onni Ojan 
maalauksen "Elämän ranta" ostoon (22.11. 2997 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 250 000 mk taidemaalari Tauno Miesmaalle palkkioksi huoltotoimen enti-
sen toimitusjohtajan, Bruno Sarlinin muotokuvan maalaamisesta (15.11. 2918 §). 

Taiderahaston perustamista koskeva aloite. Vtn H. Meltin ym. aloitteen 
johdosta, joka koski rahaston perustamista avustusten jakamiseksi varattomil-
le taidealojen opiskelijoille, taiteilijoille ja kirjailijoille, kaupungin-
hallitus päätti periaatteessa, että asetettaisiin komitea valmistelemaan ky-
symystä taiderahaston perustamisesta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoit-
taa opetus- ja sairaala-asiain johtajaa tekemään ehdotuksen komitean kokoon-
panosta (14.6,. 1659 §). 

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 50 000 mk:n avustuk-
sen mainitulle yhdistykselle Kaivopuistossa olevan tähtitornin ulkopuolista 
kunnostamista varten sekä yleisölle tarkoitettujen tähtinäytäntöjen aiheutta-
mien kustannusten peittämiseksi (31.5. 1427 §). 


