
1. Kaupunginvaltuus to 51 

kin siinä kaupunki oli edustettuna. Edellä sanotun nojalla valtuusto päätti1), ettei aloite 
tällä kertaa antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Kaupungin osallistuminen vajaamielisten ruotsinkielisten lasten laitoskysymyksen jär-
jestämisiä varten perustettavaan kuntainliittoon. Valtuusto päätti 2) ilmoittaa vajaamielis-
ten ruotsinkielisten lasten sijoituskysymystä harkitsevalle ruotsinkielisten ja kaksikielis-
ten kuntien edustajain kokoukselle, että kaupunki yhtyy vajaamielisten ruotsinkielisten 
lasten keskuslaitoksen perustamista koskevaan hankkeeseen ja sitoutuu varaamaan lai-
toksesta vähintään 35 hoitopaikkaa. 

Sen ohessa valtuusto päätti siltä varalta, että hankkeen toteuttamista varten peruste-
taan kuntainliitto, valita kaupungin edustajiksi liittovaltuustoon toimikaudeksi 1955—-
1957 ylikirjastonhoitaja E. Bruunin ja lastenhuollontarkastaja M. Törnuddin. 

Suomen Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen. Yhdistys oli aikaisemmin anonut, että 
kaupunki kunnostaisi yhdistyksen Stenbäckinkatu 5:ssä sijaitsevan tontin, koska sillä ole-
va rakennus oli osittain kaupungin käytössä. Yleisten töiden lautakunnan laatiman kus-
tannusarvion mukaan ko. töiden kustannukset nousivat 818 000 mk:aan. Yhdistys ehdotti, 
että kaupunki maksaisi 1 /3 näistä kustannuksista ja myöntäisi loput sille halpakorkoisena 
lainana. Valtuusto päätt i3) myöntää mainitulle yhdistykselle 231 740 mk:n suuruisen 
avustuksen yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan edel-
lyttäen, että avustus samoinkuin lainakin 4) käytetään kokonaisuudessaan em. tontin 
kunnostamisesta aiheutuneiden kustannusten suorittamiseen. 

Lisäavustuksen myöntäminen ryhtineuvolaa varten. Lastensuojelulautakunta oikeutet-
tiin 5) myöntämään Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitolle 200 000 mk:n lisä-
avustus lasten ryhtineuvolan ylläpitämistä varten. 

Ida Järvisen rahasto -nimisen testamenttilahjoituksen vastaanottaminen. Leskirouva 
Järvinen oli testamentannut koko jäämistönsä kaupungille, jonka oli luovutettava se 
jonkin lastenkodin käytettäväksi. Kun jäämistöstä oli vähennetty kaikki kulut, oli sen 
arvo 162 706 mk. Korkein oikeus oli hylännyt kaupungin kanteen, jolla yritettiin saada 
kaupungin haltuun 250 000 mk:n kauppahinnasta myyty osakehuoneisto. Valtuusto päät-
ti6), että kaupunki kiitollisuudella ottaa vastaan mainitun testamentatun omaisuuden 
ja että se hoidetaan testamentin määräyksen mukaisesti Ida Järvisen rahasto -nimisenä 
lahjoitusrahastona. Samalla valtuusto kehotti lastensuojelulautakuntaa esittämään, miten 
rahaston varat olisi käytettävä jonkin lastensuojelulautakunnan alaisen lastenkodin 
hyväksi. 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitystoimisto. Valtuusto päätt i7) 1) perustaa 1. 2. lukien työnvälitystoimistoon 
32. palkkaluokkaan kuuluvan apulaispsykologin viran ja 25. palkkaluokkaan kuuluvan 
toimentajan viran; 

2) lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien työnvälitystoimiston yhden 30. palkka-
luokkaan kuuluvan apulaisen viran, viisi 24. palkkaluokan toimentajan virkaa, yhden 23. 
palkkaluokan toimistoapulaisen viran, kuusi 20. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa, 
18. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran, yhden 20. palkkaluokan vahti-
mestarin viran, yhden 15. palkkaluokan ovenvartijan viran ja yhden 8. palkkaluokkaan 
kuuluvan lähetin viran; 

3) siirtää työnvälitystoimiston maatalousosaston osastonjohtajan viran 32. palkka-
luokasta 34. palkkaluokkaan; 

4) oikeuttaa työnvälityslautakunnan suorittamaan W. O. Ahtiolle, jos hänet nimite-
tään 29..palkkaluokan osastonhoitajan virkaan, henkilökohtaisena palkanlisänä 33. palk-
kaluokan mukaisen palkan ja 

5) vahvistaa työnvälitystoimiston edellä mainittujen viranhaltijain virkanimikkeet 
työnvälityslautakunnan esityksen mukaisesti. 

Sosiaaliministeriön palkkaosasto ilmoitti8) sosiaaliministeriön 12.2. hyväksyneen 
mainitun valtuuston päätöksen. 

Kvsto 24. 2. 165 §, ks. v:n 1950 kert. s. 51. — 2) Kvsto 22. 12. 1 047 §. — 3) S:n 20. 10. 
833 §. — 4) Ks s. 19. — 5) Kvsto 27. 1. 54 §. — 6) S:n 1. 12. 986 §. — 7) S:n 27. 1. 46 §, — 
8) S:n 24. 2. 145 §. 
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Edelleen päätettiin1) työnvälitystoimistoon perustaa 1.2. alkaen neljä 30. palkka-
luokkaan kuuluvaa ammatinvalinnanohjauksen assistentin virkaa. 

Vielä päätti2) valtuusto lakkauttaa 1.1. 1955 lukien työnvälitystoimiston yhden 25. 
palkkaluokkaan kuuluvan toimentajan viran ja perustaa samasta ajankohdasta lähtien 
toimistoon 30. palkkaluokkaan kuuluvan assistentin viran. 

Urheilu- ja retkeilytoimistoon päätettiin3) perustaa 1. 1. 1955 lukien 21. palkkaluok-
kaan kuuluva toimistoapulaisen virka. 

Jääkenttä-säätiön perustaminen. Valtuusto päätti4) oikeuttaa kaupunginhallituksen 
yhdessä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton, Työväen Urheiluliiton, Suomen Jääkiekko-
liiton—Finlands Ishockeyförbundin, Suomen Luisteluliiton ja Keinojää yhdistyksen 
kanssa ryhtymään toimenpiteisiin Jääkenttä-säätiö -nimisen säätiön perustamiseksi ja 
hyväksymään siihen tarvittavan säädekirjan ja tähän säädekirjaan liittyvät ko. säätiön 
säännöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa; 

oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään säätiön sääntöihin oikeusministerin 
mahdollisesti tarpeellisiksi harkitsemat tai muutoin välttämättömiksi osoittautuvat muu-
tokset, ei kuitenkaan mikäli ne koskevat säätiön edustajiston ja hallituksen kokoonpanoa; 

oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään käyttövaroistaan säätiön peruspääoman 
muodostamista varten tarpeellisen määrärahan, kuitenkin enintään 100 000 mk sekä sää-
tiön käyttövaroiksi korkeintaan 60 000 mk ja 

kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa tekemään esityksen anojayhdistyksen laadi-
tuttamasta karttapiirustuksesta lähemmin ilmenevän Töölön Pallokentällä sijaitsevan 
alueen luovuttamisesta Jääkenttä-säätiölle 25 vuoden ajaksi. 

Kalastuksen ja metsästyksen järjestely. Kaupunginhallituksen asettama komitea, joka 
oli harkinnut kalastussääntöjen uusimista, oli ehdottanut, että kalastuksen valvonta siir-
rettäisiin kiinteistölautakunnalta ja satamalautakunnalta urheilu- ja retkeilylautakun-
nalle. Tämän alaisuuteen olisi perustettava kalastuksen valvojan virka. Metsästyksen ja 
riistanhoidon suhteen olisi entinen käytäntö säilytettävä pääasiassa muuttumattomana 
paitsi ulkomerellä tapahtuva linnustus, joka siirrettäisiin urheilu- ja retkeilylautakunnan 
valvontaan. Valtuusto päätti5) ehdotuksen mukaisesti 1) vahvistaa kalastusta Helsingin 
kaupungin vesialueella koskevat määräykset; 2) tehdä urheilu- ja retkeilylautakunnan 
johtosääntöön tarvittavat muutokset ja lisäykset sekä samoin 3) tehdä urheilu-ja retkeily-
toimiston johtosääntöön ao. muutokset ja lisäykset sekä 4) perustaa toimiston retkeily-
osastoon 28. palkkaluokkaan ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan kalastuksenvalvojan viran 
1.9. alkaen; 5) myöntää yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista määrärahoista 
»Uusien virkojen palkat sekä palkankorotukset» em. viranhaltijan kertomusvuoden palkan 
suorittamiseen 133 880 mk ja 6) kumota voimassa olevat, v. 1890 vahvistetut kalastuksen 
harjoittamista kaupungin vesissä koskevat säännöt. 

Kumpulan avouimalan pukusuojien ym. rakennusten pääpiirustuksetjotka yleisten töi-
den lautakunta oli laadituttanut, päätettiin 6) hyväksyä sekä oikeutettiin rakennustoi-
misto heti aloittamaan rakennustyöt v:n 1953 talousarvion ao. tilillä olevan määrärahan 
puitteissa. 

Pukeutumis- ja peseytymissuojien rakentamista kaupungin urheilukentille, tarkoittava 
aloite. Vt Mehto ym. olivat tehneet mainittua asiaa koskevan aloitteen, joka päätettiin;7) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Aloite talviulkoilupaikan rakentamiseksi Käpylän Taivaskalliolle. Vt Kulonen ym. oli-
vat ehdottaneet8), että Taivaskalliolle rakennettaisiin taiviulkoilupaikka tarvittavine lait-
teineen varttunutta nuorisoa varten. Urheilu- ja retkeilylautakunta mainitsi lausunnos-
saan, että Taivaskalliolle kunnostettu kelkkamäki oli tarkoitettu nimenomaan varttu-
neemmalle nuorisolle ja aikuisille, vartiointi oli edellisenä talvena jatkunut iltaisin aina 
klo 23:een. Kysymys valaistuksen järjestämisestä kelkkamäkeen tulisi käsiteltäväksi v:n 
1955 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Valtuusto päätti9), ettei aloite asian tässä vai-
heessa antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Aloite urheilukentän rakentamiseksi Maunulan ja Pohjois-Haagan asuntoalueita varten. 

i) Kvsto 24. 2. 163 §. — 2) S:n 15. 9. 734 §. — 3) S:n 2. 6. 451 §. — 4) S:n t. 12; 987 §, 
kunn. as. kok. n:o 113. — 5) Kvsto 16. 6. 549, khn mtö n:o 12, kunn, as. kok. n:o 55 ja Helsingin 
kaupunkia koskevat asetukset s. 547. — ®) Kvsto 25. 8. 630 §. — 7) S:n 16. 6. 576 §. — 8) S:a 
31. 3. 290 §. — ·) S:n 1. 9. 685 §. 
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Aloitteessa, jonka vt Miettinen ym. tekivät, ehdotettiin, että ensi tilassa rakennutettaisiin 
ko. urheilukenttä. Aloite lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Maunulan lasten leikkikentän ja uima-altaan rakentamista koskeva aloite. Vt Miettinen 
ym. ehdottivat aloitteessaan, että keskeytyksissä olleet ko. leikkikentän ja uima-altaan 
rakentamistyöt saatettaisiin nopeasti loppuun. Aloite päätettiin 2) lähettää kaupungin-
hallituksen valmisteltavaksi. 

Keravanjoen veden puhdistamista, uimarannan ja pyykkilaiturin järjestämistä koskeva 
aloite. 1.10. 1952 olivat vt Lohikivi ym. tehneet aloitteen, missä esitettiin mm. seuraavaa: 
Ala-Tikkurilan Suutarinkylän ja Puistolan asukkaat käyttävät uintipaikkanaan Keravan-
jokea, sillä paikkakunnalla ei ole muualla uintimahdollisuutta. Veden pilaavat kuitenkin 
jatkuvasti maalaiskunnan puolella jokea toimivat tehtaat, jotka laskevat jätevetensä 
puhdistamatta ko. jokeen. Koska edellä mainittujenkin paikkakuntien väestölle olisi 
varattava uinti- ja virkistyspaikkoja kaupungin toimesta, olisi ryhdyttävä toimenpitei-
siin todettujen epäkohtien korjaamiseksi sekä varattava joen varrelta maa-alue uima-
rannan ja pyykkilaiturin rakentamista varten. Terveydenhoitolautakunta mainitsi, että 
Keravanjoen vesi oli saastunutta eikä täyttänyt luonnon uimavedelle asetettavia vaati-
muksia. Tähän oli syynä pääasiassa jokivarren asutus, jonka likavedet lasketaan puh-
distamatta jokeen. Terveydelliseltä kannalta hyväksyttävän uimarannan perustaminen 
vaatisi ainakin suurempien ranta-asutusalueiden viemärien ja likaveden puhdistuksen 
järjestämistä, mihin ei toistaiseksi ollut mahdollisuuksia. Yleisten töiden lautakunta selosti 
lausunnossaan Keravanjoen veteen kohdistuneita tutkimuksia, joissa oli todettu, että ko. 
vesi oli huomattavasti likaisempaa kuin Vantaanjoen vesi. Kun Keravanjoki on kummal-
lakin rannalla olevien laajojen asutusalueiden viemärivesien luonnollinen kokooja, on 
kyseenalaista, voidaanko löytää käytännöllistä ratkaisua veden enemmän saastumisen 
estämiseksi. Valtuusto päätti3), ettei aloite antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Suomenlinnaan ja Santahaminaan järjestettäviä retkeilyalueita koskeva aloite. Vt Modeen 
teki aloitteen 3. 9. 1952, jossa mainittiin, että kaupungin asukkaiden ulkoilualueiden ja 
kansanpuistojen tarve oli viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt, mistä syystä olisi ryh-
dyttävä neuvotteluihin ao. sotilasviranomaisten kanssa Suomenlinnan ja Santahaminan 
eräiden alueiden luovuttamisesta kansanpuistoiksi ja retkeilyalueiksi. Urheilu-ja retkeily-
lautakunnan sekä kiinteistölautakunnan antamien lausuntojen pohjalla, joissa periaat-
teessa kannatettiin aloitteentekijän ehdotusta, kaupunginhallitus mainitsi, että kysymys 
Suomenlinnan ja Santahaminan saattamisesta kaupungin haltuun on ollut vireillä useita 
kertoja, mm. jo v. 1918 oli asetettu komitea ko. asiaa selvittämään. Puolustusministeriöltä 
oli tiedusteltu, voitaisiinko ja millä ehdoilla puolustuslaitoksen hallinnassa olevista Suo-
menlinnan ja Santahaminan saarista erinäisiä osia luovuttaa kaupungin siviiliväestön 
ulkoilualueiksi. Tutkimuksen suoritettuaan puolustusministeriö kuitenkin ilmoitti, ettei 
kaupungin anomukseen voitu suostua, koska mainittujen alueiden luovuttaminen vaikeut-
taisi sotilaskoulutusta. Valtuusto päätti 4), ettei aloite antanut tällä kertaa aihetta enem-
piin toimenpiteisiin. 

Huopalahden ampumaratatoiminnan lopettamista koskeva aloite. Vt Miettinen ym. 
ehdottivat aloitteessaan, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin toimimaan niin, että 
ampumaratatoiminta loppuisi Huopalahdessa ja että toimitettaisiin tutkimus siitä, olisiko 
ryhdyttävä samanlaisiin toimenpiteisiin muihinkin ratoihin nähden. Aloite lähetettiin 5) 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kansanhuolto. Vt Öhman ym. olivat ehdottaneet6) aloitteessaan, että kaupunginhalli-
tusta kehotettaisiin ryhtymään valmistaviin toimenpiteisiin kaupungin kansanhuoltotoi-
minnan lopettamiseksi. Jo v:n 1953 lopulla kansanhuollon johtajalle oli annettu tehtä-
väksi suunnitella kansanhuoltotoimiston asteettaista purkamista. Valmistavan purkamis-
ohjelman, joka esitettiin tammikuun alussa, hyväksyivät sekä kansanhuoltolautakunta 
että sittemmin myös kaupunginhallitus. Kansanhuoltolautakunta esitti mielipiteenään, 
että sen ja kansanhuoltotoimiston toiminta voitaisiin lopettaa 1. 7. 1954 lukien ja että vii-
meinen jakelusäännöstelyn alainen tarvike, riisi, olisi vapautettava säännöstelystä tois-
arvoisena elintarvikkeena. Kansanhuoltotoiminnan lopettamista varten laadittu ohjelma 
voitiin sellaisenaan toteuttaa edellyttäen, että valtiovalta antaa ko. toiminnan lopullista 

!) Kvsto 31. 3. 287 §. — 2) S:n 31. 3. 288 §. — 3 ) S:n 5. 5. 362 §. — 4) S:n 10. 3. 214 §. — 
5) S:n 15. 9. 760 §. — 6) S:n 27. 1. 90 §. 
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purkamista tarkoittavat määräykset ja ohjeet. Niistä huolimatta supistetaan henkilökun-
taa ja luovutetaan tarpeeton toimistohuoneiston osa sekä kalusto asteittain ao. vastaan-
ottajille. Näin ollen valtuusto päätti*), ettei aloite antanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin. 

Kansanhuoltotoimiston toiminta oli lopetettu 1. 7. Koska ei ollut enää aihetta kansan-
huoltolautakunnankaan työn jatkamiseen, oli kaupunginhallitus kieltänyt sitä kokoontu-
masta 1. 7. jälkeen. Näin ollen valtuusto päätti 2) lakkauttaa kansanhuoltolautakunnan 
1. 9. lukien sekä vapauttaa lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet tehtävistään maini-
tusta ajankohdasta lähtien. 

Työttömyystöitä koskevia toimenpiteitä tarkoittavat aloitteet. Vt Enteen ym. aloitteessa 
ehdotettiin, että työtilaisuuksien lisäämistä tarkoittavien rakennustöiden aloittamiseen 
ryhdyttäisiin ensi tilassa. Aloite lähetettiin3) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 
Vt Miettisen ym. tekemässä aloitteessa 4) ehdotettiin, että työttömyystyömaiden työn-
tekijöille maksettaisiin samat palkat kuin vastaavilla vapailla työmailla, että ko. työt pi-
dettäisiin kaupungin hallussa sekä että käännyttäisiin valtiovallan puoleen mm. työstä 
erottamista koskevissa kysymyksissä. Yleisten töiden lautakunta ilmoitti lausunnos-
saan, että 15. 11. 1953 — 23. 1. 1954 välisenä aikana, jolloin työttömyystyöt olivat olleet 
käynnissä, oli sattunut 11 erottamistapausta, joista 9 juopottelun takia, yksi luvatta työ-
maalta poistumisen takia ja yksi sen johdosta, että asianomainen oli vieraspaikkakunta-
lainen. Valituksia epäoikeudenmukaisista ja mielivaltaisista erottamisista ei rakennus-
toimiston alaisilta työmailta ollut kertaakaan esitetty ko. aikana. Rakennustoimistolla oli 
kaikki työttömyystyöt omassa hallussaan. Valtioneuvosto oli antanut uuden päätök-
sen, jota oli noudatettava kaikissa työttömyystöissä 1. 3. lukien. Mainitun päätöksen mu-
kaan oli kuntien järjestämissä työttömyystöissä noudatettava samoja palkkaehtoja kausi-
luontoisia korotuksia huomioon ottamatta kuin vastaavanlaisissa kunnan muissa töissä. 
Yleensä työttömyystyöt olivat olleet kaupungin hallussa eräitä poikkeuksia lukuunotta-
matta. Valtuusto päätti5), ettei aloite antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Vt Vanhanen ym. olivat 2. 6. tehneet aloitteen6), missä ehdotettiin, että valtuusto 
kehottaisi kaupunginhallitusta jatkamaan työttömyystöitä niin kauan kuin niille työn-
tekijöille, jotka ovat työttömyystöissä, ei voida osoittaa uutta työpaikkaa tai ottaa kau-
pungin vakinaisiin töihin ja että työttömyyskortistoa ei toistaiseksi lopetettaisi. Kaupun-
ginhallitus huomautti, että Helsingin työvoimapiiri oli 22. 5. pyytänyt kaupunginhallituk-
sen toimenpiteitä työttömyyskortiston lopettamiseksi ensi tilassa siitä syystä, että työlli-
syystilanne yleensä ja erikoisesti Etelä-Suomessa oli nopeasti parantunut. Useat kunnat 
olivat tällöin jo lopettaneet työttömyyskortistojen pidon ja muutkin tulisivat tekemään 
sen toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päätti 26. 5. että työasiainlauta-
kunnan pitämä työttömyyskortisto oli lopetettava 15. 6. ja että työttömyystyöt lopetet-
taisiin rakennustoimiston lähemmin esittämässä järjestyksessä kuitenkin siten, että kaikki 
työt lopetettaisiin kesäkuun kuluessa .Tämän mukaisesti lopetettiin kaupungin viimeiset 
käynnissä olleet työttömyystyöt 25. 6., jolloin työssä oli enää alle 70 henkilöä. Tällöin 
eroamaan joutuneet sijoittuivat ilmeisesti varsin nopeasti vapaille työmarkkinoille, joten 
työttömyystöiden lopettaminen ei tuottanut heille haittaa. Valtuusto päätti7), ettei 
aloite antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Vt Backman vm. ehdottivat aloitteessaan, että v:n 1955 talousarvioon merkittäisiin 
vähintään 350 milj. mk työttömyydestä johtuvien menojen peittämiseksi. Aloite lähetet-
tiin 8) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Vt Hakulinen ym. ehdottivat aloitteessaan, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin niiden 
töiden luetteloimiseksi, jotka oli välttämättä suoritettava ja joita voitaisiin tehdä talvi-
kauden 1954/55 työttömyystöinä. Lisäksi ehdotettiin määrärahojen varaamista talous-
arvioon työttömyyden torjumista varten sekä neuvottelujen käymistä siitä, että ko. 
määrärahoja voitaisiin kävttää sellaisiin töihin, jotka kaupungin kannalta olivat välttä-
mättömiä ja kiireellisiä. Aloite lähetettiin 9) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kulosaaren entisen paloaseman käyttäminen nuorisotalona. Kiinteistölautakunta oli 
varannut Kulosaaren entisen paloaseman käytettäväksi nuorisotalona. Tämä pystyi tois-

!) Kvsto 10. 3. 213 §. — 2) S:n 25. 8. 629 §. — 3) S:n 13. 1. 31 — 4) S:n 13. 1. 30 §. — 
5) S:n 31. 3. 264 §. — 6) S:n 2 6. 478 §, — 7) S:n 1. 9. 687 §. — 8) S:n 19. 5. 430 §. — 9) S:n 
16. 6. 575 §. 
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täiseksi tyydyttämään alueen kahdeksan eri nuorisojärjestön huoneistotarpeen, niin ettei 
sinne tarvinnut suunnitella erillistä nuorisotaloa. Nuorisotyölautakunta oikeutettiin1) 
ylittämään kertomusvuoden talousarvion ao. lukuun kuuluvia määrärahoja vahtimestarin 
palkkausta, lämmitystä, kaluston hankintaa ja muita menoja varten tarvittavilla mää-
rillä. 

Vallilaan suunnitellun nuorisotalon rakentamista koskeva aloite. Vt Laine ym. ehdotti-
vat aloitteessaan, että valtuusto kehottaisi kaupunginhallitusta merkitsemään v:n 1955 
talousarvioon tarpeellisen määrärahan Vallilaan suunnitellun nuorisotalon rakentamista 
varten. Aloite lähetettiin 2) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi, 

Munksnäs Scoutvänner -nimisen yhdistyksen avustaminen. Yhdistykselle päätettiin 3) 
myöntää 200 000 mk:n suuruinen avustus yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista kerhohuoneiston rakentamistöiden 
loppuunsaattamista varten. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Suomenkieliset kansakoulut. Kansakoulujen johtokunta oli ilmoittanut, että kaupungin 

kansakoululaitoksen nopean ja voimakkaan kasvun vuoksi useat sivukouluina toimin-
tansa aloittaneet koulut olivat suurentuneet huomattavasti tai sitten pääkoulustaan kau-
kana sijaitsevina osoittautuneet vaikeasti hoidettaviksi. Tästä syystä aikaisemmin tarkoi-
tuksenmukainen apulaisjohtajajärjestelmä ei enää eräiden sivukoulujen kohdalla vastan-
nut tarkoitustaan. Näin ollen valtuusto oikeutti 4) suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan itsenäistämään seuraavat sivukoulut 1. 8. 1954 lukien: Oikokadun, Alppikatu l:n, 
Nuottapolun, Katajanokan, Länsi Kaivopuisto 2:n, Dagmarinkatu 3:n, Mellunkylän, 
Kaarelan, Vallisaaren ja Isosaaren koulut; 

asettamaan apulaisjohtajat samasta päivämäärästä lähtien seuraaviin kouluihin: Kal-
liola-Sturenkatu 4:n, Merimiehenkatu 12:n, Koiton talossa ja Tehtaanpuiston Yhteis-
koulussa toimiviin kouluihin sekä ylittämään mainittua tarkoitusta varten suomenkielis-
ten kansakoulujen tilillä Muut palkkamenot olevaa määrärahaa 133 004 mk. 

Valtuusto päätti 5), että koulukotien tarkkailuluokilla älköön yhdessä opetettako 
yleensä enempää kuin 20 oppilasta. 

Milloin yhdessä opetettavien lasten lukumääräluku vuoden alussa on 20:tä suurempi, 
perustettakoon uusi opettajan virka. 

Milloin opetusryhmän oppilaiden lukumäärä lukukauden aikana nousee yli 20: n mutta 
ei yli 30:n, pidettäköön se yhtenä, mutta silloin olkoon sallittua jakaa ryhmä kahtia ylä-
kansakoulussa äidinkielen, laskennon ja käsityön opetuksessa sekä jatkokoulussa käsitöi-
den, ammattipiirustuksen, luonnonopin ja fysiikan opetuksessa. 

Myöskin oikeutettiin6) kansakoulujen johtokunta palkkaamaan 1. 9. lukien apulaisjoh-
tajat Lauttasaaren vanhaan kouluun, Meilahden Yhteiskoulussa toimivaan kouluun ja 
Etelä-Kaarelan kouluun sekä ylittämään suomenkielisten kansakoulujen palkkiotilillä 
olevaa määrärahaa 24 300 mk ko. apulaisjohtajien palkkioiden maksamista varten 1.9. — 
31. 12. 1954 väliseltä ajalta. 

Valtuusto päätti7) perustaa 1.1. 1955 lukien seuraavat uudet virat: suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan alaiseen kansakoulujen kasvatusneuvolaan 

a) 33. palkkaluokkaan kuuluvan psykologin viran pätevyysvaatimuksena filosofian 
tai kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, jossa on psykologian sekä kasvatus- ja opetus-
opin tai erityiskasvatusopin korkein arvosana, soveltuvuus kasvatusneuvolatyöhön sekä 
perehtyneisyvs kansakoululaitoksen toimintaan, 

b) kaksi 26. palkkaluokkaan kuuluvaa sosiaalitarkkailijan virkaa pätevyysvaatimuk-
sena sosiaaliministeriön hyväksymä kasvatusneuvolan sosiaalityöntekijäin pätevyys ja 
perehtyneisyys henkilökohtaiseen huoltotyöhön ja 

c) 20. palkkaluokan toimistoapulaisen viran; 
määrätä kasvatusneuvolain virkojen täyttämisen kaupunginhallituksen tehtäväksi; 

l) Kvsto 2. 6. 460 §. — 2) S:n 31. 3. 292 §. — 3) S:n 15. 9. 743 §. — 4 ) S:n 14. 4. 314 §. — 
5) S:n 2. 6. 458 §. — 6) S:n 20. 10. 827 §. — 7) S:n 16. 6. 530 §, 1. 9. 668 §. 


