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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 §. 
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määrätä em. pätevyysvaatimukset koskemaan myös aikaisemmin perustettuja vastaa-
via vihkoja niiden joutuessa avoimiksi; 

kellottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa merkitsemään v:n 1955 talous-
arvioehdotukseensa tarpeelliset määrärahat harjoittelijoiden ja valvojien palkkaamiseen 
sekä teknillisten välineiden hankkimiseen kasvatusneuvolaan sekä 

kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntia huolehtimaan, että sen alaisissa 
kasvatusneuvoloissa palvelevien viranhaltijain vuosilomaoikeus koulutoimen keskeytyk-
sestäkin huolimatta järjestetään virkasäännön määräysten mukaisesti. 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin 1) vielä perustaa kaksi 31. palkkaluokkaan 
kuuluvaa puhevikaisten lasten opettajan virkaa 1.8. lukien. 

Edelleen valtuusto päätti2) perustaa 1. 9. lukien kaksi uutta 25. palkkaluokkaan 
kuuluvaa kouluhoitajan virkaa suomenkielisiin kansakouluihin sekä myöntää ao. tililtä 
239 200 mk uusien virkojen palkkausta varten. 

Kansakoulujen korvapoliklinikan korvahoitajan virka päätettiin 3) siirtää 24:nnestä 25. 
palkkaluokkaan 1.1. 1955 lukien. 

Valtuusto päätti 4) perustaa kansakoulujen korvapoliklinikkaan toisen, niinikään 25. 
palkkaluokkaan kuuluvan hoitajan viran 1.1. 1955 lukien. 

Valtuusto päätti5) kehottaa kaupunginhallitusta palkkaamaan kaksi opetuksenohjaa-
jaa suomenkielisiin kansakouluihin kevätlukukaudeksi 1955 sekä ensi tilassa ryhtymään 
toimenpiteisiin kolmannen tarkastajan viran perustamiseksi, jonka viran, ottaen huo-
mioon myös alakansakoulutyön toiminnan tehostamisen tärkeyden, tulisi olla naistarkas-
tajan virka, sekä 

vahvistaa opetuksenohjaajien pätevyysvaatimukseksi yläkoulun opettajan kelpoi-
suuden sekä hyvän perehtyneisyyden omaan alaansa ja neuvontatyöhön. 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin6) perustaa 1.1. 1955 lukien 23. palkka-
luokkaan kuuluva veistokalustonhoitajan virka. 

Lauttasaaren, Pakilan ja Pitäjänmäen kansakouluihin päätettiin 7) perustaa 1.1. 1955 
lukien vahtimestarin ja talonmieslämmittäjän virka kuhunkin. Kaikki ko. virat kuuluivat 
21. palkkaluokkaan. 

Oppivelvollisten lasten luettelon hoitajan virka päätettiin 8) siirtää 20. palkkaluokasta 21. 
palkkaluokkaan syyskuun alusta lukien, koska oppilasmäärän suuren lisääntymisen 
vuoksi työmäärä ja myöskin vastuu luettelon hoitajan kohdalla vastaavasti olivat 
kasvaneet. Lisäksi valtuusto myönsi ao. tililtä 3 300 mk korotuksen suorittamista 
varten. 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Valtuusto päätti 9) 
perustaa 1. L 1956 lukien seuraavat uudet virat: ruotsinkielisten kansakoulujen johto-

kunnan ^alaiseen ruotsinkieliseen kasvatusneuvolaan 
41. palkkaluokkaan kuuluvan psykiatrin viran pätevyysvaatimuksena hermo- ja mieli-

tauteihin erikoistuminen ja perehtyneisyys lastenpsykiatriaan sekä ruotsinkielen täydelli-
nen hallitseminen ja suomenkielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, 

33. palkkaluokkaan kuuluvan psykologin viran pätevyysvaatimuksena edellä mainittu 
kandidaattitutkinto,, soveltuvuus kasvatusneuvolatyöhön ja perehtyneisyys kansakoulu-
laitoksen toimintaan sekä ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito että suomen-
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, 

26. palkkaluokkaan kuuluvan sosiaalitarkkaajan viran pätevyysvaatimuksena sosiaali-
ministeriön hyväksymä kasvatusneuvolan sosiaalityöntekijän pätevyys ja perehtyneisyys 
henkilökohtaiseen huoltotyöhön sekä ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito että 
suomenkielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito ja 

20. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran, jonka haltijalta vaaditaan ruot-
sinkielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito sekä suomenkielen tyydyttävä 
suullinen taito; 

määrätä edellä mainitut pätevyysvaatimukset koskemaan myös aikaisemmin perus-
tettuja vastaavia virkoja niiden joutuessa avoimiksi sekä 

kehottaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia huolehtimaan, että sen alaisissa 

*) Kvsto 31. 3. 258 §. — 2 ) S:n 14. 4. 305 §. — 8) S:n 1. 9. 673 §. — 4) S:n 20. 10. 825 § . — 
5) S:n 19. 5. 413 §, 1. 9. 700 §. — 6) S;n 1, 9. 672 §. — 7) S:n 25. 8. 621 §. — 8) S:n 16.~6. 
521 §. — ·) S;n 1. 9. 668 §. 
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kasvatusneuvoloissa palvelevien viranhaltijain vuosilomaoikeus koulutoimen keskeytyk-
sestäkin huolimatta järjestetään virkasäännön määräysten mtikaisesti. 

Koulutalot, rakennus- ja muutostyöt. Valtuusto päätti1) hyväksyä yleisten töiden lauta-
kunnan laadituttamat luonnospiirustukset Hesperian (Etu-Töölön) uutta kansakoulua 
varten sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa pääpiirustuksia laatiessaan ottamaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ja palo-
lautakunnan huomautukset. 

Samaten päätettiin 2) hyväksyä rakennusviraston talorakennusosaston laatimat Hes-
perian kansakoulun yläkoulurakennuksen pääpiirustukset, kehottaa yleisten töiden 
lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin yläkoulun rakennussuunnitelman toteuttamiseksi 
sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunta suorittamaan louhimistöitä sekä ylä- että ala-
koulurakennuksia varten ennen alakoulurakennuksen piirustusten lopullista hyväksymistä 
käyttäen tarkoitukseen tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan tilillä Uudet 
kansakoulurakennukset olevaa määrärahaa. Samalla valtuusto oikeutti kaupunginhalli-
tuksen tekemään pääpiirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt muutokset. 

Vielä hyväksyttiin3) 10.8. päivätyt, rakennusviraston talorakennusosaston laatimat 
Hesperian kansakoulun alakoulurakennuksen pääpiirustukset n:o 442/21—28; samalla 
valtuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan aloittamaan tämän koulutalon rakennus-
työt kertomusvuonna käyttäen tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
tilillä Uudet kansakoulurakennukset olevaa yhteismäärärahaa sekä oikeutti kaupungin-
hallituksen tarvittaessa hyväksymään pääpiirustuksiin mahdollisesti tehtävät pienehköt 
muutokset. 

Tuuletuslaitteiden hankkimista varten Käpylän alakoulun juhlasaliin valtuusto myön-
si 4) 2.4 5 milj. mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 
Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten. 

Yleisten töiden lautakunnan esittämä suunnitelma ja kustannusarvio Tehtaankadun 
kansakoulun muutos- ja korjaustöistä hyväksyttiin5). Samalla valtuusto myönsi tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 16 milj. 
mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi suunnitelman toteuttamisesta kertomus-
vuonna aiheutuviin menoihin. 

Valtuusto päätti 6) hyväksyä Puutalo Oy:n laatimat, 28. 9. päivätyt Etelä-Kaarelan 
kansakoulun pääpiirustukset ja oikeutti kaupunginhallituksen hyväksymään piirustuk-
siin myöhemmin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset. 

Lauttasaaren uuden kansakoulun siipirakennuksen uudet luonnospiirustukset päätet-
tiin7) hyväksyä. Samalla kaupunginhallitusta kehotettiin merkitsemään v:n 1955 talous-
arvioehdotukseen ko. rakennuksen rakentamiseen tarvittava määräraha. 

Samoin päätettiin8) hyväksyä Lauttasaaren uuden kansakoulun korttelin n:o 31113 
tontille n:o 1 rakennettavan siipirakennuksen pääpiirustukset. Samalla valtuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen hyväksymään piirustuksiin myöhemmin mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvat pienehköt muutokset. 

Edelleen valtuusto päätti 9) hyväksyä rakennusviraston talorakennusosaston laati-
mat piirustukset Pakilan vanhan kansakoulun muuttamisesta jatkokouluksi sekä kehottaa 
kaupunginhallitusta merkitsemään v:n 1955 talousarvioehdotukseensa suunnitelman to-
teuttamiseksi tarvittavan määrärahan. 

Valtuusto myönsi10) 2 150 000 mk käyttövaroistaan Edeltä arvaamattomia pääoma-
menoja varten yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Tapanilan ylä- ja alakansakou-
luihin asennettavia vesijohtopisteitä varten. 

Valtuusto myönsi11) tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista 
em. käyttövaroistaan 1.9 4 milj. mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi vesi- ja 
viemärijohtojen asentamiseen Tapaninkylän ruotsinkielisen yläkansakoulun koulutaloon 
vesilaitoksen eh dotuksen mukaisesti. 

Mellunkylän kansakoulutalon ja terveysneuvolan rakentamista koskeva aloite. Vt Meltti 
ym. ehdottivat tekemässään aloitteessa11), että ryhdyttäisiin kiireellisesti toimenpiteisiin 
uuden kansakoulutalon ja siihen yhdistettävän terveysneuvolan aikaansaamiseksi Mel-

l) Kvsto 16. 6. 538 §. — *) S:n 16. 6. 539 §. — 3) S:n 15. 9. 744 §. —4) S:n 14. 4. 316 '§.— 
*) S:n 16. 6. 540 §. — ·) S:n 22. 12. 1 050 §. — 7) S:n 25. 8. 636 §. — 8) S:n 1. 12. 992 §. — 
·) S;n 25. S, 637 §. — ·) Sm 14. 4. 315 §. — 10) S:n 25. 8. 638 §. — S;n 10f 232 §. 
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lunkylään ja että v:n 1955 talousarvioon merkittäisiin määräraha ko. koulun rakennus-
töiden aloittamista varten. Asemakaava-osasto ilmoitti, että ko. alueen asemakaavoituk-
sesta parhaillaan tehtiin luonnoksia ja niihin oli koulutontti jo merkitty. Koulurakennus-
komitean mielestä oli kuitenkin parasta odottaa seudun asemakaavan valmistumista ja 
tonttikysymysten selvittelyä ennenkuin ryhdytään uutta koulutaloa suunnittelemaan. 
Kaupunginhallitus ehdotti, ettei aloite antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin. Valtuusto 
hyväksyi1) kaupunginhallituksen ehdotuksen sekä päätti samalla kehottaa kaupungin-
hallitusta tutkituttamaan oppilaiden kuljetusmahdollisuuksien parantamista ja ryhty-
mään sen mukaisiin toimenpiteisiin. 

Johan Gustaf Wilckmanin rahaston lakkauttaminen. Kaupungille oli v. 1900 tehtv lah-
joitus, jonka varat oli tarkoitettu kävtettäväksi ruokinta-avustusten jakamiseen Valli-
lan, Toukolan, Kallion ja Snellmaninkadun kansakoulun oppilaille. Kun kouluruokailu 
nykyisin oli järjestetty siten, että se käsitti kaikki koululapset, ei ko. rahastolla enää 
muuttuneissa oloissa ollut alunperin tarkoitettua käyttöä. Koska testamentissa ei ollut 
määrätty, että varat on hoidettava eri rahastona, päätti2) valtuusto lakkauttaa Johan 
Gustaf Wilckmanin testamenttivaroilla perustetun rahaston, jonka pääoma-arvo oli 
15 300 mk ja siirtää rahaston pääoman kaupungin varoihin tulona yleisen kunnallishal-
linnon osaston sekalaisten yleisten tulojen tilille Sekalaista. 

Työväenopistot. Korkein luentopalkkio, joka työväenopistoissa oli maksettu eräistä 
erikoisluennoista, oli ollut 3 300 mk. Koska näin alhaista korvausta vastaan ei voitu saada 
todella hyviä luennoitsijoita, päätti3) valtuusto korottaa työväenopistoissa pidettävän 
erikoisluennon ylimmän palkkion 4 000 mk:aan. 

Valtuusto päätti 4) lakkauttaa 1.1.1955 lukien suomenkielisen työväenopiston 15. palk-
kaluokkaan kuuluvan taloudenhoitajan viran ia ruotsinkielisen työväenopiston 5. palk-
kaluokan taloudenhoitajan viran. Samalla valtuusto päätti perustaa mainitusta ajan-
kohdasta lähtien suomenkieliseen työväenopistoon taloudenhoitajan palkkioviran, jossa 
kuukausipalkkio oli 22 000 mk ja ruotsinkieliseen työväenopistoon taloudenhoitajan palk-
kioviran, jossa kuukausipalkkio oli 15 000 mk. 

Ruotsinkielisen työväenopiston rakentamista koskeva aloite. Vt Modeen ym. ehdottivat 
aloitteessaan, että kaupunginhallitus ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin ruotsinkielisen 
työväenopiston rakennussuunnitelmien toteuttamiseksi ja varaisi v:n 1955 talousarvioon 
tarkoitukseen tarvittavan määrärahan. Aloite lähetettiin5) kaupunginhallituksen val-
misteltavaksi. 

OpHkoulutontin varaamiseksi Maunulan alueelta olivat vt Miettinen ym. tehneet aloit-
teen, joka päätettiin 6) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kotityökorvauksen suorittaminen ammattikoulujen opettajille. Ammattiopetuslaitosten 
johtokunta oikeutettiin 7) maksamaan ammattikoulujen opettajille kertomusvuoden alusta 
lukien kotityökorvausta kansalaistiedon ja kaavapiirustuksen opetuksesta sekä kirjapaino-
koulun ladontaluonnosteluvihkojen tarkastuksesta; samalla ko. johtokunta oikeutettiin 
ylittämään ao. tileillä olevia määrärahoja tarvittavin määrin. 

'Valtuusto päätti8), että valmistavien ammattikoulujen opettajien virat siirretään 
1.1.1954 lukien nykyisiä yhtä palkkaluokkaa korkeampaan palkkaluokkaan kuitenkin 
niin rajoitettuna, että korotettu palkka maksetaan vain niille opettajille, jotka ovat amma-
tillisesti päteviä ja sen lisäksi hankkineet kauppa- ia teollisuusministeriön määräämän 
pedagogisen pätevyyden sekä niille vanhoille opettajille, jotka korkean ikänsä vuoksi eivät 
ole päässeet pedagogisille kursseille. 

Samalla valtuusto myönsi 1 milj. mk yleisen kunnallishallinnon pääluokan käyttö-
varoistaan nähden korotusten kertomusvuonna aiheuttamiin menoihin. 

Valmistava poikien ammattikoulu. Valtuusto päätti9) hyväksyä esitetyn, 40 oppilasta 
käsittävän rakennusosaston perustamisen poikien ammattikouluun sekä perustaa kaksi 31. 
palkkaluokkaan kuuluvaa ammattitvönopettajan virkaa 1. 8. alkaen. 

Valtioneuvosto ilmoitti10) 21. 10. päättäneensä myöntää kaupungille luvan laajentaa 
valmistavaa poikien ammattikoulua perustamalla sanottuun kouluun rakennusosaston. 

Poikien ammattikoulun kahden toimistoapulaisen viran palkkauksen tarkistamisesta 

*) Kvsto 5. 5. 371 §. — 2) S:n 25. 8. 635 §. — 
5) S:n 19. 5. 431 §. — 6) S:n 15. 12. 1 033 §. — 
9) S:n 19. 5. 412 ••§. — **) S:n 17. 11. 907 §. 

3) S:n 14. 4. 307 §. — 4) S:n 20. 10. 821 §. — 
7) S:n 5. 5. 370 §. — 8) S;n 16. 6, 522 §, — 
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oli valtuusto tehnyt päätöksen 7. 10. 1953. Sosiaaliministeriö oli vahvistanut1) päätöksen 
29. 10. 1953. 

Valtuusto oikeutti2) ammattiopetuslaitosten johtokunnan ylittämään kertomus-
vuoden talousarviossa valmistavan poikien ammattikoulun kaluston hankintatilillä ole-
vaa määrärahaa 45 milj. mk koneitten ja kaluston hankintaa varten poikien uuteen 
ammattikouluun, mikä summa oli otettava vähennyksenä huomioon merkittäessä määrä-
rahaa v:n 1955 talousarvioon vastaavaan tarkoitukseen. 

Familjen Alex. Ärts Stiftelse -nimisen säätiön lahjoitus. Säätiö luovutti kaupungille 
100 000 mk hallittavaksi erityisenä, Alex. Ärts stipendiefond -nimisenä rahastona sillä 
ehdolla, että vähintään 1 % lahjoitettujen varojen tuotosta on lisättävä pääomaan ja 
jäännös sanotusta tuotosta luovutettava ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettä-
väksi stipendeinä valmistavan tyttöjen ammattikoulun oppilaille ja on jako toimitettava 
puoleksi kumpaakin kieliryhmää varten. Jos ammattikoulu tulevaisuudessa jaetaan kah-
tia, jaetaan rahasto kahteen yhtä suureen osaan. Valtuusto päätti3) kiitollisena ottaa 
vastaan lahjoituksen. 

Aloite lautakunnan asettamiseksi tyttöjen ammattikoulua varten. Vt Bruun ym. ehdotti-
vat aloitteessaan, että valtuusto kehottaisi kaupunginhallitusta selvittämään mahdolli-
suudet erityisen lautakunnan asettamisesta tyttöjen ammattikoulua varten. Aloite lähe-
tettiin 4) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Grafiikan hankkimista kaupungin kouluihin koskeva aloite, ks.s. 
Svenska Köpmannaskolan i Helsingfors -nimisen koulun avustaminen. Valtuusto päätti5) 

myöntää yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 150 000 
mk:n suuruisen avustuksen mainitulle koululle liikeapulaisosaston v. 1954 aiheuttamien 
kustannusten peittämiseksi. 

Gustaf Pauligin lahjoitusrahaston sääntöjen muuttaminen. Rouva B. Paulig oli v. 1907 
lahjoittanut kaupungille 50 000 mk rahastoksi, jonka korkovarat oli vuosittain annettava 
jollekin nuorelle miehelle ulkomailla tapahtuvaa liikealan opiskelua varten. Kahden in-
flaation jälkeen rahaston pääoman ja tuoton merkitys oli siinä määrin vähentynyt, 
että oli harkittu rahaston sääntöjen muuttamista siten, ettei korkovaroja tarvitsisi jakaa 
vuosittain eikä ulkomailla oleskelun pituutta enää määrättäisi vuoden pituiseksi. Kun 
lahjoittajan omaisten taholta ei vastustettu sääntöjen muuttamista, päätti 6) valtuusto 
vahvistaa Gustaf Pauligin lahjoitusrahaston käyttöä koskevat määräykset seuraaviksi: 

kun korkovaroja on kertynyt niin paljon, että apuraha voidaan jakaa, on kaupungin-
hallituksen ilmoitettava siitä Helsingissä toimivien kauppakorkeakoulujen rehtoreille; 
hakemusasiakirjoihin on liitettävä matkasuunnitelma; kauppakorkeakoulujen rehtorien 
tehtyä ehdotuksensa määrää kaupunginhallitus sen henkilön, joka harkitaan parhaiten 
ansioituneeksi saamaan avustuksen; opintomatka on aloitettava viimeistään puoli vuotta 
avustuksen jakamisen jälkeen; avustuksen saajan on opintomatkansa jälkeen puolen vuo-
den kuluessa matkalta palattuaan jätettävä kaupunginhallitukselle matkakertomus. 

Uusien opetus- ja perhepesuloiden järjestämistä koskeva aloite. Vt Meltti ym. olivat 
tehneet 10. 2. aloitteen7), missä ehdotettiin, että valtuusto kehottaisi kaupungin-
hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin uusien perhepesuloiden aikaansaamiseksi kanta-
kaupunkiin ja esikaupunkeihin. Kotitalouslautakunta mainitsi lausunnossaan, että 
periaatteessa se kannatti koneistettujen pesuloiden aikaansaamista, koko kaupunki-
alueelle. Näiden laitosten perustamis- ja käyttökustannukset olivat kuitenkin niin suuret, 
että kannattavaisuusnäkökohdat oli tarkoin tutkittava, ennenkuin uusia perhepesuloita 
ryhdyttiin perustamaan, muuten toistuisivat useat niistä virheistä ja puutteellisuuksista, 
joita oli tehty edellisiä perhepesuloita suunniteltaessa. Pesuloiden vuokrakysymys vai-
kutti ratkaisevasti niiden kannattavaisuuteen. Lautakunta oli asettanut keskuudestaan 
jaoston tutkimaan kysymystä koko laajuudessaan. Rakennusviraston talorakennusosas-
ton tutkittavana oli kunnallisen suurpesulan aikaansaaminen. Erinäisiä alustavia selvit-
telyjä oli jo suoritettu, mutta muuten oli kysymyksen valmistelu vielä keskeneräinen. 
Valtuusto päättikin8), ettei aloite tällä kertaa antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Lastentarhat ja -seimet. Valtuusto päätti9) vakinaistaa 1.1. 1955 lukien Alku-lasten-

!) Kvsto 27. 1. 37 §. —2) S:n 20. 10. 852 §. —3) S:n 19. 5. 410 §. — 4) S:n 1. 12. 1 013 §. — 
5) S:n 1. 9. 702 §. — «) S:n 27. 1. 52 §. —7) S:n 10. 2. 140 §. — «) S:n 1. 9. 686 §. — 9) S:n 
19. 5. 399 §. 
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tarhassa toimineen tilapäisen lastentarhan puolipäiväosaston ja Katajanokan lastentar-
hassa toimineen iltapäiväosaston toiminnan; 

perustaa 1.1. 1955 lukien lastentarhoihin kaksi 26. palkkaluokkaan kuuluvaa lasten-
tarhanopettajan virkaa ja yhden 11. palkkaluokkaan kuuluvan lastentarha-apulaisen 
viran sekä lastentarhain toimistoon yhden 18. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulai-
sen viran. 

Alppimajan lastenseimen toiminta päätettiin periaatteessa laajentaa 30 lasta käsit-
täväksi; kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan lautakunnan esittämin ehdoin 
Asunto Oy. Helsinginkatu 28 -nimiseltä yhtiöltä 102 m2:n suuruinen huoneisto talosta 
Helsinginkatu 28 sekä lisäksi suunnitteilla olevasta talosta Helsinginkatu 30 noin 80 m2:n 
suuruinen huoneistotila; lisäksi päätettiin myöntää 1 064 977 mk kiinteistölautakunnan 
käytettäväksi ensiksi mainitun huoneistotilan lastenseimen tarpeisiin soveltuvaksi raken-
tamisesta johtuvia lisäkustannuksia vastaavan vuokran suorittamiseksi etukäteen; lasten-
tarhain lautakuntaa kehotettiin tekemään aikanaan esitys Alppimajan lastenseimen toi-
minnan laajentamisen johdosta tarpeellisten virkojen perustamisesta ja määrärahojen 
myöntämisestä. 

Mainitun lastenseimen laajennettu toiminta oli laskettu voitavan aloittaa syksyllä 
1955. Tästä syvstä valtuusto päätti 2) perustaa lastenseimeä varten 1. 8. 1955 lukien yhden 
15. palkkaluokkaan kuuluvan lastenhoitajan viran sekä kehottaa lastentarhain lautakun-
taa merkitsemään v:n 1955 talousarvioehdotukseensa Alppimajan lastenseimen laajennet-
tua toimintaa varten tarpeelliset määrärahat. 

Päijänteentien lastentarhan ia -seimen toiminnan aloittamiseksi valtuusto päätti 3) 
perustaa kaupungin lastentarhoja ja -seimiä varten 1. 8. lukien viisi 26. palkkaluokkaan 
kuuluvaa lastentarhanopettajan virkaa, yhden 26. palkkaluokkaan kuuluvan lastensei-
menppettajan viran, yhden 14. palkkaluokkaan kuuluvan keittäjän viran, yhden 15. palk-
kaluokkaan kuuluvan lastenhoitajan viran ja yhden 11. palkkaluokkaan kuuluvan lasten-
tarha-apulaisen viran; 

myöntää edellä mainittuien viranhaltijain kertomusvuoden palkkauksen suorittamista 
varten 1 222 750 mk ao. tililtä lastentarhain lautakunnan käytettäväksi ja 

myöntää 4 274 770 mk yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista yleisistä 
käyttövaroistaan lastentarhain lautakunnan käytettäväksi Päijänteentien lastentarhan 
ja -seimen toimintaa varten kertomusvuonna. 

Ruoholahteen päätettiin 5) perustaa uusi lastentarha; kiinteistölautakuntaa kehotettiin 
vuokraamaan talosta Ruoholahdenkatu 18 noin 205 m2:n suuruinen huoneisto ja virka-
asennoksi sopiva yksiö kiinteistölautakunnan esittämin ehdoin lastentarhaa varten; edel-
leen päätettiin ko. tarkoitusta varten perustaa lastentarhoihin 1. 8. 1955 lukien kolme 
26. palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhanopettajan virkaa, yksi 12. palkkaluokkaan 
kuuluva talousapulaisen virka ja yksi 11. palkkaluokan lastentarha-apulaisen virka; vielä 
päätti valtuusto kehottaa lastentarhain lautakuntaa merkitsemään v:n 1955 talousarvio-
ehdotukseensa tarpeelliset määrärahat uuden lastentarhan perustamista ja toimintaa 
varten. 

Maunulan lastentarhan ja -seimen toimintaa päätettiin6) laajentaa tilapäisesti 1.1. 
1955 lukien, lastentarhaa yhdellä 25 lapsen iltapäiväosastolla ja lastenseimeä 10 hoitopai-
kalla. Lisäksi valtuusto kehotti kaupunginhallitusta merkitsemään v:n 1955 talousarvio-
ehdotukseensa lastentarhan ja -seimen laajennettua toimintaa varten tarpeelliset määrä-
rahat. 

Valtuusto päätti 6) perustaa Pohjois-Haagan lastentarhan; perustaa kaupungin lasten-
tarhoja varten 1. 8. lukien kolme 26. palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhanopettajan 
virkaa ja yhden 12. palkkaluokkaan kuuluvan talousapulaisen viran: myöntää mainittu-
jen viranhaltijain kertomusvuoden palkkauksen suorittamiseen 558 350 mk ao. tililtä las-
tentarhain lautakunnan käytettäväksi. 

Lauttasaaren Yksityisen Päiväkodin Kannatusyhdistyksen avustaminen. Valtuusto 
päätti7) mvöntää yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista yleisistä käyttö-
varoistaan 700 000 mk lastentarhain lautakunnan käytettäväksi mainitun päiväkodin toi-
minnan tukemiseen tilitystä vastaan edellyttäen, että laitos antaa etusijan hoitopaikkojen 

!) Kvsto 5. 5. 359 §. — 2) S:n 1. 9. 667 §. — 3) S:n 14. 4. 311 §. —4) S:n 16. 6. 526 §. — 
«) S:n 17. 11. 927 §.—·) S:n 14. 4. 310 §. — 7 ) S:n 19. 5. 404 §. 
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ensisijaisessa tarpeessa oleville lapsille ja että laitos avataan tarvittaessa viimeistään 
kello 7. 

Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen lastentarhatoiminnan tukeminen. Lastentar-
hain lautakunta oikeute t t i inyl i t tämään kertomusvuoden talousarvion ao. tilillä olevaa 
määrärahaa 62 100 mk lisäavustuksen myöntämiseksi mainitun yhdistyksen lastentarhan 
toiminnan tukemiseen. 

Töölön Lastenseimi Yhdistyksen avustaminen. Valtuusto päätti 2) myöntää yleisen kun-
nallishallinnon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 230 000 mk lastentarhain lauta-
kunnan käytettäväksi ko. yhdistyksen kertomusvuoden toiminnasta aiheutuvan tappion 
peittämiseen edellyttäen, että lastenseimeen valitaan lapset samoja periaatteita noudat-
taen kuin kaupungin lastenseimiin ja yhteistoiminnassa lastentarhain kanslian kanssa, 

Lastentarhojen, -seimien ja päiväkotien rakentamista tarkoittavat aloitteet. Vt Tuominen-
Huhta ym. ehdottivat aloitteessaan, että v:n 1955 talousarvioon merkittäisiin 20 milj. 
mk:n .määräraha leikkikenttien rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä samoin 40 milj. 
mk:n määräraha lastentarhojen, -seimien ja päiväkotien rakentamiseksi tai sopivien huo-
neistojen hankkimiseksi ko. tarkoitukseen. Aloitteet lähetettiin3) kaupunginhallituksen 
valmisteltaviksi. 

Vt Kulonen ym. ehdottivat aloitteessaan, että Koskelan puistokylään perustettaisiin 
lastentarha ja -seimi sekä että v n 1955 talousarvioon merkittäisiin tarkoitusta varten 
tarvittava määräraha. Aloite lähetettiin 4) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Vt Lohikiven ym. aloite 5) lasten päiväkoti- ja neuvolarakennuksen rakentamiseksi 
Puistolaan, Tapanilaan ym., ks. s. 37. 

Leikkikentät. Valtuusto päätti6) hyväksyä rakennusviraston talorakennusosaston 
laatiman Maunulan leikkikentän kaitsija- ja leikkivälinesuojarakennuksen pääpiirustuk-
sen ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan hyväksymään työpiirustusvaiheessa mahdol-
lisesti tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset. Lisäksi valtuusto päätti, että 
v:n 1953 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan tilille Eräitten 
leikkipaikkojen kunnostaminen merkitystä siirtomäärärahasta Maunulan ja Toukolan 
leikkipuistojen rakennuksiin varattu 6 milj. mk:n määräraha saatiin käyttää Maunulan 
leikkipuiston rakennuksen saattamiseen täysin valmiiksi ja kesävesijohdon vetämiseen 
Toukolan kentälle. 

Vt Hopea vuori ym. ehdottivat tekemässään aloitteessa, että ryhdyttäisiin kiireellisiin 
toimenpiteisiin leikkialueen järjestämiseksi Hietalahden kaupunginosaan. Aloite lähetet-
tiin 7) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Vt Liljebergin aloite 8) Hesperian puiston kaunistamiseksi ja käyttämiseksi lasten 
leikkipaikkana, ks. s. 98. 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjasto. Pääkirjaston suomenkielisen osaston töiden uudelleen järjestelyn 

vuoksi valtuusto päätti9) lakkauttaa yhden kaupunginkirjaston 25. palkkaluokkaan kuu-
luvan kirjastoainanuenssin viran 1. 5. lukien sekä perustaa samasta ajankohdasta lähtien 
yhden 18. palkkaluokkaan kuuluvan järjest elyapulaisen viran. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26. 5. siirtää kansanhuoltotoimiston toimisto-
apulaisen S. Christianssonin virkaa haettavaksi julistamatta kaupunginkirjaston vapaana 
olevaan 18. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan 1.6. lukien, minkä ohessa hänelle 
myönnettiin oikeus saada henkilökohtaisena palkanlisänä 18. ja 24. palkkaluokkien välinen 
erotus. Valtuusto hyväksyi10) kaupunginhallituksen toimenpiteen. 

Töölön sivukirjastoon päätettiin11) perustaa 1. 1. 1955 lukien yksi 27. palkkaluokkaan 
kuuluva opiskelunneuvojan virka sekä lakkauttaa samasta ajankohdasta lähtien yksi 
amanuenssin virka kaupunginkirjastossa. 

Herttoniemen, Puistolan ja Tapanilan sivukirjastojen kirjalainausten lisäännyttyä huo-
mattavasti, niin että niiden määrä kohosi jo n. 22 OOO.een vuodessa, päätti12) valtuusto 
perustaa kaupunginkirjastoon 1. 1. 1955 lukien 25. palkkaluokkaan kuuluvan kirjastoama-
nuenssin viran ja kaksi 18. palkkaluokkaan kuuluvaa järj est elyapulaisen virkaa. 

- Kvsto 31. 3. 261 -§. — 2) S:n 20. 10. 832 §. — 3) 19. 5. 433, 434 §. — 4) S:n 5. 5. 385 §. — 
6) S:n 19. 5. 436 §. — · ) S:n 16. 6. 527 §. —-') S:n 10. 2. 136 §. — 8) S:n 10. 3. 217 §. — 
») S n 31. 3. 257 §. — S:n 16. 6. 520 §, — S;n 1. 9. 671 §. — 12) S:n 1. 12. 985 
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Myöskin päätettiin1) Pitäjänmäen sivukirjastoon perustaa 28. palkkaluokkaan kuu-
luva sivukirjastonhoitajan virka 1.1. 1955 lukien. 

Kirjastojen perustamista esikaupunkeihin koskeva aloite. Vt Miettinen ym. olivat ehdot-
taneet aloitteessaan2), että valtuusto päättäisi kehottaa kaupunginhallitusta 1) viipy-
mättä toteuttamaan liitosalueitten kirjastoverkoston luomisen sekä 2) ryhtymään sellai-
siin toimenpiteisiin, että Maunulan asuntolähiöön perustettaisiin kirjasto vielä kertomus-
vuoden aikana. Kirjastolautakunta ilmoitti lausunnossaan pyrkineensä toteuttamaan esi-
kaupunkien sivukirjasto verkoston luomisen sitä mukaa kuin sopivia kirjastohuoneistoja 
oli saatu käytettäväksi. Maunulan suunnitteilla olevasta koulutalosta, jonka oli määrä 
valmistua syksyyn 1956 mennessä, oli tarkoitus varata n. 250 m2:n suuruinen huonetila 
lainaussalia ym. kirjastotiloja varten. Koska muuta sopivaa huoneistoa ei ollut tiedossa, 
ei kirjastoa vielä kertomusvuoden aikana voitaisi perustaa. Muiden esikaupunkien kirjasto-
tarpeita varten oli ainakin Pohjois-Haagassa ja Pakilassa varattu laajahkot kirjastohuo-
neet näihin tarkoituksiin. Kaupungin koulurakennuskomitea oli ilmoittanut, että Maunu-
laan rakennettavasta koulutalosta voitaisiin varata n. 250 m2:n suuruinen huonetila kir-
jastoa varten. Näin ollen valtuusto päätti 3), ettei aloite antanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin. 

Kaupunginmuseo. Museota uudelleen järjestettäessä oli myöskin museon toimistoapu-
laisen tehtävät lisääntyneet ja vastuu kasvanut, mistä syystä valtuusto päätti 4) siirtää 
kaupunginmuseon 20. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran 23. palkkaluok-
kaan 1.7. lukien sekä myönsi ao. tililtä 17 600 mk korotetun palkan maksamista varten. 

Kaupunginorkesteri. Sosiaaliministeriön palkkaosasto oli ilmoittanut5) hyväksyneensä 
16. 12. 1953 valtuuston päätöksen, jolla 25. 11. 1953 oli korotettu kaupunginorkesterin 
jäsenten palkkausta neljällä palkkaluokalla. 

Helsingissä toimivien orkestereiden ym. avustusten korottamista tarkoittava aloite. Vt 
Hakulinen ym. olivat tehneet aloitteen, missä ehdotettiin, että kaupungissa toimivien 
orkestereiden, laulukuorojen ja soittokuntien avustukset korotettaisiin v:n 1955 talous-
arviossa niin, että ne nousisivat ainakin kaksinkertaisiksi entisestään. Aloite lähetettiin 6) 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Vallilan kesäteatterin uudelleen rakentaminen. Valtuusto päätti7) hyväksyä rakennus-
viraston talo-osaston laatimat, ko. teatterin rakentamista koskevat, 30. 8. päivätyt lopul-
liset pääpiirustukset sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan aloittamaan teatterin 
rakennustyöt heti, kun ko. piirustukset oli virallisesti hyväksytty. Lisäksi kaupunginhalli-
tus oikeutettiin hyväksymään ko. piirustuksiin myöhemmin mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvat pienehköt muutokset. 

Suomen Työväenteatterin Kannatusyhdistyksen avustaminen. Valtuusto päätti8) myön-
tää yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista yleisistä käyttövaroistaan 1 milj. 
mk:n avustuksen mainitulle yhdistykselle kertomusvuotta varten edellyttäen, että teat-
terin toiminta jatkuu koko vuoden. 

Vesilinnan kesäteatterin paikasta oli käyty pitkällisiä neuvotteluja, koska Suomen 
Työväen Teatteri, joka v:sta 1946 lähtien kesäisin oli toiminut Vesilinnanmäellä, oli häi-
riintynyt ratkaisevasti sen vuoksi, että Linnanmäen Tivoli oli vallannut suurimman osan 
mäestä. Teatterin johtokunta oli ehdottanut katsomon ja näyttämön kääntämistä siten, 
että tivolialueen räikeävaloinen ja meluisa maailmanpyörä jäisi katsomon sivulle tai 
taakse. Käsitellessään ko. ehdotusta, jonka toteuttamiseen teatteri oli anonut kaupungin 
avustusta, valtuusto päätti9) palauttaa asian kaupunginhallitukseen uuden paikan etsi-
miseksi teatteria varten. Kiinteistölautakunta oli sittemmin harkittuaan eri vaihtoehtoja 
teatterin sijoittamiseksi uuteen paikkaan pitänyt sopivimpana Alppipuiston keskellä 
olevaa notkoa entisen Alppilan ravintolan pohjoispuolella. Teatterin Kannatusyhdistys 
ei pitänyt kuitenkaan paikan valintaa onnistuneena, koska se mm. oli avoin kaikille sivu-
kulkijoille ja vaikea eristää. Vieressä oleva tanssilava tulisi epäilemättä myös aiheutta-
maan häiriötä teatterille. Kiinteistölautakunta pysyi kuitenkin antamassaan uudessa lau-
sunnossa entisellä kannallaan, jonka mukaisesti valtuusto oikeutti10) kiinteistölautakun-
nan vuokraamaan Suomen Työväenteatterin Kannatusyhdistykselle ulkoilmanäyttämöä 

i) Kvsto 17. 11. 923 §."—2) S:n 1. 9. 715 §. —3) S:n 1. 12. 993 §. — 4) S:n 16. 6. 524 §. — 
6) S:n 13. 1. 13 §. — 6) S:n 1. 12. 1 01Ö §. — ?) S:n 20. 10. 843 § 8) S:n 31. 3. 267 §. — 
·) S:n 27. 55 §. — 10) S:n 16. 6. 544 §. 
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varten alueen Alppipuistosta kartassa lähemmin osoitetusta paikastä 1.1. 1955 alkaen 10 
vuodeksi 3 500 mk:n suuruisesta vuosivuokrasta kuitenkin niin, että Kannatusyhdistyk-
sellä oli oikeus ryhtyä toimenpiteisiin paikan kunnostamiseksi jo kertomusvuonna sekä 
myönsi yhdistykselle 500 000 mk:n avustuksen yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan 
kuuluvista yleisistä käyttövaroistaan sillä ehdolla, että avustus käytetään edellä mainitun 
uuden paikan kunnostamiseksi siten, että näyttämö kesällä 1955 voi aloittaa toimintansa 
mainitussa uudessa paikassa. 

Suomen Kansallisteatterin pienoisnäyttämön avustaminen. Kansallisteatteri oli saanut 
rakennetuksi vanhan teatteritalonsa yhteyteen 311 katsojapaikkaa käsittävän uuden 
teatterin, joka saattoi aloittaa toimintansa syyskuun alussa. Huolimatta valtion ja kun-
nan avustuksista ja yksityisten lahjoituksista rasitti uutta yritystä 65 milj. mk:n velka, 
josta maksettiin korkoa 8 %. Vuotuiset korkomenot nousivat näin ollen 5.2 milj. mk:aan. 
Koska Pienen Näyttämön toiminta oli omiaan merkitsevällä tavalla rikastuttamaan pää-
kaupungin taide-elämää, anottiin sille kaupungilta avustusta. Valtuusto päättikin*) myön-
tää yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 2 milj. mk avus-
tuksena Suomen Kansallisteatterin Pienen Näyttämön toiminnan tukemiseksi syyskau-
della 1954. 

Julkisten rakennusten taiteellinen kaunistaminen. Vt Hakulinen ym. olivat 12. 11. 1952 
tehneet aloitteen, missä ehdotettiin, että kaupunki varaisi julkisia rakennuksia rakennet-
taessa 2 % niiden kustannusten loppusummasta erillisenä määrärahana rakennusten tai-
teelliseen kaunistamiseen siten, että tällä määrärahalla joko järjestettäisiin kuvaamataitei-
lijoille julkisia kilpailuja tai ostettaisiin rakennuksia kaunistavia taideteoksia. Käsitel-
täessä asiaa valtuustossa 22. 4. 1953 kaupunginhallitus oli ehdottanut, ettei aloite antaisi 
aihetta enempiin toimenpiteisiin, mutta valtuusto palautti asian kaupunginhallitukseen 
uudelleen valmistelua varten. Suomen Taiteilijaseuran asiaa koskevan kirjelmän sekä 
yleisten töiden lautakunnan antaman lausunnon pohjalla kaupunginhallitus oli tehnyt 
uuden ehdotuksen, jonka mukaisesti valtuusto päätti2) kehottaa kaupunginhallitusta 
varaamaan talousarviossa harkitsemansa määrärahan taideteosten hankkimiseen kau-
pungin rakennuttamien julkisten rakennusten kaunistamiseksi ottaen huomioon, että tar-
koitukseen osoitetaan enintään % % julkisten rakennusten rakentamiseen varatuista 
määrärahoista. Edelleen valtuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta asettamaan taide-
toimikunnan, jonka tehtävänä oli kussakin yksityistapauksessa esitysten tekeminen ja 
lausuntojen antaminen julkisten rakennusten taiteellisesta kaunistamisesta. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistöhallinnon uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus oli asettanut komiteani har-
kitsemaan kiinteistötoimiston asemakaavaosaston työn tehostamista, mihin vt Lappi-
Seppälän ym. 31. 5. 1950 tekemä aloite oli antanut aihetta, sekä samalla koko kiinteistö-
hallinnon uudelleen järjestelyä. Komitea oli jättänyt mietintönsä, jossa se ehdotti mm., 
että liikenneasiain käsittelyä varten perustettaisiin kiinteistölautakunnan liikennejaosto; 
mainoslupien myöntäminen keskitettäisiin kiinteistölautakunnalle ja asemakaavaosaston 
työn tehostamiseksi sinne perustettaisiin eräitä uusia virkoja. Kun komitean ehdotuksen 
ja siitä annettujen lausuntojen mukaan kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston joh-
tosääntöihin tulisi tehtäväksi erittäin paljon muutoksia, oli kaupunginhallitus pitänyt 
parhaana laadituttaa ko. johtosäännöt kokonaan uudelleen. Samalla kiinteistötoimiston 
nimitys ehdotettiin muutettavaksi kiinteistövirastoksi. Kaupunginhallituksen ao. mietin-
töön sisältyvän ehdotuksen mukaisesti valtuusto päätti 3) hyväksyä kiinteistölautakunnan1, 
ja kiinteistöviraston johtosäännöt; muuttaa kaupunginhallituksen ohjesäännön, kau-
punginhallituksen asiamiesosaston johtosäännön ja rahatoimiston sekä urheilu- ja ret-
keilylautakunnan ja vastaavan toimiston johtosäännön kyseeseen tulevia kohtia siten 
kuin tehtävien jako uuden järjestelyn mukaan edellytti. Kiinteistöviraston metsäosastoon 

*) Kvsto 25. 8. 641 §. — 2) S:n 19. 5. 402 §. — 3) S:n 16. 6. 548 §, ks. v:n 1950 kert. s. 78, 
kunn. as. kok. n:o 49, 50, 51, 52, 53, 54 ja 64. 


