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tyisi 30. 9. Sen ohessa kaupunginhallitus päätti määrätä polttoainepäällikön varamieheksi 
1. 7. alkaen apulaiskaupunginmetsänhoitaja M. Pitkäniemen sekä ilmoittaa siitä kauppa-
ja teollisuusministeriölle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa polttoainepäällikköä 
huolehtimaan siitä, että polttoainepäällikön toimiston toimistonhoitaja vastaisuudessa, 
suorittaisi myöskin kiinteistötoimiston metsätalousosaston tehtäviä. Sittemmin kaupun-
ginhallitus p ä ä t t i m u u t t a a eo. päätöstään mikäli se koski polttoainepäällikön toimiston-
hoitajan H. Pekkarisen irtisanomista ja oikeuttaa polttoainepäällikön palkkaamaan hänet 
toimistonhoitajaksi edelleen 1. 10. lukien kauintaan kertomusvuoden loppuun entisin 
palkkaeduin, ottaen huomioon, että hän samalla suorittaisi polttoainepäällikön osoituksen 
mukaan kiinteistötoimiston metsäosaston tehtäviä. 

Tarkkailija V. Santalalle päätettiin 1.4. lukien suorittaa 48 190 mk:n kuukausi-
palkka 2) ja toimistonhoitaja H. Pekkariselle 1. 3. lukien 33 480 mk:n kuukausipalkka 

Polttoainepäällikkö oikeutettiin 4) tilaamaan toimistoonsa v:ksi 1955 seuraavat lehdet: 
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosialidemokraatti. 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Ryhtivoimistelun järjestäminen. Suomenkielisten kansakouluj en j ohtokunta oikeutet-

tiin5) järjestämään huonoryhtisille oppilaille ryhti voimistelua lukuvuonna 1954/55 
samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna ja ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunta 6) ryhtivoimistelukokeilua 4—8 luokilla enintään 4 viikkotuntia. Opettajien palkkia 
saatiin suorittaa jatkokoulunopettajien ylituntipalkkion määräisenä. 

Konekirjoituksen opetus jatkokoulun liikelinjan oppilaille. Kaupunginhallitus päätt i7) 
oikeuttaa kansakoulujen johtokunnat kokeilumielessä lukuvuoden 1955/56 alusta lukien, 
toistaiseksi ryhmittämään jatkokoulun liikelinjan VII luokan oppilaat syyslukukausien 
ajaksi siten, että konekirjoituksen opetukseen osallistuu enintään 25 oppilasta kerrallaan. 

Tapaturmantorjuntaopetuksen tehostaminen. Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetiin 8) 80 000 mk neljän kaitafilmin osta-
mista varten molempien kansakoulujen tapaturmantorjuntaopetuksessa käytettäväksi. 

Kansakoulujen kirjastosihteerin palkkio päätettiin9) v:n 1955 alusta korottaa 15 000 
mk:aan kuukaudelta. 

Kansakoulujen talonmiehille ja vahtimestareille liputuksesta suoritettava korvaus. Kau-
punginhallitus päätti10), että liputuksesta pyhä-, sunnuntai- ja juhlapäivinä oli maksetta-
va koulurakennusta kohti 1 tunnin palkka säännönmukaisine korotuksineen, milloin oli 
kysymyksessä ylityö. Jos vahtimestareiden oli lisäksi hoidettava juhlavalaistus, korvaus 
oli suoritettava heidän esittämänsä laskun perusteella, mutta enintään kolmesta tunnista 
asianmukaisine korotuksineen, milloin kysymyksessä oli ylityö. 

Raittiustyö kansakouluissa. Raittiustyön tukemiseen kaupunginhallituksen käytettä-
väksi merkitystä määrärahasta päätettiin11) siirtää suomenkielisten kansakoulujen käyt-
töön 1 294 600 mk ja ruotsinkielisten kansakoulujen käyttöön 250 000 mk raittiustyötä 
varten kansakouluissa. 

Lasten kesävirkistystoimintaa koskeva kysely. Lasten kesä virkisty skomitean esitettyä 
varojen myöntämistä kansakoulujen oppilaiden vanhempien keskuudessa suoritettavan 
kyselyn toimittamiseksi siitä, miten lasten kesävirkistystoiminta olisi tarkoituksenmukai-
sesti ja tehokkaasti vastaisuudessa järjestettävä, yleisjaosto päätti12) oikeuttaa komitean 
suorittamaan ko. tiedustelun. 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginhallitus päätti13) kehottaa suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokuntaa julistamaan kevätlukukaudeksi 1955 täytettävät kaksi opetuksen-
ohjaajan tp. virkaa haettavaksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisin pätevyys-
vaatimuksin sekä täyttämään virat kansakoulunopettajan viran täyttämisestä säädetyssä 
järjestyksessä. Samalla kaupunginhallitus kehotti johtokuntaa tekemään esityksen nais-
puolisen tarkastajan viran perustamisesta syyslukukauden 1955 alusta lukien. 

Khs 19. 8. 2 234 §. — 2) S:n 8. 4. 1 016 §. — 3) S:n 4. 3. 661 §. — 4) Khn jsto 13. 10. 
6 316 §. — 5) Khs 10. 6. 1 658 §. — 6) S:n 15. 7. 1 925 §. — 7) S:n 4. 11. 2 961 §. — 8) S:n 18. 
2. 529 §. — 9) S:n 29. 7. 2 005 §. — 10) S:n 5. 8. 2 029 §. — n ) S:n 4. 2. 372 §. — 12) Khn jsto 
5. 8. 5 996 §. — 13) Khs 18. 11. 3 112 §. 
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Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat: 
veistokalustonhoitaja 23. palkkaluokan mukaisin palkoin 1.9. lukien1) sekä Lauttasaa-
ren, Pakilan ja Pitäjänmäen uusiin kansakouluihin 1. 8. alkaen kertomusvuoden loppuun 
kuhunkin yhksi 21. palkkaluokkaan kuuluva vahtimestari ja 21. palkkaluokkaan kuu-
luva talonmies-lämmittäjä 2). Palkkamenot saatiin suorittaa suomenkielisten kansakou-
lujen tilapäisten viranhaltijain määrärahoista, niitä tarvittaessa ylittäen. 

Eläkkeelle siirtynyt opettaja E. L. Sirkiä oikeutettiin 3) hoitamaan opettajan virkaa 
31. 7. 1955 saakka ja maksettiin hänelle hänen hoitamansa viran kokonaispalkan ja eläk-
keen välinen erotus. 

Suomenkielisten kansakoulujen viransijaisina toimineille opettajille E. Ilaskivelle, 
Y. Särkämälle, Y. Tammikalliolle, M. Wickströmille ja R. Visamolle saatiin4) suorittaa 
lukuvuoden 1953/54 joululoman palkka, koska heidän osaltaan täydestä työkaudesta 
puuttui vain muutama päivä. 

Merkittiin 5) tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös kansakoulunopettaja A. 
A. Murron valituksen johdosta, joka koski hänelle maksetun luontoisetukorvauksen ja 
ikälisien määrää. 

Kouluhoitajien kokouksista ja luentotilaisuuksista kansakoulujen vahtimestareille ja 
siivoojille aiheutuneesta ylimääräisestä työstä päätettiin 6) maksaa palkkio kaupungin 
varoista. 

Opettaja V. Kiurulta, jolle oli myönnetty pitkähkö virkavapaus kaupungin palve-
luksesta toisen viran hoitamista varten, päätettiin7) vaatia takaisin 28. 1. myönnetty 
matka-apuraha 50 000 mk. 

Kaupunginhallitus päätti8), että suomenkielisissä kansakouluissa saatiin ryhtyä anta-
maan lausunnan opetuksen ohjausta, jota varten saatiin määrärahoista Muut palkka-
menot käyttää v:n 1954 syyslukukaudella enintään 195 000 mk ja v:n 1955 kevätlukukau-
della enintään 243 500 mk. 

Pukinmäen koulun johtaja-opettajalle K. Kastiselle päätettiin 9) maksaa tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Uudet kansakoulu-
rakennukset 95 000 mk kertakaikkisena korvauksena koulutalon rakentamisen aikana 
suoritetusta ylimääräisestä työstä. 

»Voidaanko keuhkotauti hävittää Suomesta» -nimistä kirjaa päätettiin10) hankkia 480 
kpl suomenkielisten kansakoulujen terveydenhoidon opetuksessa käytettäväksi. Kirjasen 
maksamiseen myönnettiin 7 200 mk suomenkielisten kansakoulujen määrärahoista Koulu-
tarvikkeet. 

Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajaa kehotettiin n ) tilaamaan Lautta-
saaren, Pakilan ja Pitäjänmäen uusien koulutalojen sekä Snellmanin koulun lisäraken-
nuksen koulukalustot halvimman tarjouksen tehneeltä Asko Oy:ltä. 

Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
laadituttamaan Meilahden ja Mäkelän koulujen irtaimistoluettelot, sitten kun kouluihin 
jo aikaisemmin tilatut kalustoesineet olisivat saapuneet. Samaten saatiin13) Lauttasaaren, 
Mäkelän, Pakilan ja Pitäjänmäen kansakoulujen irtaimistoluetteloiden laatiminen lykätä 
siksi, kunnes kalustoesineet olisivat saapuneet ja säilytyspaikat valmistuneet. 

Puistolan koulussa oleva vanha puukehyksinen flyygeli päätettiin 14) vaihtaa Pilvisen 
piano- ja harmonikkatehtaan »Malli II» merkkiseen pianoon. 

Pukinmäen vanhan kansakoulun eräät irtaimistoesineet päätettiin 15) luovuttaa kor-
vauksetta nuorisotyölautakunnalle ja merkitä lautakunnan kalustoluetteloon. 

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan käytettäväksi pohjoismaisessa sairaan-
hoitajakongressissa päätettiin16) luovuttaa tarpeellinen määrä ruokapöytiä ja penkkejä 
sillä ehdolla, että lainatuista esineistä suoritettaisiin suomenkielisten kansakoulujen ta-
loudenhoitajan arvion mukainen kohtuullinen korvaus. 

Lapinlahdenkatu 10:n kansakoulun sähköjännitteen korotuksesta aiheutuneen laskun 
maksamista varten myönnettiin 17) 66 375 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista. 

Khs 15. 7. 1 922 §. — 2) S:n 1. 7. 1 859 §. — 3 ) S:n 22. 6. 1 794 §. — 4) S:n 17. 6. 1 715 §. — 
5) S:n 5. 8. 2 028 §, 12. 8. 2 135 §. — 6) S:n 11. 3. 698 §. — 7) S:n 22. 6. 1 783 §. — 8 ) S:n 18. 
11. 3 106 §. — 9 ) S:n 17. 6. 1714 §. — 10) S:n 2. 12. 3 241 §. — n ) S:n 22. 6. 1 795 §. — 12) S:n 
7. 1. 42 §. — 13) Khn jsto 1. 12. 6 592 §. — 14) S:n 22. 12. 6 694 — 15) S:n 3. 2. 5 137 §. — 
16) Khs 10. 6. 1 657 §. — 17) S:n 15. 7. 1 931 §. 
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V:n 1953 talousarvion kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin1) 424 651 mk eri kansakouluissa suoritettujen sähköjännit-
teen korotuksesta aiheutuneiden töiden maksamista varten. Kertomusvuoden vastaa-
valta tililtä myönnettiin 169 445 mk Lapinlahdenkatu 6:n kansakoulun katon uusimista 
varten2), 130 000 mk Opistotien varrella olevan Malmin eteläisen kansakoulun palotur-
vallisuustöiden suorittamista varten 3) sekä 570 000 mk Sturenkatu 4—6:ssa olevan me-
tallityöpajan tulipalossa tuhoutuneiden laitteiden uusimista ja kaasupisteen asentamista 
varten 4). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 2.7 milj. mk Aleksis Kiven ja Kallion kansakouluissa suoritettavia virranmuutos-
töitä varten 5); 70 000 mk Alppikatu l:ssä sijaitsevassa apukoulun kuraattorin uudessa 
virkahuoneessa suoritettavia korjauksia varten 6); 150 000 mk Kaisaniemen kansakoulussa 
sijaitsevan huonokuuloisten opetukseen käytettävän luokkahuoneen akustiikan paranta-
mista ja seinätaulujen hankkimista varten 7); 460 000 mk sähkötöiden suorittamista varten 
ja 510 000 mk lämpimän käyttöveden varaajan uusimista varten Malmin pohjoisessa 
kansakoulussa 8); 150 000 mk Puistolan koulun piha-alueen valaistuksen parantamista 
varten9) sekä 550 000 mk sähköjohtojen muutos- ja korjaustöitä varten Tapanilan 
koulussa 10). 

V:n 1953 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista 
määrärahoista Uudet kansakoulurakennukset myönnettiin 300 000 mk ruokapystöjen 
lämpökaappien hankkimista varten Puistolan koululle n ) sekä kertomusvuoden vastaaval-
ta tililtä 603 352 mk saman koulun muutostöiden loppuunsuorittamista varten 12). 

Samaan pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin13) 
920 000 mk Lapinlahdenkatu 10:n kansakoulun siipirakennuksen kattamistyön loppuun-
suorittamista varten. 

Hesperian kansakoulun uudisrakennustyömaan rakennustyön tuottavuustutkimus 
päätettiin 14) tilata Oy. Rastor Ab:ltä ja suorittaa siitä aiheutuvat kustannukset käytet-
tävissä olevista työmäärärahoista siten, että tekniikan ylioppilas Pellille maksettaisiin 
36 000 mk:n kuukausipalkkio ja Oy. Rastor Abille 20 000 mk tutkimustyön johtamisesta. 

Kehotettuaan 15) yleisten töiden lautakuntaa kiireellisesti valmistuttamaan ja esittä-
mään suunnitelman tehdasvalmisteisen koulutalon ja siihen liittyvän neuvolahuoneiston 
rakentamisesta Etelä-Kaarelan korttelin n:o 33046 kaakkoispuoliseen metsikköön kaupun-
ginhallitus päätti16) oikeuttaa lautakunnan tilaamaan mainitun koulurakennuksen puu-
rakenteet Puutalo Oy:ltä kertomusvuoden aikana. Samalla kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa asemakaavaosastoa kiireellisesti määrittelemään ko. koulun tontin lopulliset rajat. 

Rouva R. Liipolalta päätettiin17) vuokrata lukuvuodeksi 1954/55 Etelä-Kaarelassa 
Maavallintien 17:ssä olevasta rakennuksesta entisen lisäksi 31 m2 huonetilaa 55 000 mk:n 
kuukausivuokrasta huomioonottaen, että ko. vuokraukseen sisältyy korvaus lämmöstä, 
valosta ja siivouksesta, ruoan jakelusta kaikkien luokkien oppilaille, puhelimen käytöstä 
sekä ruoan ja veden lämmittämiseen käytetystä sähköstä ja vahtimestarin tehtävien 
hoitamisesta. Vielä päätettiin17) herra T. Salmivaaralta vuokrata Kirjokalliontie 31 :ssä 
sijaitsevasta rakennuksesta 35 m2 huonetilaa 30 000 mk:n kuukausivuokrasta huomioon-
ottaen, että vuokraan sisältyy korvaus lämmöstä, valosta, siivouksesta j a vahtimestarin 
tehtävien hoitamisesta. 

Merkittiin 18) tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli päättänyt vuokrata Haagan ala-
kansakoulun voimistelusalia varten Pietari Hannikaisentie l:ssä sijaitsevan n. 100 m2 

suuruisen kerhohuoneen 16. 11. 1954 — 31. 5. 1955 väliseksi ajaksi. Huonetta saataisiin 
käyttää kaksi tuntia viikossa 300 mk:n tuntivuokrasta. 

Helsingin va. opettajakorkeakoulun kertomusvuoden kevätlukukauden vuokrakor-
vaus vahvistettiin 19) 176 800 mk:ksi, syyslukukauden vuokrakorvaus 16 6665 mk:ksi 
ja kesäoppijakson vuokrakorvaus 69 365 mk:ksi, minkä ohessa korkeakoulun tuli suo-
rittaa koulun vahtimestarille ja siivoojille lisätyöstä ja ylityöstä tulevat korvaukset joko 

*) Khs 28. 1. 271 §. — 2) S:n 18. 2. 528 §. — 3) S:n 28. 10. 2 909 §. — 4) S:n 25. 2. 584 §. — 
5) S:n 30. 9. 2 596 §. — 6) S:n 15. 7. 1 930 §. — 7) S:n 15. 7. 1 929 §. — 8 ) S:n 21. 1. 212 §, 4. 
3. 656 §. — 9) S:n 24. 3. 853 §. — 10) S:n 21. 1. 211 §. — S:n 18. 2. 533 §. — 12) S:n 30. 
9. 2 595 §. — 13) S:n 1. 7. 1 865 §. — 14) S:n 16. 12. 3 398 §. — 15) S:n 15. 7. 1 926 §. — 16) S:n 
9. 12. 3 314 §, — 17) S:n 9. 9. 2 415 §. — 18) S:n 30. 12. 3 531 §. — 19) S:n 22. 6. 1 791 §, 5. 8. 
2 027 §, 23. 12. 3 454 §. 
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lieidän kanssaan sovittavin määrin tai vahvistetun taksan mukaisesti koulun johtajan tar-
kistamin perustein. 

Kaupunginhallitus päätti1), että kaupunki luovuttaa Herttoniemen vanhan kansakou-
lurakennuksen huonetilat lukuvuosiksi 1954/55, 1955/56 ja 1956/57 Helsingin Yhteiskoulu-
ja Realilukio -nimisen koulun käyttöön 118 mk/m2:n kuukausivuokraa vastaan sillä 
ehdolla, että vuokralainen hoitaisi siivouksen, maksaisi suomenkielisten kansakoulujen 
taloudenhoitajan määräämän korvauksen pulpettien käytöstä ja koulutalon vahtimes-
tarin palkan. 

Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
luovuttamaan Lauttasaaren vanhasta kansakoulusta huonetilaa Drumsö svenska skol-
förening- yhdistykselle 1.9. 1957 saakka sillä ehdolla, että vuokraaja maksaa vuokraa 
118 mk/m2 kuukaudessa sekä että se suorittaa suomenkielisten kansakoulujen talouden-
hoitajan määräämän korvauksen mahdollisesta pulpettien käytöstä ja vastaa koulun 
vahtimestarin palkasta. 

Kaupunginhallitus päätti 3) vahvistaa ulkopuolisten käyttöön vuokrattavien kansa-
koulujen veistosalien ja veistokaluston vuokraksi yhteensä 200 mk tunnilta. 

Suomen Naisopettajain Liiton käyttöön päätettiin4) vuokravapaasti luovuttaa 2.—4. 6. 
väliseksi ajaksi Töölön kansakoulun määrätyt huonetilat. Sensijaan oli yhdistyksen itse 
.suoritettava vahtimestarille ja siivoojille tulevat palkkiot. 

Metsolan koulun vanha ulkorakennus päätettiin 5) myydä joko huutokaupalla tai 
tarjousten perusteella purettavaksi ja poiskuljetettavaksi. 

Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna joukon päätöksiä 6), jotka koskivat suomen-
kielisten kansakoulujen viranhaltijain virka-asuntojen määräämistä. 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 173 000 mk Helsingin kansakoululaitoksen osaston järjestämiseksi kansakoulujen 
28.—29. 5. välisenä aikana Lahdessa pidettäviin juhliin 7); 50 000 mk Meilahden kansa-
koulun vihkiäisjuhlaa varten8); 50 000 mk Pukinmäen kansakoulun vihkiäisjuhlaa var-
ten 9) sekä 20 000 mk kasvatusneuvoloiden vuosikokous- ja neuvottelupäiviä varten 10). 

Merkittiin11) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitus Eläintar-
han kansakoulussa tapahtuneesta varkaudesta. 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunnan suorittamaan alaisilleen kirjastonhoitajille korvauksena 15 mk 
jokaisesta opettajien kirjastossa ja keskuskirjastossa luetteloidusta kirjasta ja 2 mk luet-
teloidusta sarjakirjasta ja käyttämään tarkoitukseen yhteensä 200 751 mk ruotsinkielisten 
kansakoulujen määrärahoista Muut palkkamenot. 

Toimistoapulainen M.-L. Ahlgren oikeutettiin13) suorittamaan ylityötä kertomusvuon-
na ja ylittämään 200 tunnin rajan enintään 100 tunnilla. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin14) perustamaan kertomusvuo-
den syyslukukauden alusta uusi kuulovikaisten oppilaiden luokka, jossa olisi vähintään 
10 oppilasta. Mainitun luokan opettaja kuului 29. palkkaluokkaan ja hänen opetusvel-
vollisuutensa oli 24 viikkotuntia. 

Yleisjaosto päätti15) suostua ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykseen, 
että määrätyt kalustoesineet saataisiin siirtää Lauttasaaren suomenkielisen kansakoulun 
kalustoluettelosta Lauttasaaren ruotsinkielisen kansakoulun kalustoluetteloon ja eräät toi-
set kalustoesineet vm. koulun kalustoluettelosta vastaavasti em. koulun kalustoluetteloon. 

Helsingfors Folkskolors lärare- och lärarinneförening -nimiselle yhdistykselle päätet-
tiin myydä16) Cygnaeuksen koulun kalustoluettelosta poistetut eräät kalustoesineet sillä 
ehdolla, että mainittua kalustoa käytettäisiin kesäsiirtoloissa ja ettei niitä myytäisi ulko-
puolisille. Nuorisotoimistolle päätettiin17) siirtää Vallilan koulusta eräitä kalustoesineitä. 
Samasta koulusta päätettiin vielä myydä18) SOK:lle pulpetteja seuraavasti: 40 kpl 600 
mk:n hintaan kappaleelta, 100 kpl 350 mk:n hintaan kappaleelta ja 100 kpl 200 mk:n 
hintaan kappaleelta. 

!) Khs 17. 6. 1 718 §. — 2) S:n 22. 6. 1 790 §. — 3) S:n 21. 10. 2 830 §. — 4 ) Khn jsto 2. 6. 
5 724 §. — 5) S:n 10. 11. 6 477 §. — 6) Khs 11. 2. 450 §, 4. 3. 652 §, 9. 9. 2 411 §. — 7) S:n 28. 
4. 1 187 §. — 8) Khn jsto 27. 1. 5 106 §. — 9) S:n 24. 3. 5 373 §. — 10) S:n 17. 2. 5 210 §. 

Khs 7. 10. 2 659 §. — 12) S:n 16. 12. 3 407 §. — 13) Khn jsto 8. 12. 6 624 §. — 14) Khs 13. 
5. 1 320 §. — 15) Khn jsto 23. 10. 6 398 §. — 16) S:n 17. 2. 5 208 §. — «) S;n 7, 7. 5 892 §. — 
" ) S:n 11. 8, 6 030 §. 
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Topeliuksen koulusta päätettiin x) myydä kalustoluettelosta poistetut neljä höylä-
penkkiä 500 mk:n kappalehinnasta. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen käytöstä poistettu piano ja flyygeli päätettiin tarjota, 
sanomalehti-ilmoituksen perusteella myytäväksi 2); herra P. Lappalaiselle päätettiin 
myydä käytöstä poistettu flyygeli 68 000 mk:n hinnasta ja urkuharmooni 6 000 mk:n. 
hinnasta 3). 

Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun porrashallin seinämaalauksen uusimista varten 
myönnettiin 4) 160 000 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Taide-
teosten osto. 

Topeliuksen kansakoulun uuden näyttämön rakennustöiden loppuun suorittamista 
varten myönnettiin 5) 249 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 750 000 mk vesipisteiden asentamista varten Oulunkylän ruotsinkieliseen kansa-
kouluun 6) ja 145 000 mk Tapaninkylän ruotsinkielisen jatkokoulun sähköjännitteen 
korottamista varten7). 

Koululääkärit. Kaupunginhallitus päätti8) vahvistaa nimityksellä v. 1953 suoritta-
mansa vaalin, jossa lääketieteen ja kirurgian tohtori G. Simell valittiin koululääkärin vir-
kaan. 

Kaupunginhallitus päätti9) vapauttaa 31. 12. alkaen koululääkäri U. Muroman I kou-
lulääkärin virasta ja koululääkäri V. Lepon hoitamasta I koululääkärin tehtäviä tämän 
estyneenä ollessa. Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä koululääkäri, lääketieteen ja 
kirurgian tohtori M. S. Lahdensuun I koululääkäriksi 3-vuotiskaudeksi 1.1. 1955—31. 12. 
1957 sekä koululääkäri, lääketieteen lisensiaatti M. Hirvensalon hoitamaan samana aikana 
I koululääkärin tehtäviä tämän estyneenä ollessa. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 
460 000 mk Kallion kansakoulussa suoritettavia koululääkärin ja -hoitajien käytössä-
olevien huonetilojen järjestelytöitä varten. 

Kouluhammasklinikka. Aleksis Kiven kansakoulun erään väliseinän rakentamista 
varten myönnettiin u ) 190 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista. 

Kansakoulujen silmäpoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti12) myöntää lääketieteen 
lisensiaatti H. Swanljungille eron kaupungin kansakoulujen silmälääkärin palkkiovirasta. 
31. 8. lukien sekä kehottaa painatus- ja hankintatoimistoa julistamaan mainitun viran 
haettavaksi ilmoittaen, että palkkio on 38 800 mk/kk koulutyöajalta ja että toimeen 
valittavalta vaaditaan hyvä suomenkielen ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen ja kirjal-
linen taito. Virkaan valittiin13) sittemmin lääketieteen lisensiaatti E. E. Honkonen tavan-
mukaisin ehdoin. 

Korvapoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti14) myöntää lääketieteen ja kirurgian toh-
tori J. Lumiolle eron kansakoulujen korvapoliklinikan lääkärin palkkiovirasta 31. 5. 
lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti valita lääketieteen lisensiaatti K. E. Pursiaisen 
1. 6. alkaen korvapoliklinikan I lääkärin palkkiovirkaan sitä haettavaksi julistamatta sekä 
julistaa haettavaksi korvapoliklinikan II lääkärin palkkioviran täytettäväksi 1. 9. Lääke-
tieteen lisensiaatti J. Ranta määrättiin15) sittemmin 1. 9. lukien toistaiseksi, kunnes virka 
vakinaisesti täytetään, hoitamaan ko. virkaa 30 000 mk:n kuukausipalkalla 9 kk kestävän 
työkauden aikana. 

Kansakoulujen kasvatusneuvolat. Kaupunginhallitus päätti16) nimityksellä vahvistaa 
filosofian kandidaatti P. S. Poikosen vaalin suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneu-
volan psykologin virkaan 1. 1. 1955 lukien. 

Samaten kaupunginhallitus päätti17), vahvistaen 1. 4. suorittamansa vaalin, nimittää 
filosofian maisteri H. Kiviluodon koulupsykologin virkaan, joka oli otettava vastaan 1. 10. 

Kansakoulujen kasvatusneuvolaan päätettiin ottaa harjoittelijaksi teologian kandi-
daatti A. Saarenpää 1. 10. — 30. 11. väliseksi ajaksi 15. palkkaluokan mukaisin palkoin18) 

Khn jsto 1. 12. 6 600 §. — 2) S:n 22. 9. 6 199 §. — 3) S:n 6. 10. 6 249 §. — 4) Khs 26. 8. 
2 282 §. — 5) S:n 9. 9. 2 412 §. — 6) S:n 21. 1. 209 §. — 7) S:n 22. 6. 1 787 §. — 8) S:n 28. 1. 
264 §. — 9) S:n 25. 11. 3 193 §. — 10) S:n 24. 3. 852 §. — n ) S:n 19. 8. 2 209 §. — 12) S:n 12. 
8. 2 137 §. — 13) S:n 16. 9. 2 461 §. — 14) S:n 20. 5. 1 374 §. — 15) S:n 2. 9. 2 327 §. — 16) S:n 
2. 12. 3 243 §, 9. 12. 3 312 §. — 17) S:n 1. 4. 913 §, 15. 7. 1 927 §, 21. 10. 2 832 — 18) S;n 
21. 10. 2 831 §. 



205 2. Kaupunginhallitus 
182 

sekä ylioppilas H. Kauhanen 1. 4. — 31. 5. väliseksi ajaksi samoin palkkaeduin1), lisäksi 
saatiin heille korvata kotikäynneistä aiheutuneet matkakulut. Heidän palkkauksestaan 
aiheutuneet menot saatiin suorittaa suomenkielisten kansakoulujen määrärahoista Muut 
palkkamenot. 

Koulupsykologi H. Kiviluodon viransijaiseksi 1. 8. —30. 9. väliseksi ajaksi määrättiin2) 
filosofian kandidaatti P. Lahtinen. 

Karjalan yhteiskoulu. Kaupunginhallitus päätti 3) hyväksyä Karjalan yhteiskoulu-
osakeyhtiön esittämät Ruskeasuon korttelin n:o 720 tontille n:o 3a rakennettavaa koulu-
rakennusta koskevat piirustukset, mutta samalla huomauttaa yhtiölle, että se, esitettyään 
sanotut piirustukset hyväksyttäväksi vasta sen jälkeen, kun rakennustyö tontilla jo oli 
.aloitettu, ei ollut noudattanut tontin luovutuskirjaan sisältyviä ehtoja. 

Helsingin yksityisen keskikoulu Oy:n anomuksesta kaupunginhallitus päätti4), että 
Meilahden yhteiskoulun oppilaat saavat käyttää koulun läheisyyteen rakennettavaa leikki-
kenttää ulkoilupaikkana. 

Kulosaaren Yhteiskoulun piirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti5) , 
edellyttäen, että kaupunginvaltuusto päättäisi vuokrata yhtiölle alueen koulurakennuksen 
rakentamista varten, hyväksyä yhtiön esittämät piirustukset ja vahvistaa kustannus-
arvion 83.47 5 milj. mk:ksi. 

Helsingin Opettajakorkeakoulun Ylioppilaskunnan järjestämien talvipäivien menojen 
peittämiseksi myönnettiin 6) 60 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa suomen- ja ruotsinkielisen työ-
väenopiston johtokunnalle, että opistojen opettajille maksetaan kaupunginvaltuuston 
päätöksellä 8) virkasäännön 36 §:ään lisätyn 9) uuden momentin mukaisesti 4 %:n suurui-
nen lomakorvaus edellyttäen, että heidän palvelusjaksonsa yhtämittaisesti on kestänyt 
vähintään kuusi kuukautta. 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus päätti1 0) hyväksyä suomenkielisen 
työväenopiston alistetun11) päätöksen siten muutettuna, että tp. kirjastonhoitajaksi va-
littu E. Kahala palkattaisiin tehtävään enintään kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti12) kumota suomenkielisen työväenopiston alistetun13) 
päätöksen 10 000 mk:n kuukausipalkan maksamisesta Tarvon osaston vahtimestarille ja 
kehottaa johtokuntaa päättämään ko. palkasta sen jälkeen, kun v:n 1955 talousarvio on 
hyväksytty. 

Helsingissä 4.—6. 1. pidettyjen Työväenopistojen Liiton luento-ja neuvottelupäivien 
aiheuttamat palkkamenot yhteensä 20 905 mk päätettiin 14) maksaa kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista. 

Suomenkielinen työväenopisto oikeutettiin15) vuokraamaan piano 1. 10. lukien kerto-
musvuoden loppuun ja maksamaan sen 2 000 mk:n suuruinen kuukausivuokra tarvera-
lioistaan. 

V:n 1951 talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista määrä-
Tahoista Kohonneiden painatus- ja sidontakustannusten suorittamiseen kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi myönnettiin 16) 30 000 mk suomenkielisen työväenopiston kohon-
neita painatus- ja sidontakustannuksia varten. 

Kaupunginhallitus päätti17) kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan Oy. Tarvo 
Ab:ltä ostetut, Tarvon saaressa sijaitsevat rakennukset ja irtaimiston suomenkieliselle 
työväenopistolle sekä kurssi-, retkeily- että kesätoimintaan käytettäväksi sillä ehdolla, että 
»opistolla olisi oikeus kouluhuoneistojen nuorisojärjestöjen opiskelu- ja virkistystilaisuuk-
.siin luovuttamisesta säädetyin ehdoin luovuttaa näitä huoneistotiloja myös vapaiden nuo-
risojärjestöjen käyttöön. Myöhemmin päätettiin18) luovuttaa yhtiöltä ostettu irtaimisto 
työväenopistolle sen irtaimistoluetteloon merkittäväksi. Samaten päätettiin 19) suomen-
kielisten kansakoulujen käyttöön kelpaamattomat nojapuut luovuttaa suomenkieliselle 
työväenopistolle kesäkodissa käytettäväksi. 

Arkkitehti A. Blomstedtin tehtäväksi annettiin 20) laatia luonnospiirustukset suomen-

!) Khs 22. 4. 1 123 §. — 2) S:n 29. 7. 1 995 §. — 3) S:n 30. 9. 2 599 §. — 4) S:n 30. 9. 
•2 584 S. — 5) S:n 10. 6. 1 678 §. — 6) S:n 25. 2. 575 §. — 7) S:n 28. 10. 2 906 §. — 8) Ks. 
s. 10. — 9) Ks. v:n 1954 kunn. as. kok. n:o 75. — 10) Khs 8. 11. 3 104 §. — n ) S:n 14. 10. 
2 733 §. — 12) S:n 7. 10. 2 667 "§. — 13) S:n 2. 9. 2 302 §. — 14) Khn jsto 20. 1. 5 083 — 
15) Khs 7. 10. 2 657 §. — 16) Khn jsto 29. 12. 6 717 §. — 17) Khs 8. 4. 1 003 §. — 18) S:n 17. 
•6. 1 717 §. — Khn jsto 22. 6. 5 825 §. — 20) Khs 13. 5. 1 325 §. 
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kielisen työväenopiston lisärakennusta varten. Samalla päätettiin asettaax) komitea,, 
jonka tehtävänä oli avustaa arkkitehti Blomstedtia huoneohjelman laatimisessa ja valvoa, 
että luonnospiirustuksia laadittaessa otettaisiin huomioon tarkoituksenmukaisuus. 

Työväenopistojen Liiton Kotkassa 17.—19. 4. järjestämille opintopäiville osallistuville-
neljälle suomenkielisen työväenopiston oppilaalle päätettiin 2) kullekin myöntää 5 000· 
mk:n suuruinen matka-apuraha opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista sekä opiston edustajana toimivalle kouluneuvos T. I. Wuorenrin-
teelle 6 000 mk:n matka-avustus. 

Suomenkielisen työväenopiston 40-vuotisjuhlan järjestämistä varten myönnettiin3)) 
100 000 mk em. määrärahoista. 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Yleisjaosto päätti4), että professori E. Castrenilta Tar-
von saaressa sijaitsevasta huvilasta ostettu irtaimisto siirretään ruotsinkielisen työväen-
opiston hallintaan ja merkitään sen irtaimistoluetteloon. 

Merkittiin 5) tiedoksi, että ruotsinkielisessä työväenopistossa oli kaupungin viranhalti-
joille järjestetty suomenkielen kurssit. 

Ruotsinkielisen työväenopiston 40-vuotisjuhlaa varten myönnettiin 6) 40 000 mk 
opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Ammattiopetuslaitokset. Kaupunginhallitus päätti7) suostua siihen, että kevätluku-
kausi 1955 aloitettaisiin valmistavassa poikain ammattikoulussa, valmistavassa tyttöjen 
ammattikoulussa ja verhoilija-ammattikoulussa 7. 1. 1955 sekä kirjapainokoulussa ja. 
kähertäjäkoulussa 10. 1. 1955. 

Ammattikoulujen harjoittelijoille päätettiin 8) maksaa heidän neljäntenä harjoittelu-
vuotenaan 13 180 mk kuukaudelta. 

Apulaistarkastaja E. Kanerviolle päätettiin 9) myöntää ero 1. 7. lukien, samalla pää-
tettiin apulaistarkastajan virka jättää toistaiseksi täyttämättä kunnes apulaistarkastajan 
pätevyysvaatimukset ja tehtävät tulisivat tekeillä olevassa ohjesäännössä määritellyiksi. 

Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa ammattiopetuslaitosten johtokunnalle, että. 
sen talousarvioehdotus oli toimitettava kaupunginhallitukselle vahvistetun määräajan 
puitteissa, mutta että johtokunnalla oli oikeus täydentää ehdotustaan 15. 9. mennessä. 

Kirjapainokoulu päätettiin 11) siirtää Kansakoulukatu 3:sta Pietarinkatu 6:een. 
Kähertäjäkoulu. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johto-

kunnan perustamaan kähertäjäkouluun väliaikaisen rinnakkaisluokan kampaaj aosaston 
I luokalle. 

Verhoilija-ammattikoulun rehtorin tehtävien hoitaminen päätettiin 13) jättää entisel-
leen, kunnes koulun uudelleen järjestely tapahtuisi. Rehtorin tehtävien hoitamisesta pää-
tettiin valmistavan poikien ammattikoulun rehtorille M. Rusamalle suorittaa 9 900 mk:n 
vuosipalkkio. 

Vaatturiammattikoulun ja kultaseppäkoulun käyttöön päätettiin 14) antaa kumpai-
sellekin koululle puolet talossa Fredrikinkatu 54 olevasta huoneistosta. 

Optikkokoulun käyttöön päätettiin15) luovuttaa tarpeelliset huonetilat Kruunuvuoren-
katu 1 Iissä olevasta, verhoilija-ammattikoulun käytöstä vapautuneesta huoneistosta 
tämän koulun siirryttyä poikien ammattikoulun osastoksi. 

Valmistava poikien ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti16) lähettää ammattiopetus-
laitosten johtokunnan esityksen valmistavan poikien ammattikoulun lukuvuoden 1954/55 
kurssiohjelmaksi kauppa- ja teollisuusministeriölle ja ilmoittaa, että kaupunki puolestaan 
oli hyväksynyt kurssit toimeenpantaviksi sillä edellytyksellä, että niiden osalta saataisiin 
asianmukainen valtionavustus. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti17) sittemmin 
mainitun kurssiohj elman. 

Kaupunginhallitus päätti18) vähentää valmistavan poikien ammattikoulun rakennus-
osaston ammattityön opettajien K. Salosen ja U. Väisäsen opetusvelvollisuuden 26 viikko-
tuntiin siksi ajaksi, jona he antoivat tietopuolista opetusta vähintään 12 viikkotuntia. 

Samaten kaupunginhallitus päätti19) rajoittaa koulun rehtorin ylityötuntien määrän 
kertomusvuoden kevätlukukauden aikana 12 viikkotunniksi ja myöntää hänelle ammatti-

Ks. s. 138. — 2) Khn jsto 14. 4. 5 475 §. — 3) Khs 7. 10. 2 658 §. — 4) Khn jsto 15. 7. 
5 919 §. — 5) Khs 7. 10. 2 668 §. — 6) Khn jsto 26. 10. 5 678 §. — 7) Khs 4. 11. 2 955 §. — 
8) S:n 7. 1. 44 §. — 9) S:n 17. 6. 1 728 §. — 10) S:n 26. 8. 2 272 §. — n ) S:n 16. 9. 2 451 §. — 
12) S:n 7. 10. 2 678 §. — 13) S:n 15. 7. 1 917 §. —1 4) S:n 16. 9. 2 451 §. — 15) S:n 16. 9. 2 451 §. — 
16) S:n 15. 7. 1 920 §. — 17) S:n 5. 8. 2 034 §. — 18) S:n 7. 10. 2 662 §. — 19) S:n 1. 4. 902 §. 
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koulutalon rakennusmäärärahoista korvauksena rakennustyöstä aiheutuvasta lisätyöstä 
12 400 mk kuukaudessa tammi—toukokuun aikana. Myöhemmin kaupunginhallitus päät-
ti suorittaa rehtorille mainitun rakennustyön aiheuttamasta lisätyöstä kesä—elokuun 
aikana 9 300 mk kuukaudessa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että rehtori Rusaman 
ylityötuntien määrä rajoitetaan kahdeksaksi viikkotunniksi lukuvuonna 1954/55 ja että 
hänelle siltä ajalta maksetaan korvauksena samasta rakennustyöstä johtuvasta lisätyöstä 
24 400 mk kuukaudessa em. rakennusmäärärahoista. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin2) ottamaan valmistavaan poikien 
ammattikouluun enintään 10 toisen vuoden harjoittelijaa ja maksamaan näille palkkiona 
puolet kunkin suorittamien töiden työpalkoista, kuitenkin vähintään 7500 mk/kk. 

Tilapäisen siivoojan ottamiseksi valmistavan poikien ammattikoulun rakennusosas-
toon myönnettiin 3) 71 250 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Vuo-
den varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Merkittiin4) tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli 16. 10. tarkastanut val-
mistavan poikien ammattikoulun rakennuspiirustukset ja todennut, että piirustuksissa 
esitetty uudisrakennus oli ammattikouluksi sopiva ja täytti kouluteknilliset vaatimukset. 

Talossa I linja 3 oleva tyhjennetty vanha rakennus päätettiin 5) sellaisenaan luovuttaa 
valmistavan poikien ammattikouluun perustetun rakennusosaston kouluhuoneistona 
käytettäväksi. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin suorituttamaan koulutalossa 
välttämättömiksi osoittautuvat korjaus- ja muutostyöt yhteistoimin talorakennusosaston 
ja poikien ammattikoulun rakennusosaston kanssa. Mainittuja muutostöitä varten myön-
nettiin 6) 1.5 milj. mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista. 

Valmistavan poikien ammattikoulun määrärahoja Vuokrat saatiin 7) ylittää enintään 
132 000 mk Stadionilla olevan voimistelusalin vuokraamista varten kertomusvuoden 
syyslukukaudeksi. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun kertomusvuoden syyslukukauden erikoiskursseja-
koskeva ammattiopetuslaitosten johtokunnan esitys päätettiin8) lähettää kauppa- ja 
teollisuusministeriölle ja ilmoittaa samalla, että kaupunki puolestaan oli hyväksynyt ko. 
kurssit toimeenpantaviksi sillä edellytyksellä, että niitä varten saataisiin asianmukainen 
valtionavustus. Merkittiin 9) tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli myöntänyt 
valmistavalle tyttöjen ammattikoululle kertomusvuoden syyslukukauden aikana järjes-
tettävää viittä pukucmpelukurssia, yhtä lastenvaatteiden peruskurssia ja yhtä koru-
ompelukurssia sekä viittä ruokatalouskurssia varten valtionavustuksen perustana olevista 
203 615 mk:n kustannuksista n. 65 % eli yhteensä 132 340 mk, mikä summa maksettaisiin 
sen jälkeen kun ministeriö olisi kurssien päätyttyä saanut lyhyen kertomuksen ja selvi-
tyksen niiden kustannuksista. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun käyttöön päätettiin10) kokonaisuudessaan antaa 
talo n:o 3 Kansakoulukadun varrella. 

Ammattikoulujen oppilaiden osallistumista varten hiihtomestaruuskilpailuihin myön-
nettiin n ) tilitystä vastaan 54 000 mk kaupung'nhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti12) hylätä kotitalouslautakunnan esi-
tyksen lautakunnan alaisten opettajien vuosiloman vahvistamisesta kahdeksi kuukaudeksi 
sekä kehottaa lautakuntaa edelleen tutkimaan mahdollisuuksia sen alaisen henkilökunnan 
tarkoituksenmukaisesta hyväksikäyttämisestä kesäaikana. 

Pesuloiden työtehon ja tarkoituksenmukaisuuden tutkimista varten päätettiin13) 
kotitalouslautakuntaan palkata filosofian maisteri R. Huttunen kahden kuukauden ajaksi,, 
lautakunnan lähemmin määräämänä aikana, 40 000 mk:n kuukausipalkalla, joka oli 
maksettava lautakunnan määrärahoista Muut palkkamenot. 

Käsityönopettaja A. Tupamäen vuosilomasijaisen palkkaamista varten 15. 9. — 11.10. 
väliseksi ajaksi myönnettiin 14) 31 210 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. mää-
rärahoista. 

Kaupunginhallitus päätti15) kumota kotitalouslautakunnan alistetun päätöksen mak-
saa eräälle sen siivoojalle 8. palkkaluokan mukainen palkka ja 3 ikälisää. 

M Khs 7 10. 2 676 §. — 2) S:n 9. 9. 2 407 §. — 3) S:n 16. 9. 2 453 §. — 4) S:n 23. 12. 3 459 §. — 
5) S-n 2 9 2324 §. — 6) S:n 28. 10. 2 907 §. — 7) S:n 7. 10. 2 674 §. — 8) S:n 15. 7. 1 921 § .— 
9) S n 12. 8. 2 134, 2 136 §. — 10) S:n 16. 9. 2 451 §. — n ) S:n 4. 2. 373 §. — 12) S:n 11. 2. 
409 § — 13) S:n 20. 5. 1 354 §. — 14) Khn jsto 10. 11. 6 459 §. — 15) Khs 30. 9. 2 579 
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Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 128 655 mk kotitalous-
lautakunnan opetushuoneistoissa suoritetuista sähkövirranmuutoksista aiheutuneiden 
laskujen maksamista varten sekä 52 627 mk opetushuoneistossa Koskelantie 27 suori-
tettujen muutos- ja lisätöiden maksamista varten 2). 

Painatus- ja hankintatoimiston varastossa oleva julkaisu »Vaatteiden pesuohjeita» 
päätettiin3) kokonaisuudessaan siirtää kotitalouslautakunnalle, joka oikeutettiin jaka-
maan sitä ilmaiseksi kurssilaisille. 

Kotitalouslautakunnan opetushuoneisto luovutettiin 4) seuraavien siirtolapuutarha-
yhdistysten vuosikokouksia varten sillä ehdolla että yhdistykset suorittaisivat siivouksesta 
sovitun korvauksen: Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistykselle 21. 2., Herttoniemen siir-
tolapuutarhayhdistykselle 28. 2. sekä Kumpulan siirtolapuutarhayhdistykselle 7. 3. 

Helsingin Kotitalousopettajaopiston rakennuspiirustukset. Kaupunginhallitus päätti5) 
hyväksyä Helsingin Kotitalousopettajaopiston Säätiön esittämät, 12. kaupunginosan 
korttelin n:o 357 tontille n:o 6 rakennettavan kotitalousopettajaopiston rakennuspiirus-
tukset sekä 125 milj. mk:aan päätyvän kustannusarvion. 

Lastentarhat. Kaupunginhallitus päätti 6) hyväksyä lastentarhain lautakunnan aliste-
tun 7) päätöksen, jonka mukaan eräiden lastentarhojen johtajat vapautettiin osastotyöstä 
1. 6. — 31. 8. väliseksi ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti8) nimityksellä vahvistaa lääketieteen ja kirurgian tohtori 
A. Helven lastentarhain lääkärin virkaa koskevan vaalin. 

Lastentarhain toimistoon päätettiin 9) palkata yhden kuukauden ajaksi tilapäinen toi-
mistoapulainen 18. palkkaluokan mukaisin palkoin. 

Lastentarhain lääkärille E. Kivikatajalle päätettiin 10) myöntää hänen pyytämänsä ero 
1.9. lukien. 

Kaupunginhallitus pää t t i n ) kehottaa lastentarhain lautakuntaa tekemään yksityiskoh-
taisen esityksen 75 lapsen lastentarhan perustamisesta taloon Ruoholahdenkatu 18 edel-
lyttäen, että saataisiin selvitys siitä, että lastentarhain lautakunnan lastentarhan perus-
tamiselle asettamat ehdot tulisivat täytetyksi, mistä kiinteistölautakunnan oli neuvo-
teltava lastentarhain lautakunnan kanssa. Sittemmin kaupunginhallitus päätti12) oikeut-
taa lastentarhain lautakunnan aloittamaan Ruoholahden lastentarhan toiminnan heti huo-
neiston valmistuttua ja palkkaamaan sen kevätlukukauden toimintaa varten neljän kuu-
kauden ajaksi 26. palkkaluokkaan kuuluvan lastentarhanopettajan ja enintään kolmen 
kuukauden ajaksi seuraavat tilapäiset viranhaltijat: kolme 26. palkkaluokkaan kuuluvaa 
lastentarhanopettajaa, yhden 12. palkkaluokkaan kuuluvan talousapulaisen ja yhden 11. 
palkkaluokkaan kuuluvan lastentarha-apulaisen. Samalla kaupunginhallitus päätti myön-
tää v:n 1955 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoistaan Vuoden 
varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat 512 850 mk em. henkilökunnan palkkojen 
suorittamista varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa suoritta-
maan lastentarhan toiminnasta kevätlukukaudella 1955 aiheutuvat muut menot mainitun 
lastentarhan määrärahoista. 

Kaupunginhallitus päätti13), että Kallion lastenseimen huoneisto Castreninkatu 28:ssa 
saatiin edelleenkin vuokrata Alppimajan lastentarhan käyttöön ja että Oulunkylän väli-
aikaisesti lakkautettu 25 lapsen puolipäiväosasto saatiin toistaiseksi siirtää Alppimajan 
lastentarhan yhteyteen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että em. osaston toimintaa var-
ten saatiin käyttää talousarviossa Oulunkylän lastentarhaosastoa varten varattuja määrä-
rahoja ja että po. osastolle oli kokeilumielessä otettava lähinnä lievästi puhevikaisia lapsia. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa suorittamaan osaston toimintaa 
varten tarpeellisen harjoittelijan palkan kertomusvuoden määrärahoista Muut palkka-
menot. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 380 000 mk uuden ruokahissin hankkimista varten lastentarha Valkaman huoneis-
toon14); 530 000 mk uuden ruokahissin hankkimista varten Vallilan lastentarhan huo-
neistoon ja lastentarhan keittiön tuuletuksen parantamista varten15); 165 000 mk em. 

!) Khs 7. 1. 32 §. — 2) S:n 11. 11. 3 035 §. — 3) Khn jsto 7. 7. 5 872 §. — 4) S:n 10. 2. 
5 1 5 5 §. _ 5) K h s i 7> i syy _ «) S :n 3. 6. 1 503 §. — 7) S:n 28. 4. 1 166 §. — 8) S:n 30. 9. 
2 578 §, 14. 10. 2 747 §. — 9) S:n 9. 12. 3 300 §. — 10) S:n 13. 5. 1 295 §. — n ) S:n 4. 2. 346 §. — 
-*2) S:n 23. 12. 3 432 §. — 13) S:n 7. 10. 2 642 §. —1 4) S:n 26. 5. 1 437 §. —1 5) S:n 26. 5. 1 438 §. 
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lastentarhan lämpimän kellarin korj auksia varten sekä 1. l milj. mk ulkorakennuksen 
rakentamista varten talossa Rantakortteli 4 olevan Toukolan lastenseimen käyttöön 2). 
Samalla päätettiin 3) vanha ulkorakennus myydä joko huutokaupalla tai tarjousten 
perusteella purettavaksi ja pois kuljetettavaksi. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 131 000 mk Käpylinnan lastentarhan alemman terassin kaiteen korottamista 
varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin4) 300 000 mk Suomenlinnan lastentarhan pihamaan tasoittamista ja aitaamista 
varten 5); 450 000 mk vesi- ja viemärijohtojen asentamista varten Tapanilan lastentarhan 
huoneistoon 6); 465 000 mk Pihlajatien lastentalon piha-alueen kunnostamista varten7) 
sekä 131 000 mk Käpylinnan lastentarhan alemman penkereen kaiteen korottamista 
varten8). 

Lastentarha Rauhalan ja Tomtebon vanhat pianot päätettiin 9) poistaa kalustoluet-
telosta ja myydä vastaavasti V. Liuhdolle 102 000 mk:n ja K. Voipiolle 65 000 mk:n hin-
taan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi10) kertomusvuonna eräitä lastentarhain lautakunnan 
esityksiä, jotka koskivat virka-asuntojen määräämistä eri lastentarhain viranhaltijoille. 

Lastentarha ja -seimi Pihlajassa pidettäviä tupaantuliaisia varten myönnettiin11) 
6 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Ruotsinmaalaisille seminaarioppilaille opettajineen, yhteensä 26 hengelle, päätettiin12) 
20. — 22. 5. välisenä aikana tarjota eri lastentarhoissa ilmaiseksi lasten keittoruokaa. 

Leikkikenttätoiminta. Rakennustoimiston varasto-osastoa kehotettiin13) luovuttamaan 
leikkikenttätoimintaa varten käytöstä poistettu harmooni. 

Kaupunginhallitus päätti14) oikeuttaa vesilaitoksen luovuttamaan lastentarhain lauta-
kunnalle Alppilanmäen vesilinnasta varastotilaa leikkikenttien leikkivälineiden varastoi-
mista varten 40 mk/m2 kuukausivuokraa vastaan ja kehottaa lautakuntaa tekeqiään 
esityksen tarkoitusta varten tarpeellisen määrärahan myöntämisestä. 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti15), että Gustav Pauligin lahjoitusrahaston kor-
kovaroja ei jaeta kertomusvuonna. 

Richard Heimbergerin, K. H. Renlundin ja V. v. Wrightin rahastojen korkovaroista 
päätettiin16) jakaa seuraavat määrät jäljempänä mainittujen oppilaitosten käytettäväksi 
palkintoina: suomenkieliselle työväenopistolle 8 760 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 
1 750 mk, ammattiopetuslaitosten johtokunnalle 1 450 mk ja taideteollisuuslaitosten johto-
kunnalle 2 230 mk. 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjasto. Kaupunginhallitus päätti17) siirtää kansanhuoltotoimiston toimis-

toapulaisen S. Kristianssonin virkaa haettavaksi julistamatta kaupunginkirjaston vapaana 
olevaan 18. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan 1.6. lukien ja liittyi virkaan oikeus 
saada henkilökohtaisena palkanlisänä 18. ja 24. palkkaluokkien välinen erotus. 

Käpylän sivukirjaston sanomalehtisaliin päätettiin18) palkata tuntipalkkainen vaivoja 
kertomusvuoden alusta lukien. 

Poliisilaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päätti19) oikeuttaa kaupunginkirjaston 
1. 1. 1955 lukien pitämään tarpeellista kirjavarastoa poliisilaitoksen keskusasemalla ole-
vassa kirjastossa sekä oikeuttaa kirjastolautakunnan palkkaamaan tuntipalkkaisen kir-
jastoapulaisen valvomaan mainittua kirjastoa kolmasti viikossa kaksi tuntia kerrallaan 
kaupunginkirjaston Muut palkkamenot -tilillä olevaa määrärahaa käyttäen. 

Kaupunginkirjaston käteiskassojen enimmäismäärä päätettiin 20) korottaa yhteensä 
12 000 mk:aan. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-

!) Khs 15. 7. 1 895 §. — 2 ) S:n 2. 9. 2 311 §. — 3) S:n 2. 9. 2 311 §. — 4) S:n 30. 9. 2 581 §. — 
5) S:n 11. 2. 407 §. — 6) S:n 14. 4. 1 034 §. — 7) S:n 10. 6. 1 644 §. — 8) S:n, 30. 9. 2 581 §.— 
9) Khn jsto 10. 2. 5 159 §, 17. 3. 5 333 §, 14. 4. 5 459 §. — 10) Khs 18. 3. 759 §, 14. 4. 1 038 §, 
30. 9. 2 577 §, 4. 11. 2 943 §. — n ) S:n 11. 2. 414 §. — 12) Khn jsto 19. 5. 5 638 §. — 13) S:n 
22. 6. 5 815 §. — 14) Khs 22. 6. 1 758 §. — 15) S:n 18. 3. 780 §. — 16) S:n 8. 4. 994 §. — 1 7) S:n 
26. 5. 1 460 §. — 18) S;n 21. 1. 219 §. — 19) S;n 25. 11. 3 195 §. — 20) Khn jsto 16. 6. 5 776 §. 
KunnaU.hert. 1954, I osa 14 
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tiin1) 200 000 mk Toukolan sivukirjaston huoneistossa tehtäviä sähköasennustöitä 
varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 90 000 mk Pasilan sivukirjastossa suoritettavia muutostöitä varten2) ja 125 000 
mk Kallion sivukirjaston sisäovien uusimista varten3). 

Pitäjänmäen sivukirjastolle päätettiin 4) luovuttaa huonetilaa kansakoulutalosta. 
Merkittiin 5)^tiedoksi kirjastolautakunnan ilmoitus eräiden yleishyödyllisten laitosten 

ja yritysten v. 1953 saamien avustusmäärärahojen käytön valvonnasta. 
Kaupunginhallitus päätti 6) oikeuttaa pääkirjaston vahtimestarin J. A. Laustelan les-

ken asumaan miehensä virka-asunnossa enintään kertomusvuoden loppuun 2 450 mk:n 
kuukausivuokraa vastaan. Samalla kaupunginhallitus oikeutti 7) uuden vahtimestarin 
muuttamaan sanottuun virka-asuntoon vasta 1.1. 1955 tahi, ellei sitä ollut silloin vielä 
korjattu, heti kun korjaus olisi suoritettu. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään kaupunginmuseon korjaustöistä vapautuvia varoja museon vesijohtojen kor-
jauksiin ja muihin odottamattomiin menoihin. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 9) siirtämään talossa Lapinlahdenkatu 4 olevat 
kahden huoneen parkettilattiat kaupunginmuseoon sekä suorittamaan liikemies G. V. 
Ingellille 7 500 mk:n korvauksen lattian siirrosta aiheutuneesta haitasta ja häiriöstä sekä 
käyttämään mainittuihin tarkoituksiin korjausmäärärahojaan ja ylittämään niitä tarvit-
taessa enintään 407 500 mk. 

Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa museolautakunnan ylittämään määrärahojaan 
Kokoelmien kartuttaminen 81 000 mk Olga von Tobiassenin vanhaa helsinkiläiskotia 
kuvaavan öljymaalauksen lunastamiseen ja helsinkiläisten hopeaesineiden ostoon. 

Kansallisromanttisen helsinkiläisarkkitehtuurin valokuvauttaminen. Suomen Arkkitehti-
liiton kuva-arkistolle päätettiin myöntää11) 150 000 mk:n avustus kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista ns. kansallisromanttisen helsinkiläisarkkitehtuurin valokuvautta-
mista varten kertomusvuonna sillä ehdolla, että kaupunginmuseolle luovutettaisiin otet-
tavien valokuvien kaksoiskappaleet koossa 11x17 cm varustettuina negatiivien arkisto-
numeroilla ja asiaselityksillä sekä että kaupunki saisi vapaasti käyttää, jäljentää ja jul-
kaista niitä valokuvia, joita myönnetyllä avustuksella hankittaisiin. Vielä kehotettiin 
kaupunginmuseota yhdessä ao. viranomaisten kanssa tekemään esitys kaupungin kehitystä 
osoittavan kuva-aineiston hankkimisesta. 

Musiikkilautakunta ja kaupunginorkesteri. Musiikkilautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti päätettiin12) kapellimestari T. Hannikainen nimittää kaupunginorkesterin johtajaksi 
ajaksi 1. 6. 1954 — 31. 5. 1955 entisin palkkaeduin. Samalla kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa musiikkilautakunnan luovuttamaan kaupunginorkesterin konserttikauden 
1954/55 aikana ylimääräistä sinfoniakonserttia varten kapellimestari Hannikaiselle tai 
hänen esittämälleen järjestäjälle sillä edellytyksellä, että konsertin nettotulot luovutet-
taisiin lahjapalkkiona kapellimestari Hannikaiselle. 

Kaupunginhallitus päätti13) myöntää kaupunginorkesterin jäsenille O. Haapalaiselle 
kahta ikälisää vastaavan korotuksen 1.1. 1952 lähtien ja kolmea ikälisää vastaavan koro-
tuksen 1. 2. 1954 lähtien, E. Kaartiselle yhtä ikälisää vastaavan korotuksen 1. 4. 1952 
lähtien, J. Nisulalle yhtä ikälisää vastaavan korotuksen 1. 9. 1953 lähtien ja V. E. Pulli-
selle kahta ikälisää vastaavan korotuksen 1. 10. 1954 lähtien. 

Kaupunginhallitus hyväksyi14) musiikkilautakunnan esityksen kaupunginorkesterin 
koesoittoarvostelulautakunnan kokoonpanon muuttamisesta. 

Professori Armas Järnefelt päätettiin 15) puolisoineen kutsua Helsingin kaupungin 
vieraaksi 24.—25. 9. pidettäviin konsertteihin. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa musiikkilautakunnan luovuttamaan kaupungin-
orkesterin korvauksetta Sibelius-viikon säätiölle Sibelius-viikon ajaksi 10.—18. 6.16) 
ja eri hyväntekeväisyyskonsertteja varten 17). 

Rafael Ahlströmin rahaston korkovaroista päätettiin18) luovuttaa seuraavien järjes-

*) Khs 28. 1. 272 §. — 2) S:n 14. 4. 1 067 §. —-3) S:n 19. 8. 2 210 §. — 4) S:n 17. 6. 1 716 §. — 
B) S:n 11. 3. 699 §. — 6) S:n 28a 10. 2 904 §. — 7) S:n 2. 12. 3 254 §. — 8) S:n 7. 1. 46 §. — 
9) S:n 8. 4. 989 §. — 10) S:n 10. 6. 1 659 §. — n ) S:n 11. 2. 404 §. — 12) S:n 1. 4. 917 §. — 
1S) S:n 28. 1. 266 §, 29. 7. 2 000 §. — 14) S:u 4. 4. 1064 §. — ") S:n 2. 9. 2 328 §. — 16) S:n 
1. 4. 918 §. — S:n 11. 2. 452 §. — ») S:» 28. 1. 274 §. 
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töjen jaettavaksi jäljempänä mainitut määrät: Rafael Ahlströmin rahaston musiikkiavus-
tustoimikunnan 117 000 mk, Suomen Taideakatemian 117 000 mk, Suomen Kirjailija-
liiton 58 500 mk ja Finlands Svenska Författarförening -nimisen yhdistyksen 58 500 mk. 

Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimikunnan, Suomen Taideakatemian ja Suomen 
Kirjailijaliiton selostukset kertomusvuonna saamiensa korko varain käytöstä merkittiin 1) 
tiedoksi. 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat 
avustukset: 100 000 mk Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitolle teatteripäivien tappion 
korvaamiseksi 2); 400 000 mk Suomen laulajain ja soittajain liiton Helsingin piirille Jyväs-
kylään tehtävää matkaa varten huomautuksin, että mikäli liitto aikoo vuosittain tehdä 
avustusanomuksen, on se toimitettava musiikkilautakunnalle talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä käsiteltäväksi 3); 50 000 mk Helsingfors Svenska Sängförbund -nimiselle järjestölle 
matka-avustuksena helsinkiläisille laulajille, jotka osallistuvat Jyväskylässä 18.—20. 6. 
esiintyvän ruotsinkielisen edustuskuoron matkaan4); 400 000 mk Suomen Työväen Mu-
siikkiliiton Uudenmaan piirille helsinkiläisten musiikkiryhmien osallistumista varten Suo-
men Työväen Musiikkiliiton laulu- ja soittojuhliin Hämeenlinnassa5) sekä 47 453 mk 
Runebergin 150-vuotisjuhlan järjestämisestä aiheutuneen muun, paitsi valokuvauksesta 
johtuneen tappion peittämiseksi 6). 

Lahjoitus. Kiitollisena siitä osuudesta, joka kaupunginhallituksella oli ollut Eino Lei-
non patsaan pystyttämiseen, oli Eino Leinon patsastoimikunta lahjoittanut 7) kaupungin-
hallitukselle sen kokoushuoneessa säilytettäväksi kuvanveistäjä Lauri Leppäsen Eino 
Leino-patsaan pienoisluonnoksen. 

Taideteosten ostot. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 100 000 
mk taiteilija Uno Heikkisen Helsinki-aiheisten piirrosten ja vesivärimaalausten ostamista 
varten kaupunginmuseon valinnan mukaan8) sekä 20 000 mk v:lta 1887 olevan Etelä-
satamaa kuvaavan öljymaalauksen ostamista varten9). 

Taideteosten ostoon merkitystä määrärahasta myönnettiin 105 000 mk kuvanveistäjä 
Armas Hutrin pronssisen ilvesveistoksen ostamista varten10); 80 000 mk taiteilija Matti 
Warenin Mankalankoskea esittävän taulun ostamista varten 11) sekä 30 000 mk taiteilija 
O. Pursiaiselta kansakouluja varten hankittavien kolmen »Kevätsointuja» nimisen kipsi-
reliefin ostamista varten12). 

Herttoniemen Omakotiyhdistyksen esitettyä, että taiteilija Mikko Hovilta tilattaisiin 
veistos Herttoniemen uuden kansakoulun edustalle sijoitettavaksi, kaupunginhallitus 
päätti13) suostua esitykseen ja myöntää kaupungin osuutena 550 000 mk em. määrärahois-
ta käytettäväksi »Pallosilla» nimisen veistoksen tilaamiseen mainitulta taiteilijalta. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Hallinnolliset kysymykset " . ^ r 

Kiinteistöhallinnon saatavien enimmäismäärän vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti14) vahvistaa sellaisten kiinteistöhallinnon saatavien enimmäismäärän, joiden suh-
teen kiinteistölautakunnalla on oikeus myöntää maksuajan pidennystä, 1 milj. mk:ksi. 
Sittemmin vahvistettiin 15) mainittu määrä 3 milj. mk:ksi. 

r Tonttikujasta ja tonttirekisterikärtasta annettavien otteiden todistaminen, oikeaksi. 
Kaupunginhallitus päätti1 6) esittää maistraatille, että kiinteistöviraston kaupunkimit-
tausosaston tonttikirjan hoitaja oikeutettaisiin todistamaan oikeaksi tonttikirjastä ja 
tonttirekisterikartasta annettavat otteet. V 

Määräalan kauppoja koskevat toimenpiteet, ks. s. 229. 
Virastohuoneistojen siivous. Kaupunginhallitus päätti1 7), että virastojen huoneistojen 

siivoustöiden hoito annettaisiin 1. 1. lukien kiinteistöviraston talo-osaston tehtäväksi, 
mikäli siivoojilla ei ollut muita tehtäviä virastossa tai siivoojan kuuluminen viraston tai 
laitoksen henkilökuntaan ei muista syistä ollut tarpeen sekä että talo-osaston tehtäväksi 

Khs 6. 5. 1 233 §, 28. 4. 1 184, 1 185 §, 26. 5. 1 453 §, 16. 9. 2 447 §. — 2) S:n 11. 2. 451 §, 
22. 6. 1 792 §. — 3) S:n 20. 5. 1 377 §. — 4) S:n 10. 6. 1 665 §. — 6) S:n 10. 6. 1 664 §. — 
6) Khn jsto 10. 3. 5 312 §. — 7) Khs 8. 4. 974 §. — 8) S:n 18. 2. 508 §. — 9) S:n 19. 8. 2 192 §. — 
10) Sm 17. 6. 1 689 §. — n ) S:n 4. 11. 2 939 §. — 12) S:n 2. 12. 3 223 §. —1 3) S:n 21. 10. 2 814 §. — 
14j S:n 12. 8. 2 144 §, ks. s. 63, khn mtö n:o 11, ks. kunn. as. kok. s. 49 — 15) Khs 30. 12. 
3 536 §. —16) S:n 4. 11. 2 974 §.—17) S:n 4. 11. 2 976 §. 


