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nallislain selityksessä, minkä mukaan myös poliittisille järjestöille voitiin myöntää avus-
tuksia, jos varat käytettäisiin muuhun kuin poliittiseen tarkoitukseen. Lisäksi olivat väli-
kysymyksentekijät huomauttaneet, että rahat saatiin alkoholiliikkeen voittovaroista eikä 
verovaroista. Nuorisotyölautakunta oli asiasta antamassaan lausunnossa esiintuonut mm., 
e t tä lautakunta v. 1954—1955 oli esittänyt kaupunginhallitukselle, ettei mainituista va-
roista jaettaisi avustusta ns. poliittisille järjestöille. Tämä kanta perustui kunnallislakiin, 
joka korkeimman hallinto-oikeuden omaksuman kannan mukaan kielsi kuntia avusta-
masta poliittisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Käsitys, että väkijuomayhtiön voitto-
varoista jaetut avustukset olisivat erikoisasemassa kunnallislakiin nähden ei ollut oikea, 
sillä voittovarojen käytön valvontaa hoitava sosiaaliministeriö asetti ne samaan asemaan 
muiden kunnan varojen kanssa. Siten ei sosiaaliministeriö, kunnallislakiin vedoten, ole 
hyväksynyt voittovarojen käyttöä poliittisten järjestöjen nuorisotyön avustamiseen. Kun 
siis ei ollut takeita siitä, että poliittiselle yhdistykselle myönnettyjä varoja ei osaksikaan 
käytettäisi muuhun kuin kunnalle luvalliseen toimintaan, oli lautakunta yhtynyt kau-
punginhallituksen kantaan. Lautakunnan vähemmistö sensijaan piti kaupunginhallituk-
sen päätöstä ristiriitaisena nuorisotyölautakunnan työstä annettujen ohjeiden ja toiminta-
periaatteiden kanssa. V:n 1954 avustusmäärärahojen käytön valvontaa koskevassa kir-
jelmässään oli nuorisotyölautakunta todennut olevan erittäin vaikeata valvoa kaupungin-
hallituksen määräystä siitä, ettei avustusvaroja saanut käyttää poliittisiin tarkoituksiin, 
koska mainituilla järjestöillä oli paljon myös hyväksyttyjä käyttötarkoituksia, joihin voi-
tiin ilmoittaa kaupungin varat käytetyiksi. Kaupunginhallitus katsoi, että olisi menetelty 
lainvastaisesti ja vastoin korkeimman hallinto-oikeuden omaksumaa kantaa, jos olisi 

myönnetty avustuksia po. järjestöille, koska ei ollut riittävää selvitystä siitä, että myön-
netyt avustukset olisi käytetty kaupungille luvalliseen toimintaan. Kaupunginhallitus 
katsoi niinikään, että sillä kunnallislain ym. voimassa olevien säännösten puitteissa oli 
oikeus vapaasti harkita, minkäluontoisia yhdistyksiä se halusi avustuksilla tukea. Sitä-
paitsi ei väkijuomayhtiön voittovaroja, jotka jakamiseen nähden eivät olleet poikkeusase-
massa, kertomusvuonna lainkaan käytetty nuorisojärjestöjen avustamiseen, koska varois-
ta väkijuomayhtiön tilitysjärjestyksessä kertomusvuonna oli varattu niin paljon muihin 
tarkoituksiin, ettei niistä riittänyt määrärahaa nuorisojärjestöjen avustamiseen. Kaupun-
ginhallituksen vähemmistö oli puolestaan viitannut Kaupunkiliiton lakimiehen, lakitie-
teen lisensiaatti Murenin kunnan toimialaa koskevaan kirjoitukseen, jossa esitettiin mm., 
että nykyään ei ollut olemassa varmuutta siitä, oliko lainkäytössä 1930-luvulla omaksuttu 
kielteinen kanta maassamme vallitsevana olevan käsityksen mukainen tai muutoin oikea. 
Lainkäytön kannasta poikkeava hallintokäyttö jatkui kunnissa ilman, että sitä yleisesti 
paheksuttiin. Edelleen oli kaupunginhallituksen vähemmistö sitä mieltä, että sen enem-
mistön päätös oli ristiriitainen lasten- ja vanhusten sekä raittiustyön tukemiseen myönnet-
tyjen määrärahojen käyttöön nähden, koska kaikki näitä määrärahoja koskevat päätökset 
olivat yksimielisiä, vaikka avustuksen saajien joukossa, kussakin ryhmässä oli useita ns. 
poliittisia järjestöjä. Vielä vähemmistö oli sitä mieltä, että kaupunginhallituksen enem-
mistö oli, väärinkäyttäen harkintavaltaansa, toiminut vastoin valtuuston tarkoitusta. 
Edelleen oli kaupunginhallituksen päätös ristiriidassa yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa, 
joka kunnallishallintoon sovellettuna tarkoitti sitä, että kunnan tuli olennaisesti samoissa 
olosuhteissa kohdella jäseniään samalla tavoin. Kun siis huomattava osa nuorisojärjes-
töistä ja etenkin ne, joiden jäsenistön muodostivat työväestöön kuuluvat nuoret, oli jätetty 
kertomusvuonna ilman avustusta, oli yhdenvertaisuuden periaatetta loukattu. Vastaus 
välikysymykseen merkittiin tiedoksi (19. 10. 905 §). 

Nuorisotalon rakentamista Vallilaan ja määrärahan merkitsemistä sitä varten v:n 1956 
talousarvioehdotukseen koskeva vt Laineen ym. aloite päätettiin lähettää kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi (25. 5. 500 §, ks. s. 23). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
Opetustoimi 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan itsenäistämään Etelä-Kaarelan koulun ja Pakilan jatkokou-
lun sekä asettamaan Karjalan yhteiskoulussa toimivaan kansakouluun apulaisjohtajan 
1. 8. lukien (22. 6. 631 §). 
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Muuttaen v. 1954 tekemäänsä päätöstä kaupunginvaltuusto päätti, että esitys kol-
mannen tarkastajan viran perustamisesta suomenkielisiin kansakouluihin oli tehtävä vasta 
sen jälkeen, kun uusi kansakoululaki ja sen johdosta annettava asetus ovat astuneet voi-
maan (9. 3. 228 §, 23. 3. 265 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 56). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen toimenpiteen eron myön-
tämisestä suomenkielisten kansakoulujen II tarkastajalle U. Somerkivelle 31. 10. lukien 
ja määräsi sanottua virkaa hoitamaan kunnes se vakinaisesti täytettäisiin, virkaan kuulu-
vin palkkaeduin, filosofianmaisteri R. Kanervan, jonka samalla tuli hoitaa suomenkielisten 
kansakoulujen opetuksenohjaajan virkaan kuuluvat 9 oppivelvollisuustuntia (2. 11. 932 §). 

Mainittuun II tarkastajan virkaan valittiin sittemmin 1.1.1956 lukien filosofian kandi-
daatti W. Erko tavanmukaisin ehdoin (21. 12. 1 111 §). 

Suomenkielisiin kansakouluihin perustettiin seuraavat uudet virat, joiden palkkaluok-
ka on mainittu suluissa viran nimen jäljessä: koululääkäri (25) 1. 9. lukien (8. 6. 540 §); 
kaksi yläkoulun opettajaa huonokuuloisten luokille (19) 1.1. 1956 lukien (7. 9. 716 §); 
Pohjois-Haagan kouluun vahtimestari ja talonmies-lämmittäjä (10) 1. 8. 1956 lukien 
(2. 11. 934 §) sekä Maunulan kouluun vahtimestari ja talonmies-lämmittäjä (10); Etel. 
Hesperiankadun kouluun 1.1. 1956 lukien vahtimestari ja kaksi talonmies-lämmittäjää 
(11) (7.9. 715 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että ne lastensuojelu viraston alaisissa laitoksissa toimivat 
kansakoulunopettajat, jotka osallistuvat opetustyönsä ohella myös laitoksen muuhun 
toimintaan, oikeutetaan saamaan palkkauksensa yhtä palkkaluokkaa korkeampana kuin 
mitä palkkajärjestelyjen yhteydessä yleensä kansakoulunopettajista on päätetty (28. 12. 
1 141 §, khn mtö n:o 20) . 

Seuraavat virat päätettiin siirtää korkeampaan palkkaluokkaan 1. 1. 1955 lukien: 
400 jatko-, ylä- ja apukoulun poika- sekä sekaluokkien opettajaa (19), kaksi puhevikaisten 
lasten opettajaa (19), 247 jatko-, ylä- ja apukoulun tyttöluokkien opettajaa (18), 391 ala-
koulunopettajaa, kaksi kasvatusneuvolan sosiaalitarkkaajaa ja 20 kouluhoitajaa (16). 
Vielä päätettiin Snellmannin kansakoulun vahtimestarin ja talonmies-lämmittäjän virat 
siirtää 1. 3. lukien 11. palkkaluokkaan (23. 3. 268, 269 §, 22. 6. 595, 596 §, 16. 11. 996 §). 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan edeltä arvaamattomia pääomamenoja 
varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkitystä määrärahasta myönnettiin 682 537 
mk Tapanilan ylä- ja alakansakouluihin asennettavia vesijohtopisteitä varten (20. 4. 
376 §). 

Etu-Töölön rakenteilla olevan alakansakoulun rakennustöiden loppuunsaattamiseksi 
v:n 1956 kevätlukukauden alkuun mennessä myönnettiin enintään 56.3 milj. mk tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan uusia kansakoulurakennuksia varten 
merkityistä määrärahoista (5. 10. 853 §). 

Samaan pääluokkaan kuuluvista kaupunginvaltuuston käyttövaroista edeltä arvaa-
mattomia pääomamenoja varten myönnettiin 8 942 243 mk Tehtaankadun kansakoulun 
muutos- ja korjaustöitä varten (4. 5. 423 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavien kansakoulujen luonnos- ja pääpiirus-
tukset siten, että kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti 
tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset sekä hyväksymään luonnospiirustuksiin 
perustuvat pääpiirustukset: professori A. Pernajan laatimat Snellmanin kansakoulun 
vanhan osan muutostöiden pääpiirustukset (8. 6. 553 §); arkkitehti M. Välikankaan laati-
mat luonnospiirustukset Pohjois-Haagan kansakoulua varten, jolloin yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin valvomaan, että pääpiirustuksia laadittaessa mahdollisuuksien mukaan 
otettaisiin huomioon suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan, palolautakunnan ja 
yleisten töiden lautakunnan tekemät huomautukset (25. 5. 494 §) sekä arkkitehti T. Löys-
kän laatimat luonnospiirustukset Maunulan kansakoulun lisärakennusta varten (22. 6. 
632§). 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Jäljempänä mainitut virat päätettiin 1.1. 1955 lukien 
siirtää korkeampaan palkkaluokkaan, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jäl-
keen: 87 jatko-, ylä- ja apukoulun poika- sekä sekaluokkien opettajaa (19), 31 jatko-, ylä-
ja apukoulun tyttöluokkien opettajaa (18), 74 alakoulunopettajaa ja kolme kouluhoitajaa 
(16) (22. 6. 595, 596 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola, ks. s. 47. 
Tapaninkylän ruotsinkielisessä kansakoulussa suoritettavien töiden kustannuksia var-
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ten myönnettiin 250 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kau-
punginvaltuuston käytettäväksi merkityistä määrärahoista edeltä arvaamattomia pää-
omamenoja varten (4. 5. 423 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat ja 7. 6. päivätyt 
luonnospiirustukset Käpylän ruotsinkielistä kansakoulua varten sekä oikeuttaa kaupun-
ginhallituksen hyväksymään luonnospiirustuksiin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat 
pienehköt muutokset samoin kuin em. piirustuksiin perustuvat pääpiirustukset (19. 10. 
899 §). 

Kansakoulujen korvapoliklinikan korvahoitajan virka siirrettiin 13:nnesta 14. palkka-
luokkaan; myöhemmin päätettiin vielä 1.1. 1955 lukien siirtää korvahoitaja ja hoitaja 
15. palkkaluokkaan (25. 5. 459 §, 22. 6. 595 §). 

Kouluikäisiä aivo-vauriolapsia varten tarvittavan erikoisluokan perustamista kansa-
kouluihin koskeva vt Hosian ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmis-
teltavaksi (16. 11. 1 024 §). 

Kansakoulujen ruokailuhuoneistojen ja ruoanjakajien työolosuhteitten tutkimista koskeva 
vt Lehdon ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (30. 11. 
1 066 §). 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa suomenkieliseen 
työväenopistoon 15. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan kirjastonhoitajan 
viran 1. 3. lukien ja lakkauttaa samasta ajankohdasta 10. palkkaluokkaan kuuluvan 
toimistoapulaisen viran. Samaten päätettiin 1. 9. lukien lakkauttaa 4. palkkaluokkaan 
kuuluva siivoojan virka, koska uusi siivooja oli palkattu työsopimussuhteen perusteella 
(26. 1. 70 §, 23. 2. 181 §, 7. 9. 711 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkitehti A. Blomstedtin laatimat luonnospii-
rustukset suomenkielisen työväenopiston lisärakennusta varten sillä edellytyksellä, että 
pääpiirustuksia laadittaessa harkittaisiin, oliko asunnon järjestämistä kanttiininhoitajalle 
pidettävä tarpeellisena. Kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään luonnospiirustuk-
siin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset samoin kuin luonnos-
piirustuksiin perustuvat pääpiirustukset (5. 10. 851 §). 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkitehti W. 
Baeckmanin laatimat luonnospiirustukset ruotsinkielistä työväenopisoa varten sekä kehot-
taa yleisten töiden lautakuntaa valvomaan, että pääpiirustuksia laadittaessa otettaisiin 
huomioon kaupunginhallituksen ja yleisten töiden lautakunnan tekemät huomautukset. 
Lisäksi kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään luonnospiirustuksiin perustuvat 
pääpiirustukset (5. 10. 852 §). 

Opintokerhotoiminnan uudelleenjärjestämistä koskeva vt Bruunin ym. aloite päätettiin 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (19. 10. 911 §). 

Kirjapainokoulu. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin kaupungin kirja-
painokoulun kertomusvuoden syyslukukauden alusta 2-vuotiseksi siten, että kumpanakin 
vuonna järjestetään yhdeksän viikkoiset kurssit. Opetussuunnitelman muutokseen pää-
tettiin anoa valtioneuvoston lupa. Kauppa- ja teollisuusministeriö oli 4. 7. ilmoittanut 
suostuneensa sanottuun muutokseen siten, että opetuksen uudelleen järjestely astuisi 
voimaan vasta sen jälkeen, kun ministeriö on hyväksynyt koulun ohjesäännön ja opetus-
suunnitelman muutokset (23. 3. 275 §, 7. 9. 673 §). 

Kähertäjäkouluun päätettiin perustaa 1. 1. 1956 lukien uusi 17. palkkaluokkaan kuu-
luva kampaustyönopettajan virka (2. 11. 935 §). 

Verhoilija-ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti, että verhoilija-ammattikoulun 
toiminta itsenäisenä ammattikouluna lopetettaisiin 31. 7. ja että valmistavaan poikien 
ammattikouluun perustetaan verhoiluosasto 1.8. lukien. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti, mikäli valtioneuvosto suostuisi verhoilija-ammattikoulun lopettamiseen, että kou-
lun yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva tietopuolisten aineiden opettajan virka, kaksi 18. 
palkkaluokkaan kuuluvaa verhoilun ammattityönopettajan virkaa ja yksi 3. palkkaluok-
kaan kuuluva vahtimestarin virka lakkautettaisiin 31. 7. lukien (23. 3. 276 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu. Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli päättä-
nyt myöntää kaupungille luvan laajentaa valmistavaa poikien ammattikoulua perusta-
malla kouluun verhoiluosaston. Verhoiluosastoa varten päätettiin kouluun perustaa 
kaksi 18. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa verhoilun ammattityönopet-
tajan virkaa 1. 8. lukien (23. 3. 276 §, 7. 9. 672 §). 
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Vielä päätettiin kouluun perustaa seuraavat uudet virat, joiden palkkaluokka ja kieli-
taitoluokka on mainittu suluissa viran nimen jäljessä: puutöiden ammattityönopettajan 
virka (18) 1. 4. lukien (23. 3. 266 §); 19 ammattityönopettajan virkaa (18) ja kahdeksan 
tietopuolisten aineiden opettajan virkaa (23) 1. 1. 1956 lukien (14. 12. 1 084 §); toimisto-
apulaisen virka (12) 1. 8. lukien (22. 6. 597 §) sekä vahtimestarin virka (11) 1.1. 1956 
lukien (21. 12. 1 112 §). 

Myöskin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen toimenpiteen, 
jolla ammattiopetuslaitosten johtokunta oli oikeutettu ottamaan ajaksi 16. 9.—31. 12. 
enintään 39 uutta harjoittelijaa valmistavaan poikien ammattikouluun (7. 9. 753 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen poikien ammattikoulutalon pääpiirustusten 
hyväksymisestä aikaisemmin tekemäänsä päätöstä, siltä osin kuin se koski kortteliin 
n:o 701 suunniteltua rakennuksen osaa, hyväksyä professori H. Ekelundin laatimat luon-
nospiirustukset sanottuun kortteliin rakennettavan ammattikoulurakennuksen osaa var-
ten sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään niihin ehkä tarpeellisiksi osoittautuvat 
pienehköt muutokset ja hyväksymään luonnospiirustuksiin perustuvat pääpiirustukset 
(21. 9. 804 §, ks. v:n 1953 kert. I osan s. 37). 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun toimistoon päätettiin perustaa 1.1. 1956 lukien 
12. palkkaluokkaan kuuluva kassanhoitajan virka sekä lakkauttaa 10. palkkaluokkaan 
kuuluva toimistoapulaisen virka (19. 10. 881 §). 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti, että kodinhoidonopettaja E. Ojala 
joka oli syyllistynyt väärinkäytöksiin, oli pidätettävä virastaan 30. 11. lukien; asia pää-
tettiin samalla ilmoittaa lääninhallitukselle ja poliisiviranomaisille ao. toimenpiteitä var-
ten (14. 12. 1 090 §). 

Lahjoitukset. Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ottaa vastaan Familjen Alex. 
Ärts Stiftelse -nimisen säätiön kaupungille lahjoittamat kaksi 100 000 mk:n suuruista 
rahamäärää, joista toisen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallittavaksi eri-
tyisenä rahastona sillä ehdolla, että vähintään 1 % lahjoitettujen varojen vuotuisesta tuo-
tosta liitettäisiin rahastoon ja loppuosa tuotosta annettaisiin Helsingin Opettajayhdistyk-
sen päätöksen mukaisesti yhdistyksen jäsenille opinto- ja tutkimustyötä varten jaetta-
viksi apurahoiksi. Toinen 100 000 mk:n erä oli tarkoitettu ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan hallittavaksi samoin ehdoin Helsingfors svenska lärarförening-nimisen yh-
distyksen päätöksen mukaisesti jaettavaksi (7. 9. 676§). 

Vielä oli mainittu säätiö 9. 5. tehnyt 100 000 mk:n suuruisen lisälahjoituksen v. 1954 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun hyväksi perustamaansa Familjen Alex. Ärts Sti-
pendiefond -nimisen rahaston kartuttamiseksi sellaisin ehdoin, että vähintään 1 % lah-
joitettujen varojen vuosituotosta lisättäisiin pääomaan ja jäännös tuotosta luovutettaisiin 
ammattiopetuslaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti stipendeinä valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun oppilaille jaettavaksi puoleksi kumpaakin kieliryhmää varten. 
Jos ammattikoulu vastaisuudessa jaettaisiin kahtia, oli rahasto myös jaettava kahteen 
yhtä suureen osaan kumpaakin koulua varten (2. 11. 948 §). 

Kotitalouslautakunta. Vt Nurminen ym. olivat tekemässään aloitteessa ehdottaneet, 
että tiheästi asuttujen Kallion ja Sörnäisten kaupunginosien ja Hakaniemen seudun pesut-
lapulan poistamiseksi Siltasaarelle perustettaisiin ajanmukainen koneistettu pesula. Jär-
jestelytoimisto oli maininnut kotitalouslautakunnan perhe- ja opetuspesuloiden v. 1954 
tuottaneen tappiota 10—13 mk pestyä vaatekiloa kohti. Järjestelytoimisto oli myös suo-
rittanut tutkimuksen kaupungin laitospesuloista ja niiden kustannuksista ja todennut, 
että olisi tarkoituksenmukaisinta kehittää kaupungin omaa pesulatoimintaa aikaisemmin 
hyväksytyn keskuspesulasuunnitelman puitteissa. Vaikka kaupungin tulisikin itse huo-
lehtia omien laitostensa pesusta, se tuskin pystyisi kotien talouspesun suorittajana kilpai-
lemaan yksityisten liikepesuloiden kanssa. Siten, vaikka pesulaolosuhteet aloitteessa mai-
nitulla alueella olivatkin huonot, ei järjestelytoimiston mielestä ollut taloudellista puoltaa 
sellaisten kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien pesuloiden perustamista, joissa 
pääasiassa huolehdittaisiin vain yksityisten pesusta. Kotitalouslautakunnan mielestä eivät 
lautakunnan hallinnassa olevat, kaupungille toistaiseksi tappiota tuottavat opetus- ja 
perhepesulat antaneet oikeata kuvaa itsepalvelupesulan kustannuksista, koska niitä ei 
alunperin ollut suunniteltu siihen tarkoitukseen. Kaupungin asukkaita kokonaisuutena 
ajatellen olisi taloudellisesti edullisinta perustaa eri puolille kaupunkia sopivan suuruisia 
ajanmukaisia itsepalvelupesuloita, joissa esim. 4—5 hengen vaatteiden pesu olisi kaikilta 
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vaiheiltaan valmis viidessä tunnissa. Yleensä oli vaatteiden pesu koko maassa pääpiirteis-
sään varsin vanhoillisella kannalla. Kaupunginhallitus oli yhtynyt järjestelytoimiston ja 
pesulakomitean esityksiin. Kotitalouslautakunnan ehdotusta siitä, että pesuloiden käy-
töstä ei perittäisi edes omakustannusten mukaista korvausta, ei voitu pitää asianmukai-
sena, koska verovaroja ei olisi käytettävä jo ennakolta kannattamattomaksi tiedettävään 
liiketoimintaan. Ilmeisesti tulisi pesulatilanne aloitteessa mainitulla alueella aikanaan 
paranemaan, kun vanhojen rakennusten tilalle rakennettaisiin uusia taloja ajanmukai-
sine talopesuloineen. Kaupunginvaltuusto päätti, ettei aloite antanut aihetta toimen-
piteisiin (9. 2. 158 §, 16. 11. 1 012 §). 

Lastentarhat. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1.7. lukien lastentarhain lautakun-
nan alaisten laitosten 57 lastentarhanopettajan virkaa, joiden haltijat ovat toimineet 
lastentarhojen johtajina, lastentarhanjohtajan viroiksi sekä määrätä 46 sanottua virkaa 
kuulumaan 17. ja 11 virkaa 16. palkkaluokkaan siten, että 17. palkkaluokkaan kuuluisivat 
niiden lastentarhojen virat, joissa lastentarhoissa on kokopäiväosasto ja vähintään 75 
lasta, 

muuttaa em. ajasta lukien 4 koululasten päiväkotien opettajan virkaa, joiden haltijat 
ovat toimineet koululasten päiväkotien johtajina, 16. palkkaluokkaan kuuluviksi koulu-
lasten päiväkodin johtajan viroiksi, 

muuttaa em. ajasta lukien 4 lastenseimenopettajan virkaa, joiden haltijat ovat toimi-
neet lastenseimien johtajina, 16. palkkaluokkaan kuuluviksi lastenseimenjohtajan viroiksi, 

oikeuttaa lastentarhain lautakunnan suorittamaan niille viranhaltijoille, joiden koko-
naispalkkaus uuden järjestelyn vuoksi vähenee, erotuksen henkilökohtaisena palkanlisänä, 

myöntää ao. tileiltä yhteensä 1 502 920 mk mainittujen virkojen palkkauksen suoritta-
mista varten kertomusvuonna sekä 

muuttaa lastentarhain lautakunnan alaisten laitosten johtajattarien palkkioista v. 1951 
antamaansa päätöstä siten, että lastentarhanjohtajalle, lastenseimenjohtajalle ja koulu-
lasten päiväkodin johtajalle saatiin palkkiona 1.7. lukien suorittaa: 

1) yhdistetyn laitoksen lisätyömuodosta: a) lastenseimestä, jossa on enintään 20 lasta, 
1 500 mk kuukaudessa ja lastenseimestä, jossa on yli 20 lasta, 2 500 mk kuukaudessa ja. 
b) lastentarhasta 1 500 mk kuukaudessa, 

2) kaksi osastoa käsittävässä lastentarhassa kokopäiväosastosta 1 500 mk kuukaudessa 
sekä lastentarhassa, jossa on enemmän kuin kolme osastoa, jokaisesta lisäosastosta 200 mk 
kuukaudessa, 

3) kesätoiminnasta 9 060 mk kesäkaudelta sekä 
4) lastentarhassa, jossa valmistetaan muualla olevan itsenäisen lastenseimen ruoka, 

400 mk kuukaudessa. 
Palkkiota ei kuitenkaan makseta johtajalle, joka ei suorita osastotyötä (25. 5. 463 §). 
Korttelissa n:o 303 oleviin rakennuksiin päätettiin perustaa tarkkailulastentarha; ko. 

tarhaa varten perustettiin lastentarhoihin 1.4.1956 alkaen 16. palkkaluokkaan kuuluva 
lastentarhan johtajan virka, 1.8.1956 alkaen kaksi 15. palkkaluokkaan kuuluvaa lasten-
tarhanopettajan virkaa ja yksi 5. palkkaluokkaan kuuluva talousapulaisen virka. Ko. 
rakennusten korjaustyöt, ks.s. 47 (16. 11. 999 §). 

Pakilan lastentarhaan päätettiin kertomusvuoden syyslukukauden alusta perustaa 
uusi 25 lapsen puolipäiväosasto sekä myöntää kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövarois-
ta 768 150 mk osaston perustamis- ja toimintakustannuksia varten (20. 4. 365 §). 

Pitäjänmäen lastentarhaan päätettiin kertomusvuoden syyslukukauden alusta perus-
taa kaksi uutta puolipäiväosastoa; perustaa lastentarhoihin 1.8. lukien kaksi 15. palkka-
luokkaan kuuluvaa lastentarhanopettajan virkaa sekä 4. palkkaluokkaan kuuluva lasterv 
tarha-apulaisen virka, joiden palkkaukseen kertomusvuonna myönnettiin ao. määrära-
hoista 429 000 mk. Uusien osastojen perustamis- ja toimintakustannuksia varten myönnet-
tiin kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista 1 281 650 mk (20. 4. 366 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa lastentarhain lautakunnan siirtämään Sirkkulan 
lastentarhan yhden puolipäiväosaston toimimaan 1.1.1956 alkaen Alppimajan lastentar-
hassa, 

vakinaistaa Sirkkulan lastentarhan lastenseimiosaston sekä Pohjois-Haagan lasten-
tarhan tilapäisen puolipäiväosaston samoin 1.1.1956 alkaen sekä 

perustaa lastentarhoihin ja niihin liittyviin laitoksiin samasta ajankohdasta yhden 15. 
palkkaluokkaan kuuluvan lastenseimenopettajan viran, kaksi samaan palkkaluokkaan 
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kuuluvaa lastentarhanopettajan virkaa, kaksi 8. palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan 
virkaa, kaksi 4. palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarha-apulaisen virkaa sekä yhden 4. 
palkkaluokkaan kuuluvan talousapulaisen viran (25. 5. 464 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 31.12. lukien neljä lastenseimien talous-
apulaisen virkaa, koska ko. tehtäviä varten palkattaisiin työsopimussuhteessa olevat 
työntekijät (25. 5. 458 §). 

Koululasten päiväkoti Väinölää varten kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kiinteistö-
lautakuntaa ostamaan filosofian maisteri Y. Paaterolta Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 
21 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 109—118, jotka oikeuttavat huoneiston n:o 30—31 hal-
lintaan yhtiön omistaman talon B-portaassa, 5.6 milj. mk:n kauppahinnasta. Tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokkaan edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten 
kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkitystä määrärahasta myönnettiin kiinteistölau-
takunnan käytettäväksi 5 667 200 mk kauppahinnan ja leimaveron suorittamista varten 
sekä kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista 300 000 mk huoneistossa suoritettavia 
korjauksia varten (22. 6. 629 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa jälkihuollon tarpeessa olevan nuorison nuoriso-
kodin sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään kiinteistöjen pääluokkaan kuulu-
via käyttövarojaan 22.3 milj. mk korttelissa n:o 303 olevien kahden rakennuksen kunnosta-
mista varten tarkkailulastentarhaa, nuorisokotia, ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolaa sekä rakennusviraston työmaakonttoria sekä varastosuoj aa varten rakennus-
viraston laatiman suunnitelman n:o 461/1/1.5.1955 mukaisesti (7. 9. 747 §). 

Hietarannan vakinaisen leikkikentän leikkiväline- ja kaitsijasuojan rakentamiseen 
saatiin talousarvion perusteluista poiketen käyttää asianomaista Vartiokylän leikkikent-
tää varten merkittyä 550 000 mk:n suuruista määrärahaa (25. 5. 492 §). 

Malmille ja Tapanilaan rakennettavia lastentarha- ja seimirakennuksia varten tarvitta-
van määrärahan merkitsemistä v:n 1956 talousarvioon koskeva vt Lohikiven ym. aloite 
päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (25. 5. 501 §). 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle sekä talouden-
hoitajalle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivuodelta 1954 (30. 11.1 059 §). 

Avustukset. Lastentarhain lautakunta oikeutettiin ylittämään opetustoimen pääluokan 
lukuun Avustukset kuuluvia määrärahoja Yhdistys Töölön lastenseimi 195 720 mk lisä-
avustuksen myöntämiseksi yhdistyksen ylläpitämän lastenseimen toiminnan tukemista 
varten (7. 9. 744 §). 

Samaten saatiin samaan pääluokkaan ja lukuun kuuluvaa Helsingin Nuorten Naisten 
Kristillisen Yhdistyksen avustusmäärärahaa ylittää 58 080 mk lisäavustuksen myöntä-
miseksi yhdistyksen ylläpitämän lastentarhan toiminnan tukemista varten (7. 9. 745 §). 

Ensi-Koti yhdistyksen v:n 1954 tappion peittämiseksi myönnettiin 500 000 mk kau-
punginvaltuuston yleisistä käyttövaroista (4. 5. 419 §). 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjastoon päätettiin perustaa seuraavat uudet virat, joiden palkkaluokka 

on merkitty sulkuihin viran nimen jäljessä: kirjastoamanuenssin virka (14) Toukolan 
sivukirjastoa varten 1.10 lukien sekä kaksi uutta kirjastoamanuenssin virkaa (14) Haagan 
ja Pakilan sivukirjastojen aukioloajan pidentämiseksi klo 10—20 (7. 9. 718 §, 25. 5. 465 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että Toukolan sivukirjaston entiseen 28. palkkaluok-
kaan ja sittemmin 16. palkkaluokkaan sekä III kielitaitoluokkaan kuuluva kirjastonhoita-
jan virka katsottaisiin perustetuksi 1. 2. 1954 (23. 3. 267 §, ks. v:n 1953 kert. I osan s. 40). 

Kaupunginkirjaston v:n 1953 ja 1954 kalustonhankintamäärärahojen säästöt yhteensä 
2 937 592 mk saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. Määrärahansäästöt johtuivat 
siitä, että Kallion sivukirjaston kalustopiirustuksia ei ollut ajoissa saatu valmiiksi (9. 2. 
152 §). 

Musiikkikir]asto-osaston perustamista koskeva vt Järnefeltin ym. aloite päätettiin 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (19. 10. 913 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää v:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenoj en pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan Edeltä arvaamattomia pääoma-
menoja varten 7 527 601 mk:n lisämäärärahan kaupunginmuseon muutos- ja korjaustöistä 
v. 1954 aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten (26. 1. 94 §). 

# 
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Kaupunginorkesteri. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen teke-
mään professori Tauno Hannikaisen kanssa sopimuksen kaupunginorkesterin johtajan 
viran hoitamisesta 1.6.1955—31.5.1956 välisenä aikana siten, että professori Hannikaiselle 
maksettaisiin sanotulta ajalta 120 000 mk:n kuukausipalkka, mihin tulisivat lisäksi ne 
indeksikorotukset, jotka mahdollisesti suoritetaan 1.6. jälkeen. Kaupunginhallitus oikeu-
tettiin uudistamaan sopimus seuraaviksi vuosiksi edellä mainituilla ehdoilla (20. 4. 338 §). 

Kaupunginorkesterin v:n 1952 talousarviossa soittimien hankintaan myönnetyn mää-
rärahan säästö 1 191 179 mk päätettiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi, koska 
hankinnat olivat myöhästyneet valuuttavaikeuksien takia (26. 1. 96 §). 

Sibelius-viikon kustannukset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää v:n 1954 talous-
arvion yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 78 442 mk 
v. 1954 järjestetyn Sibelius-viikon tappion peittämiseksi (23. 2. 191 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti taata Sibelius-viikon säätiön kertomusvuonna järjes-
tettävien musiikkijuhlien mahdollisesti aiheuttaman tappion korkeintaan 750 000 mk:aan 
saakka, minkä tappion peittämiseksi ja varojen myöntämiseksi kaupunginhallituksen oli 
aikanaan tehtävä uusi esitys, jolloin oli otettava huomioon, että varat oli käytettävä ja 
tilitys tehtävä kalenterivuosittain. Kaupunginhallitusta kehotettiin ennakkona myöntä-
mään Sibelius-viikon järjestämiseen kertomusvuonna tarvittavat varat tilitystä vastaan 
siten, että ennakkovaroja saataisiin käyttää 1.1.1955 lukien (26. 1. 79 §). 

Alppipuiston ulkoilmanäyttämön rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti periaat-
teessa hyväksyä suunnitelman Alppipuiston ulkoilmanäyttämön rakentamisesta arkki-
tehti T. Rauniston laatimien piirustusten mukaisesti ja kehottaa kaupunginhallitusta 
merkitsemään v. 1956 talousarvioehdotukseensa 12 milj. mk:n suuruisen määrärahan tar-
koitusta varten (2. 11. 952 §). 

Vallilan Kesäteatteri. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
ylittämään tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Vallilan Kesäteatteria 
varten merkittyä siirtomäärärahaa enintään 1.89 5 milj. mk teatterin katsomon ja etu-
näyttämön varustamista varten kangaskatoksella sekä katsomon penkkien osittaista 
uusimista ja korjaamista varten (8. 6. 554 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista päätettiin myöntää Malmin 
Työväen Näyttämön Kannatusyhdistykselle 350 000 mk:n tilapäisavustus pianon hankki-
mista varten Malmin Työväen Näyttämölle (9. 2. 136 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistöviraston viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa neljä 30. palkka-
luokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa piiri-insinöörin viroiksi sekä kahden vahtimestarin 
virat autonkuljettaja-vahtimestarin viroiksi sekä siirtää vm. virat 1.1.1956 lukien 12. 
palkkaluokkaan (21. 9. 782 §). 

Samasta ajankohdasta lukien päätettiin kiinteistöviraston tonttiosastolle perustaa 28. 
palkkaluokkaan kuuluva insinöörin virka, 21. palkkaluokkaan kuuluva rakennusmestarin 
virka sekä 18. palkkaluokkaan kuuluva piirtäjän virka ja asemakaavaosastolle 11. palkka-
luokkaan kuuluva piirtäjän virka (21. 9. 781, 787 §). 

Sen jälkeen kun Vartiokylän tilan viljelysmaa oli vuokrattu viideksi vuodeksi Maa-
talouskoneiden Tutkimussäätiölle, päätettiin maatalousosaston 15. palkkaluokkaan kuulu-
va maataloustyönjohtajan virka lopettaa 31.12. lukien (14. 12. 1 078 §). 

Kaivohuoneen korjausta koskeva oikeudenkäynti. Kiinteistöviraston talo-osaston ent. 
päällikköä vastaan Kaivohuoneen korjausta koskevassa asiassa nostettu syyte oli ollut 
raastuvanoikeuden käsiteltävänä 2.11., joka tutkittuaan jutun oli tuominnut asianomaisen 
jatketusta virkarikoksesta viralta pantavaksi kiinteistötoimiston talo-osaston päällikön 
virastaan ja velvoittanut hänet maksamaan korvauksia yhteensä 3 125 642 mk sekä kor-
vaamaan kaupungin välttämättömät oikeudenkäyntikulut yhteensä 150 000 mk:lla. Pää-
töksestä olivat sekä tuomittu että kaupunginhallitus valittaneet Helsingin hovioikeudelle. 
Merkittiin tiedoksi (21. 12. 1 114 §). 


