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misestä I I I osaston rakennukseen aiheutuneiden muutostöiden suorittamista varten 
(24. 11. 3 188 §). 

Sairaanhoitajatar koulun kurssin oppilasmäärä päätettiin korottaa 40:een. Päätökselle 
oli hankittava lääkintöhallituksen hyväksyminen (3. 11. 2 939 §). 

Sairaanhoitajatarkoulun yksi opettajan virka päätettiin 1.1. lukien siirtää 17. palkka-
luokkaan (14. 7. 1 968 §). 

Kellokosken sairaalan kuntainliiton liittohallitukselle päätettiin ilmoittaa, ettei kau-
pungilla ollut mitään sitä vastaan, että mainitun kuntainliiton perussääntöä muutettaisiin 
liittohallituksen ehdottamalla tavalla, kuitenkin sillä ehdolla että kaupunki ei osallistu 
näin laajennettavaan toimintaan eikä siitä aiheutuviin perustamis- ja käyttökustannuk-
siin (27. 10. 2 891 §). 

Tammisaaren piirimielisairaalan liittohallitukselle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupun-
gilla ollut mitään sitä vastaan, että mainitun piirimielisairaalan kuntainliiton perussääntöä 
muutettaisiin liittovaltuuston 31. 3. päättämällä tavalla, kuitenkin siten että Helsingin 
kaupunki ei osallistu näin laajennettavaan toimintaan eikä siitä aiheutuviin perustamis- ja 
käyttökustannuksiin (22. 9. 2 520 §). 

Allergiatutkimussäätiö. Kaupunginhallitus päätti periaatteessa hyväksyä allergiasai-
raalan ensimmäistä rakennusvaihetta koskevan suunnitelman sekä kehottaa Allergiatutki-
mussäätiötä aikanaan esittämään kaupunginhallitukselle lopulliset piirustukset ja kustan-
nusarvion sekä rahoitussuunnitelman, joiden hyväksyminen on edellytyksenä rakennus-
töiden aloittamista ja kaupungin myöntämän lainan ensimmäisen erän suorittamista 
varten (3. 11. 2 945 §). 

Helsingin Valkonauhayhdistyksette päätettiin myöntää 331 740 mk:n avustus sairaan-
hoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista mielisairaanhoitajan 
ja valvovan lääkärin palkkaamista varten Emmauskotiin (10. 3. 695 §). 

Ahtelan lomakodin käyttäminen toipilaskotina. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
sairaalalautakunnan tekemään sopimuksen Virkamiesliiton kanssa yhdistyksen esittämillä 
ehdoilla Sipoossa sijaitsevan Ahtelan lomakodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipi-
laskotina (8. 11. 2 953 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Kodinhoitajien ateriakorvauksen suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti, että sairaa-
loissa työskentelevät kodinhoitajat oikeutetaan aterioimaan sairaalassa 55 mk:n ateria-
korvausta vastaan, minkä korvauksen huoltovirasto suorittaa heille takaisin kuukausittain 
taannehtivasti. Vielä kaupunginhallitus päätti, että huoltovirasto suorittaa vanhusten 
luona käyville kodinhoitajille 80 mk:n päivittäisen ateriakorvauksen samoin kuukausittain 
taannehtivasti. Mainittua menettelyä päätettiin soveltaa 1. 11. alkaen (24. 11. 3 180 §). 

Liinavaatevarastonhoitajien, käsityönohjaajien ym. työaika, ks. s. 170. 
Huoltolaitosten paloturvallisuus, ks. s. 182. 
Töiden järjestäminen työttömille naisille. Kaupunginhallitus oli v. 1954 kehottanut 

huoltolautakuntaa tutkimaan mahdollisuuksia järjestää työttömille naisille soveltuvia 
töitä kunnalliskotiin ja vanhainkotiin. Merkittiin tiedoksi, että kunnalliskodin johtokun-
nan suorituttaman tutkimuksen mukaan ei ko. laitoksiin voitu sijoittaa työttömiä naisia 
paikkaus-, siivous- ym. naisille soveltuviin töihin (20. 1. 289 §). 

Huoltoviraston kodinhoitotoimistoon päätettiin palkata kaksi 8. palkkaluokkaan kuu-
luvaa tilapäistä kodinhoitajaa (13. 10. 2 737 §, ks. myös Kivelän sairaala). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
75 000 mk huoltoviraston palvelukutsujärjestelmän uusimista varten (22. 12. 3 477 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 130 000 mk huoltoviraston arkistokellarin valaistuksen uusimista varten (20. 1. 231 §). 

Kunnalliskoti. Kaupunginhallitus päätti, että kunnalliskodin johtokunnan alaisissa 
laitoksissa oli 1. 2. lukien järjestettävä lääkäripäivystys kaupunginvaltuuston vahvista-
mien päivystysmääräysten 3 c kohdan mukaisesti (5.1. 67 §, ks. v:n 1946 kert. I osan s. 10). 
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Edelleen kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan suorittamaan päivystykseen 
osallistuville kunnalliskodin ja vanhainkodin lääkäreille käytettävissä olevista määrä-
rahoista varallaolokorvauksen ja itse työstä suoritetun korvauksen lisäksi päivystyskäyn-
tien aiheuttamia todellisia matkakustannuksia vastaavan korvauksen laskun mukaan 
(4. 8. 2 058 §). 

Röntgenlääkärin palkkio päätettiin 1. 3. alkaen korottaa 38 000 mk:ksi kuukaudessa 
(25. 2. 593 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa huoltolautakunnan nimittämään A. K. Tiuran 
kunnalliskodin 13. palkkaluokkaan kuuluvan askartelutyönohjaajan virkaan siitä huoli-
matta, ettei hän esitetyn lääkärintodistuksen mukaan ollut terveytensä puolesta virkaan 
täysin sopiva (31. 3. 945 §). 

Kunnalliskodin jäljempänä mainitut viranhaltijat päätettiin siirtää ylempään palkka-
luokkaan seuraavasti, palkkaluokka mainittu suluissa viran nimen jäljessä: 1.1. lukien 
laboratoriohoitaja (15), yöylihoitaja (18), osastonhoitaja (15), ja 1. 9. lukien laboratorio-
hoitaja (15), laboratorioapulainen (13) sekä neljä osastonhoitajaa (15) (14. 7. 1 968 §). 

Työnjohtaja A. Harrille saatiin pajatyönjohtajan palkasta säästyneitä varoja käyttäen 
suorittaa 14. ja 15. palkkaluokkien välinen erotus korvauksena pajatyönjohtajan tehtävien 
hoitamisesta hänen oman virkansa ohella (26. 5. 1 487 §). 

Eräät kunnalliskodin ja vanhainkodin lääkärit oikeutettiin käyttämään omaa henkilö-
autoaan virka-ajoihin 1.12. lukien tavanmukaisin ehdoin (8. 12. 3 310 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kunnalliskodin johtokunnan hankintatoimiston välityk-
sellä hankkimaan kunnalliskodin henkilökunnan asuntoloihin yhdeksän jääkaappia hoi-
taja-asuntoja varten sekä erillisen jääkaapin osastonhoitajien yksiöitä varten ja käyttä-
mään tarkoitukseen tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Taloraken-
nukset nimikkeellä Kunnalliskoti Koskelassa, uudet henkilökunnan asuntolat olevaa 
määrärahaa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa palkkalautakuntaa ottamaan 
harkittavakseen luontoisetukorvauksia koskevan kysymyksen yhteydessä, millä tavoin 
viranhaltijain, joilla on asunnoissaan jääkaappi tai joilla on oikeus käyttää osuutta jää-
kaappiin, on suoritettava korvaus tästä edusta. Vielä kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
yleisten töiden lautakunnalle, huoltolautakunnalle, sairaalalautakunnalle ja ao. rakennus-
toimikunnille, että jääkaappien hankinnasta aiheutuvia kustannuksia ei ollut sisällytet-
tävä rakennusmäärärahoihin, vaan sikäli kun jääkaappien hankkimista pidettiin välttä-
mättömänä, oli niitä koskevat ehdotukset tehtävä kalustomäärärahaa ao. laitoksia ja ra-
kennuksia varten anottaessa (31. 3. 943 §). 

Kunnalliskodin ja vanhainkodin virka-asunnot henkilökunnan asuntolassa vahvistet-
tiin kunnalliskodin johtokunnan esityksen mukaisesti. Vielä oikeutettiin eräät kunnallis-
kodin viranhaltijat pitämään virka-asunnossaan asumassa ulkopuolista henkilöä sillä 
edellytyksellä, ettei asianomaiselle siitä suoriteta taloudellista korvausta (13. 10. 2 729 §, 
8. 12. 3 313 §, 12. 5. 1 337 §, 17. 11. 3 095 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 850 000 mk kunnalliskodin sadevesikaivojen rakentamista varten rakennusviraston 
piirustuksen mukaisesti (10. 11. 3 038 §). 

Hirvihaaran kartanon alueista kunnalliskodin Hirvihaaran osastolle luovutetun alueen 
vuokran maksamista varten myönnettiin 7 500 mk em. määrärahoista (Khn jsto 5. 1. 
5 039 §). 

Tervalammen työlaitoksen virka-asunnot vahvistettiin esityksen mukaisesti (11.8. 
2 101 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 20 000 mk välioven rakentamista varten laitoksen lääkärin vastaanottohuo-
neeseen ja pesualtaan asentamista varten osaston hoitohuoneeseen (Khn jsto 9. 3. 
5 387 §) sekä 220 000 mk maanalaisen bensiinisäiliön hankkimista varten laitoksen 
alueelle (10. 11. 3 039 §). Rakennusviraston hankintaosaston hallinnassa oleva käytetty 
käsikäyttöinen bensiininjakelumittari saatiin luovuttaa ko. säiliötä varten (Khn jsto 
21. 12. 6 873 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Tervalammen työlaitoksen tallirakennuksen piirustukset 
ja kehotti huoltolautakuntaa alistamaan ne sosiaaliministeriön hyväksyttäviksi. Myöhem-
min kaupunginhallitus hyväksyi mainitun rakennuksen pääpiirustukset arkkitehti J. Pel-
tosen laatimien piirustusten mukaisesti sekä kehotti huoltolautakuntaa huolehtimaan siitä, 
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että rakennustyötä varten saatava valtionapu aikanaan anottaisiin asianmukaisesti (10. 2. 
459 §, 25. 8. 2 230 §). 

Vanhainkoti. Kaupunginhallitus myönsi erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista 1 661 960 mk vanhainkodin 10. palkkaluokkaan kuuluvan hoitajan, yhden 
5. palkkaluokkaan kuuluvan keittäjän sekä kahden 4. palkkaluokkaan kuuluvan keittiö-
apulaisen palkkaamista varten siten, että toinen keittiöapulaisista saatiin ottaa 1.7. ja 
toinen 1. 9. alkaen (5. 5. 1 269 §). 

Jäljempänä mainitut vanhainkodin viranhaltijat päätettiin siirtää ylempään palkka-
luokkaan seuraavasti, palkkaluokka mainittu suluissa viran nimen jäljessä: 1.1. lukien 
apulaisylihoitaja (18) ja lääkintävoimistelija (13), 1.5. lukien osastonhoitaja (15) ja sai-
raanhoitaja (13), 1.9. lukien osastonhoitaja (15) ja sairaanhoitaja (13) (14. 7. 1 968 §, 
1. 12. 3 236 §). 

Vanhainkodin keittiöapulaiselle Z. Mäklinille päätettiin aterialipukkeiden käytön val-
vonnasta suorittaa 5 000 mk:n korvaus kuukaudessa 1.1. lukien vanhainkodin määrä-
rahoja Muut palkkamenot käyttäen (3. 2. 389 §). 

Vanhainkodin eräät virka-asunnot määrättiin vanhainkodin johtokunnan esityksen 
mukaisesti. Ks. myös kunnalliskoti (17. 2. 523 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa vanhainkodin johtokunnan luovuttamaan laitok-
sen jätepaperin toistaiseksi henkilökunnalle sillä ehdolla, että paperin myynnistä kertyvät 
varat käytetään vanhainkodin askarteluhuoneen varustamiseksi yhteiskäyttöön luovutet-
tavilla koneilla ja laitteilla (24. 11. 3 174 §). 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti. Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan vastikkeettomasti aluksi 25 v:n ajaksi 1. 3. 1954 alkaen, jolloin tonteille 
rakennetut rakennukset olivat valmistuneet, Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti — Hel-
singfors stads 400-årshem -nimiselle säätiölle Munkkiniemen korttelissa n:o 30053 sijaitse-
vat tontit n:o 5 ja 6 sillä ehdolla, että tonteilla olevia rakennuksia käytetään vanhusten 
asuntoloina (22. 12. 3 480 

Vanhusten asuntolat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista mvönnettiin 1 186 826 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
Munkkiniemen ia Maunulan vanhusten asuntolain aluetöiden loppuun suorittamista var-
ten (26. 5. 1 490 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus päätti muuttaa tvötupien johtokunnan tekemän pää-
töksen suunnittelija A.-L. Virtasen valitsemisesta tilapäiseksi leikkaajaksi toistaiseksi ja 
lääkärintodistusta vaatimatta siten, että virkamäärävs raioitettiin kertomusvuoden 
ajaksi ja että valinta oli tavanmukaisesti ehdollinen (10. 11. 3 036 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin laitosten käyttöön hankittavat pyyheliinat 
on vastaisuudessa varustettava kaupungin vleistunnuksella, joka on kankaan pituussuun-
taan kulkeva kaksoisraita, jonka kunkin raidan leveys on 3 mm, raitojen väli 10 mm ja 
etäisyys kankaan ulkoreunasta noin 25 mm. Raitojen väri on seuraava: astiapyvhe lila, 
käsipyvhe vihreä, potilaan hoitopvvhe keltainen, potilaan pyyhe sininen ja henkilökunnan 
asuntolapvyhe punainen (9. 6. 1 597 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, että Anna Sara 
Arosinin testamenttirahaston korkovaroista ei kertomusvuonna mvönnettäisi uusia avus-
tuksia ja että vuotuisavustusten suorittamisen jälkeen jäljellä olevista 9 650 mk:n korko-
varoista oli 5 000 mk liitettävä rahaston pääomaan ja loput siirrettävä v. 1956 käytettä-
väksi (22. 9. 2 508 

N. ja R. Forsténin avustusrahasto kainoille köyhille -nimisen rahaston korkovaroista 
mätettiin kertomusvuonna jakaa 36 000 mk 1 500 mk:n suuruisina apurahoina 24:lle eri 
henkilölle (16. 6. 1 743 §}. 

A. Liljebladin rahastosta päätettiin kertomusvuonna jakaa 90 000 mk erisuuruisina 
apurahoina 28:lle eri henkilölle huoltolautakunnan hallintojaoston esityksen mukaisesti. 
Loput rahaston korkovaroista oli siirrettävä v:een 1956 ja varattava osakehuoneistojen 
mahdollisia korjauksia varten (17. 11. 3 099 

A. M. Lindbergin ja A. Uhlénin rahastojen kertomusvuonna käytettävissä olevat korko-
varat päätettiin kävttää iakamalla edellisestä 6 300 mk ia jälkimmäisestä 43 700 mk siten, 
että niistä iaettaisiin kolme 10 000 mk:n ja neliä 5 000 mk:n avustusta. Loput rahaston 
korkovaroista siirrettiin v. 1956 käytettäväksi (23. 6. 1 802 §). 

A- ja J. A. Nordströmin rahaston kertomusvuoden korkovaroista myönnettiin vahti-
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mestari T. M. Hännikäiselle 7 OOO.mk:n apuraha. Loput rahaston korkovaroista päätettiin 
siirtää v. 1956 käytettäväksi (29. 9. 2 585 §). 

Kodittomien joukkomajoituspaikka. Kaupunginhallitus päätti siinä tapauksessa, että 
Kovaosaisten Ystävät -niminen yhdistys vuokraisi Vaisala Oy:n tehdasrakennuksen 
kodittomien joukkomajoituspaikaksi, sitoutua takaamaan yhdistykselle ko. toiminnasta 
1. 6. 1956 mennessä mahdollisesti aiheutuvan tappion enintään 672 000 mk:aan saakka 
yhdistyksen neljännesvuosittain esittämien laskelmien perusteella ja sillä edellytyksellä, 
että palo- ja terveydenhoitoviranomaiset hyväksyvät rakennuksen yömajaksi (14. 4. 
1 080 §, ks. myös s. 21, 235). 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginhallitus päätti kehottaa järjestelytoimiston suoritta-
maan täydellisen työntutkimuksen lastensuojelu virastossa ja sen alaisissa laitoksissa sekä 
aikanaan ilmoittamaan tuloksista kaupunginhallitukselle (24. 3. 849 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti nimityksellä 16. 12. 1954 lastensuojelu viraston psykologin 
virkaan ehdollisesti valittujen filosofian lisensiaatti J. G. Borgin ja filosofian maisteri 
H. E. Mäntyojan vaalit (13. 1. 138 §, 17. 3. 797 §). 

Apulaislastenvalvojan virkaan valittiin 1. 12. lukien lainopin kandidaatti V. A. E. 
Nystedt tavanomaisin ehdoin. Vaali alistettiin raastuvanoikeuden hyväksyttäväksi (1. 12. 
3 229 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrä-
rahoista 153 500 mk lastensuojelu viraston tilapäisen huoltotarkastajan palkkaamista var-
ten ajaksi 16. 4.—15. 9. sekä lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista 250 000 mk sijoitustoimintaa valvovan huoltotarkastajan matkakustannus-
ten suorittamista varten. Samalla kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan 
suorittamaan paikallisasiamiehille, joiden valvottavana on 30—70 lasta, 5 000 mk:n ja 
paikallisasiamiehille, joiden valvottavana on yli 70 lasta, 10 000 mk:n palkkion vuosinel-
jännekseltä lautakunnan tilillä Palkkiot olevaa määrärahaa käyttäen ja sitä mahdollisesti 
ylittäen (6. 4. 1 016 §). 

Apulaislastenvalvoja E. Tynkkyselle myönnettiin hänen pyytämänsä ero virastaan 
I. 5. lähtien (17. 3. 806 §). 

Lastensuojeluviraston toimitusjohtaja A. E. Heiskanen oikeutettiin käyttämään virka-
matkoilla omaa autoaan tavanmukaisin ehdoin (4. 8. 2 060 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
90 000 mk sosiaalilääkärin toimiston perushankintojen suorittamista varten (13.10. 
2 725 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 80 000 mk kevyen väliseinän rakentamista, lämpölaitteen uusimista ja sähkö valopis-
teiden siirtämistä varten lastensuojeluviraston huoneistossa (11. 8. 2 102 §). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksia koskevat kysymykset. Kaupunginhallitus oikeutti 
lastensuojelulautakunnan järjestämään lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoidollisen ruo-
kailun siten, että työvuorossa oleva hoitohenkilökunta ruokailee yhdessä hoidokkien kans-
sa ja opettaa heille ruokailutapoja. Hoitohenkilökunta ei tällöin ole velvollinen suoritta-
maan ruokailusta määrättyä korvausta. Mikäli luontoisetujen uudelleen järjestelyn yh-
teydessä ruokailun osalta tehtäisiin muutoksia, ei em. ilmaista ateriointioikeutta ollut 
pidettävä saavutettuna etuna (20. 10. 2 783 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä kortteliin nro 303 rakennetta-
van nuorisokodin piirustukset ja alistaa ne sosiaaliministeriön vahvistettavaksi (10. 11. 
3 040 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää sosiaaliministeriön toimenpidettä lasten- ja nuorison-
huoltolaitosten paloturvallisuusmääräysten lieventämiseksi tahi että näistä määräyksistä 
aiheutuvien korjausten suorittamista varten määrättäisiin riittävän pitkä määräaika. 
Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli ilmoittanut pitävänsä erittäin tärkeänä, että 
lastensuojelulaitokset täyttävät paloviranomaisten asettamat kohtuulliset vaatimukset 
ja että paloturvallisuuden vaatimat tarpeelliset rakennuskorjaukset suoritetaan. Niissä 
tapauksissa, joissa kaupunginhallitus piti paloviranomaisten esittämiä korjauksia kohtuut-
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tornina, oli paloviranomaisten kanssa neuvoteltava toimenpiteistä, joilla riittävä palotur-
vallisuus voitaisiin saavuttaa kohtuuttomia kuluja välttäen (14. 7. 2 003 §, 27. 10. 2 883 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vajaamielisten ruotsinkielisten lasten 
huoltoa varten perustetun kuntainliiton edustajien kokouksessa 12. 3. pidetyn pöytäkirjan 
sekä sanotussa kokouksessa hyväksytyn perussäännön. Vielä kaupunginhallitus myönsi 
em. määrärahoista 50 050 mk valmistavista töistä aiheutuneiden kustannusten kaupungin 
osuuden suorittamista varten (23. 6. 1 812 §). 

Lohjalla olevan alueen siittäminen lastensuojelulautakunnan hallintoon. Kaupungin-
hallitus päätti, että Kaijola nimisestä tilasta RN:o l18 Kaijolan yksinäistaloa Lohjan 
pitäjässä ostettu 0.49 8 ha:n määräala siirretään lastensuojelulautakunnan hallintoon 
(20. 1. 291 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Helsingin kaupungin sairaanhoitajatarkoulu oikeutettiin 
järjestämään terveiden lasten hoidon opetukseen liittyvä käytännöllinen harjoitustyö 
Sofianlehdon vastaanottokodissa suoritettavaksi, kuitenkin sellaisin poikkeuksin kuin 
lastensuojelulautakunta harkitsee tarpeelliseksi (29. 12. 3 536 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 480 000 mk Sofianlehdon lastenkodin lämmityskattilan uusimista (27. 10. 2 890 §) 
ja 240 000 mk höyrykeittimien uusimista varten (4. 8. 2 053 §). 

Metsäkummun tarkkailukodin tilapäinen johtajan virka saatiin jättää toistaiseksi täyt-
tämättä ja palkata sen sijaan sosiaalihuoltaja 26. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 
johtajan viran säästynyttä palkkaa käyttäen (3. 2. 380 §). 

19. palkkaluokkaan kuulunut tilapäisen opettajan virka päätettiin 1. 1.1955 lukien 
siirtää 20. palkkaluokkaan (14. 7. 1 969 §). 

Malmin lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuoj elulautakunnan palk-
kaamaan Malmin lastenkotiin ajaksi 5.9.—31. 12. 1955 10. palkkaluokkaan kuuluvan 
tilapäisen hoitajan sekä myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
99 610 mk mainitun palkan maksamista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehot-
taa kiinteistölautakuntaa osottamaan Malmin lastenkodin henkilökunnalle kolme yksi-
näisen viranhaltijan asunnoksi sopivaa huonetta (25. 8. 2 234 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 700 000 mk lastenkodin sähkölaitteiden kunnostamista varten (3. 2. 379 §) sekä 
255 000 mk sen kylpyhuoneiden kunnostamista varten (13. 10. 2 731 §). 

Toivolan oppilaskotiin päätettiin vajaamielisiä lapsia varten perustaa askarteluluokka 
sekä myöntää 15. palkkaluokkaan kuuluvan tilapäisen lastentarhanopettajan palkkaa-
mista varten ajaksi 1. 9.—31. 12. erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
133 880 mk (9.6. 1 635 §). 

Yleisiaosto päätti oikeuttaa lastensuojelulautakunnan suorittamaan Toivolan oppilas-
kodin johtajalle V. Ilasmaalle hänen v. 1954 käyttämättä jääneen vuosilomansa korvaa-
miseksi 11 290 mk lastenhuoltolaitosten ao. määrärahoja käyttäen. Samalla yleisjaosto 
päätti huomauttaa lastensuoj elulautakunnalle, että vastaavanlaatuiset vuosilomakor-
vausten suorittamista koskevat esitykset on tehtävä ennen varsinaisen lomakauden päät-
tymistä (Khn jsto 30. 11. 6 757 §). 

Lastensuoielun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 260 000 mk Toivolan oppilaskodin sähkökeskuksen uusimista varten (24. 11. 
3 182 §). 

Reijolan nuorisokodin johtajan virka-asunnon kunnostamista varten myönnettiin 
700 000 mk vleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
(9. 6. 1 628 §). 

Nukarin lastenkodin vedenpuhdistustöiden suorittamista varten myönnettiin 690 000 
mk lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (21. 4. 
1 126 §). 

Apulastentarha Aula. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Vuoden 
varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat kaupunginhallitus myönsi 123 880 mk yhden 
15. palkkaluokkaan kuuluvan lastentarhanopettajan palkkaamista varten ajaksi 1.9. — 
31. 12(21.4. 1 123 §). 

Vielä kaupunginhallitus myönsi 100 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
kävttövaroistaan apulastentarha Aulan laajentamiseen tarvittavien töiden suorittamista 
varten (21, 4, 1 J 23 §), 
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Lemmilän vastaanottokodin tilapäisen johtajan viran haltijalle päätettiin 1. 9. alkaen 
suorittaa 21. palkkaluokan mukainen palkka. Mainitun erotuksen suorittamista varten 
myönnettiin 9 640 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (22. 9. 
2 509 §). 

V:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Talorakennukset kuuluvista määrärahoista Lemmilän vastaanottokodin muutostyöt saa-
tiin käyttää 320 000 mk vastaanottokodin tärkeimpien korjaustöiden suorittamista var-
ten (14. 7. 1 995 §). 

Ryttylän koulukoti. Merkittiin tiedoksi, että Uudenmaan lääninhallitus oli antamal-
laan päätöksellä hylännyt Ryttylän koulukodin metallitöiden opettajan L. Arangon eläket-
tä koskevan valituksen (5. 5. 1 252 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa asiamiesosaston tehtäväksi ryhtyä tarpeellisiin toimen-
piteisiin Ryttylän koulukodin piha-alueen kautta kulkevan liikenteen estämiseksi (6. 4. 
1 0 1 7 §) -

Koulukodin kuraattorin virka-asunto määrättiin lastensuojelulautakunnan esityksen 
mukaisesti (25. 2. 590 §1 

Toivoniemen koulukoti. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan lopetta-
maan Toivoniemen koulukodin karjatalouden sekä siirtämään karjan niille kaupungin 
laitoksille, jotka olisivat halukkaat ottamaan sitä tahi myymään karjan (12. 5. 1 341 §). 

Lahjoitusrahastojen käyttäminen. Kaupunginhallitus päätti, että Ida Tärvisen rahaston 
varat saatiin käyttää Hvvösen lastenkodin pianon koriauskustannuksiin (23. 6. 1 804 §). 

Rinnekoti. Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekodin toimikunnan tarjottua kaupun-
gille oikeutta merkitä lisäpaikkoja laajennetusta Rinnekodista kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa diakonissalaitokselle, että kaupunginhallitus on valmis alustavasti neuvottele-
maan osallistumisesta Rinnekodin laajentamiseen 300 uudella hoitopaikalla, sillä edel-
lytyksellä että kaupunki saa käyttöoikeuden vähintään 200 uuteen hoitopaikkaan, mutta 
että kaupungin osallistumisen hankkeeseen ratkaisee kaupunginvaltuusto sen jälkeen, 
kun paikkamäärä ja muut osallistumisehdot on saatu selville (1. 12. 3 231 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuoielulautakunnan käyttä-
mään lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
863 382 mk Suomen Lastenhoitoyhdistyksen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisen 
kertomusvuoden vuokran vuosineljänneksittäin tapahtuvaa suorittamista varten (31. 3. 
944 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin Lastenhoitovhdistykselle vielä 100 000 mk:n 
kertakaikkinen avustus yhdistyksen ylläpitämän Tallbon lastenkodin muutostöistä ja 
kaluston hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin sillä edellytyksellä, että lastenkoti 
muutostöiden iälkeen sijoittaa kotiin 3—4 helsinkiläistä jälkihuoltoa tarvitsevaa poikaa 
(27. 10. 2 884 

Vankeusvhdistykselle päätettiin suorittaa talousarvioon lastensuojelun pääluokkaan 
merkitty 500 000 mk:n avustus (Khn isto 11. 5. 5 753 

Kummikuntatoimikuntien perustamista maamme kaikille paikkakunnille koskeva Suo-
men—Ruotsin Kummikuntakeskusliiton kirjelmä merkittiin tiedoksi (Khn jsto 17. 8. 
6 268 §). 

Terve Lapsi -nimisen lehden lokakuun numerossa lastensuojeluväelle julkaistusta onnen-
toivotuksesta aiheutunut lasku, 3 000 mk, saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (Khn jsto 17. 5. 5 796 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti myöntää oikeusavustaja Y. Hämesalolle 
hänen pyytämänsä eron virastaan 1.9. lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti, että vir-
ka oli julistettava haettavaksi hakuaikana yksi kuukausi. Hakuajan kuluttua kaupungin-
hallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti varatuomari S. M. K. Korpelan vaalin oikeusapu-
toimiston oikeusavustajan virkaan 1. 9. lukien (9 .6. 1 596 S, 25. 8. 2 208 29. 9. 2 555 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin merkityistä kaupunginhallituksen käyttövaroista Viran-
haltijain vuosilomakustannusten suorittamiseen myönnettiin 36 090 mk eläkkeelle siirty-
neen oikeusavustaja Y. Hämesalon 12 p:n kesälomakorvauksen suorittamista varten 
(Khn jsto 2. 11. 6 617 §). 


