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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 §). 
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Työnvälitys 

Työnvälitystoimiston johtosääntöehdotuksen laatiminen päätettiin siirtää toistaiseksi 
(24. 3. 856 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä filosofian maisteri Y. Vuorjoen hoitamaan työn-
välitystoimiston johtajan virkaa 14. 12. alkaen toistaiseksi, kuitenkin kauintaan siksi, 
kunnes virka vakinaisesti täytetään. Hänelle myönnettiin oikeus saada virkaan kuuluvat 
palkkaedut (22. 12. 3 478 §). 

Työnvälitystoimiston sanomalehtien tilaamista koskeva alistettu päätös saatiin panna 
täytäntöön siten muutettuna, että työnvälitystoimiston johtajalle tilattavista lehdistä 
oli kertomusvuonna jätettävä tilaamatta Hufvudstadsbladet ja että Helsingin Sanomat 
tilattaisiin henkisen työn osaston käytettäväksi (24. 3. 854 §). 

Ammattikouluista päässeen työvoiman sijoittaminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kaupungin laitoksia nuorta työvoimaa ottaessaan antamaan sellaisissa tapauksissa, joissa 
ammattikoulututkinnosta on hyötyä, etusijan ammattikoulun käyneille työnhakijoille 
ja siinä mielessä kääntymään työnvälitystoimiston nuoriso-osaston puoleen (18. 5. 1 437 §). 

Yleishyödyllisten tarkoitusten m ä är ä r ah at 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahain jakaminen. Komitea, jonka kau-
punginhallitus oli asettanut (ks. s. 134) jakamaan menosääntöön merkittyä yleishyödyllis-
ten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että 
avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta iulkaistun kuulutuksen johdosta anonut 
52 järjestöä yhteensä 11 825 000 mk, erään hakijan jättäessä haluamansa summan mainit-
sematta. Käytettävissä oleva määräraha oli 5 675 000 mk. Jaossa oli yleensä seurattu 
edellisten vuosien käytäntöä ja avustukset määrätty suhteellisiksi entisiin avustuksiin 
nähden. Myös eräille uusille hakijoille oli myönnetty avustus. 

Hyväksyen komitean ehdotukset sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa käytettä-
vissä olevan avustusmäärärahan siten, että seuraavat yhdistykset ja laitokset saivat jäl-
jempänä mainitut rahamäärät: 

Mk 
Helsingin työväen sivistysjärjestö 100 000 
Karjalan Sivistysseura 50 000 
Käpvlä-Seura 80 000 
Tvökeskus Toimelan Tukiyhdistvs 200 000 
Sokeain Keskusliitto 400 000 
Suomen Sokeain Hierojain Yhdistys 200 000 
Helsingin Sokeat 230 000 
Helsingin Kuurojen Yhdistvs 75 000 
Helsingfors Svenska Lomhörda 60 000 
Helsingin Huonokuuloiset 75 000 
Helsingin Kuurojen Ystävät 15 000 
Helsingin Tuberkuloosiparantolan Potilasyhdistys 50 000 
Helsingin Kristillinen Tvöväen Naisjaosto 80 000 
Helsingin Valkonauhavhdistys 110 000 
Vanhainsuojelun Keskusliitto 125 000 
Pelastusarmeijan Kenttätvö (Helsingin piiri) 75 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö (Miesvhteiskunnallinen työ) 200 000 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin piiri, vanhusten käsityökurssitoimintaa 

varten 150 000 
Suomen Huonokuuloisten Huoltoliitto 150 000 
Keski-Helsini?in Valkonauha 50 000 
Fruntimmersföreningen i Helsingfors 75 000 
Vanhojen Huolto 600 000 
Helsingin Taloustvöntekiiäin yhdistvs 230 000 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 150 000 
Lomakodin Kannatusyhdistys 100 000 
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Arbetets Vänner i Tölö ! 50 000 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat 150 000 
Kotiteollisuusjärjestöjen Keskusliitto 320 000 
Helsingin Marttayhdistys 280 000 
Helsingfors svenska Marthaförening 135 000 
Mannerheim-Liiton Kodinhoitajaopisto 100 000 
Suomen sairaanhoitajain liiton Uudenmaan paikallisyhdistys 100 000 
Djurskyddsföreningen i Helsingfors 40 000 
Kottby-Månsas svenska förening 30 000 
Työväen Arkiston Säätiö 150 000 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiö , 100 000 
Brage yhdistys, leikekokoelmaa varten 150 000 
Helsingin NMKY, ammattioppilaskoti - 100 000 
Svenska Upplysningsbyrån i Helsingfors 50 000 
Suomen Retkeilymajajärjestö 200 000 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, lasten ja nuorten elokuvien tarkas-

tustoimintaan 50 000 
Kelkkalan työväenyhdistys, lomakodin saunan kunnostamistyötä varten 40 000 

Yhteensä 5 675 000 

Samalla kaupunginhallitus päätti, 
1) että hakijat, joille annetaan avustusta em. määrärahasta, alistetaan varain asiain-

mukaiseen käyttöön nähden sellaisen valvonnan alaiseksi, joka määrätään kaupungin-
valtuuston 25. 11. 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevien juovutusjuomavoittovarain 
käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa säännöissä, niin että avustuksen saajat 
ovat määrätyn lauta- ja johtokunnan valvonnan alaiset, jotka taas ovat velvolliset helmi-
kuun kuluessa v. 1956 antamaan selonteon ko. valvontatyön suorittamisesta ja toimenpi-
teistään sen yhteydessä; 

2) että lisäehdoksi 1. kohdassa mainittujen avustusten nauttimiseen nähden määrä-
tään kaikille apurahan saajille, jotka vastaavaa korvausta saamatta myöntävät tarvitse-
ville henkilöille apua, että niiden, samalla kun soveltuvin kohdin on tehtävä ero täällä 
kotipaikkaoikeutta nauttivien ja muiden täällä oleskelevien henkilöiden välillä, tulee 
jokaisessa eri tapauksessa huolto viraston rekisteritoimistosta hankkia tarkka tieto avun-
anojain oloista sekä sitä mukaa kuin avustusta muodossa tai toisessa annetaan, ilmoittaa 
se toimistoon rekisteröitäväksi, ollen niiden myös avustusten myöntämiseen ja käytön 
valvontaan nähden alistuttava niihin määräyksiin, joita huoltolautakunta ja lastensuojelu-
lautakunta ehkä katsovat tarpeellisiksi antaa; 

3) että ao. lauta- ja johtokunnille annetaan kaupunginhallituksen tässä asiassa teke-
mistä päätöksistä tieto niille kuuluviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten sekä 

4) että kaupunginhallitus asettaa komitean valmistelemaan yhdenmukaisia periaat-
teellisia suuntaviivoja, joita noudattaen kaupungin apurahojen monista erillisistä määrä-
rahoista tapahtuvaan jaivotoimintaan saataisiin entistä enemmän johdonmukaisuutta 
(9. 6. 1 648 §). 

Urheilu ja r et k eil y 

Voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukemiseen varatun määrärahan jaossa noudatettavat 
periaatteet. Kaupunginhallitus päätti muuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan alistetun 
päätöksen, joka koski voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukemiseen varatun määrärahan 
jaossa noudatettavia periaatteita, siten että jokaiselle urheilu- ja retkeilylautakunnan 
hyväksymälle ja avustukseen oikeuttamalle seuralle suoritetaan ensin 5 000 mk:n perus-
avustus, minkä jälkeen jäljellä oleva avustusmääräraha on jaettava suomenkielisten porva-
rillisten, ruotsinkielisten porvarillisten ja työväen seurojen kesken valtuuston vastaavien 
ryhmien prosentuaalisen suhteen mukaisesti urheilu- ja retkeilylautakunnan määräämien 
perusteiden mukaisesti edelleen yksityisille seuroille avustuksina jaettaviksi (6. 4. 1 015 §). 

Kalastuskuntien toiminnan järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti anoa lääninhalli-
tukselta vapautusta kalastuskuntien toiminnan järjestämisestä Helsingin kaupungin 
alueella (5. 5. 1 268 §). 
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Kalastuksen valvoja M. Vanhanen määrättiin edustamaan kaupunkia kalastuskuntien 
kokouksessa 24. 3. (17. 3. 804 §). 

Eräiden alueiden ym. luovuttaminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon: 
Meilahteen suunniteltu, katurakennusosaston piirustukseen n:o 7986 merkitty alue 

urheilualueena käytettäväksi; samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lautakunnalle, 
että raja korttelien nro 642 ja 643 kohdalla voidaan myöhemmin tarkistaa sekä kehottaa 
lautakuntaa sijoittamaan alueelle tulevat urheilulaitteet ja rakennelmat siten, että ne 
mahdollisimman vähän häiritsevät läheistä ympäristöä ja että alueen puusto mahdolli-
suuksien mukaan säilytetään (20. 1. 290 §); Laajasalon kanava sekä asemakaavaosaston 
piirustukseen nro 3819 merkityt, professori G. Castrenilta Laajasalosta ostettuihin tiloihin 
kuuluvat alueet lukuun ottamatta sanottujen alueiden läpi kulkevaa tietä paikoitusaluei-
neen (24. 2. 547 §, 27.10. 2 888 §); sekä Espoon kunnan Bodomin kvlässä sijaitsevan Dahls-
backan tila RNro l43 (28. 4. 1 214 §). 

Urheilu- ja retkeily toimisto. Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti voimiste-
lunopettaja E. K. K. Paimion vaalin toimistopäällikkönä toimivan urheilulaitosten ja 
kansanpuistojen isännöitsijän virkaan (25. 2. 591 §, 21. 3. 855 §). 

Vielä päätettiin toimistoon palkata vrn 1956 ajaksi 22. palkkaluokkaan ja II kielitaito-
luokkaan kuuluva tilapäinen toimistosihteeri, jonka pätevvysvaatimuksena oli suoritettu 
korkeakoulututkinto (17. 11. 3 096 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä toimistopäällikkö K. Soinion viransijaisena hoita-
maan urheilu- ja retkeilytoimiston toimistopäällikön tehtäviä 28. 1. alkaen siksi, kunnes 
virka olisi vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu ryhtvisi tehtäviään hoitamaan, kui-
tenkin enintään kolmen kuukauden ajaksi. Toimistopäällikkö Soiniolle saatiin viransijai-
suusajalta suorittaa ko. viran loppupalkan ja hänen saamansa eläkkeen välinen erotus 
(20. 1. 298 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista mvönnettiin 52 580 mk nais-
ten urheilunohjaajan vuosilomasijaisen palkkaamista varten 20. palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin ajaksi 30. 8. — 4. 10. (23. 6. 1 809 §). 

Urheilu- ja retkeilvtoimiston käteiskassassa 7. 5. todettu erhelaskujen 2 800 mkrn 
suuruinen erotus saatiin suorittaa toimiston tarverahoista (Khn jsto 19. 1. 5 123 §). 

Retkeilytoimiston kävtössä olevan moottoriveneen korjaus- ja käyttökustannuksia 
varten myönnettiin 85 000 mk kaupunginhallituksen vleisistä käyttövaroista (17.3. 
799 §). 

Seurasaari. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan muut-
tamaan voimassa olevaa Seurasaaren ulkomuseoalueen vuokrasopimusta siten, että vuok-
ralainen on oikeutettu rakentamaan museoalueen ympärille maastoon sijoitetun aitauk-
sen, jonka portit on päivisin pidettävä avoinna saarella oleskelevalle yleisölle. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa, tämän vuokratessa 
Muinaistieteelliselle Toimikunnalle museoalueen laajentamista varten tarvittavan lisä-
alueen 1. 5. 1959 saakka sanotun toimikunnan anomukseen liittyvän karttapiirroksen 
mukaisesti, liittämään sopimukseen ehdon, että lisäalueelle oli varattava tilaa myös kau-
pungin menneisvvttä esittävälle osastolle (22. 9. 2 513 §). 

Korkeasaari. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urheilu- ja retkeilvlautakunnan eläin-
tarhajaoston alistetun päätöksen siten muutettuna, että rouva H. af Enehjelmille saatiin 
korvauksena Korkeasaaren eläintarhaan kuuluvan kolmen puumanpennun hoidosta suo-
rittaa yhteensä 45 225 mk (20. 10. 2 784 §). 

Korkeasaaren ponihevosen repimästä takista saatiin Marian sairaalan eräälle apumie-
helle suorittaa 2 500 mkrn korvaus kaupunginhallituksen vleisistä käyttövaroista (Khn jsto 
5. 10. 6 498 §). 

Rastitan ulkoilualue. Yleisjaosto päätti esittää Helsingin maalaiskunnalle, että Rastilan 
ulkoilualueen poikki virtaava avonainen viemärioja ohjattaisiin toiseen paikkaan (Khn jsto 
5. 8. 6 226 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin urheilu- ja retkeilylautakunnan käytettäväksi 127 000 mk Rastilan retkeilymajan 
keskuslämmityslaitteiden töitä ja pannuhuoneen eristämistöitä varten (2. 6. 1 563 §, 
18. 8. 2 198 §). 

Uutelan ulkoilualueella olevat vanhat sähköpvlväät eristimineen saatiin myydä Väestö-
liitolle yhteensä 3 000 mkrn hinnasta (Khn jstp 30. 3. 5 499 §): 
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Varsasaari. Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1956 talousarvioehdo-
tukseensa 75 000 mk Varsasaaren saunakaivon syventämistä varten sillä ehdolla, että työ 
suoritetaan vain, mikäli saaren asukkaat sitoutuvat suorittamaan muun osan syventämi-
sestä aiheutuvista kustannuksista sekä sillä ehdolla, että ruokavesilcaivon vettä ei enää 
saunakaivon syventämisen jälkeen saa käyttää saunavedeksi, että kaivo jää kaupun-
gin omaisuudeksi ja että asukkailla on oikeus kävttää saunakaivon vettä ruokavedeksi, 
jos ruokavesikaivosta loppuu vesi (27. 10. 2 885 §). 

Kansanpuistojen kaitsijoiden vartiokoirista menevän veron korvaaminen. Yleis jaosto 
päätti suostua urheilu- ja retkeilylautakunnan esitykseen ja oikeutti lautakunnan korvaa-
maan Hietarannan, Kivinokan, Lauttasaaren ia Rastilan kansanpuistojen kaitsijoille 
vartiokoirista menevän veron v:lta 1955—1957 lautakunnan sekalaisten menojen tilillä 
olevia määrärahoja käyttäen (Khn isto 23. 3. 5 462 §). ' 

Uimarannat ia uimalat. V:n 1952 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
luvussa Urheilukentät olevasta siirtomäärärahasta »Lisämääräraha aikaisemmin päätet-
tyjä, vielä keskeneräisiä töitä varten» myönnettiin 366000 mk käytettäväksi Uimastadio-
nin lämminilmakehittimen hankkimisesta ja asentamisesta johtuviin kuluihin (3. 3. 656 §). 

Humallahden uimalaitoksen sisääntulokäytävän edustalle asennettavaa valopistettä 
varten myönnettiin enintään 25 000 mk kaupunginnallituksen yleisistä käyttövaroista. 
Työ saatiin antaa yksityisen urakoitsiian tehtäväksi (Khn jsto 30. 11. 6 754 

Kumpulan uimalan kahvilakioskin kertomusvuoden vuokra päätettiin alentaa 
3 0 % . 
Vuokraajalle päätettiin palauttaa jo maksetusta vuokrasta 36 000 mk (29. 9. 2 584 §). 

Kumpulan uimalaan rakennettu asunto vuokrattiin urheilu- ja retkeilylautakunnan 
esityksen mukaisesti (13. 10. 2 730 S, 21. 12. 3 473 §). 

Munkkiniemen uimarannan v. 1954 aiheuttaman tappion korvaamiseksi myönnettiin 
Vetehiset nimiselle yhdistykselle 30 889 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(28. 4. 1 223 §V 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa laatimaan ehdotuksen 
tarpeellisine kustannusarvioineen Ruonansalmen puiston ranta-alueen kunnostamisesta 
Tammisalon ia Herttoniemen asuntoalueiden yleiseksi uimarannaksi (7. 7. 1 901 §). 

Kiinteistölautakunnan tehtäväksi annettiin Malmi—Pukinmäen alueen maauimalaa 
varten tarvittavan alueen varaaminen Pukinmäen urheilupuistoalueen pohjoispuoliselta 
alueelta (3. 3. 654 5). 

Degerö Idrottsförening -nimisen uimaseuran tarjottua uimarantalaitteitansa kaupun-
gin ostettavaksi kaupunginhallitus päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 200 000 mk mainittujen laitteiden lunasta-
mista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti mvöntää yleisten töiden pääluokkaan 
kuuluvista käyttövaroistaan 50 000 mk mainittujen laitteiden lopullista kunnostamista ja 
maalaamista varten (9. 6. 1 629 §). 

Urheilulaitosten rakentamiseen veikkausvoittovaroista jaettavat avustukset. Kaupungin-
hallitus päätti anoa Uudenmaan läänin urheilulautakunnalta seuraavia rakennusavustuk-
sia: Pitäjänmäen urheilukentän töiden loppuun suorittamista varten 15 200 000 mk, Mei-
lahden uuden urheilukentän rakentamista varten 14 100 000 mk ja Herttoniemen urheilu-
kentän keskuspukusuoiarakennusta varten 7 mili. mk, oli vhteensä 36 300 000 mk. Edel-
leen kaupunginhallitus näätti kehottaa urheilu- ia re+keilvlautakuntaa valvomaan kerto-
musvuoden veikkausvoittovaroista mvönnetyn 7 500 000 mlcn avustuksen maksuerien 
tulouttamista kaupungille sekä huolehtimaan varoi en käyttämisestä myönnettyyn tarkoi-
tukseen samoin kuin varoi en kävttöä koskevan asianmukaisen selvityksen antamisesta 
määräajassa vahvistetulla lomakkeella sekä muutoin valtion urheilulautakunnan määrää-
mällä tavalla. Vielä kaupunginhallitus päätti muuttaa urheilu- ia retkeilylautakunnan 
kertomusvuoden veikkausvoittovaroista mvönnetyn urheilukenttien rakennusavustuksen 
käytöstä tekemän päätöksen siten, että sanotusta rakennusavustuksesta kävtetään Pitä-
jänmäen urheilukenttää varten 3 500 000 mk. Meilahden urheilukenttää varten 3 500 000 
mk ja Herttoniemen urheilukentän pukusuoian vesiiohtotöitä varten 500 000 mk. Kau-
punginhallitus päätti antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi rvhtyä rakentamaan 
em. urheilukenttiä io kertomusvuoden aikana veikkausvoittovaroista mvönnetvn 7 500 000 
mk:n urheilukenttien rakennusavustuksen turvin. Edelleen kehotettiin yleisten töiden 
lautakuntaa 15. 2. 1956 mennessä antamaan asianmukaisella kaavakkeella tiliselvitys 
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urheilulaitosavustuksen käytöstä urheilu- ja retkeilylautakunnalle valtion urheilulauta-
kuntaa varten (20. 1. 303 14. 7. 1 996 §, ö. 10. 2 b40, 2 641 §). 

Pallokenttä. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhal-
litus myönsi 230 000 mk Pallokentän hallintorakennuksen uuden talojohdon asentamista 
varten (25. 2. 589 §). 

Sotainvalidien Veljesliiton 4. 6. Pallokentällä järjestämän tilaisuuden kenttävuokra 
päätettiin alentaa 50 % ja palauttaa yhdistvkselle jo peritystä vuokrasta 37 810 mk 
(7. 7. 1 908 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 3 000 mk 
Suomen Palloliiton erotuomareiden ja urheilukenttien vahtimestareiden välistä jalka-
pallo-ottelua varten vuokratun pelialueen vuokran suorittamista varten sillä ehdolla, että 
järjestäjät huolehtisivat korvauksetta järjestyksen pidosta ja pääsylippujen myynnistä 
(Klm jsro 28. 9. 6 458 §). 

Hesperian pallokenttä. Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että Suonien Pesä-
palloliitto saa omalla kustannuksellaan purkaa ja siirtää paikaltaan Hesperian pallokentän 
v. 1921 rakennetusta soittolavasta mukaillun pukusuojarakennelman ja korvauksetta 
ottaa haltuunsa puretun puutavaran. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 500 000 
mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan urheilu- ja retkeilylautakun-
nan käytettäväksi Hesperian kentälle siirrettävän parakin kunnostamista varten puku-
suojaksi ja varustamiseksi sähkö- ja vesijohdoilla (11.8. 2 104 §). 

Kallion urheilukenttä. Kaupunginhallitus myönsi tuloa tuottamattomien pääomame-
nojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 600 000 mk Kallion luistinradan jää-
kiekkoalueen valaistuslaitteiden uusimista varten (8. 9. 2 384 §). 

Taivalsaaren palloilukenttien ja urheilupaikkojen rakentaminen. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä kiinteistölautakunnan esityksen palloilukenttien ja urheilupaikkojen 
rakentamisesta Taivalsaareen (Tanginniemelle) asemakaavaosaston piirustuksen n:o 3b24 
mukaisesti. V:n 1956 talousarvioon päätettiin tarkoitusta varten merkitä ehdollisesti 
4 950 000 mk (7. 7. 1 880 §). 

Meilahden hyppyrimäki. Urheilu- ja retkeilylautakunta oikeutettiin purkamaan Mei-
lahden hyppyrimäki (10. 11. 3 029 §). 

Stadion. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Stadionin kunnallisten harjoitussalien 
harjoitustunneista yhdistyksiltä perittävän vuokran 1. 4. alkaen 350 mk:ksi tunnilta kui-
tenkin siten, että sulkapallotuntien maksu päiväaikana on 250 mk. Harjoitustuntien 
maksu kesäaikana jää edelleen 250 mk:ksi (3. 3. 657 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Stadion-säätiölle, että kaupunginhallitus puoles-
taan hyväksyy Stadionin eteläkaarteeseen veroviraston tarpeita varten suunniteltujen 
huonetilojen rakentamisen arkkitehti T.Jäntin laatimien luonnospiirustusten pohjalla ja 
että kaupunginhallituksen taholta ei ollut esteitä töiden aloittamiseen. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin vuokrasopimuk-
sen aikaansaamiseksi kaupungin ja Stadion-säätiön välillä mainittujen huonetilojen vuok-
raamiseksi veroviraston tarpeita varten (3. 2. 393 §, 18. 8. 2 200 §, ks. s. 137 154, 220). 

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle, ks. s. 154. 
Verkkopallokentän rakentaminen Pitäjänmäelle. K aupunginhallitus päätti, että 

asemakaavaosaston piirustuksen osoittama alue Nuolitien koillispäässä siirretään ur-
heilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon verkkopallokenttäalueena käytettäväksi (17. 
3. 798 §). 

Lentopallokentän rakentaminen Tarvon saarelle. Suomenkielisten työväenopistojen 
johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti myöntää 350 000 mk tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan lentopallokentän raken-
tamista varten Tarvon saarelle katurakennusosaston 24. 7. 1954 päivättyyn karttapiirrok-
seen merkityn I vaihtoehdon mukaiselle alueelle (20. 1. 216 §). 

Ruskeasuon ratsastushalli. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 13 milj. mk Ruskeasuon ratsastushallin tallirakennuksessa 11:0 1 
sattuneen tulipalon vaurioiden korjaamista varten (3. 3. 651 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 350 000 mk ratsastushallin ravintolahuoneiston lattian pohjakorjauksia ja korkki-
mattoa varten. Työ oli suoritettava heinäkuussa, jolloin ravintola oli suljettuna (16. 6, 
1 747 §). 
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Ratsastushallin muutostyötä koskevat talorakennusosaston piirustukset hyväksyttiin 
(28. 4. 1 229 §). 

Luistinradat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 100 000 mk yhden 5x10 m:n suuruisen pukusuojäpäräkin hankki-
mista varten Messukentän luistinradalle (1. 12. 3 233 §). 

Museokadun ja Nervanderinkadun kulmauksessa oleva puistikkoalue päätettiin luis-
telukaudeksi 1955/1956 kunnostaa koululaisradaksi luistinratoja varten määrättyjä mää-
rärahoja käyttäen (27. 10. 2 887 §). 

Julkaisut. Kaupunginhallitus kehotti urheilu- ja retkeilylautakuntaa Helsinkiä koske-
vasta rnatkailutiedoituslehtisestä uutta painosta otettaessa käyttämään kansilehteä, jossa 
kaupungin nimi on kummallakin kotimaisella kielellä samassa koossa (24. 11.3 176 §). 

Helsingissä käytössä olevia sisäurheilupaikkoja selostavan julkaisun painatuskustan-
nusten suorittamiseen myönnettiin 30 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttöva-
roista (Khn jsto 1. 6. 5 8ö5 §). 

Helsingin Kunnantyöntekijäin kesäkoti. Kaupunginhallitus päätti, että Kulosaaren 
kartanon talonmies-vahtihiestarin R. E. Raidan työsuhteen kaupunkiin katsotaan jatku-
van keskeytyksettä aikana 1. 5.—30. 9., jolloin hän hoitaa kartanon talonmies-vahtimes-
tarin tehtävää päätoimena sillä edellytyksellä, että hän sanotun tehtävän päätyttyä välit-
tömästi palaa kaupungin työhön. Sittemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa ko. pää-
töstään siten, että kesänviettopaikassa toimineen R. E. Raidan tilalle 1. 6.— 30. 9. väli-
seksi ajaksi tulisi kaasulaitoksen palveluksessa oleva työntekijä T. E. Alen samoin ehdoin 
kuin edellä (14. 4. 1 069 §, 23. 6. 1 798 §). 

Kansanhiihtojen yhteydessä järjestettävät haasteottelut. Kaupunginhallitus päätti, että 
kaupunki haastaa Turun ja Tampereen kaupungit hiihto-otteluun kansanhiihtojen yhtey-
dessä. Samaten päätettiin Oslon kaupunki haastaa hiihto-otteluun kansanhiihtojen yhtey-
dessä. Vm. ottelun palkinnoksi kaupunki päätti lahjoittaa sopivan lasisen maljakon (3. 2. 
346 §). 

XV Olympia Helsinki 1952 olympiarakennustoimikunnan lakkauttamista koskeva ilmoi-
tus merkittiin tiedoksi (18. 5. 1 408 §). 

Lauttasaaressa olevien linnoituslaitteiden suojaaminen ja varustaminen selityskilvittä. 
Kaupunginhallitus päätti pyytää sotamuseon hoitajaa, filosofian maisteri K. Rekolaa 
suorittamaan tutkimuksen Lauttasaaren linnoituslaitteiden sekä korttelissa n:o 31020 
sijaitsevan tuntemattoman sotilaan haudan alkuperästä ja tekemään esityksen niiden 
kunnostamisesta sekä varustamisesta selityskiivillä. Yleisjaosto oikeutettiin hyväksymään 
tehtävien suorittamisesta aiheutuva lasku (20. 10. 2 785 §). 

Avustukset. V:n 1954 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin Helsingfors Simsällskap -nimiselle yhdistykselle 250 000 mk:n avus-
tus Uunisaaren merikylpylän liikenteen järjestämisestä v. 1936- 1953 yhdistykselle aiheu-
tuneiden tappioiden peittämiseksi (5. I. 70 §). 

Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Urheilu ja retkeily kuuluvista 
määrärahoista Kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunnan urheilutyön tukeminen 
kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin seuraavat avustukset: 

Mk 
Rakennusviraston työpajan urheilujaosto 15 000 
Helsingin Puhtaanapitolaitoksen ammattiosasto 10 000 
Helsingin Kunnan Autoilijat 10 000 
Helsingin Katurakennustyöläisten ammattiosasto 10 000 
Helsingin kaupungin Talorakennustyöntekijäin ammattiosasto 10 000 
Teknillisten laitosten Urheiluseura 45 000 
Kalakerho Kaasulaitoksen Naputtajat 5 000 
Kiinteistöviraston urheilukerho 15 000 
Helsingin Opettajayhdistys 40 000 
Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta 15 000 
Svenska Lärarföreningen 15 000 
Nikkilän sairaalan Voimistelijatytöt 10 000 
Nikkilän sairaalan henkilökunnan yhdistyksen urheilujaosto 10 000 
Kaupungin kunnalliskodin henkilökunnan urheilujaosto 10 000 
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Mk 
Kaupungin vanhainkodin taloudenhoitaja 5 000 
Huoltoviraston urheilukerho 20 000 
Huoltoviraston käytettäväksi Tervalammen työlaitoksen henkilökuntaa varten 10 000 
Elintarvikekeskuksen urheilukerho 15 000 
Helsingin Palokunnan Urheilijat 30 000 

Avustukset kaupunginhallitus päätti myöntää sillä ehdolla, että avustuksen saajan on 
esitettävä varojen käyttöä koskeva tilityksensä urheilu- ja retkeilylautakunnalle v:n 1956 
tammikuun kuluessa (23. 6. 1 808 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus vielä 
myönsi seuraavat avustukset: 

Pakilan Urheiluseuralle 184 670 mk Stocksundin kunnan nuorisojoukkueen Pakilaan 
kertomusvuoden kesällä tekemän vierailun aiheuttamien kustannusten peittämiseksi. 
Seuran sihteerin il . Björkholmin ja johtokunnan jäsenen R. Helinin, joilla oli oikeus nostaa 
avustussumma ja käyttää sitä myönnettyyn tarkoitukseen, oli tehtävä tilitys myönnettv-
jen varojen käytöstä (18. 5. 1 433 §, 10. 11. 3 032 §) sekä 

Sjöscoutkären Vikingarna -nimiselle yhdistykselle 50 000 mk yhdistyksen hankkiman 
purjeveneen osittaista kustantamista varten (3. 2. 387 §). 

K an s anhu olt o 

Kansanhuollon historiikki. Kenraalimajuri V. Svanströmin 127 500 mk:n lasku »Hel-
singin kaupungin kansanhuolto vuosina 1939—1954» -nimisen historiikin 8.5 painoarkkia 
käsittävän I osan kirjoittamisesta sekä I ja II osan puhtaaksikirjoittamisesta aiheutuneet 
laskut yhteensä 13 072 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (Khn jsto 25. 5. 5 835 §, 5. 10. 6 497 §). 

V ä e s t ö n s u o j e l u l a u t a k u n t a 

Väcstönsuojelutoimiston entiset palkkiovirat päätettiin 1.1. alkaen muuttaa tilapäi-
siksi viroiksi seuraavasti (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen): väestön-
suojelunohjaaja (40), hallinnollinen apulainen ja teknillinen apulainen (35), kaksi toimen-
tajaa (25) sekä toimistoapulainen (20) (5. 1. 31 §). 

Sittemmin päätettiin mainitut tilapäiset virat sijoittaa uusiin palkkaluokkiin 1.1. 
alkaen seuraavasti: väestönsuojelunohjaaja (24), hallinnollinen apulainen ja teknillinen 
apulainen (20), kaksi toimentajaa (13) sekä toimistoapulainen (10) (21. 4. 1 105 §). 

Väestönsuojelulautakunnan lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 200 000 mk rainaheittimen ja peiliheijastuskameran sekä niihin kuuluvien 
lisälaitteiden hankkimiseksi väestönsuojelutoimistoon (22. 12. 3 443 §). 

Kaupunginhallitus päätti, hyväksyen talorakennusosaston laatimat, 23. 5. päivätyt 
sähkölaitoksen Kruununhaan muuntajarakennuksen väestönsuojan pääpiirustukset, että 
ko. väestönsuoja rakennetaan jo muuntajarakennuksen rakennustyön yhteydessä ja että 
väestönsuojaa rakennettaessa on noudatettava sisäasiainministeriön 19. 11. 1954 antaman 
ns. normipäätöksen määräyksiä. Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa taloraken-
nusosaston veloittaman yleiskustannuslisän muuntajarakennuksen rakennustyön osalta 
11 %:ksi (22. 9. 2 492 §). 

Eri laitosten hallussa olevat vanhat väestönsuojeluesineet päätettiin siirtää väestön-
suojelut oimist olle merkittäväksi sen irtaimistoluetteloon (Khn jsto 30. 3. 5 481 §). 

Sotien aikaisten väestönsuojelualan kokemusten keräämiseksi kehotettiin eri virastoja 
ja laitoksia antamaan väestönsuojelulautakunnalle 1. 10. mennessä sen pyytämät tiedot 
mainituista kokemuksista (5. 5. 1 253 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa kaasulaitosta, sähkölaitosta, liikennelaitosta ja kunnallis-
kotia luovuttamaan väestönsuojelulautakunnan esittämän vanhan väestönsuojelukaluston 
lautakunnan hallintaan ensi tilassa (Khn jsto 28. 9. 6 452 §). 

Osallistumisesta väestönsuojelua koskevaan neuvotteluun ja neuvottelun johdosta 
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laaditusta yhteenvedosta päätettiin majuri evp. T. Hannukselle suorittaa 6 000 mk väes-
tönsuojelulautakunnan lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (Khn jsto 
21. 12. 6 861 §). 

T y ö a s i ai n l a u takuuta 

Työttömyyssuunnitelman hyväksyminen. Vuosien 1955—1956 työttömyystöiden suun-
nittelukomitea oli saanut työnsä valmiiksi ja oli sen tuloksena esittänyt mm. seuraavaa: 
koska maamme talouseläma kertomusvuoden aikana oli kehittynyt suotuisaan suuntaan, 
voitiin olettaa, että työttömyyttäkin esiintyisi vastaavasti vähemmän. Vaikka olikin 
ilmeistä, ettei kaupungin työhönsijoitusvelvollisuuden perusosuutta, joka vastasi 0.4% 
kaupungin hengille kirjoitettujen asukkaiden luvusta, tarvitsisi ylittää, oli komitea kui-
tenkin suunnitellut mahdollisimman tarkoituksenmukaisten työtilaisuuksien järjestämisen 
n. 2 JUU työntekijää varten. Kun työttömyyden syyt olivat hyvin moninaisia ja varsin 
arvaamattomistakin seikoista riippuvaisia, saattoi esim. kovan pakkastalven aikana, 
jolloin satama joutuisi olemaan suljettuna useita viikkoja, välittömästi n. 1 000 satama-
työmiestä sekä välillisesti melkoinen määrä kuljetus- ym. alalla toimivia työntekijöitä 
joutua työttömiksi. Kaupungin työttömyystöinä on yleensä suoritettu katu- ja tietöitä 
sekä vesijohto- ja viemäritöitä. Komitean käsityksen mukaan olisi myöskin asuntoraken-
nustoimmtaa entistä suuremmassa mittakaavassa voitava suorittaa työttömyystöinä ja 
käytettävä näihin töihin yksityisiä rakennusliikkeitä, milloin se edistäisi työmaiden val-
vontaa tai koneiden ja työvälineiden saantia. Työttömyystöinä olisi komitean mielestä 
periaatteessa suoritettava sellaisia töitä, jotka sisältymättä po. vuoden talousarvioon, olisi-
vat kunnan luonnollisen toiminnan kehittämistä silmällä pitäen mahdollisimman tärkeitä 
ja ajankohtaisia. Komitean ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti 

1) hyväksyä kaikki komitean ensimmäiseen ryhmään sisällyttämät työt, paitsi koh-
dassa a) mainitut, työttömyystöinä suoritettaviksi sen mukaan kuin työllisyystilanne 
vaatii, 

2) alistaa työttömyystyöohjelman tältä osin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön hyväksyttäväksi, 

3) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa, satamalautakuntaa, teollisuuslaitosten lauta-
kuntaa, liikennelaitoksen lautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
komitean mietinnössä mainittujen ensimmäiseen ryhmään kuuluvien töiden suunnittele-
miseksi työttömyystöiksi, 

4) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ja satamalautakuntaa, sikäli kuin työttömyys-
töiden suorittamista yksityisten rakennusliikkeiden välityksellä pidetään tarkoituksen-
mukaisena, alistamaan asian kaupunginhallituksen harkittavaksi, 

5) että kysymys komitean esittämien ensimmäiseen ryhmään kuuluvien työttömyys-
töiden aloittamisesta, joiden suorittamiseen saadaan ryhtyä työttömyystilanteen niin 
vaatiessa, päätetään sen jälkeen, kun ministeriö on ratkaissut alistuskysymyksen (13. 10. 
2 723 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan, satama-
lautakunnan, teollisuuslaitosten lautakunnan ja liikennelaitoksen lautakunnan harkintansa 
mukaan aloittamaan kaupunginhallituksen 13. 10. työttömyystöiksi hyväksymien töiden 
suorittamisen työttömyystöinä sen mukaan kuin työllisyystilanne vaatii, ottamatta lu-
kuun Meilahden urheilukenttätyötä sekä kaupungin eri laitosten pienehköjä tasoitus- ym. 
töitä, joita kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ei ollut hyväksynyt kaupungin 
omiksi työttömyystöiksi (1. 12. 3 226 §). 

Asutuslautakunta 

Asutustoimistoon päätettiin palkata tilapäinen toimistoapulainen 1.1. alkaen kuuden 
kuukauden ajaksi. Palkan maksamista varten myönnettiin 148 380 mk erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista ao. määrärahoista (5. 1. 45 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa asutustoimiston tilapäisen toimistopäällikön palkan 
28. palkkaluokan mukaiseksi, tilapäisen lainopillisen apulaisen palkan 26. palkkaluokan ja 
10. palkkaluokan toimistoapulaisen palkan 12. palkkaluokan mukaiseksi 1.1. lukien ja 
enintään siksi ajaksi, minkä asutustoimiston työ jatkuisi entisessä laajuudessaan. Pää-
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töksestä oli pyydettävä Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston valtioneuvoston palkka-
säännöstelypäätöksen mukainen lausunto. Sen saatuaan kaupunginhallitus päätti, että 
päätös saatiin panna täytäntöön (6. 10. 2 626 §, 20. 10. 2 780 §). 

Kerrostalorakennustoiminnan rahoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 1) myöntää 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvista käyttö-
varoistaan Asuntorakennustoiminnan tukeminen 220 milj. mk lainojen myöntämiseksi 
kertomusvuonna aloitettavien kerrostalorakennusyritysten rahoittamiseen ja niitä varten 
perustettavien yhtiöiden osakkeiden merkitsemistä varten, noudattamalla kaupunginval-
tuuston vahvistamia (ks. v:n 1953 kert. I osan s. 67) periaatteita ja ottamalla huomioon, 
ettei toissijaisiin lainoihin myönnetä enempää kuin valtio myöntää mainitunlaisia lainoja 
ja että lainojen myöntämisen ehtona on, että yhtiön osakkaat, siirtoväkeä lukuun otta-
matta, ovat jatkuvasti asuneet Helsingissä viimeiset 5 vuotta, kuitenkin niin, että asutus-
lautakunnalla on oikeus harkintansa mukaan hyväksyä osakkaaksi maanhankintalain 
mukaan sellainenkin Helsingissä maansaantiin oikeutettu, joka asiallisesti on Helsingissä 
asuva, mutta joka omatta syyttään tapahtuneen häädön tai muun erittäin painavan syyn 
vuoksi ei ole asunut Helsingin kaupungin alueella mainittuna aikana; 

2) oikeuttaa asutuslautakunnan käyttämään v. 1951 —1954 em. tarkoitukseen myön-
nettyjen määrärahojen mahdollisia jäännöksiä tarvittaessa myös v:n 1955 kerrostalotoi-
minnan rahoittamiseen; 

3) kehottaa asutuslautakuntaa huolehtimaan siitä, että perustettavien yhtiöiden yhtiö-
järjestyksiin otetaan määräys, että yhtiöiden johtokuntiin ja mahdollisesti asetettaviin 
rakennustoimikuntiin valitaan yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka kaupungin puolesta 
nimeää asutuslautakunta; 

4) oikeuttaa asutuslautakunnan käyttämään rakennusaikaisena luottona 1) ja 2) 
kohdassa mainittuja määrärahoja ja maksattamaan niistä myönnettävät lainat määrää-
mässään järjestyksessä ja 

5) kehottaa asutuslautakuntaa avustamaan maanhankintalain mukaan maansaantiin 
oikeutettuja kerrostalojen rakentamista varten perustettavien asunto-osakeyhtiöiden 
muodostamisessa, rakennussuunnitelmien laatimisessa sekä tarvittavan ensisijaisen luoton 
ja rakennustonttien hankkimisessa (6. 4. 1 009 §). 

Raittiuslautakunnan toimisto. Kaupunginhallitus päätti kumota raittiuslautakunnan 
päätöksen valita hakija N. O. Lindholm raittiustyön ohjaajan virkaan vaatimatta häneltä 
lääkärintodistusta ja puolestaan nimittää mainitun henldlön raittiustyönohjaajan virkaan 
1. 1. 1956 lukien (29. 12. 3 548 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen raittiuslautakunnan päätöksen, joka koski palkkioiden 
maksamista lautakunnan alaisille viranhaltijoille eräistä virkaan kuulumattomista tehtä-
vistä, kaupunginhallitus päätti, että mainittu päätös saatiin panna täytäntöön (25. 2. 

Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahojen jakaminen. Komitea, jonka kau-
punginhallitus oli asettanut (ks. s. 134) jakamaan menosääntöön merkittyä raittiusseurain 
ja -järjestöjen avustusmäärärahaa oli ilmoittanut, että kertomusvuonna oli avustuksia 
anottu 17 301 852 mk eräiden hakijoiden jättäessä sitäpaitsi haluamansa määrän mainitse-
matta. Jaettava määrä oli 9 435 000 mk, josta kansakouluissa harjoitettavaa raittiustyötä 
varten oli varattu 1 544 600 mk, joten jaettavaksi jäi 7 890 400 mk. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa avustuk-
set siten, että jäljempänä mainitut järjestöt saisivat seuraavat rahamäärät: 

Raittiustyö 

562 §). 

Mk 
Autoilijain Raittiusliitto 
Finlands Svenska Storloge IOGT 
IOGT Suomen Raittiusveljestö 
Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto 
Kansan Raittiusapu 
Kansan Raittiustyön Keskus 

75 000 
30 000 
60 000 
40 000 
30 000 

100 000 
Kunnall kert. 1955. I osa 13 
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Mk 

Naisten Raittiuskeskus 80 000 
Rautatieläisten Raittiusliitto 60 000 
Raittiuden Ystävät 180 000 
Sininauhaliitto 60 000 
Suomen Akateeminen Raittiusliitto 80 000 
Suomen Opettajain Raittiusliitto 60 000 
Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto 100 000 
Suomen Sos.-dem. Raittiusliitto , 180 000 
Ka-Ra-Ken Helsingin piirijärjestö 410 000 
Helsingin Raittiusyhdistyksen Keskustoimikunta 625 000 
Helsingin Raittiusviikkotoimikunta 405 400 
Helsingin Sos.-dem. Raittiuspiirijärjestö 625 000 
Uudenmaan Raittiuspiiri 20 000 
Akateeminen Raittiusseura 120 000 
Helsingin Raittiit Automiehet 250 000 
Helsingin Raittiit Rautatieläiset 240 000 
Helsingin Raittiusseura 285 000 
IOGT-logen Alli Tryggs Minne 50 000 
IOGT-logen Balder 250 000 
IOGT-kerho Imatia 235 000 
Kuurojen Raittiusseura Surd 45 000 
Malmin Raittiusyhdistys Tähti 25 000 
Raittiusyhdistys Kilpi 280 000 
Raittiusyhdistys Koitto 475 000 
Raittiusyhdistys Riento 275 000 
Raittiusyhdistys Sörnäisten Toive 20 000 
Raittiusyhdistys Touko - 5 000 
Talikkalan Raittiusyhdistys 70 000 
Vallilan Raittiusyhdistys 30 000 
Vallilan Sos.-dem. Raittiusyhdistys Tähkä 115 000 
Viipurin Raittiusseuia 40 000 
Viipurin Sosialidemokraattinen Raittiusyhdistys 70 000 
Ylioppilaiden Raittiusyhdistys 275 000 
FSGN-avdelningen Globen 120 000 
Haagan Päivän Nuoret 85 000 
Helsingin Normaalilyseon Raittiusyhdistys Kipinä 30 000 
Helsingin V Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Oras 70 000 
IOGT Nuori-Imatra 50 000 
Joka-Pojan Raittiusliitto, Helsingin piiri 50 000 
Kallion Yhteiskoulun , Raittiusseura 35 000 
Karjalan Päivän Nuoret 75 000 
Koiton Nuorisoklubi 50 000 
Kulosaaren Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Liekki 30 000 
Lasten raittiusosasto Nouseva Voima 170 000 
Lauttasaaren Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Valo 45 000 
Malmin Kaupallisen Keskikoulun Raittiusyhdistys 60 000 
Oulunkylän Yhteiskoulun Raittiusyhdistys 45 000 
SRN-Helsingin paikallisosasto 20 000 
Tapanilan Päivän Nuoret 50 000 
Raittiuskerho TRI 35 000 
Tyttönormaalilyseon Raittiusseura 55 000 
Vallilan Päivän Nuoret 80 000 
Alkoholistien perheiden ystävät 20 000 
Frälsningsarm ens I kår 40 000 
Haagan Työväenyhdistyksen raittiusjaosto 25 000 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 25 000 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 40 000 
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Mk 
Raittiusväen Sosialidemokraattisen yhdistyksen Raittiusjaosto 
Suomen Kansan Ryhtiliike 
Työkeskus Kalliola 
Vallilan Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen raittiusjaosto .. 
Helsingin Lyseon raittiusseura Sarastus 

20 000 
80 000 
30 000 
30 000 
20 000 

Yhteensä 7 890 400 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että raittiusmäärärahasta avustuksia saavien tulee 
raittiuslautakunnan määräämänä aikana antaa selostuksensa saamiensa avustusten käyt-
tämisestä raittiuslautakunnalle, jonka tulee hyvissä ajoin ennen v:n 1956 avustusten jaka-
mista antaa kaupunginhallitukselle kertomuksensa tästä valvontatoimestaan. Rahatoi-
mistoa kehotettiin valvomaan, että niille avustuksen saajille, jotka eivät olleet antaneet 
asianmukaista selvitystä v. 1954 saamiensa avustusten käytöstä, suoritettaisiin avustukset 
vasta sen jälkeen, kun selvitys on esitetty (9. 6. 1 648 ks. myös s. 41 §). 

Raittiuslautakunnan lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin seuraavat avustukset: 

Suomen Sosialidemokraattiselle Raittiusliitolle 40 000 mk Balderin juhlasalissa jär-
jestettyä raittius- ja alkoholikysymystä valaisevaa näyttelyä varten (Khn jsto 4. 5... 
5 714 §); Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitolle 50 000 mk v:n 1954 joulukuussa pi-
dettyjen mainoskilpailujen ja piirustusnäyttelyn kustannuksia varten (Khn jsto 5. K 

Nuorisotoimiston tilapäisen neuvojan virkanimike päätettiin muuttaa tilapäiseksi 
nuorisoneuvojaksi ja tilapäisen kerhokeskustenhoitajan virkanimike tilapäiseksi kerho-
keskusten valvojaksi (9. 6. 1 639 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1. 3. lukien seuraavat tilapäiset virat ja muuttaa 
ne samasta ajankohdasta lukien palkkioviroiksi: 

Käpylän kerhokeskus: Palkkio 
tyttökerhotyönohjaaja 14 000 mk/kk:ssa 
nuorisotyönohjaaja 20 000 mk/kk:ssa 

Vallilan kerhokeskus: 
1 nuorisotyönohjaaja 26 000 mk/kk:ssa 

Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa nuorisotyölautakunnalle, että em. tila-
päisten virkojen haltijoilla oli oikeus saada ne palkkaedut, jotka viroista oli maksettu, 
niin kauan kuin he hoitaisivat ko. palkkiovirkoja. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.3. lukien jäljempänä mainitut palkkio-
virat ja perustaa niiden tilalle samasta ajankohdasta lukien seuraavat tilapäiset virat: 
Kulosaaren kerhokeskuksen 21. palkkaluokkaan (uusi palkkaluokka 10) kuuluva vahti-
mestari-talonmies-siivoojan tilapäinen virka; Pukinmäen kerhokeskuksen 12. palkkaluok-
kaan (uusi palkkaluokka 4) kuuluva vahtimestari-siivoojan tilapäinen virka; Päijänteen-
tien kerhokeskuksen 12. palkkaluokkaan (uusi palkkaluokka 4) kuuluva vahtimestari-
siivoojan tilapäinen virka. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nuorisotyölauta-
kunnan käyttämään em. palkkiovirkojen aiheuttamia kustannuksia varten määräiahojaan 
Muut palkkamenot sekä tilapäisten virkojen aiheuttamia kustannuksia varten määrä-
rahojaan Tilapäiset viranhaltijat (17. 2. 504 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nuorisotyölautakunnan perustamaan Kumpulan 
uimalan pukusuojaan kerhokeskuksen (6. 10. 2 645 §). 

Kansaneläkelaitoksen uudesta toimitalosta päätettiin nuorisotoimiston kerhokeskusta 
varten vuokrata n. 100 m2:n suuruiset huonetilat, joiden jakamiseksi väliseinillä eri huo-
neiksi oli kuultava nuorisotoimiston mielipidettä (5. 5. 1 280 §, 23. 6. 1 820 §). 

Edelleen päätettiin Asunto Oy. Liisankatu 27 Bostads Ab. -nimiseltä yhtiöltä talosta 
Liisankatu 27 vuokrata nuorisotyölautakunnan käytettäväksi n. 190 m2 kerhohuoneis-

5 036 §). 

Nuorisotyö 
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toksi soveltuvaa huonetilaa 400 mk:n kuukausivuokiasta m2:ltä, johon sisältyi korvaus 
lämmöstä. Huoneisto oli vuokrattava ajaksi 1. 9. 1955—31. 5. 1956, sillä ehdolla että sopi-
mus, ellei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota viimeistään kolme kuukautta ennen 
vuokrakauden päättymistä, jatkuisi sen jälkeen vuoden kerrallaan, molemminpuolisena 
irtisanomisaikana kolme kuukautta (14. 7. 2 011 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Pitäjänmäellä, talosta Alppitie 1, lastentarhan käytöstä 
vapautunut huoneisto oli vuokrattu kerhotoimintaa varten. Mainitun kerhon toiminnan 
aloittamiseksi myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 30 000 mk 
vahtimestari-siivooja-talonmiehen palkkaamista varten ajaksi 1. 11. — 31. 12., 50 000 mk 
kerhokeskuksen kaluston hankkimista varten, 25 000 mk sen lämmituskustannuksiin ja 
50 000 mk toiminnasta aiheutuvia sekalaisia menoja varten (14. 4. 1 089 §,3. 11.2 937 §). 

Samaten oli talosta Merimiehenkatu 12 suomenkielisten kansakoulujen käytöstä vapau-
tunut kahden huoneen huoneisto luovutettu 1.1. lukien nuorisotyölautakunnan käyttöön. 
Nuorisotyölautakunta oikeutettiin suorittamaan määrärahoistaan Muut palkkamenot, 
niitä tarvittaessa ylittäen, 2 500 mk:n kuukausittain maksettavan lisäpalkkion kerho-
huoneiston vahtimestari-siivoojalle ajalta 1. 1. — 31. 12. 1955. Kerhohuoneistosta kerto-
musvuonna aiheutuvia juoksevia menoja varten myönnettiin 20 000 mk kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista (3. 2. 369 §). 

Nuorisojärjestöjen määrärahain jakaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus oli aset-
tanut (ks. s. 134) jakamaan menosääntöön merkittyä nuorisojärjestöjen avustusmäärä-
rahaa, oli ilmoittanut, että avustuksia oli kertomusvuonna anottu yhteensä 10 707 489 mk. 
Jaettava määrä oli kertomusvuonna 4 775 000 mk. 

Kaupunginhallitus päätti, hyväksyen nuorisotyölautakunnan ehdotuksen muutamia 
poikkeuksia lukuunottamatta, jakaa avustukset siten, että seuraavat järjestöt saivat jäl-
jempänä mainitut rahamäärät: 

Mk 

Helsingin Nuorisotyötoimikunta 300 000 
Helsingfors svenska ungdomsråd.. 125 000. 
Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 120 000 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 315 000 
Herttoniemen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 20 000 
Poikien Keskus, Helsingin piiri 188 000 
Pojista Miehiä 35 000 
Työkeskus Kalliola 300 000 
Pelastusarmeijan Helsingin piirin nuorisotyö 195 000 
Helsingin Vapaaseurakunnan Varhaisnuorisoyhdistys 26 000 
Helsingin Adventtiseurakunnan Nuoret 13 000 
Helsingin Kaupunkilähetys: Vapaa lasten ja nuorten työ, talvikauden toiminta 250 000 
Juventus Catholica 15 000 
Suomen Partiopoikajärjestö, Helsingin piiri. 550 000 
Suomen Partiotyttöjärjestö, Helsingin piirit 473 000 
Luonto-Liitto, Helsingin piiri 70 000 
Helsingin Ilmailuyhdistys 143 000 
Karjalan Nuoret 50 000 
Vallisaaren Nuorisoseura.... 35 000 
Helsingin Nuorisoseura 20 000 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 15 000 
Mannerheim-liiton Santahaminan osasto 15 000. 
Suomen Punainen Risti, Helsingin piiri 32 000 
Suomalainen Shakkikerho 15 000 
Pienoisrautatiekerho 10 000 
Kakkosten Kerho 10 000 
Helsingin Teiniyhdistys 40 000 
Helsingin Nuoret Kotkat piirijärjestö 400 000 
Helsingin Kristillisen Työväen Yhdistyksen Nuoriso-osasto 50 000 
Kyrkans Ungdoms Helsingforsdistrikt 100 000 
Finlands Svenska Söndagsskolförbund 108 000 
Svenska Kristliga föreningen av Unga Män i Heisinj ors 75 000 
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Mk 

Helsingfors Flickscoutdistrikt 110 000 
Svenska Ungdomsklubben 57 000 
Ungdomsföreningen Bomben 85 000 
Bi age 35 000 
Finlands Svenska Folkdansrings Helsingfors distrikt 60 000 
Helsingfors Svenska Marthaförenings flickmarthakrets »Lilla Veckofröjden» 2 000 
Amatörteatersällskapet 13 000 
Helsingfors Scoutdistrikt 130 000 
Svensk Ungdom i Helsingfors 40 000 
Pellinge Hembygdsförening 13 000 
Haga Ungdomsförening 26 000 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 65 000 
Ungdomsförbundet Fylgia 20 000 

Kaupunginhallitus kehotti nuorisotyölautakuntaa entistä tehokkaammin valvomaan, 
että nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille avustuksina myönnetyt varat tulevat käyte-
tyksi hyväksyttävällä tavalla yksinomaan nuorten ja varhaisnuorison opinto-, askartelu-
ja virkistystarkoituksiin. 

Vielä kaupunginhallitus määräsi, että nuorisotyömäärärahasta avustusta saavat kes-
kusjärjestöt saivat käyttää avustuksistaan enintään 25 % omiin tarpeisiinsa ja oli niiden 
velvollisuus harkintansa mukaan jakaa muu osa alajärjestöilleen siitä riippumatta, oli-
vatko nämä kaupunginhallitukselta hakeneet avustusta tai ei, sekä valvomaan alajärjestö-
jensä saamien avustusten käyttöä ja antamaan siitä samoin kuin oman osuutensa käytöstä 
nuorisotyölautakunnan määräämänä aikana kertomuksensa lautakunnalle; muiden ko. 
määrärahasta avustuksia saaneiden oli myös jätettävä saman ajan kuluessa selostuksensa 
avustuksen käytöstä nuorisotyölautakunnalle, jonka tuli hyvissä ajoin ennen v:n 1956 
avustusten jakamista antaa kaupunginhallitukselle kertomuksensa koko valvontatoimin-
nastaan. Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että vaikka nuorisotyömäärärahojen 
jakoa koskevasta päätöksestä oli pyydetty pöytäkirjanote, saatiin päätös panna täytän-
töön siitä huolimatta, että sen johdosta mahdollisesti tullaan valittamaan. Avustuksen 
saajien olisi kuitenkin sitouduttava suorittamaan nostamansa varat takaisin kaupungille 
sikäli kuin ko. päätös muuttuu mahdollisten valitusten tultua ratkaistuiksi. Samalla kau-
punginhallitus päätti Svensk Ungdom i Helsingfors -nimisen yhdistyksen määrärahojen 
jakoa koskevan kirjelmän johdosta muuttaa em. päätöstään siten, että ko. yhdistykselle 
myönnetty 40 000 mk:n suuruinen määräraha poistetaan (5. 9. 2 326 §, 8. 9. 2 355 §). 

Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus 
oli asettanut (ks. s. 134) jakamaan menosääntöön merkittyä lomanvietto-ja kesävirkistys-
toiminnan avustusmäärärahaa, ilmoitti mietinnössään, että avustusta oli kertomusvuonna 
hakenut yhteensä 58 järjestöä, joista 40 lasten ja 18 vanhusten kesävirkistystoimintaa 
varten. Kertomusvuonna jaettava määrä oli 7 800 000 mk, josta jäljempänä olevan luet-
telon mukaisesti jaettiin 7 741 715 mk, joten myöhemmin jaettavaksi jäi 58285 mk. Jako-
ehdotusta laatiessaan komitea oli laskenut avustuksen 75 mk:ksi pikkulasten ja vajaa-
mielisten lasten osalta ja 55 mkrksi muiden lasten osalta sekä 80 mk:ksi vanhusten osalta. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa avus-
tukset siten, että seuraavat yhdistykset saivat jäljempänä mainitut rahamäärät: 

Lasten kesävirkistystoimintaa varten Huoltopäiviä Mk 

Aula-työkotien Kannatusyhdistys 640 48 000 
Barnavårdsföreningen i Finland 5 488 411 600 
Demokratian Pioneerien Kannatusyhdistys 1 586 87 230 
Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors 1 764 80 000 
Helsingfors Flickscoutdistrikt 2 420 133 100 
Helsingfors Scoutdistrikt 1 858 102 190 
Helsingin Kaupunkilähetys 3 797 208 835 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 1 202 66 110 
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö 2 322 127 710 
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Lasten kesävirkistystoimintaa varten Huoltopäiviä Mk 

Helsingin Sokeat 417 31 275 
Helsingin Sosialidemokraattinen Naisten Keskus 6 022 331 210 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 1 850 138 750 
Kalliolan Kannatusyhdistys 585 32 175 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 700 52 500 
Kelkkalan Työväenyhdistys 150 8 250 
Kesäkoti 4 598 344 850 
Lasten Kesä 7 589 569 175 
Lomakodin Kannatusyhdistys 252 18 900 
Parasta Lapsille 952 52 360 
Pelastakaa Lapset 13 090 719 950 
Pelastusarmeijan Naisyhteiskunnallinen työ 12 000 660 000 
Poikien Keskus, Helsingin Piiri 2 210 121 550 
Pojista Miehiä 2 560 140 800 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 5 304 350 680 
Sotainvaliidien Veljesliiton Sotatuberkuloottiset 1 425 106 875 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 2 067 100 000 
Suomen Demokraattisen Liiton Helsingin Kunnallisjärjestö 1 134 62 370 
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto 1 300 71 500 
Suomen Partiopoikajärjestö, Helsingin piiri 14 065 773 575 
Suomen Partiotyttöjärjestö, Helsingin piiri 6 867 350 000 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män i Helsingfors 2 876 150 000 
Svenska Semesterförbundet i Finland 216 16 200 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 905 49 775 
Viipurin kaupungin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys 378 20 790 
Helsingin Kristillisen Työväenyhdistyksen Nuoriso-osasto 336 18 480 
Helsingin Sokeain Huolto 120 9 000 
Mannerheim-liiton Helsingin osasto 2 760 207 000 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 346 19 030 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 600 33 000 

Vanhusten kesävirkistystoimintaa varten 

Helsingfors svenska Marthaförening 140 11 200 
Helsingin Sokeat 806 64 480 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 910 72 800 
Kelkkala i Työväenyhdistys 238 19 040 
Lomakodin Kannatusyhdistys 685 50 000 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 340 27 200 
Svenska Semesterförbundet i Finland 765 61 200 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 715 57 200 
Uudenmaan ja Helsingin Sosialidemokraattinen Naisten Piirijärjestö 100 8 000 
Vanhusten Turva 2 294 183 520 
Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa 3 675 294 000 
Viipurin Kaupungin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys 294 23 520 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 46 3 680 
Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistys 206 16 480 
Helsingin Sokeain Huolto 120 9 600 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 300 24 000 
Helsingin Kristillinen Työväenyhdistys 200 16 000 

Kaupunginhallitus päätti vielä, samalla kun lastensuojelulautakunnan ja huoltolauta-
kunnan selostukset v:n 1954 valvontatoiminnasta merkittiin tiedoksi, että avustuksen saa-
jat alistettiin avustuksen käyttöön nähden ao. lautakuntien valvontaan, joiden tuli tar-
kasti valvoa, että avustukset käytettäisiin ilmoitettuihin tarkoituksiin. Edelleen velvoi-
tettiin kaikki avustuksen saajat antamaan lastensuojelu- ja huoltolautakunnille niiden 
valvontatehtävien suorittamista varten tarpeelliset tiedot sillä uhalla, että suoritettu 
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avustus voitaisiin periä takaisin, jos tietojen antaminen laiminlyötäisiin tai avustusta ei 
käytettäisi siihen tarkoitukseen mihin se oli myönnetty (21. 4. 1 127 §, Khn jsto 30. 11. 
6 758 §). 

Uudenmaan läänin nuorisotyölautakunnalle päätettiin myöntää 25 000 mk:n avustus 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (20. 10. 2 792 §). 

Invalidien avustaminen. Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan »Helsingistä kotoisin olevien sota- ym. invalidien avustaminen vapaiden 
järjestöjen kautta» kaupunginhallitus myönsi Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien 
Liitolle 4 200 000 mk sillä ehdolla, että liitto jättää huolto virastolle v:n 1954 tilinpäätök-
sensä ja toimintakertomuksensa sekä ettei valvojalla olisi huomauttamista näiden johdos-
ta; Sotainvaliidien Veljesliitolle 4 200 000 mk, Helsingin Tuberkuloosiyhdistykselle 450 000 
mk, Vuoden 1918 Punainvaliidit yhdistykselle 200 000 mk, Vapaussodan Invaliidien Hel-
singin Yhdistykselle 150 000 mk, Helsingin Sokeat yhdistykselle 100 000 mk ja Opaskoira-
yhdistykselle 40 000 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti, että avustuksen saajien tulee 
myöntäessään tarvitseville henkilöille apua vastaavaa korvausta saamatta jokaisessa eri 
tapauksessa huoltolautakunnan rekisteritoimistosta hankkia tarkka tieto avunanojan 
oloista sekä sitä mukaa kuin avustusta muodossa tai toisessa annetaan, ilmoittaa se toi-
mistoon rekisteröitäväksi, ollen niiden myös avustusten myöntämiseen ja käytön valvon-
taan nähden alistuttava niihin määräyksiin, joita huoltolautakunta ehkä katsoo tarpeelli-
seksi antaa. Vielä kaupunginhallitus päätti, että avustusta saaneiden järjestöjen tulee 
huoltolautakunnan määräämänä aikana antaa selostuksensa saamiensa avustusten käy-
töstä sanotulle lautakunnalle, jonka tulee 1. 4. 1956 mennessä antaa kaupunginhallituk-
selle kertomuksensa tästä valvontatoiminnastaan sekä että koko valtakunnan alueella 
toimivien järjestöjen tulee ennen apurahan nostiamista esittää huoltolautakunnalle yksi-
tyiskohtainen suunnitelma apurahan käyttämisestä helsinkiläisten invalidien hyväksi 
(15. 9. 2 428 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolautakunnan ilmoitus invalidijärjestojen jättämistä avustus-
määrärahojen käyttösuunnitelmista (27. 10. 2 846 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulujen valtionavustuksen korottaminen. Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto 
oli 24. 3. korottanut kansakoululaitoksen ylläpitämiseen oppilasmäärän mukaan v:lta 1954 
suoritettavan valtionavustuksen siten, että kaupungille tuleva avustus korotettiin 7 000 
mk:sta 7 500 mk:aan paitsi päiväjatkoluokilla 9 000 mk:ksi oppilaalta (31. 3. 946 §). 

Kouluruokailun uudelleen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan esityksen kansakoulujen ruokavalion muuttamisesta 
johtokunnan esittämällä tavalla sekä oikeuttaa kansakoulujen johtokunnat järjestämään 
kertomusvuoden kevätlukukautena 2 kk:n aikana kokeilumielessä pullotetun maidon ja 
lisäleipäannoksen jakamisen Annankadun, Mäkelän ja Snellmanin kansakouluissa. Sa-
malla kaupunginhallitus oikeutti kansakoulujen johtokunnat suorittamaan em. kokeilusta 
aiheutuvat kustannukset ao. avustustileiltä sekä aikanaan tekemään esitykset mahdollisis-
ta ylityksistä (13. 1. 115 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan esityksen kansakoulujen ruokavalion muuttamisesta 1.11. alkaen kouluruokailu-
jaoston esittämän II vaihtoehdon mukaisesti siten muutettuna, että maitoannos jaettaisiin 
2 dl:n suuruisena (18. 8. 2 203 §). 

Laulunopettajajien palkkaus. Kansakoulujen johtokuntia kehotettiin lopettamaan 
käytännössä ollut laulunopettajien palkkaustapa ja maksamaan heidän palkkansa virka-
säännön edellyttämällä tavalla (17. 3. 782 §). 

Koulukasvitarhojen johtajan ja opettajien palkkiot. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
kansakoulujen tarkastajaneuvoston suorittamaan koulukasvitarhatoiminnan johtajalle 
72 000 mk:n suuruisen vuosipalkkion 1.1. 1955 lukien sillä ehdolla, että toiminnanjohtaja 
ei samalla kanna palkkaa koulukasvitarhojen opettajan tehtävistä (9. 6. 1 642 §). 


