
199 2. Kaupunginhalli tus 

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 §). 
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Vielä kaupunginhallitus päätti, että koulukasvitarhojen opettajille vuosittain 3y2 kk:n 
työajalta maksettavat palkkiot saatiin 1. 6. lukien suorittaa 6. palkkaluokan voimassa 
olevaa peruspalkkaa vastaavina käyttämällä tarkoitukseen koulupuutarhoja varten myön-
nettyä määrärahaa, sitä tarvittaessa ylittäen (6. 4. 1 025 §). 

Opettajien ylituntipalkkiot. Kaupunginhallitus päätti 1.1.1955 lukien vahvistaa ala-
koulun ja yläkoulun opettajien ylituntipalkkion 360 mk:ksi sekä jatkokoulun ja apukoulun 
opettajien ylituntipalkkion 420 mk:ksi, ynnä johtajanpalkkion 24 000 mk:ksi vuodessa ja 
luokkakorvauksen 1 300 mk:ksi vuodessa. Palkkioihin saatiin lisätä kulloinkin voimassa 
olevat indeksikorotukset (14. 7. 1 969 §). 

Eläkkeellä olevien opettajien viransijaisuuksien ilmoittaminen palkkalautakunnalle. Kau-
punginhallitus päätti, ettei kansakoulujen johtokuntien tarvinnut niissä sijaisuustapauk-
sissa, joissa viran vakinainen hoitaja oli tilapäisesti estynyt virkaansa hoitamasta ja joissa 
oli kysymys lyhyistä sijaisuusaj oista, tehdä palkkalautakunnalle minkäänlaisia esityksiä 
eikä ilmoituksia sen johdosta, että kaupungilta eläkettä nauttiva määrätään sijaiseksi 
(24. 3. 824 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginhallitus päätti, että opetuksen ohjaustyöhön 
suomenkielisissä kansakouluissa saatiin lukuvuonna 1955/56 palkata kaksi tilapäistä ope-
tuksenohjaajaa, joille 19. palkkaluokan mukaisen palkan lisäksi saatiin maksaa 21. ja 19. 
palkkaluokan välinen erotus erillisenä palkkiona, joka ei kuulunut varsinaiseen palkkaan 
ja jota ei ollut otettava huomioon viranhaltijoiden sosiaalisia etuja laskettaessa. Tarkoi-
tukseen saatiin aikana 1. 8.—31. 12. käyttää suomenkielisten kansakoulujen määrärahoja 
Tilapäiset viranhaltijat, niitä tarvittaessa ylittäen, enintään 462 300 mk (9. 6. 2 070 §). 

V:n 1956 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myön-
nettiin yhteensä 537 810 mk suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi 
väliaikaisen alakoulunopettajan ja tarkkailuluokan opettajan palkkaamista varten ajaksi 
1. 1.—31.7. 1956 (29. 12. 3 546, 3 547 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston lausunto, jonka mukaan 
kaupunginvaltuuston tekemä päätös kansakoulunopettajan virkojen siirtämisestä uusiin 
palkkaluokkiin 1.1. 1955 lukien saatiin panna täytäntöön. Samalla kaupunginhallitus 
päätti siirtää mainitusta ajankohdasta lukien suomenkielisten kansakoulujen huonokuu-
loisten tilapäisen opettajan viran 19. palkkaluokkaan (14. 7. 1 969 §). 

Jäljempänä mainituille viransijaisina toimineille opettajille päätettiin maksaa loma-
ajan palkka seuraavasti: opettajille E. Kivi-Mannilalle, K. Ruotsalalle, E. Virtaselle ja 
R. Visamolle joululoman 1954/55 palkka sekä opettajille K. Järviselle ja R. Visamolle 
myös kesäloma-ajan palkka heille annettujen virkamääräysten mukaisesti, eli Järviselle 
30. 6. saakka ja Visamolle 31.7. saakka (4. 8. 2 072 §). 

Filosofian tohtori U. Somerkivelle päätettiin myöntää ero suomenkielisten kansakoulu-
jen II tarkastajan virasta 31. 10. lukien. Kaupunginvaltuustolle päätettiin aikanaan tehdä 
esitys toimenpiteen hyväksymisestä (13. 10. 2 749 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä Lapinlahdenkatu 6:ssa olevan kansakoulun vahti-
mestarille A. Lehtiselle päivittäisen kahden tunnin varallaolovelvollisuuden kertomusvuo-
den kevätlukukauden alusta lukien toistaiseksi ja niin kauaksi kuin sanottu koulu toimii 
suunnilleen entisessä laajuudessaan (3. 2. 368 §). 

Eräiden suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijain virka-asunnot määrättiin suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksen mukaisesti (24. 11. 3 187 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin järjestämään huonoryhtisille 
oppilaille ryhtivoimistelua lukuvuonna 1955/56 samassa laajuudessa kuin edellisenä luku-
vuonna. Tarkoitukseen saatiin käyttää korkeintaan 469 476 mk suomenkielisten kansa-
koulujen määrärahoista Muut palkkamenot, tiliä tarvittaessa ylittäen (6. 4. 1 024 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan laa-
jentamaan lukuvuonna 1955/56 luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien lasten opetusta 
siten, että mainittuun opetukseen saatiin entisen lisäksi käyttää 28 yläkoulun ylitunti-
palkkion mukaan maksettavaa viikkotuntia (23. 6. 1 814 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan pe-
rustamaan suomenkielisten kansakoulujen yhteyteen 1. 8. lukien toisen huonokuuloisten 
oppivelvollisten yhdistetyn luokan. Tarkoitusta varten päätettiin 1. 8. lukien perustaa 
19. palkkaluokan mukaan palkattava opettajan virka, jonka palkkamenot saatiin suorittaa 
suomenkielisten kansakoulujen määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (23. 6. 1 821 §). 
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Vielä kaupunginhallitus päätti, että suomenkielisissä kansakouluissa saatiin luku-
vuonna 1955/56 antaa lausunnan opetusta 28 viikkotuntia ja että johtokunta oikeutetaan 
käyttämään tarkoitukseen määräiahoja Muut palkkamenot kertomusvuoden syysluku-
kauden aikana enintään 195 500 mk ja v:n 1956 kevätlukukauden aikana enintään 
243 500 mk (12. 5. 1 351 §). 

Kaupunginhallitus päätti vastaisuudessa vahvistaa uusien kansakoulujen nimet. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti kumota suomenkielisten kansakoulujen johtokunran Etu-
Töölön uuden kansakoulun nimeä koskevan päätöksen ja vahvistaa koulun nimeksi Tai-
vallahden koulu. Lauttasaaren uuden kansakoulun nimeksi vahvistettiin Myllykallion 
kansakoulu ja vanhan koulun nimeksi Pajalahden kansakoulu (29. 9. 2 597 §, 8. 12. 
3 322 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunran esityksestä yleisjaosto määräsi, että 
Tehtaankadun koulun irtaimistoluettelon laatiminen saatiin lykätä siksi, kunnes koululle 
tilattu irtaimisto olisi saapunut ja säilytyspaikat valmistuneet (Khn jsto 21. 12. 6 876 §). 

Kaupunginhallitus päätti kohtuussyistä oikeuttaa taloudenhoitaja M. Paason saamaan 
takaisin suomenkielisten kansakoulujen kalustonhankintamäärärahoista John Syrehnin 
Puusepänliike Oy:lle Mäkelän kansakoulun juhlasalin penkkien hankintahinnasta kau-
pungin puolesta suorittamansa 100 000 mk (6. 4. 1 027 §). 

Kiinteistöjen pääluokan lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset 
kuuluvista määrärahoista Kansakoulut myönnettiin 170 000 mk pituushyppypaikan,, 
kahden kisaparrun ja kiipeily kehikon rakentamista varten Eläintarhan koulun pihalle 
(13. 10. 2 734 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään em. 
määrärahan säästöä, tilin perusteluista poiketen, seuraavien kansakoulurakennusten kor-
jaamiseen: Jalavatie 6, 67 146 mk, Puutarhakatu 1, 53 668 mk, Untamontie 2, 60 098 mk, 
Herttoniemi-Ahmatie 1, 50 156 mk, Herttoniemen ruotsinkielinen koulu, 42 903 mk, 
Mellunkylä, 6 849 mk, Mellunkylä-Bredbacka, 6 281 mk, Santahamina, 14 877 mk ja 
Vartiokylä 10 635 mk (22. 12. 3 488 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä, 
ylittäen, myönnettiin 115 000 mk Metsolan kansakoulun sähkölaitteiden korjaamista var-
ten (10. 11. 3 048 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 330 000 mk Lapinlahdenkatu 10 kansakoulun suihkuhuoneen eristys- ja laattatöitä, 
varten (22. 9. 2 519 §); 610 CC0 mk Aleksis Kiven kansakoulun yhdyskäytävän betoni-
katon kattamista varten peltikatolla (26. 5. 1 469 §); 680 000 mk Kallion kansakoulun 
sähkötyöluokan ilmanvaihtolaitteiden rakentamista ja asentamista varten (14. 7. 2 007 §); 
470 000 mk Haagan suomenkielisen kansakoulun rakennuksen virranmuutoksesta aiheutu-
via kustannuksia varten (3. 2. 360 §) sekä 200 000 mk koulun lisärakennuksen katon uusi-
mista varten (7.7. 1 927 §); 495 000 mk Malmin jatkokoulun pannuhuoneen vesieristystöitä 
varten (11. 8. 2 110 §); 725 000 mk Malmin kolmessa kansakoulussa, veistokoulussa ja 
aluelääkärin asunnossa suoritettavia sähköjohtojen korjaustöitä varten (12. 5. 1 352 §); 
410 000 mk Käpylän kansakoulun sähköasennus- ja korjaustöitä varten (1. 9. 2329 §) sekä. 
365 000 mk Pitäjänmäen vanhan suomenkielisen kansakoulun muutostöitä varten 
(8.12.3302§). 

V:n 1954 talousarvion tuloa tuotlamattomien pääomamenojen pääluokan Taloraken-
nukset- luvun määrärahasta Uudet kansakoulurakennukset myönnettiin 850 000 mk 
Pitäjänmäen kansakoulun sadekatoksen alustan kestopäällystämiseksi (23. 6. 1 816 §) ja 
450 000 mk sadekatoksen rakentamista varten Mäkelän kansakoulun alakoulun pihamaalle 
(23. 6. 1 817 §). 

Mäkelän koulun urheilutelinealueeksi päätettiin toistaiseksi luovuttaa talorakennus-
osaston 24. 9. 1954 laatimaan piirustukseen merkitty n. 600 m2:n suuruinen puistoalue. 
Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin alueen kunnostami-
seksi ja varustamiseksi tarvittavilla urheilutelineillä. Alue oli suojattava verkkoaidalla,, 
siten että aita sijaitsee poikkikäytävän puistonpuoleisella reunalla. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää em. määrärahaa (3. 2. 363 §). 

Kertomusvuoden vastaavalta tililtä myönnettiin 600 000 mk sadekatoksien rakenta-
mista varten Tehtaankadun kansakouluun (23. 6. 1 815 §). 

Saman pääluokan ja luvun määrärahasta »Pakilan vanhan koulun muuttaminen jatko-
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kouluksi» myönnettiin enintään 190 000 mk Pakilan vanhan koulun vahtimestarin asuin-
huoneiston kylpyhuoneen rakentamista varten (24. 3. 829 §). 

Muuttaen aikaisempaa päätöstään kaupunginhallitus päätti varata verhoili ja-ammatti-
koulun käytöstä vapautuneet huonetilat talosta Kruunuvuorenkatu 11—13 suomenkielis-
ten kansakoulujen käyttöön ja myöntää em. määrärahoista enintään 800 000 mk kiinteistö-
lautakunnan käytettäväksi mainittujen huonetilojen kunnostamista varten kansakoulujen 
käyttöön soveltuviksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa 
myöhempien huoneistojärjestelyjen yhteydessä varaamaan Optikkokoulua varten sopivan 
huoneiston (9. 6. 1 647 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 206). 

Merkittiin tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli päättänyt vuokrata Kiinteistö Oy. 
Näyttelijäntie 2 -nimiseltä yhtiöltä talosta Näyttelijäntie 2 suomenkielisten kansakoulujen 
käyttöön 68 m2:n suuruisen huoneiston ajaksi 1.1. 1955—31. 5. 1956, minkä jälkeen vuok-
rasopimus jatkuisi, irtisanomisaikana kaksi kuukautta. Samalla kaupunginhallitus päätti 
myöntää 61 500 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan WC:n raken-
tamista varten mainittuun kansakouluhuoneistoon (5. 1. 37 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa tekemään Karjalan Yhteiskoulu 
Oy:n kanssa seuraavan sopimuksen huonetilojen vuokraamiseksi suomenkielisten kansa-
koulujen käyttöön: 

V u o k r a s o p i m u s 
Allekirjoittanut Karjalan Yhteiskoulu Osakeyhtiö vuokraa Helsingin kaupungin kiin-

teistölautakunnalle kansakoulutarkoitukseen käytettäväksi yhtiön Helsingin kaupungissa 
omistamalla tontilla Paraistentie n:o 3a olevasta koulutalosta seuraavat tilat: 
pohjakerroksesta: osuuden 300 m2:n suuruisen keittiö- ja ruokailuhuonetilan 

käyttöön, josta vuokrapinta-alaksi luetaan käyttöosuutta 
vastaava kolmannes eli 100 m2 

F-portaan pohjakerrososan 42 » 
I kerroksesta: opettajain huoneen 20 » 

osuuden eteisaulasta, josta kaupungin käyttöön tulee 115 » 
osuuden 30 m2:n suuruisen opettajain huoneiden eteis- ja 
mukavuuslaitostilan käyttöön, josta vuokrapinta-alaksi lue-
taan käyttöosuutta vastaava kolmannes eli 10 » 
osuuden oppilaiden 60 m2:n suuruisen mukavuuslaitoksen 
käyttöön, josta vuokrapinta-alaksi luetaan käyttöosuutta 
vastaava kolmannes eli 20 » 

I I kerroksesta: 4 luokkahuonetta ä 63 m2 252 » 
kokoelmahuoneen 20 » 

I I I kerroksesta: 2 luokkahuonetta ä 63 m2 126 » 
sekä osuuden F-portaan 100 m2:n suuruisen, muun kuin edellä sanotun osan 
käyttöön, josta vuokrapinta-alaksi luetaan käyttöosuutta vastaava kolme nel-
jännestä eli 75 » 

eli vuokrapinta-alaa kaikkiaan 780 m2 

Näiden tilojen lisäksi vuokranantaja varaa kaupungin käyttöön voimistelusaleja ja 
käsityöluokkia kaikkine välineineen sen mukaisesti, kuin Karjalan Yhteiskoulun oma 
tarve sallii, ja on näiden tilojen käyttöoikeus tarkistettava ja vahvistettava kunkin luku-
kauden alussa. 

Muuten noudatetaan vuokrauksessa seuraavia ehtoja: 
1) Vuokrakausi alkaa elokuun 1 päivänä 1955 ja päättyy heinäkuun 31 päivänä 1960. 

Vuokrasopimus tulee lopullisesti voimaan vasta sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt kaupunginhallituksen päätöksen määrärahan myöntämisestä vuokraennakon 
maksamista varten. 

2) Vuokran suuruus on 500 mk/m2 eli 390 000 mk kuukaudessa. Vuokra on sidottu 
Tilastollisen päätoimiston laskemaan kotimarkkinatavarain tukkuhintaindeksiin. Indeksi-
ehtoa sovelletaan vasta 1. 8. 1959 lukien käyttäen perusindeksinä toukokuun 1955 indek-
siä. Vuokra on suoritettava yhtä monella täydellä prosentilla korotettuna kuin mainittu 
indeksi kulloinkin on täysissä prosenteissa perusindeksiä 1 717 korkeampi. Indeksin nou-
susta johtuvaa vuokran korotusta sovelletaan indeksimuutoksen jälkeen erääntyviin 
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vuokriin, mutta toimitetaan vuokrien tarkistus jälkikäteen kunkin kesäkuun aikana, jol-
loin vahvistetaan vuokralaisen edellisiltä kuukausilta suoritettavat indeksikorotukset tai 
vuokranantajan maksettavat alennukset. Indeksiehtoa ei kuitenkaan sovelleta siihen 
osaan vuokrasta, joka tämän sopimuksen 6. kohdan mukaan suoritetaan ennakolta. 

Mikäli vuokranantaja voi luovuttaa voimistelusaleja ja käsityöluokkia kansakoulun 
käyttöön, on niiden vuokrana suoritettava voimistelusalista 700 mk ja käsityöluokasta 
400 mk tunnilta. 

3) Vuokraan sisältyy korvaus lämmöstä, valosta, kylmästä ja lämpimästä vedestä, 
huoneistotilojen siivouksesta ja niiden muistakin hoitokustannuksista sekä korvaus ruoan 
jakelusta. 

4) Vuokranantaja sitoutuu mahdollisimman pian ja viimeistään syyskuun 1 päivään 
1955 mennessä suorittamaan ne kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien huoneistotilojen 
rakennusohjelman mukaiset sisustus- ja viimeistelytyöt, jotka tätä sopimusta allekirjoi-
tettaessa vielä ovat tekemättä sillä uhalla, että kaupunki muussa tapauksessa on oikeu-
tettu heti purkamaan sopimuksen. 

5) Vuokralainen joko suorittaa hallit ta vanaan olevien huonetilojen vuotuiset korjaus-
kustannukset tai maksaa niistä täyden korvauksen koululle sekä maksaa yhteisten tilojen 
korjauskustannuksista niiden käyttöoikeutta suhteellisesti vastaavan osan. Vuokrattu 
huonetila on vuokraussuhteen päätyttyä luovutettava alkuperäisten piirustusten mukai-
sena ja kaupunkia varten tehdyt laitteet purettuna, kunnossa, joka vastaa sen tasoa vuok-
rakauden alkaessa, luonnollinen kuluminen kuitenkin huomioon ottaen. 

6) Kaupunki sitoutuu heti suorittamaan ennakko vuokrana 1.8.1955—31.7.1959 
väliseltä ajalta 18 720 000 mk, siitä kuitenkin korkohyvityksenä pidättäen 2 620 000 mk, 
jolloin vuokranantajalle käteisenä suoritettavaksi ennakoksi jää 16 100 000 mk. 

7) Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan huoneenvuokralain säännöksiä. 
Tämä sopimus on tehty kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kumpaakin sopija-

puolta varten. 
Samalla kaupunginhallitus myönsi kiinteistölautakunnalle oikeuden ylittää kiinteistö-

jen pääluokan lukuun Erinäiset menot kuuluvia määrärahoja Arvaamattomat vuokrat ja 
vuokrankorotukset 16 100 000 mk vuokranennakon maksamista varten (4. 8. 2 073 §). 

Maunulan Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle päätettiin vuokrata ajaksi 1.9. 1955 
—31. 5. 1956 johtokunnan määrääminä käyttöaikoina Pakilan vanhasta koulusta luokka-
huoneet n:o 7 ja 8 150 mk/m2/kk suuruisesta yksikkö vuokrasta, mihin oli sisällytetty kor-
vaus lämmöstä ja valaistuksesta. Vuokraan sisältyi lisäksi oikeus käyttää voimistelusalia 
ja muita yleistiloja. Siivouksesta veloitettaisiin erikseen todellisten kustannusten mukaan 
sillä ehdolla, että vuokraus ei vaikeuttaisi kansakoulujen toimintaa (11. 8. 2 112 §). 

Lauttasaaren yhteiskoulun käyttöön saatiin ajaksi 1. 10. 1955—31. 5. 1956 vuokrata 
Lauttasaaren vanhasta kansakoulusta luokkahuone 18 viikkotunniksi ja voimistelusali 
15 viikkotunniksi, kumpikin 200 mk:n tuntivuokrasta, mihin sisältyy korvaus lämmöstä, 
valaistuksesta ja voimistelusalin yhteydessä olevien mukavuuksien käytöstä sillä ehdolla, 
ettei vuokraus vaikeuttaisi kansakoulujen toimintaa (3. 11. 2 946 §). 

Munkkiniemen kansakoulusta luovutettiin huonetilaa Munkkiniemen Musiikkiyhdis-
tykselle 250 mk:n tuntivuokraa vastaan lukuvuoden 1955/56 ajaksi sillä ehdolla, että 
anojayhdistys korvaa myöskin valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat kulut ja ettei 
vuokraus häiritse kansakoulun toimintaa (27. 10. 2 896 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1. 9. lukien toistaiseksi ulkopuolisten käyttöön 
vuokrattavien kansakoulujen veistosalien ja veistokalustojen vuokran yhteensä 250 mk:ksi 
tunnilta (6. 10. 2 644 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkitehti M. Välikankaan laatimat pääpiirustuk-
set Pohjois-Haagan kansakoulua varten sekä arkkitehti T. Löyskän laatimat pääpiirus-
tukset Maunulan kansakoulun lisärakennusta varten. Talorakennusosasto oikeutettiin 
aloittamaan po. rakennustyöt (7. 7. 1 915, 1 916 §). 

Vielä kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat Töölön kansakoulun 
muutos- ja lisärakennustöitä koskevat pääpiirustukset kehottaen yleisten töiden lauta-
kuntaa työpiirustuksia laatiessaan ottamaan huomioon terveydenhoitolautakunnan ja 
palolautakunnan tekemät huomautukset (8. 12. 3 323 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin suorittamaan seuraaville koulunjohtajille palkkiot ao. 
rakennusmäärärahoista heidän suorittamistaan asiantuntijatehtävistä jäljempänä mainit-
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tujen koulujen rakennusvaiheen aikana: V. Alanne, Hesperian kansakoulu, 92 000 mk 
(4. 8. 2 066 §); A. Virtanen, Pitäjänmäen uusi koulutalo, 80 000 mk (6. 4. 1 023 §); E. Sala-
kari, Snellmannin koulu, 62 000 mk (17.3. 779 §); V. Hänninen, Lauttasaaren koulu, 
80 000 mk (25. 2. 556 §) ja S. Seraste, Pakilan koulu, 75 000 mk (25. 2. 557 §). Neljä vii-
meksimainittua palkkiota saatiin suorittaa tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan Talorakennukset-luvun ao. määrärahasta. 

Mäkelän koulun suunnittelussa ja rakentamisessa arkkitehdin apuna käytettyjen kan-
sakoulunopettajien asiantuntijapalkkiot yhteensä 108 000 mk saatiin maksaa ao. rakennus-
määrärahoista (3. 2. 353 §). 

Lapinlahdenkatu 10 kansakoulun juhlasalissa oleva piano saatiin luovuttaa Akateemi-
nen Laulu -nimisen yhdistyksen kuoron harjoitustilaisuuksissa käytettäväksi 1 000 mk:n 
kuukausikorvauksesta. Yhdistykseltä oli myös vaadittava sitoumus pianon käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta (27. 10. 2 894 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen Mäkelän kansakoulussa 29. 4. järjestämästä ohjelmalli-
sesta illanvietosta vahtimestarille ja siivoojille tulevat palkkiot ja valaistuskulut päätettiin 
suorittaa kaupungin varoista (Khn jsto 4. 5. 5 715 §). 

Pitäjänmäen vanhan kansakoulun ja Kaisaniemen kansakoulun irtaimistoluetteloista 
poistetut yht. 41 penkkiä päätettiin luovuttaa korvauksetta Helsingin Opettajayhdistyk-
selle kansakoululaisten kesäsiirtoloissa käytettäviksi (Khn jsto 2. 3. 5 338 §). 

Mäkelän koulun veistosalista kertynyt puru saatiin myydä 20 mk:n hintaan säkiltä sillä 
ehdolla, että paperisäkit palautettaisiin ehjinä (Khn jsto 25. 5. 5 848 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
tilitystä vastaan 40 000 mk 10 oppilaan ja kahden opettajan lähettämistä varten Kansa-
koulunuorison liikuntakasvatusliiton Oulussa 5.—6. 3. järjestämille talviurheilupäiville 
(Khn jsto 16. 2. 5 254 §). 

Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Avustukset raittiustyön tukemi-
seen kaupunginhallituksen käytettäväksi merkitystä määrärahasta myönnettiin suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi 1 294 600 mk (20. 1. 220 §). 

Va. opettajakorkeakoulun kertomusvuoden kevätlukukauden vuokrakorvaus vah-
vistettiin 177 155 mk:ksi, kesäoppijakson vuosikorvaus 71 780 mk:ksi sekä syyslukukau-
den vuokrakorvaus 234 845 mk:ksi, minkä lisäksi korkeakoulun oli suoritetta va vahtimes-
tarille ja siivoojalle lisätyöstä ja ylityöstä tulevat korvaukset (9. 6. 1 646 §, 25. 8. 2 238 §, 
29. 12. 3 544 §). 

Mäkelän, Lauttasaaren, Pakilan ja Pitäjänmäen koulujen vihkiäisjuhlia varten myön-
nettiin yhteensä 275 350 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (20. 1. 280 §, 3. 3. 642 §, 10. 2. 431 §, 17. 2. 508 §). 

Kuvaamataidetoimikunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti myöntää ko. toimi-
kunnan käytettäväksi 1 200 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
taideteosten hankkimista varten kaupungin julkisten rakennusten kaunistamiseksi merki-
tystä määrärahasta taiteilija O. Valavuoren nimimerkillä Allegro varustetun ehdotuksen 
toteuttamista varten Myllykallion kansakoulun juhlasalin eteisaulassa sekä 75 000 mk 
taiteilija P. Lanton nimimerkillä Lintu varustetun ehdotuksen lunastamista varten. Vielä 
kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston tekemään taiteilija Valavuoren kanssa sopi-
muksen työstä ja valvomaan sen suorittamista käyttäen tarvittaessa apunaan kuvaama-
taidetoimikunnan asiantuntemusta (15. 12. 3 381 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen neljä opettajan virkaa päätettiin 1.1. lukien siirtää 18. 
palkkaluokkaan (14. 7. 1 969 §). 

Alakoulun ja apukoulun opettajien ylituntipalkkion suuruus, ks. s. 2C0. 
Toimistoapulainen M.-L. Ahlgren oikeutettiin kertomusvuonna tekemään ylityötä 

korkeintaan 300 tuntia (Khn jsto 30. 11. 6 760 §). 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin järjestämään ryhtivoimistelu-

kokeilua 4.—7. luokilla enintään neljä viikkotuntia ja suorittamaan opettajien palkkiot 
jatkokoulunopettajien ylituntipalkkion määräisenä (12. 5. 1 354 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan jär-
jestämään lukuvuonna 1955/56 opetusta luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsiville lapsille 
entiseen tapaan (12. 5. 1 355 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
korkeintaan 120 000 mk Tapaninkylän ruotsinkielisen yläkansakoulun alueella olevan 
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Likavesikaivon tyhjentämisestä kertomusvuonna aiheutuvien kustannusten suorittamista 
varten (17. 2. 501 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 150 000 mk ruotsinkielisten kansakoulujen Annankatu 5:ssä olevan huoneiston korjaus-
töitä varten (25. 2. 551 §) sekä 170 000 mk Kulosaaren kansakoulun huoneistossa suoritet-
tavia muutostöitä varten (11. 8. 2 114 §). 

Cygnaeuksen kansakoulun luonnontietosalin kunnostamista varten myönnettiin 
500 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttöva-
roista (26. 5. 1 494 §), 

SOK:lle päätettiin myydä yhteensä 276 käytöstä poistettua pulpettia 150 mk:n hin-
nasta kappaleelta (Khn jsto 7. 9. 6 361 §). 

Raittiustyön tukemiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi merkitystä määrära-
hasta myönnettiin ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi 250000 mk 
{20. 1. 220 §). 

Vallilan ruotsinkielisessä kansakoulussa toimineelle siivoojalle myönnettiin 9 000 mk 
•opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista korvauksena 
häneltä työssä anastetuista esineistä ja rahasta (Khn jsto 9. 6. 5 942 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Helsingin 
Rikospoliisimieskerho Herille 50 000 mk kansakouluja varten tarkoitetun, rikollisuuden 
vastustamista käsittävän kirjoituskilpailun toimeenpanemista varten (10. 11. 3 043 §). 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kunnallishallinnon opinto-osastolle myönnettiin em. 
määrärahoista 5 000 mk:n avustus kunnallishallintoa käsittelevän ammattikirjallisuuden 
hankkimista varten osaston käsikirjastoon (Khn jsto 23. 11.6 735 §). 

Oppi- ym. koulujen rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä Oulunkylän Yhteiskoulun piirustukset (13, 1. 122 §); Brändö Skolförening 
yhdistyksen koulutalon laajennuspiirustukset (15.9. 2 464 §); Helsingin Kauppakoulu 
Oy:n 12. kaupunginosan korttelin n:o 357 tontille n:o 5 rakennettavaa koulutaloa koskevat 
rakennuspiirustukset (29. 9. 2 583 §); Ranskalaisen Koulun Kannatusyhdistyksen 7. 
kaupunginosan korttelin n:o 183 tontille n:o 3 suunnitteleman koulurakennuksen rakennus-
piirustukset (3. 11. 2 932 §) sekä Helsingin Käsityönopettajaopiston säätiön korttelissa 
n:o 322 olevalle tontille n:o 34 rakennettavan rakennuksen piirustukset. Säätiölle päätet-
tiin vielä ilmoittaa, että lopullisen ehdotuksen säätiölle myönnettävän lainan suuruudesta 
laatii kolme-jäseninen toimikunta, johon säätiö valitsee yhden, kaupunki yhden ja molem-
mat yhdessä kolmannen jäsenen. Tällöin oli otettava huomioon, että kaupungin lainoitet-
tavaksi jäisi aikaisemmin arvioitua pienempi osa rakentamiskustannuksista, koska arkis-
totila ei tulisi kaupungin käyttöön. Säätiötä kehoitettiin aikanaan tekemään anomus lai-
nan myöntämisestä (17. 2. 520 §). 

Koululääkärit. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 10. 3. tekemillään päätöksil-
lä kansakoulujen lääkärintoimesta 31. 10. 1952 annetun lain 2 §:n nojalla hyväksynyt 
lääketieteen lisensiaatti L. J. Rannan ottamisen kansakoulujen korvalääkärin palkkiovir-
kaan 1. 9. 1954 lukien, lääketieteen lisensiaatti E. E. Honkosen ottamisen kansakoulujen 
silmälääkärin palkkiovirkaan 1. 10. 1954 lukien sekä lääketieteen lisensiaatti K. Rehti-
järven ottamisen kansakoulujen ihotautilääkärin virkaan 1.9. — 31. 12. 1954 väliseksi 
¿jaksi (31. 3. 911 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä lääketieteen lisensiaatti R. P. Tammilehdon hoita-
maan virkaan kuuluvin palkkaeduin avoimena olevaa suomenkielisten kansakoulujen 
koululääkärin virkaa 1. 9. lukien tavanomaisin ehdoin. Sittemmin kaupunginhallitus valit-
si ja nimityksellä vahvisti lääketieteen lisensiaatti R. P. Tammilehdon vaalin mainittuun 
25. palkkaluokan koululääkärin virkaan 16. 10. lukien (15. 9. 2 471 §, 6. 10. 2 646 §, 
10. 11. 3 049 §). 

Kouluhoitajat. Kaupunginhallitus päätti, että kansakoulujen kouluhoitajien yhdys-
hoitajalle saatiin 1.1. lukien suorittaa 12 000 mk:n vuosipalkkio ja myönsi opetustoimen 
pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kertomusvuonna tarkoitukseen tarvittavat 
varat (28. 4. 1 235 §). 

Kasvatusneuvolat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätös siirtää 
suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan kaksi sosiaalitarkkaajan virkaa 16. 
palkkaluokkaan saatiin panna täytäntöön 1.1. lukien (22. 12. 3 486 §). 

Yleisjaosto päätti suostua suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitykseen, 
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että kansakoulujen kas\atusneuvolaan saataisiin ottaa harjoittelijaksi filosofian kandi-
daatti M. Harme ajaksi 6. 5. — 5. 7. ja että hänelle saatiin suorittaa 6. palkkaluokan 
mukainen palkka ja lisäksi korvaus kotikäynneistä aiheutuvista matkakuluista suomen-
kielisten kansakoulujen määrärahoja Muut palkkamenot käyttäen (Khn jsto 25. 5. 5 852§). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan 19. palkkaluokan psykologin vir-
kaan valittiin filosofian kandidaatti K. S. E. Molander 1.1. 1956 lukien tavanmukaisin 
ehdoin (22. 12. 3 487 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti määrätä lääketieteen lisensiaatti K. H. M. Forsiuksen 
aikana 1. 1. — 30. 4. 1956 hoitamaan ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan 25. 
palkkaluokan psykiatrin virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin (29. 12. 3 545 §). 

Alppikatu Iissä olevan kasvatusneuvolan huoneiston kunnostamisesta aiheutuneiden 
kustannusten suorittamista varten kaupunginhallitus myönsi 2 975 624 mk vin 1954 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan (5. 1. 39 §). 

Silmäpoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti korottaa kansakoulujen silmäpoliklinikan 
lääkärin E. Honkosen palkkion 1. 2. lukien 60 000 mkiksi kuukaudessa yhdeksän kuu-
kautta kestävän työkauden ajalta sillä edellytyksellä, että silmäpoliklinikkaan järjeste-
tään mainitusta ajankohdasta neljä varsinaista vastaanottopäivää (3. 3. 639 §). Samaten 
kaupunginhallitus päätti korottaa poliklinikan vastaanottoapulaisen palkkion samasta 
ajankohdasta 20 000 mk/kk yhdeksän kuukautta kestävän työkauden ajalta sillä edelly-
tyksellä, että vastaanottoapulainen joutuu hoitamaan sanottua virkaa kuutena arkipäi-
vänä viikossa (5. 5. 1 277 §). 

Korvaftoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti määrätä lääketieteen lisensiaatti L. J. Ran-
nan kansakoulujen korvapoliklinikan II korvalääkärin palkkiovirkaan 1.1. lukien toistai-
seksi ja enintään 31. 12. saakka. Hänelle myönnettiin 30 000 mk:n kuukausipalkkio, kui-
tenkin siten, että palkkio maksettaisiin vain yhdeksän kuukautta kestävän työkauden 
ajalta. Lääketieteen lisensiaatti Rannan pyydettyä eroa mainitusta virasta 28. 2. lukien 
kaupunginhallitus määräsi lääketieteen lisensiaatti B. Grahnen II korvalääkärin palkkio-
virkaan 1.3. — 31.5. väliseksi ajaksi edellä mainitulla kuukausipalkalla. Vielä kaupur gin-
hallitus päätti määrätä lääketieteen lisensiaatti B. Giahnen hoitamaan em. palkkio vii kaa. 
1. 9. lukien toistaiseksi, kunnes Auroran sairaalaan siirtyvän korvapoliklinikan hallinnolli-
nen suhde tulisi määrättäväksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun (20. L 
219 §, 3. 3. 640, 641 §, 15. 9.2 468 §). 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työväenopistojen palkkiot 1. 9. 
lukien seuraaviksii opintopiiritunti 460 mk, korjaustunti 310 mk, luentopiiritunti 1 200' 
mk, laulukuoron, lausuntakuoron ja orkesterin johto kahdelta tunnilta 1 660 mk, luento-
lauluilta 690 mk, puheet, alustukset ja esitelmät 2 785—3 045 mk, luento (45 min. kestävä 
erikoisluento) 3 48C—3 900 mk, elo- ja varjokuviennäyt täjät, 1 tunti 250 mk, järjestys-
mies, luentojen vahtimestari, ilmoittautumisten vastaanottaja ja muut tilapäiset avusta-
jat, neljältä tunnilta 535 mk. Kaupunginhallitus päätti samalla, että mainittuihin palk-
kioihin lisätään 15 %in indeksikorotus ja että palkkiot sidotaan indeksiin (24. 11. 3 190 §, 
ks. vin 1954 kert. I osan s. 58). 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suomenkielisen-
työväenopiston johtokunnan alistetun päätöksen sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisesta 
työväenopiston kirjastolukusaliin viksi 1956 täytäntöön pantavaksi siten muutettuna, et tä 
tilauksesta poistettaisiin seuraavat lehdeti Alkoholikysymys, Kansan kuvalehti, Kaunis-
koti, Kommunisti, Rauhaa kohti, Sana, Teisku ja Kodin pukimet (22. 12. 3 489 §). 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta oli esittänyt, että työväenopistotalon laa-
jentamista koskevaa uutta suunnitelmaa laadittaessa otettaisiin huomioon myös sellainen 
mahdollisuus, että rakentaminen voitaisiin suorittaa useassa jaksossa, jolloin aluksi toteu-
tettaisiin vain opiston toiminnalle tärkein osa. Yleisten töiden lautakunta oli asian johdos-
ta ilmoittanut 13. 6. hyväksyneensä ja vin 1956 talousarvioehdotukseensa merkinneensä 
80 milj. mkin määrärahan ko. lisärakennusta ja työväenopiston vanhan osan muutostöitä 
varten. Kaupunginvaltuusto oli myös hyväksynyt mainitun lisärakennuksen luonnospii-
rustukset. Merkittiin tiedoksi (20. 10. 2 793 §, ks. s. 44). 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus päätti hylätä ruotsinkielisen työväen-
opiston johtokunnan esityksen työväenopiston vahtimestarin ja siivoojan toimien muutta-
misesta vakinaisiksi ja kehottaa johtokuntaa korottamaan kummastakin toimesta makset-
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tavan palkan 1.1. lukien 14 500 mk:ksi kuukaudessa, kuitenkin siten että se maksetaan 
vain kahdeksan kuukauden pituiselta työkaudelta (10. 3. 692 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa kiirehtimään ruotsinkielisen, 
työväenopiston korttelin n:o 416 tontille n:o 3 tulevan rakennuksen luonnospiirustusten 
laatimista ja ottamaan niissä huomioon myös äitiys- ja lastenneuvolaa varten tarvittavat 
huonetilat (25. 2. 554 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin myöntämään ao. määrärahois-
taan neljän 15 000 mk:n apurahan asemesta kaksi 30 000 mk:n opintoapurahaa (21. 4. 
1 136 §). 

Ammatti-opetuslaitokset. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1) ammattikoulujen opet-
tajien perustuntipalkat seuraaviksi: korkeakoulututkinnon suorittaneet 525 mk, teknil-
lisen opiston suorittaneet insinöörit ja voimistelunopettajat 435 mk, kansakoulun-, käsi-
työn- ja talousopettajat 400 mk, epäpätevät tuntiopettajat 345 mk, ammattityönopettajat 
290 mk, 2) ammattikurssien opettajien kokonaistuntipalkat seuraaviksi: diplomi-insinöörit 
ja heihin verrattavat 655 mk, insinöörit ja heihin verrattavat 490 mk, teknikot, rakennus-
mestarit, käsityön- ja talousopettajat 425 mk, 3) ammattikoulujen opettajien ylitunti-
palkkiot edellä 1) kohdassa mainittuja perustuntipalkkoja vastaaviksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että edellä 1—3 kohdissa mainittuihin palkkoihin ja palkkioihin laske-
taan lisäksi 15 %:n indeksikorotus sekä että näin vahvistetut palkkiot saatiin maksaa 
takautuvasti 1. 1. 1955 lukien (8. 9. 2 364 §). 

Ammattiopetuslaitosten tarkastajalle E. Stenijlle saatiin ao. määrärahoista suorittaa 
34 300 mk:n korvaus v:n 1954 käyttämättä jääneestä vuosilomasta (Khn jsto 4. 5. 5 712 §). 

Ammattioppisopimusten solmiaminen kaupungin laitoksissa työskentelevien harjoitteli-
joiden kanssa. Kaupunginhallitus päätti, että ainakin rakennusviraston, teurastamon, 
sähkölaitoksen ja liikennelaitoksen olisi mahdollisuuksien mukaan solmittava ammatti-
oppisopimuksia entistä enemmän (8. 12. 3 287 §). 

Kaupunginhallitus kehotti ammattiopetuslaitosten johtokuntaa järjestämään ammatti-
opetusta apukoulutasoisille oppilaille, sen jälkeen kun ammattikoulujen sijoittaminen uusiin 
tiloihin on saatu suoritetuksi ja apukoulutasoisten ohjelmat laadituiksi (7. 7. 1 922 §). 

Kirjapaino koulu. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kirjapainokoulun opettajien 
ylituntipalkkiot kansakoulun-, käsityön- ja talousopettajien palkkioiden mukaisiksi niihin 
kulloinkin tulevine muutoksineen (22. 12.3 481 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kirjapainokoulu toistaiseksi saisi toimia entisessä huo-
neistossaan Kansakoulukatu 3:ssa (1. 12.3 241 §). 

Kähertäjäkoulun hallinnassa olevat viisi kasvojenhoitotuolia päätettiin myydä Hel-
singin Naiskampaamoyhdistykselle 500 mk:n kappalehinnasta (Khn jsto 7. 12. 6 793 §). 

Yleisjaosto myönsi 25 200 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista kähertäjä-
koulun neljän oppilaan ja kahden huoltajan lähettämistä varten Suomen Kähertäjäin 
Liiton Porissa järjestämiin ammattityökilpailuihin (Khn jsto 1. 6. 5 891 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin 
määräämään valmistavan poikien ammattikoulun rehtori työskentelemään kertomusvuon-
na koulussa hänelle kuuluvan opetusvelvollisuuden, ylituntien ja kotityötuntien lukua 
vastaava tuntimäärä ja maksamaan hänelle palkan lisäksi ylitunti- ja kotityöpalkkiota 
vastaava summa sekä velvoittamaan hänet kertomusvuonna opettamaan ainakin yksi 
tunti viikossa. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi johtokunnan toimenpiteen, jolla poi-
kien ammattikoulun vararehtori A. Rauhamaa oli määrätty hoitamaan rehtorin tehtäviä 
Alppikadun taloon sijoitetuissa osastoissa rehtori M. Rusaman johdolla. Vararehtori Rau-
hamaalle saatiin suorittaa puolet näiden osastojen luokkia vastaavasta opetusvelvollisuu-
den vähennyksestä sekä näiden luokkien osalta suoritettavasta rehtorin palkkiosta, kaikki 
edellä mainitut enintään siihen asti, kunnes uusi ohjesääntö tulee voimaan ja tehtävät 
jaetaan uudelleen (20. 10. 2 798 §). 

Valmistavaan poikien ammattikouluun päätettiin ajaksi 16. 8. — 31. 12. palkata enin-
tään 22 tilapäistä 18. palkkaluokkaan kuuluvaa ammattityön opettajaa ja enintään 10 
tilapäistä 23. palkkaluokkaan kuuluvaa tietopuolisten aineiden opettajaa, kuitenkin huo-
mioonottaen, että opettajavalmennusta vailla oleville suoritetaan yhtä palkkaluokkaa 
pienempi palkka. Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa kehotettiin lisäksi aikanaan teke-
mään esitys välttämättömiksi havaittujen uusien opettajanvirkojen vakinaistamisesta 
(4. 8.2 074 §). 



208 2. Kaupunginhalli tus 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ammattiopetuslaitosten johtokunnan alistetun 
päätöksen valita valmistavaan poikien ammattikouluun tilapäisiä tietopuolisten aineiden 
ja ammattityön opettajia siten muutettuna, että valittujen toimiaika kestäisi enintään 
kertomusvuoden loppuun (13. 10. 2 745 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun 14. palkkaluokkaan kuuluva apulaisvahtimesta-
rin virka päätettiin edelleen jättää toistaiseksi täyttämättä, kuitenkin enintään kertomus-
vuoden loppuun saakka. Rouva F. Johnsson määrättiin viran väliaikaiseksi hoitajaksi, 
kunnes se vakinaisesti täytettäisiin (20. 1. 214 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli ilmoittanut hyväksyneensä 
poikien ammattikoulussa v:n 1954 syyslukukaudella toimeenpantujen kurssien valtion-
avun perustaksi 775 970 mk. Tämän perusteella ministeriö suorittaisi kaupungille n. 65 % 
em. summasta, eli 504 500 mk (20. 1. 277 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valmistavan poikien ammattikoulun harjoittelijoilta ja 
liikennelaitoksen oppilailta ei peritä koulun yleistä kurssimaksua (17. 11.3 102 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin ajaksi 16. 9. —31. 12. ottamaan val-
mistavaan poikien ammattikouluun enintään 39 uutta harjoittelijaa, joiden palkkioiden 
maksamiseksi saatiin koulun määrärahoja Muut palkkamenot ylittää enintään 1 337 228 
mk. Edelleen kehotettiin johtokuntaa ryhtymään ensi tilassa asianmukaisiin toimenpitei-
siin harjoittelijoiden tuotannollisesta työstä kaupungille koituvan tulon selvittämiseksi 
{25. 8. 2 243 §). 

Koulun vastavalmistuneess l päärakennuksessa oleva asuinhuoneisto määrättiin 
koulun apulaisvahtimestarin virka-asunnoksi. Samaten määrättiin talossa oleva 2 huonetta 
ja keittiön käsittävä huoneisto talonmies-lämmittäjän virka-asunnoksi (25. 8. 2 222 §, 
13. 10. 2 744 §). 

Helsingin Kultaseppien Yhdistyksen jalometallialan myyjien iltakursseja varten saa-
tiin poikien ammattikoulusta luovuttaa kertomusvuoden maaliskuussa korkeintaan kah-
den viikon ajaksi luokkahuone, josta ei perittäisi vuokraa. Yhdistyksen oli kuitenkin suori-
tettava vahtimestarille kohtuullinen korvaus kurssien aiheuttamasta lisätyöstä ja vastat-
tava mahdollisista vahingoista (10. 3. 694 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää 40 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
rehtori M. Rusamalle käytettäväksi 16 oppilaan ja kahden opettajan lähettämiseen Suo-
men Ammattikoulujen Urheiluliiton Turussa 1. — 2. 10. pidettäviin urheilukilpailuihin. 
Rehtori Rusaman tuli matkan jälkeen tehdä tilitys määrärahan käytöstä. Sittemmin 
yleisjaosto hyväksyi annetun tilityksen (Khn jsto 21. 9. 6 437 §, 9. 11.6 669 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 28 000 mk 15 oppilaan ja kahden opettajan osallistumista varten Suomen Ammatti-
koulujen Urheiluliiton Lahdessa 18. — 19. 2. järjestämiin talvimestaruuskilpailuihin 
(Khn jsto 16. 12. 5 257 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kansakoulukatu 3:ssa olevasta koulutalosta saatiin 
Suomen Hammasteknikkojen liitolle ajaksi 30. 1. — 19. 2. 1956 luovuttaa sopiva luokka-
huone kurssihuoneeksi ilman vuokraa, sillä ehdolla että liitto maksaisi siivouskulut ja 
vastaisi mahdollisista vahingoista sekä ettei ko. kurssin pito häiritsisi mainitun ammatti-
koulun toimintaa (8. 12. 3 320 §). 

Kaupunginhallitus päätti vuokrata posti- ja lennätinhallituksen lennätinteknilliselle 
osastolle ammattikoulutalosta Kansakoulukatu 3 luokkahuoneen n:o 13 oikeuksin käyt-
tää opettajainhuonetta ja oppilaiden WC:tä 1.9. — 30. 11. väliseksi ajaksi 12 000 mk:n 
kuukausivuokraa vastaan, johon sisältyi korvaus lämmöstä, valosta ja siivouksesta sekä 
yhteisten tilojen käytöstä (25. 8. 2 245 §). 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kotitalouslautakunnan alis-
tetun päätöksen, joka koski talousopettaja K. Sivanteen valitsemista avoinna olevaan 
talousopettajan virkaan lääkärintodistusta vaatimatta (17. 2. 521 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kotitalouslautakunnan alistetun päätöksen rouva 
M. Hyvärisen valitsemisesta tilapäiseksi toimistoapulaiseksi toistaiseksi ja lääkärintodis-
tusta vaatimatta siten, että virkamääräys rajoitettiin kertomusvuoden ajaksi tavanmukai-
sin ehdoin (13. 10. 2 728 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 56 718 mk kotitalouslauta-
kunnan käytettäväksi palkkioiden maksamista varten opettajille A. Ojalalle ja K. Vörylle 
johtaja-opettaja I. Grotenfeitin tehtävien hoitamisesta aikana 18. 1. — 31. 5.(4. 8. 2 057 §). 
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Viranhaltijain vuosilomakustannusten suorittamiseen kaupunginhallituksen käytettä-
väksi merkitystä määrärahasta myönnettiin 43 520 mk käsityönopettaja H. Timosen palk-
kaamista varten käsityöneuvoja H. Sarpaniemen vuosilomasijaiseksi 15. 9. — 23. 10. väli-
seksi ajaksi (Khn jsto 21. 9. 6 426 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kotitalouslautakunnan alistettu päätös, jolla lautakunta 
oli päättänyt suorittaa 8. palkkaluokan mukaan palkatuille pesulanhoitajille yhden palkka-
luokan korotuksen takautuvasti 1.1. alkaen, saatiin panna täytäntöön (3. 11. 2 934 §). 

Kotitalouslautakunta oikeutettiin pitämään 100 000 mk:n käteiskassaa (Khn jsto 
20. 7. 6 168 §). 

Helsingin Kotitalousopettajaopiston säätiölle päätettiin suorittaa puolet Linnanmäen 
huvipuiston ja korttelissa n:o 357 Sturenkadun 2a:ssa sijaitsevan tontin rajan kallioseinä-
män aiheuttamista järjestelykustannuksista, kuitenkin enintään 675 000 mk. Mainittu 
määräraha myönnettiin kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista (27. 10. 2 877 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö. Kaupunginhallitus päätti myöntää R. Heim-
bergin, K. H. Renlundin ja V. v. Wrightin rahastojen v:n 1954 korkovaroista seuraavat 
määrät jäljempänä mainittujen oppilaitosten käytettäväksi: suomenkielisen työväenopis-
ton 6 420 mk, ruotsinkielisen työväenopiston 1 370 mk, ammattiopetuslaitosten 5 880 mk 
ja taideteollisen oppilaitoksen 1 820 mk (18. 5. 1 442 §). 

G. Pauligin lahjoitusrahaston korkovaroja ei kertomusvuonna jaettu (17. 2. 507 §). 
Lastentarhat. Hakaniemen lastentarhaan päätettiin palkata tilapäinen opettaja osa-

päivätyöhön ajaksi 1.9. —31. 12. Palkka saatiin maksaa tilapäisen lastenhoitajan palk-
kaamista varten varatusta määrärahasta 15. palkkaluokan perusteella lasketun tuntipal-
kan mukaisesti (18. 8. 2 197 §). 

Lastentarhain lautakunnan alaiset kuusi tilapäistä lastenhoitajan virkaa saatiin siirtää 
7. palkkaluokasta 8. palkkaluokkaan 1.1. alkaen (21. 4. 1 103 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastentarhain lautakunnan 1.5. alkaen suoritta-
maan määrärahoistaan Muut palkkamenot lastentarhain harjoittelijoille 75 mk:n tuntipal-
kan mukaan määräytyvän kuukausipalkan ottamalla huomioon, että sanottu tuntipalkka 
saatiin kuuden kuukauden harjoitteluajan jälkeen korottaa 78:75 mk:ksi (21. 4. 1 125 §). 

Vuosilomakustannusten suorittamiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi merki-
tystä määrärahasta myönnettiin 20 095 mk lastentarhain toimiston eläkkeelle siirtyneen 
toimistonhoitaja E. Yrjölän vuosilomakorvauksen suorittamista varten sekä 14 425 mk 
tilapäisen toimistoapulaisen A. Nymanin vuosilomakorvauksen suorittamista varten 
(Khn jsto 2. 11. 6 635 §, 21. 12. 6 870 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lastentarhoissa ja niihin liittyvissä laitoksissa on 1. 11. 
alkaen henkilökunnalta, joka on oikeutettu nauttimaan lapsille valmistettua ruokaa, 
perittävä tilapäisestä aterioinnista 45 mk päivällisestä ja 20 mk aamiaisesta (24. 11. 
3 175 §). 

Pakilan lastentarhan laajentamisesta aiheutuvia Pakilan lastentalon muutos- ja kor-
jaustöitä varten myönnettiin 760 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hal-
lintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 261 650 mk yhden 15. palkkaluokkaan kuulu-
van tilapäisen lastentarhanopettajan sekä 4. palkkaluokkaan kuuluvan tilapäisen lasten-
tarha-apulaisen palkkaamista varten ajaksi 1.8. —31. 12. Lisäksi kehotettiin lastentar-
hain lautakuntaa tekemään uusi esitys määrärahain myöntämisestä lastentarhan laajen-
tamista varten yhdellä puolipäiväosastolla kertomusvuoden syksystä lukien (6. 4. 1 018 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
4 850 000 mk talon Konalantie 17 sellaisia muutos- ja korjaustöitä sekä likaveden puhdis-
tamon rakentamista varten, jotka ovat tarpeen lastentarhan, kirjaston ja hammasklini-
kan sijoittamiseksi taloon. Samalla kaupunginhallitus kehotti lastentarhain lautakuntaa 
tekemään uuden esityksen tarpeellisten määrärahojen myöntämisestä Pitäjänmäen las-
tentarhan toiminnan laajentamista varten kahdella puolipäiväosastolla kertomusvuoden 
syksystä lähtien (13. 1. 136 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 180 000 mk Annalan lastentarhan lämmin vesi-
töiden ja pesualtaiden järjestelyn suorittamista varten (5. 5. 1 270 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Pietari Hannikaisentie 3:ssa sijaitseva, alunperin lasten-
tarhahuoneistoksi suunniteltu huoneisto saatiin luovuttaa samassa talossa toimivan lasten-
Kunnall.kert. 1955. I osa 14 



210 2. Kaupunginhalli tus 

tarhan käyttöön, niin pian kuin huoneistossa toimivat kansakoululuokat ovat siiityneet 
Pohjois-Haagan koulutaloon ja huoneistossa iltaisin toimivalle nuorisotyölautakunnan 
kerhokeskukselle olisi saatu hankituksi toinen toimintapaikka (13. 10. 2 726 §). 

Aikaisempaa päätöstään täydentäen kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lauta-
kuntaa harkitessaan Oulunkylän lastentarhaa varten tarpeellisen tehdasvalmisteisen 
puutalon sijoittamista lastentarha-terveystaloa varten varatulle alueelle yhteistoimin 
lastentarhain lautakunnan, terveydenhoitolautakunnan ja Kenraali Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Oulunkylän osaston kanssa, suorittamaan lastentarharakennuksen suun-
nittelun siten, että kaupunginhallituksen v. 1950 tekemä lastentarhan, äitiys- ja lasten-
neuvolan sekä mainitun yhdistyksen käyttöön tulevan huoneiston rakentamista koskeva 
päätös voitaisiin toteuttaa erikseen päätettävissä vaiheissa (20. 1. 301 §, 21. 4. 1 128 §, 
ks. v:n 1950 kert. I osan s. 192). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan Pasilan 
lastentarhan huoneiston paloturvallisuuden tehostamiseksi määrättyjen töiden suoritta-
misesta kertomusvuoden aikana vuosikorjausmäärärahoja käyttäen (24. 11. 3 179 §). 

Eräiden lastentarhain lautakunnan alaisten viranhaltijain virka-asunnot määrättiin 
lautakunnan esityksen mukaisesti (17. 3. 801 §, 11. 8. 2 094 §, 13. 10. 2 724 §). 

Leikkikenttätoiminta. Kaupunginhallitus päätti siirtää 10 tilapäisen apulaisleikinohjaa-
jan virkaa 7. palkkaluokkaan sekä oikeuttaa lastentarhain lautakunnan suorittamaan 
kolmen kuukauden aikana 12:lle tilapäiselle vastaavalle leikinohjaajalle palkan 9. palkka-
luokan mukaan. Samalla kaupunginhallitus myönsi erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista 
käyttövaroistaan Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisiin palkkajärjestelyihin 243 960 
mk palkkasijoittelun aiheuttamien korotusten suorittamista varten ajalta 1. 1. — 31. 12. 
(18. 5. 1 425 §). Leikkikentät ks. s. 248. 

Vallilan kesäleikkikenttätoiminta päätettiin siirtää Pitäjänmäelle (18. 5. 1 428 §). 
Avustukset. Vajaaliikkeisten Kunto—Bot för Rörelsehämmade -nimisen yhdistyksen 

anomuksesta kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain lautakunnan käyttämään lasten-
suojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan enintään 600 000 mk mainitun yhdis-
tyksen perustaman aivovauriolasten lastentarhan kertomusvuoden toiminnan tukemiseen 
siten, että avustuksena suoritetaan 200 mk Helsingin kaupunkikuntaan kuuluvaa lasta 
ja varattua hoitopäivää kohti neljännesvuosittain annetun selostuksen mukaan ja sillä 
edellytyksellä, että lapset sijoitetaan lastentarhaan aivovauriopoliklinikan suosituksesta 
ja että he ovat älyllisesti normaaleja ja kehityskykyisiä (3. 3. 652 §). 

Helsingin Ensi-Koti -nimisen yhdistyksen avustusanomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti kehottaa yhdistystä harkitsemaan hoitomaksujensa korottamista samalle 
tasolle kuin muissa kaupungin avustamissa lastentarhoissa sekä anomaan lastenseimeään 
varten valtionapua, mikäli yhdistys edelleen toivoo kaupungin korvaavan sille lastensei-
men ylläpitämisestä aiheutuvat tappiot (28. 4. 1 225 §). 

Suomen Lastenhoitoyhdistykselle myönnettiin 293 450 mk kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista käytettäväksi sen katuosuuksien kunnostamisesta aiheutuvien kus-
tannusten suorittamiseen (10. 11. 3 030 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kirjastolautakunta oikeutettiin käyttämään 25 760 mk kaupun-
ginkirjaston määrärahoista Vakinaiset viranhaltijat palkan maksamista varten virkaa 
hoitavalle apulaisvahtimestari O. Koposelle kertomusvuoden kesäkuun ajalta (16. 6. 
1 760 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Kaupunginvaltuuston päätöksen 
mukaisiin palkkajärjestelyihin, kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin 184 258 
mk kaupunginkirjaston vuosilomasijaisille suoritettavia korotettavia palkkoja varten 
(Khn jsto 1. 6. 5 895 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaalasivukirjastojen ja sairaalain toimistohenkilö-
kunnan käytettäväksi, näiden toimiessa virkatehtävissä potilaiden keskuudessa, saatiin 
luovuttaa työtakit, jotka sairaalan toimesta huolletaan ja säilytetään (17. 2. 502 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa kaupunginkirjaston lisäämään Haagan, Herttoniemen, 
Lauttasaaren, Munkkiniemen, Pakilan ja Pitäjänmäen sivukirjastojen vaihtokassoja 
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yhteensä 2 800 mk sekä kehottaa rahatoimistoa suorittamaan kaupunginkirjastolle sano-
tun summan (Khn jsto 7. 9. 6 358 §). 

V:n 1954 kohonneista painatus- ja sidontakustannuksista aiheutuneiden menojen peit-
tämiseksi myönnettiin 194 574 mk v:n 1951 talousarvion sekalaisten yleisten menojen 
pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista (Khn jsto'2. 2. 5 194 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
300 000 mk pääkirjaston henkilö- ja kirjahissin hankkimista varten (21.4. 1 135 §), 

Kaupunginkirjaston k alustolu ett elosta poistettu Underwood- merkkinen kirjoitus-
kone n:o 189225 päätettiin myydä hankintatoimiston määräämään hintaan (Khn jsto 
21.9. 6 435 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa varaamaan suunnitteilla olevasta 
kaupungin vuokratalosta Ruusulankatu 9 Töölön sivukirjastoa varten n. 200 m2 käsit-
tävän huonetilan (26. 5. 1 493 §). 

Pitäjänmäen kirjastohuoneisto, ks. s. 209. 
Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa luovuttamaan lautakunnan 

hallinnossa olevan, 130 m2:n suuruisen huoneiston talosta Sinivuorentie 25 kaupungin-
kirjaston käyttöön 1.1. 1956 lukien. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 150 000 mk huoneiston kunnostamista varten 
kirjastokäyttöön soveltuvaksi (24. 11. 3 185 §). 

Eteläisen sivukirjaston eräs siivooja oikeutettiin toistaiseksi ja korkeintaan siksi,, 
kunnes ko. asunto tarvittaisiin apulaisiahtimestarin virka-asunnoksi, asumaan käypää, 
vuokraa vastaan Eteläisen sivukirjaston apulaisvahtimestarin virka-asunnossa (27. 10.. 
2 895 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkirjaston veloituksetta luovuttaman kertyneen sano-
malehtipaperin Nikkilän sairaalalle, jonka tuli huolehtia kuljetuksesta. Muut jätepaperit 
oli edelleenkin luovutettava Ylioppilastuki-nimiselle yhdistykselle (Khn jsto 21. 12. 
6 880 §). 

Kaupunginmuseo. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnet-
tiin museolautakunnan käytettäväksi yhteensä 47 550 mk kaupunginvaltuuston päättä-
män palkkajärjestelyn johdosta suoritettavia korotettuja palkkoja varten (Khn jsto 1. 6. 
5 897 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 1 515 000 mk kaupunginmuseon valaisimista aiheutuneita kustannuksia ja museon 
ulkokorjauksia varten (2. 6. 1 571 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 80 000 mk taiteilija U. Heikkisen 132:n Helsinki-aiheisen vesivärimaalauksen ostamista 
varten museon kokoelmiin (3. 3. 625 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti museolautakunnan käyttämään kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 150 000 mk raitiovaunulippukokoelman ostamista varten johtaja 
E. A. Hellmanilta (2. 6. 1 566 §, 16. 6. 1 762 §) sekä 200 000 mk kaupunginmuseon kokoel-
mien täydentämiseksi tarvittavien sisustusesineiden ja Magnus v. Wrightin Helsinki-
aiheisten piirrosten ostamista varten (7. 7. 1 925 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli myöntänyt v:n 1954 talousarvion 
kiinteistöjen pääluokan määrärahoista Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset 
663 960 mk kaupunginmuseon käytössä Kanavakatu 22:ssa olleen huoneiston v:n 1954 
tilitysvuokran maksamiseksi satamalautakunnalle. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
mainittu 344 m2:n huonetila saatiin luovuttaa kaupunginmuseon käyttöön myöskin ker-
tomusvuodeksi. Edelleen kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa varaamaan 
huoneiston kertomusvuoden tilitysvuokran maksamista varten 454 180 mk ja ryhtymään 
toimenpiteisiin toisen sopivan varastotilan hankkimiseksi kaupunginmuseon käyttöön 
tarvittaessa 1.1. 1956 lukien (10. 2. 437 §). 

Akseli Gallen-Kallelan museon hanke. Kaupunginhallitus päätti periaatteessa, että mi-
käli Akseli Gallen-Kallelan museon perustaminen lähinnä säätiön muotoisena toteutetaan, 
tulee kaupunki vuosittain osallistumaan kohtuulliseksi harkitsemiensa museon hoitokustan-
nusten suorittamiseen, kuitenkin korkeintaan 2 milj. mk:n määrään saakka (20. 1. 205 §). 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginhallitus päätti esittää opetusministeriölle, että kau-
punginorkesterin valtionapu korotettaisiin siten, että se vastaisi 25 % kaupunginorkesterin 
aiheuttamista menoista (15. 12. 3 414 §). 
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Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa musiikkilautakunnan toistaiseksi ja kunnes toisin 
määrätään luovuttamaan kaupunginorkesterin korvauksetta hyväntekeväisyystarkoituk-
siin (10. 3. 693 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginorkesteri luovutetaan korvauksetta 
Sibelius-viikon säätiön käytettäväksi Sibelius-viikon konsertteja varten aikana 9. 6. — 
18.6. sekä Suomen Marsalkka Mannerheimin muisto juhlatoimikunnan käyttöön A-messu-
hallissa 28. 1. järjestettävään, Marsalkan kuolinpäivän muistojuhlaan siten, että toimi-
kunta suorittaa tavanmukaiset kuljetus- ja muut siihen verrattavat kustannukset 
(14.4. 1 082 §, 15. 12. 3 417 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Suomen Säveltaiteilijain Liitolta ei peritä kor-
vausta kaupunginorkesterin esiintymisestä liiton 31. 12. 1954 pidetyssä konsertissa 
(13. 1. 118 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 100 000 mk 
Helsingin Naisorkesterille Pohjois-Norjaan kesäkuussa tehtävää konserttimatkaa var-
ten (16. 6. 1 754 §); 110 000 mk Helsingfors Svenska Sängarförbund -nimiselle liitolle 
kuoron osallistumista varten Malmössä 16. 6. pidettäviin pohjoismaisiin laulujuhliin 
(16. 6. 1 753 §); 75 000 mk Helsingin Teatteriorkesterin 26. 9. pidettävää juhlakonserttia 
varten (8. 9. 2 392 §); 75 000 mk Puistolan Urheilijat -nimisen yhdistyksen näyttämön 
valaistuslaitteiden hankkimista varten (29. 9. 2 595 §). 

Eliel Saarisen muistonäyttely. Kaupunginhallitus sitoutui korvaamaan Eliel Saarisen 
muistonäyttelyn järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvasta tappiosta puolet, kuitenkin 
enintään 300 000 mk. Mainittu summa myönnettiin myöhemmin kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (31. 3. 885 §, 14. 7. 1 954 §). 

Helsingin kaupungin taide- ja kirjallisuusavustustoimikunnan ilmoitus kertomusvuoden 
talousarvioon merkityn avustusmäärärahan jakamisesta merkittiin tiedoksi (21.4. 1 138§). 

Toimikuntaan määrättiin näyttelijä L. Golovinin tilalle jäljellä olevaksi, v:n 1956 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi näyttelijä A. Slangus (25. 2. 560 §). 

Vallilan Kesäteatteri. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen lukuun Vallilan Kesä-
teatteria varten merkittyä määrärahaa saatiin ylittää 440 000 mk teatterin katsomon 
penkkien osittaista uusimista ja korjaamista varten (2. 6. 1 574 §). 

Rafael Ahlströmin rahasto. Oy. Pohjoismaiden Yhdyspankin esitettyä, että Rafael 
Ahlströmin rahaston varat sijoitettaisiin uudelleen, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
ettei sillä ollut huomauttamista sitä vastaan, että ko. rahaston varat sijoitettaisiin uudel-
leen lainaamalla ne verovapaille kiinteistöyhtiöille pitkäaikaisina lainoina, korko 8 % 
ja sidottuina indeksiin (9. 6. 1 632 §). 

Kaupunginhallitus päätti jakaa Rafael Ahlströmin rahaston v:n 1954 korkovarat 
382 800 mk seuraavasti: Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimikunta 127 600 mk, 
Suomen Taideakatemia 127 600 mk, Suomen Kirjailijaliitto 63 800 mk ja Finlands Svenska 
Författarförening 63 800 mk (17. 2. 500 §). 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan, Suomen Taideakatemian ja Suomen Kirjailija-
liiton selostukset saamiensa korkovarain käytöstä merkittiin tiedoksi (12. 5. 1 347, 1 348§, 
18. 5. 1 439 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 

Kuvaamataidetoimikunnan sihteeriksi määrättiin toimikunnan esityksen mukaisesti 
kansliasihteeri M. Hämesalo (31. 3. 918 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Taiteilijaseura oli valinnut kaupungin kuvaamataide-
toimikuntaan maalaustaidetta edustavaksi jäseneksi taidemaalari O. Miettisen ja varalle 
taidemaalari K. Koroman, kuvanveistotaidetta edustavaksi jäseneksi kuvanveistäjä A. 
Tukiaisen ja varalle kuvanveistäjä J. Haapasalon sekä muita kuvaamataiteita edustavaksi 
jäseneksi taiteilija A. Tuhkan ja varalle T. v. Boehmin (20. 1. 203 §). 

Yleisjaosto päätti, että kuvaamataidetoimikunnan tulee järjestää työskentelynsä ko-
kousten puitteissa, jolloin jäsenillä on oikeus saada kaupunginvaltuuston vahvistamien 
periaatteiden mukaiset kokouspalkkiot (Khn jsto 22. 6. 5 994 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset kuulu-
vista määrärahoista Taideteosten hankkiminen kaupungin j ulkisten rakennusten kaunista-
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miseen päätettiin seuraaville taiteilijoille suorittaa jäljempänä mainitut asiantuntijapalk-
kiot: taiteilijoille A. Kanervalle ja S. Vannille 32 500 mk kummallekin (Khn jsto 13. 12. 
6 803 §); taiteilijoille H. Konttiselle ja J. Säilölle 18 000 mk kummallekin (Khn jsto 13. 12. 
6 804 §) ja taiteilija O. Valavuorelle 25 000 mk (Khn jsto 13. 12. 6 802 §). 

Taideteosten osto. Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1954 (ks. s. 139) hyväksymiensä 
kuvaamataidetoimikunnan toimintaohjeiden 3 §:ssä olevia määräyksiä siten, että mikäli 
kuvaamataidetoimikunta oikeutetaan julistamaan kutsukilpailu rajoitetulle osanottaja-
määrälle, on toimikuntaa täydennettävä ainoastaan yhdellä Suomen Taiteilijaseuran va-
litsemalla jäsenellä (23, 6. 1 774 §), 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan järjestämään toimi-
kunnan määräämille helsinkiläisille taiteilijoille kutsukilpailun Auroran sairaalan lasten-
osastorakennuksen pohjakerroksen tutkimushuoneen kattoon, ensimmäisen kerroksen 
porrashuoneen seinään sekä ylimmän kerroksen kerroshalliin hankittavien maalausten 
aikaansaamiseksi sekä myöntää toimikunnalle 250 000 mk tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan tarkoitukseen merkitystä määrärahasta käytettäväksi sanotun 
kutsukilpailun aiheuttamia palkkiokustannuksia varten, 

panemaan toimeen yleisen kilpailun helsinkiläisille taiteilijoille Lauttasaaren kansa-
koulun juhlasalin eteisaulaan hankittavaa freskomaalausta varten sekä oikeuttaa toimi-
kunnan käyttämään em. tililtä 325 000 mk sanotun kilpailun palkintoja ja mahdollisia 
lunastusmaksuja varten sekä 

toimeenpanemaan helsinkiläisille taiteilijoille kilpailun graafisten teosten hankki-
miseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja käyttämään mainitulta tililtä 450 000 mk ko. 
kilpailun palkintoja ja mahdollisia lunastusmaksuja varten (23. 6. 1 775 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti kuvaamataidetoimikunnan järjestämään poikien 
uuden ammattikoulutalon keskushalliin suunnitellun veistoksen hankkimista varten kut-
sukilpailun, johon oli kutsuttava kuvanveistäjät G. Elfgren, E. Hiltunen, B. Renvall, K. 
Räsänen, A. Tirronen ja S. Tohka sekä suorittamaan kutsutuille kullekin 30 000 mk:n 
suuruisen osanottomaksun em. määrärahaa käyttäen, kuitenkin siten, ettei osanottomak-
sua saanut suorittaa sille taiteilijalle, joka saisi lopullisen työn suorittaakseen. Samalla 
kaupunginhallitus oikeutti toimikunnan lähemmin määrittelemään kilpailuehdot sekä 
harkintansa mukaan lunastamaan kilpailuun jätettyjä teosten luonnoksia em. tilillä olevaa 
määrärahaa käyttäen (26. 5. 1 462 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti 1) myöntää kuvaamataidetoimikunnan käytettä-
väksi 1 200 000 mk em. tililtä mainitun veistoksen tilaamista varten taiteilija G. Elfgre-
niltä hänen tekemänsä ehdotuksen mukaisesti, 

2) oikeuttaa rakennusviraston tekemään taiteilija Elfgrenin kanssa sopimuksen työstä 
ja valvomaan sen suorittamista käyttäen tarvittaessa apunaan kuvaamataidetoimikunnan 
asiantuntemusta (15. 12. 3 382 §). 

Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitus helsinkiläisille taiteilij oille 
5.—6. 5. järjestetyn tarjontatilaisuuden perusteella kaupungille ostetuista teoksista sekä 
siitä että toimikunta oli pyytänyt rahatoimistoa maksamaan ao. taiteilijoille teosten 
hinnan, yhteensä 897 500 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Taide-
teosten osto (12. 5. 1 313 §, 24. 11. 3 144 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että asemakaava-
osaston 27. ja 26. palkkaluokan arkkitehdin virat oli uudelleen julistettava haettavaksi 
virkasäännön mukaisin palkkaeduin (16. 6. 1 724 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hylätä kiinteistölautakunnan esityksen kaupungin-
geodeetin viran julistamisesta haettavaksi omin palkkavaatimuksin sekä kehottaa lauta-
kuntaa julistamaan mainitun viran haettavaksi virkasäännön ja kaupunginvaltuuston 
v. 1945 (ks. s. 8) hyväksymän palkkaluokituksen mukaisin palkkaeduin. Mainittuun vir-
kaan valittiin ja nimitettiin sittemmin diplomi-insinööri P. L. J. Kärkkäinen 1. 6. lukien 
(25. 2. 580 §, 12. 5. 1 331 §). 


