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8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

25 000 mk:n korvauksen suorittaminen kansakoulujen kuukausipalkalla työsopimussuh-
teessa työskentelevälle henkilökunnalle. Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta 
-nimisen yhdistyksen esityksestä kaupunginhallitus päätti, että niille kansakoulujen kuu-
kausipalkalla työsopimussuhteessa oleville, henkilökuntaan kuuluville, jotka olivat olleet 
kaupungin palveluksessa v. 1955 vähintään kuusi kuukautta ja siitä ajasta 1. 9. alkaen 
keskeytyksettä jatkaneet palvelustaan, maksettaisiin kaupunginvaltuuston v. 1955 
(ks. s. 10) viranhaltijoilleen myöntämä kertakaikkinen 25 000 mk:n suuruinen korvaus 
v:lta 1955 (23. 2. 559 §, 15. 3. 859 §). ^ ^ 

Kansakoulunopettajien ylituntipalkkioiden ja johtajanpalkkion korottaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti vahvistaa kansakoulunopettajien erikoispalkkiot seuraaviksi: 

1. 1. 1956 alkaen alakoulun ja yläkoulun opettajien ylituntipalkkio 400 mk, jatko-
koulun ja apukoulun opettajien ylituntipalkkio 465 mk, johtajanpalkkio vuodessa 26 735 
mk ja luokkakorvaus vuodessa 1 450 mk sekä 

1. 7. 1956 lukien vastaavasti 420 mk, 490 mk, 28 180 mk ja 1 530 mk (1. 3. 651 §). 
Myöhemmin kaupunginhallitus vahvisti ko. palkkiot vastaavasti seuraaviksi: 445 mk, 

515 mk, 29 675 mk ja 1 610 mk. Palkkioihin on lisäksi toistaiseksi laskettava 15 %:n in-
deksi korotus (20. 12. 3 512 §). 

Koulukasvitarhojen johtajan ja opettajien palkkiot. Kaupunginhallitus oikeutti kansa-
koulujen tarkastajaneuvoston suorittamaan koulukasvitarhatoiminnan johtajalle vuosi-
palkkion, joka ajalta 1. 1.—30. 6. oli 42 500 mk ja ajalta 1. 7.—31. 12. oli 45 000 mk (8. 3. 
783 §). Edelleen kaupunginhallitus päätti, että koulukasvitarhojen opettajille oli toi-
mintakauden alusta 1. 7. saakka maksettava palkkio 9. palkkaluokan mukaisesti ja sen 
jälkeen 10. palkkaluokan mukaisesti (8. 3. 782 §). 

Nuorisokerhotyön johtajien palkkio. Kansakoulujen nuorisokerhotyön johtajien perus-
palkka vahvistettiin 2 690 mk:ksi ja peruspalkkio kerhoa kohden 135 mk:ksi kuukaudessa. 
Palkkioihin saatiin lisätä myös 15 %:n indeksikorotus (5. 4. 1 113 §). 

Kansakoululaisten voimistelukerhojen säännöt ja kerhojen ohjauksesta maksettavat palk-
kiot. Kaupunginhallitus päätti, kumoten suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
13. 10. 1955 tekemän päätöksen, vahvistaa kansakoulujen voimistelukerhojen toiminnan 
perusteiksi seuraavat säännöt, joita oli noudatettava kertomusvuoden syyslukukauden 
alusta lukien: 

1) kansakouluissa voi toimia ulkopuolella varsinaisen koulutyöajan voimistelukerhoja, 
joiden tarkoituksena on voimisteluharrastuksen herättäminen ja ylläpitäminen kansakou-
lujen oppilaitten keskuudessa, 

2) kerhoihin voi kuulua vain kansakoulujen oppilaita, 
3) kerhojen perustamisesta ja niiden toiminnan jatkamisesta päättää kunkin lukuvuo-

den alussa kansakoulujen johtokunta talousarviokäsittelyn yhteydessä, 
4) kerhojen perustamisen tai niiden toiminnan jatkamisen edellytyksenä on, että ker-

hoon ilmoittautuu vähintään 30 kerholaista. Jos oppilasmäärä kahtena perättäisenä har-
joituskertana laskee alle 20, on kerhon toiminta lopetettava, 

5) kerhon perustamis- ja toiminnan jatkamisanomukseen tulee liittää koulun johtajan 
todistus, josta ilmenee kerhoon ilmoittautuneiden lukumäärä sekä kerhon harjoitusjär-
jestys, 

6) kerhon harjoituksista on pidettävä päiväkirjaa ja harjoitusaika merkittävä luku-
järjestykseen, 

7) kerhojen toimintaa valvovat lähinnä liikunnanneuvojat, joille kohdassa 5) mainitut 
anomukset myös lukuvuoden alussa lähetetään. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kansakoulujen voimistelukerhojen ohjaami-
sesta saadaan maksaa jatkokoulun ylituntipalkkion mukainen palkkio enintään 2 viikko-
tunnilta (16. 2. 514 §). 

Kansakoulujen vahtimestarien, siivoojien ym. ylityöpalkkioiden korottaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että kansakoulujen vahtimestarit ja siivoojat sekä talonmies-lämmittäjät 
oikeutetaan 1.4. lukien laskuttamaan siitä ylityöstä, jonka he arki-iltoina klo 18:n jälkeen 
ja pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten ym. toiminnan vuoksi tekemään, seuraavasti: 
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1) vahtimestarit 175 mk tunnilta yhden, 205 mk tunnilta kahden, 245 mk tunnilta 
kolmen, 305 mk tunnilta neljän ja 40 mk tunnilta jokaiselta seuralta tai ryhmältä sitä 
useamman opinto-, harjoitus- tai kokousryhmän samanaikaisesti eri huoneissa kokoontues-
sa, koulun omat toimintaryhmät jaossa mukaan lukien. Klo 21.30 jälkeen tapahtuvasta 
toiminnasta maksetaan palkkiot 50 % korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneistot jakaantuvat siten, että yksi henkilö ei voi 
valvontaa hoitaa, voidaan toiseksi valvojaksi määrätä koulun johtajan ja taloudenhoita-
jan hyväksymä henkilö ja laskutus jakaa hänen ja vahtimestarin kesken siten, että kum-
pikin laskuttaa valvomiensa ryhmien osalta erillisesti edellä olevan taksan mukaisesti, 

2) siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 185 mk voimistelukerralta, 
veistosalin siivouksesta 160 mk sekä luokka- tai muuhun siihen verrattavan huoneen sii-
vouksesta 80 mk kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen johdosta suoritetaan, 

3) lauantai-iltoina tai sunnuntaina järjestettävistä tilaisuuksista suoritetaan edellä 
mainitut korvauspalkkiot 100 % korotettuina, ei kuitenkaan koulun opettajan valvon-
nassa toimivien kerhojen ja toimintaryhmien osalta, ellei koulun johtajan harkinnan mu-
kaan erikoista syytä siihen ole, 

4) kouluilla mahdollisesti järjestettävistä suurista juhlista suoritetaan korvaukset 
koulun johtajan hyväksymän sopimuksen mukaan, 

5) voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat lämmintä vettä, on maksettava sen val-
mistamisesta koulujen talonmies-lämmittäjille sinä aikana vuodesta, jona kouluilla ei ole 
avustavia talonmies-lämmittäjiä, 205 mk käyttökerralta, jos vettä käyttää samana iltana 
yksi ryhmä, 170 mk ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä on kaksi, sekä 140 mk 
ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä samana iltana on kolme tai sitä useampia. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kansakoulujen henkilökunnan vapaa- ja lepo-
aikamahdollisuudet sekä edellä vahvistettujen palkkiomääräysten soveltaminen on järjes-
tettävä kansakoulujen johtokuntien lausunnoissa esitetyllä tavalla (15. 3. 854 §). 

Kansakoulujen ruoanjakajien työ- ja palkkausehdot. Helsingin kunnallisten koulujen 
henkilökunta -nimisen yhdistyksen anottua, että kunnallisten koulujen ruoanjakajien työ-
ja palkkausehtoja tarkistettaisiin, kaupunginhallitus päätti, mikäli kansakouluissa käyte-
tään kokeiltua uutta ruokavaliota, 

1. että kansakoululasten ruokailua varten saadaan palkata 
a) yksi ruoanjakaja sellaisiin kouluihin, joissa on vähintään 320 oppilasta, 
b) kaksi sellaisiin, joissa on vähintään 680 oppilasta, 
c) kolme sellaisiin, joissa on vähintään 1 090 oppilasta, sekä 
d) yksi ruoanjakaja kutakin seuraavaa 460 oppilasta kohden, 
2. että, mikäli ruokailijain lukumäärä on yhtä ruoanjakajaa kohti enemmän kuin 

460, jokaisesta sanotun määrän ylittävästä ruokailijasta maksetaan kuukaudelta 60 mk:n 
suuruinen korvaus, 

3. että sellaisiin kouluihin, joissa ruoanjakoon liittyvät olosuhteet ovat ruoankanto-
matkoista tai muista työmäärää lisäävistä seikoista johtuen normaalista poikkeavat, saa-
daan palkata lisätyötä vastaavassa määrässä enemmän ruoanjakajia ja että tällaisen lisä-
työn määrittelyn osalta järjestelytoimiston tulee antaa tarvittaessa virka-apua suoraan 
kansakoulujen taloudenhoitajille sekä 

4. että edellä olevia määräyksiä sovelletaan kertomusvuoden syyslukukauden alusta 
lukien (13. 9. 2 455 §). 

Raittiustyö kansakouluissa. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Toivonliittotoimikun-
nan suorittamaan 1.1. lukien toimikunnan toiminnanjohtajalle 9 230 mk:n suuruisen 
palkkion kuukaudessa sekä toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille kaupungin luotta-
musmiesten palkkiosäännön mukaiset palkkiot sekä toivonliittotyötä suorittaville opetta-
jille kansakoulun jatkokoulun opettajien ylituntipalkkion suuruisen palkkion tunnilta, 
sillä ehdolla että Toivonliittotoimikunta vuosittain lähettäisi kaupunginhallitukselle kan-
sakoulujen johtokuntien kautta seuraavan vuoden talousarvioehdotuksensa niin hyvissä 
ajoin, että se voitaisiin ottaa huomioon kaupungin talousarvioehdotusta laadittaessa. Sa-
malla kehotettiin kansakoulujen johtokuntia tehostamaan Toivonliiton toiminnan val-
vontaa (23. 2. 597 §). 

Yleisjaosto päätti, että talousarvioon toivonliittotyötä varten varatusta määrärahas-
ta saatiin 1 497 850 mk siirtää suomenkielisten kansakoulujen käyttöön sekä loput 
250 000 mk vastaavasti ruotsinkielisten kansakoulujen käyttöön (Khn jsto 7. 3. 5 395 §). 
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Myöhemmin yleisjaosto päätti muuttaa em. päätöstään siten, että ruotsinkielisten kansa-
koulujen käyttöön myönnetty 250 000 mk:n määräraha siirrettäisiin suomenkielisten 
kansakoulujen käyttöön (Khn jsto 7. 12. 6 756 §). 

Liikenneopetus kansakouluissa, ks. liikenneturvallisuustyö, s. 271. 
Oppivelvollisten lasten luettelot. Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisten ja 

ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia toteuttamaan järjestelytoimiston oppivelvol-
listen lasten luetteloissa suorittaman työntutkimuksen perusteella ehdotetut työn yksin-
kertaistamistoimenpiteet, kuitenkin siten että peruskorttiluonnoksessa oleva sana »van-
hemmuusjärjestyksessä» muutettaisiin sanaksi »ikäjärjestyksessä» ja että molemmat oppi-
velvollisten lasten luettelot edelleenkin pidettäisiin erillään, sillä ehdolla että ruotsinkie-
lisen luettelon hoitaja riittävästi osallistuisi myöskin suomenkielisen luettelon hoitami-
seen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa molempia kansakoulujen johtokuntia 
em. toimenpiteiden tultua suoritetuiksi tekemään kaupunginhallitukselle esityksen oppi-
velvollisten lasten luetteloiden henkilökunnan supistamisesta (8. 11. 3 016 §). 

Kunnallisen keskikoulun perustaminen kansakoulujen yhteyteen. Sen takia, että koulu-
ikäisten lasten lukumäärä oli Helsingissä lisääntynyt niin, että vain n. 50 % oppikouluun 
pyrkijöistä oli päässyt niihin, olivat eräät suomenkielisten kansakoulujen opettajat ja 
Vallilan kansakoulun kodin ja koulun yhteistoimikunta esittäneet, että kaupungin oppi-
koulupulma ratkaistaisiin siten, että kansakoulujen yhteyteen perustettaisiin tarpeellinen 
määrä keskikoululuokkia. Asian johdosta annettujen eri lausuntojen perusteella voitiin 
todeta kunnallisten keskikoulujen tulevan muita koulumuotoja kalliimmaksi ja vaatisi 
niiden perustaminen myös koulutilojen huomattavaa lisäämistä. Sitäpaitsi ko. asian yh-
teydessä korostettiin sitä käsitystä, että lähinnä olisi kaupungin tehtävänä laajentaa am-
mattikasvatuslaitoksia, jotta ne voisivat tyydyttää todellisen tarpeen. Kunnallisen keski-
koulun perustamista ei vielä pidetty ajankohtaisena. Kaupunginhallitus päätti, etteivät 
kunnallisen keskikoulun perustamista koskevat esitykset sillä kertaa antaneet aihetta toi-
menpiteisiin (2. 2. 339, 340 §). 

Ulkopuolisille vuokrattujen kansakoulutilojen vuokrien määräämisperusteet. Kaupungin-
hallitus päätti, 

että luovutettaessa huoneistotilaa kaupungin omistamista, jälkeen vuoden 1945 val-
mistuneista koulutaloista vieraan käyttöön, on noudatettava, ellei poikkeuksen tekemi-
seen jossakin tapauksessa ole erikoista aihetta, seuraavia vuokraperusteita: 

Puolipäiväkäyttö: Perusvuokra, johon sisältyy korvaus lämmöstä, valosta, siivouk-
sesta, pulpettien käyttöoikeudesta sekä osuus vahtimestarin palkasta, on 280 mk luokka-
ja opettajainhuonetilan yhteispinta-alan m2/kk. 

Kokopäiväkäyttö: Vastaavalla tavalla laskettu ja samat etuudet sisältävä perus-
vuokra 480 mk m2:ltä kk:ssa. 

Voimistelusalin käyttö: 500 mk tunnilta, jolloin vuokraan sisältyy korvaus myös 
pesu- ja pukuhuoneiden käytöstä. 

Ruokasalin käyttö: 300 mk tunnilta, jolloin vuokraan sisältyy korvaus myös ruokailu-
välineiden käytöstä. 

Veistosalin käyttö: 300 mk tunnilta, jolloin vuokraan sisältyy korvaus myös työväli-
neiden käytöstä; 

että uudet vuokraperusteet astuvat voimaan v:n 1955 syyslukukauden alusta lukien; 
että kiinteistölautakunnalla on kussakin tapauksessa oikeus harkita, onko edellämai-

nittuja perusteita sovellettava ja 
että kyseisiä perusteita on käytettävä Pohjois-Haagan yhteiskoululle, Vaasanrinteen 

yksityislyseolle, Toimelan Vapaaopistolle ja Lauttasaaren yhteiskoululle luovutettujen 
koulutilojen vuokrauksissa (15. 11. 3 115 §, 20. 12. 3 517 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ulkopuolisten käyttöön vuokrattavien kansakou-
lujen veistosalien ja veistokalustojen yhteiseksi vuokraksi 1. 9. lukien toistaiseksi 300 mk 
tunnilta (27. 9. 2 597 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa f il. maist-
Walter Erkon vaalin suomenkielisten kansakoulujen toisen tarkastajan virkaan 1. 3. 
lukien (23. 2. 598 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli hyväksynyt kaupunginvaltuuston suoritta-
man vaalin, jolla f il. maist. Reino Kanerva oli 1. 11. 1955 lukien toistaiseksi valittu suo-
KunnaU.kert. 1956, I o:a 14 
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menkielisten kansakoulujen II tarkastajan virkaan, kauintaan kuitenkin siksi, kunnes 
virka vakinaisesti täytettäisiin (26. 1. 243 §, ks. v:n 1955 kert. I osan s. 43). 

Kansakoulujen kirjastosihteerin palkkio päätettiin 1. 1. lukien vahvistaa 17 100mk:ksi 
ja 1. 7. lukien 18 100 mk:ksi (8. 3. 784 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan suo-
rittamaan v:n 1955 elokuun palkan 14:lle suomenkielisten kansakoulujen väliaikaiselle 
opettajalle. Palkat saatiin suorittaa opetustoimen pääluokan suomenkielisten kansakoulu-
jen määrärahasta Tilapäiset viranhaltijat (21. 6. 1 885 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kirjastotoimikunta oikeutettiin suorittamaan käytet-
tävissä olevista kirjastomäärärahoistaan esittämilleen opettajille korvauksena heidän 
tekemästään kirjastotyöstä eri suuruisia palkkioita yht. 56 176 mk (29. 11 .3 260 §). 

Kouluhoitajien yhdyshoitajan palkkio vahvistettiin 1.1. lukien 3 500 mk:ksi kuukau-
dessa (16. 2. 515 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin kertomusvuonna teettämään 
eräillä viranhaltijoillaan ylityötä yli säädetyn enimmäismäärän (Khn jsto 19. 12. 6 834 §). 

Eräiden suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijain virka-asunnot määrättiin kansa-
koulujen johtokunnan esityksen mukaisesti (12. 1. 94 §, 30. 8. 2 316 §). 

Kertomusvuoden syyslukukautena ja v. 1957 saatiin suomenkielisissä kansakouluissa 
järjestää ryhtivoimistelua samassa laajuudessa kuin lukuvuonna 1955/56 (23. 2. 593 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle lykkäyksen 
Maunulan ja Töölön kansakoulujen irtaimistoluetteloiden laatimisessa, siksi kunnes kou-
lujen v:n 1955 syksynä valmistuneisiin lisärakennuksiin tilatut irtaimistoesineet olisi toi-
mitettu kouluille (Khn jsto 29. 12. 6 857 §). 

Mellunkylän alakansakoulun ulkorakennuksen palossa tuhoutunut irtaimisto päätet-
tiin poistaa luetteloista (Khn jsto 4. 7. 6 103 §). 

Käpylän ja Töölön kansakouluihin päätettiin ostaa uudet pianot ja luovuttaa entiset 
soittokoneet uusien pianojen osamaksuna (Khn jsto 4. 1. 5 047 §, 24. 10. 6 566 §). 

Töölön kansakoulun juhlasaliin sijoitettu Pekka Halosen Huviretki saaristoon -niminen 
maalaus päätettiin siirtää jonnekin Kantakaupungin sairaalaan opetus- jasairaala-asiain 
johtajan osoituksen mukaisesti (Khn jsto 4. 1. 5 039 §). 

Pakilan kansakoulun käytöstä poistettu halkosirkkeli päätettiin myydä 2 000 mk:n 
hinnasta (Khn jsto 8. 2. 5 235 §). 

Käpylän, Lapinlahdenkatu 10:n, Lauttasaaren Pajalahden, Snellmanin ja Tolarin kansa-
kouluissa olevat pianot saatiin luovuttaa niitä anoneiden seurojen ja yhdistysten käyttöön 
eri tilaisuuksiin 1 000 mk:n kuukausivuokrasta. Yhdistysten ja seurojen kanssa oli tehtävä 
sitoumus pianon käytöstä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta (20. 9. 
2 508 §, Khn jsto 3. 10. 6 448 §, 24. 10. 6 561, 6 562 §, 18. 1. 5 121 §). 

Seuraavat tontit päätettiin määrätä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hal-
lintoon: 31. kaupunginosan korttelin n:o 451 tontti n:o 1 31. 12. 1955 lukien 64 mmk:n 
pääoma-arvosta (12. 1. 92 §); 29. kaupunginosan korttelin n:o 29132 tontti n:o 2 31. 12. 
1956 lukien 15 mmk:n pääoma-arvosta (15. 3. 884 §) ja n. 10 700 m2:n suuruinen määräala 
Kaarelan tilasta RN:o 8359 asemakaavaosaston 11.9. 1954 päivätyn piirroksen mukaisesti 
31. 12. 1956 lukien 2 .675 mmk:n pääoma-arvosta (22. 3. 948 §). 

Pohjois-Haagan kortteliin n:o 29 132 rakennettavan koulun nimeksi päätettiin vah-
vistaa Tolarin koulu (31. 5. 1 664 §). 

Itäiseen Herttoniemeen rakennettavan kansakoulun nimeksi päätettiin vahvistaa 
Porolahden koulu (12. 4. 1 159 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat, molla 1—7 mer-
kityt, 28. 6. päivätyt pääpiirustukset Porolahden kansakoulua varten. Edelleen kaupun-
ginhallitus päätti suostua siihen, että Suomen Valoteknillinen Seura -nimisen yhdistyksen 
suunnitelmien mukainen koevalaistus saataisiin järjestää koulun yhteen porraskäytävään. 
Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin viipymättä ryhtymään alustaviin toimenpiteisiin 
koulun rakentamiseksi (5. 7. 2 016 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Töölön kansakou-
lussa suoritettavia muutos- ja lisärakennustöitä koskevat, molla 1—11 merkityt pääpii-
rustukset, joissa oli otettu huomioon terveydenhoitolautakunnan ja palolautakunnan teke-
mät huomautukset (4. 1. 39 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin suorittamaan seuraaville koulunjohtajille ja opettajille 
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palkkiot heidän suorittamistaan asiantuntijatehtävistä jäljempänä mainittujen koulujen 
rakennustöiden aikana: Kirsti Brummer 3 800 mk, Aino Eerola 14 400 mk, Kerttu Erkamo 
9 600 mk, Erkki Huhtanen 14 400 mk, Reino Kanerva 9 600 mk, Veikko Pakkanen 
19 200 mk ja Leo Tarkkala 80 000 mk, Taivallahden koulu (4. 10. 2 660 §); Juho Yli-
kojola 10 000 mk, Myllykallion koulu (Khn jsto 22. 2. 5 313 §). Palkkiot saatiin suorittaa 
v:n 1954 ja 1955 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun 
Talorakennukset määrärahoista Uudet kansakoulurakennukset. 

Ao. rakennusmäärärahoista saatiin koulunjoht. S. Serasteelle suorittaa 20 000 mk 
osallistumisesta Etelä-Kaarelan kansakoulurakennuksen suunnittelu- ja neuvottelutyö-
hön sekä samoin 20 000 mKPakilan vanhan kansakoulurakennuksen muutostöiden yhtey-
dessä suoritetusta työstä (19. 1. 181 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan järjestämään helsinki-
läisille taiteilijoille avoimen kilpailun Taivallahden kansakoulun yläkoulurakennuksen 
hallissa olevan erään seinän koristamisesta lähinnä reliefinluontoisella teoksella, siten että 
kilpailun voittaneelle annettaisiin lopullinen työ suoritettavaksi ja II palkintona jaettai-
siin 150 000 mk, III palkintona 100 000 mk sekä että toimikunta lisäksi saisi lunastaa 
yhden ehdotuksen 75 000 mk:lla. Teoksen lopullisia kustannuksia ja kilpailun palkintoja 
varten saatiin käyttää enintään 1.7 5 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Talorakennukset kuuluvista määrärahoista Taideteosten hankkiminen kau-
pungin julkisten rakennusten kaunistamiseen. 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti myöntää samoista määrärahoista 50 000 mk 
Taivallahden kansakoulun yläkoulurakennukseen tulevan taideteoksen kuvanveist. Eila 
Hiltuselta pyydettävää uutta luonnosta varten. Samalla merkittiin tiedoksi kuvaama-
taidetoimikunnan selostus ko. kilpailun tuloksesta (20. 12. 3 508 §). 

Vielä päätettiin helsinkiläisille taiteilijoille järjestää avoin kilpailu Käpylän kansa-
koulun lisärakennuksen porraskäytävän seinämaalauksen maalauttamiseksi, siten että 
voittaneelle annettaisiin lopullinen työ suoritettavaksi ja II palkinnon saajalle 150 000 
mk, III palkinnon saajalle 100 000 mk. Lisäksi sai toimikunta lunastaa yhden ehdotuksen 
75 000 mk:lla. Teoksen lopullisia kustannuksia ja kilpailun palkintoja varten saatiin käyt-
tää enintään 1.7 5 mmk em. määrärahoista (25. 5. 1 607 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti em. määrärahoista myöntää 150 000 mk käytettä-
väksi tait. Heikki Paaerilta Käpylän kansakoulun lisärakennuksen porrashuoneeseen tilat-
tavan seinämaalauksen 1 m2:n suuruisen freskotekniikkaa käyttäen tehdyn, luonnollista 
kokoa olevan yksityiskohdan aiheuttamiin kustannuksiin. Samalla kaupunginhallitus päät-
ti merkitä tiedoksi toimikunnan ilmoituksen mainitun kilpailun tuloksesta (20. 12.3 509 §). 

Em. kilpailutöiden vastaanotosta, lajittelusta ym. aiheutunut vahtimestari Arvi 
Mujen 27 600 mk:n suuruinen lasku päätettiin maksaa erinäisiin hallintomenoihin kuulu-
vista, taideteosten ostoon helsinkiläisiltä taiteilijoilta merkityistä määrärahoista (Khn jsto 
29. 12. 6 851 §). 

Laajasalon koulun rakentamista koskevan Laajasalon Kiinteistöyhdistyksen anomuk-
sen johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että ko. koulutalon suunnitteleminen oli 
muiden koulutalojen kiireellisemmän rakentamisen ja vanhojen koulujen korjaamisen 
vuoksi ollut asutustoiminnan kehityksestä riippuen siirrettävä sopivana ajankohtana lähi-
tulevaisuudessa tapahtuvaksi (19. 1. 190 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 650 000 mk Aleksis Kiven kansakoulun vesikaton osittaista uusimista varten (31. 5. 
1 668 §); 1.4 mmk purunimurilaitteiden asentamista varten Lapinlahdenkatu 10:ssä ole-
vaan kansakoulutaloon (6. 9. 2 380 §); 310 000 mk Snellmanin kansakoulun paloturvalli-
suustöiden suorittamista varten sekä 900 000 mk koulun vesikaton uusimista varten 
(28. 3. 1 028 §, 25. 10. 2 858 §); 550 000 mk Käpylän kansakoulun vanhan rakennuksen 
pihamaan kunnostamista varten (30. 8. 2 319 §); 310 000 mk Kulosaarentie 4—8:ssa ole-
vien kouluhuoneistojen muutos- ja korjaustöitä varten (18. 10. 2 807 §); 1.5 5 mmk Kulo-
saaren yhteiskoululta kansakoulua varten hankittujen huonetilojen kunnostamista varten 
(14. 6. 1 825~§); 750 000 mk Pukinmäen kansakoulun pihamaan kunnostamiseksi (25. 10. 
2 859 §); 550 000 mk Mellunkylän alakansakoulun ulkorakennuksen rakentamista varten 
(21. 6. 1 887 §); 260 000 mk Vartiokylän kansakoulun sähköjohtojen uusimista varten 
sekä 40 000 mk koulun käyttöön vuokratun huoneiston väliseinän rakentamista varten 
(5. 7. 2 009 §, 25. 5. 1 587 §). 
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Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 1.9 mmk Eläintarhan kansakoulun sähköjännitteen muutoksesta aiheutuneita 
töitä varten (26. 4. 1 289 §). 

Snellmanin kansakoululla v. 1955 suoritetuista lisätöistä aiheutuneet laskut, yht. 
305 951 mk, saatiin suorittaa v:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokan Talorakennukset-luvussa uusia kansakoulurakennuksia varten varatuista, 
Mäkelän kansakoulun osalta säästyneistä määrärahoista (12. 1. 98 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 900 000 mk Tehtaankadun kansakoulun muutostöiden 
loppuun suorittamista varten (4. 10. 2 661 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan aset-
tamaan 3-jäsenisen jaoston suunnittelemaan oppilaiden hampaiden hoidon tehostamista 
koskevaa lentolehtistä. Jaosto oikeutettiin kuulemaan asiantuntijoita (5.4. 1 115 §). 
Lentolehtisen painatuskustannukset, enintään 70 000 mk, saatiin suorittaa suomenkielis-
ten kansakoulujen määrärahoista Koulutarvikkeet (5. 7. 2 011 §). 

Va. opettajakorkeakoulun kertomusvuoden kevätlukukauden vuokrankorvaus vahvis-
tettiin 290 480 mk:ksi ja kesäoppijakson vuokrankorvaus 71 475 mk:ksi, minkä lisäksi 
korkeakoulun oli suoritettava koulun vahtimestarille ja siivoojille lisätyöstä ja ylityöstä 
tulevat korvaukset joko heidän kanssaan sovittavista määristä tai heille vahvistetun tak-
san mukaisesti koulun johtajan hyväksymillä perusteilla (31. 5. 1 666 §, 16. 8. 2 174 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin luovuttamaan perustettavaa 
kuurojen koulua varten sopivaksi katsomansa luokkahuone kalustoineen ilman vuokran-
vastiketta kertomusvuoden syyslukukauden alusta lukien toistaiseksi. Lisäksi oli johto-
kunnalla oikeus antaa kuurojen koulun helsinkiläisille oppilaille korvauksetta samat koulu-
tarvikkeet, kouluateria sekä vaate- ja jalkineavustukset kuin kaupungin kansakoulujen 
oppivelvollisille lapsille (31. 5. 1 667 §). 

Yleisjaosto päätti ilmoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle, ettei sillä 
ollut mitään huomauttamista johtokunnan esityksestä saada vuokrata eräät Lapinlah-
denkatu 6:n kansakoulun sekä Taivallahden kansakoulun huonetilat Toimelan Vapaaopis-
ton käyttöön sekä eräät Pajalahden kansakoulun huonetilat Lauttasaaren Yhteiskoulun 
käyttöön. Samalla yleisjaosto päätti huomauttaa suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnalle, että kaupunginhallitus oli v. 1953 päättänyt, ettei lauta- ja johtokuntien hallin-
nassa olevia huoneistoja yleensä ollut käytettävä muihin kuin varsinaisiin tarkoituksiinsa 
sekä että jos niiden käyttäminen muihin tarkoituksiin syystä tai toisesta poikkeustapauk-
sessa olisi toivottavaa, on ao. lauta- tai johtokunnan harkittava asia joka kerta erikseen, 
jolloin kaupunginhallitus voi alistaa asiaa koskevan päätöksen tutkittavakseen, jos katsoo 
siihen olevan aihetta (Khn jsto 26. 9. 6 402 §). 

Bredbackan kartanon ulkorakennuksessa tapahtunutta tulipaloa koskeva suomenkie-
listen kansakoulujen taloudenhoitajan ilmoitus merkittiin tiedoksi (1.3. 690 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin korvauksetta luovuttamaan 
eräiden kansakoulujen kouluruokaloiden ruokailuvälineet Kansakoulujen Suurjuhlien 
osanottajien käyttöön aikana 24.—27. 5. (19. 4. 1 222 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin enintään 141 600 mk em. juhlien järjestämisestä kansakoulujen vahtimestareille, 
siivoojille ja ruoanjakajille aiheutuneiden ylitöiden korvaamista varten (26. 4. 1 294 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kanslia oikeutettiin teettämään eräällä viranhaltijal-
laan ylityötä kertomusvuonna enintään 100 tuntia yli säädetyn enimmäismäärän (Khn 
jsto 28. 11. 6 723 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan järjes-
tämään ryhtivoimistelun kokeilua lukuvuonna 1956/57 IV—VII luokilla enintään neljä 
viikkotuntia. Opettajien palkkiot saatiin suorittaa jatkokoulun opettajien ylituntipalk-
kion suuruisena (7. 6. 1 779 §). 

Myöskin luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsiville oppilaille saatiin lukuvuonna 1956/57 
järjestää opetusta entiseen tapaan (7. 6. 1 780 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan painattamaan 
samanlaisen oppilaiden hampaiden hoidon tehostamista koskevan lentolehtisen, kuin min-
kä suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli julkaissut kaupunginhallituksen pää-
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töksen (ks. s. 212) mukaisesti. Lentolehtisen painatuskulut saatiin suorittaa johtokunnan 
käytettävissä olevista määrärahoista (13. 12. 3 433 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin tekemään Kulosaaren yhteis-
koulun kanssa sopimus siitä, että Kulosaaren kansakoulun oppilaat saisivat ruokailla yh-
teiskoulun ruokalassa 39 mk:n suuruisesta maksusta oppilasta kohden päivässä (8. 11. 
3 020 §). 

Kruununhaan ruotsinkielisessä kansakoulussa 29. 4. sattuneessa tulipalossa tuhoutu-
nut irtaimisto, arvoltaan yht. 15 380 mk, päätettiin poistaa irtaimistoluettelosta. Vielä 
päätettiin opettaja Birger Forssille suorittaa 10 200 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista korvauksena koulussa 17. 10. sattuneessa räjähdyksessä vahingoittuneista 
vaatteista. Mainittujen tapahtumien aiheuttamat vahingot oli korjattu käyttäen niihin 
yht. 66 400 mk v:n 1955 korvausmäärärahoista (Khn jsto 14. 11. 6 681, 6 682 §). 

25. kaupunginosan (Käpylän) korttelin n:o 886 tontti nro 2 päätettiin luovuttaa ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnan hallintaan 2.6 mmk:n pääoma-arvosta 31. 12. lukien 
(15.3. 883 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat molla 1—7 merki-
tyt, 28. 12. 1955 päivätyt pääpiirustukset, joista n:o 2 oli uusittu 2. 2. 1956, Käpylän ruot-
sinkielistä kansakoulua varten. Työpiirustuksia laadittaessa oli otettava huomioon palo-
lautakunnan ja terveydenhoitolautakunnan tekemät huomautukset (16. 2. 524 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa eo. päätöstään siten, että rakennuksen 
pohjakerroksessa olevasta polttoaineosastoksi tarkoitetusta tilasta oli erotettava tarvit-
tava osa kahta liikennelaitoksen henkilökuntaa varten rakennettavaa käymälää varten. 
Sanotusta työstä aiheutuneet kustannukset, enintään 350 000 mk, saatiin suorittaa tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset kuuluvista määrä-
rahoista Uudet kansakoulurakennukset. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaa ke-
hotettiin aikanaan tekemään esitys em. käymälätiloja koskevan vuokrasopimuksen teke-
misestä liikennelaitoksen kanssa (26. 4. 1 302 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1.5 mmk Cygnaeuksen koulun katon ja syöksytorvien uusimista varten (5. 7. 2 014 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 500 000 mk lämminvesimittarien hankkimista varten Annankadun, Cygnaeuksen, 
Kruununhaan, Munkkiniemen ja Vallilan ruotsinkielisten kansakoulujen suihkuhuoneisiin 
(26. 1. 252 §) sekä 230 000 mk Oulunkylän ruotsinkielisen kansakoulun hajoituskaivon 
uusimista varten (28. 6. 1 945 §). 

Avustukset. Yleis jaosto päätti myöntää 30 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista kansakoululaisten osallistumista varten Lahdessa pidettäviin talvikisoihin 
(Khn jsto 15.2. 5 267 §). 

Koululääkärit. Lääket. lis. Lars Grönlund määrättiin hoitamaan ruotsinkielisten kan-
sakoulujen avoinna olevaa koululääkärin virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin 1. 10. lukien 
toistaiseksi ja kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin, kuitenkin kauintaan kertomusvuo-
den loppuun (4. 10. 2 662 §). 

Kaupunginhallitus myönsi ruotsinkielisten kansakoulujen koululääk. Dora v. Wendtille 
eron virastaan 1. 9. lukien (5. 7. 2 012 §). 

Koululääk. Rauno Tammilehto oikeutettiin 1.2. lukien käyttämään omaa henkilö-
autoaan virka-ajoihin vahvistettua korvausta vastaan ja muuten tavanmukaisin ehdoin 
(26. 1. 248 §). 

Kasvatusneuvolat. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan palkkaamaan tp. koulupsykologiksi fil. kand. Seija Ketolan ajaksi 7. 2.— 
30. 4. Hänelle saatiin mainitulta ajalta maksaa 21. palkkaluokan mukainen palkka ao. 
määrärahoja käyttäen (2. 2. 345 §). 

Vielä saatiin kansakoulujen kasvatusneuvolaan ottaa harjoittelija 6. palkkaluokan 
mukaisella palkalla ajaksi 15. 8.—30. 9. (Khn jsto 12. 9. 6 340 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti nimityksellä ruotsinkielisten kansakoulujen 19. palkka-
luokan psykologin virkaan ehdollisesti valitun fil. kand. Karin Molanderin vaalin 1.1. 
lukien (22. 3. 947 §). 

Lääket. lis. Harriet Forsius määrättiin aikana 1. 5.—31. 5. ja 1. 10. lukien toistaiseksi 
ja kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun, 
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hoitamaan ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan 28. palkkaluokkaan kuuluvaa 
psykiatrin virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin (3. 5. 1 355 §). 

Ko. kasvatusneuvolan psykiatrin virka päätettiin jättää täyttämättä ajaksi 1.6.—31. 8. 
Virka päätettiin julistaa haettavaksi niin aikaisin, että se voitaisiin täyttää 1. 9. lukien 
(25. 5. 1 604 

Korvapoliklinikka. I korvalääkärin viran palkkio vahvistettiin 1. 4. lukien 59 000 
mk:ksi kuukaudessa. Palkkioon ei saanut lisätä muille viranhaltijoille 1. 7. lukien mak-
settavaa tasokorotusta (11.5. 1 448 §). 

II korvalääkärin palkkio päätettiin 1.1. lukien korottaa 36 000 mk:ksi kuukaudessa 
yhdeksän kuukauden ajalta vuodessa (9. 2. 409 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita lääket. lis. Kaisu Jaakkolan kansakoulujen korvapoli-
klinikan tp. II korvalääkärin palkkiovirkaan 1. 9. 1956 lukien toistaiseksi, kuitenkin enin-
tään v:n 1957 loppuun (7. 6. 1 775 §, 5. 12. 3 354 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus kansakoulujen poliklinikan II korva-
lääkärin vaalin hvväksymisestä (2. 8. 2 102 §). 

Avustukset. Helsingin Kauppakoulu Oy:lle päätettiin suorittaa Opetustoimen pääluo-
kan lukuun Avustukset kuuluvista määrärahoista 800 000 mk (13. 12. 3 430 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Ranskalaiselle koululle v. 1957 myönnettävää avus-
tusta saanut suorittaa, ennen kuin koululle olisi vahvistettu sellainen ohjesääntö, jonka 
määräysten mukaan kaupungin avustuksen käyttämisestä ko. koulun kansakouluosaa 
vastaaviin tarkoituksiin saataisiin riittävät takeet (1. 11. 2 940 §). 

Karjalan Yhteiskoulu Oy:lle päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
suorittaa 95 950 mk eräiden erikoismenojen korvaamiseksi lukuvuodelta 1955/56. Sa-
malla päätettiin, että kvsymys vastaavanlaisen korvauksen suorittamisesta 1. 9. lukien 
otettaisiin myöhemmin harkittavaksi (5. 7. 2 020 §). 

Oppi- ym. koulujen rakennuspiirustusten hyväksyminen ym. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen koulurakennuksen lopulliset 
rakennuspiirustukset, työselitykset ja kustannusarvion sekä vahvistaa sen mukaisesti 
rakennuskustannukset 42 mmk:si. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin 
myöntämät täytetakaussitoumukset allekirjoitetaan vasta sen jälkeen kun yhdistys on 
esittänyt todistuksen siitä, että valtio osallistuu rakennuslainojen korkojen suorittamiseen 
(28. 6. 1 940 §, ks. s. 159). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n koulu-
rakennuksen lopulliset rakennuspiirustukset, työselitykset ja kustannusarvion (4. 10. 
2 649 §, ks. s. 157). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martaksen 
laatimat, 4. 8. päivätvt Helsingin Yksityislyseon Kannatusosakeyhtiön koulutalon pää-
piirustukset (4 10. 2 643 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kallion Yhteiskoulu Oy:n 12. 3. päivätyt ja maist-
raatin 9. 6. hvväksymät, arkkit. Jorma Järven laatimat, lopulliset rakennuspiirustukset, 
työselitykset ja kustannusarvion (20. 12. 3 488 §, ks. s. 157). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Munkkiniemen Yhteiskoulun Kannatusosake-
yhtiön koulurakennuksen, arkkit. Toivo Löyskän laatimat ja maistraatin hyväksymät, 
lopulliset rakennuspiirustukset sekä työselitykset ja kustannusarvion (20. 12. 3 494 §, 
ks. s. 157). 

Helsingin Kauppakoulun koulurakennuksen rakennuskustannukset vahvistettiin 81 
mmk:si (9. 2. 391 §, ks. s. 158). 

Kulosaaren Yhteiskoulun Osakeyhtiö oikeutettiin luovuttamaan koulurakennuksensa 
juhlasali elokuvanäytösten esittämistä varten, sillä ehdolla että yhtiö suorittaa kaupun-
gille korvauksena 1.2. alkaen 1/8 vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta, eli 49 500 mk 
vuodessa indeksiin sidottuna (1. 3. 671 §). 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus päätti korottaa työväenopistoissa maksettavat 
palkkiot 1.1. lukien 5.5 % ja 1. 7. lukien samoin 5.5 %, jolloin peruspalkkiot olisivat seu-
raavat: 
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1.1. lukien 
Mk Mk 

1.7. lukien 
Mk Mk 

Opintopiiritunti 
Korjaustunti 
Luentopiiritunti 
Laulukuoron ja orkesterin ohjaus, kahdelta tunnilta 
Luentolauluilta 
Puheet, alustukset ja esitelmät 
Luento (erikoisluento 45 min.) 
Elo- ja varjokuvien näyttö, 1 t 
Ilmoitusten vastaanottaja, järjestysmies ja muut tp. avus-

2 940 3 215 
3 670 4 115 

265 

485 
325 

1 265 
1 750 

730 
3 100 3 390 
3 870 4 340 

280 

510 
345 

1 335 
1 845 

770 

tajat, 4 t 565 595 

Em. palkkioihin saatiin vielä lisätä 15 %:n indeksikorotus (8. 3. 785 §). 
Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vahvistaa em. palkkiot 1. 9. lukien seuraaviksi: 

opintopiiritunti 535 mk, korjaustunti 365 mk, luentopiiritunti 1 385 mk, laulukuoron ja 
orkesterin ohjaus, 2 t 1 910 mk, puheet, alustukset ja esitelmät 3 200—3 500 mk, luento-
ja lauluilta 805 mk, luento (erikoisluento) 45 min. 4 000—4 500 mk, elo- ja varjokuvien 
näyttö 300 mk, järjestysmies, ilmoittautumisten ym. tilapäiset vastaanottajat, 4 t 
625 mk. Em. palkkoihin on lisäksi laskettava 15 %:n indeksikorotus (13. 12. 3 437 §). 

Suomenkielisen työväenopiston taloudenhoitajan palkkio päätettiin korottaa 1. 4. 
alkaen 24 400 mk:ksi kuukaudessa (14. 6. 1 828 §). 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa jäljempänä mainit-
tujen toimihenkilöiden palkkiot seuraaviksi: 

Em. palkkioihin sisältyi myös indeksikorotus (12. 4. 1 156 §). 
Ruotsinkieliseen työväenopistoon päätettiin kertomusvuodeksi palkata vahtimestari, 

joka kesän aikana toimisi Tarvon saarella olevassa kahvilassa. Vahtimestarin palkka 
14 500 mk kuukaudessa saatiin suorittaa työväenopiston määrärahoista Muut palkka-
menot, tiliä tarvittaessa ylittäen (11.5. 1 449 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan panemaan 
täytäntöön 31.8. tehdyn alistetun päätöksen, joka koski työväenopiston hallinnassa 
olevan opettajainhuoneen tilapäistä vastavuoroista luovuttamista Laurellin koulun käyt-
töön (27. 9. 2 590 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Woldemar Baeckmanin laatimat 10. 8. 
päivätyt ruotsinkielisen työväenopiston opistorakennuksen pääpiirustukset n:o 1 —14 
(29. 11. 3 256 §). 

Ammattiopetuslaitokset. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ammattikoulujen opet-
tajien perustuntipalkkiot seuraaviksi: 

Tietopuolisten aineiden opettajat: 

Ammattikoulujen opettajien ylituntipalkkiot määräytyvät em. perustuntipalkkojen 
mukaisesti ja on niihin lisäksi laskettava 15 %:n indeksikorotus. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa ammattikurssien opettajien kokonais-
tuntipalkkiot seuraaviksi: 

1.1. lukien 1. 7. lukien 
Mk Mk 

Taloudenhoitaja .. 
Toimistoapulainen 
Vahtimestari 
Siivooja 

16 000 17 000 
13 000 13 800 
15 300 16 100 
15 300 16 100 

1.4. lukien 1.9. lukien 
Mk Mk 

Korkeakoulututkinnon suorittaneet ja insinöörit 
Voimistelunopettaj at 
Kansakoulun-, käsityön- ja talousopettajat 
Ammattityönopettajat 

530 555 
505 530 
445 470 
350 470 
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1. 4. lukien 1. 9. lukien 
Mk Mk 

Diplomi-insinöörit ja heihin verrattavat 
Insinöörit ja heihin verrattavat 
Teknikot, rakennusmestarit, käsityön- ja talousopettajat 

730 
545 
475 

800 
630 
520 

Ko. palkkoihin oli lisäksi laskettava 15 %:n indeksikorotus. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti kehottaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa tekemään erillisen esityksen myös 
sellaisten palkkioiden vahvistamisesta, jotka eivät olleet sisältyneet johtokunnan esityk-
seen (3. 5. 1 354 §, 13. 12.3 429 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ammattiopetuslaitosten opettajien kotityökor-
vausperusteet oppilasmäärän nojalla kauppa-ja teollisuusministeriön 11.4. tekemän pää-
töksen mukaisesti, siten että mainittuja kotityökorvausperusteita oli noudatettava 1. 9. 
alkaen. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin, kuultuaan ao. ammattikoulujen 
rehtoreita määräämään, montako korvattavaa koetta tai tehtävää lukukaudessa saatiin 
kussakin aineessa suorittaa, tällöin olisi kuitenkin otettava huomioon, ettei niiden määrä 
saanut nousta em. ministeriön päätöksen 4 §:ssä olevia määriä suuremmiksi (20. 12. 

Ammattikoulujen talvilomaa päätettiin lakkotilanteesta syntyneiden kuljetusvai-
keuksien takia jatkaa kahdella vuorokaudella, siten että työt ammattikouluissa aloitet-
taisiin 7. 3. aamulla (4. 3. 709 §). 

Ammattiopetuslautakunnan johtokunnan sihteerille päätettiin 1.9. alkaen suorittaa 
8 000 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa. Palkkio saatiin suorittaa ko. johtokunnan 
määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat, niitä tarvittaessa ylittäen (30. 8. 2 315 §). 

Tarkast. Erkki Stenijlle päätettiin suorittaa 5 000 mk opetustoimen pääluokkaan kuu-
luvista kaupunginhallituksen käyttövaroista korvauksena 19. 10. pidetyn ammattiopetus-
laitosten johtokunnan kokouksen esityslistan, pöytäkirjan ja kirjelmien laatimisesta 
(Khn jsto 7. 11.6 639 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan toimistoon päätettiin hankkia kirjoituskone, 
jonka maksamiseen saatiin käyttää valmistavan poikien ammattikoulun kaluston hankin-
tamäärärahoja (Khn isto 4. 7. 6 109 §). 

Kirjapainokoulun ladontaluonnostelunopettajan vii tuntipalkkio vahvistettiin samaksi 
kuin voimistelunopettajan ylituntipalkkio (13. 12. 3 429 §). 

Kähertäjäkoulu. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 500 000 mk kähertäjäkoululle luovutettujen lisähuonetilojen korjaus-
töitä varten (11. 10. 2 723 §). 

Kähertäjäkoulun huoneisto saatiin korvauksetta luovuttaa Helsingin parturi- ja 
kampaamotyöntekijäin yhdistyksen käyttöön kertomusvuoden marras-joulukuussa yh-
teensä viideksi sunnuntaiksi. Yhdistyksen oli korvattava huoneiston kävtöstä aiheutuvat 
siivous- ym. kulut sekä vastattava huoneistolle ja muulle omaisuudelle mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista (5. 12. 3 343 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammattiopetus-
laitosten johtokunnan määräämään valmistavan poikien ammattikoulun rehtorin luku-
vuonna 1956/57 työskentelemään koulussa hänelle kuuluvan opetusvelvollisuuden, yli-
tuntien ja kotityötuntien lukua vastaavan tuntimäärän ja maksamaan hänelle palkkansa 
lisäksi ylitunti- ja kotityöpalkkiota vastaavan summan sekä velvoittamaan hänet ko. luku-
vuonna opettamaan ainakin yhden tunnin viikossa (15. 11. 3 114 §). 

Teknikko Toivo Sorvali määrättiin enintään lukuvuoden 1955/56 loppuun hoitamaan 
valmistavan poikien ammattikoulun autoalan tietopuolisten ammattiaineiden 24. palk-
kaluokkaan kuuluvaa opettajan virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin. Ammattiopetuslai-
tosten johtokuntaa kehotettiin kiireellisesti julistamaan virka uudelleen haettavaksi ja 
ellei virkaan ilmaantuisi päteviä hakijoita, voitaisiin em. virkamääräys uusia myöhemmin 
enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan (15. 3. 887 §). 

Valmistavaan poikien ammattikouluun päätettiin 1. 6. lukien kertomusvuoden lop-
puun palkata työsopimussuhteessa oleva toimistoharjoittelija 7. palkkaluokan mukaisin 
ja 1. 7. lukien 8. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin, sillä edellytyksellä että ko. toimisto-
harjoittelijalta oli vaadittava vähintään keskikoulututkinto. Palkka saatiin maksaa koulun 
määrärahoista Muut palkkamenot (3. 5. 1 353 §). 

3 506 §). 
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Kaupunginhallitus päätti kumota palkkalautakunnan 21. 2. tekemän päätöksen val-
mistavan poikien ammattikoulun opettajan virkojen täyttämisestä niitä haettavaksi 
julistamatta (22. 3. 944 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ammattiopetuslaitosten johtokunnan alistettu pää-
tös kehottaa valmistavan poikien ammattikoulun rehtoria maksamaan varastonhoitajalle 
ylituntipalkkio ja voimassa olevien määräysten mukainen kotityökorvaus niin kuin am-
mattityönopettajille maksetaan, saatiin panna täytäntöön (16. 8. 2 155 §, 11. 10. 2 722 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää valmistavan poikien ammattikoulun siivouksen 1.9. 
lukien kiinteistöviraston talo-osaston hoitoon. Talo-osasto oikeutettiin samasta ajankoh-
dasta lukien palkkaamaan ammattikouluun enintään 18 uutta siivoojaa työsopimus-
suhteeseen sekä suorittamaan heille kiinteistölautakunnan talo jaoston kulloinkin vahvis-
taman neliömetrin mukaan laskettavan palkan. Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, 
että kaksi avoinna olevaa vakinaista siivoojan virkaa lakkautettaisiin. Lisäksi oikeutettiin 
ammattiopetuslaitosten johtokunta 

a) palkkaamaan valmistavaan poikien ammattikouluun 1.9. lukien enintään neljä 
työsopimussuhteessa olevaa ruoanjakajaa osapäivätyöhön 7. palkkaluokan mukaista 
peruspalkkaa vastaavin palkoin, 

b) käyttämään mainittujen siivoojien ja ruoanjakajien palkkaamiseen enintään 
2 528 160 mk koulun määrärahoista Muut palkkamenot. Vielä kehotettiin ammattiopetus-
laitosten johtokuntaa harkitsemaan koulun kahden vakinaisen siivoojan sekä niiden työ-
sopimussuhteessa kuukausipalkalla olevien siivoojien, joita ei palkattaisi talo-osaston pal-
velukseen, siirtämistä ruoanjakajiksi tai muihin sopiviin tehtäviin sekä aikanaan teke-
mään siitä mahdollisen erillisen esityksensä (9. 8. 2 142 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 211). 

Alppikadun ammattikoulutalossa oleva 54 m2:n suuruinen huoneisto määrättiin talossa 
toimivien osastojen vahtimestarin virka-asunnoksi (22. 3. 940 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että valmistavan poikien ammattikoulun 
vaatturiluokat lakkautetaan 1. 9. lukien ja että vaatturiammattikoulu ottaa huolehtiak-
seen ko. oppilaille annettavasta tietopuolisesta opetuksesta. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että vaatturiammattikoulu saisi em. tarkoitusta varten korvauksetta käytettä-
väkseen 1. 9. lukien toistaiseksi yhden luokkahuoneen valmistavasta tyttöjen ammatti-
koulutalosta Kansakoulukatu 3 (30. 8. 2 324 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun opettaia Lars Carlberg ym. olivat valittaneet lää-
ninhallitukseen kaupunginvaltuuston v. 1954 (ks. s. 58) tekemästä päätöksestä siirtää val-
mistavien ammattikoulujen opettajien virat 1.1.1954 lukien yhtä palkkaluokkaa korkeam-
paan palkkaluokkaan, kuitenkin sillä rajoituksella, että korotettu palkka oli maksettava 
vain ammatillisesti päteville opettajille, jotka lisäksi olivat hankkineet kauppa- ja teolli-
suusministeriön määräämän pedagogisen pätevyyden sekä sellaisille opettajille, jotka 
olivat olleet liian vanhoja osallistuakseen kursseihin. Kaupunginhallitus oli antanut asiasta 
lääninhallitukselle sen pyytämän selvityksen, joka 31. 10. antamallaan päätöksellä oli 
hylännyt valituksen (12. 4. 1 158 §, 22. 11. 3 198 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu oikeutettiin pitämään 75 000 mk:n suuruista käteis-
kassaa (Khn jsto 7. 12. 6 752 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli kaupunginhallituksen 4. 10. 
1955 tekemän anomuksen johdosta myöntänyt valmistavan poikien ammattikoulun uudis-
rakennusta varten 30 mmk:n rakennusavustuksen, sillä ehdolla että jos po. rakennus 
myöhemmin siirretään muihin tarkoituksiin, avustusta vastaava osa rakennuksen silloi-
sesta arvosta palautettaisiin valtiolle (8. 3. 766 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun reht. Mikko Rusamalle päätettiin maksaa am-
mattikoulun C-rakennuksen rakennustöiden suunnittelusta ja valvonnasta 18000 mk:n 
palkkio kuukaudessa ajalta 1. 9. —31. 12. 1955 eli yht. 72 000 mk. Palkkio oli suoritet-
tava ao. rakennusmäärärahoista (4. 1. 40 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä prof. Hilding Ekelundin laatimat, molla 1-—15 
merkityt pääpiirustukset kortteliin n:o 701 rakennettavaa valmistavaa poikien ammatti-
koulutaloa varten sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa työpiirustuksia laadittaessa 
ottamaan huomioon terveydenhoitolautakunnan ja palolautakunnan lausunnoissa esi-
tetyt varaukset. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää em. pääpiirustukset kauppa- ja 
teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston hyväksyttäviksi ja kustannukset otetta-
viksi valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (14. 6. 1 827 §). 
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Va. opettajakorkeakoululle päätettiin vuokrata valmistavasta poikien ammattikoulus-
ta yksi I luokan työpaja koneineen n. 25 tunniksi viikossa iltaisin 280 mk:n neliömetri-
vuokrasta kuukaudessa. Vuokraan sisältyi myös korvaus lämmöstä, valosta ja siivoukses-
ta sekä oikeudesta käyttää peltipajassa olevia painosorveja ja hitsauslaitteita samoin 
kuin pesu- ja pukuhuonetta vaatekaappeineen (25. 10. 2 867 §). 

Kaupunginkemistien yhdistykselle saatiin valmistavasta poikien ammattikoulusta 
luovuttaa vuokra vapaasti tarvittava huone tilastomatematiikan kursseja varten, sillä 
ehdolla että yhdistys korvaa kurssihuoneen siivouskustannukset ja vastaa kouluhuoneis-
tolle tahi sen kalustolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista (1.3. 659 §). 

Vielä päätettiin valmistavan poikien ammattikoulun aula luovuttaa 30. 9. alkavaa 
Villatehtailijain Yhdistyksen, Vaatetusteollisuuden Valtuuskunnan ja Naistoimittajain 
Kerhon toimesta järjestettävää muotinäytöstä varten. Aula saatiin luovuttaa sillä ehdolla, 
että järjestäjät suorittavat vahtimestarin ja siivoojien palkkiot sekä vastaavat mahdolli-
sista vahingoista (Khn jsto 19. 9. 6 373 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti, että kauppa- ja teolli-
suusministeriön ammattikasvatusosaston toimeenpaneman opettajakurssin yhdelle oppi-
laalle saatiin myöntää oikeus käytännölliseen harjoitteluun valmistavassa tyttöjen 
ammattikoulussa, sillä ehdolla että koululle ei aiheudu järjestelystä taloudellisia kustan-
nuksia. Ammattiopetuslaitosten johtokunnan asiaa koskeva kirjelmä päätettiin lähettää 
kauppa- ja teollisuusministeriölle (5. 12. 3 342 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että ammattiopetuslaitosten johtokunnan tekemä 
päätös, joka koski kauppa- ja teollisuusministeriölle lähetettävää ilmoitusta siitä, että 
valmistava tyttöjen ammattikoulu olisi halukas järjestämään laboratoriokoulutuksen, 
saatiin panna täytäntöön, mutta että kirjelmä olisi lähetettävä kaupunginhallituksen 
välityksellä ja siinä otettava huomioon laboratoriokomitean antamassa lausunnossa 
esitetyt mielipiteet (27. 9. 2 592 §). 

Valmistavaan tyttöjen ammattikouluun päätettiin hankkia trikookoneet, joiden maksa-
miseen saatiin käyttää 519 273 mk koulun v:n 1955 kaluston hankintamäärärahasta (19. 1. 
179 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin suorittamaan Kansakoulukatu 3:ssa olevan 
valmistavan tyttöjen ammattikoulut aion korjaus- ja muutostyöt käyttämällä tarkoituk-
seen enintään 19.5 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talo-
rakennukset ko. tarkoitusta varten merkitystä määrärahasta (5. 7. 2 021 §). 

Posti- ja lennätinhallituksen lennätinteknilliselle osastolle päätettiin ammattikoulu-
talosta, Kansakoulukatu 3, vuokrata luokkahuone n:o 13 ajaksi 1.12. 1955 — 31.5. 1956. 
Vuokraajalla oli oikeus käyttää opettajanhuonetta ja oppilaiden WC:tä kahdessa kerrok-
sessa. Vuokraan, joka oli 12 000 mk kuukaudessa, sisältyi korvaus lämmöstä, valosta 
ja siivouksesta sekä yhteisten tilojen käytöstä. Vuokraajan oli vuokraaikana vastattava 
huoneistolle tai kalustolle aiheuttamistaan vahingoista. Vuokrasopimus päättyy ennen 
31. 5., jos kaupunki ryhtyy sitä ennen suorittamaan korjauksia ko. huoneistossa 
(12. 1. 99 

Työntutkijain Kilta -nimiselle yhdistykselle päätettiin Kansakoulukadun ammatti-
koulutalosta luovuttaa korvauksetta luokkahuone kertomusvuoden helmikuun aikana 
11 iltana neljäksi tunniksi illassa, sillä ehdolla että yhdistys korvaisi vahtimestarin kulut 
ja vastaisi mahdollisista vahingoista (Khn jsto 15. 2. 5 265 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 18 100 mk yhden opetta-
jan ja yhdeksän oppilaan osallistumista varten Tampereella 24. 3. pidettäviin henkisiin 
kilpailuihin. Myönnetty määräraha saatiin suorittaa opett. Gunnel Lindbergille, jonka 
tuli aikanaan tehdä tili määrärahan käytöstä (Khn jsto 29. 2. 5 360 §). Myöhemmin 
yleisjaosto hyväksyi annetun tilityksen (Khn jsto 30. 5. 5 894 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 30000 mk tilitystä vastaan kahden opet-
tajan ja 16 oppilaan osallistumista varten Suomen ammattikoulujen urheiluliiton talvi-
kisoihin Haminassa 2. — 3. 3. (Khn jsto 29. 2. 5 359 §). 

Kotitalouslautakunnan toimiston kotitalousneuvonnan tarkastajan virka päätettiin 
julistaa haettavaksi virkasäännön 4 §:ssä määrätyllä tavalla (15. 3. 877 §). 

Mainittuun virkaan valittiin ja nimitettiin sittemmin käsityönopettaja Irja Grotenfelt 
1. 6. lukien (17. 5. 1 500 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kotitalouslautakunnan päätös 200 mk:n suuruisen 
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kurssimaksun perimisestä käsityökurssien oppilailta kertomusvuoden alusta saatiin 
panna täytäntöön (16. 8. 2 168 §). 

Kotitalouslautakunnan esitettyä, että Herttoniemessä laajennettaisiin kotitaloudellis-
ta opetustoimintaa kaupunginhallitus päätti, ettei asia antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että kiinteistölautakuntaa kehotettaisiin korttelin n: o 43124 käyttöä suun-
niteltaessa ottamaan huomioon ko. opetustilojen tarve (15. 3. 873 §). 

Talossa Mäkelänkatu 86 olevaan opetus- ja perhepesulaan päätettiin v. 1957 hankkia 
pesukone silloin käytettävissä olevilla kaluston hankintamäärärahoilla (22. 11. 3 191 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kaupunkiliiton toimistolle, että kaupunki lähet-
täisi kahdeksan osanottajaa kotitalouslautakuntien suhdetoimintakursseille 3 . — 5 . 1 . 
1957. Samalla kehotettiin kotitalouslautakuntaa tekemään yleisjaostolle esitys kurssien 
osanottajista sekä tarkoitusta varten tarvittavasta määrärahasta, jolloin oli otettava 
huomioon, että kaupungin lähettämät osanottajat eivät tule käyttämään kurssipaikalla 
tarjottavaa täysihoitoa (13. 12. 3 418 §). 

Lastentarhat. Kaupunginhallitus päätti järjestelytoimiston lastentarhoissa suoritta-
masta rationalisoinnista laatiman selostuksen johdosta, jo suoritetut toimenpiteet huo-
mioon ottaen, kehottaa lastentarhain lautakuntaa ryhtymään lastentarhain toimistossa 
suoritettavien kokeilujen jälkeen kirjaamismenetelmän yksinkertaistamiseen, jos siihen 
osoittautuisi olevan aihetta, sekä tekemään esityksen siitä olisiko yksi tp. toimistoapulai-
sen virka jatkuvasti tarpeellinen. Edelleen tulisi lautakunnan laatia ehdotus leikkipuisto-
ja kesäleikkitoimintaa koskevaksi työjärjestykseksi sekä tehdä esitys leikkipuistoja varten 
tarvittavasta henkilökunnasta (30. 8. 2 308 §). 

Lastentarhain lautakunnan sihteerin palkkio päätettiin korottaa 1.5. lukien 9 000 
mkrksi kuukaudessa (17. 5. 1 501 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastentarhain lautakunnan 1.1. alkaen suoritta-
maan lastentarhain harjoittelijoille 80 mk:n tuntipalkan mukaan määräytyvän kuukausi-
palkan, siten että sanottu kuukausipalkka saatiin vuoden harjoittelun jälkeen korottaa 
84 mk:ksi. Tuntipalkkoihin saatiin 1. 7. lukien suorittaa 5 %:n korotus (23. 2. 584 §). 

Myöhemmin myönnettiin mainituille harjoittelijoille ajalta 1.4. — 30.6. erillisenä 
palkankorotuksena 1 600 mk kuukaudessa samoin edellytyksin kuin viranhaltijoillekin, 
1. 7. lukien saatiin heille suorittaa 94:52 mk:n tuntipalkan mukaan määräytyvä 18 905 
mk:n kuukausipalkkana yhden vuoden harjoittelijana olon jälkeen 98:84 mk:n suuruisen 
tuntipalkan mukaan määräytyvä 19 770 mk:n kuukausipalkka (9. 8. 2 137 §). 

Lastentarhain toimistoon päätettiin palkata tp. toimistoapulainen ao. määrärahoja 
käyttäen (22. 11. 3 190 §) 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lastentarhain lautakunnalle ja palkkalautakun-
nalle, ettei sillä ollut huomauttamista sen johdosta, että lastentarhanjoht. Greta Gahrn-
bergin viran hoito hänen sairautensa aikana ja siitä johtuvat muut järjestelyt suoritet-
taisiin palkkalautakunnan ehdottamalla tavalla (25. 5. 1 593 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä eri lastentarhojen viranhaltijain virka-asunnot 
lastentarhain lautakunnan esityksen mukaisesti (17. 5. 1 503 §, 7. 6. 1 767 §, 20. 9. 
2 499 §, 8. 11. 3008,3009 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä 
ylittäen, myönnettiin 50 000 mk Hakaniemen lastentarhan ja -seimen korjauskustannuk-
sia varten. Samalla kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1957 talousarvio-
ehdotukseensa 570 000 mk ko. lisähuoneiston vuokrakustannuksia varten (4. 10. 2 653 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 400 000 mk kaupungin osallistumista varten enintään puolella talossa IV linja 14 
Touhula-nimisen lastentarhan käytössä olevan kattoterassin korjauskustannuksia varten 
(19.4. 1 217 §). " . 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
3. 6 mmk Rajasaarenkatu 2:ssa sijaitsevan lastentarhahuoneiston muutos- ja korjaustöiden 
suorittamista varten (28. 3. 1 020 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 250 000 mk Kotikallion lastentarharakennuksen vesi- ia 
viemärijohtojen osittaista uusimista varten (29. 11. 3 248 §)„ 

Oulunkylän lastentarhatalon rakentamista varten kaupunginhallitus päätti ehdolli-
sesti merkitä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa 9 mmk (28. 6. 1 938 §). 
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Vielä kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Alli Pulkan ko. lastentarhataloa varten laati-
mat 6. 8. päivätyt pääpiirustukset (20. 9. 2 504 §). 

Vartiokylään ja Mellunkylään perustettavaa lastentarhaa varten päätettiin vuokrata 
Mellunkylässä sijaitsevan Linäker-nimisen puutarhatilan päärakennus, lukuunottamatta 
rakennuksen yläkerrassa olevaa kesäkäyttöistä huonetta, joka oli jätettävä rakennuksen 
omistajan varastoksi, 50 000 mk:n kuukausivuokrasta sekä muuten kiinteistölautakunnan 
hyväksymillä vuokraehdoilla. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöjen 
pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 170 000 mk sähkölieden ja lämminvesivaraajan 
asentamista sekä tarpeellisten korjaustöiden suorittamista varten mainitussa huoneistossa 
(28. 3. 1 022 §). 

Etelä-Kaarelan lastentarhan perustamista varten päätettiin rak. mest. Tuukka Liipo-
lalta vuokrata hänen omistamastaan kiinteistöstä Maavallintie 17 lastentarhan käyttöön 
tarpeelliset tilat. Em. määrärahoista myönnettiin 125 000 mk ko. rakennuksen korjaus-
töitä sekä sähkölieden hankkimista varten, sillä edellytyksellä että kaupunginvaltuusto 
päättää perustaa mainitun lastentarhan (1. 11. 2 942 §). 

Pukinmäen lastentarhan perustamista varten kaupunginhallitus päätti kehottaa kiin-
teistölautakuntaa varaamaan rakennuksen Erkki Melartinintie 7—9 lastentarhakäyttöön, 
siten että rakennuksen alakerta voitaisiin luovuttaa viimeistään 1. 8. ja sen yläkerta sen 
jälkeen, kun maatalousosastolle olisi hankittu uusi toimistohuoneisto. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa lastentarhain lautakuntaa tekemään viipymättä ehdotuksen ja 
tarpeellisen kustannusarvion lastentarhan perustamisesta Pukinmäelle. Vielä kaupungin-
hallitus päätti myöntää kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 250 000 
mk mainitun rakennuksen korjaamista varten (25. 5. 1 594 §). 

Kotikallion lastentarhan erään osaston toiminnan keskeyttämistä koskeva lastentar-
hain lautakunnan ilmoitus merkittiin tiedoksi (4. 10. 2 652 §). 

Kaartintorpan lastentarhan yksi osastohuone ja pihamaa päätettiin 27. 5. luovuttaa 
Munkkiniemen Nuorisotalon Kannatusyhdistyksen käytettäväksi, sillä ehdolla että las-
tentarhan alueella toimeenpantavien tilaisuuksien ja toiminnan yhteydessä ei perittäisi 
mitään maksuja ja että kaupungille mahdollisesti aiheutuneet kustannukset ja vahingot 
korvattaisiin yhdistyksen toimesta sekä että lastentarhan alueelle ei sijoitettaisi sellaisia 
leikkilaitteita, jotka myöhemmin ehdotettaisiin kaupungin lunastettavaksi. Samalla kau-
punginhallitus päätti, ettei lastentarhahuoneistossa saanut mainittujen tilaisuuksien 
aikana suorittaa kaitafilmiesityksiä (17. 5. 1 508 §). 

Leikkikenttätoiminta. Leikinohjaajien työvuorojen määrääminen päätettiin siirtää 
leikkipuistotoimintaa koskevan työjärjestyksen vahvistamisen yhteydessä tapahtuvaksi 
(23. 2. 548 §, 7. 6. 1 770 §). 

Kaupunginhallitus päätti periaatteessa hyväksyä kokovuotisen leikkikenttätoiminnan 
järjestämisen Mannerheimintie 81—83:n kohdalla olevalla alueella ja kehottaa lastentar-
hain lautakuntaa v:n 1957 talousarvioehdotukseensa merkitsemään tarkoitusta varten tar-
vittavat määrärahat (3. 5. 1 346 §). 

Lastentarhain lautakunta oikeutettiin 1.7. — 11.8. välisenä aikana yhdistämään 
Vallilan leikkipuiston toiminta Toukolan leikkipuiston toimintaan ja Sepän leikkipuiston 
toiminta Kaivopuiston kesäleikkipuiston toimintaan, siten että yhdistämisen takia vapau-
tunutta henkilökuntaa käytettäisiin lomasijaisina muissa toimintapaikoissa (3. 5. 1 345 §). 

Kööpenhaminalaisen Fröbel-Höjskolan lastentarhaseminaarin oppilaille ja opettajille, 
yhteensä n. 40 henkilölle, päätettiin ilmaiseksi tarjota lastentarhoissa lasten keittoruokaa 
15.—20. 10. välisenä aikana (Khn jsto 10. 10. 6 480 §). 

Lahjoitusrahastojen korkotulojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, ettei C. F. Ekholmin, 
Gustaf Pauligin, Richard Heimbergerin, K. H. Renlundin ja V. von Wrightin rahastojen 
korkovaroja jaeta kertomusvuonna (16. 2. 516, 518 §, 11.5. 1 438 §). 

Avustukset. Vajaaliikkeisten Kunto — Bot för Rörelsehämmade -nimisen yhdistyksen 
anomuksesta kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain lautakunnan käyttämään lasten-
suojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista enintään 450 000 
mk mainitun yhdistyksen perustaman aivovauriolasten lastentarhan toiminnan tuke-
mista varten kertomusvuonna, siten että avustuksena suoritetaan 200 mk Helsingin kau-
punkikuntaan kuuluvaa lasta ja varattua hoitopäivää kohden neljännesvuosittain annetun 
selostuksen mukaan ja sillä edellytyksellä, että lapset sijoitetaan lastentarhaan aivovaurio-
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poliklinikan suosituksesta ja että he ovat älyllisesti normaaleja ja kehityskykyisiä (1.3. 
676 §). 

Sivistystoimi 
Kirjastolautakunnan sihteerille päätettiin suorittaa 1. 9. lukien 6 000 mk:n palkkio 

kuukaudessa. Palkkio saatiin suorittaa kaupunginkirjaston määrärahoista Tilapäiset 
viranhaltijat, tiliä tarvittaessa ylittäen (30. 8. 2 314 §). 

Kaupunginkirjaston taloudenhoitajan virkaan valittiin hakija Uuno Kuokkanen ta-
vanmukaisin ehdoin (5. 12. 3 348 §). 

Lainaajakortisto-osastolle päätettiin 1.8. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuo-
den loppuun palkata toimistoapulainen 11. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Toimisto-
apulaisen kertomusvuoden palkka, enintään 151 800 mk, saatiin suorittaa kaupunginkir-
jaston määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (2. 8. 2 099 §). 

Haagan sivukirjastoon saatiin järjestää työvoimaa tarpeen mukaan joko siirtämällä 
muista kirjastoista tai palkkaamalla tuntipalkkaista henkilökuntaa tai kirjastoharjoitte-
lijoita (26. 4. 1 288 §). 

Lauttasaaren sivukirjaston kaluston työpiirustusten laatimisesta tait. Runar Engblom-
ille suoritettava palkkio 90 500 mk saatiin maksaa kaupunginkirjaston määrärahoista 
Kaluston hankinta (31. 5. 1 674 §). 

Yleisjaosto päätti, että yhteensä 255 602 mk:n suuruiset sakko- ja kirjankorvaussaata-
vat, joita ei ollut saatu perityksi lainaajilta, saatiin poistaa tileistä (Khn jsto 26. 9. 6 397 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastolautakunnan ylittämään kaluston hankin-
tamäärärahaansa 1 mmkilla kaluston hankkimista varten Pukinmäen sivukirjastoon 
(2. 2. 351 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa talorakennusosaston tehtäväksi laatia Lauttasaaren 
sivukirjaston irtaimen kaluston hankintasuunnitelmat yhteistoiminnassa kaupunginkir-
jaston ja hankintatoimiston kanssa. Hankintoja suoritettaessa oli ostettava sarjavalmis-
teisia kalustoja. Kirjaston kiinteiden hyllyjen ja kaappien suunnitteleminen oli annettava 
prof. Sirenin tehtäväksi (1.3. 704 §). 

Ko. huoneiston kalustamista varten saatiin käyttää enintään 1 129 500 mk kaupungin-
kirjaston määrärahoista Kaluston hankinta (21. 6. 1 874 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 300 000 mk sähkövirran muutoksesta aiheutuvien töiden suorittamista varten Kallion 
sivukirjastossa (28. 6. 1 943 §). 

Herttoniemen sivukirjaston kirjastotalon tarve päätettiin ottaa huomioon korttelin 
n:o 43124 lopullista käyttöä suunniteltaessa, joko siten että se saisi oman tontin tai tulisi 
sisältymään rakennuksenosana muihin alueelle rakennettaviin yleisiin rakennuksiin (1.3. 6 9 1 §)' 

Myöhemmin kehotettiin asuntotuotantokomiteaa varaamaan Kiinteistö Oy. Siilitie 
5 -nimisen yhtiön uudisrakennuksesta 236 m2:n suuruinen huonetila Länsi-Herttoniemen 
sivukirjastoa varten (9. 8. 2 147 §). 

Kaupunginmuseon murtohälytyslaitteiden kytkennästä aiheutunut lasku, 8 969 mk, 
saatiin suorittaa Helsingin Puhelinyhdistykselle ja käyttää tarkoitukseen kaupunginhalli-
tuksen yleisiä käyttövaroja (Khn jsto 7. 3. 5 394 §). 

Kaupunginmuseon uudelleen järjestettyjen kokoelmien vuoksi päätettiin järjestää 
1) avajaiset 25. 5. klo 15.00 ja sopia kaupunginorkesterin yhtyeen esiintymisestä ko. 

tilaisuudessa, 
2) esittely museon korjaustöihin ja näytteillepanoon osallistuneille asiantuntija-avus-

tajille 26. 5. klo 11—13 sekä 
3) esittely kaupunginvaltuuston jäsenille 28. 5. klo 19—20. Kahteen viimeksi mainit-

tuun tilaisuuteen saatiin elintarvikekeskukselta tilata kahvitarjoilu. 
Vielä kaupunginhallitus päätti, että 25. 5. tarjottaisiin Kaupunginkellarissa illalliset 

n. 60 kutsuvieraalle. Yleisjaosto oikeutettiin hyväksymään tilaisuuksista aiheutuneet 
laskut (17. 5. 1 481 §). 

Kööpenhaminassa 15. 9.—15. 10. pidettävän Pohjoismaiden pääkaupunginmuseoiden 
yhteisnäyttelyn Helsingin osaston kustannuksia varten myönnettiin 430 000 mk kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista (21. 6. 1 891 §, 23. 8. 2 277 §). 
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Suomen Rakennustaiteen Museon tilitys sille myönnetyn 150 000 mk:n suuruisen avus-
tuksen käytöstä päätettiin hyväksyä (11. 10. 2 694 §). 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa musiikkilautakunnan suo-
rittamaan tp. muusikkoavustajille harjoituksesta 1 100 mk ja esityksestä 1 800 mk ker-
ralta 15. 3. lukien (19. 4. 1 227 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että tp. muusik-
koavustajille saatiin maksaa harjoituksesta 1 150 mk ja esityksestä 1 900 mk kerralta 1.9. 
lukien. Palkkiot saatiin maksaa musiikkilautakunnan määrärahoista Konserttikustannuk-
set, tiliä tarvittaessa ylittäen (4. 10. 2 659 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkio päätettiin 1.1. lukien vahvistaa 11 400 
mk:ksi ja 1.7. lukien 12 000 mk:ksi kuukaudessa (22. 3. 945 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että musiikkilautakunnan alistettu päätös, joka koski kau-
punginorkesterin intendentin, taloudenhoitajan ja kirjastonhoitajan vastaanottoaikoja, 
saatiin panna täytäntöön (15. 3. 832 §, 17. 5. 1 513 §). 

Opetusministeriöltä päätettiin pyytää kaupunginorkesterin valtionavustuksen korot-
tamista, siten että se vastaisi ainakin puolta kaupunginorkesterin käyttämisestä ooppera-
toimintaan aiheutuvista kustannuksista (21. 6. 1 871 §). 

Musiikkilautakunta oikeutettiin allekirjoittamaan Helsingin torvisoittokunta -nimisen 
yhdistyksen ja musiikkilautakunnan välinen jäljempänä mainittu sopimus siten, että sopi-
mus astuu voimaan 1.1. 1957. 

S o p i m u s 
Helsingin kaupunginvaltuuston myöntämän avustuksen turvin yhdistys ylläpitää 

Helsingin soittokuntaa, jonka toiminnan järjestämisestä on sovittu seuraavaa: 
1) kaupungin myöntämä apuraha on nostettavissa samoina aikoina kuin muutkin 

musiikkitoiminnan edistämiseksi myönnetyt kaupungin avustukset, 
2) soittokunnan kapellimestarin j a varakapellimestarin vaalit on vuosittain alistettava 

musiikkilautakunnan vahvistettavaksi. Kapellimestarille ja varakapellimestarille saa 
soittokunta suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan määrää-
män palkan, joka on alistettava musiikkilautakunnan vahvistettavaksi, 

3) soittokunnan johtokunnan on kunkin vuoden huhtikuun 30 p:ään mennessä annet-
tava musiikkilautakunnalle tulo- ja menoarvioehdotuksensa seuraava i toimivuotta var-
ten ynnä vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toiminta- j a tilikerto-
muksensa, 

4) kaupungin avustus on anottava vuosittain musiikkilautakunnan määräämänä ai-
kana, 

5) soittokunta esiintyy maksutta vuosittain n. 30 ulkoilmakonsertissa sekä mu-
siikkilautakunnan harkinnan mukaan enintään 10 muussa tilaisuudessa. Näistä esityk-
sistä saadaan soittajille maksaa palkkio, joka on korkeintaan puolet voimassa olevasta 
alimmasta muusikkotariffista, 

6) soittokunnalla on muutoin oikeus esiintyä maksua vastaan, 
7) soittokunta huolehtii ja vastaa entisen Helsingin Suojeluskuntapiirin Helsingin 

kaupungille lahjoittamien soittokunnan käytettäviksi annettujen soittimien ja nuotti-
aineiston asianmukaisesta hoidosta ja soittimien korjauskuluista sekä antaa tilikertomuk-
sen yhteydessä selonteon soittimissa ja nuottiaineistossa ehkä tapahtuneista muutoksista. 
Soittokunta on oikeutettu kaupungin myöntämän apurahan puitteissa kartuttamaan soi-
tin- ja nuottivarastoaan, 

8) kaupunki antaa puolestaan soittokunnan käytettäväksi vuokrattoman harjoitus-
sekä soittimien ja nuottiaineiston säilytyshuoneen, 

9) tämä sopimus jatkuu sillä edellytyksellä, että kaupunki myöntää soittokunnalle 
tarpeellisen apurahan kulloinkin kalenterivuoden loppuun, ellei sitä kummaltakaan puo-
lelta irtisanota 20. 8. mennessä. 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, toinen musiikkilautakunnalle ja toinen 
soittokunnalle (29. 11. 3 261 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä esityksen Suomen Pankille, että kaupunginorkesterin 
konserteissa esiintyvien ulkomaalaisten johtajien ja taiteilijoiden esiintymispalkkioiden 
transferoinneissa edelleen sovellettaisiin virallisia valuuttakursseja (2. 2. 352 §). Suomen 
Pankki oli sittemmin ilmoittanut, että pankki voisi myöntää ko. palkkiosiirrot ainoastaan 



120 2. Kaupunginhallitus m 

matkakurssiin. Pankki oli kuitenkin ilmoittanut olevansa suostuvainen ottamaan erilli-
senä harkittavakseen sellaiset tapaukset, joissa voitiin katsoa matkakurssin soveltamisen 
asettavan ulkomaalaisen taiteilijan epäedullisempaan asemaan kuin mitä esiintymissopi-
musta solmittaessa oli edellytetty (22. 3. 942 §). 

Kaupunginorkesteri päätettiin korvauksetta luovuttaa seuraavia tilaisuuksia varten: 
Sibelius-viikon konsertteja varten aikana 9.—17. 6. (17. 5. 1 484 §); Suomen Säveltaiteili-
jain Liiton vuosikonserttia varten 7. 12. (20. 9. 2 507 §) sekä Suomen Kansakoulunopetta-
jani Liiton kulttuuripäivien avajaistilaisuutta varten 3. 1. 1957 (1. 11. 2 920 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginorkesteri saatiin luovuttaa 16. 12. 
järjestettävään Suomen Sairaalalaitoksen 200-vuotisjuhlaan Helsingin Yliopistossa 60 000 
mk:n suuruista korvausta vastaan (1. 11. 2 919 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti Sydäntautiliiton saamaan osan kaupunginorkesterista 
28. 8. yliopistossa pidettävään liiton valistuskampanjan avajaistilaisuuteen. Samalla 
kaupunginhallitus päätti myöntää enintään 100 000 mk yleisistä käyttövaroistaan orkes-
terin johtajalle laskun mukaisen ja jäsenille taksan mukaisen korvauksen suorittamista 
varten (16. 8. 2 178 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat 
avustukset: 25 000 mk Helsingfors Svenska Flickkör -nimiselle kuorolle sen toiminnan 
tukemista varten (4. 1. 36 §); 100 000 mk Sällskapet M. M. -nimiselle mieskuorolle Köö-
penhaminaan tehtävää konserttimatkaa varten (11.5. 1 453 §); 500 000 mk Suomen 
Säveltäjät -nimiselle yhdistykselle Pohjoismaisten Musiikkipäivien järjestämistä varten 
(17. 5. 1517 §); 389 372 mk Suomen Työväen Musiikkiliiton LTudenmaan piirin järjestä-
mien musiikkijuhlien tappion peittämistä varten (17. 5. 1 518 §, Khn jsto 19. 9. 6 372 §); 
100 000 mk Helsingin Työväen Mieskuorolle osallistumista varten Aalborgissa pidettäviin 
laulu- ja soittojuhliin (7. 6. 1 777 §); 200 000 mk Laulu-Miehet -nimiselle yhdistykselle 
Länsi-Saksaan, Sveitsiin ja Itävaltaan tehtävää konseitti matkaa varten (7. 6. 1 778 §, 
20. 9. 2 513 §); 50 000 mk Finlands Svenska Folkdansring -nimiselle yhdistykselle sen 
25-vuotisjuhlien aiheuttaman tappion peittämistä varten (28.6. 1 946 §); 150 000 mk 
Juutalainen laulukuoro -nimiselle yhdistykselle Osloon tehtävää konserttimatkaa varten 
(13. 12. 3 434 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:lta 1955 kertyneet korkovarat 402 000 mk päätettiin 
jakaa seuraavasti: Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimikunta 134 000 mk, Suomen 
Taideakatemia 134 000 mk, Suomen Kirjailijaliitto 67 000 mk ja Finlands Svenska För-
fattarförening 67 000 mk (16. 2. 517 §). 

Ida Ekmanin avustusrahaston apurahojen hakuilmoituksesta aiheutunut lasku 4 994 mk 
päätettiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (Khn jsto 20.6. 6 005 §). 

Alppipuiston ulkoilmanäyttämö. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Toini 
Rauniston laatimat, 10. 3. 1955 päivätyt pääpiirustukset Alppipuiston ulkoilmanäyttä-
möä varten ja kehottaa yleisten töiden lautakuntaa työpiirustuksissa ottamaan huomioon 
että likavedet oli koottava tiiviiseen säiliöön (17. 5. 1 515 §). 

Helsingin Kansanteatteri-Työväenteatteri. Opetus- ja sairaala-asiain johtajan huoneessa 
olleet vanhat ikkunaverhot päätettiin poistaa irtaimistoluettelosta ja luovuttaa korvauk-
setta ko. teatterille (Khn jsto 6. 6. 5 907 §). 

Teatterille kertomusvuodeksi myönnetyn avustuksen ensimmäinen ja toinen erä pää-
tettiin maksaa sille samanaikaisesti (4. 1. 28 §). 

Teatteripäivien aiheuttama tappio, enintään 250 000 mk, päätettiin suorittaa kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista (19. 4. 1 221 §). 

Taide- ja kirjallisuusavustustoimikunnan ilmoitus kertomusvuoden avustusmäärärahan 
jakamisesta merkittiin tiedoksi (17. 5. 1 514 §, Khn jsto 2. 5. 5 696 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 
Kuvaamataidetoimikunnan toimintaohjeiden muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti 

muuttaa v. 1954 (ks. s. 139) hyväksymänsä ja v. 1955 (ks. s. 213) muuttamansa Helsingin 
kaupungin kuvaamataidetoimikunnan toimintaohjeiden 3 §:n (1. 3. 645 §, kunn. as. kok. 
n:o 35). 

Jäsenten vaali. Kuvaamataidetoimikunnan puheenjohtajaksi kertomusvuoden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi valittiin kaup. joht. Arno Tuurna ja jäseniksi toim. joht. Janne 
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Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järne-
felt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli keho-
tuksesta valinnut toimikuntaan edustajikseen taidegraafikko Kaarlo Hildenin, kuvanveist. 
Aimo Tukiaisen ja taidemaalari Olavi Valavuoren sekä varalle taidemaalari Yngve 
Bäckin, taidegraafikko Ina Collianderin ja kuvanveist. Johannes Haapasalon. Milloin 
toimikunnassa käsitellään kysymystä julkisten rakennusten kaunistamisesta kiinteillä 
taideteoksilla, on kaupunginjohtajistosta se johtaja, jonka hallintoalaan rakennus kuuluu, 
kutsuttava toimikunnan kokouksiin, joissa hänellä on puhevalta, mutta ei äänioikeutta 
(26. 1. 205 §, 2. 2. 303 §, 1. 3. 644 §). 

Kuvaamataidetoimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta aikana 26.1.—25.2. 
päätettiin apul. kaup. siht. Per-Erik Gustafsille suorittaa 12 500 mk erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot (Khn jsto 23. 5. 5 816 §). 

Kuvaamataidetoimikunnan sihteerille, kansliasiht. Martti Hämesalolle päätettiin sa-
moista määrärahoista suorittaa 120 000 mk ko. sihteerin tehtävien hoitamisesta v:n 1955 
jälkipuoliskolla sekä kertomusvuoden I vuosipuoliskolla (Khn jsto 8. 2. 5 210 §, 22. 8. 
6 240 §). 

Taideteosten osto. Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitus grafiikka-
kilpailun ratkaisemisesta (1. 3. 641 §). 

Grafiikkakilpailun sekä 17. 5. järjestetyn taideteosten tarjontatilaisuuden perusteella 
ostetut taideteokset päätettiin jakaa sairaala virastoon, eri sairaaloihin, nuorisotoimiston 
alaisiin huoneistoihin, kaupunginkansliaan, tilastotoimistoon, verovirastoon, järjestely-
toimistoon, palolaitokseen, huolto virastoon, vanhainkotiin, rakennusvirastoon, satama-
laitokseen ja kaupunginarkistoon. Vielä yleisjaosto päätti, että tait. Anja Konkan pienois-
fresko Maalari ja hänen kissansa, arvo 70 000 mk, oli sijoitettava Haagan sivukirjaston 
huoneistoon. Edelleen yleisjaosto päätti, että jaetut teokset oli merkittävä ao. virastojen 
ja laitosten irtaimistoluetteloihin (31. 5. 1 637 §, Khn jsto 4. 1. 5 006 §, 3. 10. 6 430 §). 

Grafiikkakilpailun yhteydessä suoritetusta ylimääräisestä työstä päätettiin taiteilijoille 
Heikki Niemiselle ja Aukusti Tuhkalle suorittaa 3 600 mk kummallekin erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot (Khn jsto 22.2. 5 280 §). 

Kuvaamataidetoimikunnan julkaisemista sanomalehti-ilmoituksista, toimikunnalle 
suoritetusta konekirjoitustyöstä ja Taidehallin vahtimestareille eri tehtävistä maksetut 
palkkiot, yht. 184 902 mk, päätettiin suorittaa v:n 1955 ja kertomusvuoden em. määrä-
rahoista (Khn jsto 18. 1. 5 101, 5 102 §, 22. 2. 5 281 §, 29. 2. 5 327 §, 23. 5. 5 818 §, 20. 6. 
6 006 §, 2. 8. 6 153 §, 7. 12. 6 734 §). 

Graafisten lehtien kehystämisestä aiheutunut lasku 12 925 mk päätettiin maksaa kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista (Khn jsto 6. 6. 5 916 §) ja em.sekä muiden tau-
lujen kehystämisestä aiheutuneet laskut, yht. 103 915 mk, erinäisiin hallintomenoihin kuu-
luvista määrärahoista Kaluston hankinta (Khn jsto 4. 1. 5 005 §, 16. 5. 5 780 §). 

Vahtimest. Arvi Mujen 13 600 mk:n suuruinen lasku kuvaamataidetoimikunnan toi-
meksiannosta suoritetuista järjestelytöistä päätettiin maksaa kaupunginhallituksen yleisis-
tä käyttövaroista (Khn jsf- 1. 1. 5 007 §). 

Helsinki-mitalia koskeva kilpailu. Samalla kun kuvaamataidetoimikunnan ilmoitus 
Helsinki-mitalia varten järjestetyn kilpailun tuloksesta merkittiin tiedoksi, päätti kau-
punginhallitus oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan suorittamaan kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista seuraavat kilpailussa myönnetyt palkinnot: I palkinto, 75 000 mk, 
tait. Eila Hiltuselle, II palkinto, 50 000 mk, tait. Armas Lähteenkorvalle, I I I palkinto, 
30 000 mk, tait. Heikki Niemiselle. Lunastuspalkinto 20 000 mk myönnettiin seuraaville 
taiteilijoille: Leo Mustonen, Gerda Qvist sekä Ulf Tikkanen (19. 4. 1 204 §). 

Mainittua kilpailua ratkaistaessa kuvaamataidetoimikunnan lisäjäseninä toimineille 
kuvanveistäjille Johannes Haapasalolle ja Erkki Toukolehdolle päätettiin em. määrära-
hoista suorittaa 21 500 mk:n suuruinen palkkio kummallekin (Khn jsto 2. 5. 5 702 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistöviraston viranhaltijat. Kiinteistöviraston päällikkö määrättiin olemaan saa-
puvilla lautakunnan jaostojen kokouksissa (19. 1. 167 §). 


