
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1957 kau-
punginjohtajana f il. maist. Lauri Aho sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtaja 
fil. maist. Eino Waronen, kiinteistöjohtaja Juho Kivistö, teknillinen johtaja dipl. ins. 
Hjalmar Krogius, opetus- ja sairaala-asiainjohtaja varat. Eino Uski sekä kaupungin-
valtuuston valitsemina jäseninä reht. Leo Backman, pankinjoht. Eero Harkia, valtiot, 
kand. Veikko Järvinen, toimitsija Lempi Lehto, os.pääll. Veikko Loppi, rva Hellä Meltti, 
toimitsija Eino Saastamoinen, kaup. joht. Arno Tuurna ja notariaattipääll. Kaj Erik 
Östenson. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä toimi varat. Lars Johanson, apulaiskaupun-
ginsihteereinä varatuomarit Per-Erik Gustafs, Sulo Hellevaara, Seppo Ojala ja Reino 
Parviainen sekä virkaatekevänä varat. Olavi Kaattari, investointisihteerinä fil. tri Veikko 
Halme, koulutuspäällikkönä valtiot, kand. Urpo Ryönänkoski, kansliasihteereinä vara-
tuomarit Martti Hämesalo ja Veikko Viherluoto, kielenkääntäjinä filosofian maisterit Eric 
Blom ja Allan Törnudd sekä kirjaajana varanot. Terttu Hyyrynen. Kaupunginkanslian 
henkilökuntaan kuului lisäksi lääkärintodistusten tarkastaja, kanslianotaari, kirjanpitäjä, 
2 kanslistia, kielenkääntäjän apulainen, 14 toimistoapulaista, 3 puhelunvälittäjää, 4 vahti-
mestaria ja 2 autonkuljettaja-vahtimestaria. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston henkilökuntaan kuuluivat kaupunginlakimies 
Einar Cavonius, kaupunginasiamies Erik Elfvengren, apulaiskaupunginasiamies Kaarle 
Makkonen, apulaisasiamies Jarl-Erik Kuhlefelt, lainoppineet avustajat Orjo Marttila, 
Pekka Sormunen ja Kurt Söderholm, kirjaaja Taimi Rauntio, 2 toimistoapulaista ja vahti-
mestari. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 53 ja sen yleis jaostolla 49 kokousta. Pöytä-
kirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 11 417, siitä kaupunginhallituksen yleisten kokous-
ten 3 530 ja sen yleisjaoston 7 887, mistä verotusasiakirjeitä 6 015. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen kokoukset ym. Kaupunginhallitus päätti kokoontua kokouksiinsa 
kertomusvuonna torstaisin klo 15 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Yleisjaoston 
kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin klo 15. Veroasiain käsittelyä varten päätettiin 
kokoontua perjantaisin klo 8.3 0. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kokouksista oli 
kuulutettava sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla sekä että kokouksissa kul-
loinkin pidetty pöytäkirja pidetään kaupunginkansliassa yleisesti nähtävänä kokousta 
seuraavana kahdeksantena päivänä sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien 
päätösluettelot lauantaisin (10. 1. 139 §). 

Vakuusasiakirjain tarkastus. Kaupunginhallitus päätti valita jäsenet Lehdon, Lopin 
ja Tuurnan kertomusvuodeksi tarkastamaan vähintään kahdesti rahatoimiston hallussa 
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olevat arvopaperit ja vakuudet sekä kaupunginhallituksen hoidossa olevat vakuusasia-
kirjat. Kokoonkutsujaksi määrättiin jäsen Tuurna (10. 1.143 §). 

Rahatoimiston varain hoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet Harkia ja Meltti 
valittiin rahatoimiston varojen hoidon tarkastajiksi kertomusvuodeksi, jolloin heidän oli 
suoritettava myös rahatoimiston kassojen tarkastus vähintään kerran (10. 1. 142 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen kaupungin hallintoelimiin. K a u p u n -
ginhallituksen edustajiksi valittiin kertomusvuodeksi rahatoimenjohtaja huoltolautakun-
taan ja sen hallintojaostoon, Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan, lastensuojelulau-
takuntaan ja lastentarhain lautakuntaan; kiinteistöjohtaja asutuslautakuntaan, kiinteistö-
lautakuntaan ja sen jaostoihin sekä liikennelaitoksen lautakuntaan; teknillinen johtaja 
palkkalautakuntaan, palolautakuntaan, väestönsuo j elulautakuntaan, yleisten töiden 
lautakuntaan, satamalautakuntaan ja sen jaostoihin sekä teollisuuslaitosten lautakun-
taan; opetus- ja sairaala-asiain johtaja terveydenhoitolautakuntaan, sairaalalautakun-
taan, nuorisotyölautakuntaan> suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan ja kirjasto-
lautakuntaan; jäsen Backman ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan ja ruotsin-
kielisen työväenopiston johtokuntaan; jäsen Harkia oikeusapulautakuntaan ja suomen-
kielisen työväenopiston johtokuntaan; Järvinen huoltolautakunnan korvaus jaostoon, 
kunnalliskodin ja työtupien johtokuntaan, lastensuojelulautakunnan suojelukasvatus-
osastoon, äitiysavustus- ja perhelisäjaostoon, elatusapujaostoon, lastenkotien johtokun-
taan ja koulukotien johtokuntaan; jäsen Lehto ammattiopetuslaitosten johtokuntaan ja 
kotitalouslautakuntaan; jäsen Loppi lastensuojelulautakunnan lastenhuolto jaostoon ja 
musiikkilautakuntaan; j äsen Meltti huoneen vuokralautakuntien keskuslautakuntaan, 
raittiuslautakuntaan ja museolautakuntaan; jäsen Saastamoinen huoltolautakunnan irto-
laishuolto jaostoon ja alkoholistihuolto jaostoon; jäsen Tuurna työn välityslautakuntaan, 
urheilu- ja retkeilylautakuntaan ja sen jaostoihin sekä työllisyyslautakuntaan; jäsen 
Östenson teurastamolautakuntaan ja elintarvikekeskuksen lautakuntaan (10. 1. 140 §). 

Laskujen hyväksyminen. Kaupunginsihteeri Lars Johanson tai hänen estyneenä olles-
saan apulaiskaupunginsihteerit Sulo Hellevaara tai Per-Erik Gustafs oikeutettiin v:n 1958 
aikana hyväksymään kaupunginkanslian käytettävissä olevilta tileiltä maksettavat laskut 
ja maksuasiakirjat sekä lisäksi laskut ja maksuasiakirjat, jotka kaupunginkanslialla erik-
seen annetun määräyksen mukaan on yleis jaoston puolesta oikeus hyväksyä. Samalla 
yleisjaosto päätti oikeuttaa kaupunginkanslian hyväksymään 

1) kaupunginhallituksen käytettävissä olevista varoista maksettavat kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen yleis jaoston päätöksiin perus-
tuvat kaupungin matkustussäännön mukaan suoritettavat matkalaskut, 

2) kaupunginhallituksen komiteatililtä kaupungin luottamusmiesten palkkiosäännön 
mukaan suoritettavat kokouspalkkiot ja korvaukset konekirjoitustyöstä, 

3) kaupunginhallituksen käyttövaroista kaupunginvaltuuston jäsenten kotiinkulje-
tuksista aiheutuvat kuljetuslaskut, 

4) elintarvikekeskuksen enintään 50 000 mk:n suuruiset laskut, jotka perustuvat joko 
kaupunginhallituksen tai yleisjaoston asiassa aikaisemmin tekemiin periaatepäätöksiin. 

Lisäksi yleisjaosto päätti oikeuttaa 
toim.pääll. Alpo Salon tai hänen estyneenä ollessaan työntutkimusins. Tuure Lehdon 

hyväksymään v:n 1958 aikana järjestelytoimiston käytettävissä olevilta tileiltä maksetta-
vat laskut ja muut maksuasiakirjat, sekä 

kaupunginkanslian kirjaajan tai hänen estyneenä ollessaan apulaiskirjaajat kuittaamaan 
v:n 1958 aikana kansliaan saapuvan arvopostin (khn jsto 16. 1. 5 099 §, 27. 12. 6 837 §). 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntien yhteistyö. Aikaisempaa menet te ly-
tapaa noudattaen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaikille hallintoelimille, että niiden 
on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, lähetettävä esitys-
listansa kaupunginjohtajalle, ao. apulaiskaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukseni 
edustajalle. Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on varmennettu jäljennös kokoukseni 
pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle. Ellei 
pöytäkirja jostakin erityisestä syystä ole valmistunut em. ajassa, on esityslistaan liittyvä, 
päätösluettelo sanotussa ajassa toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupungin-
johtajalle. Pöytäkirjan valmistuttua on jäljennös siitä viipymättä toimitettava mainituille 
henkilöille. Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja päätösluettelot on toi-
mitettava kaupunginkanslian kirjaamoon. Kaupungin hallintoelinten tulee tehdä piätös 
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pöytäkirjojensa tarkistusta vasta ja kokousa joistaan sekä ilmoittaa hankintatoimistolle 
kokousajoista asianmukaisen yhteiskuulutuksen laatimista varten (10. 1. 141 §). 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo tarkas-
tettiin (19. 9. 2 495 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan sijaisena hänen 
estyneenä ollessaan toimii kiinteistöjohtaja, kiinteistöjohtajan sijaisena opetus- ja sairaa-
la-asiain johtaja, rahatoimenjohtajan sijaisena kaupunginjohtaja, opetus- ja sairaala-
asiain johtajan sijaisena teknillinen johtaja ja teknillisen johtajan sijaisena rahatoimen-
johtaja. Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa toimii kaupunginhallituksen puheenjohta-
jana kokouksessa saapuvilla oleva virassa vanhin apulaiskaupunginjohtaja (10. 1. 138 §). 

Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja kaupunginsihteeri oikeutettiin käyttä-
mään kaupungin virastojen ja laitosten henkilöautoja tarvittaessa myös yksityisluontoisiin 
henkilökuljetuksiin, sillä edellytyksellä että ao. korvaavat kaupungille auton käytöstä 
aiheutuvat välittömät lisäkustannukset. Yksityisluontoinen ajo on merkittävä ajokirjaan 
ja voidaan bensiinin lisäkulutuksesta aiheutuvat kustannukset laskuttaa neljännesvuosit-
tain ajokir jaan merkittyjen ajokilometrien ja auton arvioidun keskimääräisen bensiinin-
kulutuksen perusteella soveltaen ao. viraston tai laitoksen bensiinistä kulloinkin suoritta-
maa yksikköhintaa (13. 6. 1 806 §). 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomat vahvistettiin ja heidän 
sijaisensa määrättiin (25. 4. 1 268 §, 27. 6. 1 908 §). 

Kaupunginkanslia. Merkittiin tiedoksi, että apul. kaup. siht. Torsten Törnblom oli 
estynyt hoitamasta virkaansa kertomusvuoden aikana, jolta ajalta hänelle ei suoriteta 
palkkaa. Hänen sijaisekseen sanotuksi ajaksi määrättiin edelleen palkkalautakunnan sih-
teeri Olavi Kaattari hoidettavan viran mukaisella palkalla. Palkkalautakuntaa keho-
tettiin myöntämään varat. Kaattarille palkatonta virkavapautta sanotuksi ajaksi (3. 1. 
55 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti myöntää hallintoneuvos Törnblomille eron 
apulaiskaupunginsihteerin virasta 21. 2. lukien ja samalla julistaa avoimeksi tulleen apu-
laiskaupunginsihteerin viran haettavaksi, hakuaika 30 päivää (21. 2. 643 §). 

Virkaan valittiin sittemmin varat. Pentti Lehto ja vaali vahvistettiin nimityksellä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että varat. Kaattarille 3. 1. annettu määräys apulais-
kaupunginsihteerin viran väliaikaisesta hoitamisesta lakkaisi 31. 8. lukien (23. 5. 1 550 §, 
6. 6. 1 703 §). 

Varat. Kaattari päätettiin ajaksi 1.9. — 31. 10. palkata apulaiskaupunginsihteeriksi 
36. palkkaluokan mukaisella palkalla. Palkan maksamiseen saatiin käyttää kaupungin-
hallituksen yleisiä käyttövaroja (14. 8. 2 180 §, 3. 10. 2 631 §). 

Fil. tri Veikko Halme määrättiin toistaiseksi ja kauintaan 31.8. saakka toimimaan kau-
punginkanslian tp. investointisihteerinä (khn jsto 9. 1.5 049 § , 6 . 2 . 5 2 1 0 § , 5 . 6 . 5 834 §). 

Merkittiin tiedoksi, että palkkalautakunta oli oikeuttanut kaupunginkanslian kielen-
kääntäjän, fil. maist. Allan Törnuddin pysymään virassaan 30. 6. 1958 saakka, vaikka 
hän oli saavuttanut eroamisiän jo 21. 11. 1956 (khn jsto 17. 4. 5 569 §, 15. 5. 5 692 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että ko. virkaan saatiin, sitä haettavaksi julista-
matta, nimittää 1.1. 1958 lukien kaupunginkanslian tp. kielenkääntäjä fil. maist. Eric 
Blom tavanmukaisilla ehdoilla. Yleis jaosto vahvisti myöhemmin ko. nimityksen ja totesi 
samalla, että fil. maist. Törnudd siirtyisi 1.1. 1958 lukien hoitamaan kaupunginkanslian 
ylikielenkääntäjän virkaa (31. 10. 2 892 §, khn jsto 20. 11.6 632 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 1.1. 1958 lähtien saatiin kaupunginkansliaan palkata 
32. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva tiedotuspäällikkö, jonka pätevyys-
vaatimuksena on hyvä kokemus ja perehtyneisyys sanomalehtialaan tai suhde- ja tiedoi-
tustoimintaan sekä englannin-, saksan- tai ranskankielen tyydyttävä suullinen ja kirjalli-
nen taito (6. 6. 1 701 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita ja nimityksellä vahvistaa tp. koulutuspäällikkö Urpo 
Ryönänkosken vaalin koulutuspäällikön virkaan 1.1. 1958 lukien (27. 6. 1 901 §, 10. 10. 
2 710 §). . . . . 

Kaupunginkanslian kanslianotaariksi valittiin kanslisti Kirsti Hoppu (khn jsto 2. 5. 
5 614 §, 8. 5. 5 653 §); kirjanpitäjäksi kanslisti Sirkka Asteljoki (khn jsto 23. 1.5 129 §, 
6. 2. 5 203 §); kanslistin virkaan Mirjam Kärkinen (17) (17. 4. 1 203 §, 25. 4. 1 267 §); 
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toimistoapulaisen virkaan Ellen Serho (15) (klm jsto 22. 5. 5 738 §, 5. 6. 5 826 §) ja Anna-
Liisa Kalervo (14) (klm jsto 19. 6. 5 917 §, 26. 6. 5 968 §). 

Vielä päätettiin kaupunginkansliaan palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat: 
osastosihteeriksi hovioik. ausk. Harri Sormanen (26) ajaksi 1. 10. — 31. 12. (khn jsto 25. 9. 
6 319 §); toimistoapulaisiksi Kyllikki Kurttila (14) ajaksi 12. 8. — 31. 12. (16. 5. 1 484 §, 
khn jsto 22. 5. 5 728 §}, Anna-Liisa Kontiola (12) ajaksi 12.—26. 2. ja 1.7. — 31. 8. 
kokopäivätyöhön ja ajaksi 1.9. — 31, 12. puolipäivätyöhön (khn jsto 13. 2. 5 244 §, 2. 5. 
5 606 §, 4. 12. 6 724 §), Raili Kurri (12) ajaksi 1. 7. — 31. 12. (khn jsto 2. 5. 5 606 §) ja 
kirjaamoapulaiseksi Riitta Saarinen (3) 15. 1. 1958 toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kuu-
deksi kuukaudeksi (khn jsto 18. 12. 6 796 §). 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti päätettiin kaupunginkansliassa kuukausi-
palkalla työsopimussuhteessa olevien lähettien Karl Brandersin ja Seppo Nymanin 
palkat tarkistaa ja suorittaa heille 3. palkkaluokan palkkaa vastaava palkka, josta kuiten-
kin oli vähennettävä 800 mk (28. 2. 725 §, khn jsto 13. 3. 5 368 §). 

Kaupunginkanslian esityksestä yleis jaosto päätti palkkalautakunnalle esittää että 
kaupunginsihteerin virka siirrettäisiin 38. palkkaluokasta 40. palkkaluokkaan, apulais-
kaupunginsihteerin virat 35. palkkaluokasta vähintään yhtä palkkaluokkaa korkeammak-
si, järjestelytoimiston toimistopäällikön virka 35. palkkaluokasta 37. palkkaluokkaan ja 
12. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen virka 14. palkkaluokkaan. Samalla 
yleis jaosto päätti esittää palkkalautakunnalle, että kaupunginlakimiehen virka siirrettäi-
siin 37. palkkaluokasta 39. palkkaluokkaan ja kaupunginasiamiehen virka 35. palkkaluo-
kasta 36. palkkaluokkaan (khn jsto 2. 1. 5 010 §). 

Kaupunginsihteerin ja apulaiskaupunginsihteerien vuosilomat vahvistettiin ja heidän 
sijaisensa määrättiin (khn jsto 8. 5. 5 662 §, 31. 5. 5 776 §, 6. 11. 6 582 §). 

Invest, siht. Veikko Halmeelle päätettiin vuosilomakorvauksena suorittaa yht. 
38 858 mk kaupunginkanslian määrärahoista Vuosilomakustannukset (khn jsto 30. 10. 
6 522 §). 

Eräille viranhaltijoille myönnettiin sairauslomaa heidän esittämiensä lääkärintodistus-
ten perusteella. 

Lääkintöneuvos Atle Malille myönnettiin palkatonta virkavapautta yhden kuukauden 
ajaksi 22. 7. lukien ja hänen viransijaisensa määrättiin (khn jsto 19. 6. 5 921 §). Samaten 
myönnettiin palkatonta virkavapautta kanslisti Gunborg Vaalalle ajaksi 28. 6. — 6. 7. 
(khn jsto 24. 4. 5 585 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kansliasihteeri Veikko Viherluodolle oli myönnetty oikeus 
asua kaupungin ulkopuolella v:n 1958 loppuun (khn jsto 16. 1.5 084 §). 

Merkittiin tiedoksi, että palkkalautakunta oli myöntänyt 2 000 mk:n pikakirjoituslisän 
toim. apul. Mirjam Kärkiselle ajaksi 1.3. — 31. 12. (khn jsto 6. 3. 5 335 §). 

Kaupunginkanslian eräät viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä ylittäen 200 
tunnin määrän (khn jsto 23. 1. 5 130 §, 10.4.5 529 §, 1 .8 .6025 § ,16 .10 .6434 §, 13.11. 
6 592 §, 4. 12. 6 729 §, 18. 12. 6 797, 6 824 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginkanslian vahtimestarille Edmund Niemu-
ralle sekä autonkuljettaja-vahtimestareille Nils Grönholmille ja Onni Toloselle saatiin 
1.1. lukien suorittaa 5 000 mk:n palkkio kuukaudessa auton hoidosta aiheutuvasta yli-
määräisestä työstä. Palkkio saatiin suorittaa kaupunginkanslian määrärahoista Muut 
palkkamenot (10. 1. 152 §). 

Koulutuspäällikkö Urpo Ryönänkoski oikeutettiin tavanomaisin ehdoin käyttämään 
omaa autoaan virka-ajoihin 15. 3. 1957—15. 3. 1958 välisen ajan (14. 3. 890 §). 

Prof. Zaida Eriksson-Lihriltä päätettiin ostaa Chevrolet-merkkinen henkilöauto 
BO-722 1.6 5 mmk:n hinnasta. Kauppahinnan maksamiseen saatiin käyttää kaupungin-
kanslian määrärahoja Autojen osto (khn jsto 26. 6. 5 969 §, 4. 7. 5 994 §). 

Kaupunginkanslian Vauxhall-merkkinen henkilöauto BG-850 päätettiin maalauttaa 
Y. Tangin automaalaamossa mustaksi, siten että kaupunki suorittaa maalauksesta 25 000 
mk kaupunginkanslian määrärahoista Autokulut ja Oy. Strömberg Ab. loput, eli 14 000 
mk (khn jsto 16. 10. 6 456 §). 

Muotokuvat. Kaupunginhallitus päätti valtuuston pitkäaikaisen puheenjohtajan Lauri 
Ahon erottua ko. luottamustoimesta, että hänestä maalautettaisiin jollakin kotimaisella 
taiteilijalla muotokuva. Taiteilijan ehdottaminen annettiin kaupunginjohtaja Ahon 
tehtäväksi (21. 2. 658 §). 
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Myöhemmin päätettiin taiteilija Tuomas von Boehmille suorittaa 300 000 mk kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista palkkiona kaupunginjohtaja Ahon muoto-
kuvan maalaamisesta (khn jsto 16. 10. 6 447 §, 12. 12. 6 756 §). 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan anottua saada jäljentää kansleri Antti Tulenheimon 
muotokuva yleis jaosto päätti, että yhtiölle myönnetään oikeus jäljennyttää korvauksetta 
kaupunginjohtajan virkahuoneessa oleva taiteilija W. Thomen maalaama kansleri A. Tu-
lenheimon muotokuva, sillä ehdolla että yhtiö korvaa taiteilija Thomen perikunnalle 
tekijänoikeuden loukkauksen mahdollisesti aiheuttamat vahingot, vastaa taulun kulje-
tuskustannuksista ja että yhtiö vakuuttaa taulun kaupungin hyväksi 1 mmk:sta mahdol-
lisen tuhoutumisen tai vahingoittumisen varalta (khn jsto 27. 3. 5 442 §). 

Asiamiestoimisto. Kaupunginhallitus päätti perustaa asiamiestoimistoon 30. palkka-
luokan mukaisella palkalla tp. apulaisasiamiehen viran 1.5. lukien kertomusvuoden 
loppuun. Virkasäännön 11 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus velvoitti päätoimisen 
huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajan JarfcErik Kuhlefeitin siirtymään mainit-
tuun virkaan oikeudella saada henkilökohtaisena etuna palkkansa sen suuruisena kuin 
kaupungin yleisen palkkaluokituksen puitteissa 32. palkkaluokan mukaan kulloinkin 
suoritetaan, huomioon ottaen kuitenkin virkojen palkkaluokituksiin mahdollisesti tehtä-
vät yleiset muutokset (4. 4. 1 091 §). 

Asiamiestoimiston lainoppineen avustajan virkaan valittiin hakija Allon Svanljung 
1.12. lukien tavanmukaisilla ehdoilla (28. 11. 3 202 §). 

Yleisjaosto päätti jatkaa v. 1956 hovioik. auskult. Orjo Marttilalle antamaansa mää-
räystä toimia tp. lainoppineena avustajana kauintaan 31.8. 1958 saakka 27. palkkaluokan 
mukaisella palkalla (14. 2. 580 §, 27. 6. 1 902 §, 22. 8. 2 210 §, khn jsto 9. 1. 5 037 §, 
5. 6. 5 833 §, 14.8.6 138 §). 

Vielä päätettiin rva Ann-Charlotte Träskelin palkata asiamiestoimiston tp. toimisto-
apulaiseksi 12. palkkaluokan mukaisella palkalla ajaksi 23. 4. — 31. 12. puolipäivätyötä 
vastaavalla virka-ajalla (25. 4. 1 265 §). 

Vahtimestari Lars Lindvallille myönnettiin ero asiamiestoimiston vahtimestarin virasta 
16. 7. lukien. Virkaa hoitamaan määrättiin vahtimestari Lars Lönnberg samasta ajan-
kohdasta toistaiseksi ja kauintaan siksi kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin ja virkaan 
valittu ryhtyisi sitä hoitamaan. Virka päätettiin viipymättä julistaa haettavaksi (khn jsto 
19.6.5 911 §, 1.8. 6 029 §). 

Kaupunginlakimies Einar Cavoniuksen vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa 
määrättiin (khn jsto 19. 6. 5 907 §, 4. 7. 5 995 §). 

Eräät asiamiestoimiston viranhaltijat oikeutettiin tekemään ylitöitä 200 tunnin 
enimmäismäärän ylittäen. Samalla merkittiin tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitukset 
suoritetuista ylitöistä (khn jsto 26. 6. 5 964, 5 966 §, 30. 10. 6 524 §, 4. 12. 6 734 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa asiamiestoimiston edustamaan kaupunkia kiinteistöosa-
keyhtiöiden yhtiökokouksissa. Yhtiöiden hallitusten puheenjohtajille hyväksyttiin mak-
settavaksi 3 000 mk:n kuukausipalkkio puheenjohtajan tehtävästä tavanmukaisen kokous-
palkkion lisäksi (khn jsto 30. 1. 5 168 §). 

Investointitoimikunta 

V:ien 1958—1963 sijoitussuunnitelma. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä investointi-
toimikunnan v:ien 1958—1963 sijoitussuunnitelman ja ilmoittaa sen kaikille lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi ja mahdollisuuksien mukaan nouda-
tettavaksi vastaista sijoitustoimintaa suunniteltaessa. Samalla kaupunginhallitus päätti 
kehottaa ko. toimikuntaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tekemään kaupungin-
hallitukselle ehdotuksen investointiohjelman tarkistamisesta (26. 9. 2 570 §, 3. 10. 2 659 §). 

Investointisihteeri Veikko Halmeelle päätettiin suorittaa 30 000 mk:n palkkio kau-
punginkanslian määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat investointitoimikunnan sihteerin 
tehtävien hoitamisesta kertomusvuoden syyskuun aikana (khn jsto 18. 9. 6 280 §). 

Koulutustoimikunta 

Toimikunnan vaali. Kaupunginhallitus päätti valita koulutustoimikunnan puheen-
johtajaksi kaupunginsihteerin sekä jäseniksi huoltotoimen toimitusjohtajan, sairaalatar-
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kastajan, järjestelytoimiston päällikön ja kaupungininsinöörin sekä vtt Backmanin, 
Hakulisen, Loimarannan, Mäkisen ja Saukkosen ynnä opetusneuvos Antero Rautavaaran 
kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi (10. 1. 144 §). 

Opetus- ja luentopalkkiot. Viranhaltijoille järjestettävillä kursseilla päätettiin 1.1. 
lukien suorittaa kaupunginkanslian harkinnan mukaan seuraavan suuruiset opetus- ja 
luentopalkkiot: korjaustunti 420 mk, puheet, alustukset ja esitelmät 3 680 — 4 000 mk, 
luento (erikoisluento) 45 minuuttia 4 600—5 175 mk sekä elo- ja varjokuvien näyttö, 
1 tunti 345 mk (7. 2. 489 §). 

Moottoriajoneuvo-ja tieliikenneasetusta selvittelevä koulutustilaisuus. Yleis jaosto oikeut t i 
koulutustoimikunnan järjestämään virastojen ja laitosten autonkuljettaja-vahtimestareil-
le sekä autonkuljettajille mainitun koulutustilaisuuden 26. 11. nuorisotoimiston kerho-
huoneistossa Pohj. Rautatiekatu 23 (khn jsto 20. 11.6 625 §). 

Johtamistaidolliset neuvottelupäivät Solvallassa. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
kaupunginkanslian suorittamaan neuvottelupäivien osanottajien majoitus- ja muonitus-
kustannukset Solvallassa 15. — 16. 10. käyttäen tarkoitukseen kaupunginkanslian määrä-
rahoja Koulutustoiminta ja ottaen huomioon, että neuvottelupäiviin osallistuisi n. 30 
viranhaltijaa, kustannusten ollessa 700 mk/vrk henkilöä kohti sekä vielä, että kurssien 
osanottajille ei suoritettaisi päivärahoja. Neuvottelupäivien osanottajille oli kaupungin 
kustannuksella järjestettävä Iin ja-autokuljetus Solvallan urheiluopistoon ja sieltä takai-
sin (3. 10. 2 633 §). 

Järjestelytoimisto 

Huoneenvuokratoimistosta, rahatoimistosta ja ulosottovirastosta vapautuvan henkilökun-
nan sijoittaminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaikille virastoille ja laitoksille 
sekä lauta- ja johtokunnille, että vakinaisia ja tilapäisiä toimistoapulaisen tai vastaavia 
virkoja ei saanut toistaiseksi julistaa haettavaksi eikä muuten täyttää, ellei nimittävä 
viranomainen ollut hankkinut järjestelytoimistolta lausuntoa siitä, ettei virkaan ollut 
saatavissa sopivaa henkilöä kaupungin palveluksesta ilman omaa syytään vapautuvasta 
henkilökunnasta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa järjestelytoimistoa siinä 
tapauksessa, että kaupungin palveluksesta vapautuva, vähintään osaeläkkeeseen oikeu-
tettu viranhaltija todetaan voitavan sijoittaa toiseen virkaan, tekemään kaupungin-
hallitukselle esityksen ao. viranhaltijan siirtämiseksi virkasäännön 11 §:n 2 momentin 
mukaan toiseen virkaan (17. 10. 2 779 §). 

Työtapaturma- ja ammattitautikortiston ottaminen käytäntöön. Kaupunginhal l i tus 
päätti hyväksyä järjestelytoimiston esityksen mukaisen kaupungin työtapaturma- ja 
ammattitautikortiston tilastokortin tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain täytän-
töönpanoasetuksen 19 §:ssä edellytetyksi tapaturmaluettelon kortiksi, 

hyväksyä mainitun kortin täyttämistä koskevat ohjeet sekä 
velvoittaa kaikki virastot ja laitokset 1.1. 1958 lukien ottamaan käytäntöön entisten 

käytössä olevien tapaturmaluetteloiden asemesta hyväksytyistä korteista muodostettavan 
kortiston sekä ilmoittamaan ko. kortistojen sijoituspaikat ja kortistonhoitajien nimet 
järjestelytoimiston työturvallisuustarkastajalle (19. 12. 3 438 §). 

Viranhaltijat. Avoinna olleeseen 30. palkkaluokan työntutkimusinsinöörin virkaan 
valittiin ins. Unto Valtanen 1.1. 1958 lukien. Vaali vahvistettiin myöhemmin nimityk-
sellä. Samalla kaupunginhallitus määräsi Valtasen suostumuksensa mukaisesti virkaa 
tekevänä hoitamaan em. virkaa aikana 16. 2. — 31. 12. oikeuttaen hänet saamaan hoidet-
tavan viran mukaisen palkan (7. 2. 491 §, 21. 2. 642 §). 

Vielä päätettiin järjestelytoimistoon palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat, joiden 
palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: työntutkimusteknikon virkaan 
tekn. Jaakko Koskikallio 1. 3. lukien (khn jsto 30. 1. 5 166 §, 6. 2. 5 201 §); reikäkortti-
suunnittelijaksi osastopääll. Erkki Väliaho 16. 3. lukien ja edelleen 16. 6. — 31. 12. väli-
seksi ajaksi vastaavasti 67 500 mk:n ja 70 000 mk:n suuruisella kuukausipalkalla (khn jsto 
6. 2. 5 209 §, 31.5. 5 781 §, khs 23. 5. 1 551 §); toimistoapulaisiksi rva Airi Elfving (12) 
1.3. — 31.12. väliseksi ajaksi puolta virka-aikaa vastaavaksi ajaksi (khn jsto 20. 2. 
5 270 §, 2.5. 5 607 §, 11. 9. 6 235 §), Aliisa Ikola (12) 16. 10. lukien (khn jsto 23.9. 
6 325 §, 23. 10. 6 491 §), rva Dorrit Ollikainen (12) 1. 2. lukien (khn jsto 23. 1. 5 124 §, 
6. 2. 5 202 §); laskuapulainen 1 1/2 kk:n ajaksi, jolloin työhön olisi mahdollisuuksien mu-
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kaari sijoitettava joku huoneen vuokratoimistosta vapautuva toimistoapulainen (khn jsto 
30. 10. 6 528 §). -

Yleisjaosto päätti jatkaa järjestelytoimiston tp. viranhaltijain järjest.ins. Esko Pen-
nasen, toimistötyöntutkija Kurt Nordmanin, lomakesuunnitt. Eero Ekin, työturvallisuus-
tarkastaja Lauri Tarkiaisen ja työntutkija Ilkka Koskisen virkamääräystä kertomusvuo-
den loppuun (khn jsto 2. 1. 5 006 §, 22. 5. 5 724 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot 
myönnettiin 40 000 mk järjestelytoimiston valvonnassa toimivan henkilön palkkaamista 
varten raastuvanoikeuden järjestelykomitean raastuvanoikeudessa ja maistraatissa toimi-
vien kaupunginpal veli jäin työoloista toimeenpanemasta tutkimuksesta kertyneen aineis-
ton käsittelyä varten (khn jsto 27. 11. 6 689 §). 

Tp. toimistoapulaiselle Dorrit Ollikaiselle myönnettiin pyynnöstä éro 16. 8. lukien 
(khn jsto 1. 8. 6 030 §). 

Toim. pääll. Alpo Salon vuosiloma vahvistettiin (khn jsto 8. 5. 5 663 §). 
Merkittiin tiedoksi, että työntutkim. ins. Tuure Lehto, toimistotyöntutkija Kurt Nord-

man ja työntutkim. ins. Unto Valtanen olivat saaneet kutsun reservin kertausharjoi-
tuksiin. Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa ryhtymään kaupunginvaltuuston v. 1953 
(ks. s. 8) tekemän päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin mainituille viranhaltijoille virka-
suhteen perusteella suoritettavan palkan vähentämiseksi valtion kertausharjoituksien 
aikana maksaman reserviläispalkkaa vastaavalla määrällä (khn jsto 19. 6. 5 922 §). 

Eräille järjestelytoimiston viranhaltijoille myönnettiin sairauslomaa heidän esittä-
miensä lääkärintodistusten perusteella (khn jsto 17. 4. 5 559 §, 27. 11. 6 676 §). 

Järjest. ins. Esko Pennaselle myönnettiin hänen anomansa palkaton virkavapaus 
(khn jsto 8. 5. 5 656 §). 

18 huoneen vuokratoimistosta vapautuvan toimistoapulaisen tutkimista varten työ-
terveyslaitoksen soveltuvuuskokeissa myönnettiin 70 000 mk kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 4. 7. 6 004 §, 25. 9. 6 324 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Järjestelytoimisto oikeutettiin tilaamaan v:ksi 
1958 seuraavat aikakauslehdet: Affärsekonomi, Arbetarskyddet, Das Rationelle Biiro, 
Kontorsvärlden, Kunnallistekniikka, Liiketaloudellinen Aikakauskirja, Liiketalous, Øko-
nomisk Virkeombeds Ledelse, Rationalisierung, Reikäkortti, Sairaalatalous, Suomen 
Kunnallislehti, Talouselämä, Tehostaja, Teollisuuslehti ja Zeitschrift fur Organisation 
(khn jsto 30. 10. 6 523 §). 

Huonetilojen lisääminen. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luovuttamaan järjestely-
toimistolle talosta Unioninkatu 20 väestönsuojelutoimiston käytöstä vapautuvat neljä 
huonetta (19. 9. 2 494 §). 

Aloitetoiminta. Aloitetoiminnan kustannukset -nimisestä määrärahasta käytettiin 
kertomusvuonna eri aloitteiden palkitsemiseen yhteensä 773 540 mk. 

Kaupunginhallitus päätti, että aloitteiden käsittelyä varten asetetaan kertomusvuoden 
alusta lukien yksi yhteinen aloitetoimikunta, johon kuuluisi kaupunginhallituksen mää-
räämän puheenjohtajan lisäksi viisi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä'ja kuusi vara-
jäsentä. Jäsenistä tulee yhden edustaa virastojen ja laitosten johtoa, yhden insinööri-
kuntaa, yhden työnjohtajakuntaa, yhden toimistohenkilökuntaa ja yhden työntekijöitä, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa, liikennelaitoksen lautakuntaa ja teollisuuslaitos-
ten lautakuntaa kutakin nimeämään ehdokkaansa virastojen ja laitosten johtoa sekä insi-
nöörikuntaa edustaviksi jäseniksi, Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistystä ja Helsingin 
Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestöä kumpaakin nimeämään ehdokkaansa työnjohtaja-
kuntaa ja toimistohenkilökuntaa edustaviksi jäseniksi sekä Helsingin Kunnantyöntekijäin 
Keskusjärjestöä ehdokkaansa työntekijöitä edustavaksi jäseneksi (7. 2. 488 §). 

Aloitetoimikunnan puheenjohtajaksi määrättiin kaup. ins. Walter Starck, varalle työ-
pääll. Esko Toivola sekä varapuheenjohtajaksi kaasulaitoksen toim. joht. Aatu Pöntys, 
varalle dipl'. ins. Oma Martola sekä jäseniksi insinöörikunnan edustajana ins. Kalevi Mark-
kanen, varalle ins. Unto Pakkala, työnjohtajakunnan edustajana teknikko Mauno Malm 
(KV), varalle teknikko Helge Nieminen (KT), toimistohenkilökunnan edustajana kirjan-
pit. Helvi Heinonen (KT), varalle fil. maist. Helmi Ojanne (KV) sekä työntekijäin edus-
tajana asent. Kalle Parkkinen ja varalle asent. Oiva Mättö (28. 3. 1 020 §). 

Aloitetoimikuntaa kehotettiin ryhtymään neuvotteluihin Tampereen aloit et oimikun-
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nan kanssa yhteistoiminnan aikaansaamiseksi molempien kaupunkien aloitetoimikuntien 
kesken lähinnä seuraavien periaatteiden pohjalla: 

1. palkittuja aloitteita koskevat luettelot lähetetään vuosittain toiselle kaupungille 
niin monena kappaleena kuin jakelu kaupungin laitoksiin edellyttää, 

2. jo palkittujen aloitteiden suhteen tulee äo. kaupungin kääntyä suoraan po. viraston 
tai laitoksen puoleen sekä neuvotella aloitteentekijän ja laitoksen kanssa aloitteentekijälle 
mahdollisesti suoritettavasta korvauksesta, 

3. vastaisuudessa tehtäviä aloitteita silmällä pitäen on harkittava aloitetoimintaa 
koskevien sääntöjen laatimista siten, että niissä jo yksityiskohtaisesti määriteltäisiin, 
millä tavoin ja minkälaista korvausperustetta vastaan aloite voidaan luovuttaa sellaisen 
kaupungin käyttöön, joka on hyväksynyt omiin aloitetoimintaa koskeviin sääntöihinsä 
vastaavanlaiset vastavuoroisuutta koskevat määräykset (khn jsto 5. 6. 5 835. §). 

Työtehoneuvottelukuntaan valittiin kertomusvuodeksi jäseniksi toim. joht. Janne Haku-
linen, huoltopääll. Kössi Kulo, dipl.ins. Carl-Gustaf Londen, prof. Eino Niini ja opetus-
neuvos Antero Rautavaara (10. 1. 145 §). 

Hankintatoimisto 

Hankintatoimiston laskutusta koskevan tutkimuksen suorittaminen. Yleisjaosto p ä ä t t i 
kehottaa järjestelytoimistoa suorittamaan tutkimuksen hankintatoimiston laskutuksen 
suorittamistavasta sekä tekemään aikanaan tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat 
muutosesityksensä (khn jsto 27. 11. 6 690 §). 

Käyttökelvottomaksi käyneen irtaimiston poistamista koskevat ohjeet. Kaupunginhal l i tus 
päätti kehottaa hankintatoimistoa yhteistoiminnassa revisioviraston kanssa laatimaan eh-
dotuksen ohjeiksi siitä, miten käyttökelvottomiksi käyneiden kaupungin omistamien irtai-
mistoesineiden suhteen tulisi esiintyvissä eri tilanteissa menetellä (3. 10. 2 632 §). 

Kaupungin laitosten valokopiotöiden suorittaminen. Yleisjaosto päätti, että mikäli han-
kintatoimiston oma valokopiojäljentämö ei itse voisi suorittaa ko. töitä tai mikäli ao. 
laitoksella ei itsellään ole omaa valojäljentämöä, on hankintatoimiston valokopiotyöt 
annettava kertomusvuoden aikana Oy. Kopiopalvelun suoritettavaksi yhtiön 2. 3. anta-
man tarjouksen mukaisilla ehdoilla (khn jsto 20. 3. 5 404 §). 

Kansakoulujen opetustarkoituksiin käytettävien kirjoituskoneiden täysihuolto. K a u p u n - > 
ginhallitus päätti oikeuttaa hankintatoimiston suorittamaan kertomusvuoden kesänä 
kansakoulujen opetustarkoituksiin käytettävien kirjoituskoneiden täysihuollon käyttäen 
tarkoitukseen enintään 300 000 mk hankintatoimiston määrärahoista Muut palkkamenot 
(13. 6. 1 803 §). 

Viranhaltijat. Hankintatoimiston toimistopäällikön vuosiloma vahvistettiin ja hänen 
sijaisensa määrättiin (khn jsto 20. 2. 5 269 §, 5. 6. 5 828 §). 

Eräiden viranhaltijain sairauslomat vahvistettiin lääkärintodistusten perusteella. 
Edesmenneen varastokirjanpitäjän Heidi Tapperin haudalle päätettiin laskea seppele 

ja suorittaa kustannukset hankintatoimiston tarverahoista (khn jsto 14. 8. 6 141 §). 
Käteiskassa. Muuttaen v. 1949 (ks. s. 109) tekemäänsä päätöstä, yleisjaosto päätti 

oikeuttaa hankintatoimiston pitämään 50 000 mk:n suuruista käteiskassaa pienehköjen 
laskujen suorittamista varten (khn jsto 22. 5. 5 753 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Hankintatoimistoa kehotettiin suorittamaan 
kaupungin virastoille ja laitoksille v. 1958 tilattavaksi suunniteltujen lehtien alustavat 
tilaukset kertomusvuoden määrien perusteella. Toimisto oikeutettiin tekemään tilausmää-
riin virastojen ja laitosten asiaa koskevien ilmoitusten johdosta myöhemmin mahdollisesti 
tarvittavat muutokset (khn jsto 18. 9. 6 262 §). 

Hankintatoimistoon saatiin v:ksi 1958 tilata seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: 
Der Polygraph, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Liiketalous, Pro-
testilista, Suomen Sosialidemokraatti, Talouselämä, Tehostaja, The British Printer ja 
Uusi Suomi (khn jsto 2. 10. 6 361 §). 

Varasto. Hankintatoimiston varasto päätettiin vuosi-inventoinnin takia pitää suljet-
tuna 27.— 31. 12. (khn jsto 4. 12. 6 723 §). 

Merkittiin tiedoksi hankintatoimiston ilmoitus varaston puolivuotistarkastuksista 
(khn jsto 2. 1. 5 008 §, 26. 6. 5 965 §, 30. 10. 6 525 §). 
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Kaupunginarkisto 

Viranhaltijat. Kaupunginarkistonhoitajan vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa 
määrättiin (khn jsto 31.5 .5 772 §). 

Varastot. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 90 000 mk 
talossa Sofiankatu 4 olevan kaupunginvaltuuston esityslistoja ja painettuja asiakirjoja 
sisältävän varaston järjestämistä varten kaupunginarkiston ohjeiden mukaisesti (khn jsto 
16. 10. 6 450 §, 27. 11. 6 684 §). 

Temppeliaukion kalliosuojan lämmittämisestä päätettiin kaupunginarkiston vahti-
mestarille Eino Parkkalille suorittaa 4 380 mk:n palkkio kuukaudessa 1. 4. lukien. Palkkio 
saatiin suorittaa kaupunginarkiston määrärahoista Muut palkkamenot (13. 6. 1 799 §). 

Irtaimiston hankkiminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 
150 000 mk arkistokansien hankkimista varten (6. 6. 1 699 §). 

Kirjallisuuden hankkiminen. Prof. Kustavi Grotenfeltin perikunnalta ostettavaa kir-
jallisuutta varten myönnettiin 10 000 mk em. määrärahoista (khn jsto 1. 8. 6 093 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 15 000 mk Helsingin seuduilla 1600-luvulla 
toimineen kappalaisen Johannes Sigfrid Brotheruksen tai hänen seuraajansa Arvidus 
Henrici Backmanin kokoamia asiakirjoja sisältävän niteen ostamista varten (khn jsto 
11.9. 6 234 §). 

Olympia-arkistojen tallettaminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginarkis-
ton ottamaan vastaan Suomen Olympia yhdistyksen v:ien 1940 ja 1952 Olympia-arkistot 
pysyvästi säilytettäväksi. Kaupunginarkistonhoitaja oikeutettiin kaupungin puolesta 
allekirjoittamaan yhdistyksen kanssa tehtävä talletuskirja (27. 6. 1 907 §). 

Helsingin kaupungin Kauppiasyhdistyksen mitali. Merkittiin tiedoksi, että Helsingin 
kaupungin Kauppiasyhdistys oli 13. 2. luovuttanut kaupungille yhdistyksen muisto-
mitalin, joka oli lähetettävä kaupunginarkistolle (14. 2. 583 §). 

Samaten päätettiin kiitollisuudella ottaa vastaan kauppaneuvos Julius Tallbergin syn-
tymän 100-vuotispäivän johdosta painatettu mitali (21. 11. 3 134 §). 

Rahatoimisto 

Avustusmäärärahojen maksattamisohjeet. Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuo-
den talousarvioon kaupunginhallituksen käytettäväksi merkityistä avustusmäärärahoista 
jaetaan avustukset rahatoimiston toimesta ao. avustuksen saajille ilman eri anomusta 
yleensä neljännesvuosittain (10. 1. 184 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti valita kaupunginkamreerin virkaan apul.kaup. 
reviisorin, kauppat. maist. Osmo Lehtosuon 1. 7. lukien. Vaali vahvistettiin myöhemmin 
nimityksellä (17. 4. 1 226 §, 25. 4. 1 288 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä apul. kaup. kamr. Hjalmar Storkållin 1.1. 1958 
alkaen hoitamaan niitä tehtäviä, jotka kuuluvat yleisen osaston, veronkanto-osaston 
ja huoltokassaosaston toimintaa valvovalle sekä henkilökunnan päällikkönä toimivalle 
apulaiskaupunginkamreerille. Samalla kaupunginhallitus päätti julistaa haettavaksi sen 
apulaiskaupunginkamreerin viran, jonka alaisena ovat kirjanpito-osasto, tilinpäätösosasto 
ja kassaosasto (28. 11.3 234 §). 

Ekon. Ensio Mäkinen määrättiin 1.1. 1958 lukien toistaiseksi hoitamaan ko. virkaa 
siihen kuuluvin palkkaeduin. Määräys annettiin tavanomaisin ehdoin (19. 12. 3 494 §). 

Rahatoimiston kirjanpito-osaston osastopäällikön virkaan valittiin kirjanp. Harry 
Rönnberg (3. 1.77§, 14. 2. 602 §); apulaisosastopäällikön virkaan ekon. Carl Winkler 
(khn jsto 27. 2. 5 318 §, 13.3. 5 383 §); kirjanpito-osaston tarkkaajan virkaan (14) I r ja 
Lappalainen (khn jsto 2. 5. 5 625 §, 19. 6. 5 935 §); 22. palkkaluokan kirjanpitäjän vir-
kaan ekonomit Erkki Linturi ja Taito Yliaho (khn jsto 16. 1. 5 107 §, 27. 3. 5 463 §); 
17. palkkaluokan kassanhoitajan virkaan Maj-Lis Swahn ja Birger Kuhlberg (khn jsto 30. 1. 
5 177 §, 10. 4. 5 538 §, 2. 5. 5 629 §); 15. palkkaluokan apulaiskirjanpitäjän virkaan Katri 
Heikkilä (khn jsto 2. 1. 5 020 §, 30. 1. 5 178 §); 15. palkkaluokan kirjaajan virkaan Karin 
Elfvengren ja Sylvia Perjo (khn jsto 4. 12. 6 741 §, 2. 5. 5 628 §); 14. palkkaluokan toimis-
toapulaisen virkaan Aino Jokinen (khn jsto 9. 1. 5 059 §, 30. 1. 5 179 §); 12. palkkaluokan 
toimistoapulaisen virkaan Saga Forss (khn jsto 10.4. 5 540 §, 2.5. 5 626 §, 22.5. 5 757 §), 
Greta Cronstedt (khn jsto 10. 4. 5 540 §, 2. 5. 5 630 §), Tyyne Karkaus (khn jsto 12. 6. 
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5 885 §, 7. 8. 6 125 §), Marja Kuusikko (khn jsto 31. 5. 5 796 §, 7. 8. 6 125 §), Pia Virta-
kallio (khn jsto 10. 4. 5 539 §, 2. 5. 5 631 §); 11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan 
Lila Helmi (khn jsto 10. 4. 5 539 §, 2. 5. 5 631 §). 

Rahatoimistossa eri syistä avoimina oleviin virkoihin määrättiin väliaikaiset hoitajat 
toistaiseksi ja kauintaan siksi kunnes virat vakinaisesti täytettäisiin (khn jsto 30. 1. 
5 180 §, 2. 5. 5 627 §, 22. 5. 5 756 §, 31. 5. 5 795 §, 18. 12. 6 807 §, 27. 12. 6 849 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin avoinna olevan 14. palkkaluokan 
vahtimestarin viran julistamiseksi haettavaksi sekä tekemään aikanaan yleis jaostolle 
esityksen virkaan valittavasta henkilöstä sekä sen jälkeen mahdollisesti lakkautettavan 
vahtimestarin viran aiheuttamista toimenpiteistä (28. 11.3 231 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 270 000 mk kolmen har-
joittelijan ottamista varten rahatoimistoon kolmen kuukauden ajaksi (6. 6. 1 722 §). 

Rahatoimiston johtosääntöön liittyvistä valmistelutöistä päätettiin apul.kaup.kamr. 
Oiva Vanoselle suorittaa 50 000 mk rahatoimiston määrärahoista Viranhaltijain sunnun-
tai-, ylityö- sekä päivystyskorvaukset (khn jsto 5. 9. 6 212 §). 

Varat. Asko Räisäselle päätettiin myöntää ao. määrärahoista 20 850 mk kertomusvuo-
den vuosiloman korvauksena (khn jsto 12. 6. 5 869 §)· 

Kaup. kamr. Einar Jernströmille päätettiin pyynnöstä myöntää ero virastaan 30. 6. 
lukien (31. 1. 445 §, 25. 4. 1 288 §). 

Samaten päätettiin apul.kaup.kamr. Vanoselle myöntää ero virastaan 31. 12. lukien 
(19. 12.3 498 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginkamreerin ilmoitus lääkärinlausuntojen perusteella 
myönnetyistä sairauslomista (khn jsto 30. 1. 5 181 §). 

Kirjanpitäjä Erkki Linturille myönnettiin virkavapautta 16. 5. — 9. 6. väliseksi ajaksi 
reservin kertausharjoituksiin osallistumista varten ja palkatonta virkavapautta ajaksi 
1. — 31. 1. 1958, samalla määrättiin hänen sijaisensa (khn jsto 31. 5. 5 794 §, 20. 11. 
6 658 §, 18. 12. 6 806 §). 

Ylityöt. Yleis jaosto oikeutti kaupunginkamreerin määräämään tarpeen mukaan kir-
janpito· ja tilinpäätösosaston viranhaltijoita ylityöhön tammi-huhtikuun aikana ilman 
rajoitusta sekä toukokuun alusta vuoden loppuun enintään 133 tunnin ajaksi (khn jsto 
20. 3. 5 422 §). 

Kertomusvuoden marras- ja joulukuun aikana oikeutettiin yleisen osaston lainatyö-
ryhmän ja veronkanto-osaston viranhaltijat suorittamaan ylitöitä ilman tuntimäärä-
rajoitusta, sillä edellytyksellä, että 10 muun kuukauden aikana ylityöaika rajoitettaisiin 
165 tunniksi. Lisäksi saatiin rahatoimiston eräillä muilla viranhaltijoilla teettää ylityötä 
200 tunnin rajan ylittäen (khn jsto 30. 10. 6 540 §, 11. 9. 6 246 §). 

Rahatoimiston ilmoitus toimistossa suoritetuista ylitöistä merkittiin tiedoksi (khn jsto 
13. 11. 6 610 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa rahatoimistolle, ettei sen kirjanpito-osaston apu-
laisosastopäällikön virkaa luettu niihin virkoihin, joiden haltijoille ei suoriteta ylityö-
korvausta (31. 5. 1 648 §). 

Kirjanpito-osaston päällikölle Harry Rönnbergille päätettiin myöntää korvauksena 
kertomusvuonna tilinpäätöksen yhteydessä suoritetusta ylimääräisestä työstä 70 000 mk 
rahatoimiston ao. määrärahoja käyttäen (21. 11. 3 164 §). 

Maksumääräysten allekirjoittaminen. Kirjanpito-osaston päällikkö Rönnberg ja hä-
nen estyneenä ollessaan apul. os. pääll. Carl Winkler sekä tilinpäätösosaston päällikkö 
Ensio Mäkinen oikeutettiin allekirjoittamaan maksumääräykset alitilittäjien hyväksymis-
tä laskuista sekä maksu- ja palkkaosoituksista. Vielä oikeutettiin yleisen osaston päällikkö 
Veli Molander ja tämän estyneenä ollessa veronkanto-osaston päällikkö Heikki Koskinen 
allekirjoittamaan rahatoimiston huoltamia palkkoja koskevat palkkamaksumääräykset 
(khn jsto 8. 5. 5 674 §). 

Os. pääll. Harry Rönnberg oikeutettiin aikana 16. — 17. 8. allekirjoittamaan Pohjois-
maiden Yhdyspankkiin esitettäviä shekkejä (khn jsto 7. 8. 6 124 §). 

Erhelaskujen korvaaminen. Yleisjaosto päätti, että rahatoimiston kassanhoitajille 
erhelaskuista aiheutuneet vahingot, yhteensä 37 164 mk, saatiin korvata kertomusvuoden 
kassaylijäämien tililtä (khn jsto 9. 1.5 055 §). 

Rahatoimiston sähköjohtojen uusimistöitä varten myönnettiin 2.3 mmk yleisten töiden 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (10. 1. 176 §). 



122 2. Kaupunginhallitus 124 

Huoltokassan osastopäällikön virkaan päätettiin valita ekon* Paavo Jäntt i tavanmu-
kaisin ehdoin. Vaali vahvistettiin myöhemmin nimityksellä (3*. 1, 76 §,10. 1. 182 §). 

Aikaisempi tp. huoltokassan hoitaja Lauri Molander päätettiin ajaksi 1. — 31.1. 
palkata hoitamaan huoltokassan erinäisten asioiden selvittelyä 19. palkkaluokan mukai-
sella palkalla (khn jsto 9. 1. 5 060 §). 

12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan valittiin Lila Helmi (khn jsto 26.6. 
5 980 §, 1.8.6 080 §). 

Kaupunginkamreeri oikeutettiin määräämään huoltokassaosastolla työskentelevät 
viranhaltijat suorittamaan tammi-huhtikuun aikana ylityötä tarpeen mukaan rajoituk-
setta sekä toukokuun alusta kertomusvuoden loppuun enintään 133 tuntia (khn jsto 
3. 4 .5 500 §). 

Tilastotoimisto 

Kunnallishallinnollisen kirjallisuuden keskuskortisto. Kumoten v. 1949 (ks. s. 112) 
tekemänsä päätöksen kaupunginhallitus päätti lopettaa kunnallishallinnollisen kirjalli-
suuden keskuskortiston pitämisen tilastotoimistossa. Vielä kaupunginhallitus päätti, 
ettei virastojen ja laitosten tarvinnut vastaisuudessa laatia tilastotoimistolle luetteloa 
hankkimastaan kirjallisuudesta (24. 10. 2 832 §). 

Vuokratiedustelun toimittaminen. Sosiaaliselle tutkimustoimistolle päätettiin ilmoittaa, 
että kaupunki suostui suorittamaan vuokratiedustelun kertomusvuoden lokakuussa, 
sillä ehdolla että kustannukset jaettaisiin tutkimustoimiston kirjelmässä mainitulla 
tavalla. Tilastotoimiston tehtäväksi annettiin ko. vuokratiedustelun suorittaminen ja 
oikeutettiin toimisto ylittämään määrärahoj aan Muut palkkamenot korkeintaan 555 000 
mk sekä tarverahojaan korkeintaan 75 000 mk (27. 6. 1 906 §). 

Sanomalehtien tilaaminen. Yleisjaosto oikeutti tilastotoimiston tilaamaan v:ksi 1958 
seuraavat sanomalehdet: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosialide-
mokraatti ja Uusi Suomi (khn jsto 6. 11.6 566 §). 

Puutavara - ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoainejaoston jäseneksi valittiin yliporm. Eero Rydmanin jälkeen 
kaup. joht. Lauri Aho (pp. jsto 1. 2. 8 002 §, khs 31.1. 434 §). 

Viranhaltijain palkkojen järjestely. Sen johdosta, että kaupunginhallitus oli 28. 2. 
(ks. s. 129) kehottanut ao. lauta- ja johtokuntia kiireellisesti tutkimaan, aiheuttaako kau-
punginvaltuuston päättämä virkasäännön muutos (ks. s. 10) muutoksia kuukausipalkalla 
työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palkkoihin, ja myönteisessä tapauksessa 
oikeuttaa lauta- ja johtokunnat tarkistamaan aikaisemmat palkat samassa suhteessa 
kuin vastaavien viranhaltijain palkat 1. 1. alkaen, päätti jaosto korottaa puutavara- ja 
polttoainetoimiston päätoimiston henkilökunnan palkat em. ajankohdasta lukien kaupun-
ginvaltuuston ko. päätöstä vastaaviksi. Sen ohessa jaosto päätti esittää kaupunginhalli-
tukselle, että puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan Frans Kivistön palkka korotet-
taisiin vastaavasti 130 000 mk:ksi kuukaudessa. Kaupunginhallitus hyväksyi jaoston 
ehdotuksen (pp. jsto 28. 3. 8 011 §, khs 4: 4. 1 101 §). 

Vielä jaosto päätti korottaa toimistovirkailija Anneli Rajalan palkan 1.4. lukien 
34 500 mk:ksi kuukaudelta (pp. jsto 28. 3. 8 012 §). 

Tilinpäätös. Jaosto päätti puolestaan hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston 
v:n 1956 tilinpäätöksen (pp. jsto 1. 2. 8 003 §). 

Talousarvio. Jaosto hyväksyi puutavara- ja polttoainetoimiston v:n 1958 talousarvio-
ehdotuksen (pp. jsto 6. 6. 8 020 §, 12. 9. 8 029 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston toiminta. Vuositilintarkastajat olivat kertomukses-
saan v:n 1956 tilintarkastuksesta huomauttaneet mm. siitä, että koska puutavara- ja 
polttoainetoimisto työskentelee useammassa paikassa, sen toiminta ei ilmeisesti ole ollut 
riittävän taloudellista ja tehokasta. Edelleen olivat vuositilintarkastajat yhtyneet kau-
punginreviisorin ehdotukseen, että koko puutavara- ja polttoainetoimiston toiminta ja 
kannattavuus tutkittaisiin ja että ko. tehtävä annettaisiin puolueettomien ammattimies-
ten tehtäväksi kiireellisenä. Tällöin olisi myös selvitettävä, olisiko taloudellista supistaa 
sahaustoiminta kaupungin omaa tarvetta vastaavaksi ja rajoittaa tai lopettaa polttopui-
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den ja kivihiilien välitys. Koska prof. Felix Siimeksen tehtäväksi jo aikaisemmin oli an-
nettu suorittaa tutkimus Heinolan sahan kannattavuudesta, päätettiin tämäkin asia saat-
taa hänen tietoonsa. Koko polttoaine- ja puutavaratöimiston toiminnan ja kannattavuu-
den selvittäminen sekä kysymys, olisiko syytä rajoittaa tai lopettaa polttopuiden ja kivi-
hiilen välitys, olisi jaoston mielestä siirrettävä siksi, kunnes prof. Siimeksen tutkimus 
olisi valmistunut. Ahtialan Puu Oy:ltä olevaa saatavaa koskevan tilintarkastajien huo-
mautuksen johdosta olivat puutavara- ja polttoainetoimisto sekä asiaa oikeudessa hoita-
nut apul. kaup. sihteeri Seppo Ojala antaneet lausuntonsa, joihin jaosto oli yhtynyt ehdot-
taen, ettei ko. asiassa ryhdyttäisi toimenpiteisiin kaupungin palveluksessa olevia vastaan, 
vaan että kaupunginhallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus 
(pp. jsto 6. 6. 8 021 §, 15. 6. 8 024 §, 12. 9. 8 027 §, khn mtö n:o 19). 

Sen johdosta, että Veronmaksaja-nimisessä lehdessä olleessa kirjoituksessa, jota oli 
selostettu muissakin lehdissä, oli annettu todellisuudesta poikkeavia tietoja puutavara-
ja polttoainetoimiston tappiosta, oli toimiston johtaja laatinut jaoston puheenjohtajan 
käytettäväksi vastineen, joka koski mainittua kirjoitusta. Jaosto päätti, että laadittu 
selostus saatetaan vuositilintarkastajien tietoon, mutta ettei ainakaan sillä kertaa vastattai-
si sanomalehdissä olleeseen kirjoitukseen. Jaoston jäsen Östenson oli ollut sitä mieltä, että 
sanomalehtikirjoituksen johdosta olisi heti ollut julkaistava vastine (pp. jsto 9. 5. 8 017 §). 

Heinolan sahan kannattavuutta koskeva tutkimus. Kaupunginhal l i tus pää t t i a n t a a prof. 
Felix Siimeksen tehtäväksi suorittaa tutkimuksen Heinolan sahan ostoista, myynneistä 
ja toiminnasta sen kannattavuuden ja toiminnan selvittämiseksi. Prof. Siimes oikeutettiin 
käyttämään erikoisasiantuntijoita (3. 1. 56 §, khn mtö n:o 12). 

Antamassaan lausunnossa prof. Siimes oli mm. huomauttanut, että Suomen sahateolli-
suudessa ja erikoisesti sen kuljetusoloissa oli viimeisen 10 vuoden kuluessa tapahtunut 
nopea kehitys, johon myös v. 1947 perustettu Heinolan saha oli koettanut mukautua, 
vaikka se oli vienytkin runsaasti pääomaa. Sahan kustannukset olivat erikoisesti v. 1956 
olleet normaalia suuremmat, koska lautatarhan purkaminen ja maastotyöt oli kirjattu 
sahaustoiminnan rasitukseksi. Kertomusvuoden aikana olivat sahan käyttökustannukset 
kuitenkin alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 2 000 mk valmistettua standarttia 
kohden. Kaupungin omat ostot on hinnoiteltu siten, että Suomen Puutavarakauppiaitten 
vähittäismyyntihinnoista on myönnetty 15 %:n alennus. Vaikka useiden sahojen oli ra-
hoitusvaikeuksien vuoksi ollut myytävä vaihto-omaisuuttaan, oli Heinolan sahan lauta-
tarhan tyhjentämisen vuoksi ja varautuakseen uunikuivauksen käytäntöönottamiseen 
ollut suoritettava myös pakkomyyntejä. Koska Heinolan sahalla ei ole ollut vanhojen 
sahojen taloudellisia reservejä, sen kiinteistö- ja irtaimistopoistot olivat toistaiseksi pro-
sentuaalisesti pienet, eikä sen inventaariossa myöskään ollut halvaksi hinnoiteltuja tuk-
kien ja sahatavarain seisovia varastoeriä, olivat sen kiinteät kustannukset suuret ja vuosi-
tulos siten erittäin suhdanneherkkä. Paitsi kustannuksia ja myyntejä, vaikuttaa sahan 
kannattavuuteen myös sen toiminta-aste. Jos siis vuosituotanto laskisi esim. 4 500 std:sta 
2 500 std:iin: nousisivat korkojen, välillisten palkkojen, poistojen ym. kustannusten ai-
heuttamat menot 6 000 mk:lla entisestään, mikä tekisi sahan kilpailukelvottomaksi mui-
hin sahoihin nähden. Sahan kannattavuutta tarkastettaessa on myös huomioitava yleiset 
markkinat, jotka eivät näyttäneet valoisilta, koska eräät suuria metsäomaisuuksia omista-
vat valtiot saattoivat milloin hyvänsä saada haltuunsa Suomen Euroopassa olevat mark-
kinat. Prof. Siimeksen antaman lausunnon perusteella ei Heinolan saha siis nykyisissä 
olosuhteissaan tule toimimaan kannattavana yrityksenä. Lisäksi ei sahan toimintaa voida 
supistaa käsittämään vain kaupungin tilaukset, koska tällainen toiminnan pienentäminen 
aiheuttaisi liian suuret kiinteät kustannukset valmisteyksikköä kohti. Kaupunki ei myös-
kään saisi riittävästi haluamiaan puutavarakoko ja 2 500—3 000 std:iin alennetusta vuosi-
tuotosta. Myös mets.hoit. V. Palosuon, jolta oli pyydetty asiantuntijalausunto, arvion 
mukaan vasta 4 000 std:n vuosituotosta voitaisiin saada kaupungin tarvitsema tavara-
erittely, jonka sivutuotteina saatavat tavaralaadut ja -koot olisivat vientikauppaan suh-
teellisen hyvin soveltuvia tavaraeriä. Mets.hoit. Palosuon käsityksen mukaan soveltuisi 
sahatavaran valmistus, raaka-aineitten ostoja ja kuljetuksia silmälläpitäen erikoisen hyvin 
hoidettavaksi yhdessä halkojen hankinnan kanssa. Maan valuuttatilanne vaikutti ratkai-
sevasti ulkomailta tuotettavien polttoaineiden, öljyn ja kivihiilen määriin, mikä taas puo-
lestaan vaikutti pääkaupungissa tarvittavaan halkojen määrään. Lausunnonantajan mie-
lestä kaupungin velvollisuus olisi vastaisuudessa varautua melkoiseen halkojen hankin-
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taan, jota varten olisi ylläpidettävä Heinolan sahaa ja jatkuvasti kehitettävä sitä. Tilan-
teen kehittymistä odoteltaessa voitaisiin parin vuoden ajan vielä harjoittaa lievästi tap-
piotakin tuottavaa sahateollisuutta, varsinkin kun sahalaitoksen seisottaminen tai sen 
toiminnan rajoittaminen aiheuttaisi lähivuosina yhtä suuria vuotuisia tappioita. Puu-
tavara- ja polttoainetoimiston käsityksen mukaan voitaisiin ko. toimintaa ja taloudellisia 
tuloksia todellisuuspohjaisemmin arvostella vasta nykyisten epämääräisten olosuhteiden 
vakiinnuttua. Myöskin sahan toiminnan on oletettava muodostuvan kannattavammaksi 
sen jälkeen, kun sen rakentaminen voidaan lopettaa ja varastointijärjestelmän muutös on 
suoritettu loppuun. Sahatavaran hinnoissa vallinnut keinotekoinen ja kestämätön ali-
hintatilanne tulisi myös todennäköisesti lähiaikoina muuttumaan suotuisaan suuntaan 
(pp. jsto 12. 9. 8 028, khn mtö n:o 19). 

Prof. Siimeksen ym. em. tutkimuksen suorittamisesta aiheutunut lasku yhteensä 
164 724 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (4.7. 
1 975 §). 

Ruoholahden halkosaha. Puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan ehdotettua, et tä 
Ruoholahden saha polttopuun menekin vähentymisen takia myytäisiin, jaosto päätti oi-
keuttaa toimiston ryhtymään neuvotteluihin halukkaiden ostajien kanssa halkosahan myy-
misestä. Lopulliset myyntiehdot oli alistettava jaoston hyväksyttäväksi (pp. jsto 1. 2. 
8 004 §). Myöhemmin olivat Osuusliike Elanto ja Oy. Mercantile Ab. kumpikin ilmoitta-
neet olevansa halukkaat ostamaan ko. halkosahan kalustoineen 2.4 mmk:n hinnasta sekä 
halkosaharakennuksessa olevaan puhelimeen kuuluvan puhelinosakkeen 100 000 mk:n 
hinnasta. Kun satamalaitos ei ollut ollut suostuvainen vuokraamaan aluetta, jolla po. 

'rakennus sijaitsi, Osuusliike Elannolle sellaisilla ehdoilla, jotka tämä olisi voinut hyväk-
syä, mutta oli sen sijaan suostuvainen vuokraamaan alueen Oy. Mercantile Abille yhtiön 
hyväksymillä ehdoilla, päätti jaosto oikeuttaa puutavara- ja polttoainetoimiston myy-
mään Ruoholahden halkosahan kalustoineen Oy. Mercantile Abrlle 2.4 mmk:n hinnasta 
sekä puhelinosakkeen 100 000 mk:n hinnasta, siten että luovutus tapahtuisi 1. 7., jolloin 
kauppahinta myös oli maksettava (pp. jsto 9. 5. 8 016 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston määrärahain käyttö. Jaosto totesi, että vaikka v:n 
1956 talousarvioon sisältynyt määräraha oli 548 240 000 mk ja menot esitetyn selvityksen 
mukaisesti kaikkiaan 573 210 466 mk, ei määrärahan ylitysoikeutta ollut anottava, koska 
menoista 35 211 160 mk oli johtunut varaston arvon muutoksista, joten talousarvioon 
merkitystä määrärahasta oli todellisuudessa käytetty vain 537 999 306 mk. Lisäksi ei 
talousarviossa ollut sellaista menojen loppusummaan vaikuttavaa määrärahaa, jota voi-
taisiin ylittää (pp. jsto 14. 3. 8 007 §). 

Polttoaineiden hinnat. Kaupungin virastoille ja laitoksille päätettiin ilmoittaa, et tä 
niiden oli v:n 1958 talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seu-
raavasti: halot varastossa, koivuhalot 1 950 mk/m3, havuhalot 1 800 mk/m3, sekahalot 
1 650 mk/m3, sahaus ja pilkkominen 300 mk/m3, kotiinajo 200 mk/m3 sekä kivihiilet va-
rastossa, karkea kivihiili 9 000 mk/tn, pikkuhiili 8 800 mk/tn. Kivihiilen ajomaksu kulu-
tuspaikalle oli voimassa olevan tariffin mukainen. Koksin hinnaksi oli merkittävä kaasu-
laitoksen ilmoittama hinta (pp. jsto 14. 3. 8 008 §). 

Kotimaisen polttoaineen käytön lisäämistä koskeva Kaupunkiliiton yleiskirje merkittiin 
tiedoksi. Samalla kehotettiin puutavara- ja polttoainetoimistoa olemaan yhteistoimin-
nassa polttoainepäällikön kanssa ja vallitsevan tilanteen huomioon ottaen mahdollisuuk-
sien mukaan toimimaan yleiskirjeessä mainitun toivomuksen mukaisesti (pp. jsto 12. 9. 
8 030 §). 

Kivihiilen hankinta. Jaosto totesi, että kaupungin laitosten tarvitseman kivihiilen 
hankkiminen olisi siirrettävä kaasulaitokselle, jonka kanssa päätettiin ryhtyä neuvotte-
luihin (pp. jsto 28. 11.8 033 §). 

Kaupungin laitoksille toimitettavien puutavaroiden laskutushinta. P u u t a v a r a - ja pol t to-
ainetoimistoa ja rakennusvirastoa kehotettiin neuvottelemaan kaupungin laitoksille 
toimitettavien puutavaroiden uudesta hinnoittelusta (pp. jsto 28. 11. 8 034 §, 4. 12. 
8 037 §). 

Toimintakertomus. Jaosto päätti hyväksyä puutavara- ja polttoainejaoston sekä -toi-
miston v:n 1956 toimintakertomuksen (pp. jsto 28. 3. 8 013 §). 
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Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa seuraavien viranhalti-
jain vaalin jäljempänä mainittuihin virkoihin: kauppat. maist. Einar Lehdon apulais-
kaupunginreviisorin virkaan (1. 8. 2 044 §); kauppat. kand. Olavi Wickstrandin vaalin 
reviisorin virkaan (24. 10. 2 828 §); valtiot, kand. Hemmo Arjanteen ja varanot. Meri Nie-
men vaalin apulaisreviisorin virkoihin (17. 1. 252 §). 

Kahteen laskentatarkkaajan virkaan valittiin sosionomit Johannes Karonen ja Marian-
ne Pappila (khn jsto 30. 1. 5 164 §, 27. 2. 5 304 §). 

Kaupunginreviisorin vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa määrättiin (khn jsto 
27.2. 5 307 §, 26. 6. 5 963 §). 

Laskentatarkkaaja Salme Etelälle myönnettiin palkatonta virkavapautta ajaksi 
1. 10. — 31. 12. Yhdysvaltoihin tehdyn matkan vuoksi ja myöhemmin hänelle myönnettiin 
ero virastaan 31. 12. lukien (khn jsto 18. 9. 6 282 §, 18. 12. 6 790 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginreviisori oli määrännyt reviisori Onni Wiherheimon 
2. 1. 1958 lukien toistaiseksi kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian tarkastavaksi 
reviisoriksi (khn jsto 27. 12. 6 826 §). 

Kassantarkastukset. Merkittiin tiedoksi revisioviraston ilmoitus suoritetuista kassan-
tarkastuksista (7. 3. 797 §, 6. 6. 1 698 §, 4. 9. 2 385 §,7. 11.2 967 §). 

Kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen järjestäminen. Kaupunginhall i tus pää t t i 
lähettää tilintarkastajien ilmoituksen jakautumisestaan jaostoihin kaikille kaupungin 
hallintoelimille sekä virastoille ja laitoksille kehottaen näitä toimimaan tilintarkastajien 
toivomusten mukaisesti (7. 2. 486 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastus. Irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat v:n 1956 toi-
mintakertomuksessaan todenneet, että irtaimiston hoito oli jatkuvasti parantunut, joten 
suurempiin moitteisiin ei ollut ilmennyt aihetta. Tarkastajat olivat kuitenkin huomautta-
neet, että mm. vanhojen, epätarkoituksenmukaisesti suunniteltujen rakennusten irtaimis-
ton säilytyspaikat olivat puutteellisia. Tilanahtautta aiheutti kuitenkin myös se, ettei jo 
poistettavaksi hyväksyttyjä ja tilaa vieviä esineitä ollut siirretty pois laitoksista, missä ne 
mm. lisäsivät ullakoitten palo vaarallisuutta. Asian parantamiseksi olisi laadittava yhden-
mukaiset, yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten käyttökelvottomiksi tulleiden irtaimistoesi-
neiden suhteen olisi eri tilanteissa meneteltävä. Lisäksi olivat tarkastajat huomauttaneet 
siitä, etteivät eräisiin laitoksiin hankitut uudet huonekalut olleet olleet laadultaan moit-
teettomia, vaan olivat jo lyhyen ajan jälkeen rikkoutuneet käytössä. Kirjastojen välisissä 
irtaimiston siirroissa olivat tarkastajat suositelleet otettavaksi käytäntöön luettelointi-
ohjeissa mainitun lähetyslippujärjestelmän. Irtaimistoesineiden varkauksien estämiseksi 
olivat tarkastajat korostaneet valvonnan ja esineiden kaupungin tunnuksella merkitsemi-
sen tärkeyttä. Vanhoissa lastentarhoissa olevat kauniit antiikkihuonekalut olisi siirrettävä 
kaupunginmuseoon. Eri lautakuntien, laitosten ja virastojen annettua huomautuksista 
selityksensä kaupunginhallitus oli ilmoittanut kehottaneensa hankintatoimistoa yhteis-
toiminnassa revisioviraston kanssa laatimaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten käyttö-
kelvottomiksi käyneiden irtaimistoesineiden suhteen olisi vastaisuudessa meneteltävä. 
Lisäksi päätettiin eri laitoksille huomauttaa, että niiden olisi nimettävä vastuunalainen 
henkilö huolehtimaan irtaimistoluettelon oikeellisuudesta ja irtaimistokirjanpidosta. 
Lisäksi kaupunginhallitus ilmoitti tulevansa kehottamaan kaikkia hallintoelimiä, virastoja 
ja laitoksia ottamaan huomioon irtaimen omaisuuden tarkastajain esittämät muut huo-
mautukset ja toivomukset. Vielä kaupunginhallitus oli esittänyt, ettei irtaimen omaisuu-
den tarkastajain kertomus antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin (khn mtö n:o 24). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat 4. 2. jättäneet 
kaupunginhallitukselle v:n 1956 kertomuksensa, jossa mm. olivat huomauttaneet liikelai-
toksille vuokrattujen alueiden vuokrista, jotka olivat yleensä jääneet alle vallitsevan tason. 
Olipa eräissä tapauksissa vuokra jäänyt kokonaan määräämättä ja myös veloittamatta. 
Tonttiosaston olisi sen vuoksi toimitettava mainittujen alueiden inventoiminen, jolloin 
myöskin vuokrat olisi tarkistettava ja määrättävä ajanmukaisiksi. Kiinteistölautakunta 
oli myöntänyt, että eräistä alueista oli peritty käypää vuokraa alempi vuokra. Osa näistä 
alueista oli kuitenkin sellaisia, joiden pääoma-arvot kaupunginhallitus oli ao. laitoksia 
kuultuaan arvioinut pienemmiksi kuin kiinteistölautakunta oli esittänyt. Vuokratta oli 
sähkölaitokselle ja puhtaanapitolaitokselle luovutettu eri puolella kaupunkia n. 8—10 
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m2:n suuruisia aloja. Alueista saadut vuokrat eivät niiden pienuuden takia olisi vastanneet 
toimenpiteen aiheuttamia kustannuksia. Myöskin kansakoulujen pihamaiden tasaukseen 
ja niiden sadeveden poistoon ei tarkastajien mielestä ollut kiinnitetty kylliksi huomiota. 
Kaupungin ulkopuolella tapahtuvaan rakennustoimintaan nähden olisi tarkastajien mie-
lestä lisättävä valvontaa ylemmän johdon taholta, jottei tapahtuisi turhia seisauksia. 
Edelleen olisi tarkoin määriteltävä Kallion saneerattavalta alueelta hankittujen tonttien 
vastainen käyttö ja harkittava, mitä korjauksia alueella olevissa huonokuntoisissa kiin-
teistöissä kannattaisi tehdä. Koska ao. hallintoelimet kaupunginhallituksen mielestä olivat 
antaneet hyväksyttävät selityksensä tarkastajien esittämistä huomautuksista kaupungin-
hallitus oli esittänyt, ettei kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus antaisi 
aihetta enempiin toimenpiteisiin (khn mtö n:o 23). 

Verovirasto 

Eräiden tilapäisten virkojen siirtäminen ylempiin palkkaluokkiin. Kaupunginhal l i tus 
päätti siirtää veroviraston esittämät tilapäiset virat uusiin palkkaluokkiin 1. 1. 1956 ja 
1.7. 1956 lukien sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen vakinaisten virkojen palkkauksen osalta (2. 5. 1 390 §, 23. 5. 1 583 §, 
27. 6. 1 965 §). 

Eräiden tilapäisten virkojen virkanimikkeiden muuttaminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 
muuttaa eräiden tilapäisten viranhaltijain virkanimikkeet veroviraston esityksen mu-
kaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti lakkauttaa veroviraston liikeosaston johtajan 
ja kiinteistöosaston apulaisjohtajan tilapäiset virat (27. 6. 1 932 §, 1. 8. 2 084 §). 

Tarkastajan nimeäminen. Kaupunginhallituksen nimeämäksi tarkastajaksi kertomus-
vuodeksi ja v:ksi 1958 määrättiin pankinjoht. Väinö Sipi (10. 1. 168 §, 21. 11. 3 167 §). 

Veroasioiden esittely. Veroviraston apul. siht. Klaus Kemppainen määrättiin esittele-
mään yleis jaostossa kunnallisverotusta koskevia valitusasioita 1.3. alkaen (7. 3. 798 §). 

Johtosääntöä koskevan päätöksen täytäntöönpano. Kaupunginhal l i tus pää t t i , e t t ä sen 
v. 1956 tekemä päätös kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 6) tekemän veroviraston johto-
sääntöä koskevan päätöksen täytäntöönpanosta pidetään voimassa siitä huolimatta, että 
kaupunginvaltuuston ko. päätöksestä on valitettu (21. 2. 667 §). 

Valtion suorittama osuus veroviraston menoista. Rahato imis toa kehote t t i in suori t ta-
maan valtion ja kaupungin välisen, veroviraston menoja koskevan sopimuksen mukaisena 
neljännesvuositasoituksena valtiolle 2 226 038 mk, mikä summa muodostui valtion mak-
saman ennakon ja todellisten menojen valtion osuuden erotuksesta (24. 10. 2 854 §). 

Ennakkövarat. Verovirasto oikeutettiin pitämään ennakkovaroja juoksevien menojen 
maksamista varten 1.4. lukien tilitystä vastaan enintään 20 000 mk (khn jsto 27.3. 
5 459 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Yleis jaosto päätti oikeuttaa veroviraston tilaa-
maan kertomusvuodeksi seuraavat sanomalehdet ja julkaisut: Helsingin Sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, Kansan Uutiset, Kauppalehti 2 kpl, Kaupparekisteri 
4 kpl, Suomen Sosialidemokraatti, Nya Pressen ja Uusi Suomi sekä Defensor Legis 2 kpl, 
Finsk Kommunaltidskrift, Juridiska Föreningens Tidskrift 2 kpl, Lakimies 2 kpl, Maalais-
kunta, Mercator, Suomen Kunnallislehti, Svensk Skattetidning, Verotus 4 kpl ja Virallinen 
Lehti 2 kpl (khn jsto 9. 1. 5 054 §). 

V:ksi 1958 saatiin tilata samat lehdet kuin kertomusvuodeksi ja lisäksi Das Rationelle 
Büro -niminen lehti (khn jsto 20. 11. 6 659 §). 

Huoneisto. Verovirasto oikeutettiin luovuttamaan talon Pohjois-Hesperiankatu 15 
eteisaula ajaksi 19. — 28. 12. korvauksetta pääpostikonttorin käytettäväksi sitä vas-
taan, että postikonttori luovuttaisi tammikuussa 1958 veroviraston käytettäväksi 10 p:n 
ajaksi talossa Mannerheimintie 11 olevia tilojaan veroilmoitusten vastaanottoa varten 
(21. 11. 3 158 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa v. 1956 (ks. s. 122) tekemäänsä päätöstä siten, että vero-
viraston henkilökunnan Kamerakerho Focus oikeutettiin käyttämään viraston toimitalon 
Pohjois-Hesperiankatu 15 pohjakerroksessa olevaa ns. pientä pimeää huonetta ja sen vie-
reistä huonetta henkilökunnan valokuvaharrastuksia varten 15. 11. saakka kolmena arki-
iltana viikossa neljä tuntia kerrallaan verojohtajan määrättävinä päivinä ja aikoina huo-
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mioon ottaen, ettei huoneiden käytöstä ja sähkövirran kulutuksesta perittäisi korvausta 
(khn jsto 18. 9. 6 300 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Edesmenneiden II sihteerin, hovioik. ausk. Väinö 
Virtasen ja ylivahtim. Lauri Sivenin haudoille hankittujen seppeleiden aiheuttamat kus-
tannukset, yhteensä 7 500 mk, päätettiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (khn jsto 13. 11. 6 609 §, 30. 10. 6 539 §). 

Palkkalautakunta 

Työpalkkatilaston ottaminen käytäntöön. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä palkka-
lautakunnan ehdottaman uuden työpalkkatilaston otettavaksi käytäntöön 1.1. 1958 al-
kaen. Kaupungin virastoja ja laitoksia kehotettiin laatimaan ja lähettämään työpalkka-
tilasto neljä kertaa vuodessa palkkalautakunnalle ja tilastotoimistolle. Palkkalautakuntaa 
kehotettiin antamaan virastoille ja laitoksille yksityiskohtaiset ohjeet ko. tilaston laatimi-
sesta. Hankintatoimiston oli suoritettava palkkalautakunnan ohjeiden mukaiset tarvitta-
vat painatustyöt (17. 10. 2 806 §). 

Palkkalautakunnan 10-vuotisjuhlatilaisuus päätettiin järjestää Kaupunginkellarissa 
n. 35 henkilölle (khn jsto 30. 1. 5 193 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin t y ö j ä r j e s t e l y p ai kk a-
y m. kysymykset 

Palkkausta koskevan päätöksen täytäntöönpaneminen. Kaupunginhal l i tus päät t i , 
1) että kaupunginvaltuuston 6. 3. (ks. s. 10) tekemän päätöksen mukainen palkkojen 

korotus ajalta 1. 1. — 31. 3. maksetaan viipymättä, siten että kuukautta kohti tulevasta 
korotuksesta pidätetään verokirjan osoittama vero, huomioon ottaen sanotulta ajalta jo 
maksettu palkka ja siitä pidätetty vero, 

2) että korotusta ei makseta 5. 3. tai sitä ennen eronneille tilapäisesti kaupungin palve-
luksessa olleille sijaisille, mutta että mikäli sijaisuus on kestänyt yli 5. 3., korotus makse-
taan 1.1. alkaen, sikäli kuin ao. viransijainen jo silloin on ollut kaupungin palveluksessa 
tai muussa tapauksessa sijaisuuden alkamisesta lähtien, 

3) että mainittu korotus maksetaan taannehtivasti myös 1.1. alkaen kysymyksen 
ollessa ylityö-, päivystys- ja sunnuntaityökorvauksista, ei kuitenkaan tilapäisesti 1.1. — 
5. 3. välisenä aikana kaupungin palveluksessa olleille sairausloma- eikä muillekaan viran-
sijaisille sekä 

4) että kysymyksen ollessa työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevista henkilöistä, 
on näihin nähden noudatettava kaupunginhallituksen 28. 2. tekemää päätöstä (7. 3. 855 §). 

Viranhaltijain palkkojen tarkistamista koskeva palkkalautakunnan kirjelmä merkittiin 
tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, etteivät Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdis-
tyksen ym. järjestöjen kirjelmät antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mitä kau-
punginvaltuuston 6. 3. virkasäännön palkkausta koskevan erään kohdan muuttamisesta 
tekemästä päätöksestä ja sen perusteluista ilmenee (14. 3. 943 §). 

Kuukausipalkalla työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palkat. Mikäli kaupungin-
valtuusto hyväksyisi palkkojen korottamista koskevan virkasäännön muutoksen, päätet-
tiin ao. lauta- ja johtokuntia kehottaa kiireellisesti tutkimaan, aiheuttaisiko virkasäännön 
muutos muutoksen kuukausipalkalla työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palkkoi-
hin ja myönteisessä tapauksessa oikeuttaa lauta- ja johtokunnat tarkistamaan aikaisem-
mat palkat samassa suhteessa kuin vastaavien viranhaltijain palkat 1.1. alkaen (28. 2. 
725 §). 

Työntekijäin palkkojen korottaminen. Kaupunginhallitus päätti kumota palkkalauta-
kunnan 9. 4. tekemän päätöksen, joka koski työntekijäin palkkojen korottamista elinkus-
tannusten nousun johdosta ns. täyden kompensaation mukaisesti (2. 5. 1 385 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö oli tehnyt esi-
tyksen, joka koski kiireellistä neuvotteluihin ryhtymistä työntekijäin palkka-asiassa 
(4.9. 2 414 §). 

Kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden avustaminen viran hoidosta aiheutuneissa 
oikeudenkäynneissä. Asiamiestoimisto oikeutettiin harkintansa mukaan avustamaan 
viranhaltijoita ja työntekijöitä heidän ollessaan virantoimituksessa tai työssä aiheutunei-
Kunnall.kert. 1957, I osa 9 
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den tapausten johdosta vastaajina korvaus- tai syytevaatimuksia koskevissa oikeuden-
käynneissä, ei kuitenkaan silloin, kun kaupungin ja ao. vastaajan edut saattavat olla kes-
kenään ristiriidassa tai asianhaarat osoittavat, että vastaaja on tahallisesti tai törkeällä 
tuottamuksella rikkonut velvollisuuksiaan (23. 5. 1 548 §). 

Eväsrahasta suoritettava veronpidätys. Kaupunginhallitus päätti, ettei Helsingin Kun-
nantyöntekijäin Keskustoimikunnan ja kaupungin välisen työehtosopimuksen mukaisesti 
eräissä töissä, joissa työntekijällä ei ole tilaisuutta lämpimän aterian nauttimiseen, suori-
tettavasta eväsrahasta ole toimitettava ennakkopidätystä, mutta on mainittu korvaus 
kuitenkin merkittävä ao. verokirjaan ja palkantarkkailuilmoitukseen (28. 2. 743 §). 

Influenssan aiheuttamat poissaolot. Kaupunginhallitus päätti, ettei niidenkään viran-
haltijain, joille on heti hankittava sijainen, tarvitse esittää lääkärintodistusta sairausloman 
saantia varten, mikäli he joutuvat jäämään pois työstään influenssan kaltaisen kuumetau-
din takia 5 päiväksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi. Mikäli sairaus on kestänyt yli 3 päivää 
on viranhaltijan kuitenkin esitettävä luotettavan henkilön antama todistus siitä, että 
poissaolo on johtunut mainitunlaisen sairauden takia. Määräys olisi voimassa toistaiseksi, 
enintään kuitenkin kertomusvuoden loppuun (24. 10. 2 829 §). 

Em. päätöstä oli sovellettava myös kaupunkiin työsopimussuhteessa oleviin henkilöi-
hin, kuitenkin siten että heidän tulee esittää luotettavan henkilön antama todistus siitä, 
että poissaolo on johtunut em. sairaudesta sinä aikana, josta heidän muuten olisi esitettävä 
poissaolon syytä selvittävä lääkärintodistus. Myöskin tämä määräys olisi voimassa enin-
tään kertomusvuoden loppuun (7. 11. 2 971 §). 

Soveltuvuuskokeiden käyttäminen konekirjanpitotehtäviin ja laskentatehtäviin tarvittavia 
vastuullisia viranhaltijoita valittaessa. Virastoja ja laitoksia kehotettiin käyttämään hy-
väksi soveltuvuuskokeita valittaessa henkilökuntaa konekirjanpitotehtäviin sekä kiinnittä-
mään kirjanpidosta ja yleensä laskentatehtävistä vastuullisia viranhaltijoita valittaessa 
ammattipätevyyden ja kokemuksen ohella entistä enemmän huomiota myös riittävään 
koulutukseen mainitulla alalla sekä hakijain edellytyksiin toiminnan kehittämiseen, jossa 
tarkoituksessa oli myös käytettävä hyväksi soveltuvuuskokeita (19. 12. 3 436 §). 

Kokouspalkkioiden suorittaminen. Yleisjaosto päätti, että viranhaltijalle, joka kau-
pungin määräämänä edustajana on ottanut osaa yhtiön, osuuskunnan, säätiön ja muun 
yhteisön hallituksen tai johtokunnan kokoukseen jäsenenä, varajäsenenä tai muuten kau-
punginhallituksen tai sen yleisjaoston määräyksestä, suoritetaan mikäli ao. yhteisön mak-
sama palkkio on pienempi kuin kaupungin luottamusmiesten palkkiosäännön mukaan kul-
loinkin maksamat kokouspalkkiot, yhteisön maksaman ja kaupungin vahvistaman kokous-
palkkion välinen erotus kustakin tällaisesta kokouksesta. Nämä kokouspalkkiot suorite-
taan puolivuosittain kokouspalkkion saajan hakemuksesta, jolloin ao. yhteisön antama sel-
vitys kokousten lukumäärästä ja palkkioiden suuruudesta on esitettävä (khn jsto 6. 2. 
5 2 1 7 §)• 

Sokeain tai näkövikaisten henkilöiden työhön sijoittamista koskevan tutkimuksen suoritta-
minen. Yleisjaosto oikeutti valtiot, maist. Lea Kannon, neuvoteltuaan ensin työnvälitys-
toimiston johtajan kanssa, ottamaan yhteyden tarpeelliseksi katsottujen virastojen ja lai-
tosten johtajiin, suorittamaan tutkimuksia siitä, olisiko virastoissa tai laitoksissa sellaisia 
tehtäviä, joissa sokea tai näkövikainen voisi menestyksellisesti toimia (khn jsto 5. 9. 
6 210 §). 

Ikälisät. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuonna 88 tapauksessa viranhaltijoille 
oikeuden lukea ikälisiä varten hyväkseen aikaisemmat palvelusvuotensa joko kokonaan 
tai osittain, mikäli kyseessä oli esim. puolustusvoimissa, valtiokonttorissa, eräissä oppi-
kouluissa ym. palveltu aika. Epäävä päätös annettiin 31 tapauksessa. Neljässä tapauk-
sessa kaupunginhallitus päätti ilmoittaa ao. laitokselle, että anomuksissa mainitut palvelut 
otettaisiin huomioon ikälisiä laskettaessa ilman kaupunginhallituksen eri päätöstä. 

Yhdessä tapauksessa kaupunginhallitus päätti, ettei aikaisempaa palvelua saanut ottaa 
huomioon ikälisää vastaavaa palkankorotusta mahdollisesti myönnettäessä. 

Huoltotyöntekijä Maija Karion valitettua lääninhallitukseen erään palvelusajan hy-
väksilukemista koskevasta asiasta kaupunginhallitus päätti esittää, että valitus hylättäi-
siin (4. 9. 2 398 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Vanhojen eläkkeiden tarkistamista koskeva palkkalautakun-
nan päätös merkittiin tiedoksi (3. 1. 112 §). 

Palkkalautakunta oli 27. 3. 1956 päättänyt tarkistaa eräitä 1.1. 1947 alkaen myönnet-
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tyjä viranhaltijain sääntömääräisiä eläkkeitä. Näiden joukossa oli mm. ollut ent. siviili-
notaari Hjalmar Honkasen eläke, joka oli määrätty 1.1. 1956 lukien 17. palkkaluokan ja-
1. 7. 1956 lukien 18. palkkaluokan mukaisesti. Lautakunnan päätös oli annettu asiätt-
omaisen tiedoksi 23. 5. 1957. Tyytymättömänä palkkalautakunnan päätökseen oli Honka-
nen valittanut siitä kaupunginhallitukseen anoen, että myönnetty eläke myönnettäisiin 
hänelle voimassa olevan 26. palkkaluokan mukaisesti. Koska kaupunginvaltuuston 
v. 1955 (ks. s. 11) tekemän päätöksen mukaan eläkkeet tarkistettiin siten, että ne tulevat 
vastaamaan samasta tai vastaavasta virasta nykyisin maksettavia eläkkeitä ja kun ensim-
mäisen siviilinotaarin palkkaluokka valittajan virassa ollessa oli 30, eli kaksi palkkaluok-
kaa korkeampi kuin toisen siviilinotaarin, ja kun vastaavaa virkaa ei enää ollut, valittajan 
eläkkeen tarkistus oli suoritettava kaupunginvaltuuston mainitun päätöksen perusteella 
viran silloista palkkaluokkaa nykyisin vastaavan palkkaluokan mukaisesti, kaupungin-
hallitus oli kaupunginvaltuuston em. päätöksen sekä kunnallislain 175 ja 179 §:ien (v:n 
1948 kunn. as. kok. s. 220) nojalla harkinnut oikeaksi kumota palkkalautakunnan em. 
päätöksen, sikäli kuin se koskee valittajan eläkkeen tarkistusta. Valittajan eläke päätet-
tiin em. ajankohdista lukien tarkistaa 19. ja 20. palkkaluokkaa vastaavan eläkepohjan 
mukaisesti, joten valittajan eläke tulisi olemaan 1.1. 1956 alkaen 40 670 mk ja 1. 7. 1956 
lukien 44 980 mk kuukaudelta eläkemääriin kulloinkin tulevine indeksikorotuksineen sekä 
1.1. lukien 54 160 mk kuukaudelta. Näistä eläkkeistä oli kuitenkin vähennettävä valtion 
valittajalle kulloinkin maksaman eläkkeen määrä (21. 2. 689 §, 1. 8. 2 125 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli eräitä eläkkeitä koskevia valituksia ja antoi niistä 
hylkäävän päätöksen. Kahdessa tapauksessa kaupunginhallitus päätti vapauttaa viran-
haltijan maksamasta takaisin eläkkeiden uudelleen laskennan yhteydessä tapahtuneen 
virheen johdosta liikaa maksettuja eläkemääriä. 

Malmin Sähkölaitos Oy:ssä palvellun ajan ottamista huomioon yhtiön palveluksesta 
kaupungin palvelukseen siirtyneiden työntekijöiden vuosilomaa laskettaessa koskeva 
palkkalautakunnan 10. 9. tekemä päätös hyväksyttiin täytäntöönpantavaksi (31. 10. 
2 928 §). 

Leski- ja orpo eläkekassan maksamien eläkkeiden tarkistaminen. Kaupunginhal l i tus 
päätti, että leski- ja orpoeläkekassan eläkkeensaajille suoritettavat lisäeläkkeet oli 1. 1. 
lukien korotettava 5.5 %:lla, siten että sanottu korotus laskettaisiin voimassa oleviin 
eläkemääriin, joihin sisältyi 15 %:n korotus (16. 5. 1 539 §). 

Konekirjoitus- ja pikakirjoituslisän suorittamista koskeva palkkalautakunnan päätös 
merkittiin tiedoksi (khn jsto 16. 1. 5 093 §). 

Virka-ajoihin käytettävien yksityisautojen ajokirjoja koskevat määräykset. Kaupungin-
hallitus päätti antaa seuraavat lisäohjeet virka-ajoihin käytettävien yksityisautojen ajo-
kirjan pitämisestä: 

1. ajokirjan ensimmäiselle lehdelle on merkittävä kaupunginhallituksen päätöksen 
päivämäärä ja pykälä, jolla ao. viranhaltija on oikeutettu käyttämään autoa virka-ajoihin; 

2. jos auto on välillä vaihtunut, on ilmoitettava päivämäärä, mistä lähtien uusi auto 
on ollut käytössä sekä tämän auton merkki ja rekisterinumero; 

3. ainoastaan matkat virastosta työpaikkaan tai työpaikasta toiseen saadaan ottaa 
laskutettavina matkoina huomioon. Matkoja kotoa työpaikkaan tai päinvastoin ei saa 
laskutettavina ottaa huomioon muussa tapauksessa kuin siinä, että matkan pituus kotoa 
lähdettäessä on lyhyempi kuin virastosta lähdettäessä; 

4. ajomatka-sarakkeessa on lähtö- ja tulopaikka aina täsmällisesti ilmoitettava sekä 
ainakin muutamia kohteita, joissa on käyty, mikäli koko reittiä ei voida merkitä. (Esim. 
sanonta »kaupunkiajoa» tai kaupunginosan ilmoittaminen ei riitä.) Mikäli voidaan luetella 
työpaikat ja antaa niille numero tai muu tunnusmerkki, voidaan niitä käyttää ajomatka-
sarakkeessa; 

5. ajon tarkoitus (laatu ja tehtävä) on aina ilmoitettava; 
6. ajokirjan on oltava mukana matkalla ja pidettävä ehdottomasti ajan tasalla; 
7. ajokirja on kuukausittain ao. viranhaltijan esimiehen toimesta tarkastettava. Las-

kutus tapahtuu kuukausittain, tai milloin ao. virasto tai laitos harkitsee sen tarkoituksen-
mukaiseksi, neljännesvuosittain; 

8. mikäli oikeutta yksityisauton käyttämiseen virka-ajoissa käytetään väärin, voi-
daan se peruuttaa. 

Edellä olevat ohjeet on liitettävä jokaisen ajokirjan kanteen. 
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Mikäli asianomainen esimies tarkastuksessa havaitsee, että matkan pituus, kustannuk-
set tai muut seikat eivät ole normaaleja, on hänen asiansa tehdä havainnoistaan ilmoitus 
asianomaiselle lautakunnalle. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia valvomaan, että em. 
määräyksiä noudatetaan tarkasti (21. 3. 950 §). 

Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistyksen sekä eräiden kaupungin palveluksessa ole-
vien viranhaltijain esitettyä, että virka-ajoihin käytettävien yksityisten henkilöautojen 
kilometrikorvaus tarkistettaisiin, kaupunginhallitus päätti, etteivät ko. esitykset anta-
neet aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että järjestelytoimistoa kehotettaisiin mahdolli-
simman pikaisesti suorittamaan tutkimuksensa viranhaltijain omistamien, virka-ajoissa 
käytettyjen henkilöautojen käytön valvonnan ja maksuperusteiden uudelleenjärjestämi-
sestä (27. 6. 1 904 §). 

Elinkustannusindeksiä v:n 1956 joulu- ja kertomusvuoden tammi-lokakuulta koskevat 
sosiaalisen tutkimustoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi (24. 1. 371 §, 21. 2. 692 §, 
21. 3. 992 §, 25. 4. 1 300 §, 23. 5. 1 581 §, 27. 6. 1 955 §, 1. 8. 2 108 §, 22. 8. 2 246 §, 19. 9. 
2 539 §, 24. 10.2 868 §,21. 11.3 182 §). 

Ansiomerkit. Kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti, että Helsinki-
mitalien jakotilaisuus järjestettäisiin Kaupungintalon juhlasaliin 12. 6. sekä että ao. lai-
tokset, virastot, lauta- ja johtokunnat jakaisivat kertomusvuonna käytännöllisyyssyistä 
poikkeuksellisesti Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkit keskuudessaan itse järjestämissään 
tilaisuuksissa (9. 5. 1 409 §). 

Helsinki-mitali ja Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin hankkia eri virasto-
jen ja laitosten esitysten mukaisesti niiden eräille viranhaltijoille. Myönnettyjen ansio-
merkkien hankkimisesta aiheutuneet laskut sekä ansiomerkkien jakotilaisuuksien yhtey-
dessä tapahtuneen kahvitarjoilun aiheuttamat kulut, yhteensä 9000 150 mk, päätettiin suo-
rittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunnan käyttöön myönnettiin 5 000 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista ansiomerkkien jakotilaisuuden järjestämistä varten (9. 5 
1 408 §, 4. 7. 1 974 §, khn jsto 2. 1. 5 009 §, 2. 5. 5 615 §, 8. 5. 5 665, 5 667 §, 22. 5. 5 726, 
5 727 §, 31. 5. 5 771 §, 5. 6. 5 823, 5 824 §, 12. 6. 5 861, 5 862, 5 866, 5 867 §, 19. 6. 5 910 §, 
26. 6. 5 958, 5 959 §,21.8.6 156 §, 18. 9.6 266 §, 18. 12.6 795 §). 

Yleisjaosto päätti lahjoittaa yhden Helsinki-mitalin Kansallismuseon rahakammiossa 
olevaan kokoelmaan liitettäväksi (khn jsto 27. 11. 6 693 §). 

Virastojen kaluston hankinta ja kunnossapito 

Kaluston hankinta ja kunnossapito. Talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto 
lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä kaluston hankintamäärärahasta osoitettiin 
seuraavat määrärahat: 

V:n 1956 määrä-
Virasto tai laitos rahasta, mk 

Kaupunginhallitus 48 700 
V:n 1957 määrä-

rahasta, mk 

Kaupunginvaltuusto 2) 207 000 
Kaupunginhallitus 3) 192 010 
Kaupunginkellari 4) 688 750 
Kaupungintalo 5) 432 564 
Kaupunginkanslia 6) 669 935 

V:n 1957 määrä-
Virasto tai laitos rahasta, mk 

Järjestelytoimisto 7) 276 525 
Hankintatoimisto 8) 2 894 230 
Rahatoimisto 9) 2 165 674 
Tilastotoimisto10) 132 700 
Verovirasto n ) 487 500 
Raastuvanoikeus 12) 805 500 
Ulosottovirasto13) 443 800 
Sairaalavirasto14) 590 776 

!) Khn jsto 2. 1. 5 004 §. — 2) S:n 21. 8. 6 151 §. — 3) S:n 7. 8. 6 116 §. — 4) S:n 16. 1. 5 094 §. — 
5) S-n 17. 4. 5 570 §. — 6) S:n 23. 1. 5 121 §, 30. 10. 6 530 §. — 7) S:n 30. 10. 6 527 §. — 8) S:n 20. 2. 
5 272 27. 2. 5 306 §, 13. 11. 6 584 §, 20. 11.6 631 §. — 9) S:n 13. 3. 5 387 §, 5. 6. 5 843 §, 1.8. 
6 081 §. — 10) S:n 12. 12. 6 753 §. — n ) S:n 23. 10. 6 504 §. — 12) S:n 6. 2. 5 207 §. 12. 6. 5 £68 §. — 
13) S:n 18. 12. 6 801 §. — 14) S:n 27. 2. 5 327 §, 6. 3. 5 355 §, 2. 5. 5 640 §, 30. 10. 6 550 §. 
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V:n 1957 määrä- V:n 1957 määrä-
Virasto tai laitos rahasta, mk Virasto tai laitos rahasta, mk 

Huöltovirasto 2 596 587 Kiinteistövirasto 6) 2 086 124 
Työnvälitystoimisto 2) 477 121 Rakennusvirasto 7) 5 641 690 
Väestönsuojelutoimisto 3) 245 000 v.n 1958 määrä_ 
Urheilu- ja retkeilytoimisto 4) ... 538 310 'rahasta, mk 
Lastentarhain toimisto 5) 636 124 Urheilu-ja retkeilytoimisto 8) ... 414 600 

Yleisjaosto päätti vahvistaa hankintatoimiston v:n 1958 aikana em. määrärahoista suo-
ritettavat kaluston kertahankinnat korkeintaan 100000 mk:n ja lasku-ja kirjoituskoneiden 
osalta 150 000 mk:n määrään saakka sekä vastaavasti kaluston kunnossapitomäärärahois-
ta maksettavia kaluston kunnossapitokustannuksia 100 000 mk:n määrään saakka kussa-
kin tapauksessa laitoksittain sekä alistamaan tehdyt ratkaisut kalenterikuukausittain 
yleisjaoston tarkistettavaksi (khn jsto 27. 11.6 672 §). 

Vielä yleisjaosto päätti vahvistaa hankintatoimiston v:n 1956 joulukuussa ja kerto-
musvuonna suorittamat kertahankinnat ja myöntää niiden maksamiseen ao. määrärahois-
ta 8 155 920 mk (khn jsto 23. 1. 5 127 §, 13. 3. 5 365 §, 2 0. 3. 5 405 §, 3. 4. 5 482 §, 22. 5. 
5 723 §, 19.6. 5 906 §, 1.8. 6 035 §, 14.8. 6 135 §, 25.9. 6 316 §, 6. 11. 6 567 §, 13. 11. 
6 595 §, 18. 12. 6 789 §). 

Samaten yleisjaosto päätti vahvistaa hankintatoimiston v:n 1956 joulukuussa ja ker-
tomusvuonna suorittamat kaluston korjaukset sekä myöntää tarkoitukseen ao. määrä-
rahoista yhteensä 681 962 mk (khn jsto 23. 1.5 128 §, 20. 3. 5 406 §, 22. 5. 5 722 §, 1.8. 
6 036 §, 25. 9. 6 315 §, 13. 11. 6 594 §). 

Merkittiin tiedoksi yleisjaoston päätöksen mukaisesti ostettujen 10 Olivetti Elektro-
summa -merkkisten kirjoituskoneiden sijoittaminen kaupungin eri virastoihin (khn jsto 
27.2. 5 305 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaluston kunnossapitomäärärahoista myönnet-
tiin 29 500 mk kaupunginvaltuuston oikeiston ryhmähuoneessa olevan taulun korjautta-
mista varten (khn jsto 21. 8. 6 152 §) ja 107 200 mk raastuvanoikeuden kaluston korjautta-
mista varten (khn jsto 15. 5. 5 690 §). 

Puhelimet. Yleisjaosto hyväksyi kertomusvuonna joukon puhelimien hankkimista, 
siirtoja ym. koskevia esityksiä ja myönsi niiden toteuttamiseen tarvittavat varat. Kaik-
kiaan käytettiin kertomusvuonna talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lu-
kuun Erinäiset hallintomenot sisältyvistä määrärahoista Puhelinmaksut 41 219 469 mk ja 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta määrä-
rahasta Puhelinosuuksia 5 012 600 mk. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hankintatoimiston tilaamaan taloon Siltasaaren-
katu 12 muuttavia kaupungin virastoja varten tarvittavan puhelinvaihteen Helsingin 
Puhelinyhdistyksen 24. 6. päivätyn tarjouksen mukaisesti, 

oikeuttaa hankintatoimiston tilaamaan Siemens tehtaiden valmistaman puhelin-
vaihteen siinä tapauksessa, että tarkoitukseen ei saataisi ns. länsivaluuttaa, 

myöntää hankintatoimiston käytettäväksi 1 850 250 mk tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan hankinnan ensimmäisen osamak-
sun suorittamista varten sekä 

merkitä ehdollisesti v:n 1958 talousarvioehdotukseensa tarvittavan määrärahan puhe-
linvaihteen kauppahinnan loppuosan suorittamista varten ja kehottaa hankintatoimistoa 
1. 9. mennessä ilmoittamaan tarkistetun määrärahatarpeen (27. 6. 1 943 §). 

Koskelan sairaskodin uusi puhelinkeskus päätettiin tilata Helsingin Puhelinyhdistyk-
sen 6. 4. tekemän tarjouksen mukaisesti. Huoltolautakuntaa kehotettiin merkitsemään 
v.n 1958 talousarvioehdotukseensa tarpeelliset määrärahat puhelinkeskuksen hankintaa 
sekä asuntolain puhelinjärjestelyjä ja henkilönhakulaitteiden hankkimista varten (2. 5. 

!) Khn jsto 1. 8. 6 082 §, 16. 10. 6 466 §, 23. 10. 6 503 §, 12. 12. 6 767 §, 27. 12. 6 850 §. — 
2) S:n 30. 1. 5 175 §, 12. 12. 6 768 §. — 3) S:n 2. 10. 6 393 §. — 4) S:n 2. 10. 6 382 §. — 5) S:n 6. 2. 
5 220 §. — 6) S:n 27. 3. 5 449 §, 19. 6. 5 930 §, 4. 7. 6 007 §, 5. 9. 6 196 §, 13. 11. 6 604 §. — 7) S:n 
16. 1. 5 114 §, 27. 2. 5 330 §, 6. 3. 5 357 §, 3. 4. 5 516, 5 517 §, 8. 5. 5 683 §, 31. 5. 5 813 §, 12. 6. 
5 899 §, 4. 7. 6 019 §, 5. 9. 6 188 §, 16. 10. 6 476 §, 13. 11. 6 619 §, 20. 11. 6 664 §, 4. 12. 6 748 §. — 
8) S:n 18. 12. 6 809 §. 
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Yleis jaosto oikeutti hankintatoimiston vuokraamaan rakennusviraston käyttöön Oy. 
Philips Ab:lta Tennistalossa olevan, yhtiön omistaman puhelinkeskuksen kolmen vuoden 
ajaksi vuosineljänneksittäin taannehtivasti suoritettavaa 12 000 mk:n kuukausivuokraa 
vastaan. Vuokra oli sidottava kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksiin, joka heinä-
kuussa 1957 oli 1 960 (khn jsto 14. 8. 6 148 §, 25. 9. 6 343 §). 

Vielä yleisjaosto päätti, että rakennusviraston muutettua Tennistaloon saatiin sinne 
asennuttaa suoria puhelinyhteyksiä vain kaupungininsinöörille, katurakennuspäällikölle 
sekä kahden piiri-insinöörin päivystyshuoneeseen (khn jsto 9. 10. 6 428 §). 

Ao. määrärahoista myönnettiin vielä 176 411 mk Haapaniemen ja Hesperian urheilu-
kentille tulevien puhelimien kaapelien kaivauskustannusten suorittamista varten fkhn 
jsto 5. 9. 6 214 §). 

Vielä yleisjaosto päätti, että niille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille, 
joille yleis jaoston päätöksillä oli määrätty suoritettavaksi korvaus oman puhelimen käyt-
tämisestä virkatehtävissä, korvaus saatiin suorittaa luontoisetusäännön 35 §:n 1 momentin 
ja 2 momentin 1 kohdan ja 36 §:n määräysten mukaisesti (khn jsto 20. 2. 5 291 § ,1 .8 . 
6 092 §, 7. 8. 6 129 §, 21. 8. 6 171 §, 30. 10. 6 549 §). 

Lopuksi yleisjaosto päätti, että kaupungin viranhaltijat ovat asunnonmuutoksen sat-
tuessa velvolliset itse suorittamaan käytössä olevien virkapuhelimien siirtokustannukset 
(khn jsto 12. 12. 6 750 §). 

Rahakepuhelimet. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä sen, että Helsingin 
Puhelinyhdistykseltä kaupungin käyttöön hankitut rahakepuhelimet muutettaisiin 20 
mk:n rahalla toimiviksi. Rahakepuhelimia koskeva sopimus jatkuisi edelleen siten muu-
tettuna, että ns. takuumäärä on 75 000 mk vuodessa (4. 9. 2 384 §). 

Hätäpuhelimet. Kaupunginhallitus päätti 
1) omasta puolestaan hyväksyä valtion ja kaupungin välillä 8. 9. 1955 tehdyn hätä-

puhelimia koskevan sopimuksen 1) kohdan seuraavan sisältöisenä: 
»Edellä mainitut kustannukset, joihin kuuluvat kaikki hätäpuhelimista aiheutuvat 

kustannukset ja joiksi luetaan sekä perustamis- että ylläpitokustannukset, joita viimeksi-
mainittuja ovat mm. tariffin mukaiset vuosimaksut johdoista ja päivystyspuhelimista sekä 
omakustannushintaan lasketut vuosimaksut hätäkeskuksesta ja sen hoidosta ynnä hätä-
puhelimista, jaetaan valtion ja kaupungin kesken siten, että kumpikin maksaa puolet ko-
konaiskustannuksista, minkä lisäksi kaupunki osallistuu valtion maksettavaan puolikkaa-
seen kolmannella osalla sikäli kuin on kysymys poliisilaitoksen osalle tulevista kustannuk-
sista. 

Kaupunki suorittaa yksin ne hätäpuhelimien pakkosiirroista aiheutuvat kustan-
nukset, jotka johtuvat katujen leventämisestä tai muista kaupungin suorittamista 
katutöistä.» 

2) omasta puolestaan hyväksyä kaupungin ja Helsingin Puhelinyhdistyksen välillä 
16. 2. 1956 tehdyn hätäpuhelimia koskevan sopimuksen 5 §:n näin kuuluvana: 

»Hätäpuhelimista aiheutuvat kaikki kustannukset, joihin kuuluvat sekä perustamis-
että ylläpitokustannukset ja joihin mm. luetaan tariffin mukaiset vuosimaksut johdoista 
ja päivystyspuhelimista sekä omakustannushintaan lasketut vuosimaksut hätäkeskuk-
sesta ja sen hoidosta sekä hätäpuhelimista, perii puhelinyhdistys vuosineljänneksittäin 
siten, että poliisilaitosta veloitetaan 50 % ja Helsingin kaupungin hankintatoimistoa 
niinikään 50 % sanotuista kustannuksista. 

Kaupunki suorittaa kuitenkin yksin ne hätäpuhelimien pakkosiirroista aiheutuvat 
kustannukset, jotka johtuvat katujen leventämisestä tai muista kaupungin suorittamista 
katutöistä. 

Puhelinyhdistys pitää edelleen tilastoa eri laitoksiin hätäkeskuksen kautta otetuista 
puheluista.» 

3) esittää valtioneuvostolle, että se hyväksyisi edellä 1) kohdassa mainitun sopimuksen 
muutoksen kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa ja että valtio suorittaisi maksa-
mattomia osuuksia hätäpuhelimista aiheutuneista kustannuksista seuraavasti: 
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Perimättä 
Jakamattomat poliisi-

kustannukset laitokselta 
Perustamiskustannusten loppuosa 31. 12. 1954 men-

nessä 680 289 mk 340 144 mk 
Perustamiskustannukset v. 1955 300 000 » 150 000 » 
Perustamiskustannukset 1. 1. — 31. 10. 1956 287 612 » 143 806 » 
Perustamiskustannukset, jotka on mainittu Helsin-

gin Puhelinyhdistyksen 31. 12. 1956 päivätyssä 
laskussa 10 112 » 5 056 » 

1 278 013 mk 639 006 mk 

4) esittää Helsingin Puhelinyhdistykselle, että se hyväksyisi edellä 2) kohdassa maini-
tun sopimuksen muutoksen kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa, sekä pyytää, 
että yhdistys vastaisuudessa laskuttaisi hätäpuhelimien perustamiskustannuksista (asen-
nustöistä) puoliksi kaupunkia ja puoliksi poliisilaitosta (4. 7. 2 028 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, muuttaen 10. 7. 1952 tekemäänsä päätöstä, ettei yksi-
tyisiä hätäpuhelin- eikä automaattihälytyslaitteita liitetä hätäkeskukseen, vaan että siinä 
vielä käytettävissä olevat liitäntämahdollisuudet varataan yksinomaan yleisen hätäpuhe-
lin verkoston laajentamistarkoituksiin (10. 1. 201 §). 

V:n 1956 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Valiokun-
ta- ja komiteamenot myönnettiin 30 000 mk apul. palopääll. Harri Virranteelle hätäpuhe-
lintoimikunnan sihteerin tehtävän hoitamisesta v. 1956 (khn jsto 9.1. 5 075 §). 

Komiteat ja opintomatkat 

Komiteat. Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat komiteat ja toimi-
kunnat, jotka oikeutettiin ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 

5-jäseninen komitea valmistelemaan Helsingin kaupungin yleistä järjestyssääntöä. 
Komitean puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Gunnar 
Modeen ja jäseniksi vtt Koskinen, Loimaranta, Meltti ja Sahlan (31.5. 1 624 §); 

komitea antamaan lausuntonsa päätäntävallan uudelleen järjestämistä kaupungin 
kunnallishallinnossa koskevasta mietinnöstä. Puheenjohtajaksi valittiin kaup. joht. 
Lauri Aho ja jäseniksi vtt Harkia, Järvinen, Laine, Loimaranta ja Östenson (3. 10. 2 634 §); 

komitea laatimaan ehdotus toimisto virkojen yksityiskohtaisesta pätevyysvaatimus-
luokkiin sijoittamisesta. Puheenjohtajaksi valittiin varat. Tapani Virkkunen ja jäseniksi 
palkkalautakunnan vt. sihteeri Aimo Kankkunen, koulutuspääll. Urpo Ryönänkoski ja 
toimistotyöntutk. Aatu Vuoristo. Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistys ja Helsingin 
Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö olivat kehotuksesta nimenneet komiteaan edustajak-
seen vastaavasti toimistonhoit. Alma Leväahon ja kirjanpitäjä Helvi Heinosen (10. 10. 
2 741 §, 24. 10. 2 875 §); 

komitea laatimaan periaatepäätöstä varten ehdotus sosiaalivirastotaloon tulevien vi-
rastojen ja laitosten kassa- ja tilitoimen organisaatiosta sekä tämän organisaation perus-
teella ehdotus tarvittavista huonetiloista. Puheenjohtajaksi päätettiin valita rahatoimen 
joht. Eino Waronen sekä jäseniksi huoltotoimen toim. joht. Alpo Asteljoki, kaup. kamr. 
Osmo Lehtosuo, sairaalatarkastaja Reino Oksanen, järjestelytoimiston toim. pääll. Alpo 
Salo ja kaup. reviisori Sigfrid Törnqvist (17. 10. 2 795 §). 

komitea laatimaan ehdotus taksoituslautakunnan johtosäännöksi ja mahdolliseksi 
työjärjestykseksi. Puheenjohtajaksi määrättiin rahatoimen joht. Eino Waronen ja jäse-
niksi isännöitsijä Väinö Ahde, tarkast. Kalle Altti, verotusvirk. Arvo Keskiväli, apul. 
kaup. siht. Pentti Lehto, toimitt. Martti Nieminen, taksoituslautakunnan puh. joht. 
Torsten Nordberg, fil. maist. Victor Procope, talousneuvos Gabriel Pätynen ja veroviras-
ton joht. Erkki Sirviö (19. 9. 2 516 §); 

komitea tutkimaan sairaankuljetustoimintaa. Komitean tuli tehdä kaupunginhallituk-
selle ehdotus ko. kuljetustoiminnan järjestämiseksi kaupungille edullisimmalla tavalla. 
Puheenjohtajaksi valittiin apul. kaup. joht. Hjalmar Krogius sekä jäseniksi sair.tark. 
Reino Oksanen, järjestelytoimiston pääll. Alpo Salo, palopääll. Tor Sundqvist, kaup. 
lääk. Tauno Wartiovaara (1. 8. 2 111 §); 
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komitea tutkimaan sairaalain ruokakysymystä kokonaisuudessaan, jolloin olisi erikoi-
sesti kiinnitettävä huomiota sairaalaravinnon tarkoituksenmukaisuuteen sekä terveydelli-
set että taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen ja tekemään kaupunginhallitukselle 
ehdotuksia niistä toimenpiteistä, joihin tutkimus antaa aihetta. Komitean puheenjohta-
jaksi nimettiin prof. Osmo Turpeinen sekä jäseniksi talousop. Marjatta Kahiluoto, 
dos. Erkki Klemola, sairaalatarkastaja Reino Oksanen sekä professorit Paavo Roine, 
ja Guido Tötterman (11. 4. 1 177 §); 

komitea tutkimaan sairaaloiden sairaskertomusaineiston mikrofilmausta ja laatimaan 
sitä sekä filmien käyttöä ym. varten toimintasuunnitelma. Komitean puheenjohtajaksi 
määrättiin sairaalatarkastaja Reino Oksanen sekä jäseniksi kaupunginarkistonhoit. 
Ragnar Rosén, järjestelytoimiston pääll. Alpo Salo ja tri Mikko Virkkunen (22. 8. 2 213 §); 

komitea tutkimaan olisiko kaupungin omaa sairaanhoitajakoulutusta jatkettava ja 
missä laajuudessa sekä mahdollisen sairaanhoitajakoulun tarpeellisuutta, koulurakennus-
hankkeen toteuttamista ja uuden koulun huonetiloja koskevan ohjelman tarkistamista. 
Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin prof. Erkki Leikola ja jäseniksi sairaalalautakun-
nan jäsenet Aili Leppänen, Tyyne Tuominen ja Almer Virtanen. Yleisten töiden lautakun-
taa kehotettiin valitsemaan komiteaan talorakennusosaston edustaja. Lisäksi pyydettiin 
lääkintöhallitusta nimeämään edustajansa komiteaan (24. 10. 2 857 §); 

toimikunta kiireellisesti tutkimaan mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia toimen-
piteistä, joiden avulla kaupungin mielisairaanhoitotilannetta voitaisiin lähitulevaisuu-
dessa parantaa sekä tarkistamalla vireillä olevia suunnitelmia tekemään ehdotuksensa 
kaupungin mielisairaanhoidon kokonaistarpeen tyydyttämisestä. Toimikunnan puheen-
johtajaksi nimettiin opetus- ja sairaala-asiain johtaja ja varapuheenjohtajaksi vt Leikola 
sekä jäseniksi vtt Backman ja Meltti, Helsingin mielisairaanhuoltopiirin keskusmieli-
sairaalan johtava lääkäri, kaupunginlääkäri, sairaalatarkastaja, huoltotoimen toimitus-
johtaja sekä lääket. ja kir. tri Turo Niemi (31. 1. 446 §). Lisäjäseneksi määrättiin kaup. 
arkkit. Lauri Paj amies. Komitea oikeutettiin asettamaan keskuudestaan työjaosto, jolla 
oli oikeus kokoontua useammin kuin kolme kertaa (21. 2. 684 §); 

komitea tutkimaan naistyövoiman työttömyyskysymystä ja sen torjumiseksi tarvitta-
via toimenpiteitä. Puheenjohtajaksi valittiin pankinjoht. Eero Harkia sekä jäseniksi rva 
Lempi Lehto ja leht. Hilja Vilkemaa (3. 10. 2 657 §); 

komitea tekemään ehdotus yleishyödyllisten yritysten ja laitosten, raittiusjärjestöjen 
ja nuorisojärjestöjen avustusmäärärahojen jakamisesta. Komitean puheenjohtajaksi ni-
mettiin apul. kaup. joht. Eino Uski sekä jäseniksi toimitsija Lempi Lehto, fil. maist. Veikko 
Loppi, rva Hellä Meltti, kanslianeuvos Gunnar Modeen ja kaup. joht. Arno Tuurna (25. 4. 
1 292 §); 

7-jäseninen komitea harkitsemaan avustusten tarpeellisuutta kertomusvuoden loman-
vietto- ja kesävirkistystoimintaa varten sekä tekemään kaupunginhallitukselle ehdotus 
avustuksen jaosta. Komitean puheenjohtajaksi nimettiin kanslianeuvos Gunnar Modeen 
ja jäseniksi huoltotoimen toim. joht. Alpo Asteljoki, lastensuojelun toim. joht. Arvi Heiska-
nen, toimitsija Lempi Lehto, fil. maist. Veikko Loppi, rva Hellä Meltti ja kaup. joht. 
Arno Tuurna (7. 3. 821 §); 

3-henkinen toimikunta neuvottelemaan Espoon kunnan ja Kauniaisten kauppalan 
kanssa hiihtokeskuksen perustamisesta. Puheenjohtajaksi valittiin toim. pääll. Esko 
Paimio sekä jäseniksi huoltotoiminnan ohjaaja Aarne Leskinen ja urheiluohjaaja Esko 
Numminen (12. 12. 3 400 §); 

toimikunta valmistelemaan kaupungin kansakoululaitoksen historiateoksen aikaan-
saamista koskevaa kysymystä ja siinä mielessä laatimaan ohjelma teoksen kirjoittamista 
varten ja sen kustannusarvio. Lisäksi olisi tehtävä esitys sopivan kirjoittajan palkkaami-
sesta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kaup. arkist. hoit. Ragnar Rosén ja vara-
puheenjohtajaksi prof. Aimo Halila sekä jäseniksi kansakouluntarkastajat Hilding 
Cavonius, Walter Erko ja Aarne Huuskonen (31. 1. 447 §); 

komitea tutkimaan talousarvion opetustoimen pääluokan luvun Avustukset kohdalle 
eräille kouluille merkittyjen avustusten myöntämisperusteita sekä harkitsemaan miten 
kertomusvuoden talousarvioon ko. tarkoitukseen merkittyjä määrärahoja olisi mahdolli-
sesti tarkistettava. Komitean puheenjohtajaksi valittiin apul. kaup. joht. Eino Waronen 
ja varapuheenjohtajaksi apul. kaup. joht. Eino Uski sekä jäseniksi reht. Leo Backman, 
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vtt Loimaranta ja Meltti, ylijoht. Aarno Niini, kansanedust. Elli Nurminen sekä reht. 
Väinö Virtaneva (14. 2. 611 §); 

komitea suunnittelemaan ruotsinkielisen työväenopiston sisustusta. Puheenjohtajaksi 
valittiin apul. kaup. joht. Eino Uski, varapuheenjohtajaksi kouluneuvos Gösta Cavonius 
sekä jäseniksi hankintatoimiston pääll. Arvo Aalto, fil. maist. Gunnar Bäck ja II apul-
kaup. arkkit. Ferdinand Salokangas (4. 7. 2 023 §); 

komitea tutkimaan talousarvion sivistystoimen pääluokan lukuun Avustukset musiik-
kilautakunnan käytettäväksi merkittyjä eräiden teattereiden, orkestereiden ja musiikki-
järjestöjen avustusmäärärahojen vastaisia myöntämisperusteita. Komitean puheenjoh-
tajaksi valittiin apul. kaup. joht. Eino Uski ja varapuheenjohtajaksi apul. kaup. joht. 
Eino Waronen sekä jäseniksi vtt Loppi ja Meltti sekä fil. kand. Christoffer Schildt (28. 2. 
764 §); 

toimikunta tutkimaan erityisen musiikkikirj aston perustamisen edellytyksiä sekä sel-
vittämään, minkä laitoksen tai elimen yhteyteen sellainen olisi edullisinta perustaa. Toimi-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin vt Loppi. Musiikkilautakunta oli valinnut edustajak-
seen jäsenensä, fil. maist. Patrik Liliuksen, kirjastolautakunta opett. Inkeri Airolan ja 
fil. kand. Bo Carpelanin sekä Musiikkikirjastoseura oikeusneuvosmies Kurt Waldénin 
(24. 1. 357 §, 14. 3.924 §); 

neuvottelukunta neuvottelemaan Oy. Yleisradion kanssa niistä ehdoista, joilla kaupun-
gin ja Oy. Yleisradio Ab:n yhteistoiminta olisi järjestettävä konserttitalon rakentamiseksi 
kaupunkiin. Neuvottelukuntaan nimettiin kaup. joht. Lauri Aho, vtt Hakulinen ja 
Loppi, asemakaavapääll. Väinö Tuukkanen sekä kaup. arkkit. Lauri Paj amies (16. 5. 
1 528 §); 

komitea tutkimaan ja suunnittelemaan asunnoistaan häädettyjen väliaikaista sijoitta-
mista. Puheenjohtajaksi määrättiin kiinteistöjohtaja sekä jäseniksi osastosiht. Väinö 
Harmanen, dipl. insinöörit Alpo Lippa ja Esko Toivola, vt Arvid v. Martens ja arkkitehdit 
Lauri Pajamies ja Pentti Petäjä (14. 2. 590 §, 4. 4. 1 103 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa em. komitean palkkaamaan avukseen arkki-
tehdin, jonka tehtävänä olisi laatia komitealle tarvittavat piirustukset erityyppisistä raken-
nuksista häädettyjen väliaikaiseen sijoittamiseen tarkoitettuja rakennuksia varten. 
Arkkitehdin palkkaamisesta aiheutuneet laskut saatiin maksaa tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset merkityistä ao. määrärahoista (14. 3. 902 §); 

neuvottelukuntaan, jonka tehtävänä on selvitellä kaupungin ja Helsingin evankelis-
luterilaisten seurakuntien kesken suoritettavaa maa-alueiden vaihtoa, valittiin kiinteistö-
viraston virastopääll. Alpo Lippa puheenjohtajaksi sekä jäseniksi tonttiosaston pääll. 
Kalevi Korhonen ja asemakaavapääll. Väinö Tuukkanen (21. 2. 657 §); 

komitea selvittelemään moottoriajoneuvohuoltoasemien tonttitarvetta, tonttien suu-
ruutta ja niiden varaukseen liittyviä kysymyksiä. Puheenjohtajaksi valittiin vt Leo 
Mattila sekä jäseniksi tonttiosaston pääll. Kalevi Korhonen, toimitsija Ragnar Lönnqvist 
ja asemakaavapääll. Väinö Tuukkanen (4. 12. 3 294 §); 

toimikunta laatimaan ehdotus uuden, Helsinkiä esittävän kuvateoksen sisällön pää-
kohdista, sen arvioidusta sivu- ja painosmäärästä eri kielillä sekä kuvien käyttöön liitty-
vien kysymysten ratkaisemisesta samoin kuin kustannusarviosta. Toimikunnan puheen-
johtajaksi valittiin kaupunginsihteeri sekä jäseniksi toimitt. Gunnar Mårtenson, fil. tri 
Eino Suolahti, asemakaavapäällikkö, retkeilyasiamies ja painatusasiamies (24. 1. 314 §); 

8-jäseninen komitea harkitsemaan kaupungin kehityksen kannalta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisten työttömyystyötilaisuuksien järjestämistä ja laatimaan mahdollista 
v:ien 1957—1958 työttömyyskautta varten työttömyystyösuunnitelma luetteloineen 
kiireellisyysjärjestyksessä suoritettavista töistä, mikäli mahdollista 30. 9. mennessä. Ko-
mitean puheenjohtajaksi määrättiin kaup. ins. Walter Starck sekä jäseniksi satamaraken-
nuspääll. Boris Backberg, vesilaitoksen toim. joht. Eino Kajaste, kaupungingeod. Lauri 
Kärkkäinen, virastopääll. Alpo Lippa, asemakaavapääll. Väinö Tuukkanen, katurakennus. 
pääll. Yrjö Virtanen ja liikennelaitoksen toimitusjohtajan virkaa hoitava henkilö (6. 6. 
1 719 §); 

esikaupunkitoimikunta kertomusvuodeksi. Puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjoh-
taja ja jäseniksi eläinlääkintöneuvos Anders Backman Malmilta, toim. joht. Salme Kataja-
vuori Lauttasaaresta, tai. hoit. Uuno Laurikainen Maunulasta, prof. Aarne Laitakari 
Pukinmäeltä, sorvaaja Tuure Lohikivi Puistolasta, toim. pääll. Sulo Manninen Tapani-
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lasta, joht. Yrjö Rantala Oulunkylästä, kouluneuvos Jussi Saukkonen Munkkiniemestä ja 
oikeusneuvosmies Börje Wiklund Kulosaaresta (10. 1. 146 §, 26. 9. 2 551 §); 

huoltokassan neuvottelukunnan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin kaup. kamr. 
Einar Jernström puheenjohtajaksi ja jäseniksi valtiot, kand. Veikko Järvinen, kaup. ins. 
Walter Starck sekä varalle apul. kaup. siht. Sulo Hellevaara (10. 1. 169 §); 

komitea harkitsemaan, mitä muutoksia tieliikennelaki ja sen johdosta annettava asetus 
aiheuttavat kaupungin liikennejärjestykseen ja maistraatin vahvistamiin raitioliikennettä 
koskeviin määräyksiin ja tekemään siitä tarvittava esitys. Puheenjohtajaksi nimettiin 
pormestari Weio Henriksson sekä jäseneksi hallitusneuvos Klaus Häkkänen. Poliisilaitos oli 
kehotuksesta nimennyt komitean jäseniksi liikennetoimiston johtajan Frans Artin ja polii-
sikomentaja Karl Gabrielssonin, kiinteistövirasto liikenneins. Antti Koivun, liikennelaitos 
vt. apul. joht. Teuvo Riittisen ja esikaupunkiliikenteen suunnittelutoimiston päällikön 
tekn. tri Reino Castrenin (4. 4. 1 102 §, 25. 4. 1 277 §, 28. 11. 3 208 §); 

talviliikennetoimikunta kertomusvuodeksi kiinteän yhteistoiminnan aikaansaamiseksi 
satama- ja rautatieviranomaisten sekä satamaa käyttävien liikennöitsijäin välillä vaunu-
jen ja laituripaikkojen varaamisessa. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin satamakap-
teeni Georg Häggström sekä jäseniksi satamarakennuspääll. Boris Backberg, liikennetark. 
Karl Franzen, toim. joht. Magnus Cedercreutz varamiehenään kauppat. maist. Esko 
Lappalainen, fil. maist. Nils Perander, varalle fil. maist. Nils Kurten, toim. joht. K. Gin-
man, varalle joht. Erik Gustafsson, prokuristi V. Salonen, varalle ekon. Aarne Miikulainen 
ja tullinhoit. A. Nylund (10. 1. 205 §); 

v:ksi 1958 valittiin em. toimikuntaan entiset jäsenet ja lisäksi toimitsija Jorma 
Lehtinen (19. 12. 3 522 §); 

komitea laatimaan suunnitelmaa siitä, miten lastenmielenterveystyö kokonaisuudes-
saan olisi kaupungin toimesta järjestettävä. Komitean puheenjohtajaksi nimettiin kaupun-
ginvaltuuston II varapuh. joht. Gunnar Modeen sekä jäseniksi vtt Lehto, Leikola, Loima-
ranta ja Meltti sekä lisäksi apul. ylilääk. Eero Valanne ja prof. Paavo Heiniö (26. 9. 2 574 §, 
24. 10. 2 835 §); 

raatimies Walter Gyllenbögelin puheenjohdolla toimivalle raastuvanoikeuden järjes-
telykomitealle annettiin tehtäväksi suorittaa selvitys siitä, voitaisiinko kaupunginpalve-
lijain keskitetyllä käyttämisellä saavuttaa säästöä. Tällöin olisi otettava huomioon järjes-
telytoimiston 6. 5. päivätyssä selostuksessa oleva aineisto. Komitean lisäjäseniksi mää-
rättiin I kaupunginviskaali Hanno Kunnas, varat. Risto Brax, kaupunginpalvelijain esi-
mies Cronje Wagello sekä toimistotyöntutkija Friedrich Kaltamo mainittua asiaa käsitel-
täessä (12. 9. 2 424 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin selvittämään kaupunginhallituksen v. 1955 (ks. s. 134) 
asettaman ns. lääkintähuoltokomitean mietinnön 2 kohdassa mainittua suunnitelmaa 
yhden tai useamman aluepoliklinikan perustamisesta kokeilutarkoituksessa. Samalla oli 
myös selvitettävä muita ko. kohdassa mainittuja kysymyksiä. Sairaalalautakunta oikeu-
tettiin tarvittaessa asettamaan keskuudestaan jaosto valmistelemaan em. kysymyksiä. 
Jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa ja kuulemaan asiantun-
tijoita (14. 2.613 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan asettamaan kertomusvuodek-
si hankintatoimikunnan, johon lautakunnan olisi valittava puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. 
Samalla kaupunginhallitus valitsi hankintatoimiston toim. pääll. Arvo Aallon jäseneksi 
toimikuntaan (24. 1. 363 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan asettamaan keskuudestaan jaos-
ton tutkimaan kaupungin sairaalain henkilökunnan sairaanhoitoon liittyviä kysymyksiä. 
Jaosto oikeutettiin tarvittaessa kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa (14. 2. 604 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa v. 1955 (ks. s. 135) asettamansa komitean tehtäväksi 
tarkistaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön sekä oikeuttaa komitean ottamaan itsel-
leen sihteerin (21.3. 956 §). 

Sähkön ja kaasun tariffikomitean sähkötariffijaosto ja kaasutariffijaosto oikeutettiin 
kumpikin ottamaan sihteeri (14. 3. 933 §). 

Yleisten töiden lautakunnan asettama, Kyläsaareen rakennettavan jätteiden poltto-
laitoksen polttouunien kattiloiden mekaanisista laitteista ja sähkölaitteista saatuja tar-
jouksia tutkiva jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa ja kuule-
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maan asiantuntijoita sekä hankkimaan asiasta Ekonon lausunto. Lausunnosta aiheutuva 
lasku saatiin maksaa ko. polttolaitoksen rakentamiseen varatuista määrärahoista 
(28. 2. 772 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnan asettamat seuraavat jaostot oikeutettiin kokoontu-
maan useammin kuin kolme kertaa: liikennelaitoksen lautakunnan ja liikennelaitoksen 
johtosääntöehdotuksista annettavaa lausuntoa varten asetettu jaosto, liikennelaitoksen 
henkilökunnan omavastuuasiasta esitystä laativa jaosto, liikennelaitoksen vaunujen kor-
jauskulujen vähentämistä tutkiva jaosto ja Ruskeasuon suunnan liikenneolojen paranta-
mista tutkiva jaosto (17. 4. 1 221 §, 25. 4. 1 272 §, 16. 5. 1 490 §, 28. 11. 3 219 §). 

Komiteain täydentäminen ym. Merkittiin tiedoksi Helsingin Puhelinyhdistyksen ilmoi-
tus ins. U. Salorannan nimeämisestä yhdistyksen uudeksi yhdysmieheksi hätäpuhelin-
toimikuntaan (24. 1. 377 §). 

Toim. joht. Hugo Relander ja hankintains. Kivi Hellevuo päätettiin vapauttaa hätä-
puhelintoimikunnan jäsenyydestä ja määrätä heidän tilalleen vastaavasti konepajapääll. 
Oma Martola ja ins. Max Munck (10. 1. 207 §, 7. 3. 851 §). 

Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1955 (ks. s. 135) asettamaansa esikaupunki-
liikenteen suunnittelukomitean asiantuntijatoimikuntaa valitsemalla siihen toistaiseksi 
väestönsuojelukysymysten asiantuntijaksi väestönsuojelunohjaajan, kenr. luutn. evp. 
Harald Öhquistin. Kiinteistölautakunta oli puolestaan valinnut fil. maist. Victor Procopen 
ko. komitean jäseneksi prof. Zaida Eriksson-Lihrin tilalle (4. 4. 1 133 §, 31. 10. 2 899 §). 

Vapaa-ajanviettokomitean jäsenyydestä päätettiin vapauttaa toimitt. Erkki Wiksten 
toiselle paikkakunnalle siirtymisen vuoksi ja valita hänen tilalleen fil. maist. Henry 
Backman (24. 10. 2 853 §). 

Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1956 (ks. s. 113) asettamaansa yhteistoiminta-
toimikuntaa valitsemalla siihen entisten lisäksi jäseneksi väestönsuojelunohjaajan (4. 4. 
1 132 §). 

Merkittiin tiedoksi, että dipl. ins. Esko Toivola oli valittu Helsingin Käsityönopettaja-
opiston säätiölle myönnettävän lainan suuruutta harkitsevan toimikunnan kolmanneksi 
jäseneksi. Toimikunta oikeutettiin ottamaan sihteeri ja tarvittaessa kuulemaan asian-
tuntijoita (29. 8. 2 328 §). 

Talviliikennetoimikuntaa täydennettiin siten, että entisten lisäksi valittiin jäseneksi 
ahtaustyöntekijäin edustaja toimitsija Jorma Lehtinen (7. 2. 531 §). 

Komiteaa, jonka tehtävänä oli ollut selvittää, voitaisiinko maistraatin kunnallisneu-
vosmiesten lukumäärää vähentää yhdellä ilman, että siitä koituisi asiain hoidolle tarpee-
tonta viivytystä, kehotettiin lopettamaan toimintansa (11.4. 1 148 §). 

Komitean, jonka tehtävänä oli ollut tutkia, missä määrin voimassa olevat työsäännöt 
olivat vanhentuneita sekä tutkimustensa perusteella laatia ehdotus niiden muuttamiseksi, 
toiminta päätettiin lopettaa. Sille kuuluneiden tehtävien loppuun suorittaminen päätettiin 
antaa palkkalautakunnalle, jolle komitean oli luovutettava hankkimansa asiaan liittyvä 
aineisto (7. 11.3 025 §). 

Valiokunta- ja komiteamenoja varten talousarvioon merkitystä määrärahasta, joissakin 
tapauksissa v:n 1956 vastaavalta tililtä maksettiin seuraavat palkkiot: 

Mk 
Hankintaohj ekomitea1) 306 624 
Tiedoitusselvittelykomitea 2) 67 000 
Yhteistoimintatoimikunta 3) 28 000 
Ratkaisuvallan siirtämiskomitea 4) 427 000 
Ulosottoviraston johtosääntökomitea 5) 86 380 
Raastuvanoikeuden ja kaupunginviskaalinviraston huonetilan tarvetta sel-

vittelevä komitea 6) 60 000 
Maistraatin yhden kunnallisneuvosmiehen viran lakkauttamista harkitsemaan 

asetettu komitea 7) 4 000 
Rakentamisoikeuden ym. tarkistusta tutkimaan asetettu komitea 8) 20 000 
Yleistä järjestyssääntöä koskevaa ehdotusta tarkistamaan asetettu komitea 9) 7 500 

Khn jsto 31. 5. 5 780 §, 20. 11. 6 644, 6 645, 6 646 §. — 2) S:n 3. 4. 5 481 §. — 3) S:n 2. 1. 
5 030 §, 3. 4. 5 518 §, 19. 6. 5 943 §, 25. 9. 6 341 §, 27. 12. 6 865 §. — 4) S:n 13. 2. 5 239 §, 18.9. 
6 281 §, 25. 9. 6 329 §. — 5) S:n 1. 8. 6 049 §, 7. 8. 6 112 §, 2. 10. 6 355, 6 356 §, 18. 12. 6 794 §. — 
6) S:n 31. 5. 5 782 §. — 7) S:n 22. 5. 5 737 §. — 8) S:n 3. 4. 5 497 §. — 9) S:n 2. 10. 6 359 §. 
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Tulenarkojen nesteiden varastoalueiden paloturvallisuutta tutkiva komitea1) 15 000 
Sairaalalääkärien palkkauskomitea 2) 60 000 
Sosiaalihuollon avustusmäärärahojen jakoa tutkiva komitea 3) ,. 70 097 
Vajaamielisten sijoituskomitea 4) 65 000 
Keskuspesulan suunnittelukomitea 5) . 109 000 
Vapaa-ajanvieton kehittämistä suunnitteleva komitea 6) 934 200 
Lasten ja vanhusten kesävirkistysmäärärahojen jakoa suunnitteleva komitea7) 22 000 
Yleishyödyllisten yritysten sekä raittius- ja nuorisojärjestöjen avustusmäärä-

rahojen jakoa valmisteleva komitea 8) 20 000 
Naistyöttömyyttä käsittelevä komitea 9) 29 043 
Työttömyystöitä suunnitteleva komitea 10) 27 500 
Koulurakennuskomitea u ) 126 000 
Kouluateriakomitea 12) 153 910 
Helsingin Käsityönopettajaopiston toimikunta13) 59 545 
Aivovauriolasten hoito- ja koulutussuunnitelman toteuttamismahdollisuuksia 

selvittelevä toimikunta14) 30 000 
Erikoisammattikoulutoimikunta 15) 162 080 
Opetustoimen pääluokkaan merkittyjen avustusten myöntämisperusteita ja 

määrärahojen tarkistamista harkitseva komitea16) 160 000 
Musiikkilautakunnan käytettäväksi merkittyjen avustusmäärärahojen myön-

tämisperusteita selvittelevä komitea17) 187 000 
Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta18) 65 678 
Teatteritalokysymystä selvittelemään asetettu komitea19) 5 385 
Teatteriavustuskomitea 20) 967 
Leikkikenttäkomitea 21) 20 000 
Kadunnimikomitea 22) 24 000 
Kiinteistökirjanpitokomitea 23) 8 521 
Konepajatoimikunta 24) 4 000 
Esikaupunkiliikennetoimikunta25) 1 272 774 
Liikennejärjestyskomitea 26) 58 000 
Talviliikennetoimikunta 27) 20 000 
Ilmalan vesisäiliön rakennustoimikunta 28) 71 000 
Lauttasaaren siltatoimikunta 29) 16 945 
Katajanokan II varastorakennuksen suunnittelutoimikunta 30) 5 000 
Raiteenpitojärjestelmän soveltamistoimikunta 31) 16 200 

Vanhainkodin rakennustoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot v:n 1956 
III ja kertomusvuoden I ja II neljännekseltä sekä kokouspalkkiot v:n 1956 III neljän-
nekseltä yhteensä 42 000 mk saatiin suorittaa rakennustoimikunnan käytettävissä ole-
vista määrärahoista (khn jsto 9. 1. 5 056, 5 057 §, 26. 6. 5 978, 5 979 §). 

Te;rvalammen työlaitoksen rakennustoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 
sekä toimikunnan kokouspalkkiot yhteensä 101 600 mk saatiin suorittaa toimikunnan 
käytössä olevista rakennusmäärärahoista (khn jsto 13. 3. 5 386 §, 15. 5. 5 710 §, 11.9. 
6 247 §). 

Ammattikoulutalon rakennuskomitean, sen työ- ja hankintajaostojen palkkiot sekä 
sihteerin palkkiot yhteensä 220 800 mk saatiin suorittaa valmistavan poikien ammatti-
koulutalon rakennusmäärärahoista (khn jsto 3. 4. 5 509 §, 16. 10. 6 453 §, 18. 12. 6 814 §). 

Khn jsto 2. 5. 5 644 §. — 2) S:n 30. 1. 5 194 §. — 3 ) S:n6. 5. 5 351 §, 22. 5. 5 752 §. — 4) S:n 9. 1. 
5 058 §. — 6) S:n 24. 4. 5 595 §, 30. 10. 6 543 §, 20. 11. 6 657 §. — 6) S:n 2. 1. 5 018 §, 3. 4. 5 501, 
5 502 §, 1.8. 6 076 §. — 7) S:n 15.5. 5 706, 5 707 §. — 8) S:n 23. 10. 6 506 §. — 9) S:n 12. 12. 
6 766 §. — 10) S:n 2. 10. 6 380 §, 27. 11. 6 702 §. — n ) S:n 26. 6. 5 988 §, 27. 12. 6 860 §. — 12) S:n 
22. 5. 5 751 §, 19. 6. 5 936, 5 937 §, 2. 10. 6 391 §. — 13) S:n 27. 11. 6 685, 6 686 §. — 14) S:n 20. 3. 
5 428 §.—15) S:n 27. 2. 5 326 §, 27. 11. 6 707 §. —1 6) S:n 23. 10. 6 505 §.—1 7) S:n 13. 11. 6 614 §. — 
18) S:n 20. 3. 5 402 §, 8. 3. 5 666 §. — 1 9 ) S:n 27. 3. 5 472 §. — 20) S:n 8. 5. 5 657 §. — 21) S:n 1. 8. 
6 078 §. — 22) S:n 9. 1. 5 051 §, 1. 8. 6 072 §. — 23) S:n 13. 11. 6 591 §, 27. 12. 6 832 §. — 2 4 ) S:n 18. 12. 
6 815 §. —2 5) S:n 6. 3. 5 348 §, 27. 3. 5 450 §, 19. 6. 5 933 §, 4. 7. 6 005 §, 9. 10. 6 420 §, 20. 11. 6 633 §, 
27. 11. 6 700 §, 27. 12. 6 841 §. — 26) S:n 2. 1. 5 014 §, 15. 2. 5 241 §, 3. 4. 5 496 §, 4. 7. 6 011 §, 2. 10. 
6 374 §. — 27) S:n 22. 5. 5 765 §. — 28) S:n 27. 12. 6 867 §. — 29) S:n 27. 2. 5 329 §, 27. 3. 5 474, 
5 475 §, 6. 11. 6 578 §, 20. 11. 6 663 §. — 30) S:n 10. 4. 552 §. — 31) S:n 17. 4. 5 575 §. 
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Asuntotuotantokomitean kokouspalkkiot kertomusvuoden III ensimmäiseltä neljän-
nekseltä yhteensä 692 400 mk päätettiin suorittaa komitean käyttöön varatuista määrä-
rahoista (khn jsto 10. 4. 5 530 §, 1. 8. 6 075 §, 16. 10. 6 461 §). 

Teurastamoalueen käyttösuunnitelmaa laativan komitean ulkomaalaiselle asiantunti-
jalle tri ins. Plarrelle päätettiin suorittaa hänen lähettämänsä osalasku, 9 500 DM ja 
myöhemmin saatava 9 000 DM:n loppulasku kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 137) 
myöntämästä määrärahasta, kuitenkin siten ettei maksua saanut lähettää asianomaiselle, 
ennen kuin hän olisi suorittanut työnsä loppuun ja lähettänyt loppulaskunsa, mistä komi-
tea aikanaan tulee ilmoittamaan (khn jsto 9. 1. 5 071 §). 

Musiikkilautakunnan ohjelma jaoston v:n 1956 IV neljänneksen ja kertomusvuoden 
palkkiot yhteensä 80 400 mk sekä koesoittoarvostelulautakunnan palkkiot samalta ajalta 
yhteensä 78 200 mk saatiin maksaa lautakunnan käytettävissä olevista määrärahoista 
(khn jsto 2. 1. 5 028 §, 10. 4. 5 548 §, 26. 6. 5 985 §, 13. 11. 6 616 §, 27. 12. 6 855 §, 2. 1. 
5 029 §, 10. 4. 5 549 §, 26. 6. 5 986 §, 13. 11.6 617 §). 

Asunnoistaan häädettyjen sijoittamisen tutkimista ja suunnittelua varten asetetun 
komitean lukuun suoritetuista rakennusten suunnittelu- ja tutkimustöistä saatiin arkkit. 
Esko Hyväriselle suorittaa 200 000 mk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Muut sijoitukset ko. tarkoitukseen merkityistä määrärahoista (khn jsto 18. 9. 6 290 §). 

Matka-apurahat, kaupungin edustus eri kongresseissa ym. Ker tomusvuoden aikana 
myönnettiin seuraaville henkilöille matka-apurahat talousarvioon sisältyvistä määrä-
rahoista Opintomatkastipendit tai Matkakustannukset sekä kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista: kaupunginjoht. Lauri Aholle Tukholmaan, Osloon ja Kööpenhaminaan 
mainittujen kaupunkien kunnallishallintoon tutustumista varten sekä Gdanskissa 29. — 
30. 6. vietettävien »Meren Päivien» tilaisuuksiin tehdystä matkasta (2. 5. 1 354 §); apul. 
kaup. joht. Hjalmar Krogiukselle osallistumista varten Västeräsissa 29. 10. pidettyyn 
Svenska Värmeverksföreningenin vuosikokoukseen (khn jsto 16. 10. 6 455 §); kaupungin-
reviisori Sigfrid Törnqvistille osallistumista varten neuvottelutilaisuuteen Pohjolan johta-
vien kaupunginreviisorien kokouksen järjestämiseksi Göteborgiin (khn jsto 6. 11.6 569 §); 
huoltotoimen toim. joht. Alpo Asteljoelle osallistumista varten Aarhusissa 14. 10. pidet-
tyyn sosiaalijohtajien kokoukseen (khn jsto 25. 9. 6 337 §); kaupunginreviisori Sigfrid 
Törnqvistille osallistumista varten Norjan kuntien reviisoriliiton 27. — 29. 6. Kristian-
sandissa pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 9. 1. 5 032 §); verovirast. joht. Erkki 
Sirviölle osallistumista varten Pohjoismaiden merimiesverotuskomiteoiden yhteiseen 
neuvottelukokoukseen Kööpenhaminassa (khn jsto 7. 8. 6 127 §); järjestelytoimiston toim. 
pääll. Alpo Salolle osallistumista varten Pariisissa 24. — 28. 6. pidettyyn kansainväliseen 
rationalisoimiskongressiin (2. 5. 1 352 §); järjestelytoimiston toimistotyöntutkijoille Aatu 
Vuoristolle ja Kurt Nordmanille Kööpenhaminan ja Göteborgin kaupunkien laskenta-
tehtävien järjestelyyn konekeskusten avulla sekä konekeskusten organisatioon tutustu-
mista varten tehdystä matkasta (23. 5. 1 552 §); toimistotyöntutkija Friedrich Kalta-
molle tutustumista varten lastensuojelutoimen järjestelyyn Tukholmassa ja Göteborgissa 
sekä tuberkuloosityöhön Tukholmassa (khn jsto 15. 5. 5 697 §); tilastotoimiston toim. 
pääll. Karl-Erik Forsbergille, aktuaari Äke Saxenille, sekä apulaisaktuaareille Salme Hy-
väriselle ja Marjatta Jännekselle osallistumista varten Tukholmassa 7. — 15. 8. pidettyyn 
tilastoinstituutin istuntoon (9. 5. 1 407 §); palopääll. Tor Sundqvistille osallistumista var-
ten Berliinissä 4. — 8. 6. pidettyyn Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brand-
schutzes -nimisen yhdistyksen järjestämiin palosuojelupäiviin (9. 5. 1 440 §); palotark. 
Pertti Halliolle ja palomest. C. W. Äströmille Tukholmaan 14. — 17. 2. ruotsalaisiin 
sprinckler normeihin tutustumista varten tehdystä matkasta (khn jsto 30. 1.5 192 §, 
2. 5. 5 613 §); terveydellisten tutkimusten laboratorion apul. kemist. Brita Schwanckille 
tutustumista varten Tukholman Statens Institut för Folkhälsan -nimisen laitoksen labo-
ratorioon (khn jsto 16. 1.5 112 §); kaup. eläinlääk. Bertel Österholmille osallistumista 
varten Oslossa 4. — 7. 9. pidettyyn Pohjoismaiden elintarvikkeiden metodiikkakomitean 
vuosikokoukseen (8. 8. 2 157 §); apul. kaup. joht. Eino Uskille ja sairaalatark. Reino Oksa-
selle Kööpenhaminassa 9. — 10. 9. pidettyyn sairaalakonferenssiin osallistumista varten 
(29. 8. 2 298 §, khn jsto 21. 8. 6 170 §, 28. 8. 6 181 §); Koskelan sairaskodin ylilääk. Lars 
Töttermanille ja apul. joht. Rurik Engblomille tutustumista varten Tukholmassa St. Eri-
kin messuilla esiteltäviin sairaala- ja huoltolaitosalan välineisiin ja laitteisiin (29. 8. 
2 325 §); lastenhuollontark. Margit Törnuddille 9. 1 .—23.3 . ulkomaista opintomatkaa 
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varten (24. 1.338 §); sairaalain tiliviraston kamreerille Aarre Sinisalolle tutustumista 
varten Skandinavian sairaalain tilinpitojärjestelmiin (khn jsto 31. 5. 5 811 §); urheilu- ja 
retkeilylautakunnan autonkulj. Taisto Pääkölle osallistumista varten Västeräsissa 30. 8. — 
1. 9. pidettyyn Sveriges Idrottsplatsförbund-nimisen yhdistyksen vuosikongressiin (22. 8. 
2 233 §); Korkeasaaren intendentti Curt af Enehjelmille osallistumista varten Rotterda-
missa 12. — 17.5. pidettyyn Kansainvälisen eläintarhanjohtajien liiton kokoukseen ja 
Kööpenhaminaan 21.—30. 9. tehdystä matkasta kahden kodiakkarhun noutamista varten 
Korkeasaaren eläintarhaan (11.4. 1 168 §, 19.9. 2 521 §); ammattiopetuslaitosten tar-
kast. Erkki Stenij'ille osallistumista varten Saksassa 10. — 19. 12. pidettyihin Sonnen-
bergin ammattikasvatuspäiviin (4. 12. 3 330 §); kouluateriakomitean puh. joht. prof. 
Paavo Roineelle, elintarvikekeskuksen pääemäntä Brita Söderströmille sekä yhdelle ko-
mitean nimeämälle henkilölle Tukholmaan ja Osloon tehdystä matkasta tutustumista 
varten ko. kaupunkien kouluateriakysymyksen ratkaisuun (7. 2. 514 §); työväenopiston 
joht. Ilmari Wuorenrinteelle 19. 8. — 10.9. Neuvostoliittoon tehdystä matkasta (khn 
jsto 21. 8. 6 166 §); kiinteistöviraston osastopääll. Alpo Lipalle ja asemakaavapääll. Väinö 
Tuukkaselle osallistumista varten Fredriksbergissä 24. — 25. 5. pidettyyn asemakaava-
kokoukseen (2. 5. 1 368 §); piiri-ins. Lauri Liukselle osallistumista varten Münchenin 
teknillisen korkeakoulun järjestämiin kansainvälisiin etäisyyden mittauskursseihin 
(26. 9. 2 560 §, khn jsto 4. 12. 6 722 §); kaupunkimittausosaston mitt. tekn. H. Eske-
linille osallistumista varten Sveitsissä pidettäviin kartografien korkeakoulukursseihin 
(17. 1. 259 §); kaupunginagr. Jaakko Kukkoselle Tukholmassa 22. — 31.3. pidettyyn 
maatalouskoneiden erikoisnäyttelyyn tehdystä matkasta (7.3. 813 §); kaup. ins. Walter 
Starckille ja apul. katurak. pääll. Kaarlo Laurilalle osallistumista varten Tanskassa 
17. — 23. 6. pidettyyn Pohjoismaiden tieteknillisen liiton kongressiin (2. 5. 1 389 §); 
kaup. arkkit. Lauri Pajamiehelle ja rakennusviraston talorakennusosaston työpääll. 
Esko Toivolalle Berliiniin Saksan kansainväliseen rakennus- ja teollisuusnäyttelyyn 
tehdystä matkasta (22. 8. 2 247 §); apul. kaup. ins. Lemmitty Salmensaarelle osallistu-
mista varten Frankfurt am Mainissa 15. — 18. 10. pidettyyn kongressiin (19. 9. 2 541 §); 
katurakennusosaston ins. Esko Mäkelälle osallistumista varten Kööpenhaminassa 31. 5. — 
1.6. pidettyyn Föreningen för vattenhygien -nimisen yhdistyksen kevätkokoukseen (khn 
jsto 15. 5. 5 713 §); esikaupunkiliikenteen suunnittelutoimiston pääll. Reino Castrenille 
ja apul. pääll. Henrik Kailalle osallistumista varten Hampurissa ja Berliinissä 27. 8. — 
7. 9. pidettyyn kansainväliseen julkisen liikenteen kongressiin (16. 5. 1 499 §); satamajoht. 
Kristian Eirolle ja varastoimistoim. joht. Tauno Teräkselle osallistumista varten Kööpen-
haminassa 13.— 15.5. pidettyyn satamajohtajien kokoukseen (21. 2. 688 §); sähkölai-
toksen apul.joht. Ragnar Lindbohmille ja johtotekn. Hannu Halmeelle osallistumista 
varten Tukholmassa 5. — 7. 6. pidettyyn VI pohjoismaiseen sähköurakoitsijakongressiin 
(14. 3. 938 §, khn jsto 26. 6. 5 962 §, 1. 8. 6 037 §); toim. joht. Aatu Pöntykselle ja ins. 
Ragnar Taxell'ille osallistumista varten Kööpenhaminassa 22. — 23. 2. ja Tukholmassa 
8. — 9. 11. pidettyyn yhteispohjoismaiseen kaasulaitoskokoukseen (14.2. 618 §, 31. 10. 
2 930 §); yli-ins. Eino Kiurulle osallistumista varten Gasinstitut der Tecknischen Hoch-
schulen Karlsruhessa järjestämiin kursseihin (10. 10. 2 745 §); dipl. ins. Toivo Argillan-
derille ja tekn. Juha Jernvallille osallistumista varten Tukholmassa 18. — 20. 9. 
pidettyyn pohjoismaiseen valaistuskokoukseen (8. 8. 2 175 §); tariffi-ins. Aimo Puro-
mäelle osallistumista varten Pariisissa pidettyyn UNIPEDE:n kuormituskäyrien tutki-
muskomitean järjestämään kansainväliseen neuvottelukokoukseen (29. 8. 2 340 §); putki-
verkkoins. Viljo Suhoselle tutustumista varten kaasun keskipainejakeluun ja säätäjiin 
Frankfurt am Mainissa, Butzbachissa ja Kielissä (29. 8. 2 341 §); ins. Unto Kilpiselle ja 
Hannu Sirolalle tutustumista varten kaukolämmitysalan viimeaikaiseen kehitykseen 
ja neuvottelemaan kaukolämmitykseen liittyvistä kysymyksistä Tanskassa ja Ruotsissa 
(25. 4. 1 307 §); varat. Pentti Lehdolle tutustumista varten sähkön ja kaasun käytössä 
suoritettuihin aluejakoratkaisuihin Göteborgissa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Tukhol-
massa (28. 2. 774 §); dipl. ins. Reijo Kekäläiselle Ruotsin, Länsi-Saksan ja Sveitsin kaasu-
laitosten koksikäsittelyyn tutustumista varten (khn jsto 15. 5. 5 717 §); tariffi-ins. Aimo 
Puromäelle osallistumista varten Tukholmassa 15. 3. pidettyyn Ingeniörs Vetenskaps 
Akademien konferenssiin (khn jsto 13. 3. 5 395 §); kaasulaitoksen yli-ins. Olavi Kiurulle 
osallistumista varten Ruotsissa Kalmarissa 16.— 17.5. pidettyyn Svenska Gasverks-
föreningenin 43. vuosikokoukseen (khn jsto 2 . 5 . 5 641 §); toim. joht. Unto Rytköselle 
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osallistumista varten Ruotsissa 29. 10. pidettyyn Svenska Värmeverksföreningenin vuosi-
kokoukseen (khn jsto 16. 10. 6 475 §). 

Kotimaassa pidettyihin vuosi- ym. kokouksiin osallistumista va r t en myönnet t i in apu-
rahoja seuraaville henkilöille: enintään 8:lle kaupungin viranhaltijalle osallistumista var-
ten Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen Tampereella 25.—26. 5. 
pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 8. 5. 5 664 §); enintään 12:lle kaupungin viranhalti-
jalle osallistumista varten Suomen kaupunkien tilivirkamiesten yhdistyksen Hämeenlin-
nassa 16.—17. 8. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 7. 8. 6 123 §); Suomen Kunnallis-
teknillisen Yhdistyksen 31:lle kaupungin palveluksessa olevalle jäsenelle osallistumista 
varten Rovaniemellä ja Torniossa 14.—16. 6. pidettyyn vuosikokoukseen (31. 5. 1 679 §); 
veroviraston 12 viranhaltijalle osallistumista varten Suomen taksoitusvirkamiesten yhdis-
tyksen kokoukseen Imatralla (14. 8. 2 189 §); veroviraston tp. hollerith-osaston joht. 
Olavi Vuorimiehelle osallistumista varten Tampereella 20. 5. pidettyyn Reikäkorttiyhdis-
tyksen vuosikokoukseen (khn jsto 22. 5. 5 754 §); järjestelytoimiston työturvallisuustar-
kast. Lauri Tarkiaiselle osallistumista varten Jyväskylässä 15.—28. 9. järjestettyyn ns. 
turvallisuusrynnäkköön (khn jsto 5. 9. 6 189 §); enintään 10:lle Suomen Kaupunki-
tuomarien yhdistykseen kuuluvalle kaupungin viranhaltijalle osallistumista varten Lah-
dessa 14.—15.6. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 31. 5. 5 821 §); lastenpsykiatri 
Salme Wiherheimolle, psykologeille Heikki Hintikalle ja Kyllikki Virkille sekä sosialitar-
kastaja Pirkko-Liisa Peuralle osallistumista varten Turussa 29.—30. 3. järjestettyihin neu-
vottelupäiviin (khn jsto 20. 3. 5 427 §); lastensuojelu viraston kuraattorille sekä yhdelle 
edustajalle jokaisesta sen alaisesta vajaamielislaitoksesta osallistumista varten Porissa 
26. — 27. 9. pidettäviin Vajaamielislaitosten Keskusliiton opintopäiviin (12. 9. 2 442 §); 
raittiustyön ohjaaja Kerttu Varjolle ja raittiustyön neuvoja Mauno Merilinnalle osallis-
tumista varten Tampereella 17. 4. pidettyyn Helsingin, Turun ja Tampereen raittiuslauta-
kuntien yhteistyötoimikunnan kokoukseen'(khn jsto 3.4. 5 513 §); opettajille Kauko 
Saloselle ja Uuno Väisäselle osallistumista varten kauppa- ja teollisuusministeriön am-
mattikasvatusosaston Jyväskylässä 6.—7. 5. järjestämiin luento- ja neuvottelupäiviin 
(khn jsto 2. 5. 5 639 §); opett. Gunnel Lindbergille, kolmelle tyttöjen ammattikoulun ja 
yhdelle poikien ammattikoulun oppilaalle osallistumista varten Suomen Ammattikoulujen 
Urheiluliiton Tampereella 6. 4. järjestämiin ammattikoulujen välisiin henkisiin kilpailuihin 
(khn jsto 20. 3. 5 426 §); suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoit. Matti Paasolle ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoit. Henry Backmanille osallistumista varten 
Kuopiossa 15.—16. 6. pidettyihin kaupunkien kansakoulujen taloudenhoitajien neuvot-
telupäiviin (khn jsto 5. 6. 5 850 §); työväenopiston kirjastonhoit. maist. Elvi Kahalalle 
osallistumista varten Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kirjastokurssiin Turussa (khn jsto 
2.5. 5 638 §); 8:lle kaupunginkirjaston viranhaltijalle osallistumista varten Kuopiossa 
2.—4. 6. pidettyyn XVII yleiseen kirjastokokoukseen (khn jsto 31. 5. 5 809 §); kahdelle 
lastentarhain lautakunnan jäsenelle, yhdelle ko. toimiston viranhaltijalle ja neljälle eri 
laitoksien viranhaltijalle osallistumista varten lastensuojelu väen kesäkokoukseen 14. — 
16. 6. Tampereella (khn jsto 8. 5. 5 675 §); rakennusviraston talorakennusosaston työpääll. 
Esko Toivolalle ja kaasulaitoksen yli-ins.Eino Kiurulle osallistumista varten teollisuuden 
työnjohto-opiston Aulangolla 18. — 20. 2. järjestämiin henkiiöpoliittisiin neuvottelupäi-
viin (khn jsto 6. 2. 5 208 §); käyttöins. L. O. Lindqvistille ja koneteknikko L. Saariaholle 
Turkuun, Poriin, Kuopioon, Joensuuhun, Lahteen ja Kotkaan tehdyistä matkoista (khn 
jsto 27. 11. 6 712 §); vesilaitoksen ostopääll. dipl. ins. R. Keloharjulle, hankintatoimiston 
toim. pääll. Arvo Aallolle tai hänen estyneenä ollessaan hankinta-asiamies Leo Molanderille 
osallistumista varten Helsingissä 3.—8. 6. pidettyyn Oy. Rastor Ab:n järjestämään teolli-
suuden ostopäälliköiden konferenssiin (khn jsto 24. 4. 5 604 §, 15. 5. 5 691 §). 

Määrähoista Opintomatkastipendit myönnettiin lähetettyjen anomusten perusteella 
matka-apurahat seuraaville 36 henkilölle: j är j estely toimiston toimistotyöntutkij alle 
Friedrich Kaltamolle, kaupunginarkiston arkistonhoit. Sylvi Möllerille, arkistoaman. 
Sirkka Lindstedtille, rakennustarkastustoimiston rak. mest. Ruben Lindgrenille ja yli-
arkkit. Toivo Tuoviselle, palolautakunnan apul. palotarkast. Gösta Willingille, Marian 
sairaalan ylilääk. Pauli Tuoviselle, Auroran sairaalan apul.ylilääk. Ossi Pettaylle, os. hoit. 
Vava Kempille ja lastenhoit. Helvi Viloselle, Koskelan sairaskodin farmas. Eila-Maija 
Vihervaaralle, lastentarh. joht. Raisa Taulamolle, työnvälitystoimiston apul. psykol. Liisa 
Routiolle, kaasulaitoksen asenn. mest. Esko Leikoskelle, putkiverkkoins. Erkki Käen-
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mäelle, tarkast. ins. Aulis Salinille, sähkölaitoksen neuvontains. Bror-Johan Nilsson-
Ollandt'ille, kaasulaitoksen piirt. Lars Cederille, amriiattityönop. Einar Lindströmille, 
ompelunop. Karin Forseirille, kiinteistölautakunnan ös.pääll. Kalevi Korhoselle, raken-
nusviraston apul. kaup.puutarh. Juhani Tuurille, arkkit. Karl Haglundille, koneenhoit. 
Eugen Virtaselle, apul. ins. Kalevi Huttuselle, liikennelaitoksen hallityöntek. Martti Jaska-
rille, ratatekn. Kyösti Keroselle, ratamest. Georg Wiikille, autonasent. Rolf Stenlundil-
le, esimiehelle Niilo Mörskylle, satamalautakunnan mittaustekn. Erkki Koivuselle, suo-
menkielisten kansakoulujen vahtimestarille Jussi Ikoselle, opettajille Kerttu Närhille ja 
Martti Paturille, ruotsinkielisten kansakoulujen opettajille Martin Sandvikille ja Margit 
Cavoniukselle (2. 5. 1 351 §, 16. 5. 1 483 §, 23. 5. 1 554 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin matka-apuraha maidontarkastamon 9 maidontarkastajalle ja 3 mikroskopistille 
osallistumista varten Turussa 23.—24. 3. järjestettäviin opintopäiviin sekä terveyden-
hoitoviraston katsastajille Pentti Hälikälle, John Less'ille ja Conrad Rafn'ille osallistu-
mista varten Oulussa 13.—14. 4. pidettäviin opintopäiviin (khn jsto 6. 3. 5 356 §, 3. 4. 
5 508 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista sairaalalautakunnan käyttövaroista myönnet-
tiin sairaalaviraston kamr. Aarre Sinisalolle matka-apuraha Tukholmaan, Göteborgiin ja 
Kööpenhaminaan tehdyn opintomatkan todellisten matkakustannusten korvaamiseksi 
(khn jsto 4. 7. 6 013 §); mielisairaanhoitokoulun johtajaop. Inga Laurinkarille ja sairaalan 
apul. ylihoit. Hilkka Pranttilalle Sairaanhoitajien jatko-opiston Kellokoskella järjestämiin 
psykiatrisen sairaanhoidon opettajien neuvottelupäiviin osallistumista varten (khn jsto 
4. 12. 6 746 §); johtajaop. Inga Laurinkarille osallistumista varten lääkintöhallituksen 
Helsingissä 28.—30. 11. järjestämiin mielisairaanhoitajakoulujen johtajattarien neuvot-
telupäiviin (khn jsto 27. 11. 6 708 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
matka-apurahan kolmelle huoltolautakunnan jäsenelle ja 15 huoltoviraston viranhaltijalle 
osallistumista varten vaihtoehtoisesti joko Tampereella 14.—16. 6. pidettävään lasten-
huoltoväen kesäkokoukseen, Turussa 17.—19. 8. pidettäviin huoltopäiviin tai Drags-
fjärdissä 1.—2. 6. pidettäviin ruotsinkielisiin opintopäiviin (23. 5. 1 563 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
matka-apurahan kahdelle lastensuojelulautakunnan jäsenelle ja kymmenelle lastensuojelu-
viraston viranhaltijalle osallistumista varten vaihtoehtoisesti joko Tampereella pidettä-
vään lastenhuolto väen kesäkokoukseen tai Turussa pidettäviin huoltopäiviin ja Sosiaali-
huollon Keskusliiton 40-vuotis juhlaan (17. 4. 1 223 §); lastenpsykiatrille Pirkko Roihalle 
ja psykologeille Ursula Amnellille ja Helga Mäntyojalle osallistumista varten Kasvatus-
neuvolain Liiton vuosikokoukseen ja neuvottelupäiviin Turussa (khn jsto 3. 4. 5 503 §). 

Työnvälitystoimiston tarverahoista päätettiin suorittaa lautakunnan varapuheenjohta-
jan Aarre Pulkkisen, os.hoit. Martti Samoojan, assist. Alma Hiitosen, osastonhoitajien 
William Ahtion ja Mary Turusen sekä toimentaja Hebe Kantolan osallistumisesta Oulussa 
24.—25. 5. pidettyihin työnvälitysvirkailijain neuvottelupäiviin aiheutuneet matkakus-
tannukset (9. 5. 1 417 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin matka-apurahat kähertäjäkoulun kahden opettajan ja neljän oppilaan osallistu-
mista varten Lahdessa 2. 6. pidettäviin työnäytekilpailuihin (khn jsto 31. 5. 5 805 §); 
kymmenelle kotitalouslautakunnan palveluksessa olevalle opettajalle ja kahdelle pesulan 
hoitajalle osallistumista varten Tampereella 3.—5. 6. järjestettäviin pesu- ja tekstiilikurs-
seihin (khn jsto 22. 5. 5 755 §); suomenkielisen työväenopiston johtajalle Toivo Wuoren-
rinteelle ja neljälle työväenopiston oppilaalle osallistumista varten Työväenopistojen Lii-
ton Mikkelissä 20.—22. 4. pidettäviin opintopäiviin ja henkisiin kilpailuihin (khn jsto 
17. 4. 5 573 §) sekä työväenopiston talonmies-lämmittäjälle Torsten Hovirinnalle osallis-
tumista varten öljylämmityskursseihin (12. 12. 3 416 §). Matka-apurahoja myönnettiin 
yhteensä 107 870 mk. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin yhteensä 14 000 mk kaup.puutarhuri Jonne Törmälän, taimistopuutarhuri Aaro 
Lehtivuoren sekä piiripuutarhurien Tauno Hirvosen ja Pentti Räikän osallistumista var-
ten Kaupunginpuutarhurien Seuran Lappeenrannassa 2.—4. 8. pidettävään vuosikokouk-
seen (khn jsto 1. 8. 6 100 §). 
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Urheilu- ja retkeilytoimiston toimistopääll. Esko Paimiolle myönnettiin oikeus muut-
taa opintomatkansa ohjelmaa siten, että matka suuntautuisi Kööpenhaminaan, Osloon ja 
Tukholmaan 21.—29. 10. välisenä aikana. Samalla kun hänelle myönnettiin virkavapaut-
ta mainituksi ajaksi, kaupunginhallitus päätti puoltaa palkkalautakunnalle palkkaetujen 
myöntämistä ko. virkavapauden ajalta (19. 9. 2 523 §, v:n 1956 kert. I osan s. 139). 

Vallisaaren omistusoikeutta koskevan oikeusjutun selvittelyyn tarpeellisten lisätieto-
jen ja asiakirjajäljennösten hankkimista varten Tukholman valtion- ja sota-arkistoista 
myönnettiin kaup. arkistonhoit. Ragnar Rosenille oikeus matkustaa Tukholmaan kauin-
taan 3 päiväksi. Todellisten matkakustannusten lisäksi maksettaisiin päivärahaa 55 Rkr 
kutakin Ruotsissa oleskeltua päivää kohti (khn jsto 24. 4. 5 589 §). 

Kaup.ins. Walter Starckin ja talorakennusosaston työpääll. Esko Toivolan yhteensä 
6 980 mk:n suuruinen matkalasku osallistumisesta Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyk-
sen hallituksen kokoukseen Tampereella sekä apul. nuorisoasiamies Kurt Forsmanin 
6 960 mk:n suuruinen matkalasku Santalaan tehdyistä virkamatkoista päätettiin suorittaa 
erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Virkamatkat (khn jsto 6. 3. 5 340 §, 
1.8. 6 091 §). 

Lisäksi tekivät sekä kaupunginhallitus että yleis jaosto joukon päätöksiä oikeuttaen 
eräät kaupungin viranhaltijat tekemään virkamatkoja mm. Neuvostoliittoon, Ruotsiin ja 
Saksaan tutustumaan sikäläisiin laitoksiin, laitteisiin ym. sekä neuvottelemaan kaupun-
gille suoritettavista hankinnoista tai vastaanottamaan kaupungin tilaamia koneita ja 
laitteita. 

Kurssitoiminta. Kaupunginhallitus päätti myöntää tarvittavat varat kurssimaksujen 
suorittamiseen seuraaville henkilöille osallistumista varten jäljempänä mainittuihin kurs-
seihin: järjestelytoimiston pääll. Alpo Salolle ja kaupunginkanslian koulutuspääll. Urpo 
Ryönänkoskelle osallistumista varten Teollisuuden Työnjohto-opiston neuvottelupäiviin 
(khn jsto 11. 9. 6 239 §); järjestelytoimiston kuudelle viranhaltijalle osallistumista varten 
Tuottavuusmiesten Kilta -nimisen yhdistyksen kesäkokoukseen (khn jsto 14. 8. 6 134 §); 
apul. kaup.joht. Hjalmar Krogiukselle osallistumista varten Oy. Rastorin järjestämiin 
talvirakentamista koskeviin neuvottelupäiviin (khn jsto 27. 12. 6 872 §); kaup.reviisori 
Sigfried Törnqvistille osallistumista varten Operationsanalys -nimisiin kursseihin (khn jsto 
22. 5. 5 725 §); asuntotuotantokomitean toim.ins. Kaj Lindholmille ja työpäällikölle 
Martin Lindbäckille osallistumista varten Lämpö- ja Vesijohtoteknillisen Yhdistyksen 
järjestämiin informaatiopäiviin (khn jsto 9. 10. 6 416 §); järjestelytoimiston toimistopääll. 
Alpo Salolle, työntutkimusinsinööreille Tuure Lehdolle ja Unto Valtaselle, järjestelyinsi-
nöörille Esko Pennaselle, työntutkimusteknikolle Jaakko Koskikalliolle ja työntutkijalle 
Mauri Venesjärvelle osallistumista varten Työntutkijain Killan järjestämiin neuvottelu-
päiviin (khn jsto 20. 2. 5 271 §); järjestelytoimiston työturvallisuustarkast. Lauri Tarkiai-
selle, rakennusviraston työntutk. Matti Mestertonille ja sähkölaitoksen työntutk. Aake 
Leinoselle osallistumista varten Teollisuuden Työnjohto-opiston järjestämiin turvallisuus-
päälliköiden peruskursseihin (khn jsto 3. 4. 5 483 §); järjestelytoimiston kolmelle viran-
haltijalle osallistumista varten IBM:n järjestämiin reikäkortti- ja elektronikoneita käsitte-
leviin kursseihin (khn jsto 11.9. 6 238 §); toimistotyöntutk. Eero Kostamolle osallistu-
mista varten Oy. Rastorin järjestämiin konttoritöiden yksinkertaistamiskursseihin (khn 
jsto 30. 1.5 161 §); eri virastojen ja laitosten työturvallisuuselinten jäsenille osallistumista 
varten Kivelän sairaalassa pidettäviin luento- ja neuvottelupäiviin (12. 12. 3 375 §); revi-
sioviraston laskentatarkkaajalle Johannes Karoselle osallistumista varten Kirjanpitomie-
het Oy:n järjestämiin tilinpäätöskursseihin (khn jsto 16. 1.5 092 §); lastenpsykiatrin toi-
miston psykologeille Heikki Hintikalle ja Kyllikki Virkille osallistumista varten Vieru-
mäellä pidettäviin Rorschach-jatkokursseihin (khn jsto 31. 5. 5 806 §); osastosiht. Keijo 
Pehulle osallistumista varten Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa hallintososionomeille 
järjestettyihin kursseihin (khn jsto 21. 8. 6 168 §); asuntotuotantokomitean palveluksessa 
oleville rakennusmestareille Valter Etholenille ja Kaarlo Saxbergille osallistumista varten 
Vaition Teknillisen Tutkimuslaitoksen järjestämiin talorakennustekniikan kursseihin 
(khn jsto 20.3. 5 407 §); rakennusviraston talorakennusosaston työmaainsinööreille ja 
vanhemmille rakennusmestareille työmaiden järjestely tekniikan ja tarkkailut ekniikan 
kursseihin osallistumista varten (7. 2. 529 §); kahdelle talorakennusosaston rakennusmes-
tarille osallistumista varten Suomen Rakennusmestariliiton betonikursseihin (khn jsto 
13. 3. 5 393 §); laatoittaja Toivo Laaksoselle osallistumista varten Turussa järjestettyihin 
Kunnall.kert. 1957, I osa 1 0 
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laatoittajakursseihin (khn jsto 22. 5. 5 764 §); kahdelle satamarakennusosaston viranhalti-
jalle osallistumista varten Oy. Rastorin toimeenpanemiin maarakennusalan rationalisoi-
miskursseihin (31. 1. 417 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan lähettämään merivoimien esi-
kunnan Turun laivastoasemalle järjestämille sukeltajakursseille neljä palokorpraalia tai 
-miestä oppilaiksi ja yhden palokorpraalin apukouluttajaksi. Miehille saatiin kurssin ajalta 
suorittaa täysi palkka sekä päivärahaa 4 600 mk viikossa ja matkarahaa 1 000 mk kulle-
kin. Tarkoitusta varten myönnettiin 97 000 mk ao. määrärahoista (23. 5. 1 584 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää eri virastoille ja laitoksille oikeuden lähet-
tää ilmoittamansa henkilöt nelipäiväisille ensiapukursseille, jotka pidettäisiin myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana klo 14—17. Kursseihin osallistuville työsopimussuhteessa ole-
ville henkilöille päätettiin suorittaa menetetyltä työajalta aikapalkan mukainen korvaus 
(4.4. 1 093 §). 

Rakentamistalous -nimisestä kirjekurssista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi 
kurssiin liittyvän tutkinnon suorittaneille katurakennus- ja talorakennusosaston palve-
luksessa oleville insinööreille ja rakennusmestareille myönnettiin yhteensä 21 710 mk 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 20. 2. 5 297 §, 27. 11. 6 710 §). 

Matkakertomukset. Kaupunginarkistoon lähetettiin säilytettäväksi ne matkakerto-
mukset, joita kaupungin myöntämien matka-apurahojen turvin tekemistään matkoista 
olivat laatineet järjestelytoimiston toimistotyöntutk. Friedrich Kaltamo, arkistonhoit. 
Sylvi Möller ja arkistoaman. Sirkka Lindstedt, Auroran sairaalan apul.ylilääk. Ossi Pettay, 
askartelunohj. Helvi Vilonen, f armas. Eila-Maija Vihervaara, lastenhuollontarkast. Margit 
Törnudd, työnvälitystoimiston apul. psykologi Liisa Routio, Käpylän kansakoulun vahti-
mest. J. Ikonen, opett. Kerttu Närhi, valmistavan poikien ammattikoulun opett. Einar 
Lindström, lastentarhanop. Siiri Nummivaara, tonttiosaston pääll, Kalevi Korhonen, 
katurakennusosaston ins. Erkki Nuutila, apul.kaup.puutarhuri Juhani Tuuri, liikennelai-
toksen hallityönjoht. Martti Jaskari, ko. laitoksen esimies Niilo Mörsky, ratatekn. 
Kyösti Keronen, ratamest. Georg Wiik ja autonasent. Rolf Stenlund (khn jsto 16. 10. 
6 451 §, 13. 11. 6 590 §, 2. 10. 6 386 §, 30. 10. 6 553 §, 21. 8. 6 157 §, 15. 5. 5 708, 5 709 §, 
13. 11. 6611 §, 30. 10. 6 552 §, 18. 12. 6810 §, 30. 1. 5 174 §, 1. 8. 6 074 §, 9. 1. 5 073 §, 
28. 8 .6 184 §, 27. 12.6 847 §, 27. 11. 6 694 §, 1 .8 .6 073 §, 4. 12. 6 738 §). 

Kaupungin edustus, juhlatilaisuudet y m. 

Moskovan ja Helsingin kaupunkien välinen nuoriso edustajien vaihto. Moskovan kau-
punginneuvoston toimeenpanevan komitean esityksestä kaupunginhallitus päätti, 

että Moskovan kaupungin vieraaksi ajaksi 6.—13. 4. lähetetään kaupungin edustajina 
nuorisotyölautakunnan puh.joht., past. Erkki Ervamaa, lautakunnan varapuh.joht, toi-
mitsija Erkki Wiksten ja apul. nuorisoasiamies Kurt Forsman, 

että Helsingin kaupungin vieraaksi ajaksi 6.—13. 4. kutsutaan kolme Moskovan kau-
pungin nuorison edustajaa, 

että yleis jaosto oikeutetaan hyväksymään em. vierailuista aiheutuvat kustannukset 
sekä Neuvostoliittoon lähetettävien edustajien todellisia matkakustannuksia vastaavat 
laskut. Mainittujen vierailujen aiheuttamat kulut, yhteensä 361 404 mk päätettiin mak-
saa Kaupungin edustustilaisuuksia varten kaupunginhallituksen käytettäväksi merki-
tystä määrärahasta (28. 3. 1 024 §, 8. 8. 2 137 §, khn jsto 10. 4. 5 527, 5 528 §, 17. 4. 5 561, 
5 562 §, 24. 4. 5 586—5 588 §, 2. 5. 5 610 §, 8. 5. 5 661 §, 15. 5. 5 693 §). 

Leningradin kaupungin 250-vuotisjuhlaan päätettiin kaupungin edustajina lähettää 
kaup.joht. Lauri Aho ja valtiot.maist. Veikko Järvinen. Kaupunginkanslia oikeutettiin 
hyväksymään matkalaskut ja yleis jaosto lahjasta aiheutuneet kustannukset (6. 6. 1 704 §, 
khn jsto 26. 6. 5 960 §, 4. 7. 5 997 §). 

Lontoon Lord M ay orilta saapuneen kutsun johdosta kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
kaup.joht. Lauri Ahon ja kansliasiht. Martti Hämesalon tekemään matkapäivineen kauin-
taan kuusi päivää kestävän virkamatkan Lontooseen sekä tutustumaan samalla Lontoon 
kunnallisiin laitoksiin. Kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään matkasta aiheutu-
neet laskut. Lontoon Lord May orille lahjana viedystä hopeakannusta ja sen kaivertami-
sesta aiheutunut lasku 43 000 mk päätettiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyt-
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tövaroista (19. 9. 2 498 §, khn jsto 16. 10. 6 446 §). Kaupunginjohtajan kultainen kaula-
kääty päätettiin vakuuttaa ko. matkan ajaksi (khn jsto 25. 9. 6 327 §). 

Reykjavikin kunnalliskokoukseen 16.—20. 8. päätettiin lähettää 9-henkinen valtuus-
kunta, johon kaupungin edustajiksi nimettiin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 
Yrjö Rantala, apulaiskaupunginjohtajat Juho Kivistö ja Eino Waronen ja vt Björklund, 
varalle vt Tuurna; vtt Gröndahl, Saastamoinen, Thorström sekä Östenson, varalle vt 
Laurent; vt Järnefelt, varalle vt Loppi sekä valtuuskunnan sihteeriksi kaup.siht. Lars 
Johanson. Päivärahan suuruudeksi vahvistettiin 240 Islannin kruunua tai 8 Englannin 
puntaa kutakin matkapäivää kohden. Matkalaskut yhteensä 1 653 201 mk saatiin maksaa 
em. määrärahoista (21. 2. 644 §, khn jsto 18. 9. 6 274 §). 

Kielin viikko. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin edustajia ei kertomusvuonna 
lähetettäisi mainittuun tilaisuuteen (23. 5. 1 555 §). 

Brysselin kaupungille lähetettävä joulukuusi. Aikaisemman tavan mukaisesti päätettiin 
Brysselin kaupungille kertomusvuonnakin lähettää joulukuusi, jonka kuljetuskustannuk-
sista kaupunki huolehtisi (24. 10. 2 830 §). 

V. 1956 joulukuusen lähettämisestä Brysseliin aiheutuneet kustannukset, yhteensä 
60 741 mk, päätettiin maksaa ko. vuoden talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 9. 1. 5 045 §, 23. 1. 5 120 §). 

Lontoon suomalaiselle merimieskirkolle päätettiin kertomusvuonna lahjoittaa n. 6—7 
m:n pituinen joulukuusi, jonka kuljetuskustannuksista kaupunki huolehtisi (24.10. 
2 831 §). 

Juhla- ym. tilaisuuksiinpäätettiin lähettää kaupungin edustajat seuraavasti: kaup. 
joht. Lauri Aho Maalaiskuntien Liiton järjestämiin X varsinaisiin kunnallispäiviin (28. 3. 
1 022 §); apul.kaup.joht. Juho Kivistö Suomen Kunnantyöntekijäin Liiton 25-vuotisjuh-
laan ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton 50-vuotisjuhlaan (6. 6. 1 706 §, 16. 5. 
1488 §); apul. kaup. joht. Eino Uski Viipurin Lauluveikkojen 60-vuotis juhlaan (4.4. 
1 096 §); apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius Suomen Sähkölaitosyhdistyksen ja Maaseudun 
Sähköyhtymien Liiton vuosikokouksiin (khn jsto 10. 4. 5 551 §); kaupungininsinööri ja 
varalle kaupunginarkkitehti Pohjoismaisten Rakennuspäivien Suomen Edustajistoon 
(3. 1. 120 §); kaupunginvaltuuston I varapuh.joht. Yrjö Rantala Suomen Kähertäjäin 
Liiton 40-vuotis juhlaan (4. 4. 1 094 §); reht. Leo Backman Andra Svenska Lyseum -nimi-
sen koulun vihkiäistilaisuuteen (28. 11.3 207 §); kaupunginvaltuuston II varapuh.joht. 
Gunnar Modeen Nya Svenska Läroverket -nimisen koulun 75-vuotisjuhlaan, Sipoon kun-
nanvaltuuston juhlaistuntoon ja Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuuston 50-vuotis-
juhlaan (24. 10. 2 836 §, 12. 9. 2 428 §, 13. 6. 1 807 §); kaupunginvaltuuston puh.joht. 
Teuvo Aura kuntien adressin luovuttamiseksi tasavallan presidentille järjestettyyn tilai-
suuteen (7. 11, 2 974 §, 14: 11. 3 049 §); fil.maist. Veikko Loppi Suomen Palloliiton 50-
vuotisjuhlaan (31. 5. 1 632 §); sairaalatarkast. Reino Oksanen Tuberkuloosipiirien Liiton 
XXIV vuosikokoukseen Meltolan parantolassa (1. 8. 2 093 §); valtiot.kand. Veikko Järvi-
nen Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 41. edustajakokoukseen (7. 3. 802 §); rehtori Mikko 
Rusama Porin valmistavan poikien ammattikoulun 50-vuotis juhlaan (khn jsto 30. 10. 
6 548 §); rehtori Inga Streng Porin valmistavan tyttöjen ammattikoulun 50-vuotis juhlaan 
(khn jsto 19. 6. 5 940 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajiksi Kaupunkiliiton toimiston jär-
jestämään kamreerien ja reviisorien neuvottelukokoukseen apul.kaup.kamr. Hjalmar 
Storkällin, os.pääll. Heikki Koskisen sekä apul.reviisori Hemmo Arjänteen (10. 1. 183 §). 

Ilmoituksia. Kaupungin ilmoitus päätettiin julkaista seuraavissa julkaisuissa: Suo-
men Punaisen Ristin 80-vuotis juhlan onnittelijoista laaditussa julkaisussa (khn jsto 8. 5. 
5 660 §) ja Finnish Trade Review -nimisen julkaisun elokuun numerossa (khn jsto 18. 9. 
6 271 §). 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttö-
varoistaan 11 867 184 mk sekä saman pääluokan tililtä Kaupungin edustustilaisuuksia 
varten 2 091 603 mk erilaisten juhla- ym. tilaisuuksien järjestämistä varten seuraaville 
yksityisille henkilöille, järjestöille, kokouksille yms.: Leningradin kaupungin toimeen-
panevan komitean puheenjohtajalle Smirnoville sekä ko. kaupungin edustajille (27. 6. 
1 909 §, 31. 10. 2 894 §, khn jsto 6. 11. 6 559, 6 565 §, 13.11. 6 587, 6 589 §,20. 11. 
6 640, 6 641 §,27. 11. 6 673, 6 674, 6 675, 6 677 §,12. 12. 6 754 §, 18.12. 6 799 §); 
Hampurin kaupungin edustajille (2. 5. 1 353 §, khn jsto 5. 9. 6 190, 6 193 §, 18. 9. 
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6 258, 6 276 §, 9. 10. 6 408 §); Kielin kaupungin edustajille (14. 2. 585 §, 31. 5. 1 627 §, 
khn jsto 22. 5. 5 729—5 735 §, 31. 5. 5 777—5 779 §, 5. 6. 5 830 §, 19. 6. 5 913, 5 916 §); 
Lontoon Lord Mayorille (10. 1. 155 §, 1. 8. 2 052 §, khn jsto 2. 5. 5 616 §, 22. 5. 
5 741 §, 7. 8. 6 114 §, 11. 9. 6 226—6 231, 6 233 §, 18.9.6 267, 6 270, 6 278, 6 285 §, 25. 9. 
6 321, 6 350 §, 2. 10. 6 369 §, 9. 10. 6 400 §, 16. 10. 6 435, 6 436, 6 449 §, 23. 10. 6 487 §); 
Reykjavikin kaupungin edustajalle johtaja Hjalmar Blöndalille (khn jsto 12. 12. 6 755 §); 
Edinbourghin kaupungininsinöörille (khn jsto 9. 1. 5 044 §); Sveitsin suurlähettiläälle Fritz 
Realille (khn jsto 27. 12. 6 836 §); tanskalaiselle lähetystöneuvokselle Ebbe Munckille 
(khn jsto 25. 9. 6 326 §); sveitsiläiselle lakit.tri A. Probstille (khn jsto 1. 8. 6 043 §); lenin-
gradilaisille kunnallisen alan edustajille (19. 9. 2 499 §); puolalaiselle parlamenttivaltuus-
kunnalle (29. 8. 2 301 §, khn jsto 2. 10. 6 360 §); sveitsiläiselle yli-ins. W. Herschelle (khn 
jsto 31.5. 5 783 §); Bonnin, Frankfurt am Mainin ja Kölnin ylipormestareille ja Bad 
Godesbergin pormestarille (26. 9. 2 553 §); Kiinan Kansantasavallan parlamenttival-
tuuskunnalle (8. 8. 2 138 §); Sandvikenin kaupungin kunnallispormestarille (khn jsto 
22. 5. 5 742 §); neljälle Kööpenhaminan kaupungin verolautakunnan jäsenelle ja verojoh-
tajalle (khn jsto 1. 8. 6 040 §, 21. 8. 6 163 §); kansainvälisen Rilem-järjestön edustaja-
kokouksen osanottajille (23. 5. 1 558 §, 29. 8. 2 304 §); Moskovan kaupungin toimeenpane-
van komitean varapuheenjohtajalle Z. V. Mironovalle, terveydenhuolto-osaston vara-
puheenjohtajalle S. A. Potapoville, arkkitehti A. D. Surikselle sekä heidän tulkilleen insi-
nööri Pekoville (khn jsto 8. 5. 5 678 §); kansainvälisen sosiaaliturvayhdistyksen sosiaali-
lääketieteellisen komitean jäsenille (29. 8. 2 303 §); Nordisk Union för Alkoholfri Trafik 
-nimisen yleiskokouksen osanottajille (6. 6. 1 709 §, khn jsto 1. 8. 6 044 §); Tukholman 
urheilukenttien asiamiehelle Gösta Nilssonille (khn jsto 16. 1.5 106 §); norjalaiselle hiihto-
asiantuntijalle T. Murstadille (khn jsto 27. 11.6 701 §, 18. 12. 6 805 §); neuvostoliittolaisen 
opettajaretkikunnan osanottajille (khn jsto 23. 10. 6 494 §); Concertgebow-orkesterin jäse-
nille (31.5. 1 629 §, khn jsto 4. 7. 6 003 §); neuvostoliittolaisen museomiesvaltuuskunnan 
jäsenille (14. 11.3 046 §); Moskovan Suuren Teatterin balettisolisteille (25. 4. 1 269 §, khn 
jsto 19. 6. 5 914 §); Länsi-Berliinin mittausosaston virkailijoille (khn jsto 1. 8. 6 041 §, 
21. 8. 6 162 §); pakistanilaiselle rakennushallinnon edustajalle (khn jsto 18. 9. 6 261 §); 
ruotsinmaalaisille valokuvaajille K. W. Gullersille ja Sven Gillsäterille (khn jsto 27. 11. 
6 679 §, 18. 12. 6 800 §); Tukholman katukonttorin insinöörille Wendelinille (khn jsto 2. 5. 
5 649 §); Tukholman katulautakunnan jäsenelle insinööri P. Magnussonille (khn jsto 
27. 11.6 677 §), Neuvostoliiton valtion ja kunnallisen rakennushallinnon edustajille (4. 9. 
2 387 §, 12. 9. 2 426 §, khn jsto 18. 12. 6 799 §); neuvostoliittolaisen insinöörivaltuuskun-
nan jäsenille (23. 5. 1 557 §, khn jsto 1. 8. 6 045 §); ranskalaiselle arkkit. Maurice Pu-
teaux lie (khn jsto 5. 9. 6 218 §, 27. 11. 6 677 §); Sir Tito Winyi'lle (khn jsto 14. 8. 6 140 §, 
18. 9. 6 260 §); apul.kaup.siht. hallintoneuvos Torsten Törnblomin ja kaup.kamr. Einar 
Jernströmin erojaistilaisuuksien osanottajille (11.4. 1 152 §, khn jsto 6. 3. 5 350 §, 
16. 10. 6 440 §); kaupungin- ja kauppalanjohtajien neuvottelukokouksen osanottajille 
29. 8. 2 300 §, khn jsto 20. 11. 6 639 §); Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien ko-
kouksen osanottajille (khn jsto 3. 4. 5 486 §); kaupunginvaltuuston jäsenille eri tilaisuuk-
sissa (31. 1. 424 §, 28. 11. 3 205 §, khn jsto 1. 8. 6 042 §); kaupunginvaltuuston kokouksen 
yhteydessä kaupunginkanslian autonkuljettajille (khn jsto 22. 5. 5 740 §, 20. 11.6 638 §); 
valtiovallan edustajille neuvottelu- ja tiedoitustilaisuuden yhteydessä (khn jsto 17. 4. 
5 568 §); valtiovarainministeriön edustajille verovirastoa koskevan sopimusneuvottelun 
yhteydessä (khn jsto 16. 10. 6 463 §); SAK:n 50-vuotis juhlan ja Suomen Kunnantyönteki-
jäin Liiton 25-vuotisjuhlan ulkomaalaisille vieraille (3. 1. 57 §, 9. 5. 1 411 §, khn jsto 4. 7. 
5 998 §); valtion ja kuntien korvausvastuuta virkamiesten virheistä ja laiminlyönneistä 
koskevaa kysymystä käsittelevän konferenssin osanottajille (22. 8. 2 214 §); kaupungin 
viranhaltijoille koulutustoimikunnan järjestämien kurssien päättäjäistilaisuuksissa (28. 3. 
1 023 §); kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille kaupungin talousarvion 
käsittelyn yhteydessä (28. 11. 3 204 §, khn jsto 16. 1. 5 096 §, 20.11. 6 637 §, 18. 12. 6 800 §); 
kaupungin palkkaneuvottelutilaisuuden yhteydessä (khn jsto 13.2. 5246§); sanomalehtimie-
hille järjestetyn tiedoitustilaisuuden yhteydessä (khn jsto 17. 4. 5 567 §, 18. 12. 6 800 §); 
Pohjoismaiden sanomalehtimieskurssien osanottajille (31.1. 420 §, khn jsto 4. 7. 6 000 §); 
vuositilintarkastajille (7. 11.2 972 §, khn jsto 18. 12. 6 800 §); rahalaitosten pääjohtajien 
neuvottelutilaisuuden yhteydessä (khn jsto 16. 10. 6 438 §); yleisvaltakunnallisiin itsenäi-
syysjuhliin saapuville kuntien edustajille (28. 11.3 206 §); Pohjoismaiden lakimieskokouk-
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sen osanottajille (khn jsto 11. 9. 6 225 §); investointitoimikunnan työvaliokunnalle ja jäse-
nille (khn jsto 18. 9. 6 287 §,16. 10. 6 437 §); Pohjoismaiden naislääkärien kongressin osan-
ottajille (16. 5. 1 485 §, khn jsto 4. 7. 6 001 §); pohjoismaisen lastenlääkärinkongressin 
osanottajille (27. 6. 1 912 §); XII kansainvälisen työterveyskongressin osanottajille (17. 4. 
1 204 §, khn jsto 1. 8. 6 047, 6 048 §, 14. 8. 6 136 §); Suomen kunnallisen terveydenhoito-
yhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (7. 3. 803 §); Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuden yhteydessä (7. 3. 844 §, khn jsto 17. 4. 
5 565 §); Suomen Sairaalalaitoksen 200-vuotis juhlan vastaanottotilaisuuden yhteydessä 
(khn jsto 16. 1.5 097 §); kansainvälisen Sosiaaliturvayhdistyksen Sosiaalilääketieteellisen 
komitean kokouksen osanottajille (31. 1. 423 §); kunnallisten kodinhoitajien pohjoismais-
ten opinto- ja neuvottelupäivien osanottajille (27.6. 1911 §, khn jsto 20. 11. 6643 §); poh-
joismaisten vanhustenhuollon yhteistoimintavaliokunnan kokouksen osanottajille (21.2. 
645 §, khn jsto 22. 5. 5 739 §, 5 .6. 5 832 §); Tampereen kaupungin Koukkuniemen kunnal-
liskodin henkilökunnalle (khn jsto 4. 12. 6 743 §, 27. 12. 6 831 §); skandinavisen jalkapallo-
turnauksen osanottajille (16. 5. 1 486 §, khn jsto 4. 7. 6 002 §); jääpalloihin maailmanmes-
taruuskilpailujen osanottajille (24. 1. 317 §, khn jsto 20. 3. 5 401 §); Pohjoismaiden urheilu-
toimittajien kurssi-ja kokouspäivien osanottajille (19. 9. 2497 §); Pohjoismaiden urheilun 
keskusjärjestöjen kokouksen osanottajille (6. 6. 1 708 §); Ratsastushallin uuden palloilu-
salin avajaistilaisuuden yhteydessä (khn jsto 5. 9. 6 211 §); Pohjoismaiden Shakkiliiton 
kongressiturnauksen osanottajille (khn jsto 18. 9. 6 256 §); pohjoismaisen neuvoston ko-
kouksessa oleville nuorisojärjestöjen tarkkailijoille (khn jsto 13. 2. 5 247 §); Hämeenlinnan 
nuoriso- ja raittiuslautakuntien jäsenille (khn jsto 28. 8. 6 183 §, 11.9. 6 240 §, 18. 9. 
6 273 §); nuorisokahvilan avajaistilaisuuden yhteydessä (khn jsto 2. 10. 6 385 §); raittius-
lautakunnan ja kaupungin eräiden viranomaisten neuvottelukokouksen osanottajille 
(khn jsto 18. 12. 6 811 §); pohjoismaisten raittiuskurssien osanottajille (1.8. 2 047 §); 
pohjoismaisen koulunuorisokokouksen osanottajille (21.3. 953 §, khn jsto 12.6. 5 863, 
5 864 §, 19. 6. 5 915, 5 920 §); XVII pohjoismaisen koulukokouksen osanottajille 
(17.4. 1 205 §, khn jsto 18.9. 6 255 §); Pohjoismaiden pääkaupunkien kansakouluntar-
kastajien kokouksen osanottajille (khn jsto 14. 8. 6 137 §); pohjoismaisen latomiskilpailun 
arvostelulautakunnan jäsenille ja käsinlatojien opinto- ja neuvottelupäivien pohjoismai-
sille vieraille (29. 8. 2 302 §); ammattiopetuslaitosten rehtorien neuvottelupäivien yhtey-
dessä (khn jsto 9. 1. 5 069 §, 6. 2. 5 228 §); pohjoismaisen kirjailijaneuvoston kokouksen 
osanottajille (13. 6. 1 808 §, khn jsto 21. 8. 6 164 §); taide- ja kirjallisuusapurahojen jako-
tilaisuuden yhteydessä (khn jsto 8. 5. 5 652 §); Yleisradion uutta konserttitaloa koskevien 
neuvottelujen yhteydessä (khn jsto 21.8. 6 160 §); VII pohjoismaisten kirkkomuusikko-
jen kokouksen osanottajille (14. 2. 584 §); kaupunginorkesterin 75-vuotisjuhlakonsertin 
kutsuvieraille (31. 5. 1 631 §, 12. 9. 2 427 §, khn jsto 30. 10. 6 519, 6 520 §, 20. 11. 6 634 §); 
Pohjoismaiden Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen mieskuorojen laulajapäivien 
osanottajille (8. 8. 2 136 §, khn jsto 16. 10. 6 439 §); Kungliga Dramatiska Teatern'in 
Suomeen saapuville näyttelijöille (9. 5. 1 412 §); Pohjoismaisen Teatteriunionin kokouksen 
osanottajille (31. 1. 421 §); Kunnalliset mittausvirkailijat yhdistyksen kokouksen osan-
ottajille (khn jsto 30. 1. 5 163 §); pohjoismaisen asuntokonferenssin osanottajille (19. 9. 
2 496 §, khn jsto 20. 11. 6 635 §); Aravan omakotitarkastajille (khn jsto 16. 10. 6 457 §); 
maatalousharjoittelijoille ja harjoittelijoiden tarkastajalle (khn jsto 18. 9. 6 289 §); Euroo-
pan Maatalousliiton kongressin osanottajille (17. 1. 257 §, 29. 8. 2 305 §); metsähallituksen 
mets.hoit. Tirkkoselle ja ruotsalaisen keskusmetsäseuran metsänhoitajalle Göranssonille 
(khn jsto 6. 2. 5 216 §); Tanskan asutusministeriön virkamiehille, Aravan edustajille ja 
kaupungin asuntotuotantokomitean toimistopäällikölle (khn jsto 27.2. 5 316 §, 6.3. 
5 339 §); kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin ja rakennusviraston toimistoapulaisen 
Elsa Lindroosin eläkkeelle siirtymisen johdosta (khn jsto 12. 6. 5 895 §, 24. 4. 
5 603 §); Suomen Tieyhdistyksen 40-vuotis juhlaan saapuville ulkomaalaisille vieraille 
(16. 5. 1 487 §); saksalaisille rakennushallinnon edustajille (khn jsto 18. 9. 6 286 §); lii-
kennelaitoksen toimitusjohtajan H. Relanderin erojaistilaisuuden osanottajille (24. 1. 
315 §, khn jsto 17. 4. 5 564 §); länteen suuntautuvan liikenteen järjestelyä koskevan tiedoi-
tus-ja neuvottelutilaisuuden osanottajille (khn jsto 23. 1.5 123 §); pohjoismaisen liikenne-
turvallisuuskomitean kokouksen osanottajille (khn jsto 3. 4. 5 487 §); varastoimistoimen 
johtajan Erik Ehnbergin eroamisen johdosta (24. 1. 316 §); teurastamon entisen käyttö-
päällikön K. W. Wirtasen eroamisen johdosta (khn jsto 8. 5. 5 682 §); Suomen Kunnallis-
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ten Teurastamoiden yhdistyksen kokouksen osanottajille (7. 3. 800 §, khn jsto 19. 6. 
5 912 §); Turun kaupungin teollisuuslaitosten tuotantokomitean jäsenille (khn jsto 27. 3. 
5 477 §, 17. 4. 5 566 §); Oy. Helsingin Kyllästyslaitos -nimisen yhtiön varsinaisen yhtiö-
kokouksen osanottajille (khn jsto 20. 3. 5 435 §); VII kansainvälisen ylioppilaslehtikonfe-
renssin osanottajille (13. 6. 1 809 §, 29. 8. 2 306 §, khn jsto 5. 9. 6 187 §); Suomen-Ruotsin 
kummikuntatoiminnan Keskusliiton ruotsalaisille vieraille (21.3. 952 §, khn jsto 4.7. 
5 999 §); Eurooppalaisen yleisradioliiton hallintoneuvoston kokouksen osanottajille 
(17. 4. 1 206 §, khn jsto 1. 8. 6 046 §); Värmlannin suomalaisille (khn jsto 21: 8. 6 161 §); 
ylioppilaskunnan järjestämän kansainvälisen viikon osanottajille (14. 11. 3 047 §); poh-
joismaisten YK-yhdistysten hallitusten edustajien kokouksen osanottajille (7. 3. 801 §); 
kansainvälisen työväen esperantistien maailmanjärjestön kongressin osanottajille (14. 11. 
3 048 §); kansainvälisen funktioteorian kollokvion ja XIII skandinavisen matemaatikko-
kongressin osanottajille (25. 4. 1 270 §, khn jsto 21. 8. 6 158 §); The International Commit-
tee of Foundry Technical Associations -nimisen järjestön vuosikongressin osanottajille 
(17. 1. 256 §, khn jsto 18. 9. 6 257 §); pohjoismaisen hitsauskokouksen osanottajille (31. 1. 
422 §, khn jsto 18. 9. 6 259 §); Pohjoismaiden neuvoston viidennen istunnon osanottajille 
(10. 1. 154 §, khn jsto 27. 2. 5 308 §, 6. 3. 5 338 §, 13. 3. 5 366§, 20. 3. 5 400 §); ruotsalaisen, 
englantilaisen ja kanadalaisen laivastovierailun yhteydessä järjestettyjen tilaisuuksien 
osanottajille (6. 6. 1 700 §, 22. 8. 2 211 §, 26. 9. 2 552 §, khn jsto 11. 9. 6 232 §, 18. 9. 
6 268, 6 277 §, 9. 10. 6 405, 6 406 §, 16. 10. 6 444 §, 23. 10. 6 483, 6 484, 6 485 §, 30. 10. 
6 521 §, 20. 11.6 636, 6 642 §). 

Satamien pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 33 795 
mk Helsingin Kauppakamarin vuosikokouksen yhteydessä j/s Tursolla 23. 5. järjestetyn 
retkeilyn yhteydessä järjestetyn tarjoilun kustannusten suorittamista varten (khn jsto 
7.8. 6 115 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Kaupungin puolesta päätettiin prof. Jean Sibe-
liuksen ruumiinsiunaustilaisuudessa laskea seppele, jonka kustannukset 8 500 mk saatiin 
suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 25.9. 6 330 §, 9. 10. 
6 401 §). 

Kaatuneiden muistopäivän johdosta Hietaniemen sankarihaudoille lasketusta seppe-
leestä aiheutunut lasku saatiin suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 15. 5. 5 694 §). 

Muut asiat 

Kaupungin elinten vuosikertomusten laatiminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i kumota 
v. 1946 (ks. s. 134) tekemänsä päätöksen sekä vahvistaa uudet ohjeet kaupungin elinten 
toimintakertomusten laatimisesta (21. 2. 640 §, kunn. as. kok. n:o 14). 

Kirjallisuutta koskevan hankintakirjan pitäminen. Tilastotoimiston esi tyksestä yleis-
jaosto päätti kehottaa kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia, mikäli niillä ei ollut han-
kintakirjaa kirjallisuuden hankintojen merkitsemistä varten, hankkimaan tällaisen käy-
tettäväksi 1.1. lukien. Hankintakirjoja voitiin tilata mm. Kansanvalistusseuralta hin-
taan 350—600 mk/kpl sivumäärästä riippuen (khn jsto 9. 1. 5 048 §). 

Viranomaisten toimituskirjojen lunastusmaksut. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
punginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 12) tekemää päätöstä kunnallisten viranomaisten toimi-
tuskirjoista perittävien lunastusten korottamisesta oli sovellettava 1.2. lukien (31. 1. 
4 1 9 §)· 

Tehdasvalmisteisen vakiokaluston käyttäminen keittiöitä ]a muita huonetiloja sisustet-
taessa. Ao. virastoja ja laitoksia kehotettiin valvomaan, 

että suurvalmisteen edut otetaan huomioon uudisrakennusten keittiöitä ja muita 
huonetiloja sisustettaessa, 

että mikäli tehdasvalmisteisia vakiokalustoja ei voida käyttää kiinteänä kalustona 
uudisrakennuksissa, vastaavien kalustojen tilaukset pyritään yhdistämään ao. rakennuk-
sen muuhun puusepäntöiden tilaukseen, sekä 

että tarjoukset, yhdistäen suunnilleen samanaikaisesti valmistuvien uudisrakennusten 
puusepäntöiden tilauksia, pyydetään niin ajoissa, että tuottajat voivat järjestellä tuo-
tantolaitostensa työt välttäen ruuhkautumia (21. 3. 951 §). 

Eräiden maksujen vapauttaminen säännöstelystä. Merkittiin tiedoksi, että Kaupunki-
liiton toimisto oli ilmoittanut sosiaaliministeriön 17. 1. tekemällään päätöksellä vapautta-
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neen kotimaisten tarvikkeiden hintojen sekä maksujen säännöstelystä annetun valtioneu-
voston päätöksen 61—64 §:ssä tarkoitetusta säännöstelystä seuraavat maksut: 

1) valtion viranomaisten ja laitosten maksut, joiden suuruutta ei ole vahvistettu lais-
sa tai asetuksessa, 

2) lihantarkastamoiden ja teurastamoiden maksut, 
3) maidontarkastamoiden maksut, 
4) nuohousmaksut, 
5) kunnallislain 107 §:ssä tarkoitetut maksut yleisestä liikenteestä, kuten tie-, silta-, 

satama- ja lauttamaksut, 
6) kunnallislain 212 §:ssä tarkoitetut maksut kunnallisten viranomaisten antamien 

asiakirjojen lunastuksesta, 
7) kunnallisten, valtionapua saavien mielisairaanhoitolaitosten maksut, 
8) kunnallisten tuberkuloosihoitolaitosten maksut, 
9) terveydenhoitolain 22 §:ssä tarkoitetut maksut puhtaanapidosta, 

10) tontinmittaustaksaan sisältyvät maksut, 
11) rakennusjärjestyksen nojalla annettuun taksaan sisältyvät maksut. 
Edellä 5) kohdassa mainittuihin maksuihin eivät kuulu kunnan liikenteenharjoittajana 

perimät maksut matkustajien tai tavaran kuljetuksesta. Kunnallisena laitoksena pidetään 
myös osakeyhtiön omistamaa laitosta, jos kunta tai useammat kunnat omistavat enemmän 
kuin puolet yhtiön osakkeista. Päätös tulee voimaan 1. 2. lukien (3. 1. 418 §) . 

Vielä merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton ilmoitukset eräiden maksujen vapauttamises-
ta hintasäännöstelystä (28. 3. 1 018, 1 019 §, 4. 12. 3 289 §). 

Komiteain ja toimikuntien sihteereille suoritettavien palkkioiden määräämisperusteet. 
Yleisjaosto päätti, että 1.1. 1958 jälkeen asetettavien komiteain ja toimikuntien sihteerien 
on sihteerinpalkkion määräämistä varten pidettävä virka-ajan ja kokousten ulkopuolella 
suorittamastaan työstä tuntikirjaa, josta tulee käydä ilmi kunkin päivän osalta erikseen, 
paitsi työhön käytetty tuntimäärä, myöskin työn alkamis- ja päättymisaika. Tuntikirja 
on esitettävä neljännesvuosittain komitean tai toimikunnan puheenjohtajalle ja liitettävä 
yleis jaostolle aikanaan esitettävään palkkiolaskuun. Samalla yleisjaosto päätti sihteerin-
palkkion määräämistä varten hyväksyä itselleen ohjeeksi periaatteen, jonka mukaan har-
kittaessa palkkiolaskun suuruutta se vahvistetaan, ellei erityisistä syistä katsota aiheelli-
seksi menetellä toisin, sihteerinä toimivan viranhaltijan yksinkertaisen tuntipalkan mu-
kaan vähentämällä siitä 20 %. Kuitenkin suoritetaan sihteerinä toimivalle viranhaltijalle 
hänen tuntipalkkansa mukaan laskettava palkkio, milloin työn suorittaminen on poik-
keuksellisesti ollut tavallista vaikeampaa tai asianomaisen virka-asemaan verrattuna 
erittäin vaativaa (khn jsto 4. 12. 6 735 §). 

Helsinkiläisten kuorma-autoilijoiden käyttäminen kaupungin kuljetuksissa. Kaupungin-
hallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia niiden tehdessä yksityisten urakoitsijoiden 
kanssa rakennus- ym. urakkasopimuksia, esittämään toivomuksen, että urakoitsijat 
käyttäisivät autokuljetuksissaan mahdollisuuksien mukaan yksinomaan helsinkiläisiä 
kuorma-autoili joita (31. 10. 2 927 §). 

Moottoriajoneuvoina pidettävien laitteiden vakuuttaminen. Kaikkia kaupungin v i ras to ja 
ja laitoksia kehotettiin ensi tilassa antamaan Vakuutusyhtiö Fennialle 1.12. voimaan tul-
leen (kunn. as. kok. n:o 81) moottoriajoneuvoasetuksen (n:o 330/57) mukaan moottori-
ajoneuvoina pidettävistä, ilman pakollista liikennevakuutusta vielä olevista moottori-
ajoneuvoista kirjallisen liikennevakuutusilmoituksen, josta viraston tai laitoksen nimen 
lisäksi tulisi ilmetä moottoriajoneuvon laatu, merkki ja moottorin numero sekä huolehti-
maan sanottujen moottoriajoneuvojen asetuksenmukaisesta katsastuksesta (21. 11. 
3 129 §). 

Kunnallisvaalien kustannukset. Yleisjaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin 
kunnallisvaalien keskuslautakunnan 16 760 mk:n laskun, joka koski v. 1956 toimitettujen 
kunnallisvaalien kustannuksia. Lasku saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (khn jsto 27. 3. 5 437 §). 

Helsinkiä esittävän uuden kuvateoksen julkaiseminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i oikeut-
taa kaupunkia esittävän uuden kuvateoksen laatimista varten asetetun toimikunnan (ks. s. 
137) panemaan toimeen valokuvauskilpailun seuraavan ohjelman mukaisesti: 

Kuvien sisään jättöaika päättyy 1. 11., jona päivänä kuvat oli toimitettava kaupungin-
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kanslian kirjaamoon osoitettuna kaupungin kuvateostoimikunnalle. Jokaiseen kuvaan oli 
merkittävä valokuvaajan nimi. 

Kilpailuun osallistuvien negatiivien tulisi olla kooltaan 9 x 1 2 cm. Valmiiden kuvien 
lyhimmän sivun tulisi olla vähintään 18 cm paitsi väridiapositiiveissa, joiden vähimmäis-
koko on 9 x 12 cm. Kuvat saisivat olla joko musta-valkeita- tai värikuvia. Vedostaminen 
kiiltävälle paperille. Ainoastaan teknillisesti moitteettomat kuvat otettaisiin huomioon. 

Palkinnot jaettaisiin sen perusteella, miten paljon kultakin kuvaajalta lunastettaisiin 
siten, että I palkinto 75 000 mk annettaisiin kuvaajalle, jolta on lunastettu eniten, II pal-
kinto 50 000 mk kuvaajalle, jolta on lunastettu toiseksi eniten, III palkinto 25 000 mk 
kuvaajalle, jolta on lunastettu kolmanneksi eniten. Erillinen 30 000 mk:n palkinto annet-
taisiin sille kuvaajalle, jonka jättämästä värivalokuvasta tulisi teoksen kansikuva. 

Teokseen hyväksytyt musta-valkeat valokuvat lunastettaisiin 4 000 mk:n hinnasta 
kappaleelta sekä värivalokuvat 10 000 mk:n hinnasta kappaleelta. Lunastushintaan sisäl-
tyy oikeus käyttää kuvaa korvauksetta teoksen kaikissa mahdollisissa painoksissa kuin 
myös Royalty, Valokuvaajan nimi tullaan teoksessa julkaisemaan välittömästi kuvan 
yhteydessä. 

Kilpailuun osallistuvien kuvien tulee luonnehtia Helsingin kaupunkia ja sen toimintaa 
sekä kiinnostaa myös matkailijoita. 

Palkintolautakuntana tulee toimimaan kaupunginhallituksen asettama kuvateos-
toimikunta johon kutsutaan lisäjäseneksi kaupunginarkkitehti sekä Suomen Valokuvaa-
jain liiton ja Suomen Lehtikuvaa jäin kerhon valitsemina jäseninä Tukholmasta olevat 
valokuvaajat K. W. Gullers ja Sven Gillsäter, joille saatiin kummallekin suorittaa 25 000 
mk:n palkkio palkintolautakunnan jäsenyydestä. Samaten saatiin suorittaa heidän matka-
kustannuksensa lentoteitse Tukholmasta Helsinkiin ja takaisin. Myöskin oleskelukustan-
nukset Helsingissä saatiin yleis jaostolle esitettäviä laskuja vastaan suorittaa kaupun-
gin varoista (13. 6. 1 800 §, 7. 11. 2 970 §, khn jsto 27. 11. 6 678 §, 4. 12. 6 720 §, 27. 12. 
6 835 §). 

Kuva-aineiston saamista koskevista ilmoituksista aiheutuneet laskut ja sihteerin 
palkkio yht. 101 108 mk saatiin maksaa määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot 
sekä 59 929 mk määrärahoista Uusi Helsinki-aiheinen kuvateos (khn jsto 1.8.6 050, 
6 053 §, 4. 12. 6 719 §, 27. 12. 6 828 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, 
että kaupungin kustannuksella julkaistaan n. 160 sivun laajuinen kuvateos, sivukool-

taan 210x262 mm, josta teoksesta n. 16 sivua tekstiä, n. 32 sivua värikuvia ja n. 112 
sivua musta-valkokuvia, 

että mainitusta teoksesta otetaan suomen- ja ruotsinkielistä laitosta 2 400 kpl kum-
paakin, englanninkielistä laitosta 2 200 kpl sekä saksankielistä laitosta 1 000 kpl, 

että teoksen tekstiosaan sisällytetään kaupunginjohtajan alkusanojen jälkeen toimi-
kunnan mietinnössä selostetut kirjoitukset, 

hyväksyä toimikunnan mietinnössä selostetun teokseen otettavien kuvien aiheryhmit-
telyn, 

asettaa kuvateoksen toteuttamista ja käytännöllistä toimitustyötä varten toimitus-
kunnan ja valita sen puheenjohtajaksi kaup. joht. Lauri Ahon sekä jäseniksi kaup. siht. 
Lars Johansonin, retkeilyasiamies Eero Koroman, kaup. arkkit. Lauri Pajamiehen ja fil. 
tri Eino Suolahden sekä oikeuttaa toimituskunnan palkkaamaan käytännöllistä toimitus-
työtä varten toimittajan ja sihteerin sekä oikeuttaa toimikunnan kuulemaan asiantunti-
joita, 

että teos saadaan julkaista vasta sen jälkeen kun kaupunginhallituksen yleisjaosto on 
hyväksynyt käsikirjoituksen ja kuva-aineiston, 

merkitä v:n 1958 talousarvioehdotukseen merkityn 3 mmk:n määrärahan lisäksi v:n 
1959 talousarvioon 8.7 mmk:n suuruisen määrärahan teoksen julkaisemista varten. 

Samalla kaupunginhallitus päätti katsoa 24. 1. asettamansa kuvateostoimikunnan 
toiminnan päättyneeksi sen jälkeen kun teosta varten toimeenpantu valokuvauskilpailu 
olisi ratkaistu, jolloin toimikunnan tulisi luovuttaa hallussaan oleva aineisto perustetulle 
toimikunnalle (21. 11. 3 130 §). 

Lopuksi merkittiin tiedoksi kuvateostoimikunnan ilmoitus valokuvauskilpailun rat-
kaisusta. Toimikunnan puheenjohtajaa ja sihteeriä kehotettiin allekirjoittamaan rahatoi-
mistolle toimitettava kilpailun palkintojen ja lunastusten maksattamista koskeva kir-
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jelmä. Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan mainitut menoerät, yhteensä 972 000 mk 
kaupungin kassavaroista siten, että mainittu määrä oli v. 1958 suoritettava takaisin kau-
pungin kassaan ko. vuoden talousarvioon kuvateoksen toimittamista varten merkittä-
västä määrärahasta (21. 11.3 132 §). 

Kaupungin muut julkaisut. Hankintatoimistoa kehotettiin tarjoamaan kaupungin 
viranhaltijain ostettavaksi Helsingin historiateosta nidottuna ja kluuttikansiin sidottuna 
30 %:n sekä Pääkaupunkimme Helsinki -nimistä kuvateosta 50 %:n alennuksella niiden 
kirjakauppahinnasta (khn jsto 4. 12. 6 717 §). 

Yliopiston kirjastolle päätettiin korvauksetta toimittaa 2 kpl Helsingin kaupungin 
historiateoksen IV osaa lähetettäväksi edelleen Kongressin kirjastoon Washingtonissa 
sekä Bibliothèque Nördiquelle Pariisissa (khn jsto 4. 12. 6 728 §); sekä yksi kappale 
Bibliografiska institutet vid Kungliga biblioteket -nimiseen kirjastoon (khn jsto 27. 12. 
6 838 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että fil. kand. Mauri Närhin tutkielma nimeltään »Neljännes-
vuosisata kansankirjastotyötä. Helsingin kansankirjaston perustava kausi 1860—1885 
ja muita 1800-luvun Helsingin kirjastoja» julkaistaisiin Helsingin kaupungin julkaisuja 
-nimisessä sarjassa kaupungin kustannuksella, sillä ehdolla että tekijä suostuu täydentä-
mään ja osittain muuttamaan tutkielmaansa kirjastolautakunnan ja kaupunginarkiston-
hoitajan lausuntojen mukaan, jolloin painattaminen saataisiin aloittaa vasta kirjasto-
lautakunnan ja kaupunginarkistonhoitajan hyväksyttyä käsikirjoituksen painettavaksi. 
Yleis jaosto oikeutettiin hyväksymään 800 kappaleen painosmäärästä aiheutuvat enintään 
700 000 mk:n kustannukset kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (24. 1. 355 §). 

Helsinki-Seuran esityksestä kaupunginhallitus päätti, että valtioneuvos J. A. Ehren-
strömin elämäkertateos laaditaan ja julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi kaupungin kustan-
nuksella ja että elämäkerran kirjoittaminen annetaan fil. lis. Yrjö Blomstedtin tehtäväksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että teoksesta, jonka laajuus on n. 28—30 painoarkkia 
kokoa B5, saadaan kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista maksaa tekijäpalkkiota 
50 000 mk painoarkilta elinkustannusindeksiin sidottuna. Yksityiskohtaisen sopimuksen 
tekeminen fil. lis. Blomstedtin kanssa päätettiin antaa yleisjaoston tehtäväksi. Painatus-
kustannukset saatiin suorittaa kaupunginkanslian määrärahoista Painatus ja sidonta. 
Käsikirjoituksen tarkastajiksi valittiin kaup. arkist. hoit. Ragnar Rosén ja dos. Eino Suo-
lahti (17. 10. 2 778 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että prof. Kai von Fieandtin tutkimus »Paljasjalka-
helsinkiläisistä ja tulokkaista» saatiin julkaista kaupungin julkaisujen sarjassa 800 kpl:een 
painoksena. Painatuskustannukset saatiin suorittaa em. määrärahoista (17. 10. 2 777 §). 

Tri Sven-Erik Äströmin kirjoittaman »Samhällsplanering och regionsbildning i kejsar-
tidens Helsingfors» -nimisen teoksen vapaakappaleita päätettiin jakaa kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, kaupunginhallituksen vuosijäsenille, kaupun-
ginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille, eräisiin kaupunginvirastoihin, eräille yksityis-
henkilöille, kirjastoihin, sanomalehdille, eräille ulkomaisille kirjastoille vm. (khn jsto 
30. 10. 6 529 §, 27. 12. 6 839 §). 

Suomen Kunnallislehden ja Finsk Kommunaltidskrift -nimisen lehden tilaaminen 
v:ksi 1958. Yleisjaosto päätti oikeuttaa kaupunginsihteerin tilaamaan em. julkaisuja yh-
teensä 106 kpl v:ksi 1958 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille sekä eräil-
le kaupungin viranhaltijoille. Ko. julkaisujen tilausmaksut yhteensä 148 400 mk saatiin 
suorittaa Suomen Kaupunkiliitolle tammikuussa 1958 käyttäen tarkoitukseen ko. vuoden 
talousarvioon merkittävää määrärahaa (khn jsto 13. 11. 6 597 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Lainan ottaminen eräiltä rahalaitoksilta. Kaupunginhallitus päätti ottaa eri rahalaitok-
silta yhteensä 300 mmk:n lainat kaupunginvaltuuston 6. 3. (ks. s. 12) tekemässä pää-
töksessä mainituilla ehdoilla sekä muutoin sillä ehdolla, että koronmaksu suoritetaan vuo-
sittain kesäkuun ja joulukuun 30 p:nä, jolloin myös lainasta on kulloinkin kuoletettava 
1/10, ensimmäisen kerran 30. 6. 1957. Lainamäärä on sidottu täysimääräisesti elinkustan-
nusindeksin nousuun ja suoritetaan indeksikorotus siten, että kulloinkin jäljellä olevasta 
pääomasta laskettava indeksikorotus suoritetaan koronmaksukaudelta koronmaksun 


