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6) antamaan sairaalalautakunnalle vanhusten poliklinikan toiminnasta vuosittain 
kertomuksen tilinpäätösselvityksineen. 

Helsingin kaupunki sitoutuu 
1) suorittamaan Societas Gerontologica Fennica yhdistykselle vanhusten poliklinikan 

järjestämisestä ja ylläpitämisestä kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukai-
sen vuotuisen avustuksen siten, että suoritus tapahtuu neljännesvuosittain etukäteen. 

Tätä sopimusta, joka on voimassa vuoden 1957 loppuun, on tehty kaksi samansisältöis-
tä kappaletta, yksi kummallekin asianosaiselle (4.4. 1 118 §). 

Diakonissalaitos. Kaupunginhallitus päätti, ettei diakonissalaitoksen esitys, että 
kaupunki suorittaisi helsinkiläisten potilaiden käytössä olevien potilaspaikkojen hoito-
päivämaksuista 50 %, antanut aihetta toimenpiteisiin, koska ei vielä ollut selvyyttä siitä, 
mitä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan toiminnan alkaminen v:n 1958 alusta vai-
kuttaisi kaupungin sairaalapaikkatarpeeseen (3. 10. 2 665 §). 

Syöpäsäätiölle päätettiin suorittaa v:n 1956 talousarvion sairaanhoidon pääluokkaan 
säätiötä varten merkitty 500 000 mk:n avustusmääräraha. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehottaa opetus- ja sairaala-asiain johtajaa selvittämään, olisiko kaupungin osal-
listuttava koko sen tappion korvaamiseen, joka Syöpäsäätiölle on aiheutunut helsinkiläis-
ten potilaiden tutkimisesta säätiön poliklinikassa v:n 1956 aikana. Samalla oli myös har-
kittava, olisiko asianmukaista, että Syöpäsäätiön kanssa tehtäisiin sopimus helsinkiläisten 
potilaiden tutkimisesta mainitussa poliklinikassa (24. 1. 354 §). 

Mehiläisen sairaala. Kaupunginhallitus päätti, ettei Mehiläisen sairaalan johtokunnan 
esitys, että kaupunki suorittaisi ko. sairaalassa helsinkiläisten potilaiden käytössä olevien 
paikkojen hoitopäivämaksuista määrän, joka vastaisi puolta Marian sairaalan hoitopäivien 
bruttokustannuksista, antanut sillä kertaa aihetta toimenpiteisiin, koska ei vielä ollut 
selvyyttä siitä, mitä yliopistollisen keskussairaalan toiminnan alkaminen v:n 1958 alusta 
vaikuttaisi kaupungin sairaalapaikkatarpeeseen (3. 10. 2 664 §). 

Helsingin kaupungin sairaalalaitosta koskevasta kirjallisesta esityksestä päätet t i in fil. t r i 
Mikko Saarenheimolle suorittaa 15 000 mk:n palkkio kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (khn jsto 31. 5. 5 810 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Eräiden huoltolaitosten ja lastenkotien hoitopäivämaksun vahvistaminen. Kaupungin-
hallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sosiaaliministeriön 16. 9. tekemistä 
päätöksistä, joilla ministeriö oli evännyt vahvistuksen kaupunginvaltuuston 20. 3. ja 
8. 5. (ks. s. 40 ) päättämältä 1 000 mk:n hoitopäivämaksulta niissä tapauksissa, joissa 
huolto- ja lastensuojelulaitoksissa annetusta hoidosta perittäisiin korvaus huoltoapulain 
mukaisesti valtiolta (10. 10. 2 729 §). 

Ateriakorvausten korottaminen huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan alaisissa 
laitoksissa. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa ja lastensuojelulauta-
kuntaa viipymättä korottamaan ateriakorvaukset luontoisetusäännön edellyttämälle 
tasolle (19. 9. 2 520 §, v:n 1958 kunn. as. kok. nro 1). 

Sairaalamaisten huoltolaitosten henkilökunnan vuosilomat ja työvoimakysymys. Kau-
punginhallitus päätti, ettei huoltolautakunnan ko. asiaa koskeva esitys antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että huoltolautakuntaa ja sairaalalautakuntaa kehotettaisiin 
niissä tapauksissa, jolloin se osoittautuisi tarkoituksenmukaiseksi ja virkasäännön mää-
räysten mukaan mahdolliseksi, siirtämään laitosten hoito- ja taloushenkilökunnan vuosi-
lomia muuhunkin kuin varsinaiseen lomakauteen, jos tällä toimenpiteellä voitaisiin hel-
pottaa laitosten täystehoista toimintaa kesäaikana. Muissa tapauksissa oli pyrittävä sii-
hen, että viranhaltijan suostumuksella loma saatiin siirtää muulloinkin kuin varsinaisena 
lomanantokautena käytettäväksi, mikäli kaupungin edun katsotaan vaativan tällaista 
järjestelyä (17.4. 1 222 §). 

Huoltovirastoa kehotettiin selvittämään, onko huoltoapulaissa edellytetyn korvausten 
perimismenettelyn perusteella mahdollisuuksia huoltoviraston ja etenkin sen asiamies-
osaston henkilökunnan supistamiseen (14. 3. 912 §). 
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Huoltotoimen toim. joht. Alpo Asteljoki oikeutettiin tavanomaisin ehdoin käyttämään 
omaa autoaan virka-ajoihin 4. 4. lukien (4. 4. 1 113 §). 

Huoltolautakunnan alaisten virastojen ja laitosten viranhaltijain sairausloman saan-
tia varten esitettyjen lääkärintodistusten tarkastusta koskeva ilmoitus merkittiin tie-
doksi (26. 9. 2 572 §). 

Yleis jaosto päätti ilmoittaa huoltolautakunnalle, ettei sillä ollut mitään huomautta-
mista lautakunnan esitykseen nähden saada tarverahojaan käyttäen tilata kaikille lauta-
kunnan jäsenille ja lisäjäsenille Huoltaja-niminen ammattilehti (khn jsto 6. 2. 5 218 §). 

Kodinhoitotoiminta. Kunnallisista kodinhoitajista annetun lain mukaan valtio osallis-
tuu kodinhoitajien palkkaukseen %:lla peruspalkan määrästä, mistä syystä kaupungin-
hallitus päätti, että kodinhoitajien palkkauksesta oli luontoisetujen arvoksi laskettava 
v. 1955 3 990 mk ja v. 1956 4 800 mk. Kodinhoitajien peruspalkkana oli pidettävä makse-
tun palkan ja em. luontoisetukorvausten välistä erotusta, jota on pidettävä perusteena 
valtionavustusta haettaessa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että luontoisetujen kor-
vausten määrä niissä tapauksissa, jolloin kodinhoitaja saa ne käytettäväkseen, ratkaistaan 
erikseen luontoisetuja koskevien yleisten määräysten tultua vahvistetuksi (21. 3. 975 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että kodinhoitajien luontoisetujen arvoksi 
v:n 1956 alkupuoliskolla oli laskettava 4 500 mk kuukaudessa (28. 3. 1 038 §). 

Sairaaloissa työskenteleville kodinhoitajille kaupungin varoista suoritettava ateria-
korvaus vahvistettiin 100 mk:ksi aterialta 1. 10. lukien (17. 10. 2 792 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kodinhoitajien työajaksi luetaan kodinhoito-ohje-
säännön 20 §:ssä edellytetyn työajan lisäksi 50 % klo 19—22 välisenä aikana suoritetusta 
päivystystyöstä sekä 30 % klo 22 jälkeen suoritetusta, perheessä tapahtuneesta varalla-
olosta, 

että kodinhoitajien työajan em. tavalla ylittäessä 120 tuntia kahden viikon pituisen 
työjakson aikana, ylimenevä aika korvataan suorittamalla 12 ensimmäiseltä ylityötun-
nilta viranhaltijan tuntipalkkio 50 %:lla ja sitä seuraavilta ylityötunneilta 100 %:lla 
korotettuna, 

että kodinhoitajan tuntipalkkio lasketaan jakamalla kuukausipalkka mahdollisine 
ikä- ja indeksilisineen luvulla 200, 

että se osa ylityötunneista, joka on aiheutunut edellä tarkoitetusta muunnetusta va-
rallaolo- tai päivystystyöajasta, saadaan korvata vaihtoehtoisesti antamalla kodinhoita-
jalle palkallista vapaa-aikaa hänen säännöllisenä työaikanaan, siten että vapaa-aikana 
annetaan puolitoista tuntia yhtä ylityötuntia kohden ensimmäisiltä 12 ylityötunnilta 
sekä kaksi tuntia yhtä ylityötuntia kohden sitä seuraavilta ylityötunneilta (17. 4. 1 231 §, 
v:n 1952 kunn. as. kok. s. 71). 

Kaupunginhallituksen valitettua sosiaaliministeriön v. 1956 tekemästä päätöksestä, 
joka koski kodinhoitajien palkkauksesta suoritettavaa valtionapua, korkein hallinto-
oikeus oli 8. 3. päättänyt, että valtion tulee osallistua kodinhoitajien palkkauksesta aiheu-
tuneisiin kustannuksiin %:lla sen peruspalkan määrästä, joka heille on maksettu eikä 
ainoastaan sen peruspalkan mukaan, jota valtion viran- ja toimenhaltijoille maksetaan 
6. palkkaluokan mukaan. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus oli, kumoten ministeriön 
päätöksen, palauttanut asian sosiaaliministeriölle ilmoituksetta uudelleen käsiteltäväksi 
(23. 5. 1 567 §). 

Kansaneläkkeet. Merkittiin tiedoksi, että Kansaneläkelaitos suorittaa huoltolautakun-
nalle kertomusvuoden kansaneläkkeinä 347 645 988 mk (khn jsto 15. 5. 5 705 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi Kansaneläkelaitoksen ilmoitus kuntien kansaneläkkeiden 
tukiosamenoista v. 1958 (19. 12. 3 489 §). 

Kunnalliskodin johtokunnan alaiset laitokset. Kaupunginhal l i tus pää t t i vahvis taa kun-
nalliskodin johtokunnan alaisille laitoksille seuraavat nimitykset: 

entinen nimitys 

Helsingin kaupungin kunnalliskoti 
Uusi vanhainkoti 

Hirvihaaran haaraosasto 

uusi nimitys 

Koskelan sairaskoti — Forsby sjukhem 
Kustaankartanon vanhainkoti — Gustafs-

gårds åldringshem 
Hirvihaaran vanhainkoti — Hirvihaara 

åldringshem 
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entinen nimitys 

Kulosaaren haaraosasto 

Oulunkylän haaraosasto 

Itä-Herttoniemen uusi laitos 

uusi nimitys 

Kulosaaren vanhainkoti—Brändö åldrings-
hem 

Torpan vanhainkoti—Åldringshemmet 
Torpet 

Roihuvuoren vanhainkoti—Kasbergets åld-
ringshem (17. 1. 273 §). 

Uusi keskuspesula. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan uuden keskuspesulan rakenta-
mista varten merkittyä 25 mmk:n siirtomäärärahaa rakennusten louhintatöiden suoritta-
mista varten jo ennen piirustusten vahvistamista (21. 11. 3 153 §, ks. s. 54). 

Koskelan sairaskoti. Muuttaen v. 1956 (ks. s. 186) tekemäänsä päätöstä kaupungin-
hallitus päätti, ettei Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon röntgenlääkärin tarvinnut 
toistaiseksi suorittaa Kustaankartanon vanhainkodissa vähintään neljää käyntiä kuu-
kaudessa. Mikäli ko. vanhainkotiin hankittaisiin uusi röntgenkone tai jos röntgenlääkärin 
toimintamahdollisuuksia muuten voitaisiin parantaa, olisi kaupunginhallituksen em. 
päätöstä jälleen sovellettava alkuperäisessä muodossaan (4. 4. 1 105 §). 

Fil. maist., logonomi Mailis Lappalaiselle päätettiin suorittaa 3 300 mk:n konsultoimis-
palkkio käyntikerralta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli sairaskodissa vas-
taisuudessa käytettäisiin muita konsultantteja kuin lääkäreitä ja erikoislääkäreitä, näiden 
palkkiot ratkaistaisiin ottaen huomioon ao. viranhaltijaryhmän yleinen palkkataso kau-
punginhallitukselle kunkin kohdalta erikseen tehtävän esityksen perusteella (14. 3. 941 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 33) lääkärien 
toimenpidepalkkioista tekemän päätöksen mukaisesti oli obduktioista suoritettava kerto-
musvuoden aikana 3 000 mk tapaukselta, mutta olisi palkkion soveltaminen riippuvainen 
vastaisuudessa asiasta käytävistä neuvotteluista (13. 6. 1 827 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kunnalliskodin johtokunnan 27. 2. tekemän alis-
tetun päätöksen täytäntöönpantavaksi siten muutettuna, että Koskelan sairaskodin avoir-
na olevaan asuntolanhoitajan tp. virkaan valittaisiin Verna Kempe toistaiseksi ja enintään 
kertomusvuoden loppuun (7. 3. 796 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen kunnalliskodin johtokunnan 29. 4. tekemän päätöksen 
virkamääräysten antamisesta kunnalliskodin johtokunnan alaisille viranhaltijoille rajoit-
tamatta viransijaisuutena hoidettavan virkasuhteen kestämisaikaa kertomusvuoden lop-
puun kestäväksi, kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen täytäntöönpantavaksi 
siten muutettuna, että mainittujen viranhaltijoiden virkamääräykset päättyisivät 31. 12. 
(16. 5. 1 480 §). 

Kunnalliskodin palveluksesta 13. 5. 1955 eronneelle puusepälle päätettiin suorittaa 
27 päivän vuosilomakorvaus (17. 1.271 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei sillä ollut mitään huomauttamista siihen nähden, että 
eräät viranhaltijat olivat sivutyönään toimineet eräillä sosiaaliministeriön järjestämillä 
kursseilla luennoitsijoina saatuaan siihen palkkalautakunnalta virkasäännön edellyttämän 
luvan (11.4. 1 167 §). 

Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna eräitä Koskelan sairaskodin virka-asuntoja 
koskevia päätöksiä (3. 1.87§, 21.3. 972 §, 1.8. 2 085 §, 29. 8. 2 320 §, 10. 10. 2 719 §, 
17. 10.2 791 §, 28. 11.3 226 §). 

Koskelan sairaskodin tp. apul. lääk. Jarl Eklund oikeutettiin käyttämään omaa auto-
aan virka-ajoihin 1. 3. alkaen tavanomaisilla ehdoilla (28. 2. 747 §). 

Yleis jaosto päätti oikeuttaa Koskelan sairaskodin suorittamaan sair. hoit. Irja Musto-
selle Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan 11.3. antaman korvauspäätöksen mukaisen, 7 päi-
vältä palveluksesta eroamisen jälkeen tulevan korvauksen, 2 800 mk, ja hoitaja Meri Lillo-
mäelle yhtiön 19. 2. antaman korvauspäätöksen mukaisen, 4 päivältä palveluksesta eroa-
misen jälkeen tulevan korvauksen, 2 360 mk (khn jsto 2. 10. 6 384 §). 

Järjestelytoimistoa kehotettiin suorittamaan kertomusvuoden aikana Koskelan sairas-
kodin toimistotöitä koskeva tutkimus sekä tekemään kaupunginhallitukselle siitä ehkä 
aiheutuvat esitykset (14. 3. 910 §). 

Kunnalliskodin johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti suostua siihen, 
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että Valtion lääkintävoimistelukurssit ja Invalidisäätiön Lääkitys voimisteluopisto saisivat 
sijoittaa Koskelan sairaskotiin kumpikin kuusi harjoittelijaa, kunnalliskodin johtokunnan 
määrääminä aikoina, suorittamaan käytännöllistä lääkitysvoimisteluharjoittelua maini-
tun laitoksen lääkitysvoimistelijain ohjauksen ja valvonnan alaisina. Harjoittelijoille 
myönnettiin oikeus ruokailla laitoksessa samansuuruista korvausta vastaan kuin laitoksen 
omat viranhaltijat (7. 3. 826 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
410 000 mk sairaskodin uuden traktorin hankkimista varten (21. 2. 662 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin 1 mmk uuden pesukoneen ja 620 000 mk uuden, entistä 
suuritehoisemman kuivauslingon hankkimista varten sairaskodin pesulaan (4. 4. 1 107 §, 
22. 8. 2 232 §). 

Koskelan sairaskodin pesulassa saatiin, mikäli se hankintojen kannalta osoittautuisi 
mahdolliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi, käyttää väliaikaisesti keskuspesulaa varten han-
kittavia koneita (25. 4. 1 281 §). 

Rakennusviraston hankintaosasto oikeutettiin myymään Koskelan sairaskodille 
kuuluva Bedford-merkkinen kuorma-auto korjaamattomana eniten tarjoavalle, sillä 
edellytyksellä että myynti tapahtuisi vapaan kilpailun vallitessa ja muuten tavanomaisilla 
ehdoilla (khn jsto 30. 10. 6 542 §). 

Yleis jaosto oikeutti Koskelan sairaskodin järjestämään kolmelle sairaanhoitajien 
pohjoismaisen työkokouksen osanottajalle korvauksettoman majoituksen sairaskodissa 
20.—26. 10. välisenä aikana (khn jsto 2. 10. 6 383 §). 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun käyttöön päätettiin kertomusvuoden huhtikuussa, 
kunnalliskodin johtokunnan lähemmin määräämänä aikana luovuttaa Koskelan sairas-
kodin askarteluhuoneita askarteluopetuksen antamista varten 26:lle sosiaalihoitajaksi val-
mistuvalle oppilaalle (4. 4. 1 114 §). 

Tervalammen työlaitoksen elokuvakoneenkäyttäjänä toimivalle henkilölle päätettiin 
toistaiseksi suorittaa korvauksena enintään 300 mk esityspäivältä, sunnuntaipäiviltä 
kuitenkin 600 mk (4. 12. 3 310 §). 

Tervalammen työlaitoksen uudet rakennukset päätettiin palovakuuttaa 11.2 mmk:n 
arvosta (13. 6. 1 823 §). 

Myöhemmin päätettiin työlaitoksen rakennuksille ottaa 7.3 mmk:n ainainen lisäpalo-
vakuutus 10 vuoden aikana maksettavaa 33 480 mk:n vuotuista palo vakuutusmaksua 
vastaan (27. 6. 1 940 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tervalammen työlaitoksen sikalan lisärakennuk-
sen piirustukset, jotka Uudenmaan läänin maanviljelysseuran rakennustoimisto oli laati-
nut ja talorakennusosasto hyväksynyt (13. 6. 1 824 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin suorittamaan Tervalammen työlaitoksen työ-
paja- ja autotallirakennuksen rakennustyö urakkatyönä sekä ylittämään tarvittaessa 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan ko. tarkoitusta varten merkittyä 
määrärahaa enintään 1.2 5 mmk (12. 9. 2 445 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
81 050 mk Tervalammen, Poikkipuoliaisen ja Enäjärven välisten jokien sekä Hiiskanjoen 
perkauskustannusten suorittamista varten (10. 1. 171 §). 

Tervalammen työlaitoksen eräät vanhat rakennukset päätettiin purkaa joko käytet-
täväksi puutavarana muihin rakennuksiin tai polttopuiksi. Rakennusten tultua puretuiksi 
oli siitä ilmoitettava kiinteistöluettelon hoitajalle (27. 6. 1 935 §, 4. 12. 3 311 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupunginhallitus päätti, että kunnalliskodin johto-
kunnan 29.11. 1956 tekemä päätös, joka koski 5 500 mk:n kuukausipalkkion suorittamista 
1. 9. 1956 lukien vanhainkodin varastonhoitajalle Kalervo Sainiolle korvauksena vanhain-
kodin vanhusten kerhotoiminnan ohjaamisesta ja suunnittelemisesta, saatiin panna täy-
täntöön (7. 2. 515 §). 

Rouva v. Schoultz-Airila päätettiin palkata harjoitteli jaksi Kustaankartanon vanhain-
kotiin 2 y2 kk:n ajaksi 20 000 mk:n kuukausipalkalla (28. 11. 3 230 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin pappi, fil. tri Paavo Päivänsalo oikeutettiin tavan-
omaisilla ehdoilla käyttämään omaa autoaan Hirvihaaran vanhainkotiin suoritettaviin 
säännöllisiin käynteihinsä sekä laitoksen johdon kehotuksesta Kustaankartanon, Hirvi-
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haaran, Kulosaaren ja Torpan vanhainkoteihin suoritettaviin sielunhoidollisia tehtäviä 
koskeviin käynteihin (4. 7. 1 990 §). 

Yleisjaosto päätti kokouksessaan Kustaankartanon vanhainkodin kassaholvissa säily-
tettävien rahavarojen enimmäismäärästä (khn jsto 13. 3. 5 388 §, 11. 9. 6 248 §). 

Sosiaaliministeriön tiedusteltua, voitaisiinko Kustaankartanon vanhainkodissa suo-
rittaa ministeriön kertomusvuoden keväänä järjestämien kolmen eri kurssin sairaanhoidon 
ja askartelutoiminnan luennot, yhteensä 16 tuntia luentoa kohden, kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa ministeriölle, että ko. luennot voitaisiin pitää mainitussa vanhainkodissa. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kunnalliskodin johtokuntaa aikanaan teke-
mään uuden yksityiskohtaisen esityksen luennoitsijoina toimivien kaupungin viranhalti-
jain oikeuttamisesta toimimaan ko. tehtävässä virka-aikanaan (14. 2. 599 §). 

Liikevaihtoverotoimistolta päätettiin anoa vanhainkodin E-rakennuksen rakennuskus-
tannuksista liikevaihtoveron palautuksena 3.3 3 mmk (17. 1.280 §). 

Liikevaihto verotoimiston ja liikevaihtoverokonttorin hylättyä em. anomuksen kau-
punginhallitus päätti valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (12. 9. 2 447 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista kau-
punginhallitus myönsi 400 000 mk taideteosten hankkimista varten Kustaankartanon 
vanhainkotiin (17. 1. 275 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin Kivalterintiehen välittömästi liittyvät alueet päätet-
tiin kunnostaa vanhainkodin rakennustoimikunnan käytettävissä olevilla varoilla (3. 10. 
2 654 §). 

Satamalaitoksen hallinnassa ollut Helvar VTT 5003 -merkkinen keskusradio päätet-
tiin veloituksetta siirtää Kustaankartanon vanhainkodin käyttöön (khn jsto 20. 11.6 665 §) 

Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka koskivat Kustaan-
kartanon vanhainkodin virka-asuntojen määräämistä (7.2. 508 §, 21. 3. 968 §, 28. 3. 
1 031 §, 11.4. 1 164 §, 16. 5. 1 511 §, 31. 10. 2 910 §). 

Kulosaaren vanhainkodin paloturvallisuustöiden loppuun suorittamista varten myön-
nettiin 1.916 mmk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (21. 2. 661 §). 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 92 200 mk Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-säätiölle talon Töyrytie 4:n 
ulkopihan ja ajoteiden kestopäällystystöiden suorittamista varten (31. 1. 440 §). 

Eräiden romaanien asuntokysymyksen järjestäminen. Huoltotoimen to imi tus johta ja oli 
23. 11. esittänyt kiinteistövirastolle, että romaanien asuntokysymys järjestettäisiin siten, 
että heitä varten osoitettaisiin erillään olevia paikkoja, joihin he voisivat pystyttää asun-
noikseen rautateiden poistovarastoista ostettuja vaunuja. Vaikka asiaa ei vielä ollut rat-
kaistu, oli huoltotoimen toimitusjohtaja ehdottanut, että Malmin Alppikylässä erittäin 
vaikeissa oloissa asuvalle kahdelle perheelle järjestettäisiin uudet asuntomahdollisuudet. 
Koska mustalaiskysymystä tutkimaan oli tarkoitus asettaa erityinen komitea, kaupun-
ginhallitus katsoi, että asia sillä kertaa olisi järjestettävä siten, että heille annettaisiin 
silloisten asunto-olosuhteiden edellyttämää huoltoapua (19. 12. 3 496 §). 

Ammattiopintojen nojalla myönnettävät avustukset. Kaupunkil i i t toa pääte t t i in pyy tää 
ryhtymään toimenpiteisiin ammattiopintojen avustuslaissa tarkoitettujen avustusten ja 
opintolainojen korottamiseksi siten, että ne vastaisivat sitä tasoa, mikä niillä oli ennen 
lain voimaan tuloa (31. 1. 442 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden 
talousarvion huoltotoimen pääluokkaan Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle merkitystä 
määrärahasta saatiin suorittaa kaupunginvaltuuston v. 1954 (ks. s. 49) tekemän päätöksen 
mukaisena avustuksena 1 253 938 mk, jolloin oli otettu huomioon, että kertomusvuoden 
samoin kuin v:n 1956 (ks. s. 188) avustukseen ei ollut sisällytetty lainojen provisioista 
aiheutuneita kustannuksia (3. 10. 2 660 §, 10. 10. 2 728 §). 

Helsingin Valkonauhuyhdistykselle päätettiin myöntää 443 500 mk huoltotoimen pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista mielisairaanhoitajan ja valvo-
van lääkärin palkkaamista varten kertomusvuodeksi huoltokoti Emmaukseen (3. 1. 82 §). 

Helsingin Ensi-Koti -nimisen yhdistyksen ylläpitämässä äiti- ja lapsikodissa hoidettu-
jen helsinkiläisten v:n 1956 hoitokustannuksista aiheutuneen tappion peittämistä varten 
myönnettiin 420 000 mk em. määrärahoista (31. 5. 1 649 §). 
Kunnall kert. 1957, I osa 13 
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Avustukset. Aikaisemmin mainituista määrärahoista myönnettiin vielä 2.3 2 mmk Hel-
singissä toimivien äiti- ja lapsikotien avustamiseksi seuraavasti: Helsingin Ensi-Koti 
yhdistykselle 984 000 mk, Mannerheim-liiton Helsingin osastolle Sophie Mannerheim-
kodin ylläpitämistä varten 700 000 mk ja Suomen Lastenhoitoyhdistykselle Pipping-
sköldin äitikodin ylläpitämistä varten 636 000 mk (4. 9. 2 392 §). 

Alkoholistien Perheiden Ystävät -nimiselle yhdistykselle päätettiin samoista määrä-
rahoista myöntää 25 000 mk:n avustus (10. 1. 175 §). 

Helsingin Sokeat -nimisen yhdistyksen pyydettyä avustusta kesäkotinsa korjaamista 
varten kaupunginhallitus päätti ilmoittaa anojalle, ettei se pitänyt tarkoituksenmukai-
sena Villingin saaressa sijaitsevan kesäkodin korjaamista, vaan suositteli puolestaan yhdis-
tykselle em. kiinteistön vaihtamista mantereella olevaan kiinteistöön (12. 12. 3 390 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Anna Sara Arosinin rahastosta päätettiin 
kertomusvuonna jakaa tilapäisavustuksina yksi 5 000 mk:n ja kolme 4 000 mk:n avus-
tusta. Loput korkovaroista, eli 310 mk, päätettiin siirtää v. 1958 käytettäväksi (12. 12. 
3 396 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin avustusrahasto kainoille köyhille -nimisen rahaston korko-
varoista päätettiin kertomusvuonna jakaa 42 000 mk 1 500 mk:n suuruisina avustuksina 
28:lle eri henkilölle. Lisäksi päätettiin jakaa yksi 1 000 mk:n apuraha sekä siirtää käyttä-
mättä jäänyt osa rahaston varoista v. 1958 käytettäväksi (31. 5. 1 644 §). 

Alma Liljebladin rahaston korkovaroista kertomusvuonna jaettava summa 100 000 
mk päätettiin jakaa eri suuruisina apurahoina 25:lle eri henkilölle. Loput rahaston korko-
varoista päätettiin siirtää v. 1958 käytettäväksi (12. 12. 3 392 §). 

Alma Maria Lindbergin rahastosta ei kertomusvuonna myönnetty avustuksia (7. 3. 
822 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista päätettiin kertomusvuonna myöntää yksi 9 000 
mk:n avustus, kolme 7 000 mk:n ja kolme 5 000 mk:n avustusta. Muu osa korkovaroista 
päätettiin siirtää v. 1958 käytettäväksi (6. 6. 1 720 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin rahaston korkovaroista myönnettiin kertomusvuonna 
kaksi 6 000 mk:n suuruista apurahaa (11.4. 1 165 §). 

Lastensuojelu 
Lastensuojeluviraston yksi 13. palkkaluokkaan kuuluva vahtimestarin virka saatiin 

toistaiseksi jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin v:n 1958 loppuun saakka (9. 5. 
1 423 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
25 000 mk ns. koputuslamppujen asentamista varten viraston elatusaputoimistoon sekä 
450 000 mk lähetti- ja koputuslaitteiden hankkimista varten lastensuojeluviraston sekä 
urheilu- ja retkeilytoimiston uusiin toimipaikkoihin talossa Siltasaarenkatu 12 (31. 1. 
443 §, 12. 12.3 401 §). 

Leirirahan maksaminen viranhaltijoille ja työntekijöille. Kaupunginhal l i tus päät t i , e t t ä 
lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten järjestämillä leireillä ja retkillä saatiin väli-
aikaisesti suorittaa ko. matkoista aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvauksena 
v:n 1958 alusta lukien leiripäivärahaa, jonka suuruus on perheellisille 40 % ja perheettö-
mille 20 % kaupungin matkustussäännön mukaisesta päivärahasta vuorokaudelta tai 
sen osalta, sillä ehdolla että 

1) matka ao. viranhaltijan asunnosta retkeily- tai leiripaikkaan on yli 10 km, 
2) virantoimitus matkoineen kestää vähintään 12 tuntia. Täysien vuorokausien yli 

menevän vuorokauden osan tulee olla, oikeuttaakseen leiripäivärahaan, vähintään kuusi 
tuntia, 

3) ylityökorvauksia ei leiritoiminnasta suoriteta. 
Mikäli työsopimussuhteessa oleva on määrätty leirille ja retkille ohjaajan, valvojan 

tms. tehtäviin, joista viranhaltijalle eo. määräysten mukaan maksetaan leiripäivärahaa, 
saadaan myös työsopimussuhteessa olevalle suorittaa vastaava leiripäiväraha. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti kehottaa lastensuojelulautakuntaa yhdessä nuorisotyölauta-
kunnan sekä urheilu- ja retkeilylautakunnan kanssa suorittamaan tutkimuksen leiri- ja 
retkeilytoiminnan yhtenäisen järjestelyn aikaansaamiseksi eri laitoksissa ja aikanaan teke-
mään siitä ehkä aiheutuvat esitykset palkkio- ym. ohjeineen (3. 10. 2 650 §). 
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Vieraspaikkakuntalaisille lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksissa annetusta hoidosta pää-
tettiin toistaiseksi periä 500 mk hoitovuorokaudelta (24. 1. 344 §). 

Lastenkotien hoitopäivämaksujen vahvistamista koskeva valitus, ks. s. 40, 189. 
Ateriakorvausten korottaminen, ks. s. 189. 
Lääkintävoimistelijan palkkaaminen lastenhuoltolaitoksiin. Erinäisiin hall intomenoihin 

kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 169 600 mk tp. lääkintävoimistelijan palkkaa-
mista varten lastensuojelulautakunnan alaisiin laitoksiin 1. 9. lukien 17. palkkaluokan 
mukaisella palkalla (4. 9. 2 397 §). 

Koulukotien valtionavut. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa tutki-
maan kouluhallituksen 5. 4. antamaa päätöstä, jonka mukaan lastensuojelulautakunnan 
alaisten koulukotien osalta valtionapua ei ollut hyväksytty maksettavaksi. Asiasta oli 
valitettava edelleen asianmukaisessa järjestyksessä (25. 4. 1 289 §). 

15-paikkaisen tyttöjen vastaanottokodin rakentaminen. Yleisten töiden l au t akun t aa 
kehotettiin kiireellisesti ja tarpeen vaatiessa ulkopuolista työvoimaa käyttäen laaditutta-
maan yhdessä lastensuojeluviranomaisten kanssa suunnitelma 15-paikkaisen tyttöjen 
vastaanottolaitoksen rakentamiseksi Vartiokylässä olevalle Kastelli -nimiselle tilalle 
(27. 6. 1 934 §, 14. 11. 3 068 §, ks. s. 242). 

Asuntola-työkodin perustaminen jälkihuoltoa varten. Kaupunginhal l i tus pää t t i , e t t e i 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitys, joka tarkoitti työkodin perustamista 
oppivelvollisuutensa erikoisluokilla suorittaneille, antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että lastensuojelulautakuntaa kehotettaisiin aikanaan harkitsemaan ehdotetun asun-
tola-työkodin perustamisen edellytyksiä, sen jälkeen kun valtio olisi ratkaissut ko. henki-
löiden hoidon ja huollon uudelleen järjestelyn ja sitten kun lastensuojelulautakunnan alais-
ten, äskettäin perustettujen laitosten toiminnan tuloksista olisi saatu riittävästi koke-
muksia (31. 1. 448 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti kumota lastensuojelulautakun-
nan lastenkotien johtokunnan 12. 2. tekemän päätöksen, joka koski virkavapauden 
myöntämistä täysin palkkaeduin eräille lastenhoitajille vastaanottokodissa vallinneen 
vihurirokkoepidemian takia (28. 2. 748 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Sofianlehdon vastaanottokodin harjoittelijoille vastai-
suudessa luovuteta virka-asuntoja luontoisetukorvausta vastaan, vaan on huoneistoja 
harjoittelijoille luovutettaessa perittävä käypä vuokra huomioon ottaen ko. henkilön 
asunnon lisäksi mahdollisesti nauttimat muut erikoisedut, kuten kalusto, vuodevaatteet 
ym. (6. 6. 1 721 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
410 000 mk vastaanottokodin leikki- ja kouluikäisten lasten osastojen radiolaitteiden uusi-
mista ja korjaamista varten (7. 3. 823 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 300 000 mk pikkulastenosaston johtavan hoitajan virka-asunnon järjestämistä 
varten (25. 4. 1 279 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1948 antanut yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi laatia 
kiireellisesti Sofianlehdon vastaanottokodin henkilökunnan asuntolan rakennuspiirustuk-
set. Myöhemmin oli kuitenkin käynyt ilmi, että vastaanottokodin B- ja C-osastojen käy-
tössä ollut rakennus ei tyydyttänyt lastenkodille asetettuja vaatimuksia, joten se päätet-
tiin kunnostaa henkilökunnan asuntolaksi ja merkittiin v:n 1956—1958 rakennusohjel-
maan. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan luopumaan 
asuntolarakennuksen rakennuspiirustusten laatimisesta (14. 2. 597 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin suorittamaan Kotkankadun 
tontilla 14—16 olevan betonimuurin ja lauta-aidan korjaus käyttäen tarkoitukseen G. V.. 
Hyvösen rahaston varoja enintään 409 000 mk (21. 11. 3 154 §). 

Hyvösen lastenkodin eräiden viranhaltijain virka-asunnot vahvistettiin lastensuojelu-
lautakunnan esityksen mukaisesti (7. 11. 2 995 §). 

Toivolan oppilaskodin erityisluokan tp. opettajalle päätettiin 1. 4. lukien suorittaa 21.. 
palkkaluokan mukainen palkka. Saman palkkaluokan mukainen palkka saatiin suorittaa, 
myös laitokseen 1. 9. otettavalle toiselle erityisluokan tp. opettajalle. Korotetut palkat: 
saatiin suorittaa lastenhuoltolaitosten määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (13. 6. 
1 828 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, ettei Toivolan oppilaskodin opettajien virkoihin kuuluisi 
luontoisetuja 1.6. alkaen (21.3. 969 §). 

Yleis jaosto hyväksyi lastensuojelulautakunnan toimeenpiteen, jolla se oli oikeuttanut 
kiinteistöviraston talo-osaston myymään julkisella huutokaupalla 10. 7. Mäntylä-nimisen 
osastorakennuksen 50 000 mk:n kauppahinnasta (khn jsto 1. 8. 6 077 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin kiireellisesti valmistuttamaan Toivolan oppi-
laskodin toisen osastorakennuksen piirustukset sekä kustannusarvio ja jättämään ne aika-
naan kaupunginhallitukselle huomioon ottaen, että ko. rakennustyö voidaan aloittaa vä-
littömästi ensimmäisen rakennuksen valmistuttua. Samalla olisi yleisten töiden lautakun-
nan yhdessä lastensuojelulautakunnan kanssa tarkistettava Toivolan oppilaskodin raken-
nussuunnitelma siten, että siinä otettaisiin huomioon kahden osastorakennuksen rakenta-
misen ohella kahden 10—12 paikkaisen erillisosaston kunnostaminen jo valmiina oleviin 
rakennuksiin sekä myös tarpeellisen talous- ja hallintokeskuksen aikaansaaminen. Raken-
nussuunnitelman tarkistamisen yhteydessä olisi edelleen tutkittava, mitä mahdollisuuksia 
olisi sijoittaa laitosrakennukset erilleen maanviljelysalueesta (14. 3. 907 §). 

Ko. oppilasasuntolan kalustonhankintoja varten myönnettiin 4.oi mmk lastensuoje-
lun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (17. 4. 1 228 §). 

Poikien nuorisokotia varten tarvittavan huoneiston varaaminen, ks. s. 255. 
Kallion nuorisokoti. Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaaliministeriölle, että se vah-

vistaisi kaupunginvaltuuston 27. 11. (ks. s. 44) tekemän päätöksen Kallion nuorisokodin 
muuttamisesta erityislastenkodiksi. Samalla esitettiin vahvistettavaksi myös laitoksen 
piirustukset sekä pyydettiin, että laitoksen perustamiskustannuksiin myönnettäisiin val-
tionapua 22 575 090 mk:n kustannusten perusteella (4. 12. 3 309 §). 

Yleisjaosto oikeutti Kallion nuorisokodin pitämään ennakko varo ja laskujen maksa-
mista varten enintään 20 000 mk (khn jsto 27. 2. 5 320 §). 

Eräiden Kallion nuorisokodin viranhaltijain virka-asunnot määrättiin lastensuojelu-
lautakunnan esityksen mukaisesti (7. 2. 509 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin järjestämään Kallion nuorisokodin ja Päivölän 
lastenkodin vihkiäisjuhla n. 150 kutsuvieraalle käytettävissään olevilla määrärahoilla. 
Yleisjaosto oikeutettiin hyväksymään kutsuvieraiden kuljettamisesta Päivölän lasten-
kotiin aiheutunut lasku (14. 3. 918 §). 

Kullatorpan lastenkoti. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin yhdessä lastensuojelu-
lautakunnan kanssa laatimaan suunnitelma kustannusarvioineen Kullatorpan ja Päivö-
län lastenkotien laajentamisesta 30-paikkaisiksi vajaamielislaitoksiksi (7. 3. 824 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan rva Tyyne Varakkaalta talosta Koi-
vikko n:o 3 n. 18 m2:n suuruinen huone siihen liittyvine yhteistiloineen 10 000 mk:n 
kuukausivuokrasta. Vielä kaupunginhallitus päätti vahvistaa huoneen käytettäväksi 
Kullatorpan lastenkodin henkilökuntaan kuuluvan kahden henkilön virka-asuntona 
(21. 2. 666 §). 

Nukarin lastenkodin hoitoapul. Sinikka Männistölle myönnettiin täydet palkkaedut 
ajalta 24.—26. 11. 1956, jolloin hänelle oli myönnetty virkavapautta isoäitinsä hautajai-
siin osallistumista varten (3. 1. 95 §). 

Aula apulastentarha. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli hyväksynyt apu-
lastentarha Aulan Lauttasaaren osaston erillisenä osastona tarkoitukseensa käytettäväksi 
(17. 1. 278 §, 21. 2. 665 §). 

Yleisjaosto määräsi apulastentarha Aulan käteiskassojen suuruuden (khn jsto 30. 1. 
5 183 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 259 000 mk apulastentarha Aulan Lauttasaaren osaston ulkoilualueen järjestely-
töiden suorittamista varten (22. 8. 2 228 §). 

Päivölän lastenkodin yö valvojan tehtäviin päätettiin palkata työsuhteessa oleva hen-
kilö lastenhuoltolaitosten määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat tarvittaessa ylittäen (14. 2. 
594 §). 

Ko. lastenkodin kolmelle tp. lastenhoitajalle päätettiin 1. 4. lukien suorittaa palkka 13. 
palkkaluokan mukaisesti (13. 6. 1 829 §). 

Päivölän lastenkodin laajentaminen, ks. s. Kullatorpan lastenkoti. 
Yleisjaosto vahvisti Päivölän lastenkodin käteiskassan ylärajan (khn jsto 30. 1. 5 183 §). 
Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
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tiin 1.875 mmk Päivölän lastenkodin eräiden perusparannustöiden suorittamista varten. 
Lastensuojelulautakunnan olisi aikanaan tehtävä esitys kaupunginhallitukselle sosiaali-
ministeriön laitoksesta tekemien huomautusten johdosta (20. 6. 1 887 §). 

Päivölän lastenkodin eräiden viranhaltijain virka-asunnot vahvistettiin lastensuojelu-
lautakunnan esityksen mukaisesti (14. 2. 593 §). 

Päivölän lastenkodin vihkiäisjuhla, ks. s. 196. 
Lemmilän vastaanottokoti. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 

kaupunginhallitus myönsi 1 mmk vastaanottokodin kaluston perushankintoja varten 
(14. 11. 3 066 §). 

Ryttylän koulukoti. Koska koulukodin toiminnan lopettaminen entisessä muodossaan 
oli vireillä, päätettiin seuraavat virat toistaiseksi jättää täyttämättä: yksi opettajan virka, 
17. palkkaluokkaan kuuluva metallitöiden ohjaajan virka, 12. palkkaluokkaan kuuluva 
traktorinkuljettajan virka ja lämmittäjän virka. Samalla kaupunginhallitus päätti oi-
keuttaa lastensuojelulautakunnan ylittämään lastenhuoltolaitosten määrärahoja Tilapäi-
set viranhaltijat 228 800 mk siinä tarkoituksessa, että Ryttylän koulukotia ja Lemmilän 
vastaanottokotia varten voitaisiin ajaksi 1. 9.—31. 12. palkata 23. palkkaluokkaan kuu-
luva tp. kuraattori (24. 1. 343 §, 8. 8. 2 144 §, 17. 10. 2 798 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupunginhallituksen 
valituksen, joka koski Ryttylän koulukodin v:n 1955 valtionavustusta (28. 2. 744 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa lastensuojelulautakuntaa 
lopettamaan Ryttylän tilan karjatalouden sopivaksi katsomanaan ajankohtana kerto-

musvuoden kesän aikana sekä siirtämään karjan yhteistoiminnassa kiinteistöviraston 
maatalousosaston kanssa kaupungin muihin laitoksiin tai tarvittaessa myymään sen, 

ryhtymään toimenpiteisiin tilan maatalouden lopettamiseksi v:n 1958 vaihteessa sekä 
laatimaan yhdessä maatalousosaston kanssa yksityiskohtaisen suunnitelman maatalous-
maiden vuokraamisesta tai myymisestä ja esittämään sen kaupunginhallitukselle hyvissä 
ajoin ennen tilan maataloustoiminnan päättymistä. 

Samalla päätettiin tilan karjanhoitajan ja maataloustöiden ohjaajan virat jät tää tois-
taiseksi vakinaisesti täyt tämättä (16. 5. 1 512 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että ko. tilan maatalouden lopettamista kos-
kevat toimenpiteet saatiin siirtää v:n 1958—1959 vaihteeseen (19. 9. 2 518 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
270 000 mk Ryttylän koulukodin runkovesijohdon suojaamiseksi jäätymiseltä (10. 10. 
2 720 §). 

Toivoniemen koulukoti. Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
yhdessä lastensuojeluviranomaisten kanssa kiireellisesti laadituttamaan, tarvittaessa 
ulkopuolista suunnittelutyövoimaa hyväksi käyttäen, suunnitelman toistaiseksi 30-paik-
kaisen poikien vastaanottolaitoksen sijoittamisesta Toivoniemen tilalle (27. 6. 1 934 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupunginhallituksen 
valituksen, joka koski Toivoniemen koulukodin v:n 1955 valtionavustusta (28. 2. 744 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus Toivoniemen koulukodin lak-
kauttamisesta 31. 12. 1957 lukien (28. 11. 3 227 §). 

Rinnekoti. Kaupunginhallitus päätti, että tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Talorakennukset Rinnekodin laajentamista varten merkitystä määrä-
rahasta saatiin Helsingin Diakonissalaitokselle suorittaa 6 mmk kaupungin ennakkorahoi-
tuksena 200 hoitopaikan varaamisesta Rinnekodissa (10. 10. 2 726 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että kaupunki olisi valmis suoritta-
maan tammikuussa 1958 erääntyvän rahoitusosuuden kaupunginvaltuuston 20. 3. (ks. s. 
45) myöntämän lainan suuruisella erällä (14. 11. 3 069 §). 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton omistaman kodinhoitajaopiston lastenkodin 
v:n 1956 tappion peittämistä varten kaupunginhallitus myönsi lastensuojelun pääluok-
kaan kuuluvista käyttövaroistaan 450 387 mk (7. 3. 825 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimistoon päätettiin 1.3. lukien palkata tp. notaari 25. palkkaluokan ja 
tp. toimistoapulainen 12. palkkaluokan mukaisilla palkoilla. Notaariksi valittavalta oli 


