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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 
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vaadittava vähintään alempi oikeustutkinto. Mainittujen palkkojen maksamista varten 
myönnettiin 930 600 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (17. 1. 

Yleis jaosto päätti oikeuttaa oikeusaputoimiston perimään asiakkailtaan korvauksia 
näiden suoritettavista leimavero- ja toimituskuluista sekä toimitus- ym. asiakirjojen lu-
nastuksista ja myös asiakkaille sopimusteitse tulevia korvauksia. Rahatoimisto oikeutet-
tiin antamaan oikeusaputoimistolle ennakko varo ja 50 000 mk em. menojen suorittamista 
varten ja asiakkailta sopimusteitse saatujen korvausten maksamiseen. Oikeusaputoimisto, 
jonka tuli pitää tulokassansa ja menokassansa toisistaan erillään, toimi rahatoimiston ali-
tilittäjänä tilisäännön edellyttämällä tavalla (khn jsto 6. 3. 5 342 §). 

Työnvälitystoimisto. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa f il. maist. Yrjö Vuorjoen 
määräyksen hoitaa 1.1. alkaen toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun työn-
välitystoimiston johtajan virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen (3. 1. 81 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, ettei mainittua virkaa toistaiseksi julistettaisi 
haettavaksi ja määräsi samalla fil. maist. Vuorjoen 1.1. 1958 alkaen toistaiseksi ja kunnes 
virka vakinaisesti täytettäisiin tai toisin määrättäisiin hoitamaan ko. virkaa siihen kuulu-
vin palkkaeduin. Määräys alistettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväk-
syttäväksi (19. 12. 3 483 §). 

Työnvälityslautakunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei Suomen kansalaisuuden puuttu-
minen ollut esteenä yliopp. Björn af Forselles'in nimittämiselle työnvälitystoimiston vs. 
ammatinvalinta-assistentin virkaan (19. 9. 2 519 §). 

Työnvälitystoimiston kahden siivoojan lämmityskorvaus päätettiin 1.1. lukien ko-
rottaa 4 900 mk:ksi kuukaudessa sillä ehdolla, että korvaus suoritettaisiin vain siltä ajalta, 
mikä todella käytettäisiin lämmitykseen (24. 1. 342 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä eräät työnvälitystoimiston osastonjohtajat olemaan 
saapuvilla työn välityslautakunnan kokouksissa niissä tapauksissa, joissa lautakunta tai 
toimiston johtaja pitää sitä tarpeellisena (14. 3. 903 §, 3. 10. 2 651 §). 

Työnvälitystoimiston rakennusammattimiesten sekä metalli- ym. teollisuusalojen 
miesten alaosastot päätettiin kertomusvuoden aikana avata klo 7 (3. 1. 84 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin puolesta valitettaisiin kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön päätöksestä, joka koski työnvälitystoimiston v:n 1956 valtion-
apua (31.5. 1 653 §). 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön tiedusteltua, voitaisiinko työnvälitystoi-
miston huoneistot luovuttaa valtion käyttöön siinä tapauksessa, että työnvälitys- ja am-
matin valinnanohjaustoiminta siirtyisivät kokonaan valtiolle, kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa, ettei olisi estettä siihen, että vuokrahuoneistoissa sijaitsevat työnvälitystoimis-
ton huonetilat siirrettäisiin valtiolle, mikäli vuokranantaj a siihen suostuisi. Myöskin kau-
pungin omistamassa talossa Aleksanterinkatu 1 sijaitseva huoneisto voitaisiin toistaiseksi 
luovuttaa valtiolle sillä ehdolla, että vuokrasopimus tehtäisiin vuodeksi kerrallaan, irti-
sanomisaikana kolme kuukautta, koska talo mahdollisesti purettaisiin lähivuosina (3. 1. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahoin jakaminen. Komitea , jonka 
kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 136) jakamaan menosääntöön merkittyä yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, ilmoitti lähettämässään mietinnössä, 
että avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta julkaistun kuulutuksen johdosta ano-
nut 54 järjestöä yht. 19 716 719 mk. Käytettävissä oleva määräraha oli 6 mmk, eli 325 000 
mk suurempi kuin edellisenä vuonna. Jaossa oli yleensä seurattu edellisten vuosien käy-
täntöä ja avustukset määrätty suhteellisiksi entisiin avustuksiin nähden. Myös eräille 
uusille hakijoille oli myönnetty avustus. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa seuraa-
ville yhdistyksille jäljempänä mainitut rahamäärät: 

254 §). 

94 §). 
Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 

Mk 
Fruntimmersföreningen i Helsingfors . 
Föreningen Vita Bandet i Helsingfors 
Helsingfors Svénska Lomhörda 
Helsingin Huonokuuloiset 

125 000 
150 000 
60 000 
75 000 
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Mk 

Helsingin Kuurojen Yhdistys 75 000 
Helsingin Kuurojen Ystävät 15 000 
Helsingin Sokeat 230 000 
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys 275 000 
Helsingin Tuberkuloosiparantolan Potilasyhdistys 50 000 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 150 000 
Kelkkala-lomakodin Kannatusyhdistys 25 000 
Keski-Helsingin Valkonauha . 75 000 
Kuulonhuoltoliitto 150 000 
Lomakodin Kannatusyhdistys 100 000 
Reumaliitto 40 000 
Sokeain Keskusliitto 400 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, miesyhteiskunnallinen työ 250 000 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri 150 000 
Suomen Sokeain Hierojain Yhdistys 200 000 
Vanhojen Huolto 600 000 
Helsingin työväen sivistystyöjärjestö 150 000 
Karjalan Sivistysseura 100 000 
Käpylä-Seura 100 000 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 300 000 
Työväen Arkiston Säätiö 150 000 
Svenska föreläsnings- och studiecirkelföreningen 10 000 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat 150 000 
Arbetets Vänner i Tölö 50 000 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdistys, Kotiteollisuusjärjestojen Keskusliitto 300 000 
Helsingin Marttayhdistys 310 000 
Helsingfors svenska Marthaförening 135 000 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ryhtineuvolaa varten 300 000 
Mannerheim-liiton Helsingin osasto 50 000 
Djurskyddsföreningen i Helsingfors 50 000 
Kottby-Månsas svenska förening 30 000 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiö 120 000 
Brage, leikekokoelmaa varten 180 000 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 50 000 
Suomen Kansan Ryhtiliike 80 000 
Svenska Upplysningsbyrån 50 000 
Tapaturmantorjunta, teollisuusjaosto 140 000 

Yhteensä 6 000 000 

Vielä kaupunginhallitus päätti, 
1) että hakijat, joille annetaan avustusta yleishyödyllisten yritysten ja laitosten mää-

rärahoista, alistetaan varain asianmukaiseen käyttöön nähden sellaisen valvonnan alai-
seksi, mikä määrätään kaupunginvaltuuston 25. 11. 1913 vahvistamissa, kaupungille tule-
vien juovutus juoma voit to varain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa sään-
nöksissä niin, että avustuksen saajat ovat määrätyn lauta-ja johtokunnan valvonnan alai-
set, jotka taas ovat velvolliset 1. 4. 1958 mennessä antamaan selonteon ko. valvontatyön 
suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä; 

2) että lisäehdoksi 1) kohdassa mainittujen avustusten nauttimiseen nähden määrä-
tään kaikille apurahan saajille, että samalla kun soveltuvin kohdin on tehtävä ero täällä 
kotipaikkaoikeutta nauttivien ja muiden täällä oleskelevien henkilöiden välillä, tulee ao. 
lautakuntien jokaisessa eri tapauksessa huoltoviraston rekisteritoimistosta hankkia tarkka 
tieto avustusten saajien oloista sekä sitä mukaa kuin avustusta muodossa tai toisessa an-
netaan, ilmoittaa se toimiston rekisteröitäväksi, ollen avustuksen saajien myös alistuttava 
niihin määräyksiin, joita huoltolautakunta ja lastensuojelulautakunta ehkä katsovat tar-
peellisiksi antaa; 

3) että Tapaturmantorjuntayhdistyksen teollisuusjaostolle myönnetään avustus li-
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säksi sillä ehdolla, että myönnetyistä varoista osa käytetään kaupungille tulevaan mak-
suttomaan palveluun työturvallisuustarkastajan kanssa sovittavalla tavalla; 

4) että ao. lauta- ja johtokunnille annetaan kaupunginhallituksen ko. päätöksistä tieto 
niille kuuluviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten (20. 6. 1 894 §). 

Urheilu ja retkeily 

Urheilu- ja retkeily toimisto. Alistettuaan tutkittavakseen urheilu- ja retkeilylautakun-
nan päätöksen, joka koski Armi Lindblomin valitsemista tp. toimistoapulaisen virkaan 
toistaiseksi, kaupunginhallitus päätti hyväksyä mainitun päätöksen täytäntöönpantavaksi 
siten muutettuna, että Lindblom valittaisiin ko. virkaan toistaiseksi ja enintään kertomus-
vuoden loppuun (24. 2. 637 §). 

Lähetti- ja koputuslaitteiden hankkiminen urheilu- ja retkeilytoimiston uuteen huo-
neistoon Siltasaarenkatu 12, ks. s. 194. 

Toim.pääll. Esko Paimiolle päätettiin maksaa hänen v:n 1956 pitämättä jäänyttä 
vuosilomaansa vastaava korvaus (16. 5. 1 516 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen, ks. s. 235. 
Eräiden alueiden ja huonetilojen luovuttaminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallin-

taan. Kaupunginhallitus päätti, että Auto- ja tennistalon n. 4 200 m2:n suuruiset hallitilat 
luovutetaan 1.1. 1958 lukien urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan urheilutarkoituk-
siin käytettäväksi. Mainituista tiloista oli suoritettava kiinteistölautakunnalle normaalien 
perusteiden mukaisesti laskettu tilitysvuokra (14. 11. 3 061 §). 

Samaten päätettiin Munkkiniemessä Sigurd Steniuksen puistoon kuuluva n. 8 700 m2:n 
suuruinen urheilualue siirtää urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon (7. 3. 817 §). 

Myöskin Espoon kunnan Bodomin kylässä sijaitseva Spängfall -niminen tila RN:o l24 

ja Lauttasaaren Länsiulapanniemi päätettiin siirtää urheilu- ja retkeilylautakunnan hal-
lintoon. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa irtisanomaan Länsi-
ulapanniemessä olevia alueita koskevat tilapäiset vuokrasopimukset sekä tekemään asian-
omaisten kanssa alueiden käytöstä vastaavanlaiset sopimukset kuin mitä sovelletaan 
muilla ko. lautakunnan hallinnossa olevilla samanlaisilla alueilla. Lisäksi oli urheilu- ja 
retkeilylautakunnan ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, että Länsiulapanniemessä va-
paana olevat alueet, etenkin ranta-alueet, luovutettaisiin yleiseen uima- ja virkistyskäyt-
töön. Lisäksi olisi laadittava suunnitelma ns. Casinon rannan kunnostamiseksi yleiseksi 
uimarannaksi siten, että tarkoitukseen voitaisiin varata tarvittava määräraha v:n 1959 
talousarvioon (25. 4. 1 284 §, 12. 12. 3 402 §). 

Ulkoilmakonserttien järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja ret-
keilylautakuntaa kaupungin avustuksen turvin järjestettäviä ulkoilmakonsertteja suunni-
teltaessa ottamaan huomioon, että konsertteja pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan pitä-
mään myös esikaupunkialueella niiden asukasmääriä vastaavassa suhteessa ja myös huo-
mioimaan tasapuolisesti eri kaupunginosat (12. 9. 2 436 §). 

Seurasaari. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 150 000 mk työn valvojan palkkaamista varten Seurasaaren ravinto-
lan laajennustyön ajaksi (21. 11. 3 168 §). 

Urheilu- ja retkeilylautakuntaa kehotettiin Seurasaaren ravintolan lisärakennuksen 
rakentamisajaksi palovakuuttamaan vanha ravintolarakennus (14. 11. 3 059 §, 12. 12. 
3 399 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Seurasaaren ravintolan varasto- ym. tilojen 6. 4. 
1956 päivätyt ja 4. 9. 1957 muutetut, arkkitehtien T. Anttilan ja V. Klamin laatimat pää-
piirustukset (4. 9. 2 402 §). 

Korkeasaari. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 60 000 mk 
yhden karhuparin kuljettamista varten Kööpenhaminasta Helsinkiin (12. 9. 2 437 §). 

Geologiselle tutkimuslaitokselle päätettiin korvauksetta luovuttaa Korkeasaaren kivi-
kokoelma kivinäytteineen, nimikilpineen ja säilytyslaatikoineen, sillä ehdolla, että kokoel-
ma sijoitetaan laitoksen kivimuseoon ja pidetään yleisön nähtävänä (28. 2. 745 §). 

Lammassaari. Kaupunginhallitus päätti maistraatille ilmoittaa puoltavansa Raittius-
yhdistys Koitto -nimisen yhdistyksen anomusta Lammassaaren moottoriveneliikenteen 
aikataulun ja kuljetusmaksujen vahvistamisesta yhdistyksen ehdotuksen mukaisesti 
(27. 6. 1 927 §). 
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Rastila. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Rastilan 
tilan retkeilymajan saunarakennuksen pääpiirustukset niihin 30. 8. tehtyine, sijaintia 
koskevine muutoksineen. Lisäksi hyväksyttiin sitä koskeva kustannusarvio (26. 9. 
2 564 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin suorituttamaan ko. saunan rakennustyöt siten, 
että käytettävissä olevat määrärahat riittäisivät tarkoitukseen (4. 12. 3 308 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 100 000 mk Rastilan 
alueen talousvesikysymyksen tutkimista varten (10. 10. 2 724 §). 

Rastilan tilalla Tavastängin ja Möängin palstoilla sijaitsevat vanhat ladot päätettiin 
purkaa. Työ oli suoritettava siten, että siitä ei aiheutuisi kaupungille kustannuksia (khn 
jsto 9. 10. 6 421 §). 

Uutelan ulkoilualueen vartijalle päätettiin ulkoilualueen maalta luovuttaa paikka 
kevytrakenteisen autotallin sijoittamista varten 500 mk:n vuotuista korvausta vastaan, 
joka oli suoritettava vuosittain etukäteen tammikuun kuluessa (12. 12. 3 408 §). 

Uutelan ulkoilualueen kasvihuone päätettiin purkauttaa urheilu- ja retkeilytoimiston 
omaa työvoimaa käyttäen (4. 12. 3 312 §). 

Pirttimäen ulkoilualue. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 2.815 mmk Pirttimäen retkeily-
majan sauna- ja varastorakennuksen töiden loppuun suorittamista varten (4. 4. 1 106 §, 
20. 6. 1 881 §). 

Pirttimäen ulkoilualueen vanha tallirakennus päätettiin purkaa urheilu- ja retkeily-
toimiston alaista työvoimaa käyttäen (6. 6. 1 724 §). 

Ko. ulkoilualueen kaitsijalle Ragnar Matssonille päätettiin luovuttaa ulkoilualueen 
maalta paikka kevytrakenteisen autotallin sijoittamista varten 500 mk:n vuotuista kor-
vausta vastaan, joka oli suoritettava vuosittain etukäteen tammikuun kuluessa. Kerto-
musvuoden loppupuolelta oli korvauksena perittävä kuitenkin vain 200 mk (29. 8. 2 321 §). 

Kivinokan kansanpuisto. Kaupunginhallitus päätti kumota urheilu- ja retkeilylauta-
kunnan 21. 12. 1956 tekemän päätöksen, joka koski talviasumislupien myöntämistä eräille 
majanomistajille talvikaudeksi 1956—1957 (3. 1. 51 §, 7. 2. 510 §). 

Kaupunginjohtajan kehotettua urheilu- ja retkeilylautakuntaa alistamaan kaupungin-
hallituksen tutkittavaksi lautakunnan 16. 8. tekemän päätöksen Helsingin Puhelinyhdis-
tyksen oikeuttamisesta pystyttämään puhelinkioski Kivinokan kansanpuistoon sekä kios-
kia varten tarvittavan maa-alueen vuokraamisesta yhdistykselle lautakunnan toimival-
taan kuulumattomana, kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen täytäntöönpanta-
vaksi lautakunnan päättämässä muodossa (22. 8. 2 209 §). 

Olympiastadion. Stadion-Säätiön esitettyä, että Olympiastadionille rakennettaisiin 
retkeilymaja, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupungilla kireän rahatilanteen 
vuoksi ollut mahdollisuuksia myöntää Stadion-Säätiölle luottoa retkeilymajan rakenta-
mista varten (28. 11. 3 223 §). 

Uimalat. Urheilu- ja retkeilylautakunnalle myönnettiin oikeus sallia koululuokkien 
opettajiensa johdolla käydä maksutta Uimastadionilla ja Kumpulan uimalassa kan-
sanuintisuorituksia varten kolmena päivänä kertomusvuoden syyskuun aikana siitä erik-
seen uimaloiden johdon kanssa sovittuaan (4. 9. 2 400 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa Stadionin kunnallisten harjoitussalien harjoitustunneista urheiluseuroilta 

ja nuorisokerhoilta sekä niihin verrattavilta järjestöiltä perittävän maksun 400 mk:ksi 
tunnilta, kuitenkin siten, että päiväsajaksi varatuista sulkapallotunneista maksu on 300 
mk tunnilta sekä oppilaitoksilta ja muilta kuin em. järjestöiltä perittävän maksun 600 
mk:ksi tunnilta kuitenkin siten, että maksu on sunnuntaisin ja lauantai-iltoina klo 18 
jälkeen 900 mk tunnilta, 

vahvistaa Kumpulan uimalan harjoitussalien harjoitustunneista urheiluseuroilta 
ja nuorisokerhoilta sekä niihin verrattavilta järjestöiltä perittävän maksun 175 mkrksi 
tunnilta, kuitenkin siten että arkipäivinä ennen klo 18 käytetyistä tunneista maksu on 
150 mk sekä oppilaitoksilta ja muilta kuin em. järjestöiltä perittävän maksun 300 mkrksi 
tunnilta, kuitenkin siten että arkipäivinä ennen klo 18 käytetyistä tunneista maksu on 
220 mk tunnilta, 

vahvistaa Stadionin harjoitussalien harjoitustunneista kesäaikana perittävän maksun 
kaikilta tunneilta 250 mkrksi (11. 4. 1 169 §). 
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Humallahden uimalan hyppytorni päätettiin tarjota urakalla purettavaksi, sillä ehdolla 
että purkaja pitäisi puretun puutavaran (27. 6. 1 937 §). 

Hietarannan uimalan uudelleen järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 2.15 mmk yleisten töiden pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista kolmen pintavirran kehittäjän hankkimiseksi 
ja asentamiseksi ko. uimalaan. Vielä kehotettiin lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
uimalan vieressä olevan lumenkaatopaikan siirtämiseksi mahdollisuuksien mukaan muual-
le. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Vesikiitäjät -nimisen yhdistyksen 
esitys Hietarannan uimalan laajentamisesta täyttämällä Taivalluodon ja rannan välinen 
osa, ei tällä kertaa antanut aihetta toimenpiteisiin (23. 5. 1 566 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan suorituttamaan 
Hietarannan pukusuojan osittaisen muuttamisen kesäkäyttöiseksi kahvilaksi, sillä edelly-
tyksellä että siitä aiheutuvat kustannukset suorittaisi kahvilan vuokraaja, jonka tulisi 
myöskin vastata muista muutostyön aiheuttamista kustannuksista sillä ehdolla, että 
vuokrakauden päätyttyä kaikki rakennelmat jäisivät korvauksetta kaupungin omaisuu-
deksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa kahvila-
osaa toimivaltansa puitteissa vuokralle antaessaan huolehtimaan siitä, että em. vuokra-
ehdot säilytetään vuokrasopimuksessa (25. 4. 1 280 §). 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvaliidit -nimisen yhdistyksen Naisjaoston 
anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että kaupungilla ei ollut mahdol-
lisuutta lainan tai avustuksen myöntämiseen Hietarannan kahvilan eräiden töiden suo-
rittamista varten sekä että vuokra-ajan pidentäminen voitaisiin hoitaa vuokrasopimusta 
uudistettaessa (21. 11. 3 156 §). 

Töölön Pallokenttä. Kaupunginhallitus päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 2.4 mmk Töölön Pallokentän jääkiekko-
radan valaistuslaitteiden, jääkiekkoradan laitojen sekä pukeutumisparakin rakentamista 
varten. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan teke-
mään Jääkenttä-säätiön kanssa sopimuksen siitä, että säätiö ostaa v:n 1958 aikana valais-
tuslaitteet ja jääkiekkoradan laidat kaupungilta hinnasta, joka määrätään siten, että lait-
teiden hankintahintaan, vähennettynä valaistuslaitteiden osalta 10 %:lla ja jääkiekko-
radan laitojen osalta 15 %:lla, lisätään niiden asennuskustannukset (24. 10. 2 851 §). 

Sotainvalidien Veljesliiton Naisjärjestölle päätettiin vuokrata Pallokentän toinen 
pelialue 9. 9. klo 17—19 väliseksi ajaksi 10 000 mk:n kertakaikkista korvausta vastaan. 
Korvaukseen sisältyi oikeus käyttää kentän äänentoistolaitteita ja oli vuokraajan omalla 
kustannuksellaan huolehdittava pääsylippujen myynnistä ja järjestyksenpidosta (29. 8. 
2 322 §). 

Maunulan kansakoulun itäpuolella olevan harjoittelualueen lähialueet pää te t t i in kun-
nostaa palloilukentäksi yleisten töiden lautakunnan käytettävissä olevilla määrärahoilla 
(31.5. 1 650 §). 

Marjaniemen koripallokenttä ja leikkialueet. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 780 000 mk kori-
pallokentän kunnostamista varten Marjaniemeen tilan RN:o 2531 alueelle sekä leikkipaik-
kojen perustamista varten tilojen RN 2646, ja RN:o 2630 alueille (3. 1. 92 §). 

Lauttasaaren urheilupuiston rakennussuunnitelma päätettiin vahvistaa katurakennus-
osaston 5. 6. päivätyn piirustuksen n:o 8604 mukaisesti huomioon ottaen, että hyppyri-
mäki oli rakennettava siten, että sen ns. kriitillinen piste mikäli mahdollista sijoitettaisiin 
n. 27.5 metrin kohdalle, jolloin mäessä voitaisiin suorittaa n. 30 metrin hyppyjä (7. 11. 
3 002 §). 

Kaupunginhallitus päätti periaatteessa hyväksyä urheilu- ja retkeilylautakunnan suun-
nitelman Pirkkolan, Talin ja Herttoniemen urheilupuistojen sijoituksesta sekä vahvistaa 
Pirkkolan urheilupuiston rajat 5. 8. päivätyn kartan mukaisesti. Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa yhteistoiminnassa asemakaavaosaston 
kanssa laatimaan suunnitelman ja tekemään aikanaan esitykset Talin ja Herttoniemen 
urheilupuistojen alueista ja rajoista (31. 10. 2 909 §). 

Urheilu- ja retkeilylautakuntaa kehotettiin merkitsemään v:n 1959 talousarvioehdo-
tukseensa tarvittava määräraha Pirkkolan urheilupuiston suunnittelukilpailun järjestä-
mistä varten (24. 10. 2 847 §). 

Suomenlinnan urheilukentän pukusuojan rakentamista varten kehotettiin yleisten 
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töiden lautakuntaa merkitsemään v:n 1959 talousarvioehdotukseensa tarvittava määrä-
raha (14. 11.3 060 §). 

Helsingin hiihtokeskusta koskeva suunnitelma. Urheilu- ja re tkei lylautakuntaa keho-
tettiin ryhtymään neuvotteluihin Espoon kunnan kanssa siitä, mitä mahdollisuuksia olisi 
perustaa yhteinen hiihtokeskus Kauniaisten kauppalan Kasavuoren alueelle sekä teke-
mään aikanaan neuvottelujen johdosta kaupunginhallitukselle tarpeelliset esitykset mm. 
yhteistoimikunnan asettamisesta laatimaan suunnitelmaa retkeily- ja kilpailuhiihdon 
edistämiseksi. Lisäksi tulisi urheilu- ja retkeilylautakunnan ilmoittaa hiihtojärjestoille, 
että suunnitelma kaupungin alueelle sijoitettavaksi suunnitellusta suurhyppyrimäestä 
jätettäisiin hiihtojärj estojen kehiteltäväksi ja että aikanaan otettaisiin erikseen harkitta-
vaksi, missä muodossa suunnitelma olisi toteutettava (26. 9. 2 568 §, ks. s. 51). 

Ruskeasuon ratsastushallin etupihan järjestely päätettiin suorittaa kaupunkimittaus-
osaston 4. 5. päivätyn karttapiirroksen n:o 1560/90 mukaisesti, kuitenkin siten, että kiin-
teistölautakunnan hallinnossa olevaa osaa ko. alueesta ei siirretä urheilu- ja retkeily-
lautakunnan hallintoon (23. 5. 1 570 §). 

Vielä päätettiin, että ratsastushallin itäkatsomon 120 m2:n suuruinen osa luovutetaan 
urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon ja että mainittu vähennys otetaan huomioon 
80 000 mk:n suuruisena siinä tilitysvuokrassa, jonka liikennelaitos suorittaa ratsastushal-
lin eteläpäästä sen käyttöön luovutetuista tiloista (14. 2. 598 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urheilu- ja retkeilylautakunnan 23. 8. tekemän 
alistetun päätöksen, joka koski Kuvamainos Oyrlle ratsastushallista vuokratun varasto-
tilan vuokran suuruuden määräämistä (29. 8. 2 296 §). 

Westendinpuistotie -nimisen kylätien hoitomaksun suor i t tamista var ten myönnet t i in 
urheilu- ja retkeilylautakunnan käytettäväksi 41 750 mk yleisten töiden pääluokkaan 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 21. 8. 6 169 §). 

Valonheittimien myynti. Kumoten urheilu- ja retkeilylautakunnan 7. 12. 1956 tekemän 
alistetun päätöksen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan myymään Slalom-
Seuralle 6 kpl Kaisaniemen luistinradalta poistettuja valonheittimiä 1 000 mk:n hinnasta 
kappaleelta (10. 1. 173 §). 

Helsinki—Leningrad pikaluistelun kaupunkiottelun järjestäjiltä perittävän ratavuokran 
suuruus vahvistettiin molemmilta päiviltä yhteensä 10 000 mk:ksi (khn jsto 13. 3. 5 385 §). 

Eläintarhan ajojen ajaksi kaupunginpuutarhan alueelle kuljetetuista penkeistä aiheu-
tunut lasku 6 032 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 1.8. 6 054 §). 

IV pohjoismaisen kunnallisen urheiluhallinnollisen kongressi julkaisun painattamisesta 
aiheutunut lasku 58 539 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (20. 6. 1 886 §). 

Veikkausvoittovaroista myönnettävät avustukset. Kaupunginhallitus päätti anoa Uuden-
maan läänin urheilulautakunnalta veikkausvoittovaroista myönnettäviä avustuksia seu-
raavasti: 10 mmk Meilahden urheilukentän töiden loppuun suorittamista varten, 3.0 6 mmk 
Ruskeasuon hyppyrimäkeä varten, 3.6 mmk Rastilan tilan saunarakennusta varten, 7.6 
mmk Herttoniemen urheilukentän töitä varten, 2.3 2 mmk Pohjois-Haagan palloilukent-
tää ja sen yleisurheilun suorituspaikkoja varten, 720 000 mk Suursuon palloilu- ja yleis-
urheilukenttää varten, 450 000 mk Laajasalon palloilu- ja yleisurheilukenttää varten, 
4.8 9 mmk Pirkkolan uimalan parannustöitä varten, 5.5 mmk Lauttasaaren tenniskenttä-
ja jääkiekkoaluetta varten sekä 5 mmk Kulosaaren urheilukentän uudelleenjärjestelyä 
varten (24. 1. 339 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa valvomaan 
kertomusvuoden veikkausvoittovaroista kaupungille myönnetyn 3.1 mmk:n avustuksen 
tulouttamista sekä huolehtimaan varojen käyttämisestä myönnettyyn tarkoitukseen 
samoin kuin niiden käytön määräaikaisen asianmukaisen selvityksen antamisesta (22. 8. 
2 227 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen palveluksessa olevan työnteki-
jän Toivo Alenin työsuhteen kaupunkiin katsotaan jatkuvan keskeytyksettä 1.5. — 30. 9. 
välisenä aikana, jolloin hän toimii Kulosaaren kartanon talonmies-vahtimestarina, sillä 
edellytyksellä että hän tehtävän päätyttvä välittömästi palaa kaupungin työhön (31. 5. 
I 634 §). 
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Väestönsuojelulautakunta 

Väestönsuojelutoimistoon päätettiin kertomusvuodeksi palkata seuraavat tilapäiset 
viranhaltijat: 1. 5. lukien hallinnolliseksi apulaiseksi ev. luutn. Erik Sandström 22. palkka-
luokan mukaisella palkalla ja oikeutettuna saamaan henkilökohtaisena etuna palkkansa 
sen suuruisena kuin se 25. palkkaluokan mukaan kulloinkin suoritetaan huomioonottaen 
lisäksi virkojen palkkaluokitukseen mahdollisesti tehtävät yleiset muutokset (4. 4. 1 091 •§); 
1.11. lukien suunnittelupäällikkö (27), I suunnittelija (26), II suunnittelija (26) ja valmen-
taja (25). Mainituista viroista kertomusvuonna aiheutuvia menoja varten myönnettiin 
ao. määrärahoista 534 800 mk (19. 9. 2 536 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä kouluhoitaja Laina-Marjatta Pätilän toistaiseksi, 
kuitenkin enintään kertomusvuoden loppuun, väestönsuojelutoimiston käyttöön väestön-
suojelullisen ensiavun järjestelytehtäviä varten, siten että väestönsuojelutoimisto suorit-
taisi hänelle kouluhoitajan virkaa vastaavan palkan, 

oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ottamaan kouluhoitajan teh-
täviä hoitamaan viransijaisen virkaan kuuluvin palkkaeduin, jotka saatiin suorittaa koulu-
hoitaja Pätilän säästyneestä palkasta, 

kehottaa väestönsuojelulautakuntaa suorittamaan kouluhoitaja Pätilän palkan määrä-
rahoistaan Tilapäiset viranhaltijat (24. 1. 358 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti määrätä terveyssisar Eugenie Naudin ajaksi 15. 1.— 
15. 5. väestönsuojelutoimiston sairaanhoitopalvelun järjestelytehtäviin, siten että ko. 
toimisto suorittaisi hänelle edellisen viran mukaisen palkan, joka saatiin suorittaa em. 
määrärahoista (31. 1. 455 §). 

Väestönsuojelutoimiston tilapäiset virat päätettiin 1. 5. lukien siirtää uusiin palkka-
luokkiin seuraavasti: väestönsuojelunohjaaja (30), hallinnollinen apulainen ja teknillinen 
apulainen (26), hallinnollinen toimentaja ja teknillinen toimentaja (18). Väestönsuojelu-
lautakunnan käytettäväksi myönnettiin erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrä-
rahoista 524 310 mk edellä hyväksyttyjen palkkojen korotuksesta aiheutuvien menojen 
suorittamista varten (25. 4. 1 306 §). 

Toimentaja R. Sohlbergin vuosilomakorvauksen suorittamista varten myönnettiin 
18 580 mk v:n 1956 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista 
Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat (khn jsto 16. 1. 5 115 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan väestönsuojelutoimistoa varten val-
tiolta talossa Korkeavuorenkatu 21 sijaitseva kuuden huoneen huoneisto, 136.5 m2, 
500 mk:n neliömetrivuokrasta kuukaudessa, mihin vuokraan ei sisältynyt korvausta läm-
möstä (19. 9. 2 536 §). 

Evakuointisuunnitelmien laatimista koskevat sisäasiainministeriön ja lääninhallituk-
sen kirjelmät päätettiin lähettää väestönsuojelulautakunnalle toimenpiteitä varten (23. 5. 
1 585 §). 

Uudisrakennusten väestönsuojia koskevat määräykset. Väestönsuojelulautakunta oli 
huomauttanut, että sisäasiainministeriön v. 1954 uudisrakennusten väestönsuojista anta-
mat määräykset olivat niin tulkinnanvaraisia, että uudisrakennusten väestönsuojia oli 
yhä enemmän ruvettu rakentamaan maanpinnan yläpuolelle, koska niiden rakennuskus-
tannukset olivat pienemmät ja rauhanaikainen käyttö monipuolisempi. Kun näiden raken-
nelmien väestönsuojallinen käyttöarvo oli melko vähäinen, nykyaikaiset tuhoaseet huo-
mioon ottaen, oli lautakunta ehdottanut, että ministeriölle tehtäisiin esitys päätöksen 
tarkistamiseksi ja muuttamiseksi siten, että eri talojen suojatarpeen edellyttämät tilat, 
milloin se olisi mahdollista, yhdistettäisiin suuremmaksi yhteiseksi kalliosuojaksi, että 
talosuojat yleensä olisi upotettava kokonaan maan alle riittävän vahvana teräsbetoni-
rakennelmana, ellei kallioperusta takaisi tarpeellista rakennuslujuutta, että maanpäällis-
ten rakenteiden teko sallittaisiin vain silloin, kun ne rakennettaisiin kestämään nykyaikais-
ten tuhoaseiden välilliset vaikutukset sekä että suojien pinta-alanormi henkilöä kohti 
määrättäisiin sellaiseksi, että suojissa voitaisiin vaaran aikana oleskella myös pysyväisesti. 
Kaupunginhallitus päätti tehdä ministeriölle esityksen, että ministeriö tutkituttaisi ja 
selvittäisi väestönsuojelulautakunnan tekemät ehdotukset (1. 8. 2 129 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei väestönsuojelulautakunnan esitys yhteisen väestönsuo-
jan rakentamisesta sosiaalivirastotaloa ja yleisöä varten antanut aihetta toimenpiteisiin. 
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Samalla kaupunginhallitus päätti, että yleisen väestönsuojan rakentamisesta Hakaniemen 
ja Kallion kaupunginosiin on laadittava eri suunnitelmat (26. 9. 2 586 §). 

Kulosaaren uuden asutusalueen kalliosuojat. Väestönsuojelulautakuntaa päätet t i in 
kehottaa viipymättä laadituttamaan yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja rakennus-
viraston kanssa suunnitelma yhteisten kalliosuojien rakentamisesta Kulosaareen huo-
mioon ottaen kiinteistölautakunnan esittämät näkökohdat, joiden mukaan Kulosaaren 
uuden asuntoalueen kallioiseen maaperään voitaisiin rakentaa yhteinen kalliosuoja. 
Väestönsuojan suunnittelu olisi kuitenkin suoritettava jo kertomusvuoden talven kulues-
sa, jotta sen aiheuttamat näkökohdat voitaisiin ottaa huomioon keväällä valmistuvaksi 
suunnitellussa asemakaavassa. Tällöin olisi myös tarkoin tutkittava väestönsuojan rauhan-
aikainen käyttö (31. 10. 2 926 §). 

Kalliosuojien vuokrasopimukset. Kaupunginhallitus päätti kumota väestönsuojelu-
lautakunnan 9. 2. tekemän päätöksen, sikäli kun lautakunta oli päättänyt oikeuttaa 
väestönsuojelutoimiston tarvittaessa irtisanomaan sekä tekemään ja allekirjoittamaan 
kalliosuojia koskevat vuokrasopimukset (2. 5. 1 379 §). 

Erottajan kalliosuoja. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa posti- ja lennätinhallituk-
selle olevansa valmis esittämään kaupunginvaltuustolle, että Erottajan kalliosuojasta 
vuokrattaisiin posti- ja lennätinhallitukselle koaksiaalikaapelin päätelaitteiden varalait-
teiden sijoituspaikaksi ilmavoimia varten aikoinaan louhittu kalliosuojatila, eli suojatila 
n:o 3 mm. seuraavilla ehdoilla: 

1) vuokra-aika on kauintaan 50 vuotta; 
2) valtio rakentaa vastineeksi käyttökuutiotilavuudeltaan vuokrattua tilaa vastaavan 

täysikuntoisen kalliosuojan kaupungin osoittamaan paikkaan kaupungin alueella kahden 
vuoden kuluessa siitä lukien, kun Erottajan suojatilan vuokrasopimus on tehty; 

3) valtion toimesta ja kustannuksella rakennettu kalliosuoja jää valtion omaisuudeksi, 
mutta sen käyttöoikeus taataan kaupungille rauhan ja sodan aikana, niin pitkäksi aikaa 
kuin Erottajan suojatilan vuokraus on voimassa, vuokratun suojatilan kompensaationa; 

4) kaupunki pitää huolen Erottajan kalliosuojasta valtiolle vuokratun osan perus-
kunnon pysyväisyydestä. Valtio puolestaan vastaa uuden kalliosuojan peruskunnon pysy-
väisyydestä; 

5) ne muutostyöt ja lisäykset rakenteissa ja teknillisissä laitteissa, jotka posti- ja 
lennätinhallituksen järjestelyjen takia tapahtuvat Erottajan kalliosuojassa, eivät saa 
alentaa kalliosuojan muun osan käyttöarvoa eivätkä aiheuttaa lisäkustannuksia kaupun-
g i t 

6) vuokrattavan suojatilan ohittava, toiminnallisesti riittävä maanalainen kulku-
yhteys Erottajan suojan ja Korkeavuoren suojan välillä on säilytettävä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa väestönsuojelulautakuntaa neuvottele-
maan vuokrauksesta posti- ja lennätinhallituksen kanssa sekä laatimaan ja lähettämään 
kaupunginhallitukselle sopimusluonnoksen, johon on lisäksi otettava määräykset vuok-
rasta ja sen maksutavasta, vuokrauksen aiheuttamista varastojärjestelyistä ym. käy-
tännöllisistä seikoista. Tarvittaessa on lautakunnan vuokrasopimusta laatiessaan käytet-
tävä kaupunginhallituksen asiamiestoimiston asiantuntemusta (14. 2. 622 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti esittää posti- ja lennätinhallitukselle, että 
Erottajan suojatilan kompensaationa rakennettava kalliosuoja tehtäisiin korttelin 
n:o 529 kohdalle valtion omistamalle Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartma-
ninkadun rajoittamalle alueelle (16. 5. 1 535 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa yleisellä kuulutuksella kehotta-
maan Erottajan kalliosuojaan varastoidun omaisuuden omistajia noutamaan omaisuu-
tensa määräpäivään mennessä. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin etsimään uutta varasto-
paikkaa jäljelle jäävää omaisuutta varten (22. 8. 2 229 §). 

Väestönsuojelulautakunnan lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 350 000 mk kalliosuojien korjaustöiden loppuun suorittamista varten (12. 12. 
3 425 §); 25 000 mk Vartiokylän kalliosuojan sähkölaitteiden ostamista varten (khn jsto 
20. 2. 5 299 §); 80 000 mk sodanaikaisen palontorjuntasuunnitelman laatimisesta palomest. 
Allan Harnelle suoritettavaa palkkiota varten (14. 2. 617 §); 45 000 mk paarikärryjen 
koekappaleen valmistuttamista, kokeilussa tarvittavien paarien hankkimista ja käyttö-
kokeiluja varten (khn jsto 12. 12. 6 779 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
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nettiin 75 000 mk Auroran sairaalan käytöstä vapautuneen generaattorin siirtämistä ja 
asentamista varten kirurgisen sairaalan kalliosuojaan (1.8. 2096 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 1.3 mmk:n 
avustus käytettäväksi Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin kertomus-
vuonna järjestämän väestönsuojelun lääkintäensiapuhenkilökunnan koulutusta varten 
(6. 6. 1 749 §). 

Työllisyyslautakunta 
Työntekijäin työhönsijoitusvelvollisuus. Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleis-

ten töiden ministeriön 14. 11. antamalla päätöksellä Helsingin kaupunki kuului työttö-
myyskortistossa olevien työntekijöiden työhönsijoitusvelvollisuuteen nähden 10. luok-
kaan, jossa jatko-osuus kaupungin ja valtion kesken määräytyi suhteessa 1 : 1 (12. 12. 
3 397 §). 

Työttömyyskortiston lopettamista koskeva työvoimapiirin päällikön esitys merkittiin 
tiedoksi (9.5. 1 418 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että jäsen Saastamoinen luki ja jätti kaupunginhallitukselle 
kirjelmän, jossa ehdotettiin työttömyyskortiston kiireellistä avaamista sekä ammattien 
mukaisten töiden järjestämistä työttömille (4. 9. 2 416 §). 

Työllisyysohjelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa työllisyys-
lautakunnalle hyväksyneensä v:n 1957—1958 työllisyysohjelman sekä oikeuttaneensa 
yleisten töiden lautakunnan, teollisuuslaitosten lautakunnan ja satamalautakunnan aloit-
tamaan ohjelmaan merkittyjen töiden suorittamisen heti kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön vahvistettua ohjelman sekä päättäneensä antaa naistyövoiman työttömyyden 
selvittämisen erityisen komitean tehtäväksi (3. 10. 2 658 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 
1) hyväksyä kaikki komitean ehdottamat työt työttömyystöinä suoritettaviksi sen 

mukaan kuin työllisyystilanne vaatii ja komitean esittämässä ryhmäjärjestyksessä, 
2) alistaa työttömyysohjelman tältä osin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-

riön hyväksyttäväksi, 
3) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa, satamalautakuntaa, teollisuuslaitosten lauta-

kuntaa ja kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin komitean mietinnössä mai-
nittujen ensimmäiseen ryhmään kuuluvien töiden suunnittelemiseksi työttömyystöiksi, 

4) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ja satamalautakunnan harkintansa mukaan 
luovuttamaan työttömyystöitä yksityisten rakennusliikkeiden suoritettavaksi edellyt-
täen, että töiden suorituksessa noudatetaan vahvistettuja työttömyysohjeita ja että 
työntekijät näissä tapauksissa otetaan mahdollisuuksien mukaan työttömyyskortistojen 
kautta, 

5) että ensimmäiseen ryhmään kuuluvat työttömyystyöt, lukuun ottamatta metsä-
töitä, joiden suorittamiseen saadaan ryhtyä työttömyystilanteen niin vaatiessa, saadaan 
aloittaa heti ministeriön ratkaistua alistuskysymyksen ja 

6) kehottaa työllisyyslautakuntaa, sikäli kuin ilmaantuu työttömyyttä, osoittamaan 
metsätöihin alle 40-vuotiaita huoltovelvollisuutta vailla olevia työntekijöitä (3. 10. 2 656§). 

Vielä kaupunginhallitus päätti 
1) hyväksyä komitean alkuperäisen työttömyystyöohjelman toiseen ryhmään sisälly-

tetyt työt työttömyystöinä suoritettaviksi sen mukaan kuin työllisyystilanne vaatii, 
2) hyväksyä komitean lisäohjelmaan sisällytetyt työt työttömyystöinä samalla tavalla 

suoritettaviksi, 
3) hyväksyä eri laitosten ja virastojen esittämät työt työttömyysohjelmaan työttö-

myystöinä suoritettaviksi seuraavasti: 
a) liikennelaitoksen nupukivien kunnostamistyö 15 kivityömiehelle n. 4 kk:n ajaksi, 
b) kaasu johtotyö Linnanrakentajantien ja Sahaajankadun välisellä Herttoniementien 

osuudella n. 80 miehelle n. 1 kk:n ajaksi sekä maansiirto-, raivaus- ja puhelinkaa-
pelikanavan kaivaustyö kaasulaitoksen tehdasalueella Sörnäisissä n. 10 miehelle 
n. 1 kk:n ajaksi sekä 

c) Marttilan invalidikylän korttelien 46105 ja 46106 läpi kulkevien valtaojien perkaus-
työ, Malmin lentokentän idänpuoleisen pienteollisuus- ja varastoalueen kun-
toonpanotyöt, Vesilinnan tivolialueen ja Vesilinnankadun välisen puistoalueen ra-
kennusviraston puisto-osaston toimesta suoritettava siivoustyö, kiinteistöviras-



122 2. Kaupunginhallitus 207 

ton metsäosaston toimesta järjestettävä, kahden miehen työryhmissä suoritet-
tava taimistojen perkaustyö, eräät kiinteistöviraston siivoustyöt 5 naiselle n. 
2 kk:n ajaksi sekä samanlaiset työt 5 naiselle n. 2 viikon ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti samalla, että edellä luetellut työt saadaan aloittaa jo ennen 
kuin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on ratkaissut kysymyksen niiden hyväk-
symisestä kaupungin omiksi työttömyystöiksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
työttömyystöiden suunnittelukomiteaa edelleen jatkamaan työtään uusien työttömyys-
työkohteiden selvittämiseksi. 

Kaupunginhallituksen päätös em. töiden sisällyttämisestä työttömyystyöohjelmaan 
kaupungin omina työttömyystöinä alistettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön vahvistettavaksi (21. 11.3 161 §). 

Viikinmäen teollisuusalueen vesi- ja viemärijohdon rakentaminen päätettiin suorittaa 
työttömyystyönä siten, että työt aloitettaisiin viipymättä. Päätös alistettiin kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön hyväksyttäväksi (7. 11.2 993 §). 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväksyttyä työttömyyssuunnitel-
maan merkityt työt, jätteiden polttolaitoksen kallionlouhintatyötä lukuun ottamatta, 
kaupungin omiksi työttömyystöiksi, sillä ehdolla että kaupungin säännöllisten töiden 
muuttaminen työttömyystöiksi olisi kiellettyä, että työttömyystöihin on otettava työn-
tekijät työllisyyslautakunnan välityksellä työttömyyskortistoon hyväksytyistä ja että 
metsätöihin osoitettuja työntekijöitä ei oteta huomioon kaupungin työhönsijoitusosuu-
dessa, yleisten töiden lautakunta, satamalautakunta, teollisuuslaitosten lautakunta ja 
kiinteistölautakunta oikeutettiin kaupunginhallituksen 3. 10. tekemän päätöksen mukai-
sesti ryhtymään työttömyystöiden suorittamiseen kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön em. ehdot huomioon ottaen (17. 10. 2 796 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, etteivät kaupunginhallituksen jäsenten Saastamoisen 
ja Meltin, Suomen Kutomatyöväen Liiton Helsingin Osasto 35 ja Suomen Rakennustyö-
läisten liiton osasto 5 nimisten yhdistysten sekä Helsingin työttömien kokouksen tekemät 
esitykset työttömyyskysymyksen hoitamisesta antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin mihin edellä on esitetty ryhdyttäväksi työttömyysohjelman hyväksymiseksi, työt-
tömyyskortiston avaamiseksi sekä naistyövoiman työllisyyden ylläpitämiseksi (3. 10. 
2 663 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti kehottaa rakennusvirastoa, vesilaitosta, 
kaasulaitosta, sähkölaitosta, satamalaitosta, liikennelaitosta ja kiinteistövirastoa sekä 
urheilu- ja retkeilytoimistoa harkitsemaan, voitaisiinko joitakin töitä aloittaa heti ja suo-
rittaa työttömyystöinä. Asiasta oli kiireellisesti tehtävä esitykset kaupunginhallitukselle. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 6. 6. (ks. s. 137) asettamaansa komiteaa kii-
reellisesti tarkistamaan ja täydentämään laatimansa työttömyysohjelman siten, että 
työttömyystöiksi valittaisiin sellaisia töitä, jotka voitaisiin aloittaa viipymättä. Työttö-
myystöitä olisi myös suunniteltava entistä enemmän siltä varalta, että Helsingissä alka-
neena työttömyyskautena ilmenisi työttömyyttä yli kaupungin työhönsijoitusvelvollisuu-
den perusosuuden (7. 11.3 010 §). 

Naistyövoiman työttömyyden torjuminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 
kehottaa huoltolautakuntaa varautumaan 60 työntekijän ylimääräisen osaston perus-

tamiseen työtupiin koneompeluun tottuneille naisille tarvittaessa työttömyyden torjumi-
seen käytettäväksi, 

kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa huoltolautakunnan kanssa etsi-
mään tarkoitusta varten sopivan, noin 200 m2:n suuruisen huoneiston sekä 

kehottaa työllisyyslautakuntaa sopimaan huoltoviraston kanssa työttömyyskortis-
toon hyväksyttyjen naisten sijoittamisesta mahdollisuuksien mukaan huoltolaitosten 
siivous- ja puhdistustöihin sekä kodinhoitotehtäviin (3. 10. 2 657 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä työttömyysohjelmaan kaupungin omina 
työttömyystöinä 60 työntekijän ylimääräisen osaston perustamisen työtupiin koneompe-
luun tottuneita naisia varten, huoltolautakunnan alaisten laitosten ylimääräiset siivous-
ja puhdistustyöt sekä 10—20 työntekijää varten tarkoitetut vanhusten kodinhoitotehtä-
vät samoin kun liikennelaitoksen Koskelan, Töölön ja Vallilan konepaja-, konttori- ja 
hallirakennusten ikkunoiden puhdistus ym. sen kaltaiset työt, liikennelaitoksen konepajo-
jen ja hallien erilaiset siivoustyöt sekä liikennelaitoksen hankintaosaston varastojen 
siivous- sekä sekalaiset järjestelytyöt. Mainitut työttömyysohjelman lisäykset päätettiin 
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alistaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväksyttäväksi. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa työllisyyslautakuntaa sopimaan liikennelaitoksen kanssa työttö-
myyskortistoon hyväksyttyjen naisten sijoittamisesta mahdollisuuksien mukaan edellä 
tarkoitettuihin liikennelaitoksen siivous-, puhdistus- ja järjestelytehtäviin jo ennen kuin 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on ratkaissut työttömyysohjelman laajenta-
miskysymyksen (7. 11.3 008 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä työttömyysohjelmaan seuraavat työt 
tehtäviksi kaupungin omina työttömyystöinä, joiden rahoitukseen saatiin käyttää tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan työttömyyden lieventämistä varten tar-
koitettuja töitä varten merkittyä määrärahaa: 

rahatoimiston siivoustyöt 1 naiselle n. 10p:ksi; 
tilastotoimiston ylimääräiset toimistotyöt 2 naiselle n. 4 kk:n ajaksi; 
kiinteistöviraston metsäosaston metsien siivoustyöt 10—15 naiselle lumen tuloon 

saakka sekä kiinteistöviraston talo-osaston eräät siivoustyöt 4 naiselle n. 2 kk:n ajaksi 
sekä 5 naiselle n. 2 viikon ajaksi; 

rakennusviraston puisto-osaston puistojen siivoustyöt n. 50 naiselle n. 2 viikon ajaksi, 
puhtaanapito-osaston lumityöt n. 50 naiselle 2—2 y2 kk:n ajaksi, konekorjaamon ikku-
noiden pesu- ja suursiivoustyöt 4 naiselle n. 2 kk:n ajaksi sekä autokorjaamon suursiivous-
työt 4 naiselle n. 1 kk:n ajaksi; 

kaasulaitoksen Sörnäisten tehdasalueen yleiset puhdistustyöt 6—8 naiselle 2—3 
viikon ajaksi; 

teurastamon ylimääräiset siivoustyöt 5 naiselle n. 2 kk:n ajaksi sekä ylimääräiset toi-
mistotyöt 1 naiselle n. 3 kk:n ajaksi; 

sairaalaviraston alaisista laitoksista Marian sairaalan suursiivoustyöt 4 naiselle n. 1 
kk:n ajaksi, Auroran sairaalan suursiivoustyöt 4 naiselle n. 1 kk:n ajaksi sekä tuberkuloosi-
parantolan eräät parsinta- ja paikkaustyöt 2 ompelutaitöiselle naiselle n. 4—6 kk:n 
ajaksi; 

lastensuojelu viraston alaisten laitosten erilaiset siivous- ja siistimis- sekä lumenluonti-
työt n. 6 naiselle talvikuukausien ajaksi, eräät ompelu-, paikkaus- sekä kutomistyöt 4 
ompelutaitoiselle naiselle talvikuukausien ajaksi sekä lastensuojelu viraston ja -laitosten 
ylimääräiset toimistotyöt 3 naiselle talvikuukausien ajaksi; 

suomenkielisen työväenopiston puhdistus- ja järjestelytyöt 2 naiselle 3—4 viikon 
ajaksi; 

kaupunginmuseon siivoustyöt 2 naiselle n. 2 kk:n ajaksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
työllisyyslautakunnan kansliaa sopimaan ao. virastojen ja laitosten kanssa työttö-

myyskortistoon hyväksyttyjen naisten sijoittamisesta edellä tarkoitettuihin työttömyys-
töihin jo ennen kuin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on ratkaissut työttömyys-
ohjelman laajentamiskysymyksen sekä 

naistyöttömyyskomiteaa tekemään eri esityksen siitä, miten kuljetuskysymys olisi 
järjestettävä niissä tapauksissa, jolloin työttömyystöitä naisia varten voidaan järjestää 
kaupungin alueen ulkopuolella (14. 11. 3 072 §). 

Samaten päätettiin Nikkilän sairaalan ylimääräiset siivous-, paikkaus- ym. työt hy-
väksyä työttömyysohjelmaan kaupungin omina työttömyystöinä. Työllisyyslautakun-
nan kansliaa kehotettiin 

yhteistoiminnassa sairaalaviranomaisten kanssa avustamaan Nikkilän sairaalan 
työhön osoitettavia työpaikalle kulkemisessa ottaen tällöin huomioon, että kaupunki 
vastaa työntekijöille edestakaisesta kuljetuksesta aiheutuvista välittömistä linja-auto-
maksuista sekä 

sopimaan sairaalaviranomaisten kanssa töiden aloittamis- ja lopettamisaikamääristä 
sekä ruokailutauoista huomioon ottaen, että lauantaisin ja juhlapäivien aattoina ei työtä 
järjestetä. 

Nikkilän sairaalan työhön osoitettavat oikeutettiin ruokailemaan sairaalassa 100 
mk:n ateriakorvausta vastaan. Päätökset töiden hyväksymisestä työttömyysohjelmaan 
alistettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväksyttäväksi (12. 12. 3 403 §). 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kaupungin virastoja ja laitoksia uudelleen harkitsemaan erilaisten töiden 

järjestämistä työttömyyskortistoon hyväksytyille naisille, 
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kehottaa kotitalouslautakuntaa kiireellisesti suunnittelemaan ainakin kaksi 40 nai-
selle tarkoitettua talouskurssia, joista ensimmäinen olisi voitava aloittaa v:n 1958 alussa 
ja toinen ensimmäisen kurssin päätyttyä, 

kehottaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa harkitsemaan erilaisten kurssien järjes-
tämismahdollisuuksia lähinnä nuoria työttömiksi joutuneita henkilöitä varten, 

kehottaa työllisyyslautakunnan kansliaa ohjaamaan työttömyyskortistoon hakeutu-
vat 60 vuotta täyttäneet naiset sekä ne tätä nuoremmat naiset, jotka sairaalloisuuden tai 
muun syyn vuoksi eivät sovi naisille järjestettyihin työttömyystöihin, anomaan huolto-
apua työttömyyden perusteella, mikäli he eivät muulla tavalla voi saada itselleen tarpeen-
mukaista elatusta tai hoitoa, 

kehottaa huoltolautakuntaa harkitsemaan luopumista työttömyyden perusteella 
maksettujen huoltoavustusten takaisin perimisestä, milloin ei ole muusta syystä aihetta 
perimisen toimittamiseen sekä 

kehottaa rahatoimenjohtajaa ryhtymään aikanaan toimenpiteisiin valtionavun ano-
miseksi edellä tarkoitettuja kursseja varten (19. 12. 3 490 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin kiireellisesti antamaan selvitys siitä, olisiko mahdolli-
suuksia muutoksen saamiseen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 13.11., 
20. 11. ja 29. 11. tekemiin päätöksiin, joilla eräitä naistyövoimalle tarkoitettuja töitä ei 
ollut hyväksytty kaupungin omiksi työttömyystöiksi (21. 11. 3 159 §, 28. 11. 3 222 §, 
4. 12. 3 314 §). 

Asiamiestoimisto oli asian johdosta todennut, että ministeriö ei ollut hyväksynyt 
eräitä naisille tarkoitettuja eri laitosten siivous-, ompelu- ym. töitä työttömyystöiksi, 
koska mainitut työt kuuluivat laitosten ja virastojen säännöllisiin töihin. Lisäksi ei talous-
arviossa saanut olla ko. töitä varten muuta määrärahaa kuin työttömyyden torjumiseen 
tarkoitetut määrärahat. Rahatoimenjohtaja oli yhtynyt asiamiestoimiston kantaan siinä, 
että kaupungilla olisi vähäiset mahdollisuudet saada muutosta mainittuihin päätöksiin. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei em. ministeriön päätöksiin haeta muutosta (12. 12. 3 411 §, 
19. 12. 3 493 §). 

Suurten ikäluokkien kaupungille aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen. Kaupungin-
hallitus päätti antaa ylijohtaja Aarno Niinen tehtäväksi seuraavien selvitysten hankkimi-
sen tai laatimisen 1.11. mennessä: 

1. selvitys ns. suurten ikäluokkien absoluuttisesta ja suhteellisesta suuruudesta 
Helsingissä; 

2. selvitys olemassa olevista ja suunnitelluista koulutiloista kansakouluissa, oppi-
kouluissa, ammattikouluissa ja muissa oppilaitoksissa; 

3. arvio normaalista työtilaisuuksien tarjonnasta lähivuosina ammattialoittain; 
4. arvio lähivuosina Helsingin työmarkkinoille pyrkivistä nuorista ja muista henki-

löistä muuttoliike huomioon otettuna; 
sen lisäksi tehdä seuraavat alustavat ehdotukset: 
1. alustava ehdotus kouluolojen järjestelystä ja kaupungin osuudesta siinä; 
2. alustava ehdotus toimenpiteistä nuorison työllisyyskysymysten järjestämiseksi; 
3. alustava ehdotus ammatinvalinnan ohjauksen tehostamistoimenpiteistä; 
4. asetettavan komitean tehtävien yksityiskohtainen erittely tai ehdotus niistä muista 

toimenpiteistä, joilla alustavat ehdotukset tarkistetaan. 
Samalla kaupunginhallitus päätti 
velvoittaa tilastotoimiston ja työnvälitystoimiston antamaan ylijohtaja Niinelle 

asiantuntija-apuaan sekä tarvittavat, jo valmiina olevat tilastotiedot ja selvitykset, 
vahvistaa ylijohtaja Niinen palkkioksi 1. 7. lukien 50 000 mk kuukaudessa sekä oikeut-

taa hänet palkkaamaan tehtävästä aiheutuvia käytännöllisiä toimenpiteitä varten apulai-
sen 350 mk:n suuruisella työtuntipalkalla ja kuulemaan asiantuntijoita. Mainitut palk-
kiot saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (27. 6. 1 949 §). 

A s utuslautakunta 
Asutustoimisto. Kaupunginhallitus päätti kumota asutuslautakunnan 14. 12. 1956 

tekemän päätöksen asutustoimiston nuoremman rakennusmestarin tilapäisen viran 
hoitamisesta sekä palauttaa asian lautakunnalle uutta käsittelyä varten (3. 1.51§, 
21. 2. 656 §). 
Kunnall.kert. 1957, I osa 14 
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Asutuslautakunnan rak. mest. Kurt Holmström oikeutettiin tavanmukaisin ehdoin 
käyttämään virka-ajoihin omaa autoaan (24. 10. 2 839 §). 

Maanhankintalain mukainen kerrostalotoiminta. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvista asunto-
rakennustoiminnan tukemiseen merkityistä käyttövaroistaan 270 mmk lainojen myöntä-
miseksi jo rakenteilla olevien ja kertomusvuonna aloitettavien maanhankintalain mukais-
ten kerrostalorakennusyritysten rahoittamiseen ja niitä varten perustettavien yhtiöiden 
osakkeiden merkitsemistä varten, noudattamalla kaupunginvaltuuston v. 1953 (ks. s. 67) 
vahvistamia periaatteita ja ottamalla huomioon, ettei toissijaisiin lainoihin myönnetä 
enempää kuin valtio myöntää mainitunlaisia lainoja ja että lainojen myöntämisen ehtona 
on, että osakkaat, siirtoväkeä lukuun ottamatta, ovat jatkuvasti asuneet Helsingissä vä-
hintään viimeiset viisi vuotta, kuitenkin niin, että asutuslautakunnalla on oikeus harkin-
tansa mukaan hyväksyä osakkaaksi sellainenkin maanhankintalain mukaan Helsingissä 
maansaantiin oikeutettu, joka asiallisesti on Helsingissä asuva, mutta joka omatta syyt-
tään tapahtuneen häädön tai muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole asunut kaupungin 
alueella mainittua aikaa, 

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

oikeuttaa asutuslautakunnan käyttämään rakennusaikaissna luottona 1) kohdassa mai-
nittuja määrärahoja ja maksattamaan niistä myönnettävät lainat määräämässään järjes-
tyksessä ja 

kehottaa asutuslautakuntaa avustamaan maanhankintalain mukaan maansaantiin 
oikeutettuja kerrostalojen rakentamista varten perustettavien asunto-osakeyhtiöiden 
muodostamisessa, rakennussuunnitelmien laatimisessa sekä tarvittavan ensisijaisen luo-
ton ja rakennustonttien hankkimisessa (21. 2. 647 §, 14. 11.3 058 §). 

Asutuslautakunta oikeutettiin kaupungin puolesta hyväksymään maanhankintalain 
mukaisen kerrostalotoiminnan kertomusvuoden syksyn n. 430 mmk:n määräinen rakennus-
ohjelma, sillä edellytyksellä että kaupungin lainoitusosuudesta puuttuvat n. 100 mmk 
suoritettaisiin vasta v. 1958 tarkoitukseen varattavasta määrärahasta (12. 9. 2 433 §). 

Maanhankintalain mukaisten asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden luovuttamisoikeuden ra-
joittamiseksi kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan, että maanhankintalain mukais-
ten asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin otetaan määräys, että yhtiön osakkeita saa 
luovuttaa vain kaupungin hyväksymälle henkilölle. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että tällaisen ostajan hyväksyminen tapahtuu asutuslautakunnan toimesta ja että osak-
keiden ostajaa hyväksyttäessä noudatetaan aikaisemmin voimassa olevien etuosto-oikeus-
määräysten mukaisia periaatteita (21. 11. 3 147 §). 

Asuntotilan katselmus. Tuomarinkylässä sijaitsevalla asuntotontilla tm K56 T5 mah-
dollisesti tehtyjen parannusten tai aiheutettujen rappioiden arvioimista varten asetetta-
van katselmuslautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin ins. Aake Vaahtera (28. 2. 742 §). 

Raittiustyö 

Esitelmä- ja luentopalkkiot. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa raittiuslautakunnan 
kurssi- ja muussa toiminnassa maksettavat palkkiot 1.1. alkaen seuraaviksi: luentopalk-
kio tunnilta 1 500—3 500 mk, harjoitustuntipalkkio 500—700 mk (24. 1. 366 §). 

Pohjoismaisen raittiuskurssin helsinkiläisille esitelmöitsijöille saatiin raittiuslautakun-
nan käytettävissä olevista määrärahoista suorittaa samansuuruiset luentopalkkiot kuin 
muistakin luennoista (1.8. 2 047 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota raittiuslautakunnan 6. 9. tekemän päätöksen, joka 
koski luentopalkkioiden suorittamista Naisten Raittiuskeskuksen Lepolammin lomakodis-
sa järjestämien luentopäivien esitelmöitsijöille (12. 9. 2 423 §, 3. 10. 2 666 §). 

Elokuvakoneiden ym. lainaustoiminnan keskittäminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
elokuvakoneiden, magnetofonien, rainaheittimien, levysoittimien, filmien ym. vastaavan-
laisen kaluston lainaustoiminta keskitetään vastaisuudessa nuorisotoimistoon, kuitenkin 
siten että raittiuslautakunnan toimisto pitäisi hallussaan entisen välineistönsä sikäli kuin 
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se olisi välttämätöntä raittiustyölle ja sikäli kuin toimisto pystyisi sen hoitamaan lisää-
mättä entistä henkilökuntaansa (17. 4. 1 238 §). 

Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahojen jakaminen. Komitea, jonka kau -
punginhallitus oli asettanut (ks. s. 136) jakamaan menosääntöön merkittyä raittiusseurain 
ja -järjestöjen avustusmäärärahaa, oli ilmoittanut, että kertomusvuonna oli avustuksia 
anottu 17 109 420 mk. Jaettava määrä oli 9 mmk, joka jaettiin kokonaisuudessaan, koska 
toivonliittotyötä varten myönnetty määräraha oli kertomusvuonna merkitty toiseen pää-
luokkaan. Hyväksyen komitean ehdotuksen eräin pienin muutoksin kaupunginhallitus 
päätti jakaa avustukset siten, että jäljempänä mainitut järjestöt saivat seuraavat määrät: 

Raittiuskeskusjärj estot: Mk 
Autoili jäin Raittiusliitto 70 000 
Finlands Svenska Storloge av IOGT 40 000 
IOGT-Suomen Raittius veljestö 50 000 
Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto 40 000 
Kansan Raittiusapu 30 000 
Kansan Raittiusliitto 95 000 
Naisten Raittiuskeskus 75 000 
Raittiuden Ystävät 150 000 
Rautatieläisten Raittiusliitto 70 000 
Sininauhaliitto 60 000 
Suomen Akateeminen Raittiusliitto 75 000 
Suomen Opettajain Raittiusliitto 60 000 
Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto 115 000 
Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto 150 000 

Raittiuspiirijärjestöt: 
Helsingin Raittiusviikkotoimikunta 580 000 
Helsingin Raittiusyhdistysten Keskustoimikunta 630 000 
Helsingin Sosialidemokraattinen Raittiuspiirijärjestö 700 000 
Kansan Raittiusliiton Helsingin piiri 480 000 

Aikuisten raittiusjärjestöt: 
Akateeminen Raittiusseura 140 000 
Elämäntavat Raittiiksi, Helsingin osasto 30 000 
Goodtemplarlogen n:o 1 Balder, Logen Balder 270 000 
Helsingin Raittiit Automiehet 270 000 
Helsingin Raittiit Rautatieläiset 270 000 
Helsingin Raittiusseura 310 000 
IOGT-kerho Imatra 250 000 
IOGT-logen Alli Tryggs Minne 100000 
Kuurojen Raittiusseura Surd 60 000 
Raittiusyhdistys Kilpi 310 000 
Raittiusyhdistys Koitto 500 000 
Raittiusyhdistys Konesepot 50 000 
Raittiusyhdistys Riento 300 000 
Raittiusyhdistys Sörnäisten Toive 30 000 
Raittiusyhdistys Touko 50 000 
Talikkalan Raittiusyhdistys 80 000 
Vallilan Raittiusyhdistys 45 000 
Vallilan sos. dem. Raittiusyhdistys Tähkä 140 000 
Viipurin kaupungin Sos.dem. Raittiusyhdistys 75 000 
Viipurin Raittiusseura 70 000 
Ylioppilaiden Raittiusyhdistys 340 000 

Lasten ja nuorten raittiusjärjestöt: 
FSGU-avd. n:o 3 Globen 160000 
Haagan Päivän Nuoret 100 000 
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Mk 

Helsingin Kaksoisyhteislyseon Raittiusyhdistys Lyhty 55 000 
Helsingin Lyseon Raittiusyhdistys Sarastus 50 000 
Helsingin V Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Oras 85 000 
Joka Pojan Raittiusliitto, Helsingin piiri . 55 000 
Karjalan Päivän Nuoret 90 000 
Karjalan yhteiskoulun raittiusseura 55 000 
Koiton Nuorisoklubi 60 000 
Kulosaaren Yhteiskoulun raittiusseura Liekki 20 000 
Lasten Raittiusosasto Nouseva Voima (Helsingin Päivän Nuoret) 195 000 
Lauttasaaren Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Valo 65 000 
Malmin Kaupallisen Keskikoulun Raittiusyhdistys 80 000 
Oulunkylän Yhteiskoulun Raittiusyhdistys 70 000 
Raittiusyhdistys Ryhti 20 000 
SGN Nuori-Imatra 60 000 
Tapanilan Päivän Nuoret : 70 000 
Torpparinmäen Nuoret Takojat 20 000 
TRI-kerho (Toveruus, Raittius, Ihmisyys) 55 000 
Tyttönormaalilyseon Raittiusseura 95 000 
Vallilan Päivän Nuoret 100 000 

Raittius jaostot ym. järjestöt: 
Alkoholistien Perheiden Ystävät 20 000 
Frälsningsarméns I kår 45 000 
Haagan Työväenyhdistyksen Raittius jaosto 25 000 
Helsingin Marttayhdistyksen Tyttötyötoimikunta 20 000 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 25 000 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 40 000 
Raittius väen Sos.dem. Yhdistyksen raittius jaosto 20 000 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män 15 000 
Työkeskus Kalliola 35 000 
Vallilan Sos. dem. Naisyhdistyksen raittius jaosto 35 000 

Yhteensä 9 000 000 

Raittiusmäärärahasta avustuksia saaneiden tuli raittiuslautakunnan määräämänä 
aikana antaa selostuksensa saamiensa avustuksien käyttämisestä raittiuslautakunnalle, 
jonka tuli hyvissä ajoin ennen v:n 1958 avustusten jakoa antaa kaupunginhallitukselle 
kertomuksensa tästä valvontatoiminnasta (20. 6. 1 894 §). 

Viiden suurimman kaupungin raittiuslautakuntien neuvottelutilaisuuden järjestämistä 
varten myönnettiin enintään 60 000 mk raittiusvalistustoimmtaa varten merkitystä mää-
rärahasta (13. 6. 1 837 §). 

Avustukset. Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan raittiuslautakunnan lukuun 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 25 000 mk Autoili jäin Rait-
tiusliitolle 14.—16. 6. järjestetyn NUATrin yleiskokouksen aiheuttamien kulujen osittaista 
peittämistä varten (19. 9. 2 525 §) ja 7 000 mk Vallilan Sos. dem. Naisyhdistykselle rait-
tiusaiheisen päiväjuhlan järjestämistä varten Lauttasaaren Palokunnantalossa 17. 2. 
(khn jsto 6.2. 5 232 §). 

Väkijuomaliikkeen kunnallinen tarkastaja Ukko Havukka oikeutettiin pitämään vuosi-
lomansa suurimmalta osalta heinäkuussa sekä jäljelle jäävä osa erikseen opetus- ja sai-
raala-asiain johtajan kanssa sovittavana ajankohtana (khn jsto 26. 6. 5 989 §). 

Nuorisotyö 

Nuorisotoimisto. Yleis jaosto oikeutti nuorisotoimiston saamaan ennakko varo ja tilitys-
tä vastaan 30 000 mk 6.—13. 4. tapahtuvan Moskovan kaupungin nuorison edustajien 
vierailun aiheuttamia kuluja varten (khn jsto 10. 4. 5 534 §). 

Kulosaaren ruotsinkielisen kansakoulun hallinnossa olleet kahdeksan loistoputkivalai-
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sinta sekä Cygnaeuksen koulussa ollut piano ja kaksi harmonia päätettiin siirtää nuoriso-
toimiston hallintaan (khn jsto 13. 3. 5 392 '§, 31. 5. 5 807 §). 

Elokuvakoneiden ym. lainaustoiminnan keskittäminen nuorisotoimistoon, ks. s. 210. 
Kerhokeskukset. Lauttasaaren kerhokeskuksen kaluston hankinnasta aiheutuvat kus-

tannukset, korkeintaan 750 000 mk päätettiin suorittaa nuorisotyölautakunnan kaluston 
hankintamäärärahoista, ko. kerhokeskuksen hoitajan palkkaamisesta aiheutuvat kustan-
nukset, korkeintaan 258 000 mk määrärahoista Muut palkkamenot sekä sekalaiset muut 
kustannukset, korkeintaan 75 000 mk määrärahoista Kerhokeskukset (10. 1. 195 §). 

Pohjois-Haagan kerhokeskuksessa toimineen kansakoulun käyttöön hankitut kalusto-
esineet päätettiin siirtää nuorisotoimistolle ilman korvausvelvollisuutta (khn jsto 9. 1. 
5 067 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nuorisotyölautakunnan panemaan täytäntöön 
13. 11. 1956 tekemänsä päätöksen Pohjois-Haagan kerhokeskuksen huoneiston vuokraa-
misesta Lasten Kesä -nimiselle yhdistykselle käytettäväksi lastentarha- ja leikkikoulutoi-
mintaan samasta vuokrasta, mikä peritään varsinaisilta nuorisojärjestöiltä (13. 6. 1 833 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan Merimiehenkatu 12:n kellarista 12 m2 

lisätilaa nuorisotyölautakunnan ko. talossa olevaa kerhokeskusta varten 1. 2. lukien. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti korottaa kerhokeskuksen hoitajan palkkion 22 600 mk:ksi 
kuukaudessa 1. 2. lukien. Korotettu palkkio saatiin suorittaa määrärahoista Muut palkka-
menot, niitä ylittäen (28. 2. 768 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan Suomen 
Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitolta 1.3. talosta Pohj. Rautatiekatu 23 
vuokratun, 321 m2:n suuruisen huoneiston nuorisotyölautakunnan käyttöön sillä ehdolla, 
että huoneistosta luovutettaisiin entisillä ehdoilla tarvittavat säilytys- ja harjoitustilat 
Helsingin Torvisoittokunnalle, että sitä saataisiin käyttää muihinkin kaupungin tarpeisiin 
ja vuokrata eri tilaisuuksia varten sekä että huoneistosta perittävän käyttökorvauksen 
suuruus on kiinteistölautakunnan vahvistettava. Samalla kaupunginhallitus päätti myön-
tää kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 220 000 mk loisteputkivalai-
sinlaitteiden hankkimista varten ko. huoneistoon (7. 3. 843 §). 

Nuorisokahvilan perustaminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nuorisotyölauta-
kunnan perustamaan talosta Siltasaarenkatu 6 vuokrattuun 285 m2:n suuruiseen huoneis-
toon nuorisokahvilan 1. 9. alkaen. Nuorisokahvilan vastaavaksi hoitajaksi saatiin palkata 
tilapäisessä virkasuhteessa oleva isäntä 17. palkkaluokan mukaisella palkalla, työsuhteessa 
oleva apulainen 27 100 mk:n kuukausipalkalla sekä siivooja 12 600 mk:n kuukausipalkalla. 
Isännänpalkan suorittamista varten kertomusvuonna myönnettiin enintään 169 000 mk 
ao. määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat sekä apulaisen ja siivoojan palkan suorittamista 
varten 198 800 mk määrärahoista Muut palkkamenot, niitä ylittäen. Nuorisokahvilan 
kaluston hankkimiseen saatiin käyttää enintään 1 050 700 mk lautakunnan kaluston han-
kintamäärärahoista, yleiskustannuksiin saatiin määrärahoista Kerhokeskukset käyttää 
enintään 160 000 mk, vuokra saatiin maksaa lautakunnan ao. määrärahoja käyttäen ja 
niitä tarvittaessa enintään 600 000 mkrlla ylittäen (27. 6. 1 953 §, ks. s. 244). 

Myöhemmin oikeutettiin nuorisokahvilan isäntä vastaanottamaan ja kuittaamaan 
nuorisokahvilan sisäänpääsykorteista kannettavat maksut, jotka oli puolikuukausittain 
tilitettävä rahatoimistoon (14. 11. 3 064 §). 

Moottoripyöräkoulutuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nuoriso-
työlautakunnan käyttämään moottoripyöräkoulutusta varten Ruskeasuon pohjoispuo-
lelle kunnostetulla koulutuspaikalla enintään 264 000 mk määrärahoistaan Muut palkka-
menot, enintään 70 000 mk määrärahoistaan Kerhokeskukset ja enintään 250 000 mk 
määrärahoistaan Kaluston hankinta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että peruskurssin 
osanottomaksuna oli perittävä 500 mk henkilöltä (23. 5. 1 575 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 995 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Ruskea-
suon pohjoispuolella olevan vanhan maratonradan pohjoisen silmukan kunnostamista 
varten moottoripyöräilijäin koulutuspaikaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että sa-
nottu alue oli liikennekulttuurin parantamiseksi toistaiseksi luovutettava korvauksetta 
nuorisotyölautakunnan käyttöön moottoripyöräkoulutusta varten (17.4. 1 241 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään em. 
määrärahaa, sikäli kuin se riittäisi, moottoripyöräilijäin koulutusparakin sähköistämistä 
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varten. Mikäli em. varat eivät riittäisi mainittuun tarkoitukseen, saatiin siihen käyttää 
nuorisotyölautakunnan määrärahoja Kerhokeskukset ja Kaluston hankinta, sillä edelly-
tyksenä ettei tilejä ylitettäisi (1. 8. 2 105 §). 

Tontin varaamista Käpylän nuorisotaloa varten koskevan Käpylä-Seuran esityksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin urheilu- ja ulkoiluolojen sekä vapaa-
ajan vieton kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä v. 1956 (ks. s. 132) tutkimaan asetta-
maansa komiteaa harkitsemaan nuorisotalon sijoittamista Käpylään. Tontin varaaminen 
päätettiin siirtää siksi, kunnes komitea olisi tehnyt esityksensä asiasta (11.4. 1 173 §). 

Kerhohuoneiston varaaminen Etelä-Kaarelasta, ks. s. 242. 
Nuorisojärjestöjen määrärahain jakaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus oli aset-

tanut (ks. s. 136) jakamaan menosääntöön merkittyä nuorisojärjestöjen avustusmäärä-
rahaa, oli ilmoittanut, että avustuksia oli kertomusvuonna anottu 12 732 370 mk. Jaet-
tava määrä oli 5 mmk, eli 225 000 mk suurempi kuin v. 1956, jonka vuoksi lautakunta oli 
suorittanut eräitä tasauksia ja joitakin pieniä lisäyksiä avustusmääriin. 

Hyväksyen v:n 1956 nuorisomäärärahasta avustuksia saaneiden selvitykset ko. määrä-
rahan käyttämisestä kaupunginhallitus päätti jakaa avustukset siten, että seuraavat jär-
jestöt saivat jäljempänä mainitut rahamäärät: 

Mk 

Helsingin Nuorisotyötoimikunta 400 000 
Helsingfors Svenska Ungdomsråd 125 000 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 275 000 
Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 100 000 
Poikien Keskus, Helsingin piiri 160 000 
Pojista Miehiä 40 000 
Työkeskus Kalliola 270 000 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 30 000 
Helsingin Kaupunkilähetys 180 000 
Ortodoksisten Nuorten Liiton Helsingin III kerho 8 000 
Pelastusarmeijan Nuorisotyö 200 000 
Helsingin Vapaaseurakunnan Varhaisnuorisoyhdistys 25 000 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 10 000 
Helsingin Partiopoikapiiri 535 000 
Helsingin Partiotyttöpiiri 500 000 
Luonto-Liitto, Helsingin piiri 60 000 
Helsingin Ilmailuyhdistys 110 000 
Nuorisoilmailijat 25 000 
Karjalan Nuoret 40 000 
Helsingin Nuorisoseura 35 000 
Vallisaaren Nuorisoseura 30 000 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 20 000 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri 35 000 
Helsingin Marttayhdistys, tyttötyötoimikunta 20 000 
Suomalainen Shakkikerho 15 000 
Helsingin Kuurojen Yhdistyksen Nuorten Kerho 15 000 
Helsingin Kristillisen Työväen Yhdistyksen Nuoriso-osasto 35 000 
Helsingin Sos. dem. Nuorison Aluejärjestö 250 000 
Uudenmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö 250 000 
Helsingfors Socialdemokratiska Ungdomsklubb 8 000 
SDNL:n Helsingin ja Uudenmaan Piirijärjestö 200 000 
Suomen Demokratian Pioneerien Liiton Helsingin ja Uudenmaan Piirijärjestö 200 000 
Maaseudun Nuorten Liitto, Helsingin osasto 8 000 
Svensk Ungdom i Helsingfors 60 000 
Kyrkans Ungdom 100 000 
Finlands Svenska Söndagsskolförbund 85 000 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 50 000 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män i Helsingfors 60 000 
Helsingfors Flickscoutdistrikt 150 000 
Ungdomsföreningen Bomben 75 000 



122 2. Kaupunginhallitus 215 

Mk 
Brage 25 000 
Svenska Ungdomsklubben 50 000 
Finlands Svenska Folkdansring 45 000 
Helsingfors Svenska Marthaförening 3 000 
Degerö Marthaförening 3 000 
Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors 15 000 
Svenska Föreningen Tre väpplingen 10 000 
Haga Ungdomsförening 25 000 
Finlands DX-Clubb 10 000 
Teatersällskapet Rampen 20 000 

Nuorisotyölautakuntaa kehotettiin tarkoin valvomaan, että nuoriso- ja varhaisnuo-
risojärjestöille avustuksina myönnetyt varat tulevat käytetyiksi hyväksyttävällä tavalla 
nuorten ja varhaisnuorten opinto-, askartelu- tai virkistystarkoituksiin. Nuorisotyörahasta 
avustusta saavat keskusjärjestöt saavat käyttää avustuksistaan korkeintaan 25 % omiin 
tarkoituksiinsa ja ovat järjestöt velvolliset harkintansa mukaan jakamaan muun osan 
alajärjestöilleen siitä riippumatta, ovatko nämä kaupunginhallitukselta hakeneet avus-
tusta tai ei, sekä valvomaan alajärjestöjensä saamien avustusten käyttöä ja antamaan siitä 
samoin kuin oman osuutensa käytöstä kertomuksensa 1. 4. 1958 mennessä nuorisotyölauta-
kunnalle. Muiden tästä määrärahasta avustuksia saaneiden on jätettävä saman ajan 
kuluessa selostuksensa avustuksen käytöstä nuorisotyölautakunnalle, jonka tulee hyvissä 
ajoin ennen v:n 1958 avustusten jakamista antaa kaupunginhallitukselle kertomuksensa 
koko tästä valvontatoimestaan (17. 10. 2 801 §). 

Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus 
oli asettanut (ks. s. 136) jakamaan menosääntöön merkittyä kesävirkistystoiminnan avus-
tusmäärärahaa, oli ilmoittanut mietinnössään, että avustuksia oli kertomusvuonna hake-
nut yht. 66 järjestöä, josta 45 lasten ja 21 vanhusten kesävirkistystoimintaa varten. Ker-
tomusvuonna jaettava määrä oli 8 mmk, josta jaettiin 7 980 920 mk. Jakoehdotusta laa-
tiessaan komitea oli laskenut avustuksen 75 mk:ksi pikkulasten ja vajaamielisten lasten 
osalta ja 55 mk:ksi muiden lasten sekä 80 mk:ksi vanhusten osalta. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen kaupunginhallitus päätti jakaa avustukset siten, että 
jäljempänä mainitut yhdistykset saivat seuraavat rahamäärät: 

Lasten kesävirkistystoimintaa varten: Huoitopäiviä Mk 
Aula-työkotien Kannatusyhdistys 610 45 750 
Barnavårdsföreningen i Finland 3 677 275 775 
Bergvik Sommarhem (Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne) 2 050 112 750 
Demokratian Pioneerien Kannatusyhdistys 1 918 105 490 
Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors 1 510 83 050 
Helsingfors Flickscoutdistrikt 2 928 161 040 
Helsingfors Scoutdistrikt 2 248 123 640 
Helsingin Kaupunkilähetys 4 594 252 670 
Helsingin Kristillisen Työväenyhdistyksen Nuoriso-osasto 254 13 970 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 1 089 59 895 
Helsingin Partipoikapiiri 16 500 907 500 
Helsingin Sokeain huolto 132 9 900 
Helsingin Sokeat 251 18 825 
Helsingin Sos.dem. Naisten Keskus 5 420 298 100 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 900 67 500 
Kalliolan Kannatusyhdistys 642 35 310 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 724 54 300 
Kelkkalan Lomakodin Kannatusyhdistys 181 9 955 
Kesäkoti 3 498 262 350 
Kesäkoti Rantapirtin Kannatusyhdistys 56 3 080 
Kesäsiirtola Stella Maris 495 27 225 
Lasten Kesä 9 182 688 650 
Lomakodin Kannatusyhdistys 306 22 950 
Mannerheim-liiton Helsingin osasto 2 362 177 150 
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Huoltopäiviä Mk 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 114 6 270 
Parasta Lapsille 1 152 63 360 
Pelastakaa Lapset :..... 15 840 871 200 
Pelastusarmeijan Naisyhteiskunnallinen työ 13 000 715 000 
Poikien Keskus, Helsingin piiri 2 673 147 015 
Pojista Miehiä 2 089 114 895 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 054 + 4 363 394 015 
Sotainvaliidien Veljesliiton Sotaturberkuloottiset 1 460 109 500 
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Helsingin Kunnallisjärjestö ... 770 42 350 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 726 39 930 
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto 1 430 78 650 
Suomen Partiotyttöjärjestö, Helsingin piirit 7 394 406 670 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män i Helsingfors 2 349 129 195 
Svenska Semesterförbundet i Finland 261 19 575 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 418 22 990 
Koivumäen Lomakodin Kannatusyhdistys 392 21 560 
Meilahden vanhusten, äitien ja lasten siirtolayhdistys — 70 000 

Vanhusten kesävirkistystoimintaa varten: 

Helsingfors svenska Marthaförening 170 13 600 
Helsingin Kaupunkilähetys 160 12 800 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 56 4 480 
Helsingin Sokeain huolto 132 10 560 
Helsingin Sokeat 192 15 360 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 1 001 80 080 
Kelkkalan Lomakodin Kannatusyhdistys 206 16 480 
Kesäkoti Rantapirtin Kannatusyhdistys 182 14 560 
Lomakodin Kannatusyhdistys 658 52 640 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 338 27 040 
Suomen Sairaanhoitajataryhdistys 62 4 960 
Svenska Semesterförbundet i Finland 727 58 160 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors ... 865 69 200 
Vanhusten Turva 2 100 168 000 
Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa 3 675 294 000 
Koivumäen Lomakodin Kannatusyhdistys 250 20 000 
Meilahden vanhusten, äitien ja lasten siirtolayhdistys — 50 000 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että lastensuojelulautakunnan ja huoltolautakunnan 
selostukset v:n 1956 valvontatoiminnasta merkitään tiedoksi ja että avustuksen saajat 
alistetaan avustuksen käyttöön nähden ao. lautakuntien valvontaan, joiden tuli tarkasti 
valvoa, että myönnetyt avustukset käytetään ilmoitettuihin tarkoituksiin sekä antaa 
valvontatoimenpiteistään kaupunginhallitukselle kirjallinen selostus v:n 1958 maaliskuun 
loppuun mennessä. 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että kaikki avustuksen saajat velvoitetaan antamaan 
ko. lautakunnille niiden valvontatehtävien suorittamista varten tarpeelliset tiedot, sillä 
uhalla että suoritettu avustus voidaan periä takaisin, jos tämä laiminlyödään tai avus-
tusta ei käytetä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Määrärahan korottamisen 
kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen v:n 1958 talousarvioehdotuksen yhtey-
dessä (16. 5. 1 517 §). 

Invalidien avustaminen. Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan Helsingistä kotoisin olevien sota- ym. invalidien avustaminen vapaiden 
järjestöjen kautta kaupunginhallitus myönsi Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien 
Liitolle 4.5 mmk, Sotainvaliidien Veljesliitolle 4.5 mmk, Vapaussodan Invaliidien Helsin-
gin Yhdistykselle 200 000 mk, Vuoden 1918 Punainvaliidit yhdistykselle 200 000 mk, 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistykselle 450 000 mk, Helsingin Sokeat yhdistykselle 100 000 
mk ja Opaskoirayhdistykselle 50 000 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä eh-
doksi avustuksen saamiselle, 
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1) että avustuksen saajien tulee avustusten myöntämiseen ja käytön valvontaan näh-
den alistua niihin määräyksiin, joita huoltolautakunta ehkä katsoo tarpeelliseksi antaa, 

2) että avustusta saaneiden järjestöjen tulee huoltolautakunnan määräämänä aikana 
antaa selostuksensa saamiensa avustusten käytöstä sanotulle lautakunnalle, jonka tulee 
1. 4. 1958 mennessä antaa kaupunginhallitukselle kertomuksensa tästä valvontatoimin-
nastaan ja 

3) että koko valtakunnan alueella toimivien järjestöjen tulee ennen apurahan nosta-
mista esittää huoltolautakunnalle yksityiskohtainen suunnitelma apurahan käyttämisestä 
helsinkiläisten invalidien hyväksi (6. 6. 1 702 §). 

Polttoainepäällikön toimisto 

Polttoainepäällikön asettamista koskeva esitys. Kauppa- ja teollisuusministeriön poltto-
ainetoimisto oli viitaten valtioneuvoston kertomusvuonna tekemään päätökseen kehotta-
nut kaupunkia asettamaan polttoainepäällikön hoitamaan alaan kuuluvia tehtäviä. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa ko. toimistolle, ettei Helsingin kaupungin polttoainepäälli-
kön virkaa ollut lakkautettu valtalain voimassaolon päättymisen jälkeen sekä että ko. 
ministeriön polttoainetoimiston kirjelmä liitteineen poimitettaisiin polttoainepäällikölle 
toimenpiteisiin ryhtymistä varten (17. 4. 1 209 §). 

Sanomalehtien tilaaminen. Polttoainepäällikön toimistoon saatiin v:ksi 1958 tilata 
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosialidemokraatti (khn jsto 12. 12. 
6 765 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoulunopettajien ylitunti- ja johtajanpalkkiot vahvistettiin 1 .1 .1957 lukien seu-
raaviksi: ala- ja yläkoulun ylituntipalkkiot 585 mk, jatko- ja apukoulun ylituntipalkkiot 
677 mk, johtajan palkkio 39 030 mk, johtajan luokkakorvaus 2 118 mk. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa palkkalautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin ylituntipalkkion 
laskuperusteena olevan, lain tarkoittaman peruspalkan selvittämiseksi ja ylituntipalkkion 
määräämiseksi opettajien palkkausta koskevan uuden lain mukaisin perustein (6. 6. 
1 726 §). 

Kansakoulujen nuorisokerhotyön johtajan palkkion korottaminen. Kaupunginhalli tus 
päätti vahvistaa suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen nuorisokerhotyön johtajan 
peruspalkan 3 210 mk:ksi ja palkkion kerhoa kohden 161 mk:ksi kuukaudelta 1. 9. lukien 
(12. 12. 3 412 §). 

Koulukasvitarhatoiminnan johtajan palkkio. Kansakoulujen tarkastajaneuvosto oikeu-
tettiin suorittamaan koulukasvitarhatoiminnan johtajalle 1.1. lukien 100 000 mk:n suu-
ruinen palkkio vuodessa, sillä ehdolla ettei hänelle suoritettaisi palkkiota koulukasvi-
tarhojen opettajan tehtävästä (6. 6. 1 732 §). 

Toivonliittotoimikunnan toiminnanjohtajan palkkio päätettiin vahvistaa 11 260 mk:ksi 
kuukaudessa 1. 9. lukien (8. 8. 2 162 §). 

Kansakoulujen vahtimestarien, siivoojien ym. ylityöpalkkioiden korottaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti muuttaa kansakoulujen henkilökunnan ylityöpalkkioiden korottami-
sesta v. 1956 (ks. s. 207) tekemänsä päätöksen 1, 2 ja 5 kohdat seuraavasti 1. 9. lukien: 

1) vahtimestarit 200 mk tunnilta yhden, 235 mk tunnilta kahden, 280 mk tunnilta 
kolmen, 350 mk tunnilta neljän ja 45 mk tunnilta jokaiselta seuralta tai ryhmältä sitä 
useamman opinto-, harjoitus- tai kokousryhmän samanaikaisesti kokoontuessa eri huo-
neissa, koulun omat toimintaryhmät jaossa mukaan lukien. Klo 21.30 jälkeen tapahtu-
vasta toiminnasta maksetaan palkkio 50 % korotettuna; 

2) siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 215 mk voimistelukerralta, 
veistosalin siivouksesta 185 mk sekä luokka- tai muuhun siihen verrattavan huoneen sii-
vouksesta 80 mk kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen johdosta suoritetaan. 

5) voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat lämmintä vettä, on maksettava sen 
valmistamisesta koulujen talonmies-lämmittäjille sinä aikana vuodesta, jona kouluilla 


