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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 
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ei ole avustavia talonmies-lämmittäjiä, 235 mk käyttökerralta, jos vettä käyttää samana 
iltana yksi ryhmä, 195 mk ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä on kaksi sekä 160 
mk ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä samana iltana on kolme tai sitä useam-
pia (4. 7. 2 009 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti muuttaa eo. päätöksensä 2. kohdan seu-
raavasti: 

2) siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 215 mk voimistelukerralta, 
veistosalin siivouksesta 185 mk sekä luokka- tai muun siihen verrattavan huoneen siivouk-
sesta 95 mk kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen johdosta suoritetaan 
(21. 11.3 170 §). 

D-vitamiinin lisääminen koululaisille tarjottavaan maitoon. Kaupunginhall i tus pää t t i , 
että kansakouluissa koululapsille tarjottavaan maitoon lisätään 300 kansainvälistä yk-
sikköä D-vitamiinia päiväannosta kohti (24. 1. 350 §, 4. 9. 2 410 §). 

Kansakouluhuoneistojen käyttöä koskevien sääntöjen uusiminen. Kaupunginhal l i tus 
päätti vahvistaa säännöt kansakouluhuoneistojen käytöstä muuhun kuin koulun omiin 
tarkoituksiin (28. 2. 767 §, kunn. as. kok. n:o 18). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että luovutettaessa luokkahuoneita sekä laulu- ja 
luonnontietosaleja kansakoulutaloista vieraan sellaiseen osapäiväkäyttöön, joka määräl-
tään alittaa puolipäiväkäytöksi katsottavan käytön, on noudatettava, ellei poikkeuksen 
tekemiseen jossakin tapauksessa ole erikoista aihetta, koulutalon valmistumisajasta riip-
pumatta seuraavia vuokrausperusteita 1. 3. lukien: luokkahuoneen käyttö 250 mk tun-
nilta, laulu- ja luonnontietosalin käyttö, johon sisältyy oikeus laulusalin soittokoneiden 
ja luonnontietosalin opetusvälineiden käyttö, mutta ei muun materiaalin käyttöä 325 mk, 
laulu- ja luonnontietosalin käyttö, johon ei sisälly em. käyttöoikeutta 300 mk (21. 2. 
683 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, 
1) että luovutettaessa huoneistotilaa kaupungin omistamista, jälkeen v:n 1945 val-

mistuneista koulutaloista vieraan käyttöön, on 1. 1. 1958 lukien noudatettava, ellei poik-
keuksen tekemiseen jossakin tapauksessa ole erikoista aihetta, seuraavia vuokraperus-
teita: 

puolipäiväkäyttö: perusvuokra, johon sisältyy korvaus lämmöstä, valosta, siivouksesta, 
pulpettien käyttöoikeudesta sekä osuus vahtimestarin palkasta, on 305 mk luokka-
ja opettajainhuonetilan yhteispinta-alan neliömetriltä kuukaudessa; 

kokopäiväkäyttö: vastaavalla tavalla laskettu ja samat etuudet sisältävä perusvuokra 
505 mk/m2/kk 

voimistelusalin käyttö; 550 mk/t, jolloin vuokraan sisältyy korvaus myös pesu- ja 
pukuhuoneiden käytöstä; 

ruokasalin käyttö: 330 mk/t, jolloin vuokraan sisältyy korvaus myös ruokailuvälineiden 
käytöstä; 

veistosalin käyttö: 330 mk/t, jolloin vuokraan sisältyy korvaus myös työvälineiden 
käytöstä; 

2) että luovutettaessa luokkahuoneita sekä laulu- ja luonnontietosaleja kansakoulu-
taloista vieraan sellaiseen osapäiväkäyttöön, joka määrältään alittaa puolipäiväkäytöksi 
katsottavan käytön, on samoin 1.1. 1958 lukien noudatettava, ellei poikkeuksen tekemi-
seen jossakin tapauksessa ole erikoista aihetta, koulutalon valmistumisajasta riippumatta 
seuraavia vuokraperusteita: 

luokkahuoneen käyttö 300 mk/t, laulu- ja luonnontietosalin käyttö, johon sisältyy 
oikeus laulusalin soittokoneiden ja luonnontietosalin opetusvälineiden käyttöön, mutta 
ei muun materiaalin käyttöä 355 mk tunnilta, laulu- ja luonnontietosalin käyttö, johon 
ei sisälly em. käyttöoikeutta 325 mk tunnilta; 

3) että kiinteistölautakunnalla on kansakouluviranomaisten esityksestä oikeus päät-
tää, missä tapauksissa ja miten em. perusteista saadaan poiketa sekä 

4) että kaupunginhallituksen em. vuokraperusteista v. 1956 (ks. s. 209) ja 21.2. 
tekemät päätökset lakkaavat olemasta voimassa 31. 12. (7. 11.3 012 §). 

Painettujen selostusten julkaiseminen kansakoulujen rakennustoiminnasta. Hank in ta -
toimistossa päätettiin rotaprint-menetelmää käyttäen julkaista Käpylän ruotsinkielisen 
kansakoulun sekä Taivallahden, Meilahden ja Pakilan suomenkielisten kansakoulujen 
rakentamista koskevat selonteot 350 kpl:een painoksina (31.5. 1 678 §). 
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Suomenkieliset kansakoulut. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitettyä, 
että tarkkailuluokan opettajan opetusvelvollisuus määrättäisiin 24 tunniksi ja että ko. 
luokan oppilasluku vahvistettaisiin 12:ksi, kaupunginhallitus päätti, hyläten mainitun 
esityksen, kehottaa johtokuntaa tarkkailuluokkien opetuksen järjestelyssä noudatta-
maan voimassa olevia sääntöjä (21. 3. 977 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen apukoulujen kuraattorin tehtävät päätettiin 1.9. 
lukien järjestää sivutoimena hoidettavaksi, sillä edellytyksellä että tarkoitukseen käytet-
täisiin enintään 20 apukoulun ylituntipalkkion mukaan maksettavaa vuosiviikkoylituntia 
(4. 7. 2 01 1 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että suomenkielisten kansakoulujen jatkokoulujen metalli-
ja luonnonopillisten linjojen työpajojen ja työkalujen hoito on jaettava kirjallisilla mää-
räyksillä kaikkien ao. työpajoissa toimivien opettajien kesken, jolloin siitä ei makseta 
eri korvausta (23. 5. 1 578 §). 

Uimahallissa kansakoululaisille annettavasta uimaopetuksesta maksettava opettajan-
palkkio vahvistettiin jatkokoulun ylituntipalkkion mukaiseksi 1. 1. 1957 lukien (21.3. 
982 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kansakoulujen elokuvatoiminnan johtajalle suori-
tettavan palkkion suuruudeksi 18 100 mk kuukaudelta 1.9. 1956 alkaen. Edelleen kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa irtisanomaan 
31.12. lukien kirjastosihteerin ja elokuvatoiminnan johtajan virkoja hoitavat henkilöt sekä 
tekemään kaupunginhallitukselle esityksen mainittujen virkojen järjestämiseksi 1. 1. 1958 
lukien siten, että niistä suoritettavat palkkiot maksetaan ainoastaan siltä ajalta, jolloin 
tehtäviä todellisuudessa hoidetaan (10. 1. 191 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vahvistaa ko. elokuvatoiminnan johtajan palk-
kion 1.1. 1958 alkaen 20 000 mk:ksi kuukaudessa, sillä ehdolla että palkkio saadaan suo-
rittaa vain 9 kuukaudelta vuodessa (21. 11. 3 172 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kirjastosihteerin palkkio päätettiin samasta ajan-
kohdasta lukien korottaa 20 000 mk:ksi kuukaudessa samoilla ehdoilla kuin edellä (4. 7. 
2 013 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan suo-
rittamaan ll:lle suomenkielisten kansakoulujen väliaikaiselle opettajalle v:n 1956 elo-
kuun palkan ao. määrärahoja käyttäen ja niitä tarvittaessa ylittäen. Samalla olisi huo-
lehdittava siitä, että opetustyö mahdollisuuksien mukaan aloitettaisiin kaikilla luokilla 
samanaikaisesti (4. 7. 2 008 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen tarkast. Aarne Huuskoselle myönnettiin virkava-
pautta ajaksi 25. 2. — 8. 3. opintomatkaa varten Neuvostoliittoon. Tarkast. Valter Erko 
määrättiin oman toimensa ohella hoitamaan tarkast. Huuskosen virkaa mainitun ajan. 
Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa palkkalautakunnalle puoltavansa täysien 
palkkaetujen myöntämistä tarkast. Huuskoselle virkavapausajalta (14. 2. 615 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen talonmies-lämmittäjä Matti Laurila vapautettiin 
aikana 1.3. — 31.8. ennenaikaisesti nostamansa toisen ikälisän, yhteensä 14 520 mk, 
takaisinmaksu velvollisuudesta (24. 10.2 861 §). 

Liikunnanneuvoja Heikki Järvelä oikeutettiin tavanmukaisin ehdoin käyttämään omaa 
henkilöautoaan virka-ajoihin 1.1. 1958 lukien. Liikunnanneuvoja Järvelällä mahdolli-
sesti oleva liikennelaitoksen vuosikortti oli peruutettava mainitusta ajankohdasta lukien 
(28. 11. 3 244 §). 

Eräiden kansakoulunopettajien anottua Uudenmaan lääninhallitukselta asumiskus-
tannuksista aiheutuvaa takautuvaa palkankorotusta v. 1954—1956 kaupunginhallitus 
päätti lääninhallitukselle annettavassa selityksessään esittää, etteivät hakemukset antaisi 
aihetta toimenpiteisiin (25. 4. 1 293—1 295 §). 

Lääninhallituksen velvoitettua kaupungin suorittamaan eräille opettajille takautuvan 
asumiskustannuksista aiheutuvan korvauksen v:lta 1954 kaupunginhallitus päätti valit-
taa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatien palkkalautakunnan lausunnoissa 
esitetyin perustein, että lääninhallituksen päätökset kumottaisiin (28. 2. 771 §). 

Esiliinojen hankkimista varten suomenkielisten kansakoulujen ruoanjakajille myön-
nettiin 54 0 00 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (4. 4. 1 115 §). 

Eräiden suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijain virka-asunnot määrättiin 
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kansakoulujen johtokunnan esityksen mukaisesti (31. 5. 1 655, 1 665 §, 3. 10. 2 673 §, 
31. 10. 2 919 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle lykkäyksen 
Porolahden, Snellmanin ja Tolarin kansakoulujen irtaimistoluetteloiden laatimisessa, 
siksi kunnes kaikki tarvittavat irtaimistoesineet olisivat saapuneet kouluille (khn jsto 
2. 1.5 005 §, 18. 12. 6 787 §). 

Töölön kansakoulun irtaimistosta poistettu Schiedmeyer-merkkinen harmoni päätet-
tiin myydä opettaja Martta Ruoppilalle 3 000 mk:n kauppahinnasta (khn jsto 12. 12. 
6 770 §). 

Herttoniemen, Lapinlahdenkatu 10:n, Meilahden, Mäkelän, Pakilan, Taivallahden, 
Tolarin ja Vallilan kansakouluissa olevat pianot tai harmonit saatiin luovuttaa niitä 
anoneiden seurojen ja yhdistysten käyttöön joko 150 mk:n tuntivuokrasta tai 1 000 mk:n 
kuukausivuokrasta. Eräissä tapauksissa soittokone luovutettiin korvauksetta anojan käyt-
töön. Yhdistysten ja seurojen kanssa oli tehtävä sopimus soittokoneen käytöstä mahdolli-
sesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta (khn jsto 18. 9. 6 308, 6 309 §, 2. 10. 6 387, 
6 388 §, 12. 6. 5 894 §, 13. 11. 6 612 §, 20. 11. 6 661, 6 662 §, 16. 10. 6 472 §, 13. 11. 6 613 §, 
27. 11. 6 705 §, 18. 9. 6 310 §, 27. 12. 6 859 §, 20. 11. 6 660 §). 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ilmoitukset 
Porthaninkadun koulun veistosalissa 10. 12. sattuneesta tulipalosta, Taivallahden kou-
lussa 16.2. ja Meilahden koulussa 18. 1. tapahtuneista varkauksista (khn jsto 27. 12. 
6 861 §, 20. 2. 5 290 §, 6. 2. 5 230 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 190 000 mk Lapinlahdenkatu 6:ssa sijaitsevan kansakoulun huoneiston väliaikaisen 
sähkölämmitysjärjestelmän asentamista varten (10. 1. 194 §); 335 000 mk Malmin jatko-
koulun piharakennuksessa suoritettavia muutostöitä varten (23. 5. 1 574 §); 550 000 mk 
Toukolan kansakoulun sähkövirran muuttamisesta aiheutuvien sähköasennus- ja raken-
nusteknillisten töiden suorittamista varten (9. 5. 1 426 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
420 000 mk Etelä-Kaarelan kansakoulun pihavalaistuksen järjestämistä varten (12. 12. 
3 418 §) sekä 76 500 mk Malmin jatkokoulun metallityöpajan katto- ja työpaikka valaisi-
mien uusimista ja korjaamista varten (3. 10. 2 667 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 400 000 mk pukeutumis- ja peseytymistilojen sekä lämmin-
vesisuihkun järjestämistä varten Tapanilan kansakoulun siivoojia varten (13. 6. 1 838 §). 

Malmin ruotsinkielisen jatkokoulun käytössä oleva, Kirkonkyläntien 33:ssa sijaitseva 
koulutalo päätettiin siirtää suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 1.6. 
lukien (17.4. 1 249 §). Ko. jatkokoulun irtaimisto päätettiin niinikään siirtää Malmin 
suomenkielisen jatkokoulun irtaimistoluetteloon (khn jsto 18. 12. 6 813 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan talosta Yrjönkatu 10 suomenkielisten 
kansakoulujen kanslian käyttöön 14 m2:n suuruinen huonetila 1. 6. alkaen (23. 5. 1 571 §). 

Tontin varaaminen Etelä-Kaarelan kansakoulua varten, ks. s. 242. 
Helsingin väliaikaisen opettajakorkeakoulun vuokrakorvaukseksi syyslukukaudelta 

v. 1956 vahvistettiin 216 425 mk, minkä ohella korkeakoulun tuli suorittaa koulun vahti-
mestarille ja siivoojille lisätyöstä ja ylityöstä tulevat korvaukset joko heidän kanssaan 
sovittavilla määrillä tai heille vahvistetun taksan mukaisesti koulun johtajan tarkistamilla 
perusteilla (10. 1. 188 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti vahvistaa ko. opettajakorkeakoulun kevätlukukaudelta 
v. 1957 suoritettavan vuokrakorvauksen 298 418 mk:ksi sekä kesäoppijaksolta 110 482 mk 
samoilla ehdoilla kuin edellä (13. 6. 1 835 §, 4. 9. 2 405 §). 

Drumsö Svenska Skolförening -nimiselle yhdistykselle päätettiin Pajalahden kansa-
koulurakennuksesta luovuttaa oppikoulutarkoituksiin yksi ruotsinkielisten kansakoulujen 
käytössä ollut luokkahuone ajaksi 1. 9. 1957 — 31. 8. 1960 ja yksi suomenkielisten kansa-
koulujen käytössä ollut luokkahuone yhtä päivittäistä luku vuoroa varten ajaksi 1.9. 
1959 — 31.8.1960 käyttöoikeuksineen, jonka suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta määrää, laulu-, voimistelu-, veisto- ja luonnontietosaliin sekä ruokailuhuone- ja 
käymälätiloihin, sillä ehdolla että vuokrauksesta ei aiheudu häiriötä kansakoulujen toi-
minnalle sekä lisäksi sillä ehdolla, että vuokraa maksetaan 

varsinaisten luokka- ja opettajahuonetilojen puolipäiväkäytöstä 280 mk/m2/kk, 
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varsinaisten luokka- ja opettajahuonetilojen kokopäiväkäytöstä 480 mk/m2/kk, 
voimistelusalista 500 mk tunnilta, johon sisältyy pesu- ja pukuhuoneiden käyttö-

oikeus, 
veistosalista 250 mk tunnilta, johon sisältyy työvälineiden käyttöoikeus, 
laulu- ja luonnontietosalista 325 mk tunnilta, 
ruokasalista 300 mk tunnilta, johon sisältyy ruokailuvälineiden käyttöoikeus. 
Mainittuihin vuokramääriin sisältyy korvaus lämmöstä, valosta, siivouksesta, pul-
pettien ja WC:n käytöstä sekä osuus vahtimestarin palkasta (29. 8. 2 339 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla v:n 1956 tuloa tuottamatto-

mien pääomamenojen pääluokkaan merkittyä, kaupungin julkisten rakennusten kaunista-
miseen tarkoitettua määrärahaa käyttäen oli suoritettu 65 203 mk Myllykallion kansa-
kouluun hankitun freskomaalauksen aiheuttamia materiaali- ym. kustannuksia taiteilija 
Valavuorelle suoritetun 1.2 mmk:n suuruisen palkkion lisäksi (24. 10. 2 834 §). 

Suomenlinnan ja Vallisaaren koulurakennusten rakennustyöt päätettiin aloittaa sillä 
edellytyksellä, että suunnitelmaa laadittaessa otettaisiin huomioon Muinaistieteellisen 
toimikunnan Suomenlinnan koulua koskevat suunnitelmat ja että lopulliset piirustukset 
alistettaisiin puolustusministeriön hyväksyttäviksi. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunnalle päätettiin vielä lähettää jäljennös ko. toimikunnan kirjelmästä. Myöhemmin 
merkittiin tiedoksi puolustusministeriön rakennusosaston ilmoitus Suomenlinnan koulu-
rakennuksen luonnospiirustusten hyväksymisestä (14. 2. 589 §, 1.8. 2 092 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninoikeus oli 27. 8. ja 10. 9. antamillaan päätöksillä hylän-
nyt Liperin ja Mäntsälän kuntien hakemukset, jotka koskivat eräiden kansakoulunoppi-
laiden koulunkäynnin aiheuttamia kustannuksia (24. 1. 361 §, 31.5. 1 669 §, 3. 10. 
2 675 §, 24. 10. 2 858 §). 

Jämsänkosken kunnanhallituksen vaadittua erään oppilaan kansakoulukustannusten 
korvaamista sillä perusteella, että lapsen huoltajan oli ilmoitettu asuvan Helsingissä, 
kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle antaa kaupunginlakimiehen lausunnon 
mukaisen selvityksen, jonka mukaan lapsen äiti oli asunut Helsingissä vain kuusi päivää, 
joten kaupunki ei ko. tapauksessa ollut korvausvelvollinen (7. 2. 523 §). 

Eräiden aivovauriolasten vanhempien anomuksesta kaupunginhallitus päätti kehottaa 
suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa luovuttamaan anojille liikennelaitoksen 
vapaalippuja aivovauriolasten kouluun saattamista varten toistaiseksi, eli siihen sakka, 
kunnes lasten kuljetuskysymys on lopullisesti ratkaistu, kuitenkin kauintaan kertomus-
vuoden loppuun. Tarkoitukseen saatiin käyttää suomenkielisten kansakoulujen määrä-
rahoja Suoranaiset avustukset (31. 10. 2 916 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
suorittamaan kansakoulujen yläluokkalaisille jaettavaksi tarkoitetun, hampaiden hoitoa 
koskevan lentolehtisen painatuksesta aiheutuvat kustannukset, enintään 80 000 mk, 
suomenkielisten kansakoulujen määrärahoista Koulutarvikkeet, niitä tarvittaessa ylit-
täen (8. 8. 2 153 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen kesävirkistystoimintaa koskevan revisio viraston huo-
mautuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 

1) kehottaa Helsingin Opettajayhdistyksen kesävirkistystoimikuntaa palauttamaan 
kaupungille 15. 10. mennessä toimikunnan tilien 20. 9. 1955 osoittaman kassasäästön 
5 033 674 mk, 

2) oikeuttaa toimikunnan edelleen pitämään hallussaan kaupungin myöntämillä 
avustusmäärärahoilla hankitun kaluston, jonka kirjanpitoarvo 20. 9. 1955 oli 29 703 363 
mk sillä ehdolla, että omaisuutta vastaisuudessakin käytetään kesäsiirtolatoiminnassa 
toimikunnan 17. 2. hyväksytyn ohjesäännön ehtojen ja määräysten mukaisesti, 

3) sallia toimikunnan Helsingin Opettajayhdistyksen nimiin hankkimien Topuli- ja 
Kallioniemi-nimisten tilojen edellä 2) kohdassa mainituilla ehdoilla jäädä yhdistyksen 
omaisuudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti velvoittaa toimikunnan vastaisuudessa 
4) laatimaan määräraha-anomuksensa ja tilityksensä myönnetyn määrärahan käy-

töstä bruttoperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kaikki toimintaan liittyvät tulot ja 
menot lukuunottamatta sellaisten lahjavarojen pääoma- ja korkotuottoa, jota lahjaehto-
jen mukaan on käytettävä määrättyyn erikoistarkoitukseen, 
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5) noudattamaan varainkäytössä ja tilityksessä kaupungin tilisäännön määräyksiä ja 
muita vahvistettuja ohjeita, 

6) palauttamaan vuosittain kaupungille toimikunnan toiminnassa syntyneen tilitys-
kauden säästön, 

7) huolehtimaan siitä, että kaupungin osaksi tai kokonaan myöntämillä varoilla han-
kittava kiinteä ja irtain omaisuus ostetaan kaupungin nimiin kuitenkin siten, että omai-
suuden hallintaoikeus toistaiseksi jää toimikunnalle käytettäväksi kesäsiirtolatarkoi-
tukseen. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että edellä 7) kohdassa mainitun, osaksi tai kokonaan 
kaupungin varoilla hankitun kiinteän tai irtaimen omaisuuden myyntiä tai muuta luovu-
tusta koskevien kesävirkistystoimikunnan ohjesäännön määräysten muutoksiin on suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan hankittava kaupunginhallituksen hyväksyminen 
ennen kuin se tekee aloitteen ohjesäännön muuttamisesta, kuitenkin siten, ettei em. koske 
kulutuksen kautta käyttökelvottomiksi käyneitä kalustoesineitä (25. 4. 1 266 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen 8. — 9. 12. 1956 järjestämien lentopallopäivien aiheut-
tamista 67 727 mk:n suuruisista valvonta-, siivous- yms. kustannuksista päätettiin olla 
perimättä korvausta yhdistykseltä (24. 1. 359 §). 

Hyvän Toveruuden Kilvan järjestämistä varten tarvittavan aineiston hankkimiseksi 
myönnettiin 300 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (10. 1. 196 §). 

Helsingin kansakoululaisten, neljän tytön ja neljän pojan, osallistumista varten kahden 
opettajan johdolla kansakoulujen talvikisoihin Joensuussa myönnettiin 40 000 mk em. 
määrärahoista (khn jsto 13. 2. 5 262 §). 

Suomenkielisen kansakoulun 100-vuotis juhlan järjestämistä varten myönnettiin 
samoista määrärahoista 150 000 mk (19. 9. 2 532 §). 

Taivallahden kansakoulun vihkiäisjuhlan järjestämistä varten myönnettiin 100 000 
mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (21.2. 
679 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä yht. 8 000 mk seppeleen laskemista varten 
kouluneuvos Matti Pesosen ja fil. tri Kaaperi Kivialhon haudalle (khn jsto 18. 12. 6 812 §, 
2. 5. 5 637 §). 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Ratakadun kansakoulun yksi vakinainen siivooja päätet-
tiin siirtää Käpylän uuteen ruotsinkieliseen kansakouluun ja palkata hänen tilalleen 
osaksi vuotta työsopimussuhteessa oleva siivooja (24. 1.352 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kanslia oikeutettiin teettämään eräällä viranhaltijal-
laan ylityötä kertomusvuonna enintään 400 tuntia (khn jsto 11. 9. 6 249 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan suo-
rittamaan Brändö Skolförening -nimiselle yhdistykselle Kulosaaren ruotsinkielisen kansa-
koulun oppilaiden ruokailusta 45 mk oppilasta kohden päivässä kertomusvuoden syys-
lukukauden alusta lukien toistaiseksi, käyttäen tarkoitukseen ao. määrärahoja (21. 11. 
3 175 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
15 000 mk esiliinojen hankkimista varten ruotsinkielisten kansakoulujen ruoanjakajille 
(11.4. 1 174 §). 

Käpylän ruotsinkielisen kansakoulun eräs virka-asunto määrättiin ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunnan esityksen mukaisesti (31.1. 460 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
285 000 mk Kruununhaan ruotsinkielisen kansakoulun työpajan tuuletuksen tehostamista 
tarkoittavien töiden suorittamista varten (28. 11.3 241 §). 

Kansakoululaisen Hans Nylundin holhoojalle päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista suorittaa 4 000 mk Vallilan ruotsinkielisessä kansakoulussa pojalta varas-
tettujen suksien korvauksena (khn jsto 13. 3. 5 391 §). 

Koululääkärit. Kaupunginhallitus päätti määrätä lääket. ja kir. tri Ester Selesteen 
tilapäisesti hoitamaan suomenkielisten kansakoulujen koululääkärin virkaa aikana 3.5. — 
15.6. ja 2.9. 1957 — 31.3. 1958 virkaan kuuluvilla palkkaeduilla. Samalla päätettiin 
lääkintöhallitukselta pyytää hyväksymistä em. virkamääräyksille (16. 5. 1 530 §, 29. 8. 
2 335 §, 19. 12. 3 507 §). 

Lääket. lis. Vappu Lehmus määrättiin 1.1. 1958 lukien toistaiseksi ja enintään 31. 3. 
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1958 saakka hoitamaan suomenkielisten kansakoulujen koululääkärin virkaa (19. 12. 
3 508 §). 

Vielä määrättiin koululääkäri lääket. ja kir. tri Matti Lahdensuu toimimaan I koulu-
lääkärinä aikana 1. 1. — 31.3. 1958, lääket. lis. Tony Järvinen määrättiin hoitamaan sa-
mana aikana I koululääkärin tehtäviä tämän estyneenä ollessa (19. 12. 3 514 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen koululääkärille, lääket. ja kir. tri Mikko Hirvensalolle 
myönnettiin pyynnöstä ero virastaan 31. 12. lukien (12. 12. 3 417 §). 

Lääkärintakkien hankkimista varten suomenkielisten kansakoulujen koululääkäreille 
myönnettiin 38 400 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (9. 5. 1 430 §). 

Lääket. lis. Lars Grönlund määrättiin hoitamaan ruotsinkielisten kansakoulujen avoin-
na olevaa koululääkärin virkaa 1.1. 1957 lukien kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin, 
korkeintaan kertomusvuoden loppuun (3. 1. 102 §). 

Koululääkärien neuvottelukokouksen sihteerin palkkio päätettiin kertomusvuonna 
suorittaa 2 400 mk:n suuruisena (10. 1. 190 §). 

Kansakoulujen silmäpoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti korottaa kansakoulujen 
silmäpoliklinikan lääkärin palkkion 1. 2. lukien 80 000 mk:ksi kuukaudessa sekä silmä-
poliklinikan vastaanottoapulaisen palkkion 24 000 mk:ksi kuukaudessa 1. 4. lukien, sillä 
ehdolla että palkkiot suoritetaan vain 9 kuukautta kestävän työkauden ajalta toistaiseksi 
ja kunnes tehtävien hoito järjestettäisiin toisin sekä sillä edellytyksellä, että silmäpolikli-
nikalla pidettäisiin samasta ajankohdasta lukien vastaanotto viitenä päivänä viikossa 
(21.3. 978 §, 4. 7. 2 014 §). 

Kansakoulujen korvapoliklinikka. Lääket. lis. Kaisu Jaakkola määrättiin 1.1. 1958 
lukien toistaiseksi ja kauintaan 31. 3. 1958 saakka hoitamaan kansakoulujen korvapoli-
klinikan II korvalääkärin palkkiovirkaa siihen kuuluvilla palkkaeduilla. Lääkintöhalli-
tukselta päätettiin pyytää suostumus mainitulle virkamääräykselle (19. 12. 3 509 §). 

Kansakoulujen kasvatusneuvolat. Kansak. op. Marja Auramaa määrättiin hoitamaan 
suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan koulupsykologin virkaa aikana 1 .4 .— 
15. 6. ja 2. 9. 1957 — 31. 3. 1958 palkkaeduilla, jotka määräytyvät 24. palkkaluokan mu-
kaan (28. 3. 1 049 §, 29. 8. 2 336 §, 19. 12. 3 510 §). 

Fil. kand. Seija Ketola määrättiin hoitamaan 25. palkkaluokkaan kuuluvaa koulu-
psykologin virkaa 1.1. 1958 lukien toistaiseksi ja kauintaan 31. 3. 1958 saakka (19. 12. 
3511 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen koulupsykologeille Olavi Ketoselle ja Hillevi Kivi-
luodolle päätettiin myöntää ero virastaan 15.3. ja 31. 12. lukien (14. 3. 930 §, 17. 10. 
2 802 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan avoinna olevaa psykiatrin virkaa 
määrättiin hoitamaan lääket. lis. Harriet Forsius 1.1. lukien toistaiseksi ja kunnes virka 
vakinaisesti täytettäisiin, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun (3. 1. 102 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 400 000 mk ruostumattomasta teräksestä valmistetun terapia-altaan, 30 l:n 
sähköboilerin, käsienpesualtaan ja pesupöydän hankkimista ja asentamista varten kansa-
koulujen kasvatusneuvolaan (4. 4. 1 117 §). 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työväenopistoissa maksettavat 
palkkiot 1. 9. lukien seuraaviksi: opintopiiritunti 650 mk, korjaustunti 450 mk, luento-
piiritunti 1 600 mk, laulukuoron ja orkesterin ohjaus 2 t. 2 200 mk, luento- tai lauluilta 
950 mk, puheet, alustukset ja esitelmät: alaraja 3 700 mk, yläraja 4 050 mk, luento 
(erikoisluento) 45 min., alaraja 4 600 mk, yläraja 5 200 mk, elo- ja varjokuvien näyttö, 
1 t 350 mk, ilmoittautumisten vastaanottajat, järjestysmies ja muut tilapäiset avustajat 
4 t 750 mk (19. 12. 3 506 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Aulis Blomstedtin laatimat, 22. 9. päivätyt 
pääpiirustukset suomenkielisen työväenopiston lisärakennuksen ja vanhan osan muutta-
mista varten sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa työpiirustuksia laadittaessa otta-
maan huomioon palolautakunnan esittämät huomautukset (9. 5. 1 427 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa ko. lisärakennusta varten asetetun suunnit-
telutoimikunnan tehtäväksi avustaa rakennusviraston talorakennusosastoa ja hankinta-
toimistoa em. rakennuksen kalustamisohjelmaa laadittaessa (17. 4. 1 250 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 7. 3. vahvistanut Tarvon opintorakennuksen 
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varsinaiseen opintotarkoitukseen käytetyn osuuden hankinta-arvoksi 1.2 83 mmk ja 
nykyarvoksi 2 mmk 1. 5. 1954 alkaen (4. 4. 1 122 §). 

Tarvon lentopallokentän kunnostamista varten myönnettiin 150 000 mk kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (21.3. 983 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1958 talousarvioehdotukseensa 3.8 5 
mmk:n suuruisen määrärahan talorakennusosaston 5. 9. 1956 päivättyjen luonnospiirus-
tusten mukaisen saunan rakentamiseksi Tarvon saareen suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
työväenopiston siellä olevien kesäkotien tarvetta varten. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että sauna sijoitetaan kaupunkimittausosaston laatiman karttapiirrokseen n:o 
1653/90 merkitylle paikalle sillä varauksella, että sekä tonttirajoihin että rakennusrajoi-
hin voidaan myöhemmin tehdä mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat vähäiset muu-
tokset (14. 8. 2 199 §). 

Merkittiin, että työväenopiston tontin louhinnassa suoritettujen räjäytysten yhtey-
dessä sinkoutuneiden kivien huolto virastolle aiheuttamia vahinkoja koskeva asia oli 
ilmoitettu asiamiestoimistolle mahdollisia toimenpiteitä varten (khn jsto 1.8. 6 083 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa asiamiestoimistoa valvomaan 6. 6. kuolleen maalari Antti 
Palomaan testamentin, jolla asianomainen oli määrännyt työväenopistolle puolet pankki-
talletuksistaan. Samalla yleisjaosto oli valtuuttanut kaup. lakim. Einar Cavoniuksen 
toimimaan mainitun kuolinpesän selvittelymiehenä ja oikeuttanut hänet toimittamaan 
perunkirjoituksen (khn jsto 26. 6. 5 987 §). 

Ammattiopetuslaitokset. Kaupunginhallitus päätti, että ammattiopetuslaitosten opet-
tajien perustuntipalkkiot, joiden mukaan ylituntipalkkiot määräytyvät, vahvistettiin 
1. 4. lukien seuraaviksi: 

Tietopuolisten aineiden opettajat: 
Korkeakoulututkinnon suorittaneet ja insinöörit 695 mk 
Voimistelunopettajat ja ladonnanluonnostelun opettaja 665 » 
Kansakoulun-, käsityön-, talous- ja ammattityönopettajat 590 » 

että ammattikurssien opettajien kokonaistuntipalkkiot vahvistetaan samasta ajankoh-
dasta lukien seuraaviksi: 

Diplomi-insinöörit ja heihin verrattavat 1 000 mk 
Insinöörit ja heihin verrattavat 790 » 
Teknikot, rakennusmestarit, käsityön- ja talousopettajat 650 » 
(8.8.2 161 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että milloin kaupungin ammattikouluissa poikkeuksel-
lisesti oli epäpäteviä opettajia, heille saatiin 1.1. 1957 lukien suorittaa palkkio, joka olisi 
10 % pienempi kuin päteville opettajille kulloinkin maksettavat perustuntipalkat (24. 1. 
348 §). 

Malmilla olevan alueen varaaminen ammattikoulua varten, ks. s. 242. 
Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin vuokraamaan Kansakoulukatu 3:ssa 

ammattikoulutalon VI kerroksessa oleva pieni luokkahuone Järvenpään Invaliidien Am-
mattihuoltolaitokselle ajaksi 14. 1. —1. 2. ja 25. 2. — 15. 3. Invaliidien Autokoulun oppi-
tuntien pitämistä varten kiinteistöviraston määrättävästä vuokrasta ja sillä ehdolla, että 
anoja korvaa kurssien pitämisestä koululle mahdollisesti aiheutuvat vahingot (21.2. 
681 §) sekä n. 50 m2:n suuruinen luokkahuone kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
ammatinvalinnanohjaustoimiston käyttöön ajaksi 24. 4. — 18. 6. tilitysvuokraa vastaa-
vasta 200 mk:n suuruisesta neliömetrivuokrasta kuukaudessa, johon sisältyy myös siivous, 
sillä ehdolla että ammatinvalinnanohjaustoimisto korvaa koululle mahdollisesti aiheutu-
neet vahingot (4. 4. 1 124 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luovuttamaan Alppikatu lrssä sijaitsevan ammatti-
koulutalon Vallininkadun ja I linjan kulmauksessa olevasta 2-kerroksisesta ja 3-kerroksi-
sesta kivirakennuksesta v:n 1957 ja 1958 vaihteessa valmistavan poikien ammattikoulun 
käytöstä vapautuvat tilat seuraavasti: 2- kerroksinen rakennus maalariammattikoululle 
kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta I kerroksen Vallininkadun puoleisessa päädyssä 
olevaa 3 huonetta ja II kerroksen pihan puoleisessa päädyssä olevaa 2 huoneen vahtimes-
tarin asuntoa. Koulun käyttöön tulee 530 m2. 

Lasinhiojakoululle, mikäli sellainen perustetaan, I kerroksen Vallininkadun puoleisesta 
päädystä 2 huonetta eteisineen, n. 60 m2, sekä n. 16 m2:n suuruinen huone yhteiskäyt-
töön sokeiden ääninauhakirjaston toimiston kanssa. 
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Laboratorioapulaiskoululle, mikäli sellainen perustetaan, vahtimestarin asunnoksi 
II kerroksessa oleva vahtimestarin asunto, n. 60 m2. 

3-kerroksinen rakennus: kultaseppäkoululle II kerros kokonaisuudessaan, eli n. 390 m2 

(koulun hallinnassa on sanotusta tilasta ennestään 144 m2). 
Suomen Hammaslääkäriliitolle sen suunnittelemaa hammasteknikkokoulua varten 

III kerroksesta 5 huonetta käytävä- ja WC-tiloineen, eli n. 182 m2. 
Optikkokoululle III kerroksesta n. 60 m2 käsittävä 2 huonetta (opettajainhuone ja sen 

viereinen luokkahuone) käytävä- ja WC-tiloineen. Voimistelusali jää edelleen kansakoulun 
käyttöön. 

Laboratorioapulaiskoululle I kerros kokonaisuudessaan, eli n. 319 m2. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että muille kuin kaupungin omille ammattikouluille 

edellä olevan mukaan vuokrattavien tilojen vuokra on 400 mk/m2:ltä kuukaudessa sitten, 
kun huonetilat on kunnostettu. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa laatimaan suunnitel-
man huonetiloissa ennen niiden käyttöön ottamista tarvittavista muutos- ja korjaustöistä 
ja tekemään niitä varten tarvittavasta määrärahasta erillisen esityksen (4. 12. 3 326 §). 

Kirjapainokoulun kevätlukukausi päätettiin aloittaa 7. 1. (10. 1. 200 §). 
Kähertäjäkoulun huonetilat päätettiin erinäisin ehdoin luovuttaa kertomusvuoden ai-

kana seuraavien yhdistysten käyttöön: Helsingin Marcel-Klubin ja Suomen Kähertäjäin 
Liiton Helsingin osaston käyttöön joka toinen keskiviikkoilta (28. 2. 758 §); Helsingin Par-
turi- ja Kampaamotyöntekijäin Yhdistyksen käyttöön sunnuntaisin (17. 4. 1 242 §); Liike-
työntekijäin Liiton käyttöön kähertäjätyöntekijäin pohjoismaisen viikon yhteydessä 
19. — 24. 8. pidettävien ammattikurssien järjestämistä varten (khn jsto 14. 8. 6 146 §); 
Suomen Kärhertäjäin Liiton Helsingin osaston käyttöön iltaisin 19. — 21. 8. välisenä ai-
kana kampaajille pidettävän iltakurssin järjestämistä varten (khn jsto 14. 8. 6 147 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ammattiopetuslaitosten johtokunnan toimenpi-
teen, jolla se oli määrännyt kähertäjäkoulun kevätlukukauden aloitettavaksi 10. 1. 
(10. 1. 200 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu. Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 165 000 mk rehtorinpalkkion suorittamista varten 
valmistavan poikien ammattikoulun rehtorille Mikko Rusamalle v:lta 1956. Kertomus-
vuoden vastaava palkkio saatiin suorittaa koulun määrärahoista Palkkiot (12. 12. 3 415 §). 

Valmistavaa poikien ja tyttöjen ammattikoulua varten päätettiin 1. 9. lukien syys-
lukukauden ajaksi palkata 20. palkkaluokkaan kuuluva puolipäivätyössä oleva tp. ter-
veyssisar, jonka palkkauksen suorittamista varten myönnettiin 98 600 mk kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista (1. 8. 2 104 §). 

Sen jälkeen kun lääninoikeus 3. 12. oli kunnallislain 175 ja 178 §:n nojalla kumonnut 
kaupunginhallituksen päätöksen, joka koski ammattityönop. Pentti Seimolan ikälisiä, ja 
palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi, kaupunginhallitus päätti antaa asiamiestoimis-
ton tehtäväksi hakea korkeimmassa hallinto-oikeudessa muutosta ko. päätökseen sillä 
perusteella, että virkasäännön 25 §:n 3 mom:n mukaan kaupunginhallituksella on oikeus 
harkintansa perusteella päättää, lasketaanko viranhaltijalle hyväksi ikälisää määrättäessä 
ko. momentissa mainittu palvelus (19. 12. 3 515 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää valmistavan poikien ammattikoulun siivouksen 1.6. 
lukien kiinteistöviraston talo-osastolta ko. koulun hoidettavaksi sekä oikeuttaa ammatti-
koulun palkkaamaan sanotusta ajankohdasta lukien 14 työsopimussuhteessa olevaa siivoo-
jaa 7. palkkaluokan kuukausipalkkaa vastaavalla palkalla sekä neljä osapäivätyössä, työ-
sopimussuhteessa olevaa ruoanjakajaa em. palkkaluokkaa vastaavalla ja päivittäisen työ-
ajan mukaan lasketulla kuukausipalkalla. Palkkojen maksamiseen saatiin käyttää kou-
lun määrärahoja Muut palkkamenot (9. 5. 1 432 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun kurssimaksut vahvistettiin 1 .9 . lukien seuraa-
viksi: 1—50 tunnin kurssi 1 000 mk, 51—100 tunnin kurssi 1 500 mk, 101—150 tunnin 
kurssi 2 000 mk ja 151—tunnin kurssi 2 500 mk (4. 7. 2 006 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan jakamaan 
valmistavan poikien ammattikoulun neljä ruotsinkielistä luokkaa tietopuolisissa ammatti-
aineissa kahdeksi oppilasryhmäksi sekä ins. Paul Blomqvistin ylittämään kertomusvuoden 
kevätlukukauden aikana kaksi tuntia ylituntien sallittua enimmäismäärää. Samalla kau-
punginhallitus kehotti ammattiopetuslaitosten johtokuntaa harkitsemaan, olisiko kokonai-
Kunnall.kert. 1957, I osa 15 
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suuden kannalta tarkoituksenmukaista vastaisuudessa ottaa ko. kouluun oppilaita sellai-
sille ammattialoille, joille alunperin saatiin niin pieni oppilasmäärä, että ryhmä viimeistään 
toisena opiskeluvuonna käsittää vähemmän kuin 10 oppilasta (7. 3. 832 §). 

Valmistavaan poikien ammattikouluun päätettiin perustaa III luokkia seuraavasti: 
metallityöosastolle 4, autotyöosastolle 1, sähkötyöosastolle 2 ja puutyöosastolle 1. Luokat 
saatiin perustaa 1. 9. alkaen ja saatiin ne pitää toiminnassa siihen saakka kunnes uusi am-
mattikoululaki, koulun uusi ohjesääntö sekä opetusohjelma lopullisesti hyväksyttäisiin. 
Samalla olisi lakkautettava harjoittelijaluokat eikä uutta opettajatyövoimaa saanut ko. 
luokkia varten palkata (22. 8. 2 241 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valmistavan poikien ammattikoulun III luokkien oppi-
laille jaettaisiin palkinto- ja ahkeruusrahoja siten, että niiden enimmäismäärä oppilasta 
kohden olisi 20 000 mk ja että jakamisen suorittaisi koulun opettajakunta (14. 11.3 077 §, 
21. 11. 3 176 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun kevätlukukausi päätettiin aloittaa 8. 1. (10. 1. 
200 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli 2. 4. hyväksynyt valmista-
van poikien ammattikoulun C-rakennuksen pääpiirustukset n:o 1—15, työpiirustuksen 
n:o 23, työselityksen, huoneselityksen ja kustannusarvion, sillä ehdolla että rakennus-
hallituksen 18. 2. antamassa lausunnossa esitetyt huomautukset otettaisiin huomioon. 
Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1956 (ks. s. 217) hyväksymiään prof. Eke-
lundin laatimia ko. ammattikoulut aion pääpiirustuksia ja työselityksiä rakennushallituk-
sen vaatimusten mukaan siten, että kattoikkunat poistettaisiin suunnitelmista kokonaan, 
että katon kattamisaineeksi käytettäisiin galvanoitua levyä ja että lattianpäällysteiksi 
valittaisiin mahdollisimman harvoja, tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia päällysteitä 
(2.5. 1 378 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 1.3 mmk öljy- ja kaasupullo varaston rakentamista varten koulun B-rakennuk-
seen siten, että öljy varastohuone varustettaisiin ilmanvaihdolla ja että sen rakentamisessa 
noudatettaisiin tulenaroista nesteistä annetun asetuksen sekä kauppa- ja teollisuusminis-
teriön antaman päätöksen mukaisia määräyksiä (31. 10. 2 912 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esitettyä yhden luokkahuoneen vuokraamista 
Helsingin Autovaraosamiehet -nimisen yhdistyksen käyttöön yleisjaosto päätti ilmoittaa 
käsityksenään, että mikäli huoneita vuokrattaisiin vastaavanlaisille yhdistyksille tai jär-
jestöille ko. tarkoituksia varten, olisi niistä perittävä käypä vuokra, jolloin asiasta päättä-
misen katsottiin kuuluvan johtokunnan toimivaltaan (khn jsto 6. 11. 6 577 §). 

Yleisjaosto oikeutti valmistavan poikien ammattikoulun käyttämään kuljetuksiinsa 
Suomen Ammattikoulujen Urheiluliiton Tukisäätiön pakettiautoa 30 mk:n kilometrimak-
sua vastaan ja sillä ehdolla, että kuljettajana toimivalle henkilölle ei suoritettaisi eri kor-
vausta eikä hänelle ajon ajaksi palkattaisi sijaista (khn jsto 27. 11. 6 706 §). 

Merkittiin tiedoksi valmistavassa poikien ammattikoulussa 24.—25. 1. välisenä aikana 
tapahtuneesta varkaudesta tehty ilmoitus (khn jsto 6. 2. 5 229 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin yht. 106 000 mk voim.opett. Leo Ahosen käytettäväksi ammattikoulujen 20 oppi-
laan osallistumista varten Suomen Ammattikoulujen Urheiluliiton talvimestaruuskilpai-
luihin Mikkelissä ja kahden opettajan sekä 14 valmistavan poikien ja 8 valmistavan tyttö-
jen ammattikoulun oppilaan osallistumista varten Valkeakoskella järjestettyihin ammatti-
koulujen välisiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin (7. 3. 828 §, khn jsto 25. 9. 6 340 §). 

Valmistavaan tyttöjen ammattikouluun päätettiin 1. 9. lukien toistaiseksi palkata 21. 
palkkaluokkaan kuuluva tp. talousopettaja, jonka palkka, enintään 207 211 mk, saatiin 
suorittaa koulun määrärahoista Muut palkkamenot (8. 8. 2 158 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan perustamaan 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun pukuompeluosastolle 3-vuotisen takkiompelu- ja 
2-vuotisen modistilinjan, joiden oppilaiksi saatiin ottaa 8 luokkaa kansakoulua käyneitä 
tyttöjä. Mainittuja luokkia varten saatiin kouluun palkata 21. palkkaluokkaan kuuluva 
tp. takkiompelunopettaja ja samaan palkkaluokkaan kuuluva tp. modistityönopettaja 
1.9. alkaen toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun. Palkat, yhteensä enintään 
414 400 mk, saatiin suorittaa koulun määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (8. 8. 2 165 §). 

Vielä päätettiin kouluun perustaa uusi ompeluluokka toistaiseksi ja enintään siihen 
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asti, kunnes uusi ammattioppilaitoslaki, koulun uusi ohjesääntö ja opetusohjelma olisivat 
tulleet hyväksytyiksi. Ko. luokkaa varten saatiin palkata 21. palkkaluokkaan kuuluva tp. 
pukuompelunopettaja 1. 9. lukien toistaiseksi ja korkeintaan kertomusvuoden loppuun. 
Palkka, enintään 207 800 mk, saatiin suorittaa koulun ao. määrärahoista (8. 8. 2 164 §). 

Lukuvuonna 1957/58 päätettiin valmistavassa tyttöjen ammattikoulussa ylläpitää 
pukuompeluosastolla kahta ja talousosastolla yhtä III luokkaa. Ajaksi 1.8.—31.12. pal-
kattavan pukuompeluosaston opettajan palkkaamista varten myönnettiin 259 000 mk kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista (4. 7. 2 003 §). 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun kurssimaksut vahvistettiin 1. 1. 1958 alkaen 
seuraaviksi: ompelukurssi, 48 t, 1 000 mk; trikookurssi, 28 t, 500 mk; ruoanlaiton perus-
kurssi, 48 t, 1 000 mk ja ruoanlaiton jatkokurssi, 32 t, 750 mk (4. 12. 3 321 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ammattiopetuslaitosten johtokunnan toimenpi-
teen, jolla valmistavan tyttöjen ammattikoulun kertomusvuoden kevätlukukausi oli mää-
rätty alkamaan 7. 1. (10. 1.200 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli hyväksynyt valmistavassa 
tyttöjen ammattikoulussa kertomusvuoden kevätlukukaudella toimeenpantujen puku-
ompelun peruskurssien n:o 1—5, koruompelun peruskurssin n:o 6, trikoovaatteiden om-
pelukurssien n:o 7—9 ja modistialan peruskurssin n:o 10 toimintaselostukset. Samalla oli 
kurssien hyväksyttyjen menojen valtionavustuksen perustaksi vahvistettu 251 810 mk, 
mistä määrästä valtionavustus oli 163 675 mk (29. 8. 2 338 §). 

Kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan 24 175 mk eräiden elokuussa 
1953 maksamatta jääneiden harjoittelijapalkkioiden suorittamista varten (13. 6. 1 839 §). 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun luokkahuoneita päätettiin korvauksetta ja eri-
näisin ehdoin luovuttaa seuraaviin tarkoituksiin: pukuompelualan mestarikirjalautakun-
nan käyttöön mestaritutkintoon osallistuvien työhuoneeksi (7.3. 829 §); Suomen Erikois-
optikkojen Liiton käyttöön optikkojen jatkokurssin toimeenpanemista varten (7. 3. 
835 §); trikooteollisuuden koulutuskomitean käyttöön iltapäivisin yhteensä seitsemän päi-
vän aikana (23. 5. 1 573 §). 

Ammattioppilaslautakunta oikeutettiin palkkaamaan tp. toimistoapulainen 1.4. lukien 
toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes viran uudelleenjärjestely on toteutettu, kuitenkin 
kauintaan kertomusvuoden loppuun. Palkka saatiin suorittaa 7. palkkaluokan mukaisesti 
20. 3. lakkautetun toimistoapulaisen viran säästyneestä palkasta. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti, että em. toimistoapulaisen työaika oli vahvistettava puolipäivätyötä vastaa-
vaksi ja että ammattioppilaslautakunnan oli ilmoitettava kaupunginhallitukselle ne ajat, 
jolloin ko. viranhaltijan oli oltava yleisön tavattavissa (21. 3. 984 §, 10. 10. 2 736 §). 

Kotitalouslautakunta. Merkittiin tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitus kodinhoidon-
opettaja Aira Ojalan suorittamasta kavalluksesta sekä kaupunginreviisorin ilmoitus kaval-
lettujen määrien perimisestä (16. 5. 1 506 §, 7. 11. 3 001 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 230 000 mk Käärmetalossa Mäkelänkatu 86 sijaitsevan opetus- ja perhepesulan hen-
kilökunnan eräiden huoltotilojen kunnostamista varten (27. 6. 1 938 §); 220 000 mk Kar-
hulinnassa sijaitsevan opetus- ja perhepesulan kuumamankelin asennustyötä sekä hen-
kilökunnan suihkuhuoneen järjestämistä varten (27. 6. 1 939 §). 

Talousopettaja Minna Koivistolle päätettiin 20 000 mk:n hinnasta myydä opetuskeit-
tiölle kuuluva kalusto kotitalouslautakunnan ehdotuksen mukaisesti (khn jsto 18.9. 
6 302 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla kotitalouslautakunta oli myynyt 
2 000 mk:n hinnasta Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistykselle Kotitalouskerholas-
sa, Mäkelänkatu 45 olevan kerhohuoneiston käyttökelvottomat ja poistettaviksi hyväksy-
tyt 10 pöytää ja 50 rikkinäistä jakkaraa (khn jsto 12. 6. 5 884 §). 

Suurten ikäluokkien kaupungille aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen, ks. s. 209'. 
Avustukset. Samfundet Svenska Medborgarhögskolan -nimiselle säätiölle päätettiin 

yhdellä kertaa suorittaa kertomusvuodeksi myönnetty avustus 484 000 mk. Avustus 
päätettiin suorittaa sillä ehdolla, että sen puolesta määrästä perittäisiin 8 %:n vuotuinen 
korko 1.7. saakka (3. 1.99 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että opetustoimen pääluokkaan Ranskalaisen Koulun Ystä-
vät -nimistä yhdistystä varten merkitty avustus saatiin suorittaa yhdistykselle Helsingin 
Ranskalaisen Alkeiskoulun toiminnan tukemiseen käytettäväksi kaupungin avustusten 
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maksattamista koskevien kaupunginhallituksen yleisten ohjeiden mukaisesti (2. 5. 
1 374 §). 

Lastentarhat. Kaupunkiliittoa päätettiin pyytää ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, 
että sosiaaliministeriön 12. 4. lastentarhanopettajien ja -johtajien palkkauksesta antamat 
ohjeet tarkistettaisiin siten, että valtionapu em. palkkojen osalta myönnettäisiin todellis-
ten palkkakustannusten mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lasten-
tarhain lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginhallitukselle hyvissä ajoin lähetet-
täisiin sosiaaliministeriön mainituissa ohjeissa tarkoitetut selvitykset ministeriölle edelleen 
toimitettavaksi (17. 4. 1 236 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli em. asiaa koskevalla kirjelmällään ilmoit-
tanut pitävänsä edelleenkin oikeudenmukaisempana 12. 4. päivätyssä yleiskirjeessään an-
tamiaan määräyksiä, koska palkat ja palkkiot ovat viime aikoina osoittaneet oireita jat-
kuvaan kohoamiseen (4. 9. 2 395 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan yht. 610 820 mk tp. las-
tenseimen johtajan palkkaamista varten lastentarhain lautakunnan alaisiin laitoksiin 
1.8.—31.12. väliseksi ajaksi 20. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla (27.6. 1 933 §) 
ja 11. palkkaluokkaan kuuluvan tp. lastenhoitajan palkkaamista varten Hakaniemen las-
tenseimeen (17. 1. 277 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastentarhain lautakunnan siirtämään tarkkailu-
lastentarha Vanamon tavallisen puolipäiväosaston ja yhden lastentarhanopettajan kerto-
musvuoden syyskuun alusta uuteen toimipaikkaan. Lastentarha Vanamon tarkkailuosas-
ton toiminta olisi järjestettävä siten, että se edelleenkin toimisi 25 lapsen suuruisena, kol-
meen 8—10 lapsen ryhmään jakaantuneena tarkkailulastentarhana, jonka ryhmistä yksi 
olisi kokopäiväryhmä ja kaksi puolipäiväryhmää. Järjestelyn edellytyksenä olisi kuiten-
kin, että sosiaaliministeriö edelleenkin myöntäisi Vanamon toimintaa varten lainmukaisen 
valtionavun (29. 8. 2 326 §). 

Myöhemmin merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 31. 8. suostunut uudelleen-
järjestelyyn sekä myöntänyt tarkkailulastentarha Vanamolle lain mukaisen valtionavun, 
sillä edellytyksellä, että lastentarhassa olisi lain edellyttämä lapsimäärä, eli vähintään 
25 lasta (4. 9. 2 401 §). 

Henkilökunnalta, joka on oikeutettu nauttimaan lapsille valmistettua ruokaa, päätet-
tiin 1.1. alkaen periä tilapäisestä aterioinnista 50 mk päivällisestä ja 25 mk aamiaisesta 
(17. 1. 274 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä eräiden lastentarhain viranhaltijain virka-asunnot 
lastentarhain lautakunnan esityksen mukaisesti (16.5. 1 503 §, 26.9. 2 565 §, 28. 11. 
3 224 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli hylännyt kaupungin tekemän lastensei-
mien ja koululasten päiväkotien valtionapua koskevan anomuksen (16. 5. 1 505 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen, ks. s. 235. 
Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-

nettiin 190 000 mk Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmauksen kunnostamista varten las-
tentarha Rauhalan ulkoilupaikaksi (14. 2. 596 §); 1.08 mmk Pakilan lastentarha-alueen 
aitaamista varten panssariverkkoaidalla (1.8. 2 088 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Oulunkylän lastentarharakennusta varten 
merkittyä määrärahaa enintään 5 mmk ko. töiden loppuun suorittamista varten (25. 4. 
1 283 §, 14. 8. 2 191 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa lastentar-
hain lautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan kanssa asemakaavoituksen yhteydessä 
yksityiskohtaisesti tutkimaan kaupungin toimesta rakennettavien lastentarha- ja lasten-
seimirakennusten sijoittamista samassa suhteessa eri kaupunkialueille ottaen tällöin huo-
mioon, että uusille asutusalueille asemakaavaa laadittaessa olisi varattava omat tontit tai 
yleisten rakennusten yhteyteen rakennettavat huoneistot lastentarhoja ja -seimiä varten. 
Mainittua tilaa olisi varattava n. 2 %:lle alueen asukasmäärästä. Ko. alueiden suurempiin 
puistoihin olisi myös varattava paikat mahdollisesti myöhemmin sijoitettavia laitoksia 
varten siten, että päästäisiin hoitopaikkamäärään, joka vastaisi 3 % asukasmäärästä 
(12. 9. 2 435 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei lastentarhain lautakunnan esitys periaatepäätöksen 
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tekemisestä eräiden uusien lastentarhojen perustamiseksi antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin, että Puistolassa olevalla tilalla RN:o 7240 varattaisiin tilaa myös lastentar-
haa ja -seimeä varten sekä että lastentarhain lautakuntaa kehotettaisiin tekemään kau-
punginhallitukselle yksityiskohtainen ehdotus lastentarhan ja -seimen perustamisesta 
Puistolaan ja Etelä-Kaarelaan sen jälkeen kun ko. laitosten huoneistokysymys olisi rat-
kaistu sekä esittämään samalla uusia laitoksia varten tarvittavan määrärahatarpeen 
(7. 11. 3 000 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa koulurakennuskomiteaa varaamaan Puis-
tolassa olevalle kansakoulutontille RN:o 7 240 ja Etelä-Kaarelassa tontille n:o 1 korttelissa 
n:o 33125 suunniteltuihin koulurakennuksiin kumpaankin n. 550 m2:n tilat lastentarhaa 
ja -seimeä varten (17. 10. 2 793 §). 

Talossa Hämeentie 85—89 olevan lastenseimihuoneiston ostaminen, ks. s. 240. 
Itä-Herttoniemen lastentarha- ja neuvolarakennuksen rakentaminen, ks. s. 242. 
Etu-Töölön lastentarhan ja -seimen sijoituspaikka, ks. s. 76, 243. 
Lauttasaaren uusi lastentarhahuoneisto, ks. s. 240. 
Tontin varaaminen Etelä-Kaarelasta lastentarhaa ja -seimeä varten, ks. s. 242. 
Yleisjaosto päätti, että Göteborgs Förskoleseminarium-nimisen lastentarhaseminaarin 

oppilaille saatiin tarjota korvauksetta lasten keittoruokaa oppilaiden vieraillessa 6.—7. 5. 
kaupungin lastentarhoissa (khn jsto 8. 5. 5 676 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti myöntää 5 100 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan ilmaisen keittoruoan tarjoamista varten kerran päivässä kolmena päi-
vänä Örebro Förskoleseminarium -nimisen lastentarhaseminaarin täällä vieraileville oppi-
laille ja opettajille (khn jsto 16. 10. 6 465 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lastentarhain opettajat olivat 31. 1. valinneet edustajakseen 
lastentarhain lautakuntaan lastentarhanjoht. Brita Schierin ja varalle lastentarhanopett. 
Maire Aholan (21. 2. 670 §). 

Leikkikenttätoiminta. Kaupunginhallitus päätti kehottaa lastentarhain lautakuntaa 
tehdessään esityksiä henkilökunnan palkkaamisesta leikkikenttä- ja puistoleikkikenttä-
toimintaa varten noudattamaan seuraavia yleisiä periaatteita: 

1) toiminta-aikana tulee leikkikentillä yleensä olla saapuvilla kaksi leikinohjaajaa; 
2) kokovuotisilla leikkikentillä, joilla lasten päivittäinen keskimääräinen, voimassa 

olevan laskutavan mukainen lukumäärä on yli 600, henkilökunta vahvistetaan neljäksi 
leikinohjaajaksi, minkä ohella 5 kk:n aikana vuodessa tulee olla käytettävissä tarvittava 
aputyövoima; 

3) kokovuotisilla leikkikentillä, joilla lasten mainittu päivittäinen keskimääräinen 
lukumäärä on yli 400 mutta ei yli 600 lasta, henkilökunta vahvistetaan neljäksi leikin-
ohjaajaksi; 

4) kokovuotisilla leikkikentillä, joilla lasten sanottu päivittäinen keskimääräinen luku-
määrä on alle 400, henkilökunta vahvistetaan kolmeksi leikinohjaajaksi, minkä ohella tu-
lee olla käytettävissä mahdollisesti tarvittava aputyövoima; 

5) niillä leikkikentillä, jotka on valaistu ja joiden henkilökuntaan kuuluu neljä leikin-
ohjaajaa, on päivittäinen toiminta-aika klo 9—18 ja niillä leikkikentillä, joilla on kolme 
leikinohjaajaa, klo 9—17. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lastentarhain lautakuntaa 
kokeilemaan lasten päivittäistä keskimääräistä lukumäärää laskettaessa myös sellaista 

menettelyä, että vähintään kerran viikossa ennakolta ilmoittamattomana aikana sekä eri 
ajankohtina todetaan kentällä olevien lasten todellinen lukumäärä, jota käytetään perus-
teena keskimäärää laskettaessa. Sen jälkeen, kun esitetystä laskumenettelystä on saatu 
riittävästi kokemuksia, kehotetaan lautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityk-
sensä siitä, mitä muutoksia edellä leikkikenttien henkilökunnan vahvuudesta annettuihin 
ohjeisiin olisi tämän johdosta tehtävä, 

määräämään leikinohjaajien työohjeita vahvistaessaan näiden työajan 35 tunniksi vii-
kossa, mistä ajasta vastaavan leikinohjaajan on käytettävä kentällä tapahtuvaan työs-
kentelyyn vähintään 5 tuntia päivässä sekä muiden leikinohjaajien vähintään 5% tuntia 
päivässä kuitenkin siten, että lauantaisin työaika on tuntia lyhyempi. Tämän määrätyn 
työajan lisäksi leikinohjaajat ovat velvolliset suorittamaan tarvittavat kotikäynnit. Niistä 
työtunneista, jotka käytetään muuhun kuin leikkikentällä tapahtuvaan toimintaan, on 
asianomaisten pidettävä työkirjaa erikseen määrättävällä tavalla, 
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selvittämään ja esittämään aikanaan kaupunginhallitukselle, mitä muutoksia lasten-
tarhain lautakunnan ohjesääntöön olisi kesäleikkitoiminnan osalta ehkä tehtävä (11.4. 
1 162 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei järjestelytoimiston kesäleikkitoimintaa koskevasta 
tutkimuksesta laatima selostus antanut toistaiseksi aihetta toimenpiteisiin siltä osalta, 
joka koski lastentarhanopettajien sijoittamista kesäleikkikentille ja ilmaisen aterian 
tarjoamisen lopettamista (11.4. 1 170 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Punkaharjuntien Vallilan leikkikenttään rajoittu-
va osa saatiin toistaiseksi liittää mainittuun leikkikenttään. Yleisten töiden lautakunnan 
oli aikanaan tehtävä eri esitys tarvittavasta määrärahasta (4. 12. 3 306 §). 

Lahjoitusrahastojen korkotulojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, ettei C. F. Ekholmin, 
Richard Heimbergerin, K. H. Renlundin, V. von Wrightin ja Gustaf Pauligin lahjoitus-
rahastojen korkovaroista jaettaisi kertomusvuonna avustuksia (7. 3. 831, 840, 841 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Yleis jaosto päätti myöntää kirjastonjoht. Uuno Saarniolle vuosi-
loman v:n 1956 jäljellä olevasta vuosilomasta ajaksi 11.2. — 16. 2. sekä määrätä hänen 
vuosilomasijaisensa (khn jsto 13. 2. 5 260 §). 

Kaupunginhallitus päätti kohtuussyistä vapauttaa kaupunginkirjaston kultaajan 
Kauko Simosen suorittamasta takaisin hänelle perusteettomasti ajalta 5. 8. 1955 — 30. 6. 
1956 maksettua sairausloma-ajan palkkaa 305 272 mk (3. 1. 103 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei revisioviraston esitys, joka koski kirjahankintoja, anta-
nut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että hankintatoimistoa kehotettiin jatkamaan 
neuvotteluja vuosialennuksen saamiseksi. Kirjastolautakuntaa ja hankintatoimistoa ke-
hotettiin hoitamaan kaupungin kirjahankinnat kirjastolautakunnan esittämällä tavalla 
(22. 8. 2 243 §). 

Pääkirjaston musiikkikerhoa varten päätettiin hankkia High-Fidelity-äänilevysoittaja 
käyttäen tarkoitukseen kaluston hankintamäärärahoista enintään 65 000 mk sillä edelly-
tyksellä, että muita kertomusvuoden kaluston hankintoja vastaavasti supistettaisiin 
(4.7. 2 012 §). 

Kirjastolautakunta oikeutettiin perustamaan kaupunginkirjaston yhteyteen kirjeen-
vaihtokerho, jonka johtajalle saatiin maksaa 1 000 mk:n palkkio kokoukselta ja esitelmöit-
sijöille 1 500 mk kerralta. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastolautakun-
nan ylittämään määrärahojaan Muut palkkamenot enintään 25 000 mk sanottujen palk-
kioiden suorittamista varten kertomusvuonna (17. 4. 1 240 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että pääkirjaston sanomalehtisali pidettäisiin suljettuna 
pääkirjaston siipirakennuksen rakennustöiden aikana. Samalla kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa kirjastolautakunnan vuokraamaan väestönsuojelutoimistolta 1.11. lukien tois-
taiseksi Korkeavuorenkadun väestönsuojasta 62 m2:n suuruisen tilan, jonka vuokran 
maksamista varten saatiin kertomusvuonna käyttää enintään 22 940 mk ao. määrärahois-
ta (14. 11. 3 080 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
60 400 mk Herttoniemen uuden sivukirjaston valopisteiden lisäämisestä johtuneiden kus-
tannusten suorittamista varten (21. 2. 675 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunkiliiton toimenpidettä siihen nähden, että 
vireillä olevassa kuntien kirjastoja koskevan lainsäädännön uudistamisessa otettaisiin 
huomioon myös kirjastojen valtionapujen korotus (14. 2. 600 §). Merkittiin tiedoksi, että 
Kaupunkiliiton hallitus oli katsonut, ettei asia antanut aihetta toimenpiteisiin (2. 5. 
1 372 §). 

Kaupunginkirjastoon päätettiin ostaa Paragon Oy:ltä painokone kirjasimineen enin-
tään 95 000 mk:n hinnasta. Tarkoitukseen saatiin käyttää ao. kaluston hankintamäärä-
rahoja muita ko. tililtä maksettavia hankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 11.9. 
6 250 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusviraston talorakennusosaston 21. 5. päi-
vätyt Porolahden kansakoulurakennukseen liittyvän kirjastorakennuksen pääpiirustuk-
set sillä ehdolla, että kellarikerroksen kerhohuoneet järjestettäisiin siten, että ne täyttäisi-
vät työhuoneelle asetettavat vaatimukset (4. 7. 2 005 §). 
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Etu-Töölön sivukirjaston sijoittaminen, ks. s. 243. 
Toukolan sivukirjastossa sattuneita yht. 2 526 mk:n suuruisia kassavajauksia koskeva 

ilmoitus merkittiin tiedoksi (khn jsto 13. 2. 5 261 §). 
Yleisjaosto päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla valtion kirjastotoimiston johtajan 

Mauno Kannisen haudalle oli kirjastolautakunnan puolesta laskettu seppele. Seppeleen 
hinta 3 500 mk saatiin suorittaa kaupunginkirjaston tarverahoista (khn jsto 6. 2. 5 225 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginmuseon talonmies-vahtimestarin korotetut sunnuntai-
työkorvaukset ajalta 1.8. — 31. 12., enintään 1 550 mk, saatiin suorittaa kaupungin-
museon ao. määrärahoista (6. 6. 1 725 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 1.11 mmk eräiden huone-
kalujen ja sisustusesineiden ostamista varten. Mainittu irtaimisto luovutettaisiin kaupun-
ginmuseon hallintaan siksi, kunnes se tarvittaisiin kaupungin edustushuoneistoa varten 
(3. 1. 109 §). 

Kaupunginmuseon valaisimien asennuksesta aiheutuneen loppulaskun maksamista 
varten myönnettiin 104 699 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista (17. 1. 282 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli päättänyt vuokrata kaupunginmuseon 
työ- ja varastotiloja varten 374 m2:n suuruisen eristetyn varastotilan kertomusvuonna 
valmistuneesta talosta Jääkärinkatu 8 (22. 8. 2 236 §). 

Suomen Rakennustaiteen Museon avustaminen. V:n 1956 talousarvioon kuuluvista 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Suomen Rakennustaiteen 
Museo -nimiselle säätiölle 250 000 mk:n avustus helsinkiläisarkkitehtuurin valokuvautta-
mista varten v. 1957—1958 sillä ehdolla, että avustuksen saaja on yhteydessä kaupungin-
museoon kaksinkertaisen valokuvaamisen välttämiseksi, että otettavista kuvista luovute-
taan vähintään 11 x 17 sm:n suuruiset jäljennökset asiatietöineen ja arkistointinumeroi-
neen kaupunginmuseolle sekä että kaupunki saa kuviin vapaan jäljennös- ja julkaisu-
oikeuden (3. 1. 52 §). 

Musiikkilautakunnan sihteerinpalkkio vahvistettiin 12 000 mk:ksi kuukaudessa 1. 1. 
1958 alkaen (8.8. 2 163 §). 

Kaupunginorkesteriin päätettiin 1. 10. lukien ja enintään kertomusvuoden loppuun 
palkata II harpunsoittaja 23. palkkaluokan mukaisella palkalla. Kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myönnettiin 171 600 mk ko. palkan maksamista varten (4.9. 
2 408 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä musiikkilautakunnan 24. 9. tekemän alistetun 
päätöksen siten muutettuna, että harpputait. Marita Keinonen määrätään hoitamaan 
avoinna olevaa I harpunsoittajan virkaa 15. 9. lukien, kunnes virka täytettäisiin, kauin-
taan kuitenkin 6 kk:n ajaksi tavanmukaisin ehdoin (3. 10. 2 628 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että fil.maist. Eino Rautavaaralle saatiin aikana 1. 1.— 
31. 3. maksaa 4 000 mk:n palkkio kultakin kaupunginorkesterin konsertissa suoritetulta 
ohjelmaselostukselta (28. 2. 760 §, 11.4. 1 175 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkio päätettiin 1. 4. lukien korottaa 15 000 
mk:ksi kuukaudessa. Palkkion korottamisen aiheuttamasta tilinylityksestä oli tehtävä 
kaupunginhallitukselle eri esitys (4. 7. 2 010 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa musiikkilautakunnan järjestämään kaupungin-
orkesterin oopperassa suorittamasta työstä aiheutuneiden sunnuntai- ja ylityökorvauksien 
maksamisen siten, että korvaukset laskettaisiin kaupunginorkesterin toimistossa ja suori-
tettaisiin sieltä orkesterin jäsenille, sen jälkeen kun Suomen Kansallisoopperan Säätiö 
olisi asettanut tarvittavat varat kaupungin käytettäväksi. Rahatoimiston tuli ko. varojen 
maksattamisen jälkeen suorittaa kaupunginorkesterille tarvittavat kassavarat, avata 
kirjanpidossaan aputili, jolle kirjattaisiin menoiksi paitsi palkkioita myös palkkioista toi-
mitetut veronpidätykset ja Suomen Kansallisoopperan Säätiön etukäteen maksettavat 
työnantajan kansaneläke- ja lapsilisämaksut, sitten kun ne oli suoritettu lääninkonttorille 
(14. 3. 926 §). 

Yleisjaosto päätti valtioneuvostolle esittää, että director musices arvonimi myönnet-
täisiin eräille kaupunginorkesterin jäsenille. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijo-
nan Ritarikunnille päätettiin myös esittää ao. kunniamerkin myöntämistä eräille kaupun-
ginorkesterin jäsenille (khn jsto 5. 6. 5 837 §). 
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Kaupunginorkesteri päätettiin korvauksetta luovuttaa Sibelius-viikon säätiön käyt-
töön konsertteja varten aikana 6. 6. — 17. 6. (25. 4. 1 291 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat 
avustukset: 150 000 mk Akademiska Sångföreningen -nimiselle ylioppilaskuorolle Ruot-
siin ja Norjaan tehtävää konserttimatkaa varten (28. 2. 756 §); 150 000 mk Viipurin Lau-
luveikot -nimisen kuoron historiikin kirjoittamista varten (28. 2. 757 §); 250 000 mk Suo-
men Säveltäjät -nimiselle yhdistykselle Pohjoismaisten Musiikkipäivien tappion peittä-
mistä varten (17. 1. 284 §, 11.4. 1 176 §); 300 000 mk Suomen Teatterijärjestöjen Keskus-
liitolle XXX teatteripäivien aiheuttaman tappion osittaista korvaamista varten (11. 4. 
1 171 §); 150 000 mk Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer -nimi-
selle yhdistykselle 18. — 20. 4. järjestettyjen ruotsinkielisten teatteripäivien aiheuttaman 
tappion osittaista korvaamista varten (14. 3. 919 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan sivistystoimen pääluokan lukuun Avustukset 
Svenska Teatern -nimiselle teatterille merkityn avustuksen III erä (khn jsto 21. 8. 6 155 §) 
ja 50 000 mk Finlands Svenska Folkdansring -nimiselle yhdistykselle sen 25-vuotis-
juhlien aiheuttaman tappion peittämistä varten (31. 1. 459 §). 

Helsingin Taidehallin Säätiölle em. pääluokkaan ja lukuun merkityn avustuksen vii-
meinen erä 88 500 mk päätettiin suorittaa säätiön postisiirtotilille (khn jsto 14. 8. 6 145 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, ettei Suomen Työväenteatterin Kannatusyhdistykselle 
suoriteta kertomusvuoden talousarvioon merkitystä määrärahasta vielä nostamatta olevaa 
osaa (24. 10. 2 862 §, khn jsto 5. 6. 5 851 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:lta 1956 kertyneet korkovarat 443 550 mk päätettiin jakaa 
seuraavasti: Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimikunta 147 850 mk, Suomen Taide-
akatemia 147 850 mk, Suomen Kirjailijaliitto 73 925 mk, Finlands Svenska Författar-
förening 73 925 mk (7. 3. 839 §). 

Kaupungin edustajiksi em. rahaston musiikkistipendilautakuntaan nimettiin toimikau-
deksi 1957—1959 fil.maist. Martti Turunen ja varalle sosiaalijoht. Kalle Koponen (17. 4. 
1 239 §). 

Alppipuiston ulkoilmanäyttämö. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi 2.12 7 mmk Alppipuiston ulkoilmanäyttämön tulipalossa 
tuhoutuneiden rakenteiden korjaustöitä varten (3. 1. 110 §). 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto oikeutettiin edustamaan kaupunkia siinä 
pakkohuutokauppatilaisuudessa, jossa Suomen Työväenteatterin Kannatusyhdistykselle 
kuuluvat Alppipuiston ulkoilmanäyttämön 48 katsomopenkkiä myytäisiin ja tarjoamaan 
niistä korkeintaan 100 000 mk, joka määräraha myönnettiin erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista määrärahoista Kaluston hankinta (28. 11.3 245 §). 

Ylioppilasteatterille myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 40 000 
mk:n avustus Kielin yliopiston ylioppilasteatterin Helsingin vierailun järjestämistä var-
ten (khn jsto 13. 2. 5 243 §). 

Suomen Puheopiston anomuksesta kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston suoritta-
maan yhdistykselle kertomusvuoden talousarviossa myönnetyn avustuksen 55 000 mk:n 
suuruisen loppuerän kaupunginhallituksen 10. 1. (ks. s. 122) tekemästä päätöksestä poike-
ten jo kertomusvuoden elokuun aikana (22. 8. 2 231 §). 

Taide- ja kirjallisuusapur ahojen jakotoimikunta 

Toimikunnan jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 1957— 
1959 taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan, määrätä toimikunnan puheen-
johtajaksi kaup.joht. Lauri Ahon, varalle ylipormestari Eero Rydmanin sekä varapuheen-
johtajaksi apul. kaup.joht. Eino Uskin ja varalle apul. kaup.joht. Eino Warosen. Toimi-
kunnan jäseniksi valittiin sisustusarkkitehti Olli Borg, näyttelijä Eino Kaipainen, fil.tri 
Matti Kuusi, taidemaalari Olli Miettinen, fil.maist. Olavi Pesonen, näyttelijä Axel Slangus, 
prof. Oiva Soini ja kirjailija Thomas Warburton sekä varalle vastaavasti taiteilija Kaj 
Franck, näyttelijä Aku Korhonen, fil.tri Vilho Suomi, kuvanveist. Ben Renvall, prof. 
Aarre Merikanto, näyttelijätär Gundel Henriksson, pääjoht. Jouko Tolonen ja fil.tri Karin 
Allardt-Ekelund (7. 2. 520 §). 

Merkittiin tiedoksi taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan ilmoitus kerto-
musvuoden talousarvioon merkityn avustusmäärärahan jakamisesta (16. 5. 1 521 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, ettei Suomen Taiteilijaseuran kirjelmä, joka koski taiteili-
joiden saamien apurahojen verottamista, antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että 
taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikuntaa kehotettaisiin vuosittain ilmoittamaan 
verovirastolle taiteilijoille myönnetyt apurahat (14. 8. 2 179 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 

Jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti valita kuvaamataidetoimikunnan puheen-
johtajaksi kaup.joht. Arno Tuurnan sekä jäseniksi toim.joht. Janne Hakulisen jafil.kand. 
Christoffer Schildtin sekä varalle kontt.pääll. Konsti Järnefeltin, maaherratar Hellä Mel-
tin ja toimitsija Aune Semen. Suomen Taiteilijaseura oli kehotuksesta valinnut edustajik-
seen toimikuntaan kuvanveist. Oskari Jauhiaisen, taidegraafikko Lauri Santun ja taide-
maalari Olavi Valavuoren sekä varalle vastaavasti kuvanveist. Johannes Haapasalon, 
taidegraafikko Ina Collianderin .ja taidemaalari Tapani Jokelan (10. 1. 147 §, 1.2. 485 §). 

Kuvaamataidetoimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta aikana 1.7. 1956—31. 12. 
1957 päätettiin toimikunnan sihteerille, kansliasiht. Martti Hämesalolle suorittaa 180 000 
mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot 
sekä suoritetusta konekirjoitustyöstä yht. 18 000 mk kahdelle toimistoapulaiselle (khn jsto 
9. 1. 5 047 §, 19. 6. 5 918 §, 27. 12. 6 833 §). 

Taideteosten hankkiminen. Käpylän kansakoulun lisärakennuksen porrashuoneen sei-
nään taiteilijoilta Maija Melaselta ja Unto Pusalta tilattavien seinämaalausten luonnosten 
aiheuttamia kustannuksia varten myönnettiin 300 000 mk tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahoista Taideteosten hankkiminen 
kaupungin julkisten rakennusten kaunistamiseen (13. 6. 1 801 §). 

Rakennusviraston talorakennusosaston tehtäväksi annettiin tehdä sopimus tait. Eila 
Hiltusen kanssa Taivallahden kansakoulun yläkoulurakennuksen eteishallin seinään han-
kittavasta korkokuvasta, jolloin sopimuksessa olisi määrättävä, että tait. Hiltuselle suo-
ritettaisiin 1.42 5 mmk:n suuruisesta palkkiosta 1/3 sopimusta allekirjoitettaessa sekä 
muut erät talorakennusosaston määrääminä aikoina. Talorakennusosaston tehtäväksi 
annettiin myös työn suorituksen valvominen sekä työn lopullinen paikoilleen asettaminen. 
Ko. tarkoitukseen saatiin käyttää mainitun koulun rakennusmäärärahaa (14. 2. 614 §). 

Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitus ostetuista taideteoksista (10. 1. 
153 §, 24. 10. 2 826 §). 

Yleisjaosto päätti, että 2. 10. ostetut taideteokset sijoitettaisiin kaupunginkansliaan, 
sairaaloihin, nuorisokahvilaan ja suomenkielisiin kansakouluihin (khn jsto 27. 11. 6 671 §, 
4. 12. 6 732 §). 

Vielä päätettiin eräitä taideteoksia sijoittaa kaupunginarkkitehdin virkahuoneeseen, 
huoltovirastoon ja Oulunkylässä olevaan lastenkotiin (khn jsto 25. 9. 6 328 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan julistamaan avoimen 
kilpailun helsinkiläisille taiteilijoille korkokuvan tai metallitaontatyön aikaansaamiseksi 
Katajanokalla sijaitsevan satamalaitoksen huoltorakennuksen ulkoseinään sekä oikeuttaa 
toimikunnan käyttämään kilpailun palkintokustannuksia varten enintään 400 000 mk em. 
määrärahoista (4. 4. 1 090 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan ryhtymään 
toimenpiteisiin kuvanveistokilpailun toimeenpanemiseksi, siten että kilpailuun osallistu-
ville taiteilijoille annettaisiin oikeus suunnitella vapaa-aiheinen veistos Mäkelänkadun ja 
Mäkelän kansakoulun välissä olevaan puistikkoon tai koulun raja-aidan sisäpuolelle, 

oikeuttaa toimikunnan ryhtymään toimenpiteisiin kuvanveistokilpailun toimeen-
panemiseksi vapaa-aiheisen veistoksen hankkimiseksi Kustaankartanon vanhainkodin ns. 
juhlasalirakennuksen eteläpäädyn viereiselle nurmikolle sekä 

oikeuttaa toimikunnan käyttämään kummankin em. kilpailun palkintokustannuksiin 
erikseen korkeintaan 450 000 mk aikaisemmin mainituista määrärahoista (27. 6. 1 903 §). 

Kuvaamataidetoimikunnan julkaisemista sanomalehti-ilmoituksista aiheutuneet las-
kut yht. 232 285 mk päätettiin suorittaa em.määrärahoista, kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista ja ko. toimikunnan käytössä olevista varoista (khn jsto 16. 1. 5 089 §, 
1.8. 6 052 §, 16. 10. 6 445 §, 13. 11. 6 586 §). 

Freskomaalauskurssien toimeenpanemista varten myönnettiin Taidemaalariliitolle 
150 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Samalla kaupunginhallitus 
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päätti kehottaa rakennusvirastoa mahdollisuuksien mukaan osoittamaan ko. liitolle kurs-
sien pitoon soveltuvan valmisteilla olevan rakennuksen (13. 6. 1 802 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistöviraston viranhaltijat. Talo-osaston päällikön viran täyttäminen päätettiin 
siirtää siksi, kunnes osaston organisaatiokysymys olisi ratkaistu, jolloin virka olisi uudel-
leen julistettava haettavaksi (9. 5. 1 413 §). 

Talo-osaston vs. osastopäällikölle rak.mest. Matti Finskakselle päätettiin myöntää 
viranhaltijain kielitaitosäännön 9 §:n perusteella sellainen lievennys talo-osaston päällikön 
virkaan vaadittavasta suomenkielen täydellisestä hallitsemisesta, että hänet voidaan ottaa 
huomioon virkaa täytettäessä, vaikka hänellä virallisen todistuksen mukaan on vain hyvä 
taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää suomen kieltä (21. 2. 651 §). 

Talo-osastolle päätettiin perustaa 22. palkkaluokan mukainen tp. apul.isännöitsijän 
virka 1. 5. lukien kertomusvuoden loppuun sekä määrätä virkasäännön 11 §:n 2 kohdan 
nojalla päätoimisen huoneen vuokralautakunnan jäsen, toimitsija Lauri Taskinen siirty-
mään suostumuksensa mukaisesti ko. ajankohdasta lukien mainittuun virkaan. Hänelle 
myönnettiin oikeus saada henkilökohtaisena etuna palkkansa sen suuruisena kuin kau-
pungin yleisen palkkaluokituksen puitteissa 26. palkkaluokan mukaan kulloinkin suorite-
taan, huomioon ottaen kuitenkin lisäksi virkojen palkkaluokituksiin mahdollisesti tehtä-
vät yleiset muutokset (4. 4. 1 091 §). 

Tonttiosastolle päätettiin palkata tp. lainopillinen apulainen 26. palkkaluokan mukai-
silla palkkaeduilla 1. 4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun, arkki-
tehtiylioppilas heinä-elokuun ajaksi sekä tekniikan ylioppilas kahden kuukauden ajaksi. 
Ko. palkkojen maksamista varten myönnettiin ao. määrärahoista yhteensä 809 200 mk 
(14. 3. 897 §, 27. 6. 1 929 §, 7. 11. 2 978 §). 

Kiinteistöviraston määrärahoja Muut palkkamenot käyttäen saatiin talo-osaston toi-
mistoharjoittelijalle maksaa 29 800 mk:n suuruinen kuukausipalkkio aikana 16. 10.— 31. 
12. (14. 11.3 056 §). 

Toim.pääll. Urho Kallion anottua eroa talo-osaston päällikön virasta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa anojalle, että anomus ei aiheuttanut muuta toimenpidettä kuin toteami-
sen, että anojan virkasuhteen kaupunkiin siltä varalta, että viraltapanopäätös lainvoi-
maisella päätöksellä mahdollisesti kumottaisiin, katsottiin lakanneeksi 11.1. 1957, jolloin 
anoja saavutti virkasäännössä määrätyn eroamisiän (10. 1. 161 §). 

Yleisjaosto oikeutti eräät kiinteistöviraston viranhaltijat suorittamaan kertomusvuo-
den aikana ylitöitä tavanomaisen 200 tunnin määrän ylittäen (khn jsto 4. 7. 6 010 §, 5. 9. 
6 205 §, 27. 11. 6 696 §). 

Talo-osaston tp. isännöitsijälle Veikko Martikaiselle päätettiin aikana 1 . 2 . — 2 5 . 4 . 
suoritetusta ylityöstä suorittaa 40 000 mk:n korvaus kiinteistöviraston määrärahoista 
Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset (khn jsto 5. 9. 6 208 §). 

Kairaaja Tauno Koskinen oikeutettiin käyttämään omaa pakettiautoaan maaperätut-
kimusten miehistö- ja kairauskalustokuljetuksissa ja metsänvartijat Allan Aalto ja Mikko 
Touru oikeutettiin käyttämään omia mopedejaan virka-ajoihin. Luvat myönnettiin ta-
vanomaisilla ehdoilla (31. 5. 1 633 §, 14. 11. 3 054 §). 

Ennakkovarat. Kaupunkimittausosastolle myönnettiin oikeus nostaa ennakko varojen 
tililtä korkeintaan 10 000 mk pienehköjen maksujen suorittamista varten. Varojen vas-
tuulliseksi hoitajaksi määrättiin toim.apul. Riitta Ortenvuori ja hänen estyneenä ollessaan 
piirtäjä Hellin Salonen (khn jsto 15. 5. 5 711 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Alistettuaan tutkittavakseen kiinteistölauta-
kunnan sanoma- ja aikakauslehtien tilaamista koskevan päätöksen kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä päätöksen täytäntöönpantavaksi siten muutettuna, että v:ksi 1958 tilat-
tavien sanomalehtien luettelosta poistettaisiin Liitosalueen Sanomat (17. 10. 2 775 §). 

Autot. Kiinteistövirastolle päätettiin hankkia Pobeda-merkkinen henkilöauto vara-
renkaineen siten, että Oy. Metro Auto Ab. hoitaisi myös auton jälkihuollon. Auton hinta 
644 000 mk saatiin suorittaa kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista 
(khn jsto 25. 9. 6 331 §). 

Yleisjaosto oikeutti kiinteistöviraston myymään tonttiosaston käytössä olleen Ford 


