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avustuksen Rusutjärven Kotikoulun korjauskustannuksia ja kalustonhankintoja varten, 
sillä ehdolla että yhdistys luovuttaa lastensuojelulautakunnan käytettäväksi sen ja yhdis-
tyksen kesken tarkemmin sovittavilla ehdoilla vähintään kuusi suoj elukasvatuksellisten 
tyt töjen hoitopaikkaa vähintään kolmen vuoden ajaksi (2. 1. 77 §). 

Suomenlinnan Kummikuntatoimikunnalle päätettiin myöntää 7 000 mk:n avustus 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista kenttäpäivällisten j ärj estämistä varten 
Suomenlinnan kummikaupungista Vaxholmista saapuvan kuoron ja orkesterin jäsenille 
(khn jsto 11.6. 5 902 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimiston oikeusavustajalle Severi Korpelalle päätettiin suorittaa 7 200 mk 

toimiston määrärahoista Palkkiot oikeusapulautakunnan kokouksista v. 1957 nostamatta 
jääneitä kokouspalkkioita (khn jsto 26. 3. 5 458 §). 

Yleis jaosto oikeutti hankintatoimiston hankkimaan oikeusaputoimiston huoneistoon 
neljä koputuslaitetta. Tarkoitusta varten myönnettiin 38 460 mk kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 22. 1. 5 130 §). 

Työnvälitys. Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli 
27. 12. 1957 hyväksynyt kaupunginhallituksen samana vuonna (ks. s. 198) tekemän pää-
töksen, joka koski fil.maist. Yrjö Vuorjoen määräämistä hoitamaan työnvälitystoimiston 
johtajan virkaa 1.1. 1958 lukien toistaiseksi ja kauintaan, kunnes virka täytettäisiin tai 
toisin määrättäisiin (9. 1. 183 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työnvälitystoimiston kahden tp. assistentin virka-
nimikkeet tp. ammatinvalinnanohjaajaksi sekä yhden tp. sosiaalipsykologin virkanimik-
keen tp. ammatinvalintapsykologiksi (24.4. 1 334 §). 

Työnvälityslautakunnalle myönnettiin oikeus suorittaa kertomusvuoden syyslukukau-
den alusta ammatinvalinnanohjaustyötä hoitaville oppikoulujen opettajille vuotuisena 
palkkiona 12 000 mk luokkaa kohden sekä kustakin annetusta lausunnosta lisäksi 100 mk 
käyttäen tarkoitukseen työnvälitystoimiston määrärahoja Muut palkkamenot (13. 2. 
550 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti työnvälityslautakunnan kertomusvuoden alusta toistai-
seksi avaamaan työnvälitystoimiston rakennusammattimiesten sekä metalli- ym. teolli-
suusalojen miesten alaosastot klo 7 (2. 1. 76 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin valituksen, 
joka koski kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 8. 5. 1957 tekemää päätöstä, jolla 
oli hylätty kaupungin anomus valtionavun myöntämisestä työnvälitystoimiston menoihin 
myös liikennelaitoksen vuosilippujen, v:n 1956 yleislakon aikana suoritettujen matkakus-
tannusten sekä eräiden neuvottelupäivien matkakustannusten osalta (9. 1. 174 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli 3. 5. myöntänyt 
työnvälitystoimiston henkisen työn osaston, nuoriso-osaston, merimiesosaston ja ravin-
tolaosaston valtionavun 50 %:n mukaisesti, vaikka kaupunginhallitus jo v. 1956 (ks. s. 193) 
oli anonut näiden osastojen valtionavun korottamista 60 %:ksi, koska osastojen toiminta 
käsitti muitakin kuin helsinkiläisiä (8. 5. 1 486 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 10 000 mk 
työnvälitystoimiston käytettäväksi kahvitarjoilun järjestämistä varten kansalaiskoulun 
sekä keskikoulun viimeisen luokan oppilaille suunniteltujen opaskurssien yhteydessä (khn 
jsto 30. 10. 6 564 §). 

Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahain jakaminen. Komitea, jonka 

kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 132) jakamaan menosääntöön merkittyä yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, oli ilmoittanut lähettämässään mietin-
nössä, että avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta julkaistun kuulutuksen johdosta 
anonut 59 järjestöä yht. 22.81 mmk. Käytettävissä oleva määräraha oli 6 mmk. 

Kaupunginhallitus päätti, poikkeamalla vielä kertomusvuonna eräisiin komitean mie-
tinnössä lueteltuihin avustuksiin saajiin nähden 30. 1. (ks. s. 208) sosiaalisten avustus-
määrärahojen jaossa noudatettavaksi vahvistamiensa periaatteiden g) kohdassa maini-
tusta ehdosta: 
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1) Myöntää mainitun 6 mmk:n määrärahan jäljempänä olevan jakoluettelon mukai-
sesti avustuksiksi yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille siitä riippumatta, olivatko ko. 
yritykset tai laitokset saaneet kaupungilta muuta avustusta, kuitenkin siten että Helsingin 
Puutarhaseuralle myönnettiin avustus nimenomaan kotipihojen hoitokilpailun järjestä-
mistä varten esikaupunkialueella ja Tapaturmantorjunta-yhdistyksen teollisuusjaostolle 
sillä ehdolla, että yhdistykseltä kaupungille annettavaa maksutonta palvelua laajennettai-
siin sekä että palvelun suoritustapa ja kohteet sovittaisiin työturvallisuustarkastajan 
kanssa. 

2) Alistaa avustuksen saajat varain asianmukaiseen käyttöön nähden sellaisen valvon-
nan alaiseksi, mikä määrättiin kaupunginvaltuuston v. 1913 vahvistamissa, kaupungille 
tulevien juovutusjuomavoittovarain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa sään-
nöissä niin, että avustuksen saajat ovat määrätyn lauta- tai johtokunnan valvonnan alai-
set, jotka taas ovat velvolliset 1. 4. 1959 mennessä antamaan selonteon ko. valvontatyön 
suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä. 

3) Määrätä, että avustuksen saajien on sitouduttava palauttamaan avustus, jos myön-
nettyä avustusta käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos avustuksen 
saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tietoja tai muuten tahallisesti joh-
tanut heitä harhaan avustusta koskevissa asioissa. Avustuksen saajien on alistuttava nii-
hin toimenpiteisiin, joita kaupungin viranomaiset pitävät tarpeellisina. Avustuksia ei saa 
jakaa edelleen henkilökohtaisina avustuksina avustuksen saaneen yhdistyksen jäsenille, 
eikä niitä saa käyttää avustuksen saajan ehkä omistamien tai vuokraamien rakennusten 
korjauksiin, hankintoihin eikä rakennuskustannuksiin. 

Määrärahan jaon kaupunginhallitus päätti seuraavaksi: 

mk 

Fruntimmersföreningen i Helsingfors 150 000 
Helsingin Valkonauhayhdistys 150 000 
Helsingfors Svenska Lomhörda 60 000 
Helsingin Huonokuuloiset 75 000 
Helsingin kaupungin Eläkkeennauttijain yhdistys 25 000 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 75 000 
Helsingin Kuurojen Ystävät 15 000 
Helsingin Sokeat 330 000 
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys 200 000 
Helsingin Tuberkuloosiparantolan Potilasyhdistys 50 000 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 400 000 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 100 000 
Keski-Helsingin Valkonauha 75 000 
Lomakodin Kannatusyhdistys 50 000 
Reumaliitto 130 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö (miesyhteiskunnallinen työ) 125 000 
Suomen Sokeain Hiero jäin Yhdistys 200 000 
Vanhojan Huolto 700 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys 100 000 
Helsingin työväen sivistystyöjärjestö 150 000 
Karjalan Sivistysseura 100 000 
Käpylä Seura 100 000 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 300 000 
Työväen Arkiston Säätiö 150 000 
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 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 50 000 
Mannerheim-liiton Helsingin osasto 75 000 
Djurskyddsföreningen i Helsingfors 60 000 
Kottby-Månsas svenska förening 30 000 
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mk 

Helsingin Puutarhaseura .. 100 000 
Haga Svenska Förening 20 000 
Suomen Kansan Ryhtiliike 80 000 
Svenska Upplysningsbyrån 50 000 
Tapaturmantorjunta yhdistys, teollisuusjaosto 140 000 
Ylioppilasterveys 150 000 
Suomen Musiikkinuoriso 60 000 
Föreningen Vi och våra barn (Viba) 20 000 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiö 130 000 
Brage, leikekokoelmaa varten 180 000 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 100 000 

Yhteensä 6 000 000 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa seuraaville saajille, etteivät ne enää v. 1959 
tule saamaan kaupungilta avustusta samaan tarkoitukseen eri avustusmäärärahoista: 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, Helsingin Sokeain Huolto, Helsingin So-
keat, Helsingin Tuberkuloosiyhdistys, Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys, Lasten 
Kesä, Lomakodin Kannatusyhdistys, Helsingfors Svenska Marthaförening, Naisten ja 
Lasten Virkistyskoti, Fruntimmersföreningen i Helsingfors, Helsingin Taloustyöntekijäin 
Yhdistys, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Vanhojen Huolto, Venäläinen Hyväntekeväi-
syysyhdistys Suomessa, Tuberkuloosiliitto, Helsingin Tuberkuloosiyhdistys, Kuulon-
huoltoliitto, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Pelastusarmeijan lämmittelytupa, Suomen 
Puheopiston Kannatusyhdistys, Helsingin Marttayhdistyksen kotitaloudellinen neuvonta-
toimisto, Kalliolan Kannatusyhdistys, Toimelan Vapaaopisto ja Svenska Teaterklubben 
(26.6. 1 971 §). 

Urheilu ja retkeily 

Veikkausvoittovaroista myönnettävien avustusten hakeminen. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä rahatoimenjohtajan toimenpiteen, jonka mukaan Uudenmaan läänin urheilu-
lautakunnalta oli anottu veikkausvoittovaroista avustusta urheilu- ja retkeilylautakunnan 
esityksen mukaisesti (30. 1. 412 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa 
valvomaan kertomusvuonna veikkausvoittovaroista kaupungille myönnetyn 3.4 mmk:n 
avustuksen tulouttamista sekä huolehtimaan varojen käyttämisestä myönnettyyn tarkoi-
tukseen samoin kuin varojen käyttöä koskevan asianmukaisen selvityksen antamisesta 
määräajassa vahvistettua lomaketta käyttäen ja muutoin valtion urheilulautakunnan 
määräämällä tavalla (26. 6. 1 963 §). 

Voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukeminen. Kaupunginhallitus päätti, että urheilu-
ja retkeilylautakunnan 31. 1. tekemä, kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama 
päätös, joka koski voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukemiseen varatun maärärahan 
jakamista, saatiin panna täytäntöön siten muutettuna, että avustukset saatiin jakaa 
y:n 1957 avustuksia jaettaessa noudatettua menettelyä soveltaen (6. 2. 464 §, 6. 3. 813 §). 

Urheilu- ja retkeily toimiston toimentaj alle sattuneen kassavajauksen korvaamista var-
ten myönnettiin 5 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 15. 10. 
6 475 §). 

Urheilu- ja retkeily toimiston uusien huoneistojen lähetinkutsu- ja koputuslaitteiden 
hankintakustannukset, ks. s. 214. 

Kaupunginhallitus päätti, että urheilu- ja retkeilylautakunnan 31. 1. tekemä, myö-
hemmin tutkittavaksi alistettu päätös, joka koski kalastuslupien ja -karttojen myynnin an-
tamista helsinkiläisille kalastustarvikeliikkeille, saatiin panna täytäntöön (6. 2. 464 §, 6. 3. 
818 §). 

Seurasaaren ravintolan keittiön korjaustöiden loppuun suorittamista varten myönnet-
tiin 562 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
(24. 4. 1 342 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
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616 000 mk Seurasaaren kansanpuiston teiden, nurmikoiden ja kentän kunnostamista 
varten (29. 5. 1 697 §). 

Yleisjaosto päätti, että Seurasaari-säätiöltä oopperaesitysten järjestämistä varten 
Seurasaaressa perittäväksi vahvistettu vuokra 15 000 mk saatiin alentaa 5 000 mk: aan 
(khn jsto 10. 9. 6 294 §). 

Pihlajasaari. Urheilu- ja retkeilylautakunnalle myönnettiin oikeus purkaa Itäisellä 
Pihlajasaarella sijaitseva ns. Signellin huvila omaa työvoimaa käyttäen ja sillä ehdolla, 
ettei kaupungille aiheutuisi siitä kuluja (28. 8. 2 317 §). 

Korkeasaaren vanha sauna- ja pesutuparakennus päätettiin purkaa sillä edellytyk-
sellä, että työ voitaisiin suorittaa urheilu- ja retkeilytoimiston alaista työvoimaa käyttäen. 
Täten saatu puutavara saatiin käyttää saaren muiden rakennusten korjaamista varten 
(27. 3. 1 047 §). 

Neuvostoliiton suurlähetystön pyynnöstä päätettiin Moskovaan lähettää 24 kesyä 
oravaa kaupungin puistoja varten. Lähetyksestä aiheutuvat kustannukset saatiin suorit-
taa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 26. 11. 6 731 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit 
-nimiselle yhdistykselle luvan kertomusvuonna ja v. 1959 valmistaa esitetyistä piirustuk-
sista valittavan mallin mukaista Korkeasaari-aiheista rintamerkkiä sekä sopia Korkeasaa-
ren ravintolan ja kioskien vuokraajan kanssa merkkien myymisestä kioskeissa. Urheilu- ja 
retkeilylautakuntaa kehotettiin ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että ko. ravintolan 
ja kioskien vuokraajan olisi mahdollista myydä mainittuja merkkejä vuokraajan hallin-
nossa olevissa kioskeissa (5. 6. 1 719 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää 15 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
korvauksen suorittamista varten Korkeasaaren saaren vartijalle Joel Grönqvistille minkä 
suuruisen summan hän oli kaupungille perityistä vuokramoottoriveneiden liikennöimis-
maksuista kadottanut (khn jsto 22. 1. 5 148 §). 

Merenkulkuhallitukselle päätettiin myöntää lupa rakentaa johtoloisto Koirasaari-
nimiselle luodolle. Loistoa saatiin ylläpitää luodolla maksuttomasti, sillä ehdolla että 
johtoloisto vastaisuudessakin pysyisi merenkulkuhallituksen omaisuutena ja hoidossa 
siten, ettei siitä missään muodossa aiheutuisi kaupungille kustannuksia. Lupa olisi voi-
massa toistaiseksi, irtisanomisaika kolme kuukautta (27. 3. 1 090 §). Merenkulkuhallitus 
oli sittemmin pyytänyt, että irtisanomisaikaa koskeva määräys poistettaisiin, koska loisto 
tulisi jatkuvasti olemaan kaupungille tärkeä. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa meren-
kulkuhallitukselle, ettei se katsonut voivansa luopua luvan ehdoksi asetetusta irtisanomis-
oikeudestaan, mutta ettei kaupunki tulisi irtisanomaan lupaa, elleivät olosuhteet vastai-
suudessa sitä ehdottomasti vaatisi (17. 4. 1 280 §). 

Tullisaaren kansanpuisto. Kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja retkeily-
lautakuntaa antamaan Tullisaaren kansanpuiston palaneen lepokotirakennuksen jäännök-
set urakalla purettavaksi enintään 450 000 mk:n urakkahinnasta ja vain siinä tapauksessa, 
ettei mainittua ehtoa täyttäviä tarjouksia saataisi, teettämään työn muulla tavoin. Pur-
kamistyötä varten myönnettiin enintään 450 000 mk sekä rakennuksen paikan ja ympä-
ristön kunnostamista varten 380 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista (16. 10. 2 716 §). 

Töölön pallokentän tenniskenttien vuokran alentaminen. Yleisjaosto päätti, että Hel-
singfors Lawn-Tennis Klubb -nimiseltä yhdistykseltä perittäväksi vahvistettu 200 000 
mk:n suuruinen vuokra Töölön pallokentän tenniskentistä alennetaan kertomusvuonna 
65 000 mk:aan (khn jsto 1. 10. 6 401 §). 

Käpylän urheilupuisto. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusviraston talo-
rakennusosaston toimesta laaditut Käpylän Urheilupuistoon rakennettavan varastoraken-
nuksen pääpiirustukset. Ko. rakennustyötä varten päätettiin ehdollisesti merkitä v:n 1959 
talousarvioehdotukseen 1.3 8 mmk:n määräraha (26. 6. 1 961 §). 

Pirkkolan urheilupuisto. Vt Rantalan ym. aloitteen johdosta kaupunginhallitus päätti 
ehdollisesti merkitä v:n 1959 talousarvioehdotukseensa 3 mmk Pirkkolan urheilupuiston 
suunnittelukilpailun toimeenpanemista varten (27. 3. 1 055 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti asettaa ko. urheilupuiston suunnittelukilpailun 
toimeenpanemista varten toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia kilpailuohjelma, tehdä 
ehdotus kilpailua jaksi sekä ehdotus kilpailun palkinnoiksi sekä myöhemmässä vaiheessa 
toimia kilpailun palkintolautakuntana. Toimikunnan laatima kilpailuohjelma oli ennen 
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kilpailun julistamista jätettävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin apul.kaup.joht. Eino Waronen sekä jäseniksi urheilu- ja retkeily-
lautakunnan puh.joht. Väinö Soininen, ko. lautakunnan varapuh.joht. Bertil Oljelund, 
urheilu- ja retkeilytoimiston toim.pääll. Esko Paimio, asemakaava-arkkit. Olavi Terho, 
I apul.kaup.arkkit. Erkki Koiso-Ranttila, piiri-ins. Eero Airio sekä kaksi Suomen Arkki-
tehtiliiton nimeämää jäsentä. Toimikunnalla oli oikeus ottaa sihteeri ja kuulla asiantunti-
joita (22. 5. 1 603 §, 29. 5. 1 678 §). 

Toimikunnan saatua ehdotuksensa valmiiksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdo-
tuksen Pirkkolan urheilupuiston suunnittelun kilpailuohjelmaksi sekä määrätä kilpailu-
ajan päättyväksi 12. 1. 1959 klo 16. Kilpailun palkinnot vahvistettiin seuraaviksi: I pal-
kinto 700 000 mk:ksi, II palkinto 500 000 mk:ksi ja III palkinto 300 000 mk:ksi, minkä 
lisäksi palkintolautakunnalle myönnettiin oikeus jakaa palkintosumma toisinkin sekä eh-
dottaa enintään kaksi ehdotusta lunastettavaksi 150 000 mk:n lunastushinnasta kappa-
leelta. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan julistamaan ohjelman 
mukaisen suunnittelukilpailun sekä huolehtimaan sen järjestämisen yksityiskohdista 
(3. 7. 2 037 §). 

Lauttasaaren hyppyrimäki. Urheilu- ja retkeilylautakuntaa kehotettiin toteuttamaan 
Lauttasaaren hyppyrimäen rakennustyö kaupunginhallituksen v. 1957 (ks. s. 202) tekemän 
päätöksen mukaisesti ottaen huomioon, että rakennustyö oli suunniteltava siten, että ker-
tomusvuoden aikana suoritettavat työt voitaisiin tehdä käytettävissä olevilla määrä-
rahoilla. Kaupunginhallitukselle olisi ajoissa ilmoitettava, kuinka paljon varoja tarvittai-
siin työn loppuun saattamiseksi v. 1959 (2. 1. 84 §). 

Virvoketarjoilu- ja kenkien ym. säilytysoikeuksien vuokraaminen luistinradoilla talvikau-
tena 1958—1959. Kaupunginhallitus oikeutti urheilu- ja retkeilylautakunnan panemaan 
täytäntöön sen 14. 11. tekemän päätöksen, joka koski virvoketarjoilu- ja kenkien ym. säi-
ly tysoikeuksien vuokraamista luistinradoilla talvikautena 1958—1959 paitsi mikäli oli 
kysymys nti Vieno Järvelle Messukentältä vuokratusta virvokemyyntioikeudesta, josta 
lautakunnan tuli antaa kaupunginhallitukselle eri selvitys. Samaten kaupunginhallitus 
kehotti lautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle erillisen esityksen tarkoitettujen 
oikeuksien vuokraamisen järjestämisestä vastaisuudessa siten, että ko. oikeuksia ei luovu-
tettaisi henkilöille, joiden omainen viranhaltijan tai kaupungin työntekijän ominaisuudessa 
toimii samalla paikalla tai joutuu hoitamaan sitä paikkaa koskevia asioita, jolla tarkoi-
tettu elinkeinotoiminta tapahtuu (11. 12. 3 295 §). Myöhemmin kaupunginhallitus vielä 
päätti, että lautakunnan em. päätös saatiin panna täytäntöön myös siltä osalta, joka koski 
Messukentän virvoketarjoiluoikeuksien vuokraamista nti Järvelle (18. 12. 3 365 §). 

Uimalat. Kaupunginhallitus päätti, ettei piirustusten ja suunnitelmien vaatiman ajan 
eikä kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi ollut mahdollisuuksia rakentaa uutta saunaa 
uimastadionin yhteyteen (31. 7. 2 108 §). 

Yleis jaosto päätti, että Kulosaaren uimarannan toinen pukusuoja saatiin purkaa vasta 
sitten, kun se olisi välttämätöntä Kulosaaren puhdistuslaitoksen rakennustöiden takia. 
Samalla yleis jaosto kehotti urheilu- ja retkeilylautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
uuden sopivan paikan varaamiseksi Kulosaaresta uimarantaa varten siihen mennessä, 
kun em. pukusuoja purettaisiin (khn jsto 31. 7. 6 124 §). 

Humallahden uimalassa oleva, sillalle rakennettu pukukoppirivistö päätettiin antaa 
Niilo Suvion purettavaksi, sillä ehdolla että asianomainen saisi pitää puretun tavaran 
(2.4. 1 134 §). 

Laajasalon uimarannan pukusuoja- ja kioskirakennustyön loppuun suorittamista var-
ten myönnettiin 113 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (30. 4. 1 426 §). 

Kumpulan uimalan muuntamon suur jännitteen korottamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia varten myönnettiin 1.8 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (17. 4. 1 234 §). 

Urheilu- ja retkeilylautakunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella 
ollut huomauttamista siitä, että Työväen Urheiluliiton vesipallomestaruuskilpailujen jär-
jestämisestä Kumpulan uimalassa perittäisiin järjestävältä seuralta 16 000 mk:n kerta-
kaikkinen korvaus (20. 11.3 046 §). 

Ruskeasuon ratsastushalli. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
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sen käyttövaroista myönnettiin 605 000 mk Ruskeasuon ratsastushallin tallirakennuksen 
sähkökaapelin uusimista varten (13. 3. 897 §, 31. 7. 2 116 §). 

Urheilu- ja retkeilylautakunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella 
ollut mitään huomauttamista siitä, että Helsingin Ratsastusseurojen Kilpailulautakunnan 
toimesta järjestettävistä kilpailu- ja näytöstilaisuuksista perittäisiin lautakunnan 30. 5. 
päivätyssä kirjelmässä esitetyllä tavalla alennetut vuokrat (12. 6. 1 846 §). 

Stansvikin kartano. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat 
Stansvikin kartanon lisärakennuksen luonnospiirustukset ja pääpiirustukset. Yleisten 
töiden lautakuntaa kehotettiin aloittamaan työt talvella, sillä edellytyksellä etteivät ra-
kennuskustannukset ylittäisi 12 mmk. Työttömyystöiden suunnittelukomiteaa kehotet-
tiin harkitsemaan lisärakennuksen vesi- ja viemärijohtotöiden ottamista mahdolliseksi 
katsottavilta osilta kaupungin työttömyystyöohjelmaan (23. 9. 2 541 §, 11. 12. 3 299 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 589 825 mk Stansvikin uuden käymälä- ja pyörä vajan rakenta-
mistöiden loppuun suorittamista varten (30. 1. 399 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistykselle 290 263 
mk yleisistä käyttövaroistaan yhdistyksen Stansvikin kesäkotiin hankkiman kaluston 
maksamista varten. Samalla yleisjaosto päätti, että mainittu kalusto luovutettaisiin yh-
distyksen käyttöön, mutta että se jäisi kaupungin omaisuudeksi ja kiinteistöviraston talo-
osaston valvontaan. Koska kesäkodissa oleva muu kalusto oli edelleenkin kaupungin 
omaisuutta, päätettiin se siirtää talo-osaston valvonnasta kaupunginmuseon valvontaan. 
Talo-osastoa kehotettiin laatimaan em. kalustosta irtaimistoluettelo sekä merkitsemään 
kalusto määräysten mukaan kaupungin polttoleimalla (khn jsto 26. 2. 5 314 §). 

Kulosaaren kartano. Kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen palveluksessa ole-
van työntekijän Toivo Alenin työsuhteen kaupunkiin katsottiin jatkuvan keskeytyksettä 
1.5. — 30. 9. välisenä aikana, jolloin hän toimisi Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskus-
järjestön kesäkodin talonmies-vahtimestarina Kulosaaren kartanossa, sillä edellytyksellä 
että hän tehtävän päätyttyä välittömästi palaisi kaupungin työhön (31. 7. 2 105 §). 

Voimistelu- ja urheiluseura Puodinkylän Valtti -nimiselle yhdistykselle päätettiin kor-
vauksetta luovuttaa Mellunkylässä oleva lato hiihtomajan rakennusaineiksi, sillä ehdolla 
että yhdistys huolehtii entisen hiihtomajan ja ladon paikan sekä lähiympäristön siistimi-
sestä kiinteistöviraston maatalousosaston hyväksymään kuntoon (khn jsto 27. 8. 6 228 §). 

Väestönsuojelulautakunta 

Väestönsuojelutoimistoon päätettiin ajaksi 16.3.—31.12. palkata sair.hoit. Doris 
Sinkko sairaanhoidolliseksi ensiapukouluttajaksi 17. palkkaluokan mukaisella palkalla 
(6. 3. 841 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 205 320 mk tp. toimisto-
apulaisen palkkaamista varten 1. 7. alkaen kertomusvuoden loppuun (16. 5. 1 572 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että väestönsuojelulautakunnan 14. 6. tekemä alistettu pää-
tös saatiin panna täytäntöön siten muutettuna, että 12. palkkaluokan tp. toimistoapulai-
sen virkaan valittu Armi Vianta valittiin ko. virkaan 1. 7. lukien toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan kertomusvuoden loppuun (19. 6. 1 885 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1959 talousarvioehdotukseensa 
529 200 mk väestönsuojelullisen sairaanhoidon tp. ensiapukouluttajan palkkaamista var-
ten 17. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla (28. 8. 2 329 §). 

Väestönsuojelullinen ensiapukoulutus. Kaupunginhallitus päätti, että virastojen ja lai-
tosten ja päälliköiden tarpeelliseksi katsomalle henkilömäärälle saatiin pitää kertomus-
vuoden kevään kuluessa väestönsuojelutoimiston järjestämänä 30 t kestäviä ensiapukurs-
seja Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toimesta niin monena koulu-
tusryhmänä kuin oli tarpeellista. Koulutus saatiin antaa asianomaisille virka-aikana 3 vii-
kon kurssijaksoina, 2—3 tuntia kerrallaan. Kurssien osanottajille saatiin maksaa kurssi-
ajalta täydet palkkaedut (13. 2. 575 §). 

Evakuointia selostavan opaskirjasen painattaminen. Väestönsuojelulautakunnan lukuun 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 160 000 mk evakuointia 
koskevan opaskirjasen painattamista varten. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, 
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ettei mainittua opaskirjasta saanut painattaa ennen kuin sisäasiainministeriön väestön-
suo jeluasiainosasto oli hyväksynyt opaskirjan tekstin (16. 5. 1 568 §, 19. 6. 1 885 §). 

Rakenteellista väestönsuojelua koskevan päätöksen tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti tehdä sisäasiainministeriölle esityksen, että ministeriön rakenteellisesta väestön-
suojelusta v. 1954 (kunn. as. kok. n:o 98) antama päätös tarkistettaisiin siten, että alueelli-
sessa uudisrakennustoiminnassa pyrittäisiin aina ensisijaisesti aikaansaamaan täysitehoisia 
yhteissuojia talosuojien sijasta, milloin se asutuksellisesti sopi sekä oli topografisesti ja 
geologisesti mahdollista sekä siten, että talosuojien suojateho oleellisesti paranisi (20. 3. 
1 001 §). 

Väestönsuojan rakentaminen talon Hämeentie 122:n asukkaille. Kiinteistötointa johtavan 
apul.kaup.johtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla 
maistraatille oli 3. 7. ilmoitettu, että kaupunginhallitus tulee esittämään v:n 1959 talous-
arvioon merkittäväksi määrärahan Kiinteistö-osakeyhtiö Hämeentie 122:n omistaman 
talon asukkaita varten tarvittavan väestönsuojan rakentamiseksi ko. rakennuksen 
välittömässä läheisyydessä olevaan kallioon louhittuun suojaan (3. 7. 2 028 §). 

Väestönsuojan rakentaminen Toukolan konekorjaamoa ja sen naapuritonteille suunnitel-
tuja taloja varten sekä Arabian alueelle suunniteltua ensiapuasemaa varten, ks. s. 284. 

Pommisuoja Oy. -nimisen yhtiön väestönsuoja. Kaupunginhallitus päätti puolestaan 
myöntää luvan Pommisuoja Oy:n väestönsuojan varauloskäytävän rakentamiseen siten, 
että 22. kaupunginosan korttelin n:o 690 tonttia nro 1 koskevaan vuokrasopimukseen 
lisättäisiin ehto, jonka mukaan vuokraajalla on vuokra-aikana oikeus käyttää tontin vie-
ressä olevaa, kallioon väestönsuojaa varten louhittavaa, 54 m2 käsittävää tilaa aikaisem-
min rakennetun 250 m2:n suuruisen väestönsuojan lisäksi (18. 12. 3 334 §). 

Kalliosuojan rakentaminen Kulosaaren talojen yhteissuojaksi. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä väestönsuojelulautakunnan esityksen kalliosuojan rakentamisesta kaupungin 
toimesta Kulosaaren uuden asutusalueen keskustan talojen yhteissuo jaksi, 

kehottaa rakennusvirastoa laatimaan tai laadituttamaan ko. kalliosuojan piirustukset 
väestönsuojelulautakunnan ehdotuksen pohjalla niin kiireellisesti, että kalliosuojan raken-
taminen voitaisiin aloittaa työttömyystyönä jo kertomusvuoden talvena ja 

kehottaa kiinteistölautakuntaa ottamaan huomioon tontinomistajilta perittävät osuu-
det yhteissuojan rakentamiskustannuksista tonttien myyntitavasta päätettäessä ja kaup-
pakirjoja laadittaessa (6. 11.2 936 §). 

Työttömyystyöt, ks. s. 226. 
Häädettyjen omaisuuden siirtäminen Erottajan kalliosuojasta. Kiinteistölautakuntaa 

päätettiin kehottaa sijoittamaan Erottajan kalliosuojaan varastoitu häädettyjen omaisuus 
uuteen tarkoituksenmukaiseen varastoon, jota voitaisiin käyttää myös huoltolautakunnan 
omaisuuden säilyttämistä varten (27. 3. 1 058 §). 

Kallion paloaseman tontilla oleva kalliosuoja. Väestönsuojelulautakuntaa kehotettiin 
vuokraamaan palolaitokselle Kallion paloaseman tontilla oleva kalliosuoja kokonaisuu-
dessaan sen jälkeen, kun kiinteistöviraston talo-osasto olisi saanut vuokratuksi elintarvike-
keskuksen ko. suojassa oleville autoille soveliaan säilytystilan (20. 3. 1 005 §). 

Selostus- ja neuvottelutilaisuuden järjestäminen varasijoituskuntien edustajille. Yleis-
jaosto oikeutti väestönsuojelulautakunnan järjestämään Kaupunginkellarissa 28. 1. 1959 
selostus- ja neuvottelutilaisuuden varasi joituskuntien edustajille suunnitellun ohjelman 
mukaisesti. Osanottajille, yhteensä n. 20 henkilölle, päätettiin samassa yhteydessä tarjota 
lounas (fchn jsto 17. 12. 6 878 §). 

Koulumatkailutoimisto Oy:lle päätettiin myydä kalliosuojissa olleet 453 sänkyä hintaan 
600 mk/kpl, 2 käsiruiskua hintaan 100 mk/kpl, yksi palokaappi hintaan 200 mk, yksi putki-
tuoli hintaan 100 mk ja viisi palosankoa hintaan 150 mk/kpl, eli irtaimistoa yhteensä 
273 050 mk:n kauppahinnasta (khn jsto 2. 5. 5 657 §). 

Työllisyyslautakunta 
Työllisyyslautakunnan kansliaan päätettiin palkata seuraavat tp. viranhalltijat, joiden 

palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: toimistoapulainen (13) ajaksi 
1.1. — 31. 5. (2. 1. 93 §); kaksi toimistoapulaista (10) ajaksi 19. 3. — 31. 5. ja yksi 
ajaksi 20. 11. —31. 12. (2.4. 1 124 §, 4. 12. 3 215 §). 
.15 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti oikeuttaa yleis jaoston kertomusvuoden ja 
v:n 1959 talousarvioihin työllisyystöitä varten merkittyjä määrärahoja käyttäen otta-
maan tarvittavan henkilökunnan hoitamaan suoraan kaupunginhallituksen yleisjaoston 
alaisena työttömyystöiden järjestelyyn liittyviä asioita siten, että mainitun henkilökun-
nan tehtävänä olisi lähinnä hankkia selvityksiä työttömyystöinä suoritettavaksi sopivista 
työkohteista sekä tehdä niistä kaupunginhallitukselle esityksiä, pitää yhteyttä kaupungin 
eri viranomaisiin ja työttömyystöiden suunnittelukomiteaan työttömyystöiden järjestä-
miseksi ja niiden käyntiinpanon jouduttamiseksi, selvittää mitä toimenpiteitä on suori-
tettava, jotta työttömyystöiksi sopivia töitä voitaisiin aloittaa, pitää yhteyttä valtion 
työvoimaviranomaisiin sekä työllisyyslautakuntaan, hankkia selvityksiä työttömyyslai-
noilla rahoitettaviksi sopivista kohteista sekä tehdä kaupunginhallitukselle tarpeellisiksi 
katsomiaan muita esityksiä työttömyyskysymyksen hoitamiseksi tarkoituksenmukaisella 
ja nopealla tavalla, 

oikeuttaa yleisjaoston päättämään siitä, otetaanko em. henkilökunta virka- vai työ-
suhteeseen ja päättämään heidän palkkaeduistaan. Yleisjaoston tehtäväksi annettiin 
myös vahvistaa tämän henkilökunnan yksityiskohtaiset toimintaohjeet sekä valvoa sen 
työtä (3. 12. 3 185 §, ks. s. 261). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista, niitä ylittäen, myönnettiin 
työllisyyslautakunnan käytettäväksi 100 000 mk lisäpalkkion myöntämistä varten lauta-
kunnan sihteerille kertomusvuoden työllisyystöiden aiheuttamien lisätöiden johdosta 
(17. 4. 1 251 §). 

Kaupunginhallitus kehotti työllisyyslautakuntaa kutsumaan kaupungin työttömyys-
töiden järjestelyyn liittyviä asioita hoitamaan palkatun dipl.ins. Kalevi Korhosen pysy-
väiseksi asiantuntijaksi lautakunnan kokouksiin. Samalla kaupunginhallitus velvoitti 
dipl.ins. Korhosen olemaan työllisyyslautakunnan kutsusta läsnä sen kokouksissa (4.12. 
3 225 §). 

Työllisyyden turvaamiseksi tarkoitettujen töiden järjestäminen valtion toimesta. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle kaupungin 
työttömyystilanteen olevan muodostumassa sellaiseksi, että valtion toimesta olisi ryh-
dyttävä järjestämään töitä työllisyyden turvaamiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti 
pyytää ministeriötä tekemään periaatepäätöksen siitä, että myös talorakennustyöt hyväk-
syttäisiin kaupungin perusosuuteen luettaviksi työttömyystöiksi (30. 1. 409 §). 

Työttömyystilanteen vaikeutumisen vuoksi kaupunginhallitus päätti vielä esittää 
valtioneuvostolle, että valtion toimesta aloitettaisiin mahdollisimman laaja rakennus-
toiminta (4. 9. 2 382 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti esittää kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riölle, että sen toimesta avattaisiin työmaita, joille voitaisiin osoittaa huoltovelvollisuutta 
vailla olevia, työttömyyskortistoon merkittyjä henkilöitä (4. 9. 2 381 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työllisyyslautakunnan toimenpiteet, joilla työttö-
miä oli sijoitettu valtion järjestämiin työttömyystöihin siitä huolimatta, että kaupunki ei 
ollut sijoittanut omiin töihinsä perus- ja jatko-osuuttaan vastaavaa määrää. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa työttömyystöiden suunnittelukomiteaa kiireellisesti 
jatkamaan työtään sekä tekemään kaupunginhallitukselle esityksen uusista työttömyys-
työkohteista (2. 4. 1 125 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin työvoimapiirin ilmoitukset, jotka koskivat työttömien 
sijoittamista valtion työttömyystyömaille (27. 2. 724 §, 20. 3. 980 §, 27. 3. 1 067 §, 17. 4. 
1 248 §, 30.10.2 863, 2 864,§, 6. 11.2 918 §). 

Työttömyystöiksi hyväksyttävien työkohteiden piirin laajentamista sekä työllisyyslainoja 
koskevat Kaupunkiliiton toimiston kiertokirjeet merkittiin tiedoksi. Kiinteistölautakun-
taa, yleisten töiden lautakuntaa, satamalautakuntaa, väestönsuojelulautakuntaa sekä 
työttömyystöiden suunnittelukomiteaa, joille em. kiertokirjeet päätettiin lähettää tie-
doksi, kehotettiin tekemään kaupunginhallitukselle kiireellisesti ehdotuksensa sellaisiksi 
talorakennustöiksi, joihin voitaisiin anoa työllisyyslainaa (16. 10. 2 723 §). 

Työllisyystöiden järjestäminen. Kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia 
kehotettiin kiireellisesti ilmoittamaan työttömyystöiden suunnittelukomitealle ne hallin-
toalaansa kuuluvat työt, jotka välittömästi voitaisiin aloittaa työttömyystöinä, kiinnit-
täen tällöin erikoisesti huomiota myös työttömille naisille sopiviin töihin, jonka jälkeen 
komitean olisi kiireellisesti tehtävä asiasta kaupunginhallitukselle esityksensä. Samalla 
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kaupunginhallitus päätti kehottaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa, kotitalouslauta-
kuntaa ja huoltolautakuntaa harkitsemaan mahdollisuuksia useampien, noin kuusi viik-
koa kestävien perättäisten työttömyyskurssien järjestämiseksi työttömille nuorille mie-
hille ja työttömille naisille (6. 11. 2 914 §). 

Kaupunginhallitus oli 3. 10. sekä 21. 11. 1957 (ks. s. 206) hyväksynyt työttömyystöi-
den suunnittelukomitean laatiman v:n 1957 ja 1958 työttömyysohjelman ensimmäiseen 
ja toiseen ryhmään kuuluvat työt kaupungin omina työttömyystöinä suoritettaviksi. Li-
säksi oli erillisillä päätöksillä useita muitakin töitä hyväksytty kaupungin omiksi työttö-
myystöiksi. Komitean myöhemmin laadittua lisäohjelman, jossa esitettiin työttömyysoh-
jelman laajentamista, kaupunginhallitus päätti: 

1) hyväksyä työttömyystöiden suunnittelukomitean lisäohjelmaan sisällytetyt työt 
kaupungin omina työttömyystöinä suoritettavaksi, 

2) määrätä, että sekä lisäohjelmaan sisältyvien että aikaisemmin hyväksyttyjen työttö-
myystöiden suorittamisessa ja niitä yksityisille liikkeille annettaessa on noudatettava 
aikaisemmin annettuja määräyksiä sekä lisäksi erityisesti otettava huomioon, että töitä 
yksityisten urakoitsijain suoritettavaksi annettaessa on ehdoksi asetettava paitsi se, että 
työntekijät otetaan työttömyyskortistosta, myös se, että työhön sijoitetaan likipitäen se 
määrä työntekijöitä ja niin pitkäksi ajaksi kuin työtä työttömyystyöksi hyväksyttäessä 
on edellytetty ja on nämä ehdot mainittava myös tarjouspyynnöissä, 

3) kehottaa rakennusviraston talorakennusosastoa yhdessä kiinteistöviraston ja kul-
loinkin kysymykseen tulevan kaupungin laitoksen kanssa valmistelemaan vahvistetun 
investointiohjelman puitteissa tonttivarauksia, huoneohjelmia ja rakennuspiirustuksia 
silmällä pitäen sitä, että tarpeen vaatiessa voitaisiin myös huonerakennustöitä suorittaa 
työttömyystöinä sekä 

4) oikeuttaa ao. laitokset aloittamaan edellä työttömyystöiksi hyväksytyt työt jo 
ennen kuin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on ratkaissut kysymyksen niiden 
hyväksymisestä kaupungin omiksi työttömyystöiksi. 

Vielä kaupunginhallitus päätti alistaa päätöksensä edellä tarkoitettujen töiden hyväk-
symisestä työttömyystöiksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistettavaksi 
(23. 1. 335 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä em. komitean v:n 1957 ja 1958 lisäohjel-
massa sekä 18. 8. ja 30. 10. päivätyissä mietinnöissä luetellut työt kaupungin omiksi 
työttömyystöiksi. Vielä kaupunginhallitus oli eräillä erikseen tekemillään päätöksillä 
hyväksynyt joukon muitakin töitä kaupungin omiksi työttömyystöiksi. Päätökset alistet-
tiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväksyttäväksi. Ao. elimille myönnet-
tiin oikeus aloittaa työt välittömästi jo ennen kuin ministeriö oli ratkaissut niiden hyväksy-
misen kaupungin omiksi työttömyystöiksi. Asiamiestoimistoa kehotettiin yhdessä kiin-
teistöviraston ja työttömyystöitä suorittavien kaupungin laitosten kanssa ryhtymään kiin-
teän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen annetun lain edellyttämiin toi-
menpiteisiin, jotta töiden suorittamista varten tarpeelliset alueet saataisiin kaupungin 
haltuun. Työttömyystöiden suunnittelukomiteaa kehotettiin jatkamaan työtään (16. 1. 
258 §, 27. 2.718 §, 13. 3. 900 §, 17. 4. 1 252 §, 8. 5. 1 482 §, 31.7. 2119 §, 28 .8 .2 309, 
2311 §, 11.9. 2 433 §, 16. 10. 2 721 §, 23. 10. 2 779 §, 20. 11. 3 051 §, 27. 11. 3 156 §, 
4. 12. 3 238 §). 

Rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimenpide, joka koski työllisyysvuo-
den 1958/59 työttömyystöiden hyväksymistä päätettiin hyväksyä {3.1.2 038 §). 

Kaupunginhallitus päätti sisällyttää työttömyysohjelmaansa kaupungin omina työttö-
myystöinä seuraavat työt: Auroran sairaalan ylimääräiset toimistotyöt kahdelle naiselle 
n. 4 y2 kk:n ajaksi, Tuberkuloosiparantolan ylimääräiset siivoustyöt viidelle naiselle n. 
3—4 kk:n ajaksi, Marian sairaalan ylimääräiset siivoustyöt neljälle naiselle n. kuuden vii-
kon ajaksi sekä Auroran sairaalan ylimääräiset siivoustyöt neljälle naiselle n. 2 kk:n 
ajaksi (23. 1. 334 §); teurastamon arkiston ylimääräinen järjestelytyö yhdelle työnteki-
jälle 3 kk:n ajaksi (6. 2. 483 §); Marian sairaalan siivous- ja aputyöt n. 20 naiselle 2 kk:n 
ajaksi, Auroran sairaalan siivous- ja aputyöt n. 10 naiselle 2 kk:n ajaksi, Kivelän sairaalan 
siivous- ja aputyöt n. 20 naiselle n. 2 kk:n ajaksi, Tuberkuloosiparantolan siivous- ja apu-
työt n. 10 naiselle n. 2 kk:n ajaksi, Malmin sairaalan siivous- ja aputyöt n. 5 naiselle n. 2: 
kk:n ajaksi, Auroran sairaalan toimistotehtävät yhdelle naiselle n. 2 kk:n ajaksi sekä Mal-
min sairaalan toimistotehtävät kolmelle naiselle n. 2 kk:n ajaksi (20. 3. 982 §); kiinteistö-
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viraston metsäosaston hoidossa olevien metsä-, puisto- ja ulkoilualueiden raivaus- ja 
puhdistustyöt n. 50 naiselle (17. 4. 1 256 §); kiinteistöviraston toimesta suoritettavat kiin-
teistöjen ylimääräiset puhdistus- ja siivoustyöt n. 12 naiselle 3 kk:n ajaksi (23. 9. 2 549 §); 
Ruskeasuon hallialueen sepelimurskaustyö n. 20 miehelle 4 kk:n ajaksi (4. 12. 3 222 §); Ma-
rian sairaalan mankeloimistyöt kahdelle naiselle ja pyykin kuljetustehtävät kahdelle 
miehelle, molemmat n. 1 y2 kk:n ajaksi, Auroran sairaalan bakteriologisen laboratorion 
laboratoriotutkimustyöt yhdelle naiselle enintään 5 kk:n ajaksi sekä poliklinikoiden toi-
mistojen ja laboratorion toimistotyöt viidelle naiselle enintään 5 kk:n ajaksi ja eri osasto-
jen sekä pesula- ja liinavaate varastorakennuksen siivoustyöt kahdeksalle naiselle eri osas-
toilla 5 kk:n ajaksi ja varastorakennuksessa viiden viikon ajaksi, Nikkilän sairaalan vaat-
teiden paikkaustyöt kahdeksalle naiselle 5 kk:n ajaksi, Malmin sairaalan siivoustyöt 
kolmelle naiselle 1 kk:n ajaksi, sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman siivoustyöt yh-
delle naiselle 3 viikon ajaksi, nuorisotoimiston varastojen järjestely-, siivous- ja laina-
varaston kunnostamistyöt talvea varten, nuorisokahviloissa sekä Liisankadun, Karjalan-
kadun, Etu-Töölön ja Pasilan kerhokeskuksissa neljälle naiselle n. 1 kk:n ajaksi sekä Laut-
tasaaren kesäkodin vaatteiden pesutyöt ja kesäkodin alueen siivoamistyöt kolmelle nai-
selle n. 2 viikon ajaksi, työtupien suojapukujen sekä kansakoululaisille tarkoitettujen 
pito- ja päällysvaatteiden valmistamistyöt 37 teollisuuskoneiden käyttöön tottuneelle 
vaatetus- ja ompelualan naistyöntekijälle n. 6 kk:n ajaksi, lastensuojelulautakunnan alais-
ten lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten ompelutyöt neljälle ompelutyöhön tottuneelle 
naistyöntekijälle 5 kk:n ajaksi sekä siivoustyöt 10 naistyöntekijälle samoin 5 kk:n ajaksi, 
lastensuojelu viraston ylimääräiset toimistotyöt neljälle laskukoneen käyttöön ja toimisto-
tehtäviin perehtyneelle naistyöntekijälle 5 kk:n ajaksi sekä tilastotoimiston ylimääräiset 
toimistotyöt kahdelle naistyöntekijälle 6 kk:n ajaksi (11. 12. 3 287 §); Laakson sairaalan 
keittiön ylimääräiset siivous-, järjestely- ja puhdistustyöt kahdelle naiselle n. 5 kk:n ajaksi 
(18. 12. 3 353 §); Marian sairaalan taloustoimiston ylimääräiset toimistotyöt yhdelle henki-
lölle n. 1 kk:n ajaksi, 60 m:n pituisen vesijohdon rakentamisen Ramsayn rannassa olevasta 
vesijohdosta Riihitielle, hankintatoimiston kirjavaraston uudelleen järjestämis- ja siivous-
työt kahdelle miehelle n. 2 viikon ja yhdelle naiselle 2 kk:n ajaksi (18. 12. 3 363 §); huolto-
viraston eräät kodinhoitotehtävät seitsemälle naiselle toistaiseksi (20. 3. 984 §); lastensuoje-
luviraston ylimääräiset arkistonjärj estely työt kolmelle naiselle sekä lastensuojelulauta-
kunnan alaisten laitosten ylimääräiset siivous-, ompelu- ja paikkaamistyöt 17 naiselle 
(24. 4. 1 335 §); suomenkielisen työväenopiston arkiston ja muiden varastoitavien tarvik-
keiden siirto-, puhdistus- ja järjestelytyöt kahdelle naiselle 3 kk:n ajaksi (11. 12. 3 290 §); 
liikennelaitoksen siivoustyöt, tai niitä vastaavat 30 naiselle 3 kk.:n ajaksi (23. 10. 2 780 §); 
Kulosaaren kartanon ja Lammassaaren laiturien rakentamistyöt (20. 8. 2 319 §); 150 
mm:n läpimittaisen kaasujohdon rakentamistyöt Laivurinkatuun Viiskulman ja Tehtaan-
kadun välillä (13. 11.2 995 §); kaasujohdon asentamisen Hernepellontiehen sekä kaasu-
laitoksen tehdasalueen maantasoitus- ja aitaustöiden jatkamisen (2. 1. 98 §); vesijohdon 
rakentamisen Kyläsaarenkatuun 300 m:n pituudelta Hämeentieltä Vanhankaupungin 
rantaan päin (27. 11. 3 153 §); Katajaharjuntien vesijohdon jatkamisen Luoteisväylän 
kulmasta n. 200 m Katajaharjunniemen pohjoiskärkeen (28. 8. 2 333 §); vesijohdon raken-
tamisen Tammisaloon, Leppisaaren-, Pellonperän- ja Ruonansalmentiehen n. 800 m:n 
pituudelta (23. 10. 2 795 §); Malmi-Tapanilan kokoojaviemärien yhteydessä suoritettavat 
vesijohdon rakentamistyöt (20. 11.3 062 §); vesijohdon jatkamisen Pukinmäellä Erkki 
Melartinin tieltä Säveltielle (17. 4. 1 255 §); vesi- ja viemärijohdon rakentamisen Tapani-
lan Päivöläntiehen ja Viertolantiehen (23. 10. 2 796 §); vesijohdon rakentamiset taloon 
Solnantie 44, Valtatie 75, Yhdyskunnantie 12, Falkullan kartanoon, Pukinmäen karta-
noon sekä kiinteistöviraston metsäosaston toimesta suoritettavat kaupungin metsien har-
vennus- ja puhdistushakkuutyöt n. 60 miehelle 5 kk:n ajaksi (18. 12. 3 355 §); kaukolämpö-
kanavan louhimisen ja kaivamisen Fredrikinkadun sillalta reittiä Etel. Rautatiekatu -
Annankatu - Simonkatu, Simonkadun puoliväliin saakka (13. 2. 552 §); kaukolämpöjohto-
kanavan rakentamisen Välskärinkadun ja Sandelsinkadun kulmasta Runeberginkadulle 
Töölöntorin kohdalla (9. 10. 2 652 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että työttömille naisille eri sairaaloissa järjestettyjä 
töitä saatiin jatkaa 15. 6. saakka seuraavasti: Marian sairaalan siivous- ja aputyöt 10 
naiselle, Kivelän sairaalan siivous- ja aputyöt 2 naiselle, Helsingin keskusmielisairaalan 
Kivelän osaston siivous- ja aputyöt 4 naiselle, Tuberkuloosiparantolan siivous- ja aputyöt 
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4 naiselle, Malmin sairaalan siivous- ja aputyöt 5 naiselle sekä Auroran sairaalan toimisto-
työt 1 naiselle (29. 5. 1 684 §); että teurastamoon saatiin palkata naistyövoimaa työttö-
myystöihin seuraavasti: 

1) perussiivous- ja puhdistustöihin teurastamon syväjäädyttämössä ja kalasatamassa 
3 naistyöntekijälle 2 kk:n ajaksi; 

2) teurastamon koneosaston arkiston sekä syväjäädyttämöön sijoitetun ja uudelleen 
sisustetun teurastamon ja kalasataman arkiston järjestelyä varten 1 naistoimistotyönteki-
jälle 3 kk:n ajaksi (17. 4. 1 230 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti virastot ja laitokset aloittamaan mainitut työttömyystyöt 
välittömästi. Töitä koskevat päätökset alistettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti virastoja ja laitoksia uudelleen 
tutkimaan, mitä mahdollisuuksia olisi järjestää työtilaisuuksia työttömille naisille sekä 
tekemään asiaa koskevat esityksensä kaupunginhallitukselle. 

Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli hyväksynyt 
seuraavat työt kaupungin omiksi työttömyystöiksi: kaupunginhallituksen v. 1957 (ks. s. 
208) hyväksymistä eräistä Nikkilän sairaalassa tehtävistä töistä sairaala-alueen puhdistus-, 
siivous- ja pienehköt raivaustyöt, mutta hylännyt esityksen siltä osalta, joka koski sairaa-
larakennusten ullakkojen siivous- ja järjestelytöitä sekä eräitä vaatevarastoissa suoritet-
tavia paikkaustöitä (2. 1. 90 §); kaasujohdon rakentamisen Hernepellontiehen sekä kaasu-
laitoksen tehdasalueen maansiirto-, raivaus- ja aitaustyöt (16. 1. 255 §); teurastamon 
vieressä olevaan väestönsuojaan johtavan ajotien leventämistyön, talon Erkki Melartinin 
tie 7 vesijohtotyön sekä Vanhan Turunmaantien viemärin rakentamistyön kuitenkin siten, 
että talon Erkki Melartinin tie 7 vesijohtotyö oli hyväksytty vain rakennuksen ulkopuolis-
ten töiden osalta (9. 1. 172 §); Eläintarhan puiston viemärityön (30. 1. 411 §); kaupungin-
hallituksen 23. 1. työttömyysohjelmaansa hyväksymät eräät viemäri-, vesijohto-, tasoi-
tus- ja siltatyöt, mutta hylännyt eräiden sairaalain ylimääräiset toimisto-, siivous- ja jär-
jestelytyöt (6. 2. 487 §); kaukolämpöjohtokanavan louhinta- ja kaivaustyön Fredrikin-
kadun sillalta Simonkadulle (27. 2. 720 §); kaupunginhallituksen 28. 2. hyväksymän vie-
märi- ja vesijohdon rakentamisen Ahjokujalta Isonnevantielle, vesijohdon rakentamisen 
V linjan ja Porthaninkadun kulmasta Näkinkujalle sekä vesijohdon rakentamisen Tilkan-
sillalta vanhaa raitiotietä pitkin Paciuksenkadulle (6. 3. 819 §); Nuijamiestentien, Poutun-
tien ja Krankantien välisen puistoalueen kunnostamistyön sekä Töölönlahden eteläosassa 
kaatopaikkana olleiden alueiden kunnostamisen puistoksi (20. 3. 985 §); kaupunginhalli-
tuksen 17.4. hyväksymän työttömyystöiden suunnittelukomitean lisäohjelmaan sisälty-
vät työt sekä Pukinmäen vesijohdon jatkamisen Säveltielle (30. 4. 1 431 §); kallion louhi-
misen Etelä-Haagassa Isonnevantien kohdalla sekä viemärin ja vesijohdon rakentamisen 
Isonnevantiehen Vihdintien ja Yhdistystien väliselle osuudelle, vesijohdon rakentamisen 
Paloheinäntiehen Pakilantien ja Kyläniityntien välille, Steniuksentien viemärin jatkami-
sen Steniuksentien tontin n:o 11 kohdalle, Malmin lastenkodin liittämisen kaupungin 
vesijohtoverkostoon sekä Mariankadun viemärin jatkamisen korttelin n:o 7 tontin n:o 7 
kohdalle (31. 7. 2 118 §); Oulunkylässä sijaitsevan Siltavoudintien ajoradan rakentami-
sen (6. 11. 2 916 §); Pakilantien rakentamisen Paloheinäntien risteyksestä Kuusimiehentien 
kulmaan, vesijohdon jatkamisen Pakilantien mainitulle osuudelle sekä Kullervontienraken-
tamisen Pohjolankadun ja Käpyläntien väliseltä osalta (21. 8. 2 226, 2229 §); työttömyystöi-
den suunnittelukomitean mietinnössä työllisyys vuodeksi 1958/59 luetellut työt sekä kaupun-
ginhallituksen 28. 8. hyväksymät Prinsessantien katu-, viemäri-, vesi- ja kaasu johtotyöt, 
kiinteistöviraston metsäosaston hoitamien metsiköiden siistimistyöt, Kulosaaren kartanon 
ja Lammassaaren laiturien rakentamistyöt sekä Katajaharjuntien vesijohdon jatkamisen 
Luoteisväylän kulmasta Katajaharjunniemen pohjoiskärkeen (11. 9. 2 433 §); kaukolämpö-
johtokanavan rakentamistyöt Välskärinkadun ja Sandelsinkadun kulmasta Runebergin-
kadulle Töölöntorin kohdalla (6. 11. 2 917 §); Kunnalliskodintiehen Käpylän keskuspesu-
lan poistovesiä varten rakennettavan viemärin rakennustyöt ja vesijohdon rakentamisen 
Tammisaloon, Leppäsaaren,Pellonperän ja Ruonansalmen teihin sekä Tapanilan Päivölän-
tiehen ja Viertolan tiehen (20. 11.3 042, 3 043 §); työttömyystöiden suunnittelukomitean 
30. 10. päivätyssä mietinnössä luetellut työt (27. 11. 3 156 §); Oppilaskoti Toivolan sisään-
ajotien uudelleenjärjestelyn sekä Malmi-Tapanilan kokoojaviemärien rakentamisen yhtey-
dessä suoritettavat vesijohtotyöt (4. 12.3 223 §); vesijohdon rakentamisen Kyläsaaren-
katuun n. 300 m:n pituudelta sekä Laivurinkadun kanavatöiden yhteydessä suoritettavat 
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kaasuj ohto työt (11. 12. 3 304 §); Ruskeasuon hallirakennustyömaan sepelimurskatyön 
n. 20 miehelle 4 kk:n ajaksi, sillä ehdolla että valmistettava sepelimurska käytettäisiin 
kokonaan kaupungin omiin tarpeisiin (18. 12. 3 357 §); Koivusaarentie-nimisen kadun ra-
kentamisen Lauttasaaressa Katajaharjuntien ja Kenttäkujan välillä (18. 12. 3 361 §). 
Sen ohessa ministeriö oli huomauttanut, että kaupungin säännöllisten töiden muuttaminen 
työttömyystöiksi oli kiellettyä. 

Sen sijaan ministeriö oli hylännyt seuraavien töiden hyväksymistä työttömyystöiksi 
koskevat anomukset: eräiden sairaaloiden siivoustyöt (2. 4. 1 131 §); teurastamon eräät 
työt (20. 2. 647 §, 30. 4. 1 431 §); lastensuojelu viraston ylimääräiset arkistonjärj estely-
työt sekä lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten ylimääräiset siivous-, ompelu- ja 
paikkaustyöt (8. 5. 1 481 §); kaupungin omistamien talojen Pääskylänkatu 15 ja Sör-
näisten rantatie 22 pihapuistikoiden kunnostustyöt (29. 5. 1 681 §); kiinteistöviraston toi-
mesta suoritettavat ylimääräiset siivous- ja puhdistustyöt n. 12 naiselle 3 kk:n ajaksi 
(16. 10. 2 718 §); liikennelaitoksen ylimääräiset siivous- ja puhdistustyöt naisille (20. 11. 
3 043 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokan luvun Työttömyys- ja avustustyöt määrärahoista Työttömyyden 
lieventämiseksi tarkoitetut työt seuraavat määrärahat: 229 988 mk kaasulaitoksen suorit-
tamia työttömyystöitä varten, 1 719 840 mk huoltoviraston suorittamia työttömyystöitä 
varten sekä 1 932 993 mk liikennelaitoksen suorittamia töitä varten (23. 1. 326 §); 267 275 
mk sairaalalautakunnan toimesta suoritettuja työttömyystöitä varten (23. 1.333 §); 
585 626 938 mk yleisten töiden lautakunnan suorituttamien työttömyystöiden kustan-
nuksia varten (6. 2. 486 §); 180 447 mk teurastamolautakunnan suorituttamia työttömyys-
töitä varten (6. 2. 488 §); 818 094 mk kiinteistöviraston suorituttamia työttömyystöitä 
varten (13. 2. 553, 554 §); 70 449 614 mk satamalautakunnan suorituttamia työttömyys-
töitä varten (20. 2. 646 §); 965 130 mk Marian sairaalan, 1 011 040 mk Auroran sairaalan, 
445 497 mk Kivelän sairaalan, 4 097 119 mk Nikkilän sairaalan, 692 260 mk Tuberkuloosi-
parantolan ja 493 859 mk Malmin sairaalan suorituttamia työttömyystöitä varten (31. 7. 
2 113 §). 

Kertomusvuoden vastaavalta tililtä myönnettiin 14 423 973 mk Uudenmaan tie- ja 
vesirakennuspiirin työttömyystöiden kustannuksia koskevan laskun maksamista varten 
(31. 7. 2 115 §); 26 500 mk suomenkielisessä työväenopistossa suoritettuja työttömyys-
töiden kustannuksia varten (24. 4. 1 330 §); 94 605 mk kaupunginmuseon toimesta suori-
tettuihin työttömyystöihin (24. 4. 1 332 §); 21.3 75 mmk Ruskeasuon hallialueen tasoitta-
mistöitä varten (9. 10. 2 647 §) sekä 8 581 218 mk Etel. Rautatiekadun ja Simonkadun väli-
sen kaukolämpöjohtokanavan rakentamiskustannuksia varten (23. 10. 2 775 §) sekä 
792 910 mk kiinteistöviraston suorituttamia työttömyystöitä varten (18. 12. 3 360 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä yht. 42 665 mk työttömien kuljettamisesta 
aiheutuneiden linja-automaksujen suorittamista varten (khn jsto 8. 10. 6 434 §, 12.11. 
6 635 §, 26. 11. 6 725 §, 23. 12. 6 906 §). 

Työllisyyslautakunnan toimistossa sattuneen virheen johdosta päätettiin kolmelle 
työntekijälle suorittaa 520 mk:n korvaus työttömyysmäärärahoista heidän estyttyään 
saapumasta heille osoitetulle työllisyystyömaalle (khn jsto 2. 7. 6 043 §). 

Yleisjaosto päätti ilmoittaa rakennusvirastolle yhtyvänsä siihen, että työttömyystöitä 
silmälläpitäen tehdyistä suunnitelmista aiheutuvat kustannukset suoritettaisiin työttö-
myystöitä varten varatuista määrärahoista huomioon ottaen, että siitä aiheutuvat laskut 
olisi kuitenkin esitettävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (khn jsto 17. 12. 6 879 §). 

Työttömyyskurssien järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kotitalouslauta-
kunnan panemaan toimeen työttömiä naisia varten kaksi vanhusten huolto- ja kotiapu-
kurssia sekä kaksi pesula-apulaiskurssia kotitalousneuvonnan tarkastajan 23. 1. päivätyn 
kirjeen mukaisesti sekä kehottaa työllisyyslautakuntaa osoittamaan kursseille oppilaat 
työttömyyskortistoon otetuista naisista. Kotitalouslautakunnan oli aikanaan tehtävä kau-
punginhallitukselle esityksensä kurssien aiheuttamasta määrärahan tarpeesta, jolloin oli 
otettava huomioon, että kurssilaisille oli suoritettava 400 mk:n päiväraha työpäivältä 
(30. 1. 410 §). 

Kotitalouslautakuntaa kehotettiin sittemmin em. kursseja järjestäessään ottamaan 
huomioon kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 27. 2. päivätyssä kirjelmässä valtion 
avustuksen maksattamisen edellytykseksi asetetut ehdot seuraavasti: 
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1) Oppilaat kursseille on otettava Helsingin työvoimapiirin päällikön osoituksen mu-
kaan kaupungin työttömyyskortistoon hyväksytyistä naisista, jotka tämän jälkeen on 
poistettava kortistosta. 

2) Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
ovat oikeutettuja valvomaan ja tarkastamaan kurssien tarkoituksenmukaista toimintaa, 
valtionavustuksen käyttöä ja kurssien tilejä. 

3) Kursseista on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja on kurssien tilit tositteineen asian-
mukaisesti säilytettävä. Kustannuksissa otetaan huomioon ainoastaan kurssien johdon 
ja oppilaiden palkat sekä työvälineet. 

4) Valtionavustukset maksetaan tilitysten perusteella, jotka kotitalouslautakunnan 
on toimitettava kaupunginhallitukselle huomioon ottaen, että viimeinen tilitys on tosit-
teineen toimitettava ministeriölle kahden viikon kuluessa kurssien päättymisestä. Tili-
tyksessä on otettava huomioon, että kursseista mahdollisesti saatava tulo on vähennet-
tävä em. valtionavustuksesta. 

5) Kurssien päättymisen jälkeen on kotitalouslautakunnan toimitettava kaupungin-
hallitukselle selostus kurssitoiminnasta edelleen kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriölle sekä kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosastolle lähetettäväksi 
(6. 3. 817 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kotitalouslautakuntaa toteuttamaan työt-
tömien naisten pesula-apulaiskurssit em. 30. 1. tehdyn päätöksen mukaisesti. Samalla 
kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan luopumaan vanhusten huolto-ja kotiapukurssien 
jatkamisesta sekä tekemään kiireellisesti kaupunginhallitukselle ehdotuksen työttömille 
naisille tarkoitetuista ruoanlaitto- ja ompelukursseista, kursseille otettavien lukumäärästä 
sekä kurssikustannuksista (20. 3. 981 §). 

Vielä kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa viipymättä toimeenpanemaan yhden 
työttömien naisten pesula-apulaiskurssin em. päätöksen mukaisesti ottaen huomioon, 
että kurssin oppilasmäärä on 16 henkilöä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
panemaan toimeen työttömiä naisia varten yhden ruoanlaitto- ja ompelukurssin lauta-
kunnan 26. 3. päivätyn kirjelmän mukaisesti sekä kehottaa työllisyyslautakuntaa osoitta-
maan oppilaat kursseille työttömyyskortistoon otetuista naisista. Kurssin ajalta suorite-
taan kummankin kurssin osalta osanottajille 400 mk:n päiväraha työpäivältä ja peritään 
korvausta aterioista 150 mk päivältä. Lautakunnan on heti kurssien päätyttyä toimitet-
tava kaupunginhallitukselle tilitys kurssien kustannuksista kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön vahvistaman jaoittelun mukaisesti. Ministeriöltä päätettiin anoa, että 
valtio osallistuisi kurssien kustannuksiin 50 %:lla (2. 4. 1 128 §, 17. 4. 1 242 §). 

Edelleen kehotettiin kotitalouslautakuntaa kiireellisesti panemaan toimeen työttömiä 
naisia varten kaksi ruoanlaitto- ja ompelukurssia sekä kaksi pesula-apulaiskurssia siten, 
että toinen kurssi aloitettaisiin välittömästi edellisen päätyttyä ja siten, että ensiksi mai-
nituille kursseille otettaisiin kerrallaan 24 oppilasta ja jälkimmäiselle 8 oppilasta. Lauta-
kuntaa kehotettiin järjestämään muu toimintansa siten, että se voisi mahdollisimman suu-
ressa määrässä käyttää omia opettajiaan työttömyyskurssien järjestämiseen. Oppilaat 
oli kursseille otettava työttömyyskortistossa olevista naisista. Kotitalouslautakuntaa 
kehotettiin suorittamaan kurssien kustannukset työttömyysmäärärahoista ja sopimaan 
rahatoimiston kanssa tarvittavista varoista (11. 12. 3 303 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin kiireellisesti järjestämään työttömille naisille sopivia, 
n. kuusi viikkoa kestäviä perättäisiä kursseja sekä ilmoittamaan kaupunginhallitukselle 
kurssiohjelma ja eriteltyinä kurssien aiheuttamat kustannukset sekä tekemään esitys kurs-
silaisille suoritettavasta päivärahasta, jolloin olisi otettava huomioon kurssilaisille mah-
dollisesti kaupungin toimesta tarjottavat ateriat. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin osoit-
tamaan kursseja varten tarvittavat huonetilat. Oppilaat oli valittava työttömyyskortis-
toon hyväksytyistä naisista (11. 12. 3 297 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin kotitalouslautakunnan käytettäväksi 876 335 mk naisten työttömyyskurssien 
aiheuttamia menoja varten (27. 2. 719 §). 

Samoin kehotettiin ammattiopetuslaitosten johtokuntaa panemaan toimeen valmis-
tavassa tyttöjen ammattikoulussa työttömiä naisia varten kaksi toisiaan välittömästi 
seuraavaa kodinhoidollista kurssia siten, että niille otettaisiin yhteensä 30 oppilasta sekä 
muuten valmistavan tyttöjen ammattikoulun 9. 12. päivätyssä kirjelmässä mainitulla 
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tavalla. Oppilaat oli otettava työttömyyskortistoon merkityistä naisista. Ammattiopetus-
laitosten johtokuntaa kehotettiin suorittamaan kurssien kustannukset työttömyysmäärä-
rahoista sekä sopimaan rahatoimiston kanssa tarvittavista varoista. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön ammattikasvatusosastolta olisi kursseja varten anottava valtionapua (18. 12. 
3 354 §). 

Suur-Helsingin Ammatillinen Paikallisjärjestö oli lähettämässään kirjelmässä käsitel-
lyt keski-ikäisten naisten vaikeata työttömyystilannetta ja esittänyt, että kaupungin 
puolesta järjestettäisiin työtilaisuuksia myös heille sekä että heidät mahdollisuuksien 
mukaan hyväksyttäisiin myös kaupungin järjestämille kursseille. Rahatointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja oli asian johdosta huomauttanut kaupungin pyrkineen useilla 
eri tavoilla järjestämään työtilaisuuksia työttömille naisille. Esiintyneiden vaikeuksien 
takia olivat nämä kuitenkin joutuneet eräissä tapauksissa odottelemaan sekä työtilaisuuk-
sia että kursseille pääsyä. Kaupunginhallitus oli jo v. 1957 kehottanut työllisyyslautakun-
taa ohjaamaan 60 v täyttäneet naiset anomaan huoltoapua, kun taas sitä nuoremmat nai-
set voitiin osoittaa työttömyystöihin tai kursseille. Kertomusvuoden kursseista päätet-
täessä ei myöskään ollut asetettu kursseille otettaville mitään ikärajaa. Muutenkin oli 
kaupungin taholta ryhdytty kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin naistyöttömyyden hoi-
tamiseksi, joten asian ei ko. apulaiskaupunginjohtajan mielestä tullut antaa aihetta toi-
menpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti toimittaa em. selostuksen tiedoksi asianomaisille 
(27.3. 1056 §). 

Suur-Helsingin Ammatillinen Paikallisjärjestö oli 20. 9. päivätyssä kirjelmässään 
huomauttanut kaupunginhallitukselle kaupungin vaikeasta työllisyystilanteesta, mutta 
kun työttömien lukumäärässä ei ollut tapahtunut vähenemistä, oli järjestö kääntynyt 
asiassa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön puoleen huomauttaen mm., että vaik-
ka kaupungin työttömyyskortistoa oli pidetty avoinna koko työllisyys vuoden ajan ja työ-
maat pidetty käynnissä koko kesäkauden, oli kortistoon merkittyjen määrä jatkuvasti 
lisääntynyt, mutta työttömyystöihin ei ollut suuremmassa määrässä sijoitettu työttömiä, 
eikä kaupunki ollut täyttänyt edes perussijoitusosuutensa määrää, vaikka työttömiä oli 
vielä useita satoja sijoittamatta. Järjestö oli pyytänyt, että ministeriö vaatisi kaupungin 
täyttämään työllisyyslain mukaiset velvoitteensa. Rahatointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja oli kirjelmän johdosta ilmoittanut, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt työttö-
myystöiden suunnittelukomitean 18. 8. ja 30. 10. päivätyssä ohjelmassa ehdotetut työt 
kaupungin omiksi työttömyystöiksi, jotka sisälsivät järjestettäviä työtilaisuuksia 1 500 
miehelle 5 kk:n ajaksi ja 2 000 miehelle 4 kk:n ajaksi, eli yhteensä n. 16 000 miestyökuu-
kautta. Lisäksi oli kaupunginhallitus hyväksynyt useita muita töitä työttömyystöinä teh-
täväksi. Ao. hallintoelimille oli myönnetty lupa aloittaa työt välittömästi. Työttömyys-
kortistoon kuului sillä hetkellä 2 783 henkilöä ja työssä oli kaikkiaan 2 041 henkilöä, lisäksi 
oli työhön osoitus annettu 125 henkilölle. Ilman työtä oli siis 617 henkilöä, joista miehiä 
411 ja naisia 206. Miesten osalta oli tilanne siis helpottunut, mutta työtilaisuuksien järjes-
täminen naisille tuotti suuria vaikeuksia, suunnitteilla oli kuitenkin useiden työttömyys-
kurssien järjestäminen heille. Samaten valmisteltiin työllisyyslainojen anomista koskevaa 
kysymystä. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriölle annettavassa lausunnossaan, että kaupunginhallitus edelleenkin tehostaisi toimen-
piteitään työttömyyskysymyksen hoitamiseksi (20. 11.3 047 §). 

Merkittiin tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirjelmä, joka koski 
valtion työttömyystyömaalla Obbnäsissä olevien työntekijäin kuljettamista (20. 3. 983 §). 

Suurten ikäluokkien kaupungille aiheuttamien ongelmien ratkaisemista koskevasta sel-
vitystyöstä päätettiin ylijohtaja Aarno Niinille suorittaa lisäpalkkio 50 000 mk kuukau-
dessa ajalta 1. 1. — 14. 3. eli yhteensä 125 000 mk. Asian selvittämistä varten palkatuille 
apulaisille suoritettiin eri suuruisia korvauksia yhteensä 79 226 mk. Palkkiot suoritettiin 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (20. 3. 997 §, khn jsto 19. 3. 5 446 §). 

Asutuslautakunta 
Maanhankintalain mukainen kerrostalotoiminta. Kaupunginhallitus päätti myöntää 

tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvista määrä-
rahoista Asuntorakennustoiminnan tukeminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi 125 
mmk lainojen myöntämiseksi rakenteilla olevien maanhankintalain mukaisten kerrostalo-
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rakennusyritysten rahoittamista varten ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden merkitse-
miseen, noudattamalla kaupunginvaltuuston v. 1953 vahvistamia periaatteita ja otta-
malla 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 vähintään viimeiset viisi vuotta, 
kuitenkin niin että asutuslautakunnalla on oikeus harkintansa mukaan hyväksyä osak-
kaaksi sellainenkin maanhankintalain mukaan Helsingissä maansaantiin oikeutettu, joka 
asiallisesti on kaupungissa asuva, mutta joka omatta syyttään tapahtuneen häädön tai 
muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole asunut kaupungin alueella mainittuna aikana; 

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 
nimeää asutuslautakunta; 

oikeuttaa asutuslautakuntaa käyttämään rakennusaikaisena luottona 1) kohdassa 
mainittuja määrärahoja ja maksamaan niistä myönnettävät lainat määräämässään jär-
jestyksessä ja 

kehottaa asutuslautakuntaa avustamaan maanhankintalain mukaan maansaantiin 
oikeutettuja kerrostalojen rakentamista varten perustettavien asunto-osakeyhtiöiden 
muodostamisessa, rakennussuunnitelmien laatimisessa sekä tarvittavan ensisijaisen luoton 
ja rakennustonttien hankkimisessa (16. 1. 236 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että eräät asutuslautakunnan esittämät henkilöt 
saatiin kaupunginhallituksen määräämästä asumisrajoituksesta huolimatta sijoittaa kau-
pungin lainoittamiin, maanhankintalain mukaisesti rakennettaviin kerrostaloihin (23. 10. 
2 766 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä maatalousministeriön kirjelmässä n:o 31984/ 
9. 12. 1958 esitetyn ehdotuksen maanhankintalain lopputoimenpiteiden siirtämisestä 
varsinaisille maanhankintalain toimeenpanoviranomaisille ja kaupungin osallistumisesta 
suunnitteilla olevan, maansaantiin oikeutettujen kerrostalohankkeen rahoitukseen. Samalla 
päätettiin ilmoittaa, että kaupungin varoja oli suunniteltu kaupunginvaltuuston päättä-
millä ehdoilla käytettäväksi osakepääoman lainoitukseen 10 %, ensisijaisiin lainoihin 5 % 
ja toissijaisiin lainoihin 20 % rakennuskustannuksista, kuitenkin siten, että mahdollisten 
kustannusten nousun varalta kaupungin osuus saisi nousta enintään 125 mmk:aan. Asu-
tuslautakuntaa kehotettiin nimeämään kaupungin edustaja ko. asunto-osakeyhtiön joh-
tokuntaan, huolehtimaan em. määrärahojen maksattamisesta sekä ryhtymään toimenpitei-
siin asutustoimiston toiminnan lopettamiseksi viimeistään 30. 6. 1959 (18. 12. 3 348 §). 

Raittiustyö 
Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahojen jakaminen. Komitea, jonka kau-

punginhallitus oli asettanut (ks. s. 132) jakamaan menosääntöön merkittyä raittiusseurain 
ja -järjestöjen avustusmäärärahaa, oli ilmoittanut, että kertomusvuonna oli avustuksia 
anonut 83 järjestöä yhteensä 18 869 200 mk, niistä kaksi myöhästyneinä. Anojista oli 70 
saanut avustuksia v. 1957, joten uusia oli 13. Jaettava määrä oli 9 mmk, joka jaettiin 
kokonaisuudessaan. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa avus-
tukset siten, että jäljempänä mainitut järjestöt saivat seuraavat määrät: 

Raittiusjärjestöt: mk 

Kansalaisjärjestöjen Raittius toiminnan Keskusliitto 40 000 
Kansan Raittiusapu 30 000 
Naisten Raittiuskeskus 75 000 
Sininauhaliitto 60 000 
Raittiuspiirijärje stöt: 
Helsingin Raittiusviikkotoimikunta (raittiuslautakunnan käyttöön) 745 000 
Helsingin Raittiusyhdistysten Keskustoimikunta 670 000 
Helsingin Sosialidemokraattinen Raittiuspiirijärjestö 745 000 
Kansan Raittiusliiton Helsingin piiri 530 000 
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A ikuisten järjestöt: mk 
Akateeminen Raittiusseura 150 000 
Elämäntavat Raittiiksi, Helsingin osasto 35 000 
Godtemplarlogen n:o 1 Balder-Logen Balder 290 000 
Helsingin Raittiit Automiehet 290 000 
Helsingin Raittiit Rautatieläiset 290 000 
Helsingin Raittiusseura 330 000 
IOGT-kerho Imatra 270 000 
IOGT-logen Alli Tryggs Minne 110 000 
Kuurojen Raittiusseura Surd 65 000 
Malmin Raittiusyhdistys Tähti 30 000 
Raittiusyhdistys Alppi 20 000 
Raittiusyhdistys Kilpi 330 000 
Raittiusyhdistys Koitto 520 000 
Raittiusyhdistys Riento 320 000 
Raittiusyhdistys Sörnäisten Toive 35 000 
Raittiusyhdistys Touko 55 000 
Talikkalan raittiusyhdistys 90 000 
Vallilan Raittiusyhdistys 50 000 
Vallilan sos.-dem. Raittiusyhdistys Tähkä 155 000 
Viipurin kaupungin Sos.-dem. Raittiusyhdistys 75 000 
Viipurin Raittiusseura 75 000 
Ylioppilaiden Raittiusyhdistys 350 000 
Konesepot (anomus jätetty liian myöhään) 50 000 

Lasten ja nuorten raittiusjärjestöt: 
F.S.G.U. -avd. nro 3 Globen 175 000 
Haagan Päivän Nuoret 110 000 
Helsingin Kaksoisyhteislyseon Raittiusyhdistys Lyhty 65 000 
Helsingin Lyseon Raittiusyhdistys Sarastus 65 000 
Helsingin RET 20 000 
Helsingin toisen lyseon raittiusyhdistys Tossu 20 000 
Helsingin V Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Oras 85 000 
Joka Pojan Raittiusliitto, Helsingin piiri 55 000 
Karjalan Päivän Nuoret 100 000 
Karjalan yhteiskoulun raittiusseura 65 000 
Koiton Nuorisoklubi 65 000 
Kruunuhaan keskikoulun raittiusyhdistys Haka 40 000 
Lauttasaaren Yhteiskoulun Raittiusyhdistys Valo 65 000 
Malmin Kaupallisen Keskikoulun Raittiusyhdistys 85 000 
Mannerheimintien Yhteiskoulun Raittiusyhdistys 20 000 
Lasten Raittiusosasto Nouseva Voima (Helsingin Päivän Nuoret) 210 000 
Oulunkylän Yhteiskoulun Raittiusyhdistys 70 000 
Pohjois-Haagan Päivän Nuoret 20 000 
Raittiusyhdistys Ryhti 35 000 
SGN Nuori-Imatra 65 000 
Tapanilan Päivän Nuoret 75 000 
Torpparinmäen Nuoret Takojat 25 000 
TRI-kerho (Toveruus, Raittius, Ihmisyys) 60 000 
Tyttönormaalilyseon Raittiusseura 95 000 
Raittiusyhdistys Tähkä, Nuorisokerho Vallilan Oras 20 000 
Vallilan Päivän Nuoret 110 000 

Raittius jaostot ym. järjestöt: 
Alkoholistien Perheiden Ystävät 20 000 
Haagan Työväenyhdistyksen Raittius jaosto 25 000 
Helsingin Marttayhdistys, tyttötyötoimikunta 20 000 
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mk 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys .. 
Helsingin Sos.-dem. Naisyhdistyksen Raittius jaosto 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 
Kalliolan Kannatusyhdistys 
Raittiusväen Sos. dem. Yhdistyksen Raittiusjaosto 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män 
Vallilan Sos. dem. Naisyhdistyksen raittiusjaosto .. 
Pelastusarmeijan I osasto 

25 000 
20 000 
40 000 
35 000 
20 000 
15 000 
35 000 
45 000 

Yhteensä 9 000 000 

Helsingin Raittiusviikkotoimikunnalle myönnettiin avustus kuitenkin sillä ehdolla, 
että toimikunta erottaa määrärahastaan 150 000 mk käytettäväksi eri järjestöjen järjestä-
mien raittiusviikkotilaisuuksien ohjelma-avustuksiksi. 

Raittiusmäärärahasta avustuksia saaneiden tuli raittiuslautakunnan määräämänä 
aikana antaa selostuksensa saamiensa avustusten käyttämisestä raittiuslautakunnalle, 
jonka tuli tarkasti valvoa, että myönnetyt avustukset käytetään ilmoitettuihin tarkoi-
tuksiin. Edelleen oli avustuksen saajien sitouduttava palauttamaan avustus, jos anojalle 
oli myönnetty avustusta kaupungin toimesta samaan tarkoitukseen jostakin muusta avus-
tusmäärärahasta tai jos avustusta käytettiin muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai 
jos avustuksen saaja oli antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tietoja tai muuten 
tahallisesti johtanut heitä harhaan avustusta koskevissa asioissa. Avustuksia ei saanut 
jakaa edelleen henkilökohtaisina avustuksina avustuksen saaneen yhdistyksen jäsenille 
eikä niitä saanut käyttää avustuksen saajan ehkä omistamien tai vuokraamien rakennus-
ten korjaamiseen, hankintoihin tai rakennuskustannuksiin (22. 5. 1 619 §, 12. 6. 1 856 §). 

Avustukset. Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Raittiuslautakunta 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 10 000 mk:n avustus Val-
lilan Sos.-dem. Raittiusyhdistyksen Tähkän 20-vuotisjuhlien aiheuttamien kustannusten 
peittämistä varten (khn jsto 29. 1. 5 197 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin Kotikerho-nimiselle yhdistykselle 150 000 mk:n 
ylimääräinen avustus (27. 11.3 160 §). Vielä kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakun-
nan luovuttamaan talossa Siltasaarenkatu 3—5 hallitsemistaan huonetiloista n. 150 m2:n 
suuruisen osan Kotikerholle korvausta vastaan, jonka tuli vastata sitä vuokraa, jonka 
kaupunki itse tästä tilasta joutui suorittamaan sekä ko. huoneiston osasta aiheutuvia 
siivous- ja valaistuskuluja. Huoltolautakuntaa kehotettiin tekemään erillinen esitys siitä, 
olisiko em. tilan yhdistykselle aiheuttamat kustannukset joko kokonaan tai osittain kor-
vattava erillisenä avustuksena sekä missä muodossa ja kenen toimesta mahdollinen avus-
tus olisi myönnettävä (4. 12. 3 216 §). 

Käytöskilpailun järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Suomen Kansan 
Ryhtiliike -nimiselle yhdistykselle hyväksyvänsä sen ehdotuksen käytöskilpailun järjestä-
misestä Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa, joiden kaupunginhallituksille päätettiin 
esittää näiden kaupunkien ja Helsingin välistä käytöskilpailua. Kilpailulautakuntaan 
valittiin Helsingin edustajaksi retkeilyasiamies Eero Koroma ja varalle nuorisoasiamies 
Heikka Niittynen. Myöhemmin Ryhtiliike oli ilmoittanut, että käytöskilpailu oli päätty-
nyt 31. 5. ja että Tampere oli saanut yhteensä 290.15 pistettä, Turku 266.6 5 pistettä ja 
Helsinki 256.45 pistettä. Korkein mahdollinen pistemäärä oli ollut 460 (20. 2. 622 §, 
20. 3.956 §, 26.6. 1 949 §). 

Väkijuomaliikkeen kunnallinen tarkastaja Ukko Havukka oikeutettiin pitämään kerto-
musvuoden vuosilomansa heinäkuussa sekä jäljelle jäävä osa erikseen opetus- ja sairaala-
tointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kanssa sovittavana ajankohtana (khn jsto 
25. 6.6 000 §). 

Yleis jaosto päätti määrätä toimistonhoit. Paavo Ahokkaan toimimaan väkijuomaliik-
keen kunnallisen tarkastajan Havukan sairauslomasijaisena 20. 11. lukien toistaiseksi 
enintään kertomusvuoden loppuun saakka oman toimensa ohella, sillä edellytyksellä että 
Oy. Alkoholiliike Ab. suorittaisi sairauslomasi jäiselle palkkion mainitusta tehtävästä 
(khn jsto 19. 11.6 690 §). 
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Nuorisotyö 

Nuorisotoimisto. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa jäljempänä mainittujen palkkio-
virassa olevien viranhaltijain kuukausipalkkiot 1.10. lukien seuraaviksi: Käpylän kerho-
keskuksen nuorisotyönohjaaja 26 760 mk, ko. kerhokeskuksen tyttökerhotyönohjaaja 
23 030 mk, Vallilan kerhokeskuksen nuorisotyönohjaaja 41 470 mk. Samalla kaupungin-
hallitus oikeutti nuorisotyölautakunnan suorittamaan mainitut korotetut palkat määrä-
rahojaan Muut palkkamenot käyttäen (13. 11. 3 005 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa nuorisotoimiston kerhokeskusten hoita-
jille sunnuntaina ja säännöllisen kuuden tunnin työajan ulkopuolella arkipäivisin suorite-
tusta työstä 1.1. lukien maksettavaksi korvaukseksi kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 
150 mk tunnilta, joka sen jälkeen seuraavilta tunneilta oli maksettava lain mukaisesti 
korotettuna (24. 4. 1 346 §). 

Nuorisoasiamies Heikka Niittyselle myönnettiin v:n 1959 loppuun oikeus käyttää omaa 
autoaan virka-ajoihin tavanomaisilla ehdoilla (khn jsto 11. 12. 6 804 §). 

Yleisj aosto hyväksyi nuorisotyölautakunnan kertomusvuoden kalustonhankinnat 
suoritettavaksi lautakunnan kirjelmän n:o 44/24. 2. 1958 mukaisesti, lukuun ottamatta 
kahvikaluston täydentämistä, johon varatun 150 000 mk:n määrärahan käyttämisestä 
ohjelmavälineiden hankintaan ja viihtyisyyden lisäämiseen olisi tehtävä erillinen, yksi-
tyiskohtainen esitys (khn jsto 5. 3. 5 361 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen jousiorkesterille kuuluneiden soittokoneiden luo-
vuttaminen nuorisotyölautakunnalle, ks. s. 247. 

Nuorisokahvilaan päätettiin hankkia tele visio vastaanotin, kaksi näyttämövalonhei-
tintä ja viherkasveja. Televisioantennin asentamisesta aiheutuvat kustannukset, yhteensä 
150 000 mk, saatiin suorittaa lautakunnan kaluston hankintamäärärahoista (khn jsto 
15. 10. 6 483 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota nuorisotyölautakunnan 26. 11. 1957 tekemän pää-
töksen, joka koski poliittisten nuorisojärjestöjen esiintymisten järjestämistä nuoriso-
kahvilassa lautakunnan jaoston esittämällä tavalla (30. 1. 418 §). 

Eräiden virastojen esityksestä kaupunginhallitus päätti, että nuorisokahvilaa saatiin 
käyttää kaupungin viranhaltijain lounaspaikkana päivittäin klo 1 l.oo—13.3 0. Ruokailun 
järjestäjän, Osuusliike Elannon tuli suorittaa nuorisokahvilan käyttämisestä viranhaltijoi-
den lounaspaikkana aiheutuva vuokra siten, että kaupungin mainitusta huoneistosta 
Elannolle maksama vuokra alennettaisiin 575 mk:sta 525 mk:ksi m2:ltä kuukaudessa. 
Lisäksi Elannon tuli korvata huoneiston valaistuksesta aiheutuvat kustannukset lounas-
tarjoiluun käytettävänä aikana kuin myös kustannukset siivouksesta tällaisen käytön 
jälkeen (6. 2. 500 §, 13. 2. 564 §). 

Kerhokeskuksen perustaminen Pohjois-Munkkiniemeen. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin ottamaan huomioon nuorisotoimiston Pohjois-Munkkiniemeen perustettavan ker-
hokeskuksen huoneistotarve kaupungin omistaman yleisen rakennuksen korttelissa n:o 
30113 olevan tontin n:o 3 kaupungille jäävän osan rakennussuunnitelmassa (16. 10. 
2 732 §). 

Nuorisojärjestöille lainattujen soittokoneiden vuokra. Kaupunginhallitus päätti, että 
mikäli nuorisotyölautakunnan valvonnassa oleville varsinaisille nuorisojärjestöille huone-
tiloja luovutettaessa niiden käyttöön samalla luovutetaan pianoja tai flyygeleitä, em. jär-
jestöiltä ei peritä vuokraa näistä soittokoneista (13. 2. 560 §). 

Nuorisojärjestöjen määrärahan jakaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus oli aset-
tanut (ks. s. 132) jakamaan menosääntöön merkittyä nuorisojärjestöjen avustusmäärä-
rahaa, oli ilmoittanut, että avustuksia oli kertomusvuonna anottu 15 125 491 mk. Jaet-
tava määrä oli kertomusvuonna 5 mmk. Koska anojien määrä oli kertomusvuonna huo-
mattavasti noussut, oli lautakunnan, voidakseen esittää avustuksia myös uusille anojille, 
ollut tehtävä huomattavia supistuksia ehdotuksiinsa v. 1957 avustuksiin verrattuna. Voi-
dakseen tarkkaan määritellä anojan avustuksen tarpeen, oli lautakunta useassa tapauk-
sessa joutunut pyytämään lisäselvityksen mm. tilinpäätöksestä ja talousarviosta. Kau-
punginhallitus päätti jakaa avustukset siten, että jäljempänä mainitut järjestöt saivat 
seuraavat rahamäärät: 
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Helsingin Nuorisotyötoimikunta 380 000 
Helsingfors Svenska Ungdomsråd 120 000 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 260 000 
Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 90 000 
Poikien Keskuksen Helsingin piiri 150 000 
Pojista Miehiä 35 000 
Työkeskus Kalliola 250 000 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 25 000 
Helsingin Kaupunkilähetys 165 000 
Helsingin Nuoret Ortodoksit 15 000 
Pelastusarmeijan Nuorisotyö, Helsingin piiri 190 000 
Helsingin Vapaaseurakunnan Varhaisnuorisoyhdistys 20 000 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 10 000 
Helsingin Adventtiseurakunnan Nuoret 10 000 
Juventhus Catholica 10 000 
Helsingin Partiopoikapiiri 535 000 
Suomen Partiotyttöjärjestö, Helsingin piirit 500 000 
Luonto-Liiton Helsingin piiri 55 000 
Helsingin Ilmailuyhdistys 106 000 
Nuorisoilmailijat 25 000 
Karjalan Nuoret 35 000 
Helsingin Nuorisoseura 30 000 
Vallisaaren Nuorisoseura 25 000 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 20 000 
Helsingin Marttayhdistys, tyttötyötoimikunta 20 000 
Suomalainen Shakkikerho 15 000 
Pienoisrautatiekerho 10 000 
Helsingin Kuurojenyhdistyksen Nuorten kerho .. 15 000 
Kaksosten Kerho 15 000 
Nuoren Voiman Liiton Panu-kerho 10 000 
Helsingin Teiniyhdistys 60 000 
Helsingin Kalevalaiset Naiset 10 000 
Helsingin Kristillisen Työväenyhdistyksen Nuoriso-osasto 30 000 
Helsingin Sos.-dem. Nuorison Aluejärjestö 250 000 
Uudenmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö 250 000 
Helsingfors Socialdemokratiska Ungdomsklubb 8 000 
Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton Helsingin ja Uudenmaan Piirijärjestö ... 165 000 
Suomen Demokratian Pioneerien Liiton Helsingin ja Uudenmaan Piirijärjestö ... 170 000 
Venäläinen Kulttuuri-Demokraattinen Liitto, Nuorisojaosto Iskra 8 000 
Helsingin Kokoomuksen Nuoret 100 000 
Länsi-Helsingin Kansalliset Oikeistonuoret 50 000 
Herttoniemen Kansalliset Nuoret 10 000 
Maaseudun Nuorten Liiton Helsingin Osasto 10 000 
Svensk Ungdom i Helsingfors 45 000 
Finlands Svenska Söndagsskolförbund 60 000 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 40 000 
Helsingfors Flickscoutdistrikt 145 000 
Helsingfors Scoutdistrikt 130 000 
Ungdomsföreningen Bomben 55 000 
Brage 15 000 
Svenska Ungdomsklubben 40 000 
Finlands Svenska Folkdansrings Helsingfors distrikt 35 000 
Helsingfors svenska Marthaförening 3 000 
Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors 10 000 
Svenska Föreningen Tre väpplingen ..." 10 000 
Haga Ungdomsförening 20 000 
Drumsö Ungdomsförening 10 000 
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Finlands DX-Club . 10 000 
Gammelstadens Ungdomsförening 20 000 
Teatersällskapet Rampen 20 000 
Samkonventet i Helsingfors 20 000 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män i Helsingfors 45 000 

Nuorisotyölautakuntaa kehotettiin tarkoin valvomaan, että myönnetyt avustukset 
käytetään ilmoitettuihin tarkoituksiin. Avustuksen saajien tuli nuorisotyölautakunnan 
määräämänä aikana antaa selostuksensa saamiensa varojen käyttämisestä nuorisotyö-
lautakunnalle ja oli avustuksen saajien sitouduttava palauttamaan avustus, jos anojalle 
oli myönnetty avustusta kaupungin toimesta samaan tarkoitukseen jostakin muusta avus-
tusmäärärahasta tai jos myönnettyä avustusta käytettiin muuhun kuin anottuun tarkoi-
tukseen tai jos avustuksen saaja oli antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tietoja 
tai muuten tahallisesti johtanut näitä harhaan avustusta koskevissa asioissa. Avustuksen 
saajien oli alistuttava niihin toimenpiteisiin, joita kaupungin viranomaiset pitivät tar-
peellisina. Avustuksia saaja ei saanut jakaa edelleen henkilökohtaisina avustuksina avus-
tuksen saaneen yhdistyksen jäsenille eikä niitä saanut käyttää avustuksen saajan ehkä 
omistamien tai vuokraamien rakennusten korjauksiin, hankintoihin eikä rakennuskustan-
nuksiin (12. 6. 1 858 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 10. 10. 1957 antamallaan päätök-
sellä, kumoten lääninoikeuden 6. 7. 1956 tekemän päätöksen, hylännyt Helsingin Sos.-dem. 
Nuorison Aluejärjestön ja Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton Helsingin ja Uudenmaan 
piirijärjestön valitukset, jotka koskivat kaupunginhallituksen v. 1955 (ks. s. 197) tekemää 
päätöstä nuorisojärjestöjen avustusmäärärahojen jakamisesta (30. 1.417 §). 

Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus 
oli asettanut (ks. s. 132) jakamaan menosääntöön merkittyä kesävirkistystoiminnan avus-
tusmäärärahaa, oli ilmoittanut mietinnössään, että avustuksia oli kertomusvuonna hake-
nut yht. 68 järjestöä, josta 49 lasten ja 18 vanhusten kesävirkistystoimintaa varten. Kerto-
musvuonna jaettava määrä oli 8 mmk, josta jaettiin 7 639 630 mk. Komitea oli ehdottanut 
määrärahat jaettavaksi aikaisempia periaatteita noudattaen, koska jako tapahtui kau-
punginhallituksen toimesta viimeisen kerran, ja hoidettaisiin vastaisuudessa sekä lasten-
suojelulautakunnan että huoltolautakunnan toimesta. 

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

Lasten kesävirkistystoimintaa varten: mk 

Aula-työkotien Kannatusyhdistys 45 750 
Barnavårdsföreningen i Finland 235 650 
Bergvik Sommarhem (Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne) 101 750 
Demokratian Pioneerien Kannatusyhdistys 110715 
Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors 86 075 
Helsingfors Flickscoutdistrikt 169 070 
Helsingfors Scoutdistrikt 129 800 
Helsingin Kaupunkilähetys 265 265 
Helsingin Kristillisen Työväenyhdistyksen Nuoriso-osasto 14 630 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 62 865 
Helsingin Partiopoikapiiri 952 875 
Helsingin sokeain huolto 10 875 
Helsingin Sokeat 20 700 
Helsingin Sos.-dem. Naisten Keskus 313 005 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 74 250 
Kalliolan Kannatusyhdistys 37 070 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 57 000 
Kelkkala-Lomakodin Kannatusyhdistys 10 450 
Kesäkoti 252 375 
Kesäkoti Rantapirtin Kannatusyhdistys 3 245 
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Kesäsiirtola Stella Maris 29 975 
Koivumäen Lomakodin Kannatusyhdistys 19 580 
Lasten Kesä 532 575 
Lomakodin Kannatusyhdistys 25 200 
Mannerheim-liiton Helsingin osasto 178 050 
Meilahden Vanhusten, Äitien ja Lasten Siirtolayhdistys 77 000 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 5 280 
Parasta Lapsille 66 495 
Pelastakaa Lapset 958 320 
Pelastusarmeijan Naisyhteiskunnallinen työ 727 100 
Poikien Keskus, Helsingin piiri 81 730 
Pojista Miehiä 120 615 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 433 370 
Sotainvalidien Veljesliiton Sotatuberkuloottiset 97 350 
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Helsingin Kunnallisjärjestö 44 440 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 43 890 
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto 82 555 
Suomen Partiotyttöjärjestö, Helsingin piirit 426 965 
Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män i Helsingfors 135 630 
Svenska Semesterförbundet i Finland 20 550 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 24 090 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 7 315 
Spastikkolasten Tuki 31 500 

Vanhusten kesävirkistystoimintaa varten: 

Helsingfors svenska Marthaförening 14 960 
Helsingin Kaupunkilähetys 14 080 
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 4 000 
Helsingin Sokeain Huolto 11 600 
Helsingin Sokeat 16 880 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 44 800 
Kelkkala-Lomakodin Kannatusyhdistys 18 080 
Kesäkoti Rantapirtin Kannatusyhdistys 16 000 
Koivumäen Lomakodin Kannatusyhdistys 18 240 
Lomakodin Kannatusyhdistys 50 400 
Meilahden Vanhusten, Äitien ja Lasten Siirtolayhdistys 41 440 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 29 680 
Svenska Semesterförbundet i Finland 63 920 
Svenskspråkiga Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Helsingfors 12 000 
Vanhusten Turva 160 560 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lastensuojelulautakunnan ja huolto-
lautakunnan selostukset v:n 1957 valvontatoiminnastaan. Avustuksen saajat alistettiin 
avustuksen käyttöön nähden huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan valvon-
taan, joiden tuli tarkasti valvoa, että myönnettyjä avustuksia käytettäisiin ilmoitettuihin 
tarkoituksiin. Muuten oli avustusten käyttöön nähden noudatettava samoja määräyksiä, 
kuin edellä selostettujen määrärahojen jakoehtojen yhteydessä on selostettu (22. 5. 
1 610 §). 

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 4.2 mmk, Sotainvalidien Veljesliitolle 4.2 mmk, Tuberkuloosiliitolle 1.15 mmk, Va-
paussodan Invaliidien Helsingin Yhdistykselle 200 000 mk, Vuoden 1918 Punainvaliidit yh-
distykselle 200 000 mk ja Opaskoirayhdistykselle 50 000 mk. Samalla kaupunginhallitus 
päätti hylätä muut avustusanomukset, lukuun ottamatta Helsingin Tuberkuloosiyhdis-
tyksen ja Helsingin Sokeat -nimisen yhdistyksen anomuksia, jotka otettaisiin erikseen 
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harkittavaksi yleishyödyllisten järjestöjen avustamiseen tarkoitetun määrärahan jaon 
yhteydessä. Ehdoksi avustuksen saamiselle määrättiin, 

1) että avustus oli palautettava, jos anojalle oli myönnetty avustusta kaupungin 
toimesta samaan tarkoitukseen jostakin muusta avustusmäärärahasta tai jos myönnettyä 
avustusta käytettiin muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja oli 
antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tietoja tai muuten tahallisesti johtanut 
niitä harhaan avustusta koskevissa asioissa, 

2) että avustuksen saajien tuli avustusten myöntämiseen ja käytön valvontaan näh-
den alistua niihin määräyksiin, joita huoltolautakunta ehkä katsoi tarpeelliseksi antaa, 

3) että avustusta saaneiden järjestöjen tuli huoltolautakunnan määräämänä aikana 
antaa selostuksensa saamiensa avustusten käytöstä sanotulle lautakunnalle ja 

4) että koko valtakunnan alueella toimivien järjestöjen tuli ennen apurahan nosta-
mista esittää huoltolautakunnalle yksityiskohtainen suunnitelma apurahan käyttämisestä 
helsinkiläisten invalidien hyväksi (27. 3. 1 020 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolautakunnan hallintojaoston ilmoitus em. avustusmäärä-
rahojen jaosta osallisiksi tulleiden järjestöjen jättämistä avustusten käyttösuunnitelmista. 
Rahatoimisto oikeutettiin suorittamaan 27. 3. jaetut avustukset yhdessä erässä (16. 5. 
1 532 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 50 000 mk 
Helsingfors Svenska Ungdomsråd -nimisen yhdistyksen ylläpitämän nuorisokahvilan 
esimiehen palkan suorittamista varten kertomusvuoden syyskaudelta (23. 10. 2 789 §). 

Kaupunginhallitus päätti sitoutua korvaamaan Helsingin Kummikuntaneuvoston 
1.11. pidettävien Helsingin ja Tukholman välisten nuorison kulttuurikilpailujen järjestä-
misestä mahdollisesti aiheutuvan tappion 120 000 mk:n määrään saakka (2. 10. 2 597 §). 

Polttoainepäällikön toimisto 

Polttoainepäällikön toimistoon saatiin v:ksi 1959 tilata Helsingin Sanomat ja Suomen 
Sosialidemokraatti (khn jsto 15. 10. 6 470 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Uutta kansakoululakia koskevat muutosehdotukset. Kaupunginhallitus päätti tehdä Suo-
men Kaupunkiliitolle esityksen, että Kaupunkiliitto ryhtyisi toimenpiteisiin suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan ehdottamien muutosten aikaansaamiseksi kertomusvuon-
na voimaan tulleeseen kansakoululainsäädäntöön. Muutosehdotukset koskivat mm. koulu-
työn järjestelyä ja opettajan opetusvelvollisuutta varsinaisessa kansakoulussa, koulu-
rakennuksia, eräitten opettajien virkakelpoisuutta, johtajan määräämistä kansakoulujen 
eri koulumuotoja varten sekä vieraskielisiä kansakouluja (27. 11.3 164 §). 

Kansakoulujen koulutyön järjestely lukuvuonna 1958/59. Merkittiin tiedoksi suomen-
kielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntien ilmoitukset kansakoulujen koulu-
työn järjestelystä em. lukuvuonna. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokuntia kehotettiin samalla viipymättä antamaan kaupunginhallitukselle selitys 
siitä, minkä vuoksi johtokunnat eivät olleet ennen opetussuunnitelman vahvistamista 
anoneet kaupunginvaltuustolta opetussuunnitelman toimeenpanemiseen tarvittavia kaik-
kia lisävaroja sekä minkä vuoksi johtokuntien hyväksymissä opetussuunnitelmissa oli 
kaksi kotityötuntia viikossa sisällytetty opetusvelvollisuustunneiksi siitä huolimatta, 
ettei ollut varmuutta siitä, että näihin saataisiin valtionavustusta sekä samalla selvittä-
mään voitaisiinko kansakoululaitoksen toiminta siinä yhteydessä järjestää kaupungin 
kannalta taloudellisemmalla tavalla ottaen huomioon myös mahdollisen kustannusten 
alentamisen opettajia vähentämällä (18. 9. 2 504 §). 

Myöhemmin kansakoulujen johtokunnat olivat antaneet asiaa koskevan selvityksensä 
mainiten siinä mm., että kansakoululaitoksen menot olivat suurimmaksi osaksi lakisää-
teisiä, joten niitä oli vaikea supistaa. Opettajien tarve oli riippuvainen oppivelvollisten 
lukumäärästä sekä vahvistetusta opetussuunnitelmasta. Kaupungin kansakouluissa on 
luokkien oppilaskeskimäärä taloudellisista syistä jo korotettu järjestelymahdollisuuksien 


