
1. Kaupunginval tuusto 

vt Tuomisen ym. aloite maksuttoman poliklinikkatutkimuksen ja -hoidon järjes-
tämiseksi lapsille (7. 10. 677 §); 

vt Järvisen ym. aloite määrärahan merkitsemiseksi v:n 1960 talousarvioon ilmais-
ten tuberkuloosilääkkeiden antamista varten kotihoidossa oleville (18. 11. 786 §) ja 

vt Katajavuoren ym. aloite potilaspaikkojen varaamiseksi Allergiatutkimussää-
tiön sairaalasta (17. 6. 511 §). 

Prof. O. A. Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen hoitopaikkojen käyttämisestä 
aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten kertomusvuonna saatiin ko. tarkoi-
tusta varten sairaanhoidon pääluokkaan merkittyjä määrärahoja ylittää enintään 
3.3 mmk:lla (20. 5. 398 §). 

Vakka-Suomen Piirimielisairaalassa hoidettavien helsinkiläisten potilaiden osalta 
päätettiin suorittaa kannatusmaksuna 1.4 mmk, joka saatiin suorittaa em. pääluok-
kaan ko. piirimielisairaalaa varten merkitystä määrärahasta, talousarvion peruste-
luista poiketen (9. 9. 585 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltotoimen toimitusjohtajan virkaan valittiin varat. Osmo Toi-
vola (11.3. 206 §). 

Kassa- ja tiliosaston koneellisesta kirjanpidosta huolehtivan toimistoapulaisen 
virka siirrettiin 12. palkkaluokasta 14. palkkaluokkaan 1. 1. 1960 lukien (18.11. 
769 §). 

Eräille huolto viraston 11. ja 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan siirre-
tyille veroviraston toimistoapulaisille saatiin suorittaa heidän entisen virkansa 
ja uuden viran palkkaluokkien välinen erotus henkilökohtaisena palkanlisänä (9. 12. 
847 §, 16. 12. 868 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 30. 4. päättänyt kaupunginvaltuus-
ton 15. 4. tekemän esityksen perusteella oikeuttaa huoltoviraston kodinhoitajan 
Hilja Niemisen pysymään kodinhoitajan virassaan siihen saakka, kunnes hän täyt-
täisi 62 vuotta ja näin ollen valtio osallistuisi hänen palkkaukseensa kunnallisista 
kodinhoitajista annetun lain mukaisesti (15. 4. 287 §, 3. 6. 423 §). 

Merkittiin tiedoksi, että huoltolautakunta oli myöntänyt ylimääräistä kasvatus-
avustusta anoneen (ks. s. 15) Soile Nyholmin isoäidille Hilma Vienoselle 5 200 mk:n 
täydennysavustuksen kuukaudessa 1.6. lukien hänen aikaisemmin saamansa 3 100 
mk:n täydennysavustuksen sijasta. Lisäksi saisi asianomainen jatkuvasti lauta-
kunnan kustannuksella lääkärinhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet. Sen sijaan 
ei ollut voitu luopua perimästä takaisin Soile Nyholmin äidin Helvi Nyholmin aika-
naan huoltoapuna saamia sairaanhoidon kustannuksia, koska hänen kuolinpesänsä 
omisti Kirkkonummella palstan, johon huoltolautakunta saatavan varmistamiseksi 
oli hakenut kiinnityksen (4. 11. 731 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin 1. 1. 1961 perustaa seuraavat virat (palkkaluokka 
on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): laboratorioapulaisen virka, kaksi 
lääkintävoimistelijan virkaa ja neljä askarruttajan virkaa (15),30 hoitajan virkaa 
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(13), toimistoapulaisen virka (12), neljä toimistoapulaisen virkaa (1 l),dieettikeittä-
jän ja apteekkiapulaisen virat (9) sekä kaksi keittiöapulaisen virkaa (8) (4.11.721 §). 

Edelleen päätettiin sairaskodin jäljempänä mainitut virat siirtää ylempiin palk-
kaluokkiin seuraavasti: 32. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 34. palkka-
luokkaan, 29. palkkaluokkaan kuuluva apulaisylilääkärin virka 32. palkkaluokkaan 
ja kaksi 28. palkkaluokkaan kuuluvaa osastolääkärin virkaa 29. palkkaluokkaan. 
Em. lääkäreille päätettiin suorittaa palkkaluokkien mukaisesti määritelty palkkio, 
mikä lasketaan ottamalla huomioon myöskin asianomaisen saamat ikälisät seuraa-
vasti: ylilääkärille 34. ja 40. palkkaluokkien välinen erotus, apulaisylilääkärille 32. 
ja 38. palkkaluokkien välinen erotus ja kahdelle osastolääkärille 29. ja 35. palkka-
luokkien välinen erotus. Määräykset tulivat voimaan 1.1. 1960 alkaen ja olisivat 
voimassa toistaiseksi (2. 12. 823 §). 

Huoltolautakunnan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti perustaa Koskelan 
sairaskodin henkilökunnan asuntolain U-rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen 
uuden väliaikaisen, vanhainkotityyppisen osaston 38 huollettavaa varten. Osaston 
hankintoja varten saatiin sairaskodin kaluston hankintoihin merkittyä määrärahaa 
ylittää enintään 1.62 5 mmk:lla (15. 4. 290 §). 

Kustaankartanon vanhainkotiin päätettiin 1. 1. 1961 lukien perustaa seuraavat 
vakinaiset virat: kaksi askarruttajan virkaa ja autonkuljettajan virka (15), kaksi 
apumiehen virkaa (12), toimistoapulaisen virka (11) ja kaksi hoitoapulaisen virkaa 
(8) (4. 11.721 §). 

Apulaisylilääkärin virka päätettiin 1. 1. 1960 lukien siirtää 29. palkkaluokasta 
32. palkkaluokkaan. Samalla päätettiin apulaisylilääkärin viran haltijalle suorittaa 
palkkaluokkien mukaisesti määritelty palkkio, mikä laskettiin ottamalla huomioon 
asianomaisen saamat ikälisät siten, että hänelle maksetaan 32. ja 38. palkkaluokkien 
erotus (2. 12. 823 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kustaankartanon vanhainkodin henkilö-
kunnan asuntolan R-rakennuksen A-portaan kahteen alimpaan kerrokseen uuden 
väliaikaisen vanhainkotityyppisen osaston 22 huollettavaa varten ja oikeuttaa 
huoltolautakunnan ylittämään vanhainkodin kaluston hankintamäärärahoja enin-
tään 890000 mk:lla mainitun osaston hankintoja varten sekä ao. määrärahoja osaston 
perustamisesta aiheutuvia pienehköjä rakennuskorjauksia varten enintään 60 000 
mk:lla. Myöhemmin kaupunginhallitus oli ilmoittanut, että ko. osastoa voitiin laa-
jentaa 11 hoitopaikalla käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja henkilö-
kuntaa lisäämättä (15. 4. 290 §, 23. 9. 603 §). 

Vanhusten asuntolat. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat, Herttoniemeen rakennettavat vanhusten asuntolan pääpiirustukset (9. 9. 
566 §). 

Vanhusten huollon kehittämistä ja vanhusten asunto-olojen parantamista koskevat 
vtt Ikosen, Katajavuoren, Modeenin ja Salmelan ym. aloitteet päätettiin lähettää 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (20. 5. 413 §, 18. 11. 783 §, 4. 11. 753 §, 2. 12. 
835 §). 

Lisäpaikkojen saaminen Uudenmaan työlaitoksessa. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että kaupunki ottaa vastaan lunastuksetta kolme hoitopaikkaa Ridasjärven työlai-
toksessa sillä edellytyksellä, että muut lisäpaikat jaetaan samanaikaisesti muille jä-
senkunnille (17. 6.486 §). 
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Keskuspesulan hallinnollisen aseman määritteleminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 1 §:n 4. kappaleen sekä lisätä siihen 
uuden 4 §:n, minkä johdosta entinen 4 § muuttui 5 §:ksi. Johtosäännön muutokset 
koskivat kaupungin keskuspesulaa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
Helsingin kaupungin keskuspesulan johtosäännön (15. 4. 291 §, kunn. as. kok. n:o 
47, 48). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin laitoksissa virkasuhteessa 
liinavaatteiden pesu-, korjaus- ja varastointityössä ja pesulatoimintaan liittyvissä 
teknillisissä tehtävissä oleville henkilöille, jotka siirtyvät keskuspesulan palveluk-
seen, taataan henkilökohtaisesti kulloinkin voimassa olevan virkasäännön ja viran-
haltijain eläkesäännön mukaiset edut sinä aikana, jona he ovat keskuspesulan pal-
veluksessa vastaavissa tehtävissä kuin mitä heillä oli virkasuhteessa siirron tapah-
tuessa (9. 9. 565 §). 

Lastensuojelu 

Vajaamielislain täytäntöönpanosta aiheutuvat sosiaaliohjesäännön muutokset. Kau-
punginvaltuusto päätti määrätä 7. 3. 1958 annetussa vajaamielislaissa tarkoitetun 
vajaamielishuollon täytäntöönpanon kokonaisuudessaan lastensuojelulautakunnan 
tehtäväksi sekä hyväksyä eräitä muutoksia v. 1951 (ks. s. 40) hyväksyttyyn ja vah-
vistettuun sosiaaliohjesääntöön. Samalla kaupunginvaltuusto päätti muuttaa las-
tensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten ohjesäännön 2 §:n 
ja määrätä, että muita kuin lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa 1. 1. 
hoidettavana olleita vajaamielisiä ei toistaiseksi siirrettäisi lastensuojelulautakunnan 
alaiseen vajaamielishuoltoon. Sosiaaliministeriö oli 31. 3. vahvistanut em. päätöksen 
(14. 1. 49 §, 29. 4. 322 §, kunn. as. kok. n:o 44, 45). 

Lastenhuoltolaitoksissa olevien lasten ja nuorten vapauttaminen poliklinikkamak-
suista, ks. kunn. as. kok. n:o 113. 

Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten 
hoitokotien valvonnasta aiheutuneet kustannukset saatiin lastensuojelulautakunnan 
harkinnan mukaan suorittaa kaupungin varoista myös niissä tapauksissa, jolloin 
valvonta suoritetaan sijoituspaikkakunnan viranomaisten toimesta (25. 2. 170 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto oikeutti lastensuojelulautakunnan ylittämään yksi-
tyishoitoa ja jatko-opetusta varten varattua määrärahaa siten, että yksityisissä 
lastenkodeissa hoidettavia lapsia varten varattua osamäärärahaa saatiin ylittää 
enintään 5 mmk:lla, ammatillisen jatko-opetuksen avustamista ja jälkihuoltoa var-
ten varattua osamäärärahaa enintään 1 mmk:lla ja tilapäisiin avustuksiin varattua 
osamäärärahaa enintään 800 000 mk:lla kaikki sillä ehdolla, että vieraille kunnille 
suoritettavia koulumaksuja varten varatusta osamäärärahasta säästyisi 1 mmk ja 
lasten lääkäri-, lääke- ja sairaalamaksuja varten varatusta osamäärärahasta sääs-
tyisi 2 mmk (16. 12. 873 §). 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa lastensuoj eluviras-
toon ja lastensuojelulautakunnan alaisiin laitoksiin 1.1. 1960 lukien seuraavat uudet 
virat (palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): lastensuojelu-
virastoon kaksi apulaistarkastajan virkaa (21) ja kahdeksanhuoltotarkastajan virkaa 
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(20) sekä lastensuojelulautakunnan alaisiin laitoksiin kaksi johtajan virkaa (26, 23) 
ja kaksi johtajan virkaa (20) sekä viisi keittäjän virkaa (9) (25. 2. 169 §). 

Metsäkummun hoitokoti. Vt Bruun ym. olivat v. 1955 tekemässään aloitteessa 
ehdottaneet, että ongelmalapsia varten tarkoitetun Metsäkummun hoitokodin hoi-
dokit siirrettäisiin Auroran sairaalaan, jonne oli perustettu osasto ongelmalasten 
hoitamista ja jälkihuoltoa varten. Kaupunginvaltuusto oli käsitellyt asiaa v. 1956 
ja palauttanut sen kaupunginhallitukselle. Sen jälkeen oli pidetty yhteinen neuvot-
telu, jossa oli kuultu Auroran ja Hesperian sairaalain, lastensuojelun ja sosiaali-
ministeriön edustajia. Neuvotteluun osallistuneiden enemmistö oli ollut entisen 
järjestelmän säilyttämisen kannalla. Sairaalaosastojen taholta oli ilmoitettu, ettei 
niissä voitu antaa monivuotista psykoterapeuttista hoitoa, vaan olisi lastensuojelu-
lautakunnan itsensä toistaiseksi hoidettava tällaiset tapaukset. Lastensuojelu-
lautakunta oli huomauttanut, että Metsäkummun toimintaa nykyisissä suojissa oli 
pidettävä väliaikaisena ja lautakunta joutuu jälleen lähiaikoina ottamaan harkitta-
vakseen uusien lastenhuoltolaitosten perustamista koskevan ohjelman, jonka yhtenä 
tärkeimpänä kysymyksenä tulisi olemaan psykiatristen hoitolaitosten perustaminen. 
Lautakunnan käsityksen mukaan olivat kaikki aloitteen johdosta hankitut lausun-
not osoittaneet, että Metsäkummun hoitokoti oli jatkuvasti tarpeellinen, eikä sen 
siirtämistä sairaalalautakunnan hallintoon voitu pitää suositeltavana vaarantamatta 
samalla lastensuojelutyötä. Kaupunginhallitus oli v. 1957 (ks. s. 138) asettanut ko-
mitean laatimaan suunnitelmaa lasten mielenterveystyön järjestämiseksi kaupungin 
toimesta. Komitean kertomusvuonna valmistuneessa osamietinnössä oli ehdotettu, 
että kasvatusneuvolat muutettaisiin terveydenhoitolautakunnan alaisiksi alue-
neuvoloiksi ja että sosiaalilääkärin toimisto säilytettäisiin edelleenkin lastensuojelu-
viraston alaisena. Käsittelyn alaisena olevassa toisessa osamietinnössään oli komitea 
ilmoittanut suunnittelevansa kaupungin lastenpsykiatrisen hoidon järjestämistä 
niin, että järjestelmä tulisi tyydyttämään ko. hoitolaitosten tarpeen. Komitea oli 
puoltanut lastenpsykiatristen huoltolaitosten säilyttämistä edelleenkin sairaala-
lautakunnan alaisena. Samaten komitea oli puoltanut Metsäkummun hoitokodin 
toiminnan jatkamista lastensuojelulautakunnan alaisena hoitokotina. Lastenpsy-
kiatrista laitoshoitoa vaativat potilaat olisi hoidettava entisissä ja laajennettaviksi 
ehdotettavissa sairaalalautakunnan alaisissa laitoksissa tai sellaisissa sairaaloissa ja 
laitoksissa, joissa kaupungilla oli hoitopaikkoja. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (2. 12. 832 §). 

Metsäkummun hoitokotiin päätettiin perustaa yksi erityisluokan opettajan virka 
ja samalla määrättiin sen hoitaja (2. 12. 817, 819 §). 

Herttoniemen vastaanottokoti. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 
vahvistanut Herttoniemen vastaanottokodin hoitomaksun 450 mk:ksi hoitovuoro-
kaudelta. Sen sijaan ministeriö ei ollut vahvistanut kaupunginvaltuuston. v. 1958 
(ks. s. 41) tekemää päätöstä siltä osalta, joka koski korvauksen perimistä valtiolta 
taksan mukaan niissä tapauksissa, missä korvaus annetusta hoidosta peritään val-
tiolta. Ministeriö oli lisäksi päättänyt, että sen päätös oli ilmoitettava yleisölle 
kaupungin ilmoitustaululla. Kaupunginhallitus oli todennut, että korkein hallinto-
oikeus oli v. 1958 hylännyt kaupunginhallituksen vastaavanlaista asiaa koskevan 
valituksen, joten päätöksestä ei valitettaisi (20. 5. 348 §). 

Oppilaskoti Toivola. Kaupunginvaltuusto päätti muodostaa Oppilaskot! Toivolan 
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erityisluokat Oppilaskoti Toivolan päivähuoltola -nimiseksi vajaamielislain 5 §:n 
2 momentissa tarkoitetuksi päivähuoltolaksi sekä kehottaa kaupunginhallitusta 
hankkimaan sosiaaliministeriöltä suostumuksen päivähuoltolan perustamiseen sekä 
pyytää ministeriötä vahvistamaan laitoksen piirustukset ja ohjesäännön (25. 3. 251 §). 

Oppilaskoti Toivolan 6 opettajan virkaa päätettiin 1. 8. 1958 lukien muuttaa 
apukoulun opettajanviroiksi ja niiden haltijat määrättiin (2. 12. 817, 819 §). 

Töölön nuorisokoti. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Töölön nuorisokoti -ni-
misen lastensuojelulaitoksen, jossa on 12 hoitopaikkaa 13—18 vuotiaita ja poikkeus-
tapauksessa vanhempiakin jälkihuoltoa tarvitsevia tyttöjä varten. Laitoksen hoito-
maksuksi hyväksyttiin 300 mk hoitovuorokaudelta. Kaupunginhallitusta kehotettiin 
ilmoittamaan asiasta sosiaaliministeriölle laitoksen hyväksymiseksi lastensuojelu-
laitokseksi ja sen piirustusten vahvistamiseksi. Laitoksen kertomusvuoden kustan-
nuksia varten myönnettiin 3. l mmk kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista 
(25. 3. 252 §). 

Kaarelan nuorisokoti. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kaarelan nuoriso-
koti -nimisen lastensuojelulaitoksen, jossa on 15 hoitopaikkaa 13—18 vuotiaita ja 
poikkeustapauksessa vanhempiakin jälkihuoltoa tarvitsevia poikia varten, 

hyväksyä laitoksen hoitomaksuksi 300 mk hoitovuorokaudelta, 
kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, että sosiaaliministeriö 

hyväksyisi laitoksen lastensuojelulaitokseksi ja vahvistaisi sen piirustukset, 
myöntää em. määrärahoista 3 186 350 mk lastensuojelulautakunnan käytettä-

väksi ko. laitoksen aiheuttamia kustannuksia varten kertomusvuoden aikana sekä 
oikeuttaa lastensuojelulautakunnan ylittämään sen käytettäväksi varattuja 

lastenhuoltolaitosten ao. määrärahoja enintään 313 650 mk:lla laitoksen tp. johtajan 
palkkaamista varten ajaksi 1.8. —31. 12. 

Hoitomaksun hyväksymistä koskeva päätös alistettiin sosiaaliministeriön hyväk-
syttäväksi (3. 6. 440 §). 

Lemmilän vastaanottokodin yksi miesopettajan virka muutettiin 1. 8. 1958 alkaen 
erityisluokan opettajanviraksi ja sen hoitaja määrättiin (2. 12. 817, 819 §). 

Ryttylän vastaanottokotiin päätettiin perustaa yksi erityisluokanopettajan virka, 
joka kuitenkin jätettäisiin täyttämättä 31. 7. 1961 saakka. Vielä päätettiin kolme 
vastaanottokodin opettajan virkaa muuttaa 1. 8. 1958 lukien erityisluokan opetta-
janviroiksi ja samalla määrättiin sanottujen virkojen haltijat (2. 12. 817, 819 §). 

Edelleen päätettiin vastaanottokodin seitsemän ohjaajan virkaa siirtää 18. palk-
kaluokkaan 1.9. lukien (7. 10. 662 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ryttylän vastaanottokodin hoitomaksutaksaksi 
520 mk hoitovuorokaudelta. Päätös alistettiin sosiaaliministeriön vahvistettavaksi 
(9. 12.846 §). 

Apulastentarha Aula. Kaupunginvaltuusto päätti muodostaa Apulastentarha 
Aulan ja sen Lauttasaaren alaosaston Päivähuoltola Aula -nimiseksi vajaamielislain 
5 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi päivähuoltolaksi. Kaupunginhallitusta kehotettiin 
hankkimaan sosiaaliministeriön suostumus mainitun päivähuoltolan perustamiseen 
sekä pyytämään ministeriötä vahvistamaan laitoksen piirustukset ja ohjesääntö 
(25.3.251 §). 

Päivähuoltola Vantaala. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Päivähuoltola 
Vantaala -nimisen vajaamielislaissa tarkoitetun päivähuoltolan, 
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lakkauttaa Päivähuoltola Aulan Lauttasaaren osaston toiminnan 31.5. lukien 
ja siirtää osaston henkilökunnan perustettuun uuteen laitokseen sekä kehottaa 
kaupunginhallitusta hankkimaan sosiaaliministeriön suostumuksen uuden laitoksen 
perustamiselle sekä Päivähuoltola Aulan Lauttasaaren osaston lakkauttamiselle 
(15. 4. 289 §). 

Outamon vastaanottokoti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talorakennusosaston 
12. 3. ja 4. 4. päivätyt, nroilla 1—27 merkityt Outamon vastaanottokodin luonnos-
piirustukset sillä varauksella, että pääpiirustuksia laadittaessa pyrittäisiin mahdolli-
simman suurta säästäväisyyttä edistäviin ratkaisuihin (17. 6. 508 §). 

Mustalaislähetyksen avustaminen. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 1 mmk:n suuruinen ylimääräinen avustus yhdistyksen ylläpitämän 
Päiväkummun lastenkodin v. 1958 tuottaman tappion osittaista korvaamista varten 
(9. 9. 568 §). 

Helsingin Sokeat -nimisen yhdistyksen avustaminen. Samoista määrärahoista 
myönnettiin vielä Helsingin Sokeat -nimiselle yhdistykselle 2 mmk:n avustus uuden 
myymälän perustamiskustannuksia varten (25. 3. 255 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Urheilu ja retkeily. Vt Mehto ym. olivat tehneet aloitteen Kallion urheilukentän 
pukeutumishuoneen kunnostamiseksi. Aloitteessa oli huomautettu, että mainittu 
urheilukenttä sijaitsi suuren työläisasutuksen keskustassa ja oli sen ympäristössä 
lisäksi useita suuria kouluja, joten sen kuntoon olisi kiinnitettävä entistä suurempaa 
huomiota. Urheilu- ja retkeilylautakunta oli huomauttanut, että v:n 1955 talous-
arvioon oli hyväksytty määräraha lämminvesilaitteiden hankkimiseksi Kallion 
urheilukentän pukusuojiin. Työn valmistumisen jälkeen oli käyttö kuitenkin ollut 
hyvin vähäistä. Suihkua, josta perittiin 10 mk:n maksu, oli esim. v:n 1958 kesäkau-
tena käytetty ainoastaan 240 kertaa. Luistelukautena oli kentän vuokraaja käyttä-
nyt suihkuhuonetta kioskin keittiönä tilanahtauden vuoksi. Lautakunnan käsityk-
sen mukaan oli suihkun ottaminen tässä yli 30 vuotta vanhassa rakennuksessa 
epäterveellistä ja ainoa keino olosuhteiden parantamiseen olisi uuden pukusuoja-
rakennuksen rakentaminen. Muiden tärkeämpien töiden vuoksi ei rakentaminen 
kuitenkaan lähivuosina voinut tulla kysymykseen. Kaupunginhallitus oli lisäksi 
ilmoittanut, että Helsingin Luistelijat -nimisen yhdistyksen ylläpitämällä Kaisa-
niemen kentän luistinradalla oli uudessa, v. 1957 valmistuneessa pukusuoj araken-
nuksessa tilaisuus saada lämmin suihku. Seuran pika- ja kaunoluistelijat eivät kui-
tenkaan käyttäneet mainittua etua hyväkseen, koska suihkun saanti luistinradalla 
ei ollut heidän mielestään välttämätöntä. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (15. 4. 313 §, 17. 6. 504 §). 

Jääkenttä-Säätiölle päätettiin korvauksetta luovuttaa v. 1957 (ks. s. 202) teh-
dyssä kaupungin ja säätiön välisessä sopimuksessa tarkoitetut jääkiekkoradan va-
laistuslaitteet sekä puulaidat (20. 5. 379 §). 

Uimaloiden sisäänpääsymaksun poistamista lapsilta koskeva vt Tuomisen ym. 
aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (20. 5. 408 §). 

Urheilu- ja retkeilylautakunnalle myönnettiin oikeus vuokrata posti- ja lennä-
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