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halukas luopumaan omistamistaan yhtiön osakkeista eikä hankkimaan niitä lisää 
(23. 4. 1 248 §). 

Parantolan potilaspaikkojen järjestelyä koskeva Kiljavan Parantola Oy:n selon-
teko merkittiin tiedoksi (2. 7. 1 940 §). 

Tuberkuloosipiirien Liiton kertomusvuoden jäsenmaksu 297 528 mk saatiin suo-
rit taa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Jäsenmaksut (25.6. 
1 871 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltoviraston 34. palkkaluokkaan kuuluvaan ensimmäisen apulaisjohtajan vir-
kaan valittiin 1. 6. lukien apul.joht., varat. Yrjö Salo ja 30. palkkaluokan apulaisjoh-
tajan virkaan 16. 9. lukien Harry Walli (21. 5. 1 482 §, 3. 9. 2 278 §). 

Edelleen päätettiin huolto virastoon palkata seuraavat tp. viranhaltijat (palkka-
luokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): ajaksi 1. 1.—31. 12. huoltotar-
kastaja (20) huoltosisar (16), kaksi toimistoapulaista (12 ja 11) (8. 1. 147 §, 18. 6. 
1 803 §); 1.6. lukien kauintaan kertomusvuoden loppuun huoltotarkastaja (20), 

kaksi toimistoapulaista (12) ja kaksi toimistoapulaista (11) (28.5. 1 578 §, 1. 10. 
2 536 §). Huoneenvuokratoimiston 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virassa ollut 
Maija Vuokko päätettiin 1. 1. 1960 lukien siirtää huoltoviraston 11. palkkaluokan 
toimistoapulaisen virkaan. Myöhemmin päätettiin ko. päätöksen täytäntöönpano 
lykätä 1. 7. saakka (26. 11. 3 156 §, 30. 12. 3 405 §). 

Huoltoviraston kaksi avoinna olevaa kanslianhoitajan ja kaksi vahtimestarin 
virkaa päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä, kanslianhoitajan virat kauintaan 
30. 6. 1960 saakka ja vahtimestarin virat toistaiseksi. Huoltolautakuntaa kehotet-
tiin em. päivämäärään mennessä tekemään kaupunginhallitukselle esitys kanslian-
hoitajan virkojen mahdollisesta muuttamisesta toimentajan viroiksi (19. 11.3 044 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltotoimen toim.joht. Osmo Toivolan saamaan ajalta 
16. 9.—31. 12. vahvistetun korvauksen oman auton käytöstä tavanmukaisilla eh-
doilla (khn jsto 8. 9. 6 393 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 255 975 mk v:lta 1953—1958 pidättämättä jätettyjen ennakkoverojen, 
suorittamatta jätettyjen työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen sekä veron-
lisäysten maksamista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupun-
ginhallituksen asiamiestoimistoa hakemaan muutosta verolautakunnan puheenjoh-
tajan ko. määräyksiin huoltoviraston esityksen mukaisesti (30. 7. 2 003 §). 

Huoltolautakunnan, huoltoviraston ja sen asiamiesosaston työmäärää koskeva 
selvitys merkittiin tiedoksi (11.6. 1 742 §). 

Huoltotoimen toimitusjohtajan esityksestä yleisjaosto päätti, että huoltolauta-
kunnan alkoholistihuolto jaoston Lapinjärven alkoholistihuoltolaan suorittamasta 
matkasta aiheutuvat polttoainekustannukset saatiin suorittaa huoltoviraston tar-
verahoista (khn jsto 8. 9. 6 386 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltoviraston ilmoitus pohjoismaisten sosiaalijohtajien 
kokouksen pitämisestä Helsingissä 20. — 21.4. (khn jsto 14. 4. 5 648 §). 

Työttömyystöiden järjestämistä kaupungin alueelle koskevan kirjelmän joh-
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dosta kaupunginhallitus päätti, ettei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin 
kuin että huoltolautakuntaa kehotettiin antamaan julkisuudessa ohjeet siitä, minkä 
viranomaisen puoleen huoltoapua tarvitsevan olisi käännyttävä (22. 1. 318 §). 

Huoltolaitosten neuvottelevien lääkärien palkkioiden tarkistaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että huoltolaitosten johtokunnan alaisissa laitoksissa saatiin neuvot-
televille lääkäreille, jotka eivät ole kaupungin palveluksessa, suorittaa 5 000 mk:n 
suuruinen palkkio vähintään kolme tuntia kestäneestä neuvottelusta, 

että huoltolaitosten johtokunta oikeutetaan maksamaan kiireellisissä tapauk-
sissa suoritetusta neuvottelusta palkkio, joka kestoaikaan ja työmäärään sekä asian-
omaisen pätevyyteen nähden oli oikeassa suhteessa mainittuun palkkioon sekä 

että neuvottelevien asiantuntijain käyttämistä, lääkäreitä lukuun ottamatta, 
oli pyrittävä rajoittamaan aivan välttämättömimpään (15. 10.2 681 §). 

Huoltolaitosten eräiden viranhaltijain viransijaisuusmääräykset. Otettuaan tut-
kittavakseen huoltolaitosten johtokunnan 25. 8. tekemän päätöksen, joka koski 
viransijaisuusmääräysten antamista eräille viranhaltijoille, kaupunginhallitus hy-
väksyi päätöksen täytäntöönpantavaksi siten muutettuna, että viransijaisuusmää-
räykset annetaan sijaisuuksien hoitamisajaksi, kuitenkin kauintaan kuuden kuukau-
den ajaksi, tilapäisen viranhaltijan viransijaiselle kuitenkin kauintaan kertomus-
vuoden loppuun (3. 9. 2 257 §). 

Keskuspesula. Kaupunginhallitus päätti ottaa keskuspesulan johtajaksi dipl. ins. 
Tuure Lehdon 1. 6. alkaen toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun, mo-
lemminpuolinen irtisanomisaika 1 kuukausi. Ins. Lehdon palkaksi vahvistettiin 
140 000 mk kuukaudessa kuitenkin siten, että palkka nousisi vastaavassa suhteessa 
kuin viranhaltijoille mahdollisesti myönnettävät yleiset palkankorotukset edellyt-
tivät. Ins. Lehdon vuosiloma- ja sairauslomaedut vahvistettiin viranhaltijain etuja 
vastaaviksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että keskuspesulan johtajan toimi 
oli julistettava viipymättä haettavaksi siten, että se olisi otettava vastaan viimeis-
tään 1. 1. 1960 (28. 5. 1 582 §). 

Dipl. ins. Lehto valittiin sittemmin keskuspesulan johtajaksi 1.11. lukien. Hänen 
kokonaispalkkansa vahvistettiin 160 000 mk:ksi kuukaudessa, johon lisäksi myön-
nettiin samat vastaisuudessa annettavat yleiskorotukset kuin kaupungin viran-
haltijoille ja muuten samoilla ehdoilla kuin edellä, kuitenkin siten, että ikälisiä ei 
suoriteta (10. 9. 2 326 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa keskuspesulan suunnittelutoimi-
kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin työsopimussuhteessa palkattavan konemestarin 
ottamiseksi keskuspesulan palvelukseen. Toimikunnalle myönnettiin oikeus määri-
tellä haettavaksi julistamisen yhteydessä ao. palkka- ym. ehdot. Suunnittelutoimi-
kuntaa kehotettiin tekemään yleisjaostolle ehdotus tehtävään valittavasta, jolle 
myönnettiin oikeus päättää konemestarin valitsemisesta aikaisintaan 1.3. alkavaa 
työsopimuskautta silmällä pitäen (15. 1. 234 §). Tehtävään valittiin sittemmin 1.4. 
lukien Matti Tikkanen (khn jsto 10. 3. 5 435 §). 

Huolto viraston tiedustelun johdosta, joka koski keskuspesulan palvelukseen 
siirtyvän henkilökunnan etujen takaamista koskevan kaupunginvaltuuston (ks. s. 49) 
päätöksen tulkintaa, kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltovirastoa ja sairaala-
virastoa huolehtimaan siitä, että ne henkilöt, jotka toimivat viransijaisina pesu- ym. 
tehtävissä, sanottaisiin irti viransijaisuuksista ennen siirtoa keskuspesulaan, jolloin 
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siirtyminen tapahtuisi heidän vakinaisista viroistaan, kun taas siirto ei tulisi kysy-
mykseen, jollei heillä ollut vakinaista tai tilapäistä virkaa taikka pysyvää työsuh-
detta, paitsi milloin keskuspesulan henkilökunnan tarve ylittäisi tällaisen henkilö-
kunnan määrän. Em. virastoja kehotettiin toimittamaan kaupunginhallitukselle 
ensi tilassa luettelot irtisanottavasta henkilökunnasta, jotta kaupunginhallitukselle 
jäisi aikaa siirtämismääräyksen antamiselle. Kaupungin ulkopuolella asuminen ei 
ollut esteenä osaeläkkeeseen oikeutetun henkilön siirtämiselle keskuspesulan palve-
lukseen, mutta muiden siirtäminen voisi tulla kysymykseen vain, milloin kaikki 
kaupungin pesulatehtävistä vapautetut helsinkiläiset olisi pystytty sijoittamaan 
keskuspesulan palvelukseen (26. 11.3 144 §). 

Yleisjaosto päätti suostua keskuspesulan esitykseen 30 000 mk:n suuruisen kä-
teiskassan saamisesta pienehköjen käteismaksujen suorittamista varten (khn jsto 
13. 10. 6 579 §). 

Keskuspesulan suunnittelutoimikunnalle saatiin kertomusvuodeksi tilata seu-
raavat aikakauslehdet keskuspesulan tarverahoja käyttäen: Laundry Record and 
Journal, Tvätteknik ja Wäschereitechnik und Chemie sekä v:ksi 1960: Liiketalous, 
Sairaala, Tehostaja, Laundry Record and Journal, Tvätteknik ja Wäschereitechnik 
und Chemie (khn jsto 14. 1. 5 113 §, 10. 11. 6 765 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskuspesulan suunnittelutoimikunnan hy-
väksymään keskuspesulan toimintaa ja sen valmistelua koskevat laskut ja oikeuttaa 
toimikunnan siirtämään laskujen hyväksymisen keskuspesulan asiantuntijan tehtä-
väksi. Suunnittelutoimikuntaa kehotettiin myös huolehtimaan siitä, että keskus-
pesulan johtosäännön tultua hyväksytyksi laskujen hyväksymiseen oikeutetuista 
henkilöistä tehtäisiin tilisäännön 21 §:n mukainen ilmoitus (15. 1. 248 §). 

Keskuspesulan suunnittelutoimikunnalle myönnettiin oikeus suorittaa keskus-
pesulan asiantuntijan kertomusvuoden palkka kaupunginhallituksen yleisiä käyttö-
varoja käyttäen (8. 1. 158 §). 

Yleisjaosto oikeutti suunnittelutoimikunnan tilaamaan keskuspesulaan tulevat, 
toimikunnan 15. 5. päivätyssä kirjeessä mainitut 100 pyykinkuljetus- ja käsittely-
vaunua T m i Rakennehitsaus -nimiseltä toiminimeltä 1 799 125 mk:n hinnasta 
ottaen huomioon tavanmukaisen indeksiehdon sillä edellytyksellä, että hankkiva 
liike asettaisi pankkitakuun, jonka suuruus työn aikana olisi vähintään 10 % ja 
takuuaikana vähintään 5 % urakkasummasta. Em. summa myönnettiin keskus-
pesulan kaluston hankintamäärärahoista (khn jsto 9. 6. 5 965 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 88 130 mk pesulan lämpökeskuksen kor-
jaamoa varten tarvittavien toimikunnan 21. 5. päivätyssä kirjelmässä mainittujen 
työvälineiden hankkimiseksi Oy. Tallberg Ab:lta (khn jsto 9. 6. 5 964 §); 658 700 mk 
toimistokaluston ja -koneiden hankkimista varten (khn jsto 20. 10. 6 630 §); 120 000 
mk 80 kuormalavan hankkimista varten rakennusviraston kone varikolta (khn jsto 
17. 11. 6819 §); 1 222 650 mk kolmen nostosiirtovaunun, 500 pyykinkuljetuslaatikon, 
10 työpöydän, 25 tukituolin, järjestelmäkaapin, työajan leimauskorttikotelon, 
Taylorix-merkkisen kirjoitusalustan ja -kortistolaatikon hankkimista varten (khn 
jsto 24. 11.6 874 §) sekä 141 870 mk 8. 12. päivätyssä kirjelmässä mainittujen työ-
välineiden hankkimiseksi keskuspesulan lämpökeskukseen (khn jsto 15. 12. 7 009 §). 

Merkittiin tiedoksi yleisten töiden lautakunnan ilmoitus keskuspesulan raken-
nukseen hyväksymistään muutostöistä (1. 10. 2 535 §). 
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Keskuspesulan suunnittelutoimikunnan ilmoitus työnsä päättymisestä merkit-
tiin tiedoksi (28. 5. 1 574 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
rakennustoimikunnalle ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohalli-
tukselle sekä Kätilöopistolle, että niiden kaupungin keskuspesulassa pesettämästä 
pyykistä perittäisiin maksu omakustannushintojen mukaan keskuspesulan suunnit-
telutoimikunnan 3. 1. päivätyn kirjeen liitteissä tarkemmin selostetulla tavalla 
(29. 1. 381 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, että Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan oman pesulan rakentamisesta luovuttaisiin ja sen 
vaatteiden pesu annettaisiin keskuspesulan suoritettavaksi (11. 6. 1 746 §). 

Keskussairaalan vaatteiden pesettäminen, ks. s. 254. 
Koskelan sairaskoti. Kaupunginhallitus päätti, että Koskelan sairaskodin 18. 

palkkaluokkaan kuuluvaan kirjanpitäjän virkaan saatiin sitä haettavaksi julista-
matta valita vastaavan aikaisemman tp. kirjanpitäjän viran haltija Einar Railanne 
(15. 1. 245 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että sairaskotiin saatiin 1. 2. lukien palkata 
viisi 13. palkkaluokkaan kuuluvaa tp. hoitajaa, joiden palkat saatiin suorittaa ao. 
määrärahoista (15. 1. 235 §). 

Koskelan sairaskodin väliaikaista osastoa varten päätettiin 1.5. lukien palkata 
seuraavat viranhaltijat (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 
osastonhoitaja (18), kaksi sairaanhoitajaa (15), viisi hoitajaa (13), viisi hoitoapu-
laista (8) ja kylvettäjä-hoitoapulainen (8). Palkat saatiin maksaa erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista ao. määrärahoista (23. 4. 1 211 §). 

Jäljempänä mainitut tp. virat päätettiin siirtää ylempiin palkkaluokkiin seu-
raavasti (entinen palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 
kolme osastolääkärin virkaa (28) 29. palkkaluokkaan, apulaislääkäri (25) 26. palkka-
luokkaan. Mainituille lääkäreille saatiin suorittaa palkkaluokkien mukaisesti määri-
telty palkkio, mikä lasketaan ottamalla huomioon myös asianomaisten saamat ikä-
lisät seuraavasti: 29. palkkaluokkaan kuuluville kolmelle tp. osastolääkärille 35. ja 29. 
palkkaluokkien välinen erotus ja 26. palkkaluokkaan kuuluvalle tp. apulaislääkärille 
32. ja 26. palkkaluokkien välinen erotus. Määräykset, jotka tulivat voimaan 1.1. 
1960, olisivat voimassa toistaiseksi (10. 12. 3 273 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että järjestelytoimiston 31. 12. 1957 päivätyssä, 
Koskelan sairaskodin toimistotöistä suoritetussa tutkimuksessa tehdyt ehdotukset 
toimistotyön yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi saatiin toteuttaa ja sairas-
kotiin saatiin mainitussa tarkoituksessa hankkia toimistotöiden uudistussuunnitel-
mien toteuttamiseksi tarvittava 2 + 5 laskulaitteella varustettu kirjanpitokone 
samoin kuin tarvittavat laitteet osoitelevyjärjestelmän käytäntöön ottamiseksi sai-
raskodin potilas- ja henkilökuntatietojen käsittelyn yksinkertaistamiseksi. Järjes-
telytoimiston tuli avustaa Koskelan sairaskotia tässä päätöksessä mainittujen jär-
jestelyjen käytännöllisessä toteuttamisessa. Tutkimuksessa esitetyt tilinpidolliset 
uudistukset saatiin ottaa käytäntöön revisio viraston, huolto viraston ja Koskelan 
sairaskodin kesken sopivimmaksi katsottuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään 
1.1. 1960 lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei Koskelan sairaskodin 
toimistohenkilökunnan virkanimikkeiden muuttamista ja palkkaluokkien korotta-
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mistä koskeva esitys antanut siinä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin 
että sairaskotia kehotettiin yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa tekemään 
asiasta kaupunginhallitukselle uusi esitys sitten, kun olisi saatu riittävä kokemus 
tämän päätöksen perusteella käytäntöön otettavista, parannetuista menettelyistä 
ja henkilökunnan työnjaosta (19. 2. 665 §). 

Koskelan sairaskodin ylilääkäri Lars Tötterman oikeutettiin kertomusvuoden 
loppuun käyttämään omaa autoaan virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla sekä 
lisäksi siten, että mainitut virka-ajot eivät saaneet ylittää 2 000 km vuodessa 
(khn jsto 21. 1. 5 151 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti hankintatoimiston tilaamaan Koskelan sairaskotiin 
15-laskijaisen, Astra-merkkisen kirjanpitokoneen sillä ehdolla, että kone toimitet-
taisiin välittömästi ja hinta laskutettaisiin vasta v:n 1960 alussa. Koskelan sairas-
kodin v:n 1960 talousarvioon päätettiin merkitä 1 919 700 mk koneen hinnan maksa-
mista varten (10. 9. 2 327 §). 

Yleis jaosto päätti hyväksyä Koskelan sairaskodin ja sen tuotantolaitosten kerto-
musvuoden talousarvioon merkityt kalustonhankinnat suoritettaviksi huoltoviras-
ton kirjelmän n:o Y-257/2. 2. 1959 liitteen mukaisesti (khn jsto 3. 2. 5 226 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 15. 6. hylännyt kaupungin 
valituksen Koskelan sairaskodin asuntolarakennuksen liikevaihtoveron palautta-
mista koskevasta liikevaihtoverotoimiston päätöksestä (17. 12. 3 362 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkitehtien Cedercreutzin & Railon laati-
mat Koskelan sairaskodin keittiö- ja keskusrakennuksen pääpiirustukset sillä edelly-
tyksellä, että palopäällikön niiden suhteen tekemät huomautukset otettaisiin var-
teen. Samalla kaupunginhallitus päätti anoa asianmukaista valtionapua ko. raken-
nuksen rakentamista ja sen hoitoa varten, sikäli kuin rakennus sisältää akuuttihoito-
paikkoja vastaavia sairaansijoja (2. 1. 42 §). 

Talorakennusosastolle myönnettiin oikeus suorittaa yleisten töiden lautakunnan 
esittämät muutokset Koskelan sairaskodin keskusrakennuksen rakennustöissä 
(3. 12. 3 248 §). 

Sairaskodin portinvartijarakennuksen rakennustöiden ja siihen liittyvien puisto-, 
aita- ja tietöiden loppuun suorittamista varten myönnettiin 1.523 mmk tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (5. 3. 799 §). 

Huoltolaitosten johtokunnalle myönnettiin oikeus järjestää Svenska sjukskö-
terske-hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilaille tilaisuus käytännölliseen harjoit-
teluun Koskelan sairaskodin geriatrisilla osastoilla sopiviksi katsotuilla ehdoilla 
sekä kertomusvuonna että myös v:n 1960 alusta lukien toistaiseksi. Sanotun koulun 
opettajat ja oppilaat oikeutettiin ruokailemaan sairaskodissa kauintaan 14. 2. 
saakka kertomusvuonna harjoittelukurssien aikana sairaskodin henkilökunnalle 
määrättyä korvausta vastaan. Ruokailuoikeutta v. 1960 koskeva asia päätettiin 
palauttaa huoltolaitosten johtokunnan ratkaistavaksi sen toimivaltaan kuuluvana 
(8. 1. 144 §, 10. 12. 3 298 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin sairaanhoitajaopiston 
sekä Svenska sjuksköterske-hälsosysterskolan -nimisen koulun opettajat ja oppilaat 
ruokailemaan kertomusvuonna pidettävien harjoittelukurssien aikana laitoksen 
ruokalassa henkilökunnalle määrättyä ateriakorvausta vastaan (5. 2. 489 §). 
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Huoltolaitosten johtokunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei Koskelan sairaskodin 
kukkakioskin vuokraa ollut vuokrakauden kestäessä alennettava (17. 12. 3 364 §). 

Maailman Terveysjärjestön (WHO) kurssien osanottajille, n. 25 henkilölle, 
saatiin järjestää luentotilaisuus Koskelan sairaskodissa 18. 9., samalla saatiin kurs-
sien osanottajille ja luennoitsijoille tarjota kaupungin kustannuksella kahvit (khn 
jsto 8. 9. 6 391 §). 

Hirvihaaran vanhainkodin teiden kunnossapitämiseksi kaupunginhallituksen 
asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan sellaista tilustielain mukaista toimitusta, 
jossa selvitettäisiin ko. teiden kunnossapidon jakaminen käyttäjien kesken (29. 1. 
372 §). 

Tervalammen työlaitos. Yleis jaosto päätti hyväksyä Tervalammen työlaitoksen 
kertomusvuoden talousarvion tileille: Kaluston hankinta ja Kustannukset, merkityt 
kaluston hankinnat suoritettavaksi työlaitoksen johtokunnan kirjelmän n:o 37/ 
2. 2. 1959 liitteiden mukaisesti. Samalla yleisjaosto oikeutti Tervalammen työlai-
toksen johtokunnan erittäin tärkeissä tapauksissa poikkeamaan mainitusta vahvis-
tetusta kaluston hankintasuunnitelmasta (khn jsto 11. 2. 5 271 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 53 472 mk kahden Alvenius-merkkisen kastelulaitteen hankkimista 
varten laitokselle (khn jsto 21. T. 6 162 §, 1. 9. 6 347 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisjaoston 21. 7. tekemän päätöksen, jolla 
asiamiestoimistoa oli kehotettu valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtio-
neuvoston ja sosiaaliministeriön päätöksistä, jotka koskivat Tervalammen työlai-
toksen eräiden töiden hyväksymistä valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää jäljennöksen huoltolautakunnan lausun-
nosta sosiaaliministeriölle tiedoksi ja pyytää samalla, että ministeriö ryhtyisi toi-
menpiteisiin ko. asian uudelleen käsittelemiseksi ja valtionavun myöntämiseksi 
kaupungin aikoinaan tekemän esityksen mukaisesti (30. 7. 2 000 §, khn jsto 21. 7. 
6 163 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti anoa sosiaaliministeriöltä 152 768 mk:n suu-
ruista valtionapua työlaitoksen työpaja- ja autotallirakennuksen, muovisen kasvi-
huoneen sekä vaatevaraston ja arestikoppien rakennuskustannuksia varten. Samalla 
kehotettiin asiamiestoimistoa valittamaan valtioneuvoston 3. 9. tekemästä, Terva-
lammen työlaitoksen perustamisohjelmaa koskevasta päätöksestä siltä osalta, joka 
koski sikalarakennuksen laajentamiseen anottua valtionapua (8. 10. 2 600 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin palovakuuttamaan Tervalammen työlaitoksen 
työpaja- ja tallirakennuksen uusi osa, ns. Huvilamäen asunnon ulkohuonerakennus 
sekä peruna- ja juurikas varastorakennus, kaikki täydestä arvostaan (30. 4. 1 293 §, 
19. 11.3 043 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Tervalammen työlaitoksen vuokraamaan Vihdin 
kunnan Tervalammen kylässä olevan Harjun tilan 10 ha:n suuruiset pellot 10 v:n 
ajaksi 50 000 mk:n suuruisesta vuosivuokrasta. Vuokrasopimuksen laatiminen ja 
vuokraoikeuden turvaamiseksi tarvittavan kiinnityksen hankkiminen annettiin 
asiamiestoimiston tehtäväksi (15. 10. 2 680 §). 

Tervalammen työlaitokselle myönnettiin oikeus purkaa laitoksen kanalaraken-
nus, jonka kattotiilet oli käytettävä ulkohuonerakennuksen kattamiseen, sekä lai-
toksen kellari. Purkamiseen oli käytettävä laitoksen omaa työvoimaa ja saatiin 
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rakennuksista tuleva puutavara käyttää tarve- ja polttopuiksi (18. 6. 1 808 §, 
17. 12.3 365 §). 

Yleisjaosto oikeutti Tervalammen työlaitoksen järjestämään kinkerit v:n 1960 
alussa sekä tarjoamaan laitoksen kustannuksella kahvit kinkerien osanottajille 
(khn jsto 15. 12. 7 001 §). 

Työlaitosten Keskusliiton kertomusvuoden vuosikokous ja liiton hallituksen 
kokous päätettiin pitää Tervalammen työlaitoksessa 29. — 30. 9., jolloin kokouksen 
osanottajille saatiin järjestää tarpeen mukaan majoitus ja muonitus laitoksessa 
käyttäen tarkoitukseen laitoksen määrärahoja Ruokinta (khn jsto 8. 9. 6 392 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin väliaikaista osastoa varten päätettiin 1.5. lukien 
palkata seuraavat viranhaltijat (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen 
jälkeen): osastonhoitaja (18), sairaanhoitaja (15) ja neljä hoitoapulaista (8). Palkat 
saatiin maksaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (23. 4. 
1 211 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin 28. palkkaluokkaan kuuluva tp. alilääkärin virka 
päätettiin siirtää 29. palkkaluokkaan. Mainitulle lääkärille saatiin suorittaa palkka-
luokkien mukaisesti määritelty palkkio, mikä laskettaisiin ottamalla huomioon myös 
asianomaisen saamat ikälisät siten, että 29. palkkaluokkaan kuuluvalle alilääkärille 
suoritettiin 35. ja 29. palkkaluokkien erotus. Määräys oli voimassa 1.1. 1960 lukien 
toistaiseksi (10. 12. 3 273 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa huoltolaitosten johtokunnalle, ettei sillä 
ollut huomauttamista siitä, että Kustaankartanon vanhainkodin kertomusvuoden 
talousarvion tilille Muut palkkamenot kuuluvia määrärahoja Satunnaista työvoi-
maa käyttäen vanhainkotiin palkattaisiin talousharjoittelija 4 kk:n ajaksi 20 000 
mk:n kuukausipalkalla (29. 1.404 §). 

Yleisjaosto oikeutti Kustaankartanon papin, fil. tri Paavo Päivänsalon kertomus-
vuoden loppuun saakka käyttämään omaa autoaan Hirvihaaran vanhainkotiin 
suoritettaviin säännöllisiin käynteihin sekä laitoksen johdon kehotuksesta Kustaan-
kartanon, Hirvihaaran, Kulosaaren ja Torpan vanhainkoteihin suoritettaviin 
sielunhoidollisia tehtäviä koskeviin käynteihin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 
21. 1.5 151 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä Kustaankartanon vanhainkodin kertomusvuoden 
kaluston hankintamäärärahoihin merkityt kalustonhankinnat suoritettavaksi huol-
toviraston kirjelmän n:o Y-374/12. 2. 1959 liitteen mukaisesti (khn jsto 24. 2. 
5 354 §). 

Yleisjaosto hyväksyi toimenpiteen, jolla Kustaankartanon vanhainkotiin oli 
hankittu Oy. Instrumentariumilta Varia-El -merkkinen voinpaloittelukone käyt-
täen tarkoitukseen v:n 1958 talousarvion kaluston hankintamäärärahoista 213 750 
mk (khn jsto 28. 1. 5 182 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin E-rakennuksen rakennuskustannuksista mak-
setun liikevaihtoveron palauttamista koskevan kaupungin valituksen hylkäämistä 
koskeva korkeimman hallinto-oikeuden ilmoitus merkittiin tiedoksi (12. 3. 857 §), 

Yleisjaosto päätti luopua vaatimasta korvausta Kustaankartanon vanhainkodin 
eräältä huollettavalta niistä vahingoista, joita kaupungin omaisuudelle oli aiheutu-
nut hänen huoneessaan sattuneesta tulipalosta (khn jsto 14. 9. 6 419 §). 

Suomen sairaanhoitajain liitolle myönnettiin oikeus käyttää korvauksetta Kus-
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taankartanon vanhainkodin juhlasalia ja Koskelan sairaskodin mahdollisesti tar-
koitukseen soveltuvia tiloja luentojen pitämiseen ja ryhmätyöskentelyyn kunnallis-
kotien sairasosastojen sairaanhoitajille kertomusvuoden syksynä pidettävien opinto-
päivien aikana laitoksien kanssa sovittavassa laajuudessa. Opintopäivien osanotta-
jille, n. 100 henkilölle, saatiin kaupungin kustannuksella tarjota lounas joko Kus-
taankartanon vanhainkodissa tai Koskelan sairaskodissa (khn jsto 6. 8. 6 216 §). 

Vanhainkodin rakennustoimikunnan ilmoitus työnsä päättymisestä merkittiin 
tiedoksi (15. 1. 241 §). 

Vanhusten asuntolat. Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1960 talousarvio-
ehdotukseensa 132 mmk:n suuruisen siirtomäärärahan Herttoniemen vanhusten 
asuntolan rakentamista varten sekä 63 mmk:n suuruisen määrärahan Aravalta 
saatavana lainana. Kaupunginvaltuustolle päätettiin tehdä esitys mainitun arava-
lainan ottamisesta (24. 9. 2 450 §). 

Kaupunginkirjaston käytöstä vapautuneet 30 tuolia, 20 jakkaraa, 3 pöytää ja 
1 kirjahylly päätettiin korvauksetta luovuttaa Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-
säätiölle sen asuntoloissa käytettäväksi (khn jsto 8. 12. 6 957 §). 

Alkoholistihuollon tehostamista varten varatusta määrärahasta oli Kotikerho-
-nimiselle yhdistykselle myönnetty 900 000 mk:n avustus siten, että avustuksesta 
pidätettäisiin korvaus yhdistykselle talosta Siltasaarenkatu 3—5 luovutetuista 
huonetiloista (29. 1. 385 §). 

Polioinvalidien kotona tapahtuvan lääkitysvoimistelun järjestäminen. Polioin-
validit-nimisen yhdistyksen anottua avustusta polionvalidien kotona tapahtuvan 
lääkitysvoimistelun järjestämistä sekä autojen hankkimista varten sanotuille inva-
lideille, kaupunginhallitus päätti, ettei anomus siinä vaiheessa antanut aihetta mui-
hin toimenpiteisiin kuin että Kaupunkiliiton hallitusta pyydettäisiin harkitsemaan 
esityksen tekemistä sosiaaliministeriölle invalidihuoltolain sovellutusalan laajenta-
misesta siten, että sairaalahoidosta erillinen kuntouttamishoito voitaisiin antaa 
invalidihuoltona. (10. 9. 2 325 §). 

Kaupunkiliitto oli 30. 10. tehnyt ministeriölle mainitun esityksen (12.11. 2 957 §). 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle päätettiin kaupunginvaltuuston v. 1954 

(ks. s. 48) tekemän päätöksen mukaisesti myöntää huoltotoimen pääluokkaan kuu-
luvista ao. määrärahoista 1 891 064 mk (26. 2. 725 §). 

Helsingin Valkonauhayhdistyksen avustaminen. Huoltotoimen pääluokkaan kuu-
luvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin yhdistykselle 679 000 mk 
mielisairaanhoitajattaren ja valvovan lääkärin palkkaamista varten Emmaus-nimi-
seen huoltokotiin kertomusvuodeksi. Anojaa kehotettiin samalla korottamaan hoito-
päivämaksunsa v:n 1960 alusta lukien siten, että ne entistä paremmin vastaisivat 
laitoksen ylläpitokustannuksia (5. 2. 487 §). 

Mustalaiskysymystä käsittelemään asetetun komitean anottua 100 000 mk:n 
suuruista määrärahaa kaupungin mustalaislasten psykologisen kypsyysrakenteen 
tutkimusta varten yleis jaosto päätti myöntää mainitun summan tilitystä vastaan 
erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot 
(khn jsto 28. 4. 5 732 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Anna Sara Arosinin rahastosta jaettiin 
kertomusvuonna neljä 4 500 mk:n suuruista avustusta ja loput 895 mk liitettiin 
rahaston pääomaan (10. 12. 3 313 §). 
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Ninni ja Rosina Forstenin avustusrahasto kainoille köyhille -nimisen rahaston 
korkovaroista päätettiin kertomusvuonna jakaa 42 000 mk 3 000 mk:n suuruisina 
avustuksina 14:lle eri henkilölle. Käyttämättä jäänyt osa korkovaroista, 1 955 mk, 
päätettiin siirtää v. 1960 käytettäväksi (18. 6. 1 806 §). 

Alma Liljebladin rahaston korkovaroista kertomusvuonna jaettava summa 
340 000 mk päätettiin kertomusvuonna jakaa 72:lle eri henkilölle, joista 52:lle myön-
nettiin 5 000 mk:n apuraha ja 20:lle 4 000 mk:n apuraha. Jäljelle jäänyt määrä 
9 806 mk liitettiin rahaston pääomaan (10. 12. 3 312 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista jaettiin kertomusvuonna yksi 9 000 mk:n, 
kaksi 5 000 mk:n ja kolme 7 000 mk:n apurahaa kuudelle eri henkilölle, eli yhteensä 
40 000 mk. Muu osa rahaston korkovaroista siirrettiin v. 1960 käytettäväksi (28. 5. 
1 576 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin rahaston korkovaroista jaettiin kertomusvuonna kaksi 
6 000 mk:n apurahaa. Jäljelle jäävä määrä 835 mk päätettiin liittää rahaston pää-
omaan (10. 12. 3 311 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin rahaston korkovaroista päätettiin kertomusvuonna 
jakaa seitsemän 5 000 mk:n suuruista apurahaa ja liittää käyttämättä jäävä 147 mk 
rahaston pääomaan (10. 12. 3 314 §). 

Alma Maria Lindbergin rahaston korkovaroista ei kertomusvuonna myönnetty 
avustuksia (30. 4. 1 282 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa Olga Sjöström -nimisen lahjoistusrahaston 
ja määrätä, että rahaston varat oli liitettävä professori J. A. J. Pippingskiöldin 
rahasto -nimisen lahjoitusrahaston varoihin sen sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen 
käytettäväksi (30. 4. 1 277 §). 

Lastensuojelu 

Lasten lomanvietto- ja kesävirkistysmäärärahojen jakaminen. Mainittujen määrä-
rahojen jakamisesta päättäessään lastensuojelulautakunta oli periaatteessa hyväksy-
nyt mm., että avustuksia ei yleensä myönnettäisi sellaisten hoitolaitosten kesävir-
kistystoimintaa varten, joiden huoltamat lapset olivat lautakunnan huostaanotta-
mia, vaan oli kaupungin osuus tällaisissa tapauksissa suoritettava laitoksille korvauk-
sena eikä avustuksena harkinnan mukaan. Mikäli avustusta anoneella yhdistyksellä 
tai laitoksella oli mahdollisuus omilla varoillaan rahoittaa kesävirkistystoimintansa, 
ei lautakunta ollut myöntänyt avustusta, tahi oli myöntänyt sen entistä pienempänä. 
Koska sosiaalisten apurahojen jakaminen toimitettiin kertomusvuonna uusien, 
v. 1958 (ks. s. 208) päätettyjen periaatteiden mukaisesti, ei avustuksien jaossa ollut 
tehtävä liian jyrkkiä muutoksia, joten kaupunginhallitus oli, alistettuaan tutkitta-
vakseen lautakunnan ko. päätöksen, päättänyt asettaa vt Harkian puheen johdolla 
toimivan komitean antamaan kaupunginhallitukselle lausunnon mainitusta määrä-
rahojen jaosta sekä tekemään kaupunginhallitukselle tarpeellisiksi katsomansa ehdo-
tukset siitä. Komitean jäseniksi valittiin vtt Backman, Lehto, Loppi ja Meltti ja 
oikeutettiin se ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita (30. 4. 1 254 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että lastensuojelun pääluokkaan ko. tarkoi-
tusta varten merkitystä määrärahasta jaettaisiin kertomusvuonna 7 889 855 mk 
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komitean ehdotuksen mukaisesti, noudattamalla kaupunginhallituksen v. 1958 teke-
mää päätöstä (28. 5. 1 580 §). 

Lastensuojeluvirasto ja lastensuojelulautakunnan alaiset laitokset. Kaupunginhalli-
tus päätti, että kaupunginvaltuuston 25. 2. (ks. s. 49) päätöksellä lastensuojelu viras-
toon ja lastensuojelulautakunnan alaisiin laitoksiin perustettuihin virkoihin saatiin 
valita aikaisemmin vastaavissa tilapäisissä viroissa toimineet henkilöt virkoja haet-
tavaksi julistamatta (2. 4. 1 047 §). 

Kaupunginvaltuuston määrättyä 14. 1. (ks. s. 49) vajaamieslishuollon täytän-
töönpanon kokonaisuudessaan lastensuojelulautakunnan tehtäväksi, kaupunginhal-
litus päätti oikeuttaa lautakunnan palkkaamaan 16. 1. lukien lastensuojelu virastoon 
tilapäisen vajaamielishuoltajan 23. palkkaluokan mukaisella palkalla sekä tilapäisen 
puolipäivätoimessa olevan toimistoapulaisen 11. palkkaluokan mukaisella palkalla. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää lastensuojelulautakunnan määrärahoja Tilapäiset 
viranhaltijat (15. 1. 247 §). 

Kaksi lastensuojelu viraston 13. palkkaluokkaan kuuluvaa vakinaista vahtimes-
tarin virkaa päätettiin toistaiseksi ja kauintaan v:n 1960 loppuun jättää täyttämättä 
(15. 1. 246 §, 5. 11. 2 878 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää lastensuojelu viraston asiamiehille Kerttu 
Aarniolle, Aili Kantolalle, Aino Kemppaiselle, Meeri Nurmelle, Toini Pöyhöselle, 
Tyyne Viertolalle ja Salli Virtaselle lykkäystä kaupungin heidän puolestaan suorit-
tamien, perimättä jääneiden veroennakkojen maksamisessa siten, että Nurmi, Pöy-
hönen ja Virtanen saisivat suorittaa maksueränsä neljännesvuosittain kahden vuo-
den kuluessa ja muut samoin neljännesvuosittain viiden vuoden kuluessa, jolloin vii-
västymiskorkona oli lyhennysten yhteydessä suoritettava 4 y2 %. Lastensuojelu-
virastoa kehotettiin huolehtimaan siitä, että ao. henkilöiltä otettaisiin pätevät sitou-
mukset ko. veroennakkojen suorittamisesta kaupungille ja siten, että virastolla on 
oikeus pidättää erät asianomaisten palkkioista (22. 10. 2 750 §). 

Lastensuojelu viraston pyydettyä määrärahaa v. 1953—1958 lastensuojelu viras-
tossa ja lastenhuoltolaitoksissa pidättämättä jääneiden ennakkoverojen suorittamis-
ta varten kaupunginhallitus päätti kehottaa huolto viraston kassa- ja tiliosastoa suo-
rittamaan mahdollisesta valituksesta huolimatta ko. vuosilta määrätyt yhteensä 
2 106 717 mk:n veronpidätykset, työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut sekä 
veronlisäykset, käyttäen tarkoitukseen lastensuojelun pääluokkaan kuuluvia kau-
punginhallituksen käyttövaroja. Asiamiestoimistoa kehotettiin kiireellisesti selvit-
tämään, olisiko em. maksuunpanon johdosta ryhdyttävä toimenpiteisiin muutoksen 
hakemiseksi sekä myönteisessä tapauksessa näin menettelemään ilman kaupungin-
hallituksen asiasta antamaa eri kehotusta. Kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia, 
virastoja ja laitoksia kehotettiin ilmoittamaan vastaavanlaisista ennakkopidätysten 
maksuunpanoista kaupunginhallitukselle, jolloin samalla olisi mainittava, tarvittai-
siinko tarkoitusta varten määrärahaa. Rahatoimistoa sekä kassa- ja tiliosastoja ke-
hotettiin suorittamaan mainitut maksuunpanot mahdollisesta valituksesta huoli-
matta. Vielä kehotettiin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia tekemään 
maksuunpanoista erillinen ilmoitus asiamiestoimistolle, jonka tuli selvittää, olisiko 
niiden johdosta ryhdyttävä muutoksenhakua koskeviin toimenpiteisiin ja myöntei-
sessä tapauksessa näin menettelemään ilman kaupunginhallituksen kustakin asiasta 
antamaa eri kehotusta (2. 7. 1 935 §). 
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Yleisjaosto päätti hyväksyä lastenhuoltolaitosten kertomusvuoden talousarvioon 
merkityt kalustonhankinnat suoritettavaksi lastensuojelulautakunnan kirjelmän n:o 
106/17. 1. 1959 liitteen mukaisesti (khn jsto 3. 2. 5 228 §). 

Mellunkylässä sijaitsevan kiinteistön siirtäminen lastensuojelulautakunnan hallin-
toon. Kaupunginhallitus päätti siirtää 1.1. 1960 lukien Mellunkylässä sijaitsevista 
tiloista Solbacka RN:o 214 ja Solbacka I RN:o 420 n. 1 ha:n suuruisen tonttialueen 
sillä olevine rakennuksineen lastensuojelulautakunnan hallintoon muun osan sano-
tuista tiloista jäädessä edelleen kiinteistölautakunnan hallintoon (26. 11. 3 147 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin vakinainen ompelijan virka päätettiin toistaiseksi 
ja kauintaan v:n 1960 loppuun jättää vakinaisesti täyttämättä (24. 9. 2 453 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuojelulautakunnan väliaikaisesti ylit-
tämään lastenhuoltolaitosten määrärahoja Viranhaltijain sairauslomasi jäiset enin-
tään 840 000 mk Sofianlehdon vastaanottokodin ja Malmin lastenkodin sairausloma-
sijaisten palkkaamista varten (2. 7. 1 932 §). 

• Malmin lastenkodin ohjaajan virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä 
toistaiseksi ja kauintaan v:n 1960 loppuun (10. 12. 3 306 §). 

Oppilaskoti Toivola. Kaupunginhallitus päätti muuttamalla talousarvion liit-
teenä olevaa tilapäisten viranhaltijain luetteloa oikeuttaa lastensuojelulautakunnan 
palkkaamaan Oppilaskoti Toivolaan 1. 1.—30. 6. väliseksi ajaksi 19. palkkaluokan 
sosiaalihuoltajan sijasta 23. palkkaluokkaan kuuluvan kuraattorin käyttäen tarkoi-
tukseen lastenhuoltolaitosten määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat (8. 1. 143 §). 

Oppilaskodin vahtimestari-lämmittäjä-talonmiehen virka päätettiin toistaiseksi 
jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin v:n 1960 loppuun (21. 5. 1 484 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää v:n 1957 talousarvion 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Oppilaskoti Toivolan oppilas-
asuntoloita varten varatusta määrärahasta 2 mmk, tilin perusteluista poiketen, 
oppilaskodin alueella olevan lammikon kunnostamista varten kahluualtaaksi (10. 12. 
3 302 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin valituk-
sen, joka koski Oppilaskoti Toivolan rakennuksen liikevaihtoveron palautusta (24. 9. 
2 454 §, 17. 12. 3 362 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää sosiaaliministeriöltä suostumusta Oppilaskoti 
Toivolan päivähuoltola -nimisen päivähuoltolan perustamiseen sekä pyytää minis-
teriötä vahvistamaan laitoksen piirustukset ja ohjesäännön (26. 3. 151 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin purkauttamaan Oppilaskoti Toivolan alueella 
oleva vanha käymälärakennus lautakunnan käytettävissä olevilla määrärahoilla. 
Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin aikanaan tekemään kiinteistöluettelon hoita-
jalle ilmoitus rakennuksen purkamisesta (30. 4. 1 279 §). 

Kallion nuorisokodin tp. ohjaajalle päätettiin suorittaa 18. palkkaluokan mukai-
nen palkka (1. 10. 2 537 §). 

Töölön nuorisokoti. Kaupunginhallitus pääti alistaa kaupunginvaltuuston 25. 3. 
(ks. s. 51) Töölön nuorisokodin perustamisesta tekemän päätöksen sosiaaliministe-
riön vahvistettavaksi siltä osalta, joka koskee laitoksen hoitomaksutaksan määrää-
mistä 300 mk:ksi vuorokaudelta, pyytää ministeriötä hyväksymään laitoksen piirus-
tukset sekä pyytää sosiaalihuollon piiritarkastajan välityksellä, että laitos hyväksyt-
täisiin sellaiseksi lastensuojelulaitokseksi, joka on oikeutettu saamaan valtionapua 
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lastenkotien valtionavusta annetun lain mukaisesti. Kiinteistölautakuntaa kehotet-
tiin hankkimaan talosta Ruusulankatu 7—9 laitosta varten tarvittavat huonetilat 
(26. 3. 999 §). 

Töölön nuorisokodille myönnettiin oikeus pitää tilitystä vastaan 20 000 mk:n 
suuruista käteiskassaa pienehköjen laskujen suorittamista varten (khn jsto 6. 8. 
6 213 §). 

Kaarelan nuorisokoti. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan talosta 
Kanneltie 8 huoneisto Kaarelan nuorisokotia varten. Nuorisokotia varten päätettiin 
ajaksi 1. 8.—31. 12. palkata tp.johtaja 23. palkkaluokan mukaisella palkalla (11. 6. 
1 725 §). 

Yleisjaosto oikeutti Kaarelan nuorisokodin pitämään tilitystä vastaan 20 000 
mk:n suuruista käteiskassaa pienehköjen laskujen maksamista varten (khn jsto 6. 8. 
6 213 §). 

Outamon vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosas-
ton 1. 8. päivätyt Outamon vastaanottokodin pääpiirustukset ja toimittaa ne sosiaa-
liministeriön vahvistettavaksi. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin huolehtimaan 
rakennustöiden aloittamisesta, heti kun mainittu vahvistus olisi saatu (10. 12. 
3 305 §). 

Vastaanottokoti Lemmilä. Merkittiin tiedoksi, että Toivoniemen koulukodin maa-
taloustöiden ohjaaja oli sijoitettu hoitamaan Vastaanottokoti Lemmilän 17. palkka-
luokan tp. ohjaajan virkaa viransijaisena v:n 1960 loppuun 15. palkkaluokan mukai-
sella palkalla (30. 12. 3 431 §). 

Ryttylän vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuojelulauta-
kunnan suorittamaan Ryttylän vastaanottokodin tp. psykologille 25. palkkaluokan 
mukaisen palkan 1. 9. lukien (1. 10. 2 537 §). 

Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin suorittamaan vastaanottokodin 31. 5. 
lakkautetun, 24. palkkaluokkaan kuuluvan opettajan viran haltijalle hänelle lain 
mukaan kuuluva palkka 31. 7. saakka. Edelleen oikeutettiin lautakunta palkkaa-
maan Ryttylän vastaanottokotiin 1. 6.—31.12. väliseksi ajaksi talousarvion liitteenä 
olevasta tilapäisten viranhaltijain luettelosta poiketen 24. palkkaluokkaan kuuluvan 
tp. apulaisjohtajan asemasta samaan palkkaluokkaan kuuluva opettaja sekä 19. 
palkkaluokkaan kuuluvan tp. sosiaalihuoltajan asemasta 22. palkkaluokkaan kuu-
luva kuraattori. Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin vielä sijoittamaan koulu-
kodin entinen vs. kuraattori Lauri Saloriutta em. tilapäiseen kuraattorin virkaan, 
suutari Kaarlo Turunen tilapäiseen ohjaajan virkaan sekä seppä Pekka Lehikoinen 
tilapäiseen lämmittäjä-mekaanikon virkaan siten, että Saloriutan entisiä palkka-
etuja ei vähennettäisi ja että Lehikoiselle ja Turuselle suoritettaisiin heidän entistä 
peruspalkkaansa ja ikälisiään vastaava palkka. Mainitun tp. henkilökunnan palkat 
saatiin suorittaa tarvittaessa ao. määrärahaa ylittäen (30. 4. 1 286 §). 

Ryttylän vastaanottokodin 17. palkkaluokkaan kuuluva ohjaajan virka päätet-
tiin toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun jättää täyttämättä (5.2.486 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Ryttylän vastaanottokotiin tarvinnut 1.1. 1960 
lukien asettaa työturvallisuuselintä (19. 11. 3 064 §). 

Kaupunginvaltuuston v. 1958 (ks. s. 40) tekemän päätöksen hyväksyen oli so-
siaaliministeriö 12. 11. 1958 vahvistanut Ryttylän koulukotiin 1.6. lukien perustet-
tavan Ryttylän vastaanottokodin toimimaan lastensuojelulaitoksena. Koulukodin 
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perustamiskustannuksiin myönnetyn valtionavun takaisinsuorittamista koskeva 
kysymys ratkaistaisiin sen jälkeen, kun ministeriölle olisi jätetty selvitys siitä, mihin 
tarkoitukseen ko. kiinteistöjä ja valtionavulla hankittua laitoskalustoa vastaisuu-
dessa tultaisiin käyttämään. Lastensuojelulautakunta oli ilmoittanut, että koulu-
kodin kiinteistöä varten oli saatu valtionapua 1 645 711:99 mk, mutta sen sijaan ei 
laitoskalustoa varten. Kaupunginhallitus päätti, ettei asia tässä vaiheessa antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että lastensuojelulautakuntaa kehotettiin huo-
lehtimaan siitä, että ilmoitus Ryttylän koulukodin vastaisesta käyttötarkoituksesta 
sekä koulukotia varten myönnettyjen valtionapujen määrä aikanaan kaupunginhal-
lituksen välityksellä ilmoitetaan sosiaaliministeriölle (22. 1. 312 §). 

Merkittiin tiedoksi lastensuojelulautakunnan ilmoitus, joka koski sosiaaliminis-
teriön suorittamaa vähennystä Ryttylän vastaanottokodin v:n 1958 menoihin myön-
nettävästä valtionavusta (5. 11. 2 882 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan vuokraamaan Ryttylän 
vastaanottokodin metallipajan 300 mk:n ja puutyöpajan 100 mk:n tuntivuokrasta 
koulun henkilökunnan harrastuskerholle sillä ehdolla, että metallityöpajassa mah-
dollisesti käytettävästä hiilestä ja hitsauskaasusta suoritettaisiin eri maksu (4. 6. 
1 654 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan vuokraamaan vastaanotto-
kodin puu- ja metallityöpajat koneineen ja työkaluineen sekä työpajarakennuksessa 
sijaitsevan ammattiluokkahuoneen Hausjärven kunnalle käytettäväksi kansalais-
koulun opetustiloina, vuodeksi kerrallaan tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. 
Vuokra oli kummankin työpajan osalta 400 mk tunnilta ja ammattiluokkahuoneen 
osalta 200 mk tunnilta. Lisäksi oli kunnan vastattava erikseen koneiden ja työkalu-
jen mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuneista vahingoista ja suoritettava eri 
maksu metallityöpajassa käytetystä hiilestä ja hitsauskaasusta (10. 9. 2 324 §). 

Maanvilj. Arvi Vanhalalle päätettiin myydä Agricola-merkkinen puimakone 
55 000 mk:n, rehukeitin 10 000 mk:n ja 20 hv:n sähkömoottori 35 000 mk:n hinnasta 
sekä maanvilj. Eino Tanskaselle heinäreki 1 000 mk:n ja jääsaha 500 mk:n hinnasta 
(khn jsto 13. 10. 6 581 §, 14. 4. 5 652 §). 

Toivoniemen maatilalta päätettiin maanvilj. Aarne Kivistölle myydä perunan-
nostokone 6 000 mk:n, jyrä 5 500 mk:n ja peittaustynnyri 2 000 mk:n hinnasta 
(khn jsto 14.4.5 652 §). 

Vajaamielisten lasten sijoittaminen ym. Kaupunginhallitus päätti varata Van-
hassakaupungissa olevan ns. Villatehtaan isännöitsijän huvilan vajaamielisten lasten 
päivähuoltolaa varten ja kehottaa lastensuojelulautakuntaa tekemään kaupungin-
hallitukselle esityksen ko. vajaamielishuoltolan perustamisesta. Kiinteistölauta-
kunnan olisi tehtävä esitys siitä, kenen hallintoon rakennus olisi määrättävä sekä 
esitys mahdollisen tilitys vuokran suuruudesta (2. 1.32§). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan järjestämään ker-
tomusvuoden aikana alaistensa vajaamielisten lasten päivähuoltolain hoidokkien 
kuljetuksen kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 214) päättämällä tavalla siten, 
että tarkoitusta varten saatiin käyttää kunkin laitoksen matkakustannuksia varten 
merkittyjä määrärahoja, niitä tarvittaessa ylittäen (2. 4. 1 049 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan ottamaan sen alai-
siin vajaamielisten lasten päivähuoltolaitoksiin tilapäisesti myös lähikuntien hoidok-
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keja silloin, kun hoitopaikkoja on vapaana, sillä ehdolla että ao. kunnat suorittavat 
hoitopäivämaksun, joka vastaa laitoksen bruttomenoja vähennettyinä valtion 
avustuksella (17. 9. 2 404 §). 

Nukarin lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti hakea muutosta sosiaaliministeriön 
13. 11. tekemään, Nukarin lastenkodin v:n 1958 valtionavun suorittamista koske-
vaan päätökseen (26. 11. 3 153 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin enintään 700 000 mk Nukarin lastenkodin alueella suoritettavien kallio-
kaivon poraustöiden jatkamista varten enintään 300 m:n syvyyteen (20. 8. 2 129 §). 

Päivähuoltola Aula. Kaupunginhallitus päätti pyytää sosiaaliministeriöltä 
suostumusta Päivähuoltola Aula -nimisen päivähuoltolan perustamiseen. Ministe-
riötä pyydettiin myös vahvistamaan laitoksen piirustukset ja ohjesääntö (26. 3. 
1 000 §). 

Päivähuoltola Vantaalaa varten päätettiin 1.6. lukien palkata seuraavat tp. 
viranhaltijat, joiden palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: 
johtaja (21) ja kaksi ohjaajaa (17). Palkat saatiin maksaa lastenhuoltolaitosten tp. 
viranhaltijoita varten myönnettyä lisämäärärahaa käyttäen (23. 4. 1 211 §). 

Päivähuoltola Vantaalalle myönnettiin oikeus tilitystä vastaan pitää 20 000 
mk:n suuruista käteiskassaa laitoksen pienehköjen menojen suorittamista varten 
(khn jsto 21. 7. 6 155 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 2.192 mmk Vantaalan kiinteistössä kerto-
musvuonna suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten. V:n 1960 talousarvioehdo-
tukseen päätettiin vielä merkitä 880 000 mk samaa tarkoitusta varten (23. 4. 
1 241 §). 

Kaupunginhallitus päätti sittemmin lähettää talorakennusosastolla laaditut 
Päivähuoltola Vantaalan täydennetyt muutospiirustukset sosiaaliministeriön hyväk-
syttäväksi ja samalla esittää, että suoritettavien lisätöiden 330 000 mk:n kustan-
nukset otettaisiin huomioon laitoksen perustamiskustannusten lisänä valtionapua 
myönnettäessä. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista myönnettiin 330 000 mk kiinteistöviraston käytettäväksi paloturvallisuu-
den takia välttämättömien töiden suorittamiseksi ko. rakennuksessa (18. 6. 1 807 §). 

Kiinteistöj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 440 000 mk Vantaalan piha-alueiden kunnostamista ja uima-altaan 
kahluulammikoksi muuttamista varten. V:n 1960 talousarvioehdotukseen päätettiin 
ehdollisesti merkitä määrärahat ko. ulkoilutiloihin hankittavia laitteita varten 
(2. 7. 1 927 §). 

Rinnekoti. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa tekemään 
Rinnekoti-Säätiön ja Diakonissalaitoksen kanssa seuraavan sopimuksen Rinnekodin 
laajentamisesta, minkä jälkeen säätiölle saatiin maksattaa sopimuksen mukainen, 
v:n 1958 maksuosuudesta jäljellä oleva 20 mmk:n erä. 

Sopimus 

Sen jälkeen kun Helsingin kaupunginvaltuusto on maaliskuun 20 päivänä 1957 
tehnyt päätöksen Helsingin kaupungin osallistumisesta Helsingin Diakonissalai-
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toksen Rinnekodin n. 400 uuden hoitopaikan rakennuskustannuksiin edellyttäen,, 
että laitoksesta luovutetaan kaupungin käyttöön 30 vuodeksi vähintään 200 uutta 
hoitopaikkaa sekä kaupunginhallituksen päätettyä kesäkuun 26 päivänä 1958, 
joulukuun 11 päivänä 1958 sekä tammikuun 15 päivänä 1959 kaupungin osallistu-
misen yksityiskohtaisista ehdoista, on toiselta puolen Helsingin kaupungin ja toi-
selta puolen Helsingin Diakonissalaitoksen ja Rinnekoti-Säätiön kesken sovittu 
200 hoitopaikan merkitsemisestä rakennettavista uusista hoitotiloista edellä maini-
tun kaupunginvaltuuston päätöksen sekä mainittujen kaupunginhallituksen pää-
tösten mukaisesti seuraavaa: 

1) Suunniteltujen n. 400 uuden hoitopaikan ja niihin liittyvien tarpeellisten 
huolto- ja talousrakennusten, henkilökunnan asuinrakennusten, tarpeellisten voi-
mistelu- ja kokoushuoneiden sekä lastentarha- ja koulutilojen rakennuskustannuk-
sina pidetään vuoden 1953 rakennuskustannusten (rakennusindeksin pistemää-
rä 101) mukaan 1 040 000 000 mk eli 2 600 000 mk hoitopaikkaa kohden. Hel-
singin kaupungille luovutettavien 200 hoitopaikan osalta kaupunki suorittaa vähin-
tään 20 % edellä mainitusta hoitopaikan hinnasta eli 520 000 mk jokaiselta hoito-
paikalta, ei kuitenkaan enempää kuin hoitopaikan hinnan ja valtion siitä suoritta-
man osan välisen erotuksen. Mikäli rakennuskustannusindeksi nousee edellä maini-
tusta pistemäärästä, kaupunki suorittaa sille luovutettavien 200 hoitopaikan osuu-
den rakennuskustannusten noususta. Rakennuskustannusten nousun laskeminen 
perustuu rakennuskustannusindeksin pistemäärään kunkin rakennusvaiheen val-
mistuessa ja on kaupungille loppuselvittelyn yhteydessä esitettävä yksityiskohtai-
nen selvitys kunkin rakennusvaiheen valmistumisajasta sekä rakennuskustannuk-
sista. 

2) Kaupunki suorittaa osuutensa rakennuskustannuksista seuraavasti: 
a) Vuoden 1958 loppuun mennessä katsotaan suoritetuksi valtion kanssa rinnak-

kain suoritettavana rahoitusosuutena 100 000 mk jokaiselta varatulta 200 hoito-
paikalta eli yhteensä 20 000 000 mk. Ylimääräisenä ennakkorahoituksena katsotaan 
suoritetuksi 60 000 000 mk, josta 6 000 000 mk rahasuorituksena sekä 54 000 000 
mk erikseen laadittua velkakirjaa vastaan annettuna lainana siten, että lainamäärä 
samoin kuin edellä mainittu 6 000 000 mk:n ennakkosuoritus muuttuu aikaisintaan 
vuoden 1960 alusta lukien kaupungin varsinaiseksi rahoitusosuudeksi vastaavassa 
suhteessa rakennustöiden edistymisen ja kaupungille luovutettavien paikkojen 
mukaan siten, että tällä määrällä hyvitetään kaupungin maksuosuutta sille kulloin-
kin luovutettavista paikoista. Kaupungin vuoden 1958 loppuun mennessä suoritta-
maksi määräksi luetaan edellä olevan mukaan yhteensä 80 000 000 mk, josta 
20 000 000 mk maksatetaan kuitenkin vasta tämän sopimuksen hyväksymisen yh-
teydessä. 

b) Vuonna 1959 kaupunki suorittaa valtion kanssa rinnakkain kulkevana rahoi-
tusosuutena 100 000 mk jokaiselta varatulta 200 hoitopaikalta eli yhteensä 
20 000 000 mk. Kaupunki suorittaa lisäksi saman vuoden aikana ylimääräisenä en-
nakkorahoitusosuutena seuraavan rahoitusvaiheen kustannuksia varten 50 000 mk 
kutakin varattua 200 hoitopaikkaa kohden eli yhteensä 10 000 000 mk, mikä määrä 
luetaan kaupungille hyväksi hoitopaikkoja sille luovutettaessa vastaavalla tavalla 
kuin edellä a) kohdan mukainen ennakkorahoitusosuus. 

c) Kaupungin rahoituksen loppuosuuden suorittamisesta ja ennakkoerien mer-
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kitsemisestä luovutettujen hoitopaikkojen maksuksi määrätään jäljempänä kohdassa 
3 b). 

3) Paikkojen luovuttaminen: 
a) Helsingin Diakonissalaitos ja Rinnekoti-Säätiö luovuttavat edellä tarkoitetut 

200 hoitopaikkaa kaupungin käytettäviksi kolmenkymmenen (30) vuoden ajaksi 
kunkin paikan luovutuspäivän jälkeisen tammikuun 1 päivästä lukien. Kaupungin 
käytettäväksi luovutetaan heti tai mahdollisimman pian tämän sopimuksen hyväk-
symisestä lukien 21 hoitopaikkaa, vuoden 1959 huhtikuun loppuun mennessä lisäksi 
2 hoitopaikkaa sekä vuoden 1959 loppuun mennessä lisäksi 17 hoitopaikkaa eli siis 
yhteensä 40 uutta hoitopaikkaa. 

b) Kaupungille tulevat muut 160 hoitopaikkaa luovutetaan alussa mainitun 
kaupunginvaltuuston päätöksen ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti ja 
tehdään niiden osalta osapuolten kesken yksityiskohtainen luovutusohjelma niin 
pian kuin se on mahdollista. Kaupungin rahoituksen loppuosuuden suorittamisesta 
ja ennakkomaksujen käyttämisestä on laadittava samalla ohjelma, jossa maksuerät 
jaetaan luovutettuja ja luovutettavia paikkoja kohden. 

c) Mikäli kaupungille ei luovuteta tässä sopimuksessa edellytettyjä paikkoja tä-
män sopimuksen tai tarkoitetun luovutusohjelman mukaisesti, raukeaa sopimus ja 
suoritetut maksuerät palautuvat 5 %:n korkoineen kaupungille, minkä lisäksi kau-
pungille on suoritettava rahan arvon huonontumisesta ehkä aiheutuva korvaus 
käyttäen perusteena elinkustannusindeksin kunkin maksuerän suorittamispäivän 
jälkeen tapahtunutta nousua. Mikäli laitoksen toiminta sopimusajan päätyttyä 
kokonaan tai joiltakin osin jatkuu, on kaupungilla etuoikeus tämän sopimuksen 
mukaisten hoitopaikkojen käyttöön erikseen tehtävää jatkosopimusta vastaan. 

4) Helsingin Diakonissalaitos ja Rinnekoti-Säätiö suostuvat siihen, että kaupun-
gin käytössä Diakonissalaitoksen tai Rinnekoti-Säätiön nykyisissä hoitolaitoksissa 
muun kuin sopimuksen perusteella käytettävien hoitopaikkojen osalta pyritään 
edelleen soveltamaan tähän saakka noudatettua käytäntöä. 

5) Siinä tapauksessa, että Rinnekodin toiminta vajaamielishoitolana Rinnekoti-
Säätiön toimenpiteestä tai muusta syystä lakkaisi, ennenkuin tämän sopimuksen 
edellyttämä 30 vuoden määräaika on kulunut umpeen ja sopimuksessa edellytettyjä 
hoitopaikkoja ei enää voitaisi Helsingin kaupungin käytettäväksi asettaa, eikä 
muuta sopimusta asian uudelleen järjestämiseksi saataisi aikaan, sitoutuu Helsingin 
Diakonissalaitos ja Rinnekoti-Säätiö suorittamaan Helsingin kaupungille jokaiselta 
jäljellä olevalta täydeltä sopimusvuodelta yhden kolmannenkymmenennen (1/30) 
osan tämän sopimuksen rakennusrahoituksen määrästä. 

Tulipalon, sodan tai muun tilapäisen tai pysyväisen ylivoimaisen tapahtuman 
sattuessa eivät Helsingin Diakonissalaitos ja Rinnekoti-Säätiö tältä ajalta ole 
tapahtuman johdosta velvollisia edellä mainitun maksun palautukseen, eikä muihin-
kaan korvauksiin Helsingin kaupungille. 

Hoitomaksu suoritetaan kulloinkin sovittavien perusteiden mukaan. 
Mikäli Helsingin kaupunki ei tarvitse tämän sopimuksen perusteella käyttöönsä 

varaamiaan hoitopaikkoja koko sopimuskaudeksi ja haluaa luovuttaa ne toiselle 
kunnalle, kaupungille tai kauppalalle, voi se tapahtua vain Rinnekoti-Säätiön 
kautta ja sen hyväksymänä, jolloin luovutettavien paikkojen käyväksi arvoksi las-
ketaan jokaiselta jäljellä olevalta täydeltä sopimusvuodelta 1/30 alkuperäisestä ra-
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kennusrahoituksesta, Tällaisen luovutuksen kysymykseen tullessa on Rinnekoti-
Säätiöllä etuoikeus hoitopaikan lunastamiseen. 

Kaupungilla on oikeus kuitata sille tulevista hoitopaikoista menevät perustamis-
maksut suorittamaansa rahoitusta vastaan. 

6) Tällä sopimuksella kumotaan toiselta puolen Helsingin kaupungin ja toiselta 
puolen Helsingin Diakonissalaitoksen ja Rinnekoti-Säätiön kesken 27. 6. 1958 
(ks. s. 217) samasta asiasta tekemä sopimus. Tämä sopimus kumoaa myös 27. 6. 
1958 (ks. s. 218) allekirjoitetun, 54 000 000 mk:n lainaa koskevan velkasopimuksen 
määräykset siltä osin kuin ne ehkä ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten 
kanssa. 

7) Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi Helsingin 
kaupungille, yksi Helsingin Diakonissalaitokselle ja yksi Rinnekoti-Säätiölle. 

Lastensuojelu virastoa kehotettiin valvomaan, että kaupunki saa käyttöönsä 
sopimuksessa tarkoitetut paikat (15. 1. 238 §, 2. 4. 1 043 §, 4. 6. 1 647 §). 

Rinnekoti-Säätiön sittemmin ilmoitettua hoitorakennuksen rakennustöiden 
viivästymisestä ja anottua, että kaupunki suorittaisi rahoitusosuutensa, kaupun-
ginhallitus päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
tarkoitusta varten merkityistä määrärahoista kaupungin rahoitusosuutena 20 mmk 
ja ylimääräisenä ennakkorahoitusosuutena 10 mmk erikseen laadittavaa velkakir-
jaa vastaan annettavana lainana siten, että lainamäärä muuttuu aikaisintaan v:n 
1960 alusta lukien kaupungin varsinaiseksi rahoitusosuudeksi rakennustöiden edis-
tymisen ja kaupungille luovutettujen paikkojen mukaisessa suhteessa, jolloin tällä 
määrällä hyvitetään kaupungin maksuosuutta sille kulloinkin luovutetuista pai-
koista ja muutoin niillä ehdoilla, jotka sisältyvät Helsingin Diakonissalaitoksen ja 
Rinnekoti-Säätiön allekirjoittamaan ja kaupungille luovuttamaan 54 mmk:n suu-
ruiseen velkakirjaan siten, että lainasta 5 mmk maksetaan vasta kun 6.. 6. allekirjoi-
tetun sopimuksen mukaan kaupungille vielä luovuttamatta olevat neljä paikkaa on 
asetettu kaupungin käyttöön (5. 11. 2 881 §). 

Toim. joht. Arvi Heiskanen määrättiin kaupungin edustajaksi Rinnekodin 
laajennustöitä käsittelevään neuvottelutilaisuuteen (khn jsto 17. 2. 5 312 §). 

K år kullan vajaamielislaitos. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Svenska Finlands 
Vårdanstalt för sinnesslöa -nimistä laitosta ylläpitävälle kuntainliitolle, ettei sillä 
ollut huomauttamista Kårkullan vajaamielislaitoksen piirustuksista (26. 3. 991 §). 

Avustukset. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista myönnettiin Suomen Lastenhoitoyhdistykselle 154 400 mk:n ylimääräinen 
avustus talon Stenbäckinkatu 7 Stenbäckinkadun puoleisen katuosuuden päällystä-
misestä aiheutuneita kustannuksia varten (25. 6. 1 859 §). 

Helsingin Ensi-Koti -nimiselle yhdistykselle myönnettiin samoista määrärahoista 
225 000 mk:n ylimääräinen avustus yhdistyksen omistaman lastenseimen tontin 
aitaamista varten (28. 5. 1 581 §). 

Nuorisorikollisuutta koskevan Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton kir-
jelmän johdosta kaupunginhallitus päätti, ettei asia siinä vaiheessa antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että lastensuojelulautakuntaa ja nuorisotyölautakuntaa 
kehotettiin kiinnittämään erityistähuomiota myös lasten- ja nuorisonhuoltoa palve-
levaan tutkimustyöhön, kaupungin taloudelliset mahdollisuudet kulloinkin huo-
mioon ottaen (10. 12. 3 318 §). 

272) 


