
2. Kaupunginhallitus· 

V:n 1960 alusta perustettavaa Kaarelan kerhokeskusta varten päätettiin ko. 
vuoden talousarvioehdotukseen ehdollisesti merkitä seuraavat määrärahat: vuokra 
648 000 mk, kerhokeskuksen hoitajan palkka 198 000 mk, kaluston hankinta 486 000 
mk, valaistus, siivous ym. kulut 40 000 mk (18. 6. 1 814 §). 

Bengtsårin tilalla oleva, metsäosastolle kuuluva moottorivene päätettiin siirtää 
nuorisotoimiston hallintoon. Siirrosta oli tehtävä merkinnät irtaimistoluetteloihin 
(khn jsto 2. 6. 5 920 §). 

Kaupunginhallitus oli ottanut tutkittavakseen nuorisotyölautakunnan 24. 11. 
tekemän päätöksen Karjalankadun kerhokeskuksen lakkauttamisesta sekä päättä-
nyt muuttaa päätöstä siten, että lautakunnan oli tehtävä kaupunginhallitukselle 
esitys huoneiston hankkimisesta, mikäli lautakunta piti sitä välttämättömänä 
(3. 12. 3 186 §). 

Päijänteentien kerhokeskuksen siirtäminen, ks. s. 332. 
Kaupunginhallitus oikeutti nuorisotyölautakunnan suorittamaan sen käyttöön 

Kaunissaaresta luovutetusta huvilasta ja alueesta maksettavan vuokran ao. määrä-
rahojaan käyttäen. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa lautakunnalle, 
ettei toiminnan laajentaminen ollut sallittua, ellei tarkoitukseen ollut jo ennakolta 
saatu määrärahaa (8. 10. 2 604 §). 

Yleisjaosto oikeutti nuorisotyölautakunnan käyttämään kaluston hankinta-
määrärahoistaan 20 000 mk lahjoituksen myöntämistä varten Lauttasaaren kerho-
keskuksessa toimivalle Lauttakerholle luvatun televisiotyypin valmistumisen lyk-
käytymisen johdosta tilalle tarjotun suuremman tele visio vastaanottimen hinnaneron 
suorittamista varten, muita hankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 21.4. 
5 709 §). 

Moottoripyöräkoulutuksen järjestämistä varten yleisjaosto päätti esittää läänin-
hallitukselle, että nuorisotyölautakunnan Haagan harjoitusradalla järjestämillä 
moottoripyöräkursseilla saataisiin antaa kurssin osanottajille moottoriajoneuvo-
asetuksen edellyttämää kuljettajaopetusta, niin että osanottajat kurssin päätyttyä 
saisivat välittömästi osallistua ajokorttikokeisiin (khn jsto 9. 6. 5 966 §). 

Määrärahoista Kerhokeskukset myönnettiin sittemmin 25 190 mk kuljettaja-
opetusluvan lunastamista varten (khn jsto 25. 8. 6 317 §). 

Pohjois-Haagan uuden kerhokeskuksen avajaisjuhlan järjestämistä varten myön-
nettiin 60 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 17. 11. 
6 825 §, ks. s. 323). 

Helsingfors svenska Ungdomsråd -nimiselle yhdistykselle myönnettiin em. määrä-
rahoista 75 000 mk yhdistyksen nuorisokahvilan esimiehen palkan maksamista 
varten kertomusvuonna (khn jsto 22. 12. 7 059 §). 

Polttoainepäällikön toimisto 

Sanomalehtien tilaaminen. Yleisjaosto päätti, että polttoainepäällikön toimistoon 
saatiin v:ksi 1960 tilata Helsingin sanomat ja Suomen Sosialidemokraatti (khn jsto 
22. 12. 7 039 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Eräiden kansakoulunopettajien palkkausta koskevan kaupunginhallituksen 18. 9.. 
1958 tekemän päätöksen tulkitseminen. Kaupunginhallitus päätti, että em.. päätöstä 
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eräiden kansakoulunopettajien palkkojen maksamisesta oli edelleenkin noudatettava 
siilien saakka, kunnes kaupunginvaltuusto olisi päättänyt kansakoulunopettajien 
palkkauksen mahdollisesta uudelleenjärjestelystä. Mainitun päätöksen oli katsottava 
tarkoittavan myös koevuosille valittuja, mutta ei väliaikaisiksi opettajiksi otettuja, 
joita oli pidettävä viransijaisiin verrattavina (26. 2. 738 §, v:n 1958 kert. s. 241). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa kansakoulujen johtokuntia 
suorittamaan kansakoulunopettajien palkat em. päätösten mukaisesti sekä olemaan 
toistaiseksi ryhtymättä toimenpiteisiin liikaa maksettujen palkkojen takaisin peri-
miseksi, mutta sen sijaan kansakoulujen ohjesäännön muutoksen tultua vahviste-
tuksi viipymättä esittämään kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen selvityksen 
opettajille liikaa maksetuista palkkaeristä, minkä jälkeen kaupunginhallitus harkit-
sisi, olisiko ja missä määrin kohtuullista luopua niiden takaisin perimisestä (12. 3. 
826 §). 

Kansakoulunopettajien palkkausta koskevan päätöksen täytäntöönpaneminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25. 3. (ks. s. 55) tekemää pää-
töstä kansakoulujen ohjesäännön muuttamisesta ei pantaisi täytäntöön ja saatet-
taisiin siltä osalta kaupunginvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksessä mai-
nitut muut asiat saatiin panna täytäntöön. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää 
Suomen Kaupunkiliittoa harkitsemaan kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttä-
miä toimenpiteitä (9 .4. 1 106 §). 

Kansalaiskoulujen opettajien palkka- ja eläke-etuja koskeva ohjesäännön muutos. 
Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia kehotettiin, sen 
jälkeen kun kansakoulujen opettajien pätevyysvaatimukset olisivat tulleet asian-
mukaisesti määrätyiksi, tekemään kaupunginhallitukselle esitys sellaisesta muutok-
sesta kansakoulujen ohjesäännön 17 §:ään, että kaikki mainitun pätevyyden omaa-
vat kansalaiskoulun opettajat uuden ohjesäännön perusteella tulisivat palkkaus- ja 
eläke-etuihin nähden samaan asemaan (23. 4. 1 211 §, ks. s. 56). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 22. 5. vahvistanut em. muutoksen. 
Kaupunginhallitus päätti kehottaa molempien kansakoulujen johtokuntia sekä 
lastensuojelulautakuntaa ottamaan vastaan alaistensa opettajien ilmoitukset siitä, 
että nämä haluavat säilyttää siihen saakka voimassa olleiden säännösten mukaiset 
palkkaus- ja eläkeoikeutensa sekä säilyttämään mainitut ilmoitukset, minkä lisäksi 
kaupunginhallitukselle ja palkkalautakunnalle oli lähetettävä kertomusvuoden 
syyskuun 10 p:ään mennessä aakkosellinen luettelo erikseen niistä opettajista, jotka 
olivat laissa säädetyssä ajassa antaneet kirjallisen ilmoituksensa entisten palkkaus-
ja eläkeoikeuksiensa valitsemisesta. Vielä oli erikseen laadittava luettelo niistä 
opettajista, jotka eivät olleet sanottua kirjallista ilmoitusta tehneet, tahi olivat teh-
neet sen säädetyn ajan umpeen kulumisen jälkeen. Sanotut luettelot oli vuosittain 
em. päivään mennessä täydennettävä merkitsemällä niiden henkilöiden nimet, jotka 
30. 8. mennessä kunakin vuonna olivat ilmoittaneet haluavansa siirtyä muutetun 
ohjesäännön mukaiseen palkkaus- ja eläkejärjestelmään (28. 5. 1558 §, kunn. 
as. kok. n:o 92). 

Sittemmin merkittiin tiedoksi kansakoulujen johtokuntien ja lastensuojelu-
viraston lähettämät kansakoulunopettajien ilmoitukset entisten palkkaus- ja 
eläkeoikeuksien säilyttämisestä sekä eräiden opettajien siirtymisestä uuteen palk-
kaus- ja eläkejärjestelmään (24. 9. 2 435 §). 
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Vielä merkittiin tiedoksi kouluhallituksen kiertokirje, joka koski kansakoululai-
toksen viranhaltijain palkkoja ja palkkioita 1. 4. lukien (2. 7. 1952 §, kunn. as. kok. 
n:o 92). 

Kansalais- ja apukoulun sekä tarkkailu- ja erityisluokkien opettajien valmistus. 
Kaupunginhallitus oli 21. 5. pyytänyt kouluhallituksen toimenpidettä lainsäädännön 
muuttamiseksi siten, että opettajien saaminen kansalais- ja apukouluun sekä tark-
kailu- ja erityisluokille voitaisiin turvata. Mikäli mainittujen koulujen opettajat ei-
vät olleet päteviä, oli heidän palkastaan vähennetty 10 %, joka aiheutti sen, ettei 
niihin saatu kokeneita ja pystyviä opettajia. Kansalaiskoulun opettajanvirkoja taas 
ei ollut voitu täyttää vakinaisesti, koska oli odotettavissa, että oppilasmäärä myö-
hemmin laskisi, jolloin ko. opettajanvirat tulisivat tarpeettomiksi. 

Kouluhallitus oli huomauttanut, että toimenpiteisiin epäpätevien opettajien 
palkkausta koskevien määräysten muuttamiseksi oli jo ryhdytty. Myös oli määrä-
rahojen puitteissa ryhdytty järjestämään erityiskoulutusta sekä varsinaisen kansa-
koulun opettajille että asianomaisten alojen ammatti-ihmisille. Kun siis ko. opetta-
jien tarve ainakin kaupungeissa saataisiin melko pian tyydytetyksi, ei kouluhallitus 
ollut katsonut kaupunginhallituksen kirjelmän antavan aihetta enempiin toimen-
piteisiin. Lisäksi kouluhallitus oli huomauttanut, että avoinna olevat opettajanvirat 
oli viipymättä täytettävä, ellei kaupunginvaltuusto ollut kieltänyt viran vakinaista 
täyttämistä kauintaan kolmen vuoden ajaksi (21. 5. 1 497 §, 30. 12. 3 460 §). 

Kansalaiskoulun opetussuunnitelmaa uudistamaan ja tarkistamaan v. 1958 (ks. 
s. 133) asetetun komitean saatua työnsä valmiiksi oli kaupunginhallitus lähettänyt 
mainitun mietinnön molempien kansakoulujen johtokunnille asianmukaisia toimen-
piteitä varten (21. 5. 1 491 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus oli kehottanut johtokuntia antamaan selityksensä 
siitä, millä perusteella nämä v:n 1959/60 opetusohjelmaa laatiessaan olivat poiken-
neet tarkastajaneuvoston ehdotuksesta ja aiheuttaneet siten kaupungille huomatta-
via lisäkustannuksia. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli huomauttanut, 
että opetussuunnitelman pohjana oli käytetty em. komitean laatimaa ehdotusta. 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa oli myös noudatettu kansakouluasetuksen 12 §:n 
1 momentin (v:n 1958 kunn. as. kok. nro 103) määräyksiä. Tarkastajaneuvoston 
muutosehdotusta oli perusteltu pääasiassa järjestely vaikeuksilla, eikä johtokunnan 
enemmistö ollut hyväksynyt ehdotusta. Lisäksi johtokunta oli huomauttanut, että 
sen ehdottamaan opetussuunnitelmaan tarvittavat varat käytettiin oppimismahdol-
lisuuksien parantamiseksi koulussa, joka useimmassa tapauksessa jäi sitä käyvien 
oppilaiden ainoaksi kouluksi. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta ei ollut 
mielestään menetellyt virheellisesti eikä ylittänyt toimivaltaansa. Myöskin ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunta oli katsonut, että sen hyväksymä kansalaiskou-
lun opetussuunnitelma oli paras mahdollinen. Kaupunginhallitus päätti merkitä seli-
tykset tiedoksi ja samalla pyytää ko. johtokuntia vastaisissa ratkaisuissaan kiinnit-
tämään vakavaa huomiota siihen, ettei kaupungin taloudellisia rasituksia lisättäisi 
silloin, kun muilla järjestelyillä voitaisiin päästä opetuksen kannalta hyväksyttävään 
ratkaisuun (4. 6. 1 627 §, 2. 7. 1 944 §). 

Koulukirjastonhoitajien työn ja palkkauksen uudelleenjärjestäminen. Kaupungin-
hallitus päätti kumoten v. 1951 (ks. s. 164) tekemänsä päätökset, että kansakoulujen 
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koulukirjastonhoitajien työ ja palkkaus määrätään 1. 8. lukien valtioneuvoston 
11. 12. 1958 tekemän, asiaa koskevan päätöksen mukaisesti (4. 6. 1 667 §). 

Kansakoulujen ruoanjakajille maksettavan jakelupalkkion korottaminen. Kaupun-
ginhallitus pä.ätti vahvistaa kansakoulujen ruoanjakajien jakelupalkkion 1.1. lukien 
64 mkrksi ruokailijaa kohti kuukaudessa. Tarvittavasta tilinylityksestä olisi tehtävä 
eri esitys (2. 1. 60 §). * 

Uudessa kansakoululainsäädännössä havaittujen epäkohtien korjaaminen. Kau-
punkiliiton ko. asiaa koskevasta yleiskirjeestä oli pyydetty suomenkielisten ja ruot-
sinkielisten kansakoulujen johtokuntien sekä palkkalautakunnan lausunnot, joissa 
tehdyt ehdotukset lähetettiin Kaupunkiliiton toimistolle (19. 11. 3 060 §). 

Kansakoulujen rakennustoimintaa koskevat määräykset. Opetusministeriön pyy-
dettyä kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa valtioneuvoston koulurakennus-
komitean ehdotuksesta, joka koski koulurakennusten piirustusten, työselitysten ja 
normaalihintojen perusteita, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa olevansa sitä mieltä, 
että kansakouluasetuksen 48 ja 49 §:n määräykset, jotka koskivat koulurakennus-
suunnitelmien alistamista kouluhallituksen hyväksyttäväksi, olisi muutettava siten, 
etteivät määräykset koskisi sellaisia tapauksia, joissa ao. kunta ei saanut koulun 
rakennuskustannuksiin valtionapua. Koulurakennusten piirustuksia, työselityksiä 
ja normaalihintojen perusteita koskeva komitean ehdotus ei soveltunut Helsingin 
kaltaisiin kaupunkiolosuhteisiin, eikä siinä ollut otettu huomioon niitä monivuotisen 
kehityksen luomia toimintamuotoja, mm. voimistelusalien käyttöä urheiluseurojen 
tarkoituksiin, mihin kaupungin kansakouluissa oli päädytty. Näin ollen kaupungin-
hallitus vastusti ehdotuksen hyväksymistä esitetyssä muodossa. Mikäli kansakoulu-
asetuksen mainittuja pykäliä ei lähiaikoina saataisi muutetuksi, olisi kansakoulu-
rakennusten piirustusten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista annettavan 
valtioneuvoston päätöksen 1 §:n 4 momra kaupunginhallituksen mielestä muutettava 
niin, että kunnan anomuksen perusteella saataisiin rakennusohjelmaan hyväksyä 
muita tai suurempia kuin tässä päätöksessä tarkoitettuja huonetiloja, mikäli ko. 
kansakoulun rakentamiseen ja mainitunlaisten lisätilojen osalta vuotuisiin kunnossa-
pitokustannuksiin ei saataisi valtionapua (15. 1. 256 §). 

Samaten päätettiin koulurakennusten rakentamista koskevia epäkohtia koskeva 
vt. kaupunginarkkitehdin kirjelmä lähettää Kaupunkiliiton toimistolle ja pyytää, 
että Kaupunkiliitto ottaisi kirjelmässä esitetyt näkökohdat huomioon harkitessaan 
toimenpiteitä uudessa kansakoululainsäädännössä havaittujen epäkohtien korjaami-
seksi (30. 12. 3 453 §). 

Kansakoululaitoksen v:n 1956 valtionapu. Merkittiin tiedoksi, että korkein hal-
linto-oikeus oli 17. 11. hylännyt kaupungin valituksen, joka koski kansakoululaitok-
sen ylläpitämisestä v. 1956 suoritettavaa valtionavustusta. Päätöksessä oli katsottu, 
etteivät Metsäkummun hoitokodin, Oppilaskoti Toivolan ja Vastaanottokoti Lem-
milän kansakouluopetusta saaneet oppilaat olleet sellaisia, että heidät voitaisiin 
ottaa huomioon valtionavustusta kansakoululaitosta varten myönnettäessä (30. 12. 
3 445 §). 

Pianojen ja flyygeleiden luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön. Kansakoulujen 
johtokuntia kehotettiin noudattamaan ko. soittokoneita ulkopuolisten käyttöön luo-
vuttaessaan kansakoulujen ohjesäännön 2 §:n 6 kohdassa (v:n 1958 kunn. as. kok. 
nro 24) annettuja määräyksiä myöskin vuokran perimisessä (13. 8. 2 068 §). 
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Kansakouluhuoneistojen käytöstä ulkopuolisilta eräissä tapauksissa perittävien 
vuokrien ja korvausten määrääminen. Kaupunginhallitus päätti palauttaa suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan ko. asiaa koskevat kirjelmät takaisin johto-
kunnalle sen toimivaltaan kuuluvina ratkaistaviksi. Samalla kaupunginhallitus 
päätti muuttaa v. 1958 (ks. s. 243) tekemäänsä päätöstä kansakoulutilojen vuok-
rauksessa ulkopuolisilta perittävien vuokrien tarkistamisesta siten, että sanotun pää-
töksen sisältämät vuokraperusteet vahvistetaan kansakoulujen johtokunnille oh-
jeiksi toistaiseksi. Kansakoulujen johtokunnille päätettiin huomauttaa, että kansa-
koululain 12 §:ssä tarkoitetuilta nuoriso- ja kansansivistysjärjestöiltä olisi perittävä 
kansakouluhuoneistojen käytöstä sellainen korvaus, jonka kohtuullisesti arvioituna 
voitiin katsoa peittävän huoneiston siivouksesta, lämmityksestä, valaistuksesta sekä 
koulun omaisuuden kulumisesta ja vahingoittumisesta aiheutuneet kustannukset. 
Muilta ulkopuolisilta käyttäjiltä olisi sen sijaan perittävä kohtuullinen vuokra ja 
muut korvaukset kaupunginhallituksen em. ohjeiden mukaisesti. Suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnalle päätettiin huomauttaa siitä, että sen tulisi valvoa, ettei 
kouluhuoneistoja jo myönnetyistä luvista huolimatta käytettäisi koulutyölle vierai-
siin tarkoituksiin, jotka saattavat häiritä koulun hyvää ja tasapuolista suhtautu-
mista eri tavalla ajatteleviin kansalaispiireihin. Kiinteistölautakunnan tehtäväksi 
annettiin laatia ja lähettää kaupunginhallitukselle ehdotus ohjeiksi, joita olisi nou-
datettava vuokria ja korvauksia kouluhuoneistoista ulkopuolisilta käyttäjiltä perit-
täessä (22. 10. 2 754 §). 

Kansakoululaitoksen historian kirjoittamista koskeva fil. tri Urho Somerkiven 
selostus työn edistymisestä ja kerätyn aineiston laadusta merkittiin tiedoksi (khn 
jsto 24. 2. 5 360 §, v:n 1958 kert. s. 243). 

Ulkomaalaisille vierailijoille tarkoitetun kansakoululaitosta koskevan kirjasen jul-
kaiseminen. Yleisjaosto myönsi v:n 1960 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 150 000 mk kaupungin 
kansakoululaitosta esittävän englannin-, ruotsin- ja saksankielisenä julkaistavan kir-
jasen kustannusten suorittamista varten. Kansakoulujen kanslioita kehotettiin 
suunnittelemaan sanottu kirjanen yhteistoiminnassa hankintatoimiston ja kaupun-
ginkanslian tiedotuspäällikön kanssa (khn jsto 22. 12. 7 064 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Johtokunnan sihteeri Kalevi Jääskeläinen oikeutet-
tiin jättämään käyttämättä v:n 1958 vuosilomastaan 14 arkipäivää, jonka korvaa-
mista varten myönnettiin 58 310 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista (30. 4. 1 298 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupun-
ginhallituksella ollut mitään huomauttamista sitä vastaan, että väliaikaisille opetta-
jille suoritettaisiin palkka entiseen tapaan kertomusvuoden loppuun saakka (28. 10. 
2 831 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
suorittamaan veistonjohtajalle ja käsityönjohtajalle kaupunginhallituksen v. 1948 
ja 1951 tekemien päätösten mukaiset palkkiot edelleen toistaiseksi ja kauintaan siihen 
saakka, kunnes kansakoulujen uusi ohjesääntö on vahvistettu ja astunut voimaan 
(28. 10. 2 835 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen nuorisokerhotyön johtajan kuukausipalkkioksi 
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vahvistettiin 1. 9. lukien 3 520 mk peruspalkkiona ja 175 mk kerhoa kohden suori-
tettavana palkkiona (17. 12. 3 374 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kansliaan saatiin ajaksi 11. 9.—10. 10. palkata 
toimistoapulainen 11. palkkaluokan mukaisella palkalla, jonka maksamiseen saatiin 
käyttää enintään 34 780 mk suomenkielisten kansakoulujen määrärahoja Tilapäiset 
viranhaltijat (2. 7. 1 948 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että suomenkielisessä työväenopistossa toimivan kan-
sakoulun siivoojille saatiin maksaa palkka kertomusvuoden kevätlukukautena vain 
2. 6. saakka sekä että koulun siivoojat oli 1. 8. lukien palkattava vuosittain vain 
koulun toimikaudeksi kerrallaan. Mainituille siivoojille oli tarjottava heidän am-
mattiaan vastaavaa työtä kesän ajaksi (12. 2. 588 §). 

Eräät suomenkielisten kansakoulujen kanslian viranhaltijat oikeutettiin suorit-
tamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 16. 6. 6 014 §, 25. 8. 
6 316 §, 22. 9. 6 460 §, 27. 10. 6 680 §). 

Kulkutaudin tai muun voittamattoman syyn aiheuttaman virkavapausajan 
palkkauksen määräämistä kansakoulunopettajan virassa toimivalle viranhaltijalle 
koskevat suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ja palkkalautakunnan kirjel-
mät päätettiin lähettää Kaupunkiliiton toimistolle (17. 12. 3 375 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen tal.hoit. Matti Paasolle myönnettiin oikeus v:n 
1960 loppuun käyttää vuokra-autoa virantoimituksessa (khn jsto 14. 4. 5 656 §, 
13. 10. 6 584 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen v:n 1960 käyttö-
varoista myönnettiin 146880 mk lääkitys voimistelijan palkkaamista varten suomen-
kielisten kansakoulujen toiselle aivovauriolasten luokalle v:n 1960 ajaksi (30. 12. 
3 469 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle myönnettiin oikeus suorittaa kan-
sakoulujen erityisluokilla olevien aivovauriolasten kouluun kuljettaminen edelleen 
kertomusvuoden kevätlukukauden alusta lukien toistaiseksi, kunnes kuljetuskysy-
mys saataisiin järjestetyksi lastensuojelulautakunnan lopullisen esityksen perusteel-
la, kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 214) määräämällä tavalla. Kuljetuskustan-
nuksiin saatiin käyttää suomenkielisten kansakoulujen määrärahoja Suoranaiset 
avustukset (5. 2. 507 §). 

Kuulovammaisten Lasten Tuki -nimisen yhdistyksen anottua, että kaupunki 
suorittaisi Turun kuuromykkäinkoulun Helsinkiin sijoitettavan luokan opettajan 
palkan, oli kouluhallitus ilmoittanut, ettei se voinut suostua kuurojen lasten erityis-
luokkien perustamiseen kaupungin kansakouluihin (22. 1. 325 §). 

Kaupunginvaltuusto oli sittemmin (ks. s. 57) pyytänyt kouluhallituksen suostu-
musta kahden erityisluokan perustamista varten oppivelvollisuusikäisiä kuuroja 
lapsia varten sekä samaten kahden erityisopettajan viran perustamista varten 1. 11. 
lukien. Kouluhallitus oli 27. 10. suostunut esitykseen, jota oli perusteltu mm. sillä, 
että mikäli kaupungin ympäristökunnista sijoitettaisiin kuuroja oppivelvollisia lapsia 
mainituille luokille, kuntien kanssa tehtäisiin sopimus näiden osallistumisesta ko. 
luokkien kustannuksiin oppilasmäärän mukaan laskettavilla perusteilla. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokuntaa kehotettiin kulloinkin ilmoittamaan kaupun-
ginhallitukselle, mistä kunnista kuuroja oppivelvollisia lapsia oli sijoitettu maini-
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tuille erityisluokille, jotta kaupunginhallituksella olisi mahdollisuus sopia kuntien 
kanssa niiden osallistumisesta mainittuihin kustannuksiin (5. 11.2 890 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa tekemään 
Espoon kunnan, Helsingin maalaiskunnanpa Kauniaisten kauppalan kanssa sopi-
muksen niiden osallistumisesta em. kustannuksiin (3. 12. 3 233 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa kouluhallitukselta, että suomenkielisiin kansa-
kouluihin saataisiin perustaa yksi uusi tarkkailuluokka ja sitä varten erityisopettajan 
virka 1. 8. lukien (3. 9. 2 284 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti anoa kouluhallituksen suostumusta suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan ehdottamien vuokrahuoneistojen käyttämiseen 
toistaiseksi suomenkielisten kansakoulujen lisätiloina (17. 9. 2 409 §). 

Harjoitushuoneiston vuokraaminen ja kaluston ja välineiden hankkiminen, ks. 
s. 332. 

Kansakoulurakennusten vuosikorjausmäärärahojen siirtämistä kiinteistöjen pää-
luokasta opetustoimen pääluokkaan koskevan suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan esityksen johdosta oli kaupunginlakimies neuvotellut kouluhallituksen 
kanssa, jolloin oli käynyt ilmi, että tärkeintä olisi eri kohteiden korjauskustannusten 
merkitseminen jo talousarviossa eri momenteille ja että ne merkittäisiin tileihin sel-
västi toisistaan erotettavina menoina. Kaupunginhallitus päätti, että kansakoulu- ja 
sairaalarakennusten kunnossapito- ja korjausmäärärahat on tilinpidossa ja tilinpää-
töksessä eriteltävä siten, että jokaisen korjauskohteen kustannukset voidaan tarvit-
taessa erikseen selvittää (14. 5. 1 441 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa v. 1958 (ks. s. 245) tekemäänsä päätöstä siten, että 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle myönnettiin oikeus v:n 1958 talous-
arvion suomenkielisten kansakoulujen kaluston hankintamäärärahoihin Oulunkylän 
kansakoulun kaluston hankintoja varten merkittyä määrärahaa käyttäen hankkia 
kansakoulujen kansliaan johtokunnan 23. 12. 1958 päivätyn kirjelmän liitteessä mai-
nitut esineet eräin varauksin. Samalla yleisjaosto päätti, että em. määrärahoja saa-
tiin käyttää todellisen hankintahinnan ja hyväksyttyyn hankintaohjelmaan merki-
tyn hinnan välisen erotuksen suorittamiseen hyväksytyssä hankintaohjelmassa mai-
nittuja kalustoesineitä kansakoulujen kansliaan ja vanhoille kouluille hankittaessa 
(khn jsto 3. 1. 5 029 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää suomenkielisten kansakoulujen v:n 1958 talous-
arvion 65 mmk:n suuruisista kalustonhankintamäärärahoista 47 115 795 mk käytet-
täväksi Oulunkylän, Suomenlinnan ja Vartiokylän kansakoulujen kertomusvuoden 
kalustonhankintoihin (2. 1. 55 §). 

Seuraavat suomenkielisten kansakoulujen irtaimistoon kuuluvat esineet päätet-
tiin myydä: senaattori Th. Wegeliuksen kuolinpesälle Länsi-Kaivopuisto 2:ssa toi-
mineelle kansakoululle kuuluneet 16 valaisinta ja 8 paria ikkunaverhoja 18 000 mk:n 
hinnasta (khn jsto 3. 1. 5 036 §); Karjalan yhteiskoulussa toimineen kansakoulun 
ikkunaverhot ko. yhteiskoululle 38 540 mk:n hinnasta (khn jsto 13. 10. 6 589 §); 
Santahaminan koulun voimistelusalissa olleita, käytöstä poistettuja höyläpenkkejä 
eniten tarjoavalle vähintään 1 000 mk/kpl (khn jsto 3. 1. 5 041 §). 

Aleksis Kiven koulun metallityöpajaa varten päätettiin tilata koneita ja laitteita 
suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan kirjelmän n:o 1266/24. 7. 1959 mu-
kaisesti eräin varauksin ja ottaen huomioon, että kaksi Colchester Student -merk-
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kistä sorvia 6 / 'x24 / / oli tilattava Oy. Rautamies Abilta sekä muut kojeet, laitteet 
ja työkalut edullisimman tarjouksen tehneeltä, sen jälkeen kun Oy. Tallberg Abilta 
olisi pyydetty tarjous työkaluista ja muista pienemmistä koneista. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää vin 1958 talousarvion ao. tililtä kertomusvuonna käytettäväksi siir-
retystä määrärahasta yhteensä 3 mmk (khn jsto 6. 8. 6 219 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat 22. 5. ja 26. 5. 
päivätyt, numeroilla 1—3 merkityt Aleksis Kiven kansakoulun metallityöpajan 
muutostöiden pääpiirustukset sillä ehdolla, että piirustuksissa esitetty rautalanka-
lasiseinä tehtäisiin B-luokan rakenteiseksi verkkolankaseinäksi, jossa olisi metalli-
puitteet. Työn suorittamista varten myönnettiin 3.2 mmk tuloa tuottamattomien 
pääomamenoj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
(25. 6. 1 867 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan 20. 8. tekemän päätöksen, joka koski Lapinlahdenkatu lOissä olevan 
kansakoulun keskuslämmityskattiloiden luovuttamista sähkölaitokselle sekä samalla 
hyväksyä mainitun päätöksen (27. 8. 2 168 §). 

Talorakennusosaston 20. 5. päivätyt Tehtaankadun kansakoulun muutostyön 
lopulliset pääpiirustukset päätettiin hyväksyä sillä ehdolla, että kattilahuoneen ovi 
olisi B1-luokan palo-ovi (2. 7. 1 951 §). 

Taivallahden kansakoulun eräälle oppivelvollisuuttaan suorittavalle aivovaurio-
lapselle päätettiin hankkia enintään 29 000 mk maksavat invalidikärryt suomenkie-
listen kansakoulujen kalustonhankintamäärärahoja käyttäen. Hänelle myönnettiin 
oikeus käyttää kärryjä kouluajan ulkopuolella sillä edellytyksellä, että hänen hol-
hoojansa sitoutuisi vastaamaan kärryjen kunnossapidosta sekä korvaamaan niille 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot (khn jsto 21. 4. 5 710 §). 

Meilahden kansakoulun fysikaalisessa työpajassa suoritettavia kiireellisiä muu-
tostöitä varten myönnettiin 300 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista (2. 7. 1 942 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 1.6 mmk Töölön kansakoulun pihamaan kunnostamista varten kertomus-
vuoden syyslukukauden alkuun mennessä (15. 1. 254 §) ja 785 000 mk Myllykallion 
kansakoulun pihamaan kunnostamistöitä varten (25. 6. 1 866 §). 

Malmin kansalaiskoulun maalaushuoneen ilmanvaihdon parantamista, höylähuo-
neen sähkökaapelin uusimista ja vannesahan suojauksen tekemistä varten myönnet-
tiin vin 1960 talousarvioon kuuluvista em. määrärahoista 170 000 mk (khn jsto 22.12. 
7 060 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että Malmin kansalaiskouluun saatiin hankkia 34 kpl 
Adler Special -merkkisiä kirjoituskoneita ja saatiin tarkoitusta varten käyttää 
1 374 450 mk vin 1958 talousarvioon kuuluvia suomenkielisten kansakoulujen ka-
lustonhankintamäärärahoja (khn jsto 21. 7. 6 174 §). Samoista määrärahoista saa-
tiin vielä käyttää 441 000 mk Malmin kaupallisen keskikoulun myytäväksi tarjoa-
man kaluston hankkimista varten Malmin kansalaiskoulun (khn jsto 21. 7. 6 175 §). 

Malmin kansalaiskoulun metallityöpajaa varten päätettiin hankkia koneita ja 
laitteita suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan kirjelmän nio 1260/18. 7. 
1959 mukaisesti, ottaen huomioon, että Colchester Student -merkkinen sorvi 6" X 24" 
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oli tilattava Oy. Rautamies Abilta sekä muut koneet, laitteet ja työkalut edullisimL 

man tarjouksen tehneeltä sen jälkeen, kun myös Oy. Tallberg Abilta olisi pyydetty 
tarjous. Hankintoihin saatiin käyttää yhteensä 1.5 mmk em. määrärahoja (khn jsto 
6. 8. 6 218 §). 

Kiinteistön vuokraaminen Malmin kansalaiskoulua varten, ks. s. 331. 
Taivallahden kansalaiskoulun liikeopetusta varten päätettiin hankkia Oy. Kont-

torityö -nimiseltä yhtiöltä 18 Olivetti-merkkistä kirjoituskonetta, tela 30 cm, 46 500 
mkin nettohintaan kappaleelta. Tarkoitukseen saatiin käyttää em. määrärahoja 
837 000 mk (khn jsto 14. 9. 6 421 §). 

Oulunkylän kansakoulun korttelissa nio 28075 oleva tontti nio 1 päätettiin siirtää 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 1.1.1960 alkaen 25.318 
mmkin pääoma-arvoisena (10. 12. 3 323 §). 

Keski-Kaarelan kansakoulun kalustonhankintoihin merkitystä 23.4 mmkin osa-
määrärahasta saatiin kertomusvuoden aikana käyttää 211 500 mk kiinteiden voimis-
telukalustojen ja valaisimien hankkimista varten (khn jsto 22. 12. 7 057 §). Samaten 
hyväksyttiin muiden suomenkielisten kansakoulujen, paitsi Etelä-Kaarelan kansa-
koulun, kertomusvuoden talousarvioon merkityt kaluston hankinnat johtokunnan 
kirjelmän nio 333/12. 2. 1959 mukaisesti enintään 6.6 mmkin suuruisina (khn jsto 
7. 4. 5 602 §). 

Merkittiin tiedoksi valtioneuvoston päätös Keski-Kaarelan kansakoulurakennuk-
sen pääpiirustusten hyväksymisestä (18. 6. 1 818 §). 

Porolahden kansakoulun rakennusmäärärahoista päätettiin koulun joht. Sakari 
Arolle suorittaa 138 000 mkin korvaus hänen asiantuntijana suorittamastaan yli-
määräisestä työstä koulun rakennusvaiheen aikana (29. 1. 420 §). 

Porolahden kansakoulun puutteellisen pihavalaistuksen lisäämistä varten saatiin 
käyttää 500 000 mk vin 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Talorakennukst kuuluvista määrärahoista Uudet kansakoulu-
rakennukset (21. 5. 1 501 §). 

Vartiokylän kansakoulun pihamaan asfaltoimiseksi 1 500 m2in suuruiselta osalta 
myönnettiin aikaisemmin myönnetyn lisäksi enintään 1.2 mmk em. määrärahoista 
(2. 7. 1 947 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 685 900 mk Vartiokylän uuden kansa-
koulun alueen aitaamiseksi suunnitelman mukaisesti (25. 6. 1 864 §). 

Länsi-Herttoniemen kansakoulun rakennusohjelmaa koskeva opetusministeriön 
kirjelmä merkittiin tiedoksi (8. 10. 2 603 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi kouluhallituksen päätös, joka koski Länsi-Hertto-
niemen pohjoisosaan rakennettavan koulutalon rakennusohjelman vahvistamista 
(19. 11. 3 058 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Helsingin Opettajayhdistyksen järjestämään edel-
leenkin kertomusvuoden kesästä lähtien toistaiseksi kesäsiirtolatoimintaa suomen-
kielisten kansakoulujen oppilaita varten sillä edellytyksellä, että yhdistys pyytäisi 
siihen luvan kansakouluntarkastajalta kansakouluasetuksen mukaisesti (12. 3. 865 §). 

Helsingin Opettajayhdistykselle päätettiin luovuttaa Töölönkatu 55:ssä toimi-
neen Linnankosken kansakoulun jäämistöstä kansakoulujen johtokunnan kirjelmäs-
sä nio 4318/23. 12. 1958 mainitut irtaimistoesineet (khn jsto 3. 1. 5 044 §). 

Meilahden Yhteiskoulu Oyiltä kansakoulutarkoituksia varten v. 1954 vuokratun 
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huoneiston kunnostamista varten alkuperäiseen kuntoonsa myönnettiin 343 608 mk 
kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (26. 3. 
973 §). 

Koska Karjalan Yhteiskoulu Oy. tarvitsi omaan käyttöönsä v. 1955 kansakoulu-
tarkoituksiin vuokratut koulutilat, päätettiin ao. vuokrasopimus purkaa 31.7. lukien-
Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa kehotettiin sijoittamaan 1.9. lukien 
mainitussa yhteiskoulussa olleet kansakoululuokat Meilahden kansakouluun siten,, 
että tarvittava osa Meilahden kansakoulun luokista sijoitettaisiin Töölön kansakou-
luun ja lisäksi siten, että Karjalan yhteiskoulussa olleista luokista ainakin I ja I I 
luokat sijoitettaisiin Meilahden kansakouluun. Yleisten töiden lautakuntaa keho-
tettiin huolehtimaan siitä, että Mannerheimintien alikäytävä Ruskeasuon kohdalla 
pidettäisiin puhtaana myös talvella, niin että jalan kulkeminen alikäytävän kautta 
olisi mahdollista (21. 5. 1 492 §). 

Seuraavien kansakoulujen vihkiäisjuhlia varten myönnettiin määrärahat opetus-
toimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista: 100 000 mk 
Porolahden kansakoulun vihkiäisjuhlaa varten 24. 3. (khn jsto 3. 2. 5 237 §); 100 000 
mk Vartiokylän kansakoulun vihkiäisjuhlaa varten 11. 12. (28. 10. 2 840 §). 

Oulunkylän kansakoulun 24. 2. 1960 järjestettävää vihkiäisjuhlaa varten myön-
nettiin 100 000 mk ko. vuoden talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (khn jsto 24. 11. 6 880 §, 22. 12. 7 061 §). 

Viitta-nimisen kirjasen hankkimista varten kertomusvuoden keväänä koulun-
käyntinsä päättäville suomenkielisten kansakoulujen VIII luokkien oppilaille myön-
nettiin 170 560 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (khn jsto 28. 4. 5 740 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 23 000 mk liikunnanneuv. Heikki 
Järvelän käytettäväksi tilitystä vastaan kahden opettajan sekä neljän pojan ja nel-
jän tytön osallistumista varten Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliiton Hä-
meenlinnassa 2.—3. 3. järjestämiin talviurheilupäiviin (khn jsto 3. 2. 5 238 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1960 talousarvioehdotuksen opetustoimen 
pääluokassa olevan tilin »Oppilaiden osanotto Pohjoismaiden kansakoululaisten 
urheilujuhliin Kööpenhaminassa» kohdalle lisäperusteluina, että osanottajat valita-
taan sillä kertaa kokeilumielessä Helsingissä toimivien kansakoulujen, ammattikou-
lujen ja oppikoulujen helsinkiläisistä oppilaista siten, että vähintään 3/4 olisi kansa-
ja ammattikoulujen oppilaita sekä enintään % oppikoulujen oppilaita (8. 10. 2 605 §). 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan jättämään ruotsinkielisissä kansakouluissa avoinna olevan 
veistokaluston hoitajan viran toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä (22. 10. 2 756 §). 

Kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen 
johtokunnan päätöksen, joka koski rva Rakel Fredricsonin valitsemista ruotsin-
kielisten kansakoulujen kanslian tp. toimistoapulaisen virkaan 1. 12. 1958 lukien, 
sekä hyväksyä päätöksen täytäntöönpantavaksi siten muutettuna, että virkamää-
räys olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun tavan-
mukaisilla ehdoilla. Palkan maksamiseen saatiin käyttää ko. kansakoulujen määrä-
rahoja Tilapäiset viranhaltijat enintään 203 280 mk (12. 2. 549 §, 6. 5. 1 376 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen eräs toimistoapulainen oikeutettiin suorittamaan 
kertomusvuonna ylitöitä yhteensä enintään 300 tuntia (khn jsto 20. 10. 6 637 §). 
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Ruotsinkielisten kansakoulujen tarkast. Hilding Cavoniukselle myönnettiin 
oikeus v:n 1960 aikana käyttää omaa autoaan esikaupunkialueilla oleviin kansa-
kouluihin ja kansakoulujen kesäsiirtoloihin tehtäviin virka-ajoihin tavanmukaisilla 
ehdoilla ja ko. koulujen taloudenhoitaja-sihteerille Henry Backmanille oikeus käyt-
tää vuokra-autoa virantoimituksessa mainitun vuoden aikana (khn jsto 13. 10. 
6 576 §). 

Brändö Skolförening -nimiselle yhdistykselle päätettiin suorittaa Kulosaaren 
ruotsinkielisen kansakoulun oppilaiden ruokailusta korvausta 50 mk oppilasta kohti 
päivässä kertomusvuoden syyslukukauden alusta lukien (24. 9. 2 459 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhdistykselle päätettiin 
myydä kolme käytöstä poistettua urkuharmoonia 25 000 mk:n yhteishintaan (khn 
jsto 30. 6. 6 097 §). 

Em. yhdistykselle myönnettiin edelleenkin oikeus kertomusvuoden kesästä läh-
tien toistaiseksi järjestää kesäsiirt olat oimintaa ruotsinkielisten kansakoulujen oppi-
laita varten sillä edellytyksellä, että yhdistys pyytäisi siihen kansakouluntar-
kastajalta kansakouluasetuksen mukaisen luvan (16. 4. 1 175 §). 

Suomenkielisen työväenopiston kalustonhankintamäärärahoja saatiin käyttää 
seuraavasti: 1 081 900 mk 542 istuimen tilaamista varten opiston juhlasaliin (khn 
jsto 17. 12. 5 316 §); 1.96 mmk lisäkaluston hankkimiseen työväenopistoon johto-
kunnan kirjelmän n:o 95/30. 9. 1959 mukaisesi (khn jsto 20. 10. 6 633 §); 1 396 400 
mk Selecton II O, ST 3 -merkkisen kaitafilmiprojektorin sekä lisälaitteiden ja tar-
peellisten vahvistinlaitteiden hankkimista varten (khn jsto 23. 6. 6 039 §); 5 955 500 
mk kaluston hankkimista varten opiston johtokunnan kirjelmän n:o 54/8. 6. 1959 
mukaisesti hankintatoimiston kirjelmässä n:o 419/29. 7. 1959 mainitut vähennykset 
huomioon ottaen (khn jsto 6. 8. 6 215 §); 400 000 mk työväenopiston juhlasalin esi-
ripun tilaamista varten tekstiilitait. Greta Skogsterilta (khn jsto 10.3. 5 440 §); 
597 200 mk johtokunnan esittämien pienehköjen lisätöiden ja tarvikkeiden hankin-
tojen suorittamista varten (22. 10. 2 762 §). 

V:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan Talo-
rakennukset-luvun tilille Uudet poliisiasemarakennukset merkitystä määrärahasta 
myönnettiin enintään 2 mmk, tililtä Uudet sairaalarakennukset enintään 6 mmk, 
v:n 1958 talousarvion ko. pääluokan ja luvun tililtä Toivolan oppilaskoti, toinen 
uusi osastorakennus enintään 5 mmk ja tililtä Uudet kansakoulurakennukset enin-
tään 8.13 mmk, kaikki talousarvion perusteluista poiketen, suomenkielisen työväen-
opiston lisärakennuksen ja opistotalon vanhan osan muutostöiden loppuun suoritta-
mista varten (26. 2. 740 §). 

Työväenopiston uudisrakennuksen irtaimen kaluston tilausohjelmaa laadittaessa 
apuna käytetylle asiantuntijalle, sisustusarkkit. Erkki Siitoselle päätettiin suorittaa 
40 000 mk;n asiantuntijapalkkio kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 28. 1. 5 186 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä prof. Aulis Blomstedtin laatimat suomen-
kielisen työväenopiston lisärakennuksen ja vanhan osan muutostöiden pääpiirus-
tukset 19. 3. muutetussa, lopullisessa muodossaan (14. 5. 1 449 §). 

Työväenopiston tarverahoihin merkitystä, opistolaisten opintorahoiksi varatusta 
määrärahasta päätettiin suorittaa 40 000 mk Työväenopistojen Liitolle sen stipendi-
rahaston kartuttamista varten (19. 11. 3 061 §). 
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Työväenopistotalon vihkiäisjuhlan järjestämistä varten 8. 11. päätettiin kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista myöntää 198 000 mk sekä kehottaa rakennus-
viraston puisto-osastoa huolehtimaan talon koristamisesta juhlaa varten perimättä 
siitä korvausta työväenopistolta, jonka kuitenkin tulisi myönnettyjä määrärahoja 
käyttäen suorittaa kukkien ja koristekasvien kuljetuksesta aiheutuneet kustannuk-
set (22. 10. 2 758 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen 
johtokunnat luovuttamaan työväenopistotalojen kahvila-ravintolahuoneistot ko-
neineen ja kalustoineen toistaiseksi opistojen opistolaisyhdistysten käyttöön opisto-
laisille ja talon muulle henkilökunnalle tarkoitetun kahvila-ravintolaliikkeen harjoit-
tamista varten sillä ehdolla, että yhdistykset maksavat kaupungille vuokrana 5 % 
myynnin bruttoarvosta, suorittavat ravintolan valaistus- ym. sähkön ja veden kulu-
tuksesta aiheutuvat maksut, huolehtivat kustannuksellaan kahvila-ravintolan 
huonetilojen siivouksesta ja järjestyksenpidosta, vastaavat kaluston muusta kuin 
luonnollisesta kulumisesta johtuvista korjauskustannuksista sekä vastaavat liike-
toiminnan mahdollisesta tappiosta sekä lisäksi sillä ehdolla, että kahvila-ravintolan 
hintataso ei saanut ylittää Helsingissä olevien, suurempien ns. kansanravintoloiden 
hintatasoa (2. 7. 1 945 §). 

Otettuaan tutkittavakseen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 31.8. 
tekemän päätöksen, joka koski kahvila-ravintolan pitoa opistotalossa, kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä päätöksen siten muutettuna, että korvauksena kahvila-
ravintolan pito-oikeudesta oli suoritettava 5 % myynnin bruttoarvosta, joten vuok-
raehtojen 1) kohdasta oli poistettava »liikevaihtoveroa lukuun ottamatta» (10. 9. 
2 312 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle myönnettiin oikeus suorittaa opiston 
johtajalle 1.1. lukien isännöitsijän tehtävien hoitamisesta 4 500 mk:n suuruinen 
palkkio kuukaudessa käyttäen tarkoitukseen opiston määrärahoja Muut palkkame-
not (26. 3. 1 004 §). 

Yleisjaosto oikeutti ruotsinkielisen työväenopiston suorittamaan opiston talossa 
Dagmarinkatu 3 käytetystä sähköstä aiheutuneen laskun 200 910 mk 30. 9. mennessä 
(khn jsto 21. 7. 6 198 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ruotsinkielisen työväenopiston opistotalosta 
Dagmarinkatu 3 Svenska Medborgarhögskolan -nimisen oppilaitoksen kokopäivä-
käyttöön vuokratusta 63 m2:n ja osapäiväkäyttöön vuokratusta 256 m2:n huone-
tilasta sekä luentosalin käytöstä kolmena tuntina kuukaudessa perittäisiin vuokraa 
yht. 56 508 mk, joka oli maksettava kuukausittain etukäteen sekä 1.1. 1960 lukien 
80 741 mk. Vuokra on sidottu kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin kertomus-
vuoden huhtikuun indeksilukuun siten, että kulloinkin erääntyvä vuokra on makset-
tava yhtä monella täydellä 5 %:lla korotettuna kuin erääntymiskuukauden indeksi-
luku on sanottua peruslukua korkeampi. Indeksitarkistus toimitetaan taannehti-
vasti kunkin vuoden tammi- ja heinäkuussa. Sen lisäksi mitä v. 1958 (ks. s. 249) oli 
päätetty erikoisluentosalien vuokrasta, oli juhlasalin mahdollisessa vuokrauksessa 
noudatettava kaupunginhallituksen kulloinkin voimassa olevaa päätöstä koulutilois-
ta ulkopuolisilta perittävistä vuokrista siten, että juhlasali oli katsottava kansakou-
lujen voimistelusalia vastaavaksi. Työväenopiston johtokuntaa kehotettiin teke-
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mään esitys palkkalautakunnalle vahtimestari-talonmies-lämmittäjän asunnon mää-
räämisestä virka-asunnoksi ja sen luontoisetukorvauksesta (25. 6. 1 876 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa johtokunnan luovuttamaan työväen-
opistotalon kahvilahuoneiston kalustoineen kokeilumielessä, toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden kevätlukukauden loppuun opiston Kamratförbundet vid Helsing-
fors stads svenska arbetarinstitut -nimisen opistolaisyhdistyksen käyttöön työväen-
opistolaisille ja opistotalon muulle henkilökunnalle tarkoitetun kahvilaliikkeen har-
joittamista varten sillä ehdolla, että yhdistys maksaisi kaupungille vuokrana 1 %:n 
myynnin bruttoarvosta ja muuten samoilla ehdoilla kuin edellä suomenkielisen työ-
väenopiston kohdalla on selostettu. Kertomusvuoden syyslukukaudella vuokra 
korotettiin 5 %:iin myynnin bruttoarvosta (ks. s. 302) (22. 1. 326 §, 2. 7. 1 945 §). 

Ruotsinkielisten työväenopistojen oppilaille pidettävien neuvottelupäivien jär-
jestämistä varten myönnettiin 80 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (khn jsto 5. 5. 5 776 §). 

Ammattiopetuslaitokset. Kaupunginhallitus päätti pyytää kauppa- ja teollisuus-
ministeriöltä, että ammattiopetuslaitosten ohjesäännön voimassaoloaikaa jatkettai-
siin toistaiseksi ja kauintaan 1. 8. 1960 saakka niiltä osilta, joilta ohjesäännön mää-
räykset eivät olleet vastoin ammattiopetuslaitoksista annetun lain ja asetuksen sään-
nöksiä (17. 12. 3 379 §, v:n 1958 ja 1959 kunn. as. kok. n:o 69 ja 6). 

Valmistavien ammattikoulujen lääkärien palkkio päätettiin 1. 1.lukien korottaa 
200 mkrksi tarkastettavaa oppilasta kohti (26 3. 1 006 §). 

Ammattikoulujen työsopimussuhteessa oleville ruoanjakajille myönnettiin oikeus 
kerran päivässä syödä korvauksetta oppilaille tarjottavaa ruokaa, mikäli heidät oli 
määrätty osallistumaan oppilaiden ruokailun valvontaan (30. 12. 3 463 §). 

Johtokunnan kansliaan päätettiin entisen puolipäivätoimessa olleen toimisto-
apulaisen tilalle palkata kokopäivätoimessa oleva 12. palkkaluokkaan kuuluva toi-
mistoapulainen 1. 2. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun. Pal-
kan maksamista varten myönnettiin 136 200 mk erinäisiin hallintomenoihin kuulu-
vista ao. määrärahoista (2. 1. 52 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattikoulujen rehtorit vuokraamaan ammatti-
koulujen huonetiloja ulkopuolisille vuokraajille kertakäyttöön kaupunginhallituksen 
kulloinkin voimassa olevan, koulutilojen vuokrauksessa noudatettavista perusteista 
tekemän päätöksen mukaisesti kuitenkin siten, että rehtorien oli pidettävä vuok-
rauksista päiväkirjaa ja lähetettävä kustakin vuokrauksesta ilmoitus ammattiope-
tuslaitosten johtokunnalle tiedoksi seuraavaan kokoukseen (28. 5. 1 594 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa kehotettiin kiireellisesti tekemään kaupun-
ginhallitukselle perusteltu esitys ja kustannuslaskelmat leipuriammattikoulun, labo-
ranttikoulun ja kaupan ammattikoulun perustamisesta. Erikoisammattikouluja 
varten varattiin XXV kaupunginosan korttelit n:o 878—880. Edelleen päätettiin 
asettaa komitea laatimaan kiireellisesti huoneohjelmaa erikoisammattikoulutaloa 
varten, johon ensimmäisessä vaiheessa sijoitettaisiin kirjapainokoulu, leipuriam-
mattikoulu, laboranttikoulun osa, kaupan ammattikoulu sekä Kokki- ja Stuertti-
koulu, mikäli vm. koululle ei muualta saataisi pysyvää huoneistoa. Komitean pu-
heenjohtajaksi kutsuttiin opetusneuvos Olavi Isokallio sekä jäseniksi reht. Leo Back-
man, ammattiopetuslaitosten tarkastaja Erkki Stenij, rehtorit Niilo Hentola ja 
Armas Pajatti sekä I apul.kaup.arkkit. Erkki Koiso-Kanttila. Komitea oikeutettiin 
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ottamaan sihteeri ja tarvittaessa kuulemaan asiantuntijoita. Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin harkitsemaan määrärahan merkitsemistä v:n 1960 talousarvio-
ehdotukseensa erikoisammattikoulun rakennustöiden aloittamista varten ko. vuoden 
loppupuolella sekä suunnittelutöitä varten mahdollisesti tarvittavan määrärahan 
merkitsemistä sen lisäksi, mitä tarkoitukseen jo oli myönnetty (4. 6. 1 666 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan asettamaan leipuriammattikoulun, laboranttikoulun ja kaupan ammattikoulun 
perustamista suunnittelemaan jaoston, jossa puheenjohtajana olisi reht. Leo Back-
man sekä jäseninä ylijoht. Aarno Niini, tarkast. Erkki Stenij, dipl.ins. Olof Moring ja 
reht. Inkeri Tarjanne. Jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme 
kertaa, ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita (10. 9. 2 336 §). 

Opetus- ja sairaalatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityksestä yleis-
jaosto päätti käyttää ylijoht. Aarno Niineä asiantuntijana valmisteltaessa kaupun-
ginvaltuustolle esitystä niistä toimenpietistä, joihin kaupungin olisi ryhdyttävä am-
mattikoulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Selvittelytyöstä aiheutunut lasku, 
yhteensä 131 640 mk, saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövarois-
ta. Samalla yleisjaosto päätti ilmoittaa ylijoht. Niinelle pitävänsä tarpeellisena, että 
hän edelleen jatkaisi mainittua selvittelytyötä (khn jsto 7. 4. 5 612 §, 22. 12. 7 063 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan toi-
meenpanemaan kertomusvuoden keväänä aloitettavan talonmies-lämmittäjien kurs-
sin kauppa- ja teollisuusministeriön opetusohjelman n:o 1181 mukaisesti ja sillä edel-
lytyksellä, että kurssimaksuna perittäisiin 2 500 mk oppilasta kohti. Rahatointa 
johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa kehotettiin huolehtimaan lainmukaisen valtion-
avun anomisesta mainittujen kurssien kustannuksia varten (14. 5. 1 457 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnalle myönnettiin oikeus käyttää 275 000 mk 
opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista am-
mattikoululaitoksen 60-vuotis juhlallisuuksien ja valmistavan poikien ammattikou-
lun uuden koulurakennuksen vihkiäisten järjestämistä varten 6. 5. johtokunnan esit-
tämän suunnitelman mukaisesti (2. 4. 1 059 §). 

Kirjapainokoulun kohopainajien osastolle päätettiin työnopetusta varten järjes-
tää rinnakkaisryhmä, jota varten saatiin palkata uusi painamistyön tuntiopettaja 
koulun määrärahoja Muut palkkamenot käyttäen (5. 11. 2 888 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä kirjapainokoulun talousarvioon merkityt kaluston-
hankinnat suoritettavaksi ammattiopetuslaitosten johtokunnan kirjelmän nro 60/13. 
3. 1959 mukaisesti ja käyttämään tarkoitukseen 1.865 mmk (khn jsto 7. 4. 5 601 §). 

Kiinteistöj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 500 000 mk talossa Kansakoulukatu 3 sijaitsevan kirjapainokoulun 
paino-osaston huoneiston korjaamista varten (21. 5. 1 499 §). 

Graafisen Keskusliiton anomuksesta yleisjaosto oikeutti ammattiopetuslaitosten 
johtokunnan luovuttamaan anojan käyttöön huonetilaa kirjapainokoulusta tiikeli-
painajien kurssin järjestämistä varten koulun rehtorin kanssa erikseen sovittavana 
aikana sillä ehdolla, että opetuksen hoitaisi kirjapainokoulun painamistyön opettaja, 
että anoja korvaisi huoneiston siivouksesta mahdollisesti aiheutuvasta lisätyöstä 
johtuvat kustannukset sekä että anoja vastaisi koulun huoneistolle ja välineille mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista (khn jsto 1. 12. 6 917 §). 

Kirjapainokoulun piirustussali päätettiin 3.6. luovuttaa gemmologitutkinnon 
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pitämistä varten 330 mk:n tuntivuokrasta ja muuten em. ehdoilla (khn jsto 2. 6. 
5 933 §). 

Kähertäjäkoulu. Suomen Kähertäjäin Liitto oli anonut, että sen ko. koululle 
v. 1949 myöntämät lainat, yhteensä 57 011: 50 mk, maksettaisiin liitolle takaisin. 
Mainittu koulu oli siirtynyt kaupungin hallintaan v:n 1950 alusta, eikä asiaa koske-
vassa kaupunginvaltuuston päätöksessä ollut ollut mainintaa veloista, joten kau-
punki ei kaupunginlakimiehen lausunnon mukaan ollut vastuussa veloista, jotka oli 
tehty ennen koulun ottamista kaupungin haltuun. Kun kaupunki kuitenkin koulun 
siirtymisvaiheen aikana oli saanut haltuunsa koulun varoja 22 122 mk, oli kaupungin 
lakimies ehdottanut, että ne palautettaisiin Suomen Kähertäjäin Liiton Helsingin 
osastolle. Kaupunginhallitus päätti, ettei anomus antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista myönnettäisiin 22 122 mk ko. kassavarojen palauttamista varten em. lii-
ton Helsingin osastolle (1. 10. 2 528 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin enintään 500 m2:n 
suuruisten huonetilojen vuokraamiseksi kähertäjäkoululle Urheilutalosäätiön uudis-
rakennuksesta (4. 6. 1 672 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin suorittaa reht. Martin 
Fagerin tilitystä vastaan 28 485 mk kahden parturi- ja kahden kampaajaoppilaan 
sekä kahden opettajan Tampereelle 23.—24. 5. suorittamasta kilpailumatkasta ai-
heutuneiden kulujen korvaamiseksi (khn jsto 19. 5. 5 843 §, 13. 10. 6 586 §). 

Kähertäjäkoulun huonetilat päätettiin ilman vuokraa luovuttaa Suomen Kä-
hertäjäin Liiton Helsingin osaston, Helsingin Parturi-Kerhon ja Helsingin Marcel-
klubin käyttöön kertomusvuoden ajaksi keskiviikkoiltaisin pidettäviä kokous- ja 
työiltoja varten sillä ehdolla, että koulu silloin olisi vapaa muusta käytöstä sekä että 
anojat korvaisivat siivouskulut ja vahtimestarin palkkion sekä vastaisivat kaikista 
koululle, mainittuina iltoina mahdollisesti aiheutetuista vahingoista (khn jsto 17. 2. 
5 324 §). 

Edelleen saatiin kähertäjäkoulun huoneisto luovuttaa vuokratta Helsingin Par-
turi- ja Kampaamotyöntekijäin Yhdistyksen käyttöön 7. 5. järjestettävää pohjois-
maisen mestaruuskilpailun karsintakilpailua varten sillä ehdolla, että yhdistys sitou-
tuisi korvaamaan siivous- ym. kulut ja vastaamaan huoneistolle mahdollisesti aiheu-
tuneista vahingoista (khn jsto 5. 5. 5 778 §). 

Vaatturiammattikoulu. Kaupunginvaltuuston 23. 9. (ks. s. 62) tekemän pää-
töksen johdosta, joka koski vaatturiammattikoulun siirtämistä kaupungin omistuk-
seen ja hallintaan, kaupunginhallitus päätti kehottaa ammattiopetuslaitosten johto-
kuntaa kiireellisesti laatimaan koululle talousarvioehdotuksen v:ksi 1960. Kaupun-
ginhallituksen asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään koulua koskeva luovutus- ja 
vastaanottosopimus ja kiinteistölautakuntaa vuokraamaan vaatturiammattikoulua 
varten lautakunnan ehdottamat huonetilat ja kunnostamaan ne 31. 12. mennessä 
lautakunnan käytettävissä olevilla määrärahoilla. Samalla kaupunginhallitus päätti 
anoa valtioneuvostolta ammattikouluasetuksen 30 §:n edellyttämää lupaa mainitun 
ammattikoulun luovuttamiseksi kaupungille (1. 10. 2 508 §). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön muutettua koulun oppiajan entisestä 3 y2 vuo-
desta 3 vuodeksi kaupunginhallitus päätti jättää yhden ammattityönopettajan viran 
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täyttämättä 1.1. 1960 lukien toistaiseksi ja kauintaan 1.8. 1960 saakka (30. 12. 
3 457 §). 

Töölönkatu 55:ssä toimineen Linnankosken kansakoulun irtaimistosta päätettiin 
osa luovuttaa korvauksetta vaatturiammattikoululle (khn jsto 3. 1.5 044 §). 

Valmistavaan poikien ammattikouluun päätettiin palkata seuraavat tilapäiset 
viranhaltijat (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 16. 8. lu-
kien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun viisi ammattityönopettajaa 
(21), joiden palkan maksamiseen myönnettiin 1 278 225 mk erinäisiin hallintomenoi-
hin kuuluvista ao. määrärahoista (25. 6. 1 870 §); 1.9. lukien toistaiseksi ja enintään 
kertomusvuoden loppuun yliasentaja (19), jonka pätevyysvaatimuksena oli yliasen-
tajan tutkinto tai vastaavat tiedot. Palkan maksamista varten myönnettiin enin-
tään 200 080 mk koulun määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (2. 7. 1 941 §). 

Koulun yksi 21. palkkaluokkaan kuuluva ammattityönopettajan virka päätet-
tiin jättää vakinaisesti täyttämättä kauintaan 1. 8. saakka (2. 4. 1 060 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tutkittavakseen alistamansa ammattiopetus-
laitosten johtokunnan 19. 9. tekemät päätökset, jotka koskivat palkkiotoimisen lää-
kärin palkkaamista valmistavaan poikien ammattikouluun 1. 9. 1958 alkaen virkaa 
avoimeksi julistamatta sekä terveyssisaren virkatehtävien vahvistamista lomien ai-
kana, kuitenkin siten täydennettynä, että valmistavan poikien ammattikoulun ter-
veyssisarelle kuuluivat johtokunnan 17. 10. 1958 antamassa selityksessä mainitut 
lisätehtävät niinä aikoina, jolloin koulu ei ollut käynnissä (17. 12. 3 376 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1960 talousarvioehdotukseensa 
valmistavaa poikien ammattikoulua varten 1.89 6 mmk:n suuruisen määrärahan ja 
valmistavaa tyttöjen ammattikoulua varten 176 000 mk:n suuruisen määrärahan 
englannin ja saksan kielten vapaaehtoisen opetuksen järjestämiseksi ko. kouluissa 
tuntiopettajia käyttäen ja muuten ammattiopetuslaitosten johtokunnan esittämällä 
tavalla (3. 9. 2 283 §). 

Valmistavaan poikien ammattikouluun päätettiin lukuvuoden 1959/60 alusta 
lukien perustaa viisi uutta III luokkaa. Kauppa- ja teollisuusministeriöltä päätettiin 
anoa lupa mainittujen luokkien perustamiseen. Ministeriö oli 10. 7. päättänyt, että 
kouluun saatiin kertomusvuoden syyslukukauden alusta perustaa kolme uutta III 
luokkaa metallityöosastolle ja yksi uusi III luokka sähköosastolle (25. 6. 1 873 §, 
30. 7. 2 011 §). 

Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestön esityksestä kaupunginhallitus 
päätti, ettei kaupungin laitosten palveluksessa olevilta ammattioppilailta eikä heihin 
verrattavilta kaupungin palveluksessa olevilta perittäisi kurssimaksua niistä valmis-
tavan poikien ammattikoulun kursseista, jotka kuuluivat heidän ammattiin valmis-
tumiseensa (2. 1. 53 §). 

Yleisjaosto päätti, että valmistavan poikien ammattikoulun talousarvioon merki-
tyt kalustonhankinnat saatiin suorittaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan kir-
jelmän n:o 60/13.3. 1959 mukaisesti 19 998 400 mk:n määräisinä (khn jsto 7.4. 
5 601 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä prof. Hilding Ekelundin laatimat, 28. 7. 1958 
päivätyt ja numeroilla 1—4 merkityt valmistavan poikien ammattikoulun vanhan 
osan muutos- ja korjaustöiden pääpiirustukset sekä lähettää mainitut piirustukset 
samoin kuin kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 252) hyväksymät koulun öljy- ja 
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kaasupullo varaston pääpiirustukset kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksyttä-
viksi sekä anoa samalla että muutos- ja rakennustöiden kustannuksia varten myön-, 
nettäisiin valtionapua (12. 2. 584 §, ks. kunn. as. kok. n:o 6). 

Merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli 3. 4. hyväksynyt mainitut pääpiirustukset, 
rakennusselostuksen ja kustannusarviot, jotka vanhan osan korjaus- ja muutostöiden 
osalta päätyivät 4.8 mmk:aan ja öljy- ja kaasupullovaraston osalta 1.3 mmk:aan. 
Samalla kehotettiin ko. johtokuntaa tekemään uusi erillinen esitys, valtionavun lopul-
lisesta anomisesta, kun työ olisi valmis ja sen lopulliset kustannukset olisivat selvillä 
(16.4. 1 167 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään kaupungin-
valtuuston 11.3. (ks. s. 61) v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan ao. tililtä valmistavan poikien ammattikoulun vanhan osan 
muutostöiden suorittamista varten myöntämästä määrärahasta enintään 550 000 mk 
C—1 rakennuksen viemärin uusimista varten (30. 7. 2 022 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 7. 8. 1958 (ks. s. 251) tekemäänsä päätöstä, 
joka koski valmistavan poikien ammattikoulun elokuvasalin vuokraamista ulkopuo-
listen käyttöön maksuttomia opetuselokuvaesityksiä varten, siten että elokuvasalin 
vuokrana perittäisiin 1. 2. lukien 800 mk kultakin alkavalta tunnilta, jolloin vuok-
raan sisältyi korvaus lämmöstä, siivouksesta sekä kaluston ja elokuvakoneiden kulu-
misesta (29. 1. 422 §). 

Mainittu elokuvasali päätettiin sittemmin vuokrata 800 mk:n tuntivuokrasta ja 
kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 251) päättämillä ehdoilla seuraaviin tarkoituk-
siin: nuorisotoimiston Mäkelän Kerhokeskuksen käyttöön sen kevätjuhlaa ja harjoi-
tuksia varten 3. ja 7. 5. ynnä Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön käyttöön 
sen kevätjuhlaa varten 9. 5. (khn jsto 5. 5. 5 778 §); Suomi-Neuvostoliitto-Seuran 
Vallilan osaston käyttöön kerran kuukaudessa yhdistyksen syys-jakevättoimikau-
sina v. 1959—1960 vain jäsenille esitettäviä maksuttomia elokuvatilaisuuksia varten 
(khn jsto 13. 10. 6 583 §). 

Koulun voimistelusali päätettiin vuokrata erinäisin ehdoin seuraaviin tarkoituk-
siin: verovirastolle kuuden viikon ajaksi 11.2. lukien verokirjojen laskemista varten 
445 000 mk:n suuruisesta vuokrasta (5. 2. 510 §); Suomen Autoteollisuuden sulka-
pallokerholle lukuvuodeksi 1959/60 tiistaisin klo 16.15—21.15 pidettäviä sulkapallo-
harjoituksia varten 600 mk:n tuntimaksua vastaan (khn jsto 22. 9. 6 457 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei koulun oppilaalta Paavo Indreniltä perittäisi korvausta 
niistä vahingoista, jotka olivat aiheutuneet hänen huolimattomuutensa takia koulus-
sa 2. 10. sattuneesta tulipalosta (khn jsto 10. 11. 6 767 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 94000 mk opett. Matti Kinnusen käytettäväksi tilitystä vastaan valmis-
tavan poikien ammattikoulun yhden opettajan ja 10 oppilaan sekä valmistavan tyt-
töjen ammattikoulun yhden opettajan ja kahdeksan oppilaan osallistumista varten 
Suomen Ammattikoulujen Urheiluliiton Joensuussa 14.—15. 3. järjestämiin X talvi-
mestaruuskilpailuihin (khn jsto 10. 3. 5 443 §) sekä 49 070 mk valmistavan poikien 
ammattikoulun ja valmistavan tyttöjen ammattikoulun yhden opettajan 10 ja 
oppilaan kummastakin osallistumista varten em. urheiluliiton Peipohjassa 19.—20.9. 
järjestämiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin (khn jsto 22.9. 6 461 §, 17.11. 6 797 §). 

Avustukset. Helsingin kaupungin Ammattikoulujen Opettajayhdistyksen ano-
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muksesta yleisjaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
60 000 mk ammattikoulujen tarkastajan käytettäväksi ko. yhdistyksen Turun ja 
Tampereen ammattikoulujen opettajille järjestettävien neuvottelu- ja tutustumis-
päivien kustannuksia varten (khn jsto 20. 10. 6 641 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Yleisjaosto päätti, ettei valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun talousopettajalta Lilja Karjalaiselta eikä koulun ent. reht. Inga 
Strengiltä perittäisi takaisin opett. Karjalaiselle aikana 3. 9. 1956—31. 7. 1959 liikaa 
maksettuja ikälisiä, yhteensä 15 830 mk (khn jsto 17. 11.6 827 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan perustamaan 
kertomusvuoden syyslukukauden alusta valmistavaan tyttöjen ammattikouluun yh-
den vaatetusteollisuuslinjan II luokan ja yhden modistilinjan II luokan sekä lak-
kautettavan II pukuompeluluokan tilalle yhden uuden III pukuompeluluokan. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö oli 1. 8. hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen (25. 6. 1 869 §, 13. 8. 2 069 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä ammattiopetus-
laitosten johtokunnan esittämät valmistavan tyttöjen ammattikoulun opetusohjel-
mien muutokset toimeenpantaviksi v:n 1960 kevätlukukauden alusta lukien. Minis-
teriö oli sittemmin hyväksynyt ehdotetut muutokset (22. 10. 2 761 §, 5. 11. 2 889 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä valmistavassa tyttöjen ammatti-
koulussa toimeenpantavaksi suunnitellun leipurioppilaiden tietopuolisen kurssin 
oppiohjelman kurssianomuksineen sekä lähettää ne kauppa- ja teollisuusministeriön 
hyväksyttäviksi ja valtionavustuksen kaupungille myöntämistä varten (22. 10. 
2 757 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä koulussa kertomusvuoden kevätluku-
kaudella toimeenpannut pukuompelun peruskurssit n:o 1—4, revinnäis- ja koruom-
pelukurssin n:o 5, modistialan peruskurssin n:o 6, ruoanlaiton peruskurssit n:o 1—2 
sekä ruoanlaiton jatkokurssit n:o 3—4. Rahatointa johtavan apulaiskaupunginjoh-
tajaa kehotettiin huolehtimaan lainmukaisen valtionavun anomisesta mainittujen 
kurssien kustannuksia varten (14. 5. 1 458 §). 

Englannin ja saksan kielen vapaaehtoisen opiskelun järjestäminen, ks. s. 306. 
Yleisjaosto päätti hyväksyä valmistavan tyttöjen ammattikoulun kertomusvuo-

den talousarvioon merkityt kalustonhankinnat suoritettaviksi ammattiopetuslaitos-
ten johtokunnan kirjelmän nro 60/13. 3. 1959 mukaisesti 1 mmkm suuruisina (khn 
jsto 7.4. 5 601 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhal-
litukse n käyttövaroista myönnettin 320 000 mk ammattikoulun VI kerroksessa si-
jaitsevan opetuskeittiön ilmanvaihdon parantamista varten (22. 10. 2 760 §). 

Valmistavasta tyttöjen ammattikoulusta päätettiin korvauksetta luovuttaa 
luokkahuone kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston käyttöön 
pukuompelijain ammattitutkintoa varten ajaksi 1.—9. 6. sillä ehdolla, että tutkinto 
pantaisiin toimeen yhteistoiminnassa kaupungin ammattioppilaslautakunnan kanssa 
sekä että ammattikasvatusosasto vastaisi koululle mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta ja korvaisi ylimääräiset siivouskulut (khn jsto 21. 4. 5 711 §). 

Oppi- ym. koulujen rakennuspiirustusten hyväksyminen ym. Kaupunginhallitus 
päätti puolestaan hyväksyä seuraavien oppi- ym. koulujen rakennuspiirustuksetr 
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arkkit. A. Korhosen laatimat Herttoniemen yhteiskoulun lisärakennuksen ja 
muutostyön 20. 4. päivätyt piirustukset (28. 5. 1 573 §); 

arkkit. Toivo Korhosen laatimat, Munkkivuoren yhteiskoulun 11. 10. 1958 päivä-
tyt rakennuspiirustukset ja 27. 10. 1958 päivätyn alustavan rakennustyöselityksen 
(22. 1. 303 §) sekä 2. 3. päivätyt koulun muutospiirustukset (19. 3. 936 §); 

Oulunkylän yhteiskoulun koulurakennuksen rakennuspiirustukset, työselitykset 
ja kustannusarvion (27. 8. 2 192 §, ks. s. 212). 

arkkitehtien Jaakko Kontion ja Kalle Räikkeen laatimat, 30. 10. päivätyt Roihu-
vuoren yhteiskoulun pääpiirustukset sekä kiinteine kalusteineen 209 mmk:n määräi-
sen kustannusarvion (19. 11. 3 038 §); 

arkkit. Aarne Ervin laatimat, 28. 8.—6. 11. päivätyt Mannerheimintien yhteis-
koulun lisärakennuksen pääpiirustukset sekä koulurakennuksen II rakennusvaiheen 
97.5 mmk:n määräisen kustannusarvion kiinteine kalusteinee (30. 12. 3 421 §); 

arkkit. H. A. Pinomaan laatimat, 20. 10. päivätyt Helsingin Kauppiaitten Kaup-
paoppilaitoksen sekä Myynti- ja Mainoskoulun koulutalojen piirustukset ynnä niiden 
hankintakustannukset kiinteine kalusteineen vastaavasti 135.045 mmk:n ja 88 .83 
mmk:n suuruisina (3. 12. 3 201 §). 

Ammattioppilaslautakunta oikeutettiin suorittamaan ammattitutkintolautakun-
nan jäsenille 400 mk:n suuruinen tuntipalkkio tarkastuksista, jotka kestivät yli kol-
me tuntia, mutta muussa tapauksessa tavanmukainen kokouspalkkio (khn jsto 
19.5. 5 844 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia yleensäkin sekä erityi-
sesti liikennelaitosta, rakennusvirastoa, sähkölaitosta, teurastamoa ja vesilaitosta 
solmimaan mahdollisuuksiensa mukaan ammattioppisöpimuksia ammattioppia ha-
luavien kanssa (28. 10. 2 838 §). 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen ja kumota 
kotitalouslautakunnan 4. 9. tekemän päätöksen siltä osalta, joka koski talousop. 
Dolly Schönholtzille ulkomaille tehtävää opintomatkaa varten annetun virkavapau-
den ajalta myönnettyjä täysiä palkkaetuja (10. 9. 2 312 §). 

Yleis jaosto päätti hyväksyä kotitalouslautakunnan kertomusvuoden talous-
arvioon merkityt kalustonhankinnat lautakunnan 3. 3. päivätyn kirjeen mukaisesti 
(khn jsto 17. 3. 5 484 §). 

Pohjois-Haagan opetuskeittiö, ks. s. 323. 
Lastentarhat. Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuu-

luvista ao. määrärahoista 837 100 mk kahden 20. palkkaluokkaan kuuluvan lasten-
tarhanopettajan, yhden 8. palkkaluokkaan kuuluvan keittäjän sekä yhden 7. palkka-
luokkaan kuuluvan lastentarha-apulaisen palkkaamista varten ajaksi 1. 8.—31. 12. 
(28. 5. 1 552 §). 

Lastentarhanop. Marja-Liisa Inkinen päätettiin ottaa vakinaiseen lastentarhan-
opettajan virkaan sitä haettavaksi julistamatta tavanmukaisilla ehdoilla (3. 12. 
3 219 §). 

Apul.tarkast. Aino Borgille päätettiin myöntää hänen pyytämänsä ero virastaan 
29. 2. 1960 lukien. Lastentarhain toimistoa kehotettiin julistamaan mainittu virka 
haettavaksi hyvissä ajoin ennen em. päivää, hakuaika 30 päivää (3. 12. 3 220 "§). 

Palkkalautakuntaa kehotettiin lukemaan lastentarhanop. Elisabeth Österbergin 
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hyväksi ikälisiä, vuosilomaa ja eläkettä varten myös Suomen Punaisen Ristin Pitä-
jänmäen lastentarhassa palveltu aika eli 5 v 10 kk (19. 3. 939 §). 

Lastentarhain tarkast. Kaarina Axelsonille myönnettiin 1. 9. lukien kertomusvuo-
den loppuun oikeus käyttää vuokra-autoa virantoimituksessa (khn jsto 1. 9. 6 346 §). 

Lastentarhain lautakuntaa kehotettiin ilmoittamaan laitoksissaan vapautuvat 
asuinhuoneet kiinteistölautakunnalle kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden 
asuntoina mahdollisuuksien mukaan käytettäviksi (5. 2. 498 §). 

Lastentarhain lautakunnalle myönnettiin oikeus muuttaa tarkkailulastentarha 
Vanamon yksi puolipäiväosasto kokopäiväosastoksi ja järjestää opettajat esityk-
sensä mukaisesti (19. 11. 3 045 §). 

Lastentarha Kanervan yhteyteen perustetun lastenseimen käyttöön talosta 
Näyttelijäntie 2 tulevan huoneiston kunnostamista varten kaupunginhallitus myönsi 
660 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan (12. 11. 2 961 §, 
ks. s. 323). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä lastentarhojen ja niihin liittyvien laitosten talous-
arvioon merkityt kalustonhankinnat lastentarhain toimiston kirjelmän nro 10/ 
19. 1. 1959 liitteen nro 3 mukaisesti (khn jsto 3. 2. 5 229 §). 

Sen jälkeen kun sosiaaliministeriö 20. 3. oli peruuttanut 22. 5. 1958 tekemänsä 
päätöksen, jonka mukaan lastentarhoille ei ko. vuonna myönnetty valtionapua huo-
nekaluista ja taloustarpeista, kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa 
peruuttamaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti tehdyn ko. valtionapua koskevan valituksen (ks. v:n 1958 kert. s. 254, 
26. 3. 996 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston toimesta laaditut, 28.11. 
1958 päivätyt Keski-Kaarelan lastentarha- ja seimihuoneiston luonnospiirustukset 
(12. 2. 572 §). Myöhemmin kaupunginhallitus vielä hyväksyi ko. lastentarha- ja 
seimirakennuksen 16. 4. päivätyt pääpiirustukset nro 7—12, joihin oli tehty lasten-
tarhain lautakunnan esittämät muutokset (1. 10. 2 539 §). 

Muuttaen v. 1958 (ks. s. 255) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa yleisten töiden lautakuntaa merkitsemään vrn 1960 talousarvioehdotukseensa 
tarpeellisen määrärahan Roihuvuoren lastentarha- ja neuvolarakennuksen rakenta-
mista varten (16. 4. 1 163 §). 

Leikkikenttätoiminta. Yleisjaosto päätti, että leikkikenttätoimintaa varten saa-
tiin nostaa ennakko varo ja kesä-, heinä- ja elokuun aikana 50 000 mk kuukaudessa 
(khn jsto 30. 6. 6 088 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lastentarhain lautakunnalle, ettei sillä ollut 
huomauttamista siitä, että kertomusvuoden talousarviossa lautakunnan käytettä-
väksi leikkikenttätoimintaa varten varattua määrärahaa käytettäisiin ko. toiminnan 
aloittamiseen Roihuvuoren alueella sillä edellytyksellä, että se ei aiheuttaisi muutosta 
määrärahojen tarpeisiin (30. 4. 1 287 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Toukolan 
leikkikentän kaitsijarakennuksen pääpiirustukset (16. 4. 1 165 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti, että vastaisuudessa koululaitosten avus-
tusmäärärahoja talousarvioehdotukseen merkittäessä olisi mahdollisuuksien mukaan 
otettava huomioon kouluavustuskomitean esittämät suuntaviivat (21.5. 1 488 §). 

Helsingin Kotitalousopettajaopistolle päätettiin suorittaa heinäkuulle kuuluva 
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avustusmääräraha 75 083 mk opetustoimen pääluokan lukuun Avustukset ko. tar-
koitusta varten merkitystä määrärahasta (khn jsto 30. 6. 6 078 §). 

Toimelan Vapaaopiston avustamista varten talousarvioon merkitystä määrä-
rahasta vielä maksamatta oleva erä 549 000 mk päätettiin suorittaa opiston posti-
siirtotilille (12. 2. 579 §). 

XVII pohjoismaisen koulukokouksen näyttely toimikunnalle päätettiin kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista suorittaa 242 453 mk:n avustus ko. kokouksen 
yhteydessä järjestetyn näyttelyn aiheuttamien kustannusten suorittamista varten 
rakennusvirastolle (12. 11. 2 976 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, ettei C. F. Ek-
holmin, Richard Heimbergerin, K. H. Renlundin, V. v. Wrightin ja Gustav Pauligin 
lahjoitusrahastojen korkovaroja jaettaisi kertomusvuonna (30. 4. 1 300—1 302 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Avoinna olevaan 29. palkkaluokan apulaiskirjastonjohtajan 
virkaan valittiin 1.11. lukien fil. tri Sven Hirn. Päätöstä ei kuitenkaan saatu panna 
täytäntöön ennen kuin se olisi saanut lainvoiman (28. 10. 2 830 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 548 080 
mk kahden 10. palkkaluokkaan kuuluvan tp. järjestelyapulaisen palkkaamiseksi 
kaupunginkirjastoon 15. 4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
(26. 3. 1 007 §). 

Virkasäännön 11 §:n 2 kohdan perusteella päätettiin huoneenvuokratoimiston 
tp. toim.apul. Margit Karlsson siirtää kaupunginkirjaston 11. palkkaluokan tp. toi-
mistoapulaisen virkaan 1.2. lukien. Henkilökohtaisen palkanlisän maksamista var-
ten kertomusvuonna myönnettiin em. määrärahoista 23 540 mk (15. 1. 206 §, khn 
jsto 21. 7. 6 130 §). 

Vielä saatiin kaupunginkirjastoon palkata työsopimussuhteessa oleva siivooja, 
jonka palkan maksamista varten myönnettiin enintään 281 800 mk kaupunginkir-
jaston määrärahoista Muut palkkamenot. Samalla kaupunginhallitus kehotti kir-
jastolautakuntaa palkkaamaan tuntipalkkaisia kirjastoapulaisia niin, ettei ko. 
määrärahaa tarvitsisi ylittää sitä varten (5. 3. 796 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 10 960 mk 
21. ja 20. palkkaluokkien välisen erotuksen maksamiseksi tp. sivukirjastonhoitajalle 
Urpo Lehtoselle ajalta 1. 1.—30. 4. (18. 6. 1 816 §). 

Kaupunginhallitus päätti julistaa 29. palkkaluokkaan kuuluvan apulaiskirjaston-
johtajan viran haettavaksi, hakuaika 30 pv., sekä määrätä sivukirjastonjoht. Eila 
Wirlan hoitamaan virkaa 7. 12. alkaen toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kun-
nes virka olisi vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu ryhtyisi sitä hoitamaan, kui-
tenkin enintään kuuden kuukauden ajaksi, oikeudella saada hoitamaansa virkaan 
kuuluvat palkkaedut. Samalla määrättiin hänen sijaisensa (3. 12. 3 232 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää apul. kirjastonjoht. Hans Hirnille hänen ano-
mansa eron virastaan 6. 9. lukien (4. 6. 1 674 §). 

Kaupunginkirjaston kirjastokerhojen puheenjohtajien ja esitelmöitsijäin palk-
kiot päätettiin 1. 9. lukien korottaa seuraaviksi: esitelmäpalkkio (45 min. — 1 t) 
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2 000 mk, puheenjohtajan palkkio kokoukselta 1 300 mk. Korotetut palkkiot saa-
tiin kertomusvuonna suorittaa määrärahoista Muut palkkamenot (20. 8. 2 130 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä Suomen Kaupunkiliitolle esityksen, että se ryh-
tyisi toimenpiteisiin kansankirjastolain säännösten muuttamiseksi siten, että kun-
tien kirjastoille myönnettävän valtionavun enimmäismäärä korotettaisiin ainakin 
rahan arvon muuttumista vastaavassa suhteessa, sekä uuden kirjastolain aikaan-
saamisen kiiruhtamiseksi (10. 9. 2 335 §). 

Kaupunkiliiton toimisto oli sittemmin ilmoittanut, että kaupunginhallituksen 
esityksessä mainitut kysymykset tulisivat lähiaikoina eduskunnan käsiteltäväksi. 
Kun uuden kirjastolain aikaansaamista pidettiin erittäin kiireellisenä, ei Kaupunki-
liiton mielestä olisi syytä viivyttää sitä voimassa olevan lain muutosesityksillä 
(15. 10. 2 688 §). 

Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkkiot vahvistettiin toistaiseksi seuraaviksi: 
1) mikäli lainaaja tavataan, on hänen itsensä suoritettava kirjojen lukumäärästä 

riippumatta kaupungille 200 mk, jolloin kaupunginkirjasto suorittaa tarverahoistaan 
saman määrän perijälle sekä 

2) mikäli lainaajaa ei tavata tai hän ei kykene palkkiota suorittamaan, mutta 
kirja muutoin saadaan takaisin, suoritetaan kaupunginkirjaston tarverahoista peri-
jälle palkkiona yhden lainaajan osalta 150 mk (26. 2. 732 §). 

Yleis jaosto päätti hyväksyä kaupunginkirjaston talousarvioon merkityt kaluston-
hankinnat suoritettaviksi hankintatoimiston kirjelmässä n:o 211/23. 3. 1959 maini-
tuin muutoksin (khn jsto 24. 3. 5 534 §). 

Sittemmin yleis jaosto oikeutti kirjastolautakunnan hankkimaan edellä vahviste-
tusta suunnitelmasta poiketen lautakunnan kirjelmässä n:o 1:239/23. 10. 1959 maini-
tut kalustoesineet ja käyttämään tarkoitukseen enintään 405 000 mk, Oulunkylän ja 
Vartiokylän sivukirjastojen kalustamiseen tarkoitettuja kalustonhankintamäärä-
rahoja vastaavasti supistaen (khn jsto 10. 11. 6 766 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä talousarvioehdotukseensa 5 mmk 
kirjallisuuden hankkimista varten kaupunginkirjastoon sen v. 1960 vietettävän 100-
vuotisjuhlavuoden johdosta (10. 9. 2 337 §). 

Kirjastolautakunnalle myönnettiin oikeus muuttaa Vartiokylän sivukirjasto viisi 
tuntia päivässä aukiolevaksi kirjastoksi, sen jälkeen kun sivukirjasto siirrettäisiin 
Vartiokylän uudessa kansakoulussa sijaitsevaan huoneistoon sen valmistuttua 
(29. 1. 410 §) sekä lisäämään sairaalasivukirjaston Malmin osaston aukioloaikaa 
1.1. 1960 alkaen viidellä tunnilla viikossa (10. 9. 2 331 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luovuttamaan talosta Mannerheimintie 48—50 
huoneisto n:o 11 sen vapauduttua kertomusvuoden syksynä kaupunginkirjaston 
Töölön sivukirjaston käyttöön (13. 8. 2 071 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
yleisjaosto myönsi 5 900 mk pääkirjaston sanomalehtisalin tp. valvojalle häneltä 
anastetun päällystakin korvaamiseksi (khn jsto 8. 10. 6 538 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 20 000 mk kahvitarjoilun järjestämistä 
varten pääkirjaston laajennustöiden päättymisen johdosta järjestettyyn esittely-
tilaisuuteen (khn jsto 28. 4. 5 737 §) sekä 8 000 mk apul. kirjastonjoht. Mauri Närhin 
ja fil.lis. Klaus Sallavon hautaustilaisuuksissa laskettujen seppeleiden kustannuksia 
varten (khn jsto 8. 9. 6 396 §, 17. 11. 6 822 §). 
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Kaupunginmuseon kuva-arkistosta tilattujen valokuvien julkaisuoikeudesta pää-
tettiin periä 1 200 mk kultakin julkaisukerralta niissä tapauksissa, jolloin valokuvia 
tilattiin muihin kuin tieteellisiin tahi opetustarkoituksiin tahi kaupungin omien lai-
tosten käyttöön (8. 1. 163 §). 

Yleisjaostö päätti siirtää Munkkiniemen ja Haagan asemakaavamallin ja Suur-
kirkon kipsimallin museolautakunnan hoitoon ja kehottaa lautakuntaa ryhtymään 
toimenpiteisiin sopivan säilytyspaikan järjestämiseksi niitä varten 30. 9. mennessä 
(khn jsto 16. 6. 5 996 §). 

Kaupunginmuseota kehotettiin yhteistoiminnassa kiinteistöviraston asemakaava-
osaston kanssa laatimaan sivistyshistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelo. 
Tarkoitusta varten myönnettiin kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista 495 400 mk. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
myöntää v:n 1960 vastaavalta tililtä kertomusvuonna käyttämättä jääneen määrä-
rahan sijasta 199 057 mk luetteloimisen loppuun suorittamisesta v. 1960 aiheutuvia 
kustannuksia varten (2. 4. 1 023 §, 14. 5. 1 436 §, 30. 12. 3 459 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ottaa kiitollisuudella vastaan edesmen-
neen lehtorinlesken Helene Jacobsonin kaupungille testamenttaaman omaisuuden ja 
sitoutuu hoitamaan sitä testamentin määräysten mukaisesti (30. 12. 3 464 §). 

Suomen Rakennustaiteen Museolle päätettiin myöntää 250 000 mk:n suuruinen 
avustus kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista helsinkiläisarkkitehtuurin 
valokuvauttamista varten v. 1959 ja 1960 sillä ehdolla, että avustuksen saaja pitää 
yhteyttä kaupunginmuseoon kaksinkertaisen valokuvaamisen välttämiseksi, että 
otettavista kuvista luovutetaan kaupunginmuseolle vähintään 11 x 17 cm:n suu-
ruiset jäljennökset asiatietöineen ja arkistointinumeroineen sekä että kaupunki saa 
vapaasti käyttää, jäljentää ja julkaista niitä valokuvia, joita myönnetyllä avustuk-
sella hankitaan. Suomen Rakennustaiteen Museota kehotettiin harkitsemaan, voi-
taisiinko valokuvatessa huomioida myös rakennusten sisäiset rakennustaiteelliset 
yksityiskohdat (4. 6. 1 628 §). 

Merkittiin tiedoksi Suomen Rakennustaiteen Museon tilitys ko. tarkoitusta var-
ten v. 1957 ja 1958 käytetystä määrärahasta (khn jsto 14. 4. 5 632 §). 

Kaupunginorkesterin toimistoon saatiin v:ksi 1960 tilata Päivän Sanomat -nimi-
nen päivälehti, kun taas Maakansa-nimistä päivälehteä saatiin ostaa irtonumeroina 
silloin, kun niissä olisi kaupunginorkesteria koskevia konserttiarvosteluja (khn jsto 
10. 11. 6 776 §). 

Kaupunginorkesterin syksyllä v. 1960 ulkomaille tehtävää konserttimatkaa var-
ten päätettiin valtioneuvostolta anoa 2 mmk:n suuruinen avustus ja kehottaa mu-
siikkilautakuntaa tekemään sitovat sopimukset orkesterin esiintymisestä Sveitsissä 
Klubhaus-Konzerte -nimisessä sarjassa v:n 1960 lokakuussa sekä myös konsertin 
solistin, oopperalaulaja Kim Borgin kanssa. Sittemmin merkittiin tiedoksi opetus-
ministeriön ilmoitus 1 mmk:n suuruisen avustuksen myöntämisestä mainittua kon-
serttimatkaa varten. Musiikkilautakuntaa kehotettiin hyvissä ajoin ilmoittamaan 
kaupunginhallitukselle ministeriön vaatimat selvitykset. Kaupunginhallitus päätti 
myöhemmin hyväksyä Kar-air Oy:n tekemän tarjouksen kaupunginorkesterin 
ja soittimien kuljettamisesta 25. 10. 1960 Helsingistä Zürichiin lentoteitse maakulje-
tuksineen Helsingissä ja Zürichissä sitovaan hintaan 2.2 86 mmk. Musiikkilau-
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takuntaa kehotettiin sopimaan yksityiskohdista lentoyhtiön kanssa (8. 10. 2 609 
§, 22. 10. 2 763 §, 5. 11. 2 885 §, 17. 12. 3 378 §). 

Kanpunginorkesterin 75-vnotisjuhlan johdosta toimeenpannun sävellyskilpailun 
tulos merkittiin tiedoksi (8. 1. 136 §). 

Kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 257) tekemän päätöksen mukaisesti päätet-
tiin sävellyskilpailun voittajille jakaa v:n 1958 talousarvion kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista seuraavat palkinnot: 200 000 mk sekä Nils-Eric Fougstedtil-
le että Lauri Saikkolalle ja 100 000 mk Osmo Lindemannille ja Kalervo Tuukkaselle. 
Mainitun sävellyskilpailun arvostelulautakunnan jäsenille: professoreille Leo Fun-
tekille, Tauno Hannikaiselle ja Eino Linnalalle sekä filosofian maistereille Veikko 
Helasvuolle ja Matti Rautiolle saatiin kullekin suorittaa 40 000 mk:n suuruinen palk-
kio osallistumisesta kaikkiin arvostelulautakunnan kokouksiin (khn jsto 3. 1. 5 019§). 

Kaupunginhallitus päätti valita konserttitaloneuvottelukuntaan edesmenneen 
kaup.* arkkit. Lauri Pajamiehen tilalle jäseneksi vt. kaup. arkkit. Erkki Koiso-
Kanttilan. Samalla kaupunginhallitus päätti siihen nähden, että neuvottelukunta 
ilmoituksensa mukaan tulee selvittelemään pääkaupungin orkesteriolojen uudel-
leenjärjestelyä koskevaa kysymystä ja tällöin ottamaan huomioon musiikkilauta-
kunnan esityksessä mainitut näkökohdat, ettei lautakunnan esitys erillisenä antanut 
aihetta enempiin toimenpiteisiin (30. 12. 3 461 §). 

Sulasolin 9 300 mk:n suuruinen lasku yhteislaulutilaisuuden järjestämisestä 
Soutustadionilla 13. 6. saatiin maksaa kertomusvuoden vastaavalta tililtä (khn jsto 
16. 6. 5 984 §). 

Kaupunginorkesterista päätettiin luovuttaa n. 30—35 jäsentä korvauksetta Sy-
däntautiliiton käyttöön ns. sydänsunnuntain valtakunnallista pääjuhlaa varten-
1. 2. Myöhemmin kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan 128 100 mk 
mainitusta tilaisuudesta aiheutuneiden orkesterin johtajan ja jäsenten sekä vahti-
mestarien palkkioiden sekä soittimien kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten 
suorittamista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa musiikkilautakun-
taa harkitsemaan kaupunginorkesterin järjestyssäännön muuttamista siten, että 
kaupunginorkesterin jäsenet olisivat velvolliset osallistumaan myös niihin hyvän-
tekeväisyystilaisuuksiin, joihin kaupunginhallitus katsoo orkesterin tai sen osan luo-
vuttamisen korvauksetta kohtuulliseksi. Orkesterin jäsenille tällöin mahdollisesti 
suoritettaviin korvauksiin ei maksettaisi sunnuntaityö- ym. lisiä (15. 1. 207 §, 22. 1. 
302 §). 

Edelleen päätettiin kaupunginorkesteri luovuttaa korvauksetta Sibelius-viikon 
säätiön käyttöön konsertteja varten aikana 1.—17. 6. (28. 5. 1 591 §, khn jsto 26. 5. 
5 855 §). 

Kaupunginteatteri. Rakennusvirastoa kehotettiin suorittamaan teatterinjoht. 
Sakari Puuruselle 8 840 mk neljästä välillä Tampere—Helsinki—Tampere tehdystä 
matkasta. Lasku saatiin suorittaa v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Uusi teatteritalo; suun-
nittelutöiden suorittaminen (khn jsto 30.6. 6 066 §). 

Sivistystoimen pääluokkaan kuuluvien avustusten myöntämisperusteet. Kaupungin-
hallitus päätti, että vastaisuudessa sen talousarvioehdotuksissa mahdollisuuksien 
mukaan otettaisiin huomioon eräiden teattereiden, orkestereiden ja musiikkijär-
jestojen avustus määrärahojen vastaisia myöntämisperusteita tutkimaan asetetun 
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komitean ja musiikkilautakunnan esittämät suuntaviivat siten, että avustusmää-
riä ehdotettaessa kiinnitettäisiin ensi sijassa huomiota avustusta anovien laitosten 
ja yhteisöjen taiteelliseen tasoon ja niiden yleiseen merkitykseen kaupungin mu-
siikki- ja teatteri harrastusten ylläpitäjänä ja edistäjänä (21. 5. 1 487 §). 

Avustuksia myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista seuraa-
vsti: 50 000 mk Sibelius-Akatemian oppilaskunta -nimiselle yhdistykselle poh-
joismaisten musiikkipäivien järjestämistä varten kertomusvuonna (5. 3. 811 §); 
20 000 mk Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistyksen kuorolle Vox Urbanalle osallis-
tumista varten Hämeenlinnassa 13.—14. 6. järjestettäviin laulu- ja soittojuhliin 
(19. 3. 953 §); 20 000 mk Helsingin Työväen Lapsilaulajat -nimiselle yhdistykselle 
osallistumista varten Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin musiikki-
juhliin Karkkilassa (18. 6. 1 812 §). 

Yleisjaosto päätti kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 240) tekemän päätöksen 
mukaisesti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan Helsingin Kummikuntaneuvos-
tolle Helsingin ja Tukholman välisten kulttuurikilpailujen järjestämisestä aiheu-
tuneen tappion peittämiseen 120000 mk v:n 1958 talousarvioon kuuluvista kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 3. 1. 5 020 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1960 talousarvioehdotukseensa 
300 000 mk:n suuruisen avustuksen Munkkiniemen Musiikkiyhdistykselle pianon 
hankkimista varten (4. 6. 1 675 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:lta 1958 kertyneet korkovarat, 499 700 mk, päätet-
tiin jakaa seuraavasti: Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimikunta 166 565 mk, 
Suomen Taideakatemia 166 565 mk, Suomen Kirjailijaliitto 83 285 mk ja Finlands 
Svenska Författarförening 83 285 mk (16. 4. 1 159 §, 4. 6. 1 653 §, 25. 6. 1 853 §). 

Taide- ja kirjallisuusafturahoj en jakotoimikunta 

Toimikunnan jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti Suomen Säveltäjät -nimi-
sen yhdistyksen esityksestä valita prof. Eino Linnalan varajäseneksi ko. toimikun-
taan edesmenneen prof. Aarre Merikannon tilalle v:n 1960 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi (19. 2. 646 §). 

Sanomalehdissä 26. 2. julkaistusta toimikunnan ilmoituksesta aiheutunut lasku, 
43 338 mk, päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn 
jsto 21. 4. 5 689 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 

Jäsenien vaali. Kaupunginhallitus päätti valita kertomusvuodeksi kuvaamataide-
toimikunnan puheenjohtajaksi vt Arno Tuurnan ja jäseniksi vtt Janne Hakulisen 
ja Christoffer Schildtin sekä varalle vtt Konsti Järnefeltin ja Hellä Meltin sekä toi-
mitsija Aune Semen. Suomen Taiteilijaseura oli kehotuksesta valinnut edustajikseen 
taidegraafikko Erkki Kuloveden, taidemaalari Olli Miettisen ja kuvanveistäjä Armas 
Tirrosen sekä varalle taidegraafikko Ina Collianderin, kuvanveistäjä Johan Finnen 
ja taidemaalari Ilmari Vuoren. Sittemmin päätettiin vt Veikko Loppi valita vara-
jäseneksi kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi edesmenneen vt Järne-
feltin tilalle (15. 1. 201 §, 12. 2. 552 §, 20. 8. 2 093 §). 
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Kuvaamataidetoimikunnan sihteerille, varat. Martti Hämesalolle päätettiin 
suorittaa 65 000 mk:n palkkio erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista 
Valiokunta- ja komiteamenot sihteerin tehtävien hoitamisesta kertomusvuoden I 
vuosipuoliskon aikana (khn jsto 23. 6. 6 030 §). 

Taideteosten hankkiminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 250 000 mk Robert Kajanusta kuvaavan marmoriveistoksen ostamista 
varten taiteilija Hilda Maria Flodinin kuolinpesältä. Veistos luovutettiin musiikki-
lautakunnalle (28. 5. 1 555 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 400 000 mk taideteosten hankkimista varten huoltolaitosten johto-
kunnan alaisiin huoltolaitoksiin (8. 1. 146 §, 22. 1. 313 §). 

V:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Talorakennukset kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 400 000 mk taidekil-
pailun toimeenpanemiseksi seinämaalauksen hankkimista varten suomenkielisen 
työväenopistotalon toisen kerroksen aulaan kuvaamat aidetoimikunnan esittämällä 
tavalla. Sittemmin merkittiin tiedoksi toimikunnan ilmoitus taidekilpailun tulok-
sesta ja samalla annettiin rakennusviraston tehtäväksi teoksen maalaamista koske-
van lopullisen sopimuksen tekeminen taiteilija Sam Vannin kanssa. Teoksen maalaa-
misesta aiheutuvat, enintään 634 000 mk:n suuruiset kustannukset saatiin suorittaa 
kertomusvuoden vastaavalta tililtä (8. 1. 135 §, 18. 6. 1 773 §). 

V:n 1958 talousarvion em. tililtä myönnettiin vielä 1.8 mmk taiteilija Gunnai 
Finnen pronssiin valetun ja patinoidun veistoksen »Pyhä Yrjänä ja lohikäärme» osta-
mista varten. Rakennusvirastoa kehotettiin huolehtimaan veistoksen pystyttämi-
sestä ruotsinkielisen työväenopistotalon ja Museokadun väliselle alueelle kiinteistö-
lautakunnan määrättävään paikkaan (2. 7. 1 894 §, khn jsto 20. 10. 6 611 §). 

Kertomusvuoden vastaavalta tililtä myönnettiin 400 000 mk lisäpalkkion suorit-
tamista varten kuvanveistäjä Kai Noramiehelle Mäkelän kansakoulun edustalle 
pystytetystä veistoksesta (17. 12. 3 345 §, v:n 1958 kert. s. 258 §). 

V:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkan 
tililtä taideteosten hankkiminen kaupungin julkisten rakennusten kaunistamiseen 
myönnettiin 30 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Mäkelän kansa-
koulun pihalle tulevan veistoksen aluslaattaa ja veistoksen pystyttämistä varten 
(khn jsto 24. 11. 6 857 §). 

Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitukset suorittamistaan taide-
teosten ostoista. Yleisjaosto päätti jakaa ne eri laitoksiin ja virastoihin, joiden oli 
merkittävä taideteokset irtaimistoluetteloonsa (khn jsto 18. 8. 6 263 §, 29. 9. 6 482 §). 

Em. määrärahoista saatiin lisäksi suorittaa 81 078 mk kuvaamataidetoimikunnan 
sanomalehdissä julkaisemien ilmoitusten maksamista varten. Erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista määrärahoista Taideteosten ostot myönnettiin vielä 42 387mk 
samaa tarkoitusta varten. Samalla yleisjaosto päätti kehottaa kuvaamataidetoimi-
kuntaa vastaisuudessa kirjeellä ilmoittamaan niille henkilöille, joiden teoksia toimi-
kunta oli lunastanut. Sanomalehdissä saataisiin vain ilmoittaa, mistä ja milloin niiden 
henkilöiden, jotka eivät olleet saaneet ko. kirjettä, oli noudettava lunastamatta 
jääneet teoksensa (15.1. 201 §, khn jsto 21.4. 5 690 §,21.7. 6 127 § ,29.9 .6 481 §, 
20. 10. 6 612 §). 
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