
2. Kaupunginhalli tus 

lautakuntaa kehotettiin suorittamaan kilpailusta aiheutuvat kustannukset käytettä-
vissään olevista määrärahoista siinä määrin kun se on mahdollista ja tekemään kau-
punginhallitukselle eri esitys mahdollisesti tarvittavasta lisämäärärahasta sen 
jälkeen, kun kaupungin v:n 1961 talousarvio on vahvistettu (8. 12. 3 279 §). 

Kioskimyynnin järjestäminen eräissä nuorisokahviloissa. Kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa nuorisotyölautakunnan antamaan talossa Hiihtäjäntie 1 Hertto-
niemessä sijaitsevan nuorisokahvilan kioskinpito-oikeudet Helsingin Osuuskaupalle, 
Pohjois-Haagan nuorisokahvilan kioskinpito-oikeudet Pohjois-Haagan kerhokes-
kuksen hoitajalle ja Lauttasaaren nuorisokahvilan kioskinpito-oikeudet ko. nuoriso-
kahvilan isännälle esittämillänsä ehdoilla (29. 9. 2 541 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Sota-
invalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit -nimiselle yhdistykselle 450 000 mk:n 
ylimääräinen avustus Helsingissä 3.—4. 6. järjestettävän Sotainvalidien Veljesliiton 
20-vuotisjuhlakokouksen aiheuttamien kustannusten peittämistä varten (28. 4. 
1 209 §). 

Polttoainepäällikön toimisto 

Toimisto. Valtioneuvosto oli 8. 5. 1958 kumonnut päätöksensä, jolla kaupunki 
oli velvoitettu asettamaan polttoainepäällikkö ja hänen varamiehensä. Tämän joh-
dosta kaupunginhallitus päätti peruuttaen polttoainepäällikön ja hänen varamie-
hensä määräämistä koskevan päätöksensä, että polttoainepäällikön toimisto lopete-
taan 1. 4. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston metsäosas-
toa mahdollisuuksiensa mukaan pitämään polttoainetarpeen talokohtaisen kortiston 
ajan tasalla (25. 2. 609 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakouluasetuksen muuttaminen. Kaupunginhallitus päätt i tehdä Suomen 
Kaupunkiliitolle esityksen, että se ryhtyisi toimenpiteisiin kansakouluasetuksen 
60 §:n 3 momentin 14) kohdan muuttamiseksi seuraavaan muotoon: »kansakoulun 
johtokunnan tulee 

14) päättää opetusharjoittelijain ottamisesta kouluun sekä ottaa ja erottaa 
koulun palvelusväki, mikäli kansakoulun ohjesäännössä ei ole toisin määrätty.» 
(27. 5. 1 541 §). 

Kansakoulun ohjesääntöehdotuksen laatimistyö päätettiin antaa suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan sihteerille Kalevi Jääskeläiselle, joka oikeutettiin tar-
vittaessa kuulemaan asiantuntijoita. Työn päättymisen jälkeen oli palkkiolaskelma 
virka-ajan ulkopuolella suoritettua työtä koskevine tuntikirjöineen lähetettävä 
yleis jaostolle (13.4. 1 112 §). 

Lastensuojelulautakunnan alaisten koulujen valtionavut. Kouluhallituksen hylät-
tyä kaupunginhallituksen anomuksen valtionavun myöntämisestä Lemmilän vas-
taanottokodin, Metsäkummun hoitokodin ja Toivolan oppilaskodin kouluja varten 
kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimistoa valittamaan ko. päätöksestä. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokuntaa kehotettiin yhdessä lastensuojelulautakunnan 
kanssa harkitsemaan mahdollisuuksia kansakoulujen ohjesäännön muuttamiseksi 
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2. Kaupunginhallitus-

siten, että em. laitosten koulut tulisivat kuulumaan kansakoululaitoksen alaisuuteen 
tai muita mahdollisia toimenpiteitä lastensuojelulautakunnan alaisten koulujen toi-
minnan järjestämiseksi siten, että niitä varten voitaisiin saada kansakoululainsää-
dännössä edellytetty valtionavustus (7. 7. 1 925 §, 29. 12. 3 430 §). 

Kansakoulunopettajien palkkaus. Merkittiin, että jäsen Loppi oli kaupunginhalli-
tukselle jättämässään kirjelmässä esittänyt, että kaupunginhallitus viipymättä ryh-
tyisi toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston v. 1958 ja 1959 (ks. s. 9, 12) tekemien pää-
tösten mukaisten yleisten palkankorotusten suorittamiseksi kaupungin virkasäännön 
alaisille, aikaisemmat palkkausoikeutensa säilyttäneille kansakoulunopettajille (24.3 
914 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen anomuksesta kaupunginhallitus sittemmin mää-
räsi, että niiden kansakoulunopettajien, jotka olivat laillisessa järjestyksessä valin-
neet ennen 1. 8. 1958 voimassa olleet palkkaus- ja eläkeoikeutensa, ylituntipalkkiot, 
tuntiopettajien tuntipalkkiot sekä koulunjohtajien palkkiot tarkistetaan takautu-
vasti siten kuin kaupunginvaltuuston viranhaltijain palkkojen tarkistuksia koskevat 
24. 9. 1958, 25. 3. 1959 ja 11. 5. 1960 (ks. s. 9, 12, 8) tekemät päätökset edellyttävät. 
Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia kehotettiin teke-
mään erillinen esitys mainittujen palkkioiden maksamiseen tarvittavista määrä-
rahoista (13. 9. 2 365 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa palkkalautakuntaa kiireesti selvittä-
mään kysymyksen kansakoulunopettajien palkkauksen ja eläkkeiden mahdollisesta 
tarkistamisesta sekä antamaan siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle (15. 12. 
3 371 §). 

Kansakoulujen henkilökunnan ylimääräisten palkkioiden korottaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti oikeuttaa kansakoulujen vahtimestarit ja siivoojat sekä talonmies-
lämmittäjät 1. 4. lukien laskuttamaan siitä ylityöstä, jonka he arki-iltoina klo 18 
jälkeen ja pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten ym. toiminnan vuoksi tekemään, seu-
raavasti: 

1) Vahtimestarit 220 mk tunnilta yhden, 260 mk tunnilta kahden, 310 mk tun-
nilta kolmen ja 385 mk tunnilta neljän opinto-, harjoitus- tai kokousryhmän kokoon-
tuessa samanaikaisesti eri huoneissa, koulun omat toimintaryhmät jaossa mukaan 
lukien. Mikäli opinto-, harjoitus- tai kokousryhmiä on samanaikaisesti useampia 
kuin neljä, saadaan neljältä ryhmältä yhteisesti laskutettavaa 385 mk:n tuntikor-
vausta korottaa 50 mk:lla tunnilta jokaista neljän ylittävää ryhmää kohti. Jälkeen 
kello 21.30 tapahtuvasta toiminnasta maksetaan palkkiot 50 %:lla korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneistot jakaantuvat siten, ettei yksi henkilö 
voi valvontaa hoitaa, voidaan toiseksi valvojaksi määrätä koulun johtajan ja talou-
denhoitajan hyväksymä henkilö sekä laskutus jakaa hänen ja vahtimestarin kesken 
siten, että kumpikin laskuttaa valvomiensa ryhmien osalta erillisesti eo. taksan 
mukaisesti. 

2) Siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 235 mk voimisteluker-
ralta, veistosalin siivouksesta 205 mk sekä luokka- tai muun siihen verrattavan huo-
neen siivouksesta 105 mk kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen johdosta 
suoritetaan. 

3) Lauantai-iltoina tai sunnuntaina järjestettävistä tilaisuuksista suoritetaan 
em. palkkiot 100 %:lla korotettuina, ei kuitenkaan koulun opettajan valvonnassa 
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2. Kaupunginhallitus-

toimivien kerhojen ja toimintaryhmien osalta, ellei koulun johtajan harkinnan mu-
kaan erikoista syytä siihen ole. 

4) Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä suurista juhlista suoritetaan korvauk-
set koulun johtajan hyväksymän sopimuksen mukaan. 

5) Voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat lämmintä vettä, on maksettava sen 
valmistamisesta koulujen talonmies-lämmittäjille sinä aikana vuotta, jona kouluilla 
ei ole avustavia talonmies-lämmittäjiä, 260 mk käyttökerralta, jos vettä käyt tää 
samana iltana yksi ryhmä, 215 mk ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä on 
kaksi ja 175 mk ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä on samana iltana kolme 
tai sitä useampia. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokuntia huomauttamaan kansakoulujen henkilökunnalle samoin 
kuin koulujen huonetilojen käyttäjille siitä, että mainituista palkkioista on toimitet-
tava lainmukaiset veronpidätykset (17. 3. 839 §). 

Uuden tarkkailuluokan perustaminen. Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
24. 5. antanut kaupungille luvan yhden uuden tarkkailuluokan perustamiseen 1. 8. 
lukien (25.8. 2 214 §). 

Aivovauriolasten erityisluokan perustaminen. Merkittiin tiedoksi, että kouluhalli-
tus oli 9. 8. antanut kaupungille luvan yhden aivovauriolasten erityisluokan ja yhden 
erityisopettajan viran perustamiseen kertomusvuoden syyslukukauden alusta 
lukien (25. 8. 2 213 §). 

Apukoulu. Kouluhallitukselle päätettiin esittää, että kansakoulun apukoulun 
I—VI luokkia varten vahvistettaisiin työaineiden hankintahinta oppilasta ja vuosi-
viikkotuntia kohden ottamalla huomioon, että apukoulussa on käytännöllisiä aineita 
enemmän kuin varsinaisessa kansakoulussa (28. 4. 1 222 §). 

Kansakoulujen kouluruokailu. Kaupunginhallitus oli v. 1958 kehottanut suomen-
kielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia tutkituttamaan kouluruokai-
lun järjestämistä taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Suoritetuissa tarkastuksissa 
oli todettu, että koulujen ruoanjakelu oli hygieenisesti hyväksyttävä, koulujen olo-
suhteisiin soveltuva ja taloudellinen. Kaupunginhallitus päätti, että kansakoulujen 
kouluruokailussa säilytetään entinen ruoanjakelutapa (18. 8. 2 138 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan jättämään suomenkielisten kansakoulujen veistokalus-
ton hoitajan viran vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi ja enintään 31.8. saakka sekä 
suorittamaan virkaa väliaikaisesti hoitamaan määrätylle veistokaluston hoitajalle 
Vilhelmi Viuhkoselle ajalta 1.2.—31.5. hänen virasta saamansa kokonaispalkan ja 
eläkkeen välisen erotuksen (21.1. 246 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 174 160 mk työ-
sopimussuhteessa olevan veistokaluston hoitajan palkkaamista varten avoinna ole-
vaan veistokalustonhoitajan virkaan ajaksi 1.9.—31.12. (khn jsto 31.5. 5 824 §). 

Muuttaen v. 1957 (ks. s. 219) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päät t i 
oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan 1.9. lukien 

16. palkkaluokan peruspalkan mukaisin palkkaeduin työsopimussuhteessa olevan 
kalustonhoitajan, jolta vaaditaan laitosmiehen pätevyys, 

määrätä, että mainitun kalustonhoitajan, joka on suomenkielisten kansakoulu-
jen taloudenhoitajan alainen, tulee hoitaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansa-
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koulujen metalli- ja luonnonopin työpajojen kaluston huolto- ja korjaustehtävät, 
lukuun ottamatta luonnonopin työpajojen puutyökalustoa, 

määrätä, että edellä sanotusta poiketen saadaan kuitenkin suuremmat ja eri-
koiskoneita vaativat korjaukset antaa ulkopuolisten liikkeiden tehtäväksi, 

määrätä, että kunkin mainituissa työpajoissa toimivan opettajan tulee huolehtia 
kaluston huolellisesta käytöstä ja säilytyksestä sekä niiden vähäisten tehtävien 
suorittamisesta, jotka on kaluston huolto- ja korjausohjeiden mukaan suoritettava 
kalustonhoitajan käyntien välillä, sekä valvoa kaupungin kansakoululaitoksen 
edustajana kalustonhoitajan työn tulosta ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista 
asianomaisen esimiehelle, 

kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa asiantuntijoita hyväkseen 
käyttäen laatimaan kaluston huolto- ja korjausohjeet, joissa on myös määritelty, 
mitkä näistä tehtävistä kuuluvat opettajille, 

kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa järjestämään metalli- ja 
luonnonopin opetukseen tarvittavan materiaalin hankinnan, säilytyksen ja käytön 
tapahtuvaksi samalla tavoin kuin veistoon tarvittavan materiaalin osalta on järjes-
tetty, 

oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan 1.9. lukien 
työsopimussuhteessa olevan veistokalustonhoitajan 15. palkkaluokan peruspalkan 
mukaisin palkkaeduin, 

määrätä, että kansakoulujen veistokalustonhoitajien, jotka ovat kansakoulujen 
taloudenhoitajien alaisia, tehtäviin kuuluu edelleen hoitaa kansakoulujen koko veis-
tokalusto mukaan luettuna myös luonnonopin työpajojen puutyökalusto, 

kehottaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia tarkista-
maan alaistensa veistokalustonhoitajien piirijaon, joka on uusittava aina kehityksen 
mukaan siten, että työmäärä jakautuu tasaisesti eri veistokalustonhoitajien kesken, 

määrätä, että uusien koulujen veistokaluston säilytyskaapistojen sisustustyöt 
annetaan joko ulkopuolisten suoritettavaksi tai eri korvausta vastaan veistokalus-
tonhoitajien tehtäväksi, mikäli viimeksi mainitut voivat ne suorittaa muun veisto-
kaluston hoidon siitä kärsimättä, 

kehottaa kansakoulujen johtokuntia tekemään, sitä mukaa kuin aikaisemmin 
perustetut veistokalustonhoitajan virat tulevat avoimiksi, esityksen niiden lakkaut-
tamisesta ja työsopimussuhteisen veistokalustonhoitajan palkkaamisesta lakkaute-
tun viran haltijan tilalle sekä 

kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa tekemään uuden erillisen 
esityksen edellä hyväksytyn järjestelyn aiheuttamasta määrärahojen tarpeesta 
kuluvana vuonna (7.4. 1 041 §, 9.6. 1 676 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kansliaan kuuden kuukauden ajaksi palkattavan 
12. palkkaluokan toimistoapulaisen palkan maksamista varten myönnettiin 222 210 
mk em. määrärahoista (31.3. 985 §, khn jsto 24.5. 5 785 §, 21.6. 5 968 §, 4.8. 6 169 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa suomenkielisten kansakoulujen kirjastosihtee-
rin palkkion, joka suoritetaan 9 kuukaudelta vuodessa, 1.1. lukien 21 935 mk:ksi 
kuukaudessa ja 1.9. lukien 22 600 mk:ksi kuukaudessa. Mainittu palkkio saatiin 
suorittaa suomenkielisten kansakoulujen määrärahoista Palkkiot (21.1. 244 §, 4.8. 
2 027 §). 
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Suomenkielisten kansakoulujen nuorisokerhotyön johtajan kuukausipalkka pää-
tettiin korottaa 3 625 mk:n suuruiseksi ja kerhoa kohti suoritettava kuukausipalkkio 
180 mk:n suuruiseksi 1.9. alkaen 9 kuukauden ajalta vuodessa. Korotetut palkkiot 
saatiin suorittaa em. määrärahoista (4.8. 2 029 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen Toivonliittojen toiminnanjohtajan palkkio pää-
tettiin 1.1. alkaen korottaa 15 015 mk:ksi kuukaudessa ja 15 465 mk:ksi kuukaudessa 
1.9. lukien ja samalla määrättiin, että palkkio saatiin maksaa vain 9 kuukaudelta 
(21.1. 245 §, 12.5. 1 377 §, 29.9. 2 545 §). 

Kansakoulujen elokuvatoiminnan johtajan palkkio päätettiin 1.1. lukien korottaa 
21 935 mk:ksi kuukaudessa, ja 1.9. lukien 22 600 mk:ksi kuukaudessa. Palkkiot, 
jotka maksettiin vain 9 kuukauden ajalta, saatiin suorittaa kansakoulujen määrä-
rahoista Opetusfilmiesitykset (21.1. 243 §, 4.8. 2 028 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ylittämään määrärahojaan Vapaaehtoinen kerhotyö enintään 126 720 mk:lla opetus-
velvollisuuteen kuuluvien täytetuntien järjestämiseksi laulunopettajille. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa johtokuntaa uudelleen tutkimaan mitä mahdolli-
suuksia olisi laulunopetuksen järjestämiseen kansakouluissa siten, ettei määrärahan 
ylittämiseen vastaisuudessa olisi aihetta (20.10. 2 762 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin kansak. opett. Helmi 
Lehtoselle suorittaa 40 000 mk:n korvaus Suomenlinnan kansakoulun uuteen koulu-
taloon muuttamisesta aiheutuneen ylimääräisen työn korvaamiseksi (khn jsto 5.12. 
6 916 §). 

Koska kaupunginhallituksen v. 1958 myöntämä 40 000 mk:n suuruinen määrä-
raha palkkion suorittamiseksi johtajaop. Evert Salakarille Snellmanin kansakoulun 
muutos- ja korjaustöiden yhteydessä suoritetusta suunnittelu- ym. ylimääräisen 
työn korvaamisesta oli palautettu kaupunginkassaan, yleisjaosto päätti myöntää 
uudelleen 40 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista ko. palkkion suorittamista varten (khn 
jsto 14.6. 5 912 §). 

Kansak.op. Rakel Kaijalainen, joka oli määrätty 1.8.1959 alkaen hoitamaan 
kansalaiskoulun yleisaineiden opettajan tehtäviä lukuvuonna 1959/60, oli anonut, 
että hänen palkastaan ei vähennettäisi 10 % epäpätevyyden takia, koska kansalais-
koulun opettajien valmistusta ei vielä ollut pysyvästi järjestetty eikä heidän päte-
vyysvaatimuksiaan lopullisesti määrätty. Hankittuaan suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan ja kaupunginlakimiehen lausunnon kaupunginhallitus oli 4.2. 
hylännyt ko. anomuksen. Opett. Kaijalainen oli hakenut kouluhallituksesta muu-
tosta mainittuun päätökseen. Kouluhallitus oli katsonut, että koska kansalais-
koulun opettajan tutkinnon suorittamista ei vielä ollut järjestetty kansakouluase-
tuksen edellyttämällä tavalla, oli opett. Kaijalainen ko. asetuksen 202 §:n vaatimat 
edellytykset täyttävänä henkilönä katsottava kansalaiskoulun opettajan virkaan 
kelpoiseksi, joten häneltä ei viranhaltijain palkkauksesta annetun lain 38 §:n mu-
kaan voitu vähentää palkkausta. Kouluhallitus oli kumonnut kaupunginhallituksen 
em. päätöksen ja palauttanut asian kaupunginhallitukselle. Asiamiestoimisto oli 
asian johdosta todennut, että kansalaiskoulun opettajan tutkinnon suorittaminen 
oli väliaikaisesti järjestetty 27.2. annetulla asetuksella ja olivat eräät opettajat jo 
suorittaneet mainitun tutkinnon, joten oli luonnollista, että pätevien ja epäpätevien 
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2. Kaupunginhalli tus-

opettajien palkkauksessa oli em. erotus. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asia-
miestoimistoa valittamaan kouluhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (4.2. 372 §, 3.3. 706 §, 27.5. 1 543 §). 

Lääninhallitukselle annettavissa lausunnoissaan kaupunginhallitus päätti esit-
tää, että kansak. opett. Lasse Vartion vaatimus jätettäisiin tutkittavaksi ottamatta. 
Asia koski samansuuruisen palkan maksamista sekä väliaikaisina että viransijaisina 
toimiville opettajille. Hakija oli katsonut joutuneensa kärsimään vääryyttä, koska 
hänelle ei ollut maksettu viransijaisuusajalta valtionpalkan ja kunnanpalkan välistä 
erotusta (31.3. 979 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
pitämään oppivelvollisten lasten luettelosta työn yksinkertaistamistoimenpiteiden 
yhteydessä vapautuneen 11. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen suomen-
kielisten kansakoulujen kanslian tehtävissä, 

velvoittaa oppivelvollisten lasten luettelon kodissakävijät pitämään työstään 
yksityiskohtaista tilastoa, josta ilmenisi paitsi kotikäyntitapausten myös suoritettu-
jen kotikäyntien lukumäärä, sekä 

kehottaa suomenkielisten kansakoulujen kansliaa, mikäli kodissakävijäin koti-
käynnit eivät anna heille riittävästi työtä, käyttämään heitä oppivelvollisten lasten 
luettelossa ja kansakoulujen kansliassa esiintyviin muihin tehtäviin (18.8. 2 137 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 15.12. 
pykälien 1189 ja 1190 kohdalla tekemät päätökset kaupunginhallitus päätti myöntää 
johtokunnalle luvan siihen, että kirjanp. Martta Soikkeli oikeutetaan hyväksymään 
suomenkielisten kansakoulujen laskut, jotka lankeavat maksettavaksi tai. hoit. 
Matti Paason ollessa sairauden, vuosiloman tahi muun syyn vuoksi poissa, kuin myös 
kuittaamaan arvopostin mainittuina aikoina ja kehottaa johtokunntaa muutta-
maan ko. pykälien kohdalla tekemänsä päätökset kaupunginhallituksen edellyttä-
mällä tavalla (22.12. 3 382 §). 

Eräät suomenkielisten kansakoulujen kanslian viranhaltijat oikeutettiin suoritta-
maan ylityötä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 27.9. 6 448 §). 

Kouluhallitukselta päätettiin anoa, että suomenkielisten kansakoulujen yhtey-
teen saataisiin perustaa kolmas aivovauriolasten erityisluokka 1.8. alkaen. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa sit-
ten, kun kouluhallituksen mahdollinen lupa olisi saatu, järjestämään opetuksen ko. 
luokalla tilapäisjärjestelyin, kunnes kaupunginvaltuusto olisi päättänyt asiasta 
(23.6. 1 795 §). 

Edelleen päätettiin kouluhallitukselta anoa, että suomenkielisiin kansakouluihin 
saataisiin perustaa yksi uusi tarkkailuluokka 1.8. alkaen (28.4. 1 221 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 437 083 mk kotiopetuksen järjestämistä varten viidelle sairaalle lapselle 
(31.3. 989 §, 8.9. 2 332 §, 22.9. 2459 §,29.9. 2 548 §, 10.11. 2 965 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ylittämään koulutarvikkeita varten merkittyä määrärahaa enintään 5 mmk:lla ja 
työainehankintoja varten merkittyä määrärahaa enintään 7 mmk:lla ja samalla 
huomauttaa johtokunnalle, että mainituissa hankinnoissa on pyrittävä mahdollisim-
man suureen säästäväisyyteen siitä huolimatta, että kouluhallitus on huomattavasti 
korottanut hankittavien tarvikkeiden sallittua kokonaishintaa (31.3. 987, 988 §). 

. 278 



2. Kaupunginhallitus-

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa kehotettiin järjestämään kouluissa 
tapahtuva vapaaehtoinen kerhotyö kertomusvuoden talousarviossa tarkoitukseen 
varattujen määrärahojen puitteissa (7.7. 1 936 §). 

Sen johdosta, että suomenkielisten kansakoulujen oppilasmäärä, joka v:n 1959 
syyslukukauden alussa oli 31 039 oppilasta ja kertomusvuoden syyslukukauden 
alussa 30 814 oppilasta, oli vähentynyt 225 oppilaalla, kun sen sijaan luokkien luku-
määrässä, joka vastaavasti oli 973 ja 975 luokkaa, oli samanaikaisesti tapahtunut 
kahden luokan lisäys, kaupunginhallitus päätti kehottaa johtokuntaa antamaan sel-
vityksensä siitä, mistä tällainen asiantila johtui (29.9. 2 508 §). Merkittiin tiedoksi 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan selvitys suomenkielisten kansakoulujen 
oppilasmäärästä ja luokkaluvusta. Eroavaisuus johtui johtokunnan ilmoituksen 
mukaan siitä, että kokonaisluokkaluku ei ole riippuvainen ainoastaan kokonais-
oppilasmäärästä vaan myös ko. luokkaryhmien oppilasmäärästä. Luokilla I—II ja 
VII—VIII oppilasmäärä oli lisääntynyt 910 oppilaalla, mikä aiheutti kokonaisluok-
kaluvun lisääntymisen (20.10. 2 760 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan itsenäis-
tämään Pajalahden kansakoulun 1.8. alkaen. Opetustoimen pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 8 890 mk koulun johtajan 
palkkaamista varten ajaksi 1.8.—31.12. (17.3. 845 §). 

Seuraavat kansakoulukiinteistöt päätettiin siirtää suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan hallintoon: Maunulan kansakoulun korttelissa n:o 28274 oleva 
tontti n:o 1, pääoma-arvo 29.4 mmk ja Vartiokylän kansakoulun tontti RN:o 
2917, pääoma-arvo 20.0 84 mmk 1.2. alkaen (3.3. 709 §); Keski-Kaarelan korttelissa 
n:o 33125 oleva tontti n:o 1, pääoma-arvo 26.9 6 mmk, 1.1.1961 alkaen (16.6. 1 733 §); 
Pitäjänmäen korttelin n:o 46123 tontti n:o 4, pääoma-arvoltaan 25.2 mmk ja Hert-
toniemen korttelin n:o 43201 tontti n:o 6, pääoma-arvoltaan 30.9 mmk (28.1. 314 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli suostunut kaupunginhallituksen v. 1959 
(ks. s. 297) tekemään ehdotukseen eräiden vuokrahuoneistojen käyttämisestä suo-
menkielisten kansakoulujen lisätiloina (13.4. 1 110 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan Fastig-
hetsaktiebolaget Alf -nimiseltä yhtiöltä vapaana olevan, 74 m2:n suuruisen huoneiston 
suomenkielisten kansakoulujen kanslian lisätiloiksi 1.8. alkaen 500 mk/m2/kk suu-
ruisesta vuokrasta (4.8. 2 039 §); Roihuvuoren Oppikouluyhdistykseltä Porolahden 
kansakoulun tarpeisiin 6 luokkahuonetta eteis- ja käytävätiloineen sekä ruokailu-
huoneen ja voimistelusalin käyttöoikeuksineen aluksi 1.9.1960—31.5.1961 väliseksi 
ajaksi ja muuten lautakunnan lausunnossa mainitulla ehdoilla (4.8. 2 040 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa jäljempänä mainituille kouluille seuraavat 
nimet: 

Etelä-Kaarelan syksyllä valmistuva koulu 
Läntisen Herttoniemen pohjoisosan koulu, 

kortteli n:o 43152 
Etelä-Haagan koulu, kortteli n:o 29006 
Ala-Malmille, Latokartanontien ja 

Länginpuron välille rakennettava koulu 

Kannelmäen kansakoulu 

Siilitien kansakoulu 
Kylänevan kansakoulu 

Ala-Malmin kansalaiskoulu 
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Pihlajamäen alueelle rakennettava koulu 
Roihuvuoren koulu, kortteli n:o 42213 
Pohjois-Haagan koulu, kortteli n:o 29103 

Pihlajamäen kansakoulu 
Roihuvuoren kansakoulu 
Huopalahden kansalaiskoulu 
(23.6. 1 788 §, 24.11. 3 135 §). 

Merkittiin tiedoksi kouluhallituksen ilmoitus kansakoulurakennusten rakenta-
mista varten myönnettävistä avustuksista ja kuoletuslainoista. Samalla kaupungin-
hallitus päätti anoa valtioneuvostolta, että Läntisen Herttoniemen kansakouluraken-
nusta varten myönnettäisiin avustuksena ja kuoletuslainana yleis jaoston vahvista-
mat 63 mmk ja 56.7 mmk (4.2. 380 §, khn jsto 9.2. 5 206 §). Kouluhallituksen sit-
temmin hylättyä kaupunginhallituksen em. anomuksen, kaupunginhallitus päätti 
tyytyä opetusministeriön päätökseen (28.4. 1 220 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti esittää kouluhallitukselle, että se hyväksyisi 
Länsi-Herttoniemen kansakoulun luonnospiirustukset ottaen huomioon hieman 
muuttuneen huoneohjelman (9.6. 1 684 §). Edelleen kaupunginhallitus päätti puo-
lestaan hyväksyä talorakennusosaston 11.6. laatimat, em. kansakoulun pääpiirus-
tukset n:o 1—6 ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan aloittamaan rakennustyöt 
viipymättä kouluhallituksen päätöstä odottamatta. Kaupunginvaltuustolle päätet-
tiin tehdä esitys mainittujen piirustusten lopullisesta hyväksymisestä (25.8. 2 218 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 726 032 mk suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan hallinnossa olevien kansakoulurakennusten 
pääpiirustusten laatimisesta aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten 
(22.12. 3 403 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Kaisaniemen 
kansakoulun peruskorjaustöiden 4.11. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—12 (15.18. 
3 368 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 589 000 mk Nuottapolun kansakoulun pihan Munkkipolun puoleisen 
sivun aitaamista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden 
lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin ko. aidan rakentamiseksi kertomusvuoden 
syyslukukauden alkuun mennessä (30.6. 1 847 §); 360 000 mk Munkkiniemen kansa-
koulun maalaushuoneen kunnostamiseksi kansalaiskoulun luonnonopillisen linjan 
työpajaksi (7.7. 1 937 §); 310 000 mk Aleksis Kiven kansakoulun öljylämmitys-
laitoksen saattamiseksi asetuksen mukaiseen kuntoon ja 278 190 mk koulun metalli-
työpajan muutostöiden loppuun suorittamista varten (4.8. 2 041 §, 18.2. 547 §); 
1.7 5 mmk Isokaaren kansakoulussa suoritettavia paloturvallisuustöitä varten (4.8. 
2 042 §, 25.8. 2 215 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 300 000 mk Malmin kansalaiskoulun metallityöpajassa sattuneen tuli-
palon vaurioiden korjaamista varten (31.3. 990 §) ja 4 mmk Lauttasaaren vanhan 
kansakoulun pihamaan kunnostamista varten (12.5. 1 368 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 700 000 mk suomenkielisten kansakoulujen 
juhlasalien uudesta varavalaistusjärjestelmästä aiheutuvien kustannusten suoritta-
miseen (11.2. 445 §). 
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Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1959 
talousarvion em. pääluokkaan uusia kansakoulurakennuksia varten merkitystä 
määrärahasta yhteensä 820 000 mk Oulunkylän uuden kansakoulun tontin aitaa-
miseen ja ääntä heijastavan taustarakennelman rakentamiseen koulun näyttä-
mölle (11.2. 434 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Käpylän kansakoulun lisärakennus yhdistetään 
pääkoulun osaksi ja että sanotun koulun apulaisjohtajan palkan maksaminen lope-
tetaan 31.7. (17.3. 844 §). 

Yleisjaosto päätti, että Eläintarhan kansakoulun opetuskeittiössä oleva kaasu-
uuni saatiin poistaa käytöstä sekä poistaa luetteloista ja romuttaa (khn jsto 5.4. 
5 503 §, 31.5. 5 822 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityk-
sen korttelin n:o 34124 tontilla n:o 1 olleen halkovajan purkamisesta (khn jsto 
17.5. 5 742 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston hankkimaan Aleksis Kiven kouluun 20 
Olivetti Diaspron -merkkistä kirjoituskonetta, tela 30 cm, 5 saman merkkistä ko-
netta, tela 35 cm ja yhden Banda-merkkisen spriimonistuskoneen. Koneiden hank-
kimiseen saatiin käyttää 805 800 mk suomenkielisten kansakoulujen kaluston han-
kintamäärärahoista (khn jsto 27.9. 6 446 §). 

Mäkelän kansalaiskoulun opettajille myönnettiin oikeus käyttää korvauksetta 
koulun puu- ja metallityösiökoneita kerran viikossa lukuvuonna 1960/61 muovin 
soveltuvuuden kokeilemiseksi raaka-aineena kansalaiskouluissa. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että kokeilusta aiheutuvat valvonta- ja siivouskustannukset sa-
moin kuin sähkön käytöstä aiheutuvat kustannukset saatiin suorittaa kaupungin 
varoista (29.9. 2 546 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 12 500 mk kahvitarjoilun järjestämistä varten Tehtaankadun kansa-
koulussa pidettävän piispantarkastustilaisuuden yhteydessä sekä 3 600 mk saman-
laisen tilaisuuden järjestämiseksi Suomenlinnan kansakoulussa (khn jsto 22.11. 
6 816 §, 18.10. 6 594 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitettyä, että oppilaiden retkeily-
avustuksia varten myönnettäisiin lisämääräraha, kaupunginhallitus päätti hyläten 
esityksen muilta osin, muuttaa Vapaita teatterilippuja ja retkeilyavustuksia varten 
merkityn määrärahan jakoa siten, että teatterilippuja varten varatusta määrä-
rahasta käytettäisiin 40 000 mk retkeily avustuksiin (31.3. 986 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 300 000 mk kansakoululaisten osanoton järjestämiseksi Porissa pidet-
täviin kansakoulun suurjuhliin (3.3. 707 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 78 000 mk liikunnanneuv. Heikki Järvelän 
käytettäväksi tilitystä vastaan kahden opettajan ja kymmenen oppilaan osallistu-
mista varten Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliiton Rovaniemellä järjestä-
mien talviurheilupäivien luistelu- ja mäenlaskukilpailuihin (khn jsto 2.2. 5 179 §, 
4.8. 6 171 §). 

Sen jälkeen kun Helsingin Opettajayhdistys oli ilmoittanut haluavansa lahjoittaa 
kaupungille kansakouluntarkastaja Aarne Huuskosen muotokuvan, kaupunginhalli-
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tus päätti kiitollisena ottaa vastaan lahjoituksen ja sijoittaa sen suomenkielisten 
kansakoulujen kansliaan (17. 3. 841 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kumpulan kasvitarhan paviljonkirakennuksesta varas-
tetut ja rikotut kaJustoesineet saatiin poistaa kalustoluettelosta (khn jsto 22. 11. 
6 818 §). 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ilmoitus 
Maunulan kansakoulussa 7. 12. tapahtuneesta murrosta (khn jsto 20. 12. 7 033 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle myönnettiin oikeus palkata ajaksi 
1.9.—31.12. työsopimussuhteessa oleva veistokalustonhoitaja (khn jsto 31.5. 
5 825 §, ks. suomenkieliset kansakoulut). 

Kirj.pit. Göta Ekholmille myönnettiin oikeus hyväksyä ruotsinkielisten kansa-
koulujen ne laskut, jotka lankeavat maksettavaksi tal.hoit. Henry Backmanin ollessa 
poissa sairauden, vuosiloman tai muun syyn takia, sekä kuitata laskut ja arvopos-
tin em. tapauksissa (22. 12. 3 414 §). 

Eräälle ruotsinkielisten kansakoulujen kanslian toimistoapulaiselle myönnettiin 
oikeus suorittaa kertomusvuoden aikana ylitöitä enintään 300 tuntia (khn jsto 11. 10. 
6 551 §). 

Vanhan järjestelmän valinneiden kansakoulunopettajien palkkojen suorittamista 
varten myönnettiin 5.5 mmk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista 
Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisiin palkkajärjestelyihin, kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi sekä 200 000 mk kansaneläke- ja lapsilisämaksuja sekä työttö-
myysvakuutusta varten merkitystä määrärahasta (khn jsto 11. 10. 6 544 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ylittämään oppilaiden työainehankintoja varten merkittyä määrärahaa 1 mmk:lla ja 
koulutarvikehankintoja varten merkittyä määrärahaa 500 000 mk:lla. Samalla kau-
punginhallitus päätti huomauttaa johtokunnalle, et tä työaine- ja koulutarvikehan-
kinnoissa on pyrittävä mahdollisimman suureen säästäväisyyteen siitä huolimatta, 
että kouluhallitus on huomattavasti korottanut hankittavien työaineiden sallittua 
kokonaishintaa (7. 4. 1 045, 1 046 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa kouluhallitukselta, että Brändö Svenska Sam-
skola -nimiseltä koululta vuokrattua huoneistoa saataisiin käyttää Kulosaaren ruot-
sinkielisen kansakoulun kouluhuoneistona toistaiseksi. Kouluhallitus oli sittemmin 
suostunut siihen, että huoneistoa saatiin käyttää mainittuun tarkoitukseen toistai-
seksi, kuitenkin kauintaan lukuvuoden 1965/66 loppuun saakka (16. 6. 1 737 §, 1.9. 
2 279 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle myönnettiin oikeus itsenäistää 
koulutalossa Snellmaninkatu 18 toimiva apukoulu. Samassa yhteydessä saatiin kou-
lun apulaisjohtajan toimi lopettaa ja palkata sitä varten johtaja 1. 8. alkaen (7. 4. 
1 044 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 79 090 mk erään sai-
raan oppilaan kotiopetuksen järjestämistä varten enintään kertomusvuoden kevät-
lukukauden loppuun sillä edellytyksellä, että opettajana toimii ruotsinkielisten kan-
sakoulujen tarkastajan hyväksymä henkilö (4. 2. 376 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus purkauttaa Annankadun ruot-
sinkielisen kansakoulun lämmittäjän asuinrakennus. Työ päätettiin tarjouksen pe-
rusteella antaa urakoitsija Niilo Suvion suoritettavaksi. Yleisten töiden pääluokkaan 
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kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 100 000 mk alueen 
kunnostamista ja aitaamista varten (20. 10. 2 758 §). 

Suomenkielisen työväenopiston taloudenhoitajan palkkio päätettiin 1. 9. alkaen 
korottaa 28 000 mk:aan kuukaudelta (10. 11. 2 962 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa jäljempänä mainitut työväenopistoissa mak-
settavat palkkiot 1.4. lukien seuraaviksi: opintopiiritunti 720 mk, korjaustunti 
515 mk, elo- ja varjokuvien näyttö 385 mk ja ilmoittautumisten vastaanottajat, jär-
jestysmies ja muut tilapäiset avustajat (4 t) 820 mk (24. 3. 902 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisen työväenopiston johtokunnan järjes-
tämään lukuvuoden 1960/61 aikana kokeilumielessä kolme tavoitteellista korkea-
koulunomaista luentopiiriä ja yhden keskikoulun tutkintoon tähtäävän opintopiirn 
opettajien ja luennoitsijain palkkioita varten varattuja määrärahoja käyttäen ja 
niitä ylittämättä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa johtokuntaa vahvista-
maan työväenopiston ohjesäännön 16 §:n perusteella lukukaudelta suoritettavat 
opintomaksut (20. 10. 2 761 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen johtokunnan 31. 3. tekemän päätöksen suomenkie-
lisen työväenopiston varsinaisen työkauden päättämisestä jo 13. 4. ja opetustoimin-
nan jatkamisesta supistetuissa puitteissa kaupunginhallitus päätti hyväksyä pää-
töksen täytäntöön pantavaksi (7. 4. 1 013 §, 5. 5. 1 306 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisen työväenopiston johtokunnan teke-
mään Oy. Yleisradion kanssa seuraavansisältöisen tarkistetun sopimuksen työväen-
opiston juhlasalin vuokraamisesta yhtiölle televisio- ja radiotarkoituksiin: 

»Vuokrasopimus 

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, jota alempana kutsutaan 
vuokranantajaksi ja Oy. Yleisradio Ab., jota alempana kutsutaan vuokralaiseksi, 
ovat sopineet työväenopistotalon juhlasalin ja näyttämön siihen liittyvine pukeutu-
mis- ja muine huonetiloineen vuokraamisesta Oy. Yleisradio Ab:lle televisio- ja 
radiotarkoituksiin seuraavilla ehdoilla: 

1. Vuokralaisella on edellä mainittujen huonetilojen vuokraukseen etuoikeus 
muihin vuokraajiin nähden, kuitenkin sillä edellytyksellä, että vuokralainen on vii-
meistään 3 viikkoa ennen esitys- tai vuokrauspäivää siitä vuokranantajalle ilmoitta-
nut. Erikoistapauksissa tapahtuvista vuokrauksista sovitaan kulloinkin erikseen. 
Vuokrauksissa on huomiota erityisesti kiinnitettävä siihen, ettei häiriötä aiheuteta 
opiston toiminnalle. 

Vuokranantaja pidättää itsellensä oikeuden erikoistilaisuuksia varten varata ja 
vuokrata sanotut huonetilat muille vuokraajille ilmoittamalla siitä vuokralaiselle 
vähintään kaksi kuukautta ennen vuokrauspäivää. 

2. Ns. yleisötilaisuuksista vuokralainen suorittaa juhlasalin vuokrana 20 000 
markkaa, johon määrään sisältyy korvaus salin ja näyttämön siihen liittyvine tiloi-
neen käyttämisestä esitystä sekä harjoituksia varten, paitsi esityspäivänä myös sitä 
edeltäneenä päivänä. 

Tilaisuuksista, jotka eivät ole tarkoitetut yleisöä varten, vuokralainen suorittaa 
vuokrana 14 000 markkaa, johon määrään niinikään sisältyy korvaus em. huone-
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tilojen käyttämisestä esitystä sekä harjoituksia varten, paitsi esityspäivänä myös 
sitä edeltäneenä päivänä. 

Jos vuokralainen käyttää salia muulloin kuin esityksiinsä ja sitä edeltäviin har-
joituksiin, suoritetaan näistä ns. kylmistä harjoituksista vuokrana 500 markan tunti-
korvaus. 

Yllämainittuihin vuokramaksuihin sisältyy korvaus valaistuslaitteiden käyttöä 
ja juhlasalin ym. huonetilojen valaistusta varten tarvit tavan sähkövirran kulutuk-
sesta sekä sanottujen huonetilojen siivouksesta. 

3. Ns. yleisötilaisuuksissa suoritettavana päällysvaatteiden säilytysmaksuna 
sisällytetään pääsylippujen hintaan 20 markkaa henkilöltä ja tällä tavoin kertyneet 
varat tilitetään vuokranantajalle. 

4. Edellä olevissa kohdissa mainitut vuokra- ja muut maksut on suoritettava 
kuukausittain jälkikäteen Helsingin kaupungin rahatoimistoon vuokranantajan 
tilille. 

5. Vuokralainen sitoutuu käyttämään ensisijaisesti vuokranantajan esittämiä 
henkilöitä varsinaisen henkilökuntansa lisäksi tarvittavina työntekijöinä (järjestys-
miehinä, näyttämö- ja valaistuslaitteiden hoitajina sekä pääsylippujen myyjinä) 
sekä vastaamaan näiden työntekijöiden palkkauksesta ja tapaturma- ym. sosiaali-
kustannuksista. 

6. TV-lähetyksiin tarvittavaa sähkövirtaa varten asennetaan opistotaloon erilli-
nen sähkömittari, jonka asentamisesta ja virran kulutuksesta vuokralainen tekee 
erillisen sopimuksen Helsingin kaupungin sähkölaitoksen kanssa. 

7. Vuokralainen vastaa flyygelin virityksestä ja suorittaa siitä aiheutuvat kus-
tannukset. 

8. Työväenopiston vahtimestarille mahdollisesti maksettavista korvauksista 
vastaa vuokranantaja. 

9. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan sen mahdollisen vahingon, mikä juhlasalia 
ja näyttämöä sekä niihin liittyviä huonetiloja ja laitteita vuokralaisen tarkoituksiin 
käytettäessä saattaa kohdata opiston irtainta tai kiinteätä omaisuutta. 

10. Vuokrasopimus on voimassa tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien 
kuluvan vuoden loppuun, minkä jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä 
kummankaan sopijapuolen puolelta irtisanota viimeistään 3 kuukautta ennen vuok-
ra-ajan päättymistä.» (11. 2. 446 §). 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan hallintoon päätettiin siirtää Tarvon 
kesäkodin rakennukset n:o 1—4 sekä n. 6 700 m2 Munkkiniemen kylän tilasta RN:o 
l1172 (19.5. 1 448 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus suorittaa suomenkielisen työ-
väenopiston johtokunnan esittämät lisä- ja muutostyöt käyttäen tarkoitukseen työ-
väenopiston uudisrakennus- ja perusparannusluontoisia töitä varten talousarvioon 
merkittyjä määrärahoja (30. 6. 1 867 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää suomenkieliselle työväenopistolle tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan tilille Taideteosten hankkiminen kaupungin jul-
kisten rakennusten kaunistamiseen merkitystä siirtomäärärahasta 180 630 mk opis-
ton seinämaalauksen taustan tekemistä varten (khn jsto 9. 2. 5 192 §). 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ruotsinkieli-
sen työväenopiston johtokunnan maksamaan työväenopiston jäljempänä mainituille 
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palkkiovirkojen haltijoille 1. 4. lukien seuraavat kuukausipalkkiot: kirjastonhoitaja 
21 100 mk, vahtimestari 29 700 mk/9 kk, vahtimestari 19 800 mk/12 kk. Sittemmin 
korotettiin palkkiot 1. 9. lukien seuraaviksi: taloudenhoitaja 19 570 mk/12 kk, toi-
mistoapulainen 35 895 mk/9 kk, kirjastonhoitaja 21 730 mk/9 kk, vahtimestari 
20 395 mk/12 kk, vahtimestari 30 590 mk/9 kk (24. 3. 903 §, 10. 11. 2 963 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston talonmies-lämmittäjä-vahtimestari Helmer Con-
tines oli anonut, että hänelle jälkeenpäin ilmoitettu virka-asunnon luontoisetuvas-
tike ajalta 1. 9. 1958—30. 9. 1959, eli yhteensä 155 415 mk, jätettäisiin perimättä. 
Yleis jaosto päätti vapauttaa asianomaisen suorittamasta mainittua luontoisetuvas-
tiketta 120 000 mk:n ylittävältä osalta sillä ehdolla, että hän suorittaisi ko. määrän 
v:n 1961 kuluessa 10 000 mk:n kuukausimaksuin (khn jsto 5. 12. 6 917 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston voimistelusali päätettiin vahvistettua vuokra-ja 
siivouskorvausta vastaan vuokrata Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun käyttöön 
oppilaiden voimistelua varten 16 tunniksi viikossa klo 8—12 väliseksi ajaksi kaikkina 
muina viikonpäivinä, paitsi lauantaisin lukuvuoden 1960/61 aikana, ei kuitenkaan 
toukokuussa (4. 8. 2 045 §). 

Asiamiestoimiston tp. lainopp. avust. Bengt Broms valtuutettiin neuvottelemaan 
Tukholmassa ruotsinkielisen työväenopistotalon julkisivulevyt toimittaneen Oy. 
Tehotalous -nimisen yhtiön toimitusjohtajan Väinö Palmeen kanssa (khn jsto 4. 8. 
<6 162 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan hallintoon päätettiin siirtää Tarvon 
kesäkotirakennukset n:o 5—7 sekä n. 2 000 m2 Munkkiniemen kylän tilasta RN:o 
l1172 (19. 5. 1 448 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston pihassa oleva Gunnar Finnen pronssiveistos 
»Pyhä Yrjänä ja lohikäärme» päätettiin lainata Suomen Kuvanveistäjäliiton Taide-
hallissa järjestettävään näyttelyyn. Veistos lainattiin sillä ehdolla, että yhdistys 
vakuuttaa veistoksen 1.8 mmk:n määrästä ja toimittaa kaupunginkansliaan todis-
tuksen vakuutuksen ottamisesta ennen kuin veistos luovutetaan yhdistyksen käyt-
töön (khn jsto 4. 10. 6 483 §). 

Ammattiopetuslaitokset. Kaupunginhallitus päätti pyytää kauppa- ja teollisuus-
ministeriöltä, että ammattiopetuslaitosten ohjesäännön voimassaoloaikaa jatkettai-
siin 1.8. alkaen toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun ministeriön 
23. 12. 1959 vahvistamin muutoksin. Ministeriö oli sittemmin suostunut kaupun-
ginhallituksen ehdotukseen (7. 1.71 §, 12. 5. 1 376 §, 2. 6. 1 585 §). Ammattiopetus-
laitosten johtokunnan puheenjohtaja oikeutettiin siihen saakka, kunnes ammatti-
opetuslaitosten uusi ohjesääntö tulee voimaan, kutsumaan johtokunnan kokouksiin 
myös ammattiopetuslaitosten taloudenhoitaja, milloin se on tarpeellista (24. 3. 
905 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa hankintatoimistoa huolehtimaan ammattiopetuslai-
tosten toimistoon 1. 11. alkaen perustettavan ylitarkastajan ja tarkastajan virko-
jen julistamisesta haettavaksi erillisellä kuulutuksella, hakuaika 30 päivää (khn 
jsto 13.9. 6 367 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöhemmin, että em. ylitarkastajan virka julistettai-
siin uudelleen haettavaksi, hakuaika 30 päivää, siten että virkaa aikaisemmin hake-
neet otettaisiin huomioon ilman uut ta hakemusta (22. 12. 3 407 §). 
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Dipl.ins. Erkki Stenij määrättiin hoitamaan 27. 10. alkaen väliaikaisesti am-
mattiopetuslaitosten tarkastajan virkaa ja kaupunginvaltuuston 7. 9. sen tilalle 
perustamaa ylitarkastajan virkaa siihen saakka, kunnes ko. virka vakinaisesti täy-
tettäisiin, kuitenkin kauintaan v:n 1961 helmikuun loppuun (27. 10. 2 822 §, 22. 12. 
3 413 §). 

Ammattiopetuslaitosten tarkastajan virkaan valittiin maat. ja metsät, kand. 
Terttu Lyytikkä tavanomaisilla ehdoilla (24. 11. 3 134 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä valtiot.maist. Raimo Kaarlehdon siirtymään 
sairaalaviraston osastosihteerin virasta ammattioppilaitosten talouspäällikön vir-
kaan, mihin hänet oli valittu 1.2. 1961 alkaen sekä oikeuttaa sairaalalautakunnan 
siinä tapauksessa, että lautakunnan valitsema uusi tp. osastosihteeri ottaisi viran 
vastaan jo 16. 1. 1961 alkaen, suorittamaan asianomaisen palkkauksen v:n 1961 
talousarvioon kuuluvista määrärahoistaan Tilapäiset viranhaltijat. Samalla kau-
punginhallitus päätti määrätä ekon. Lauri Kallion 31. palkkaluokan tp. virastotyön-
tekijän virkaan edelleen 1. 1.—28. 2. 1961 väliseksi ajaksi tehtävänään toimia am-
mattiopetuslaitosten taloudenhoitotehtävissä ja oikeuttaa hänet siirtymään eläk-
keelle 1. 3. 1961 alkaen. Ekon. Kallion v:n 1961 tammikuun palkka saatiin suorittaa 
ammattiopetuslaitosten talouspäällikön viran säästyneestä palkasta. Helmikuun 
palkka saatiin suorittaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Lak-
kautetuista viroista vapautuneiden, sijoittamatta olevien viranhaltijain palkat 
(29. 9. 2 543 §, 8. 12. 3 278 §, 22. 12. 3 416 §).; 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 345 270 mk tp. toimistoapu-
laisen palkkaamista varten johtokunnan toimistoon kertomusvuoden loppuun 
(24. 3. 904 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää ammattiopetuslaitosten tarkastajalle, dipl. 
ins. Erkki Stenij 'lie eron virastaan 26. 10. lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
ettei ko. virkaa julistettaisi haettavaksi toistaiseksi. Ammattiopetuslaitosten johto-
kuntaa kehotettiin tekemään esitys siitä, millä tavalla ko. viran hoito olisi järjestet-
tävä siihen saakka, kunnes ammattiopetuslaitosten uusi ohjesääntö tulee voimaan 
(30. 6. 1 870 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan sihteerille päätettiin 1.1. lukien toistai-
seksi suorittaa 15 000 mk:n palkkio kuukaudessa määrärahoja Tilapäiset viranhalti-
jat käyttäen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa johtokuntaa ottamaan sih-
teerin palkkiokysymyksen uudelleen harkittavaksi johtokunnan kanslian töiden 
uudelleenjärjestelyn yhteydessä (28. 1. 308 §). 

Ammattikurssien opettajina toimivien insinöörien ja heihin verrattavien tunti-
palkkiot vahvistettiin 850 mk:ksi 1. 8. alkaen (4. 8. 2 030 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä valtioneuvostolle esityksen, että ammattiopetus-
laitosten johtokunnan esittämien erikoisammattikoulujen yhteensä 525 oppilaspaik-
kaa hyväksyttäisiin vähennyksenä määrättäessä kaupungin paikkavarausten lukua 
yleisessä ammattikoulussa (29. 9. 2 549 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti anoa valtioneuvostolta, että kaupungille myön-
nettäisiin pidennystä ammattioppilaitoksista annetun lain 6 §:ssä edellytettyyn am-
mattikoulu j en oppilaspaikko j en varaamis velvollisuuden täyttämistä koskevaan 
määräaikaan nähden enintään 500 oppilaspaikan osalta v:n 1965 loppuun saakka 
(6. 10. 2 610 §). 
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Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1959 (ks. s. 306) tekemäänsä päätöstä 
siten, että Helsingissä rekisteröidyt ammattioppilaat vapautetaan ammattinsa oppi-
ohjelmaan sisältyvien tietopuolisten ammattikurssien kurssimaksuista (20. 10. 
2 759 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan hallintoon päätettiin siirtää valmistavan 
poikien ammattikoulun rakennukset (os. Sturenk. 18—20) sekä korttelin n:o 698 
tontti n:o 1 ja korttelin n:o 701 tontti n:o 2 sekä valmistavan tyttöjen ammattikou-
lun rakennukset (os. Kansakouluk. 3) ja korttelin n:o 162 tontti n:o 3. Em. raken-
nusten hallinnon siirron yhteydessä päätettiin seuraavat työsopimussuhteessa olevat 
henkilöt siirtää 1. 1. 1961 lukien ammattiopetuslaitosten johtokunnan alaiseen hen-
kilökuntaan: lämmittäjät Alf Lindqvist, Veikko Partanen ja Kaarlo Soininen (19. 5. 
1 448, 1 449 §). 

Läntisen ja itäisen ammattikoulun opintolinjojen selvittelytyöstä aiheutunut 
ylijoht. Aarno Niinin lasku 99 000 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (khn jsto 28.6. 6 014 §). 

Kirjapainokoulusta päätettiin luovuttaa yksi opetushuone Helsingin Graafisen 
Klubin käyttöön iltakursseja varten viitenä iltana viikossa, aikana 15.3.—14.4. 
vuokratta, sillä ehdolla että asianomainen vastaa kursseista aiheutuvista mahdolli-
sista vahingoista ja korvaa vahtimestarin lisätyön (khn jsto 22.3. 5 443 §). 

Kähertäjäkoulun uuden huoneiston sisustuksen suunnittelua varten päätettiin 
asettaa komitea. Puheenjohtajaksi määrättiin rak. mest. E. Penttinen sekä jäseniksi 
reht. Martin Fager ja toim. pääll. Arvo Aalto. Komitea oikeutettiin ottamaan itsel-
leen sihteeri (30.6. 1 871 §). 

Suomen Kähertäjäinliiton Helsingin osaston Helsingin Parturi-Kerholle ja Hel-
singin Marcelklubille myönnettiin anomuksesta oikeus pitää kähertäjäkoululla ker-
ho- ja työiltojansa joka toinen keskiviikko, silloin kun koulu on vapaa muusta käy-
töstä. Lupa myönnettiin sillä ehdolla, että yhdistykset vastaavat mahdollisista va-
hingoista ja suorittavat korvauksen vahtimestareille ylimääräisestä työstä (khn jsto 
16.2. 5 254 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
yleis jaosto myönsi reht. Martin Fagerin käytettäväksi 32 040 mk tilitystä vastaan 
koulun neljän oppilaan ja kahden opettajan Tampereelle 26.5. suoritettavaa kilpailu-
matkaa varten (khn jsto 10.5. 5 703 §, 21.5. 5 966 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunki osallistuu ammattioppilaslautakunnan ja Suo-
men Kähertäjäin Liiton Helsingin Osaston toimesta järjestettävän parturi- ja 
kampaajaoppilaiden ammattitodistusten jakotilaisuuden kustannuksiin niiden puo-
lella määrällä, kuitenkin enintään 10 000 mk:lla, joka myönnettiin kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 13.9. 6 368 §). 

Laboratoriokoulu. Kaupunginhallitus päätti valtioneuvostolta anoa laboratorio-
koulun suunnitelman hyväksymistä. Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä kau-
punginvaltuustolle 7.9. pidettävään kokoukseen esityksen em. toimenpiteen hyväk-
symisestä ja määrärahan myöntämisestä koulun kertomusvuoden menoja varten. 
Ammattiopetuslaitosten johtokunnan olisi ennen ko. kokousta ilmoitettava kaupun-
ginhallitukselle määrärahan tarve ottamalla huomioon, että koulun toiminta voitai-
siin aloittaa aikaisintaan 1.10. Virkojen perustamisesta päätettiin myös tehdä esitys. 
Ammattiopetuslaitosten lautakuntaa kehotettiin laatimaan ehdotuksensa labora-
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toriokoulun v:n 1961 talousarvioksi. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin merkit-
semään ko. vuoden talousarvioehdotukseensa määräraha erikoisammattikoulutalon 
rakentamista varten ja neuvottelemaan asiasta ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan kanssa (23.6. 1 797 §). 

Laboratoriokoulun perustamisesta aiheutuvia ennakkovalmisteluja suorittamaan 
päätettiin palkata dipl. ins. Aino Bergholm 1.9. lukien toistaiseksi ja kauintaan ker-
tomusvuoden loppuun 79 530 mk:n suuruisesta palkasta. Tarkoitusta varten myön-
nettiin 318 120 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (25.8. 2 216 §). 

Laboratoriokoulun yksi 27. palkkaluokan ammattiaineiden opettajan virka ja 
neljä 22. palkkaluokan työnopettajan virkaa päätettiin jät tää täyt tämät tä toistai-
seksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes koulu pääsee toimimaan täydessä laajuu-
dessaan (13.10. 2 685 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa laboratoriokoulussa kertomusvuoden syys-
lukukaudelta perittäväksi lukukausimaksuksi 150 mk helsinkiläisiltä ja 300 mk muu-
alta kotoisin olevilta oppilailta (15.12. 3 369 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä ammattiopetuslaitosten 
johtokunnan laboratoriokoulussa toimeenpantavaksi suunnitteleman laboratorio-
alan peruskurssin ohjelman sekä lähettää kurssianomuksen opetussuunnitelmineen 
kauppa- ja teollisuusministeriölle. Merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli hyväksynyt 
ko. ohjelman (24.11. 3 127 §, 22.12. 3 404 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kauppa- ja teollisuusministeriölle, 
että laboratoriokoulun lukuvuoden 1960/61 opiskeluaika hyväksyttäisiin poikkeuk-
sellisesti 190 p:n pituiseksi (22.12. 3 405 §). 

Laboratoriokoulun tarverahoja varten myönnettiin 40 000 mk opetustoimen pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 5.12. 6 910 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 38 500 mk koulun vihkiäistilaisuuden jär-
jestämistä varten lukuvuoden 1960/61 aikana (khn jsto 15.11. 6 770 §). 

V:n 1959 talousarvion kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 578 880 mk koulun huoneiston v:n 1959 vuokraa varten. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin suorittamaan käytettävissään olevista, vuokrien 
maksuun varatuista määrärahoista ko. huoneistosta maksettavat vuokrat kertomus-
vuoden alusta siihen saakka, kunnes mainittu huoneisto luovutettaisiin ammatti-
opetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi laboratoriokoulua varten. Huoneisto 
päätettiin luovuttaa johonkin tilapäiskäyttöön siihen saakka, kunnes se otettaisiin 
suunniteltuun koulutarkoitukseen (14.1. 175 §). 

Yleisjaosto oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan luovuttamaan labora-
toriokoulun huoneiston ajaksi 14.—16.6. Suomen Kultaseppien Liiton ja kultaseppä-
koulun käyttöön niiden toimesta järjestettävää gemmologitutkintoa varten vuok-
ratta sillä edellytyksellä, että järjestäjät vastaavat kaikesta siitä vahingosta, mitä 
tutkinnon järjestämisestä saattaa aiheutua kaupungin omaisuudelle sekä suorittavat 
sähkön kulutuksesta ja siivouksesta johtuvat kustannukset sekä vahtimestarille 
maksettavan palkkion (khn jsto 31.5. 5 827 §). 

Vaattuviammattikoulu. Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli myöntänyt 
kaupungille luvan ottaa huostaansa Helsingin vaatturiammattikoulun omaisuuksi-
neen (14.1. 179 §). 
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Kaupunginhallitus päätti tehdä kauppa- ja teollisuusministeriölle esityksen, että 
kaupungille myönnetttäisiin lupa vaatturiammattikoulun I luokan toiminnan aloitta-
miseen kertomusvuoden syyslukukauden alussa, mikäli luokalle saataisiin vähintään 
8 oppilasta. Merkittiin tiedoksi ministeriön ilmoitus, että ko. luokan opetuksen osuu-
delta suoritettaisiin lukuvuodelta 1960/61 valtionavustus vähentämättömänä siitä 
huolimatta, että luokan oppilasmäärä olisi alle 10 (13.9. 2 407 §, 6.10. 2 608 §). 

Vaatturi ammattikoulussa avoinna oleva 21. palkkaluokan ammattityönopetta-
jan virka päätettiin jättää täyt tämättä toistaiseksi ja kauintaan 1.8.1961 saakka 
(3.11. 2 895 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että v:n 1959 talousarvion kiinteistöjen pääluokan 
luvun Talo-osasto määrärahoista Korjaukset saatiin kertomusvuonna käyttää 
80 000 mk taloon Alppikatu 1 siirretyn vaatturiammattikoulun keskeneräisten säh-
kötöiden maksamiseen (11.2. 408 §). 

Hammasteknikkokoulu. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttöva-
roistaan 679 200 mk:n suuruisen avustuksen hammasteknikkokoulua varten sekä 
kehottaa ammattiopetuslaitosten j ohtokuntaa tekemään kaupunginhallitukselle 
esityksen siitä, miten suuri avustus ko. koulua varten olisi merkittävä v:n 1961 
talousarvioon (23.6. 1 800 §). 

Silmälasioptikkokoululle kaupunginhallitus myönsi em. käyttövaroistaan 276 000 
mk:n suuruisen avustuksen sekä kehotti ammattiopetuslaitosten johtokuntaa v:n 
1961 talousarvioehdotusta laatiessaan harkitsemaan määrärahan merkitsemistä 
talousarvioon ao. koulun avustamiseksi (21.4. 1 169 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätt i tehdä kauppa- ja 
teollisuusministeriölle esityksen, että ko. ammattikouluun saataisiin lukuvuoden 
1960/61 alusta perustaa 2-vuotinen automaalaajan opintolinja ammattiopetuslaitos-
ten johtokunnan ehdottamin opetusainein. Ministeriö oli sittemmin ilmoittanut 
toistaiseksi suostuvansa esitykseen. Kurssin yksityiskohtainen opetussuunnitelma 
oli esitettävä ministeriön vahvistettavaksi, jolloin myös tarkistettaisiin ehdotettu 
viikkotuntijako (23.6. 1 789 §, 4.8. 2 037 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lähettää valmistavassa poikien ammattikoulus-
sa lukuvuonna 1960/61 toimeenpantavia kursseja koskevat anomukset kauppa- ja 
teollisuusministeriölle valtionavustuksen määräämistä varten. Ministeriö oli vah-
vistanut ehdotetut kurssiohjelmat (29.9. 2 550 §, 27.10. 2 819 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun elokuvasali päätettiin toistaiseksi vuokrata 
Suomi - Neuvostoliitto - Seuran Vallilan osaston käyttöön yhdistyksen jäsenilleen 
kerran kuukaudessa järjestämiä maksuttomia esitelmä- ja elokuvaesityksiä varten 
seuraavilla ehdoilla: 

1. elokuvasalin vuokrana peritään 800 mk kultakin alkavalta tunnilta, johon 
vuokraan sisältyy korvaus lämmöstä, siivouksesta sekä kaluston ja elokuvahuo-
neiston kulutuksesta; 

2. sähkönkulutuksesta on vuokralaisen suoritettava koululle korvaus lasketun 
tuntikulutuksen mukaan; 

3. koulun elokuvakoneenhoitaja suorittaa elokuvien esittämisen, josta vuokra-
laisen on hänelle suoritettava palkkio; 

4. koulun vahtimestarille on vuokralaisen suoritettava palkkio eteisvalvonnasta; 
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5. esitystiloista 011 sovittava koulun kanssa etukäteen ja voidaan esitystilaisuus 
koulun puolesta peruuttaa, mikäli tämä koulun toiminnan vuoksi on välttämätöntä; 

6. poliittista propagandaa sisältävien esitysten ja lausumien esittäminen samoin 
kuin muu hyvän tavan vastainen toiminta on kaupunginhallituksen aikaisemmin 
omaksuman kannan mukaisesti koulussa kielletty; 

7. lupapäätös voidaan peruuttaa, mikäli edellisessä kohdassa mainitunlaista toi-
mintaa esiintyy (khn jsto 15.11. 6 771 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää 45 000 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista opett. Matti Kinnusen käytettäväksi tilitystä 
vastaan valmistavan poikien ammattikoulun yhden opettajan ja kymmenen oppi-
laan sekä valmistavan tyttöjen ammattikoulun niin ikään yhden opettajan ja kym-
menen oppilaan osallistumista varten Suomen Ammattikoulujen Urheiluliiton Kou-
volassa järjestettäviin XI talvimestaruuskilpailuihin (khn jsto 1.3. 5 336 §, 5.4. 
5 507 §) sekä 54 700 mk voim. opett. Erkki Leikaksen käyttöön tilitystä vastaan 
yhden opettajan ja yhteensä 10 oppilaan lähettämistä varten valmistavasta poikien 
ja valmistavasta tyttöjen ammattikoulusta Uudessakaupungissa järjestettäviin em. 
liiton XII yleisurheilumestaruuskilpailuihin (khn jsto 27.9. 6 449 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Yleisjaosto päätti , että em. kouluun saatiin 
16.9. lukien palkata talousosaston tarveaineiden hoitajan apulainen työsopimus-
suhteeseen 8. palkkaluokkaa vastaavilla palkkaeduilla. Tarkoitusta varten myönnet-
tiin 109 165 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 13.9. 
6 369 §). 

Valmistavasta tyttöjen ammattikoulusta päätettiin ajaksi 7.—15.6. luovuttaa 
kauppa- ja teollisuusministeriön käyttöön yksi luokkahuone vuokratta pukuompeli-
jani ammattitutkinnon järjestämistä varten sillä ehdolla, että tutkinto järjestetään 
yhteistoiminnassa ammattioppilaslautakunnan kanssa ja että mikäli koululle aiheu-
tuu vahinkoja ja ylimääräisiä kuluja, ministeriön on ne korvattava (khn jsto 12.4. 
5 552 §). 

Valmistavaan tyttöjen ammattikouluun päätettiin hankkia kassakone käyttäen 
tarkoitukseen 26 384 mk koulun kaluston hankintamäärärahoja. Rahatointa johta-
vaa apulaiskaupunginjohtajaa kehotettiin merkitsemään saman suuruinen määrä-
raha v:n 1961 talousarvioehdotukseen toisen kassakoneen hankkimista varten ko. 
kouluun (khn jsto 13.9. 6 371 §). 

Avustukset. Yleisjaosto päätti myöntää Helsingin kaupungin Ammattikoulujen 
Opettajayhdistykselle 50 000 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista Suomen Ammatillisten koulujen Opettajaliiton 30-
vuotisjuhlakokouksen järjestämistä varten (khn jsto 10.5. 5 700 §). 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti jä t tää toistaiseksi vakinaisesti 
täyttämättä 22. palkkaluokkaan kuuluvan kotitalousneuvonnan tarkastajan viran. 
Kotitalouslautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätt i määrätä tarkast. Ir ja 
Grotenfeltin suostumuksensa mukaisesti viransijaisena hoitamaan ko. tarkastajan 
virkaa 1.—31.1.1961 välisenä aikana kaupungin viranhaltijain eläkesäännön 13 §:n 
2 momentin mukaisilla palkkaeduilla. Lautakuntaa kehotettiin tekemään kaupun-
ginhallitukselle esityksensä viran hoitamisesta 1.2.1961 lukien edelleen (1.12. 3 197 §, 
29.12. 3 457 §). 
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Lautakunnan toimistossa työsopimussuhteeseen palkatulle, osapäivätyössä ole-
valle toimistoapulaiselle päätettiin suorittaa 32 500 mk kuukaudessa 1.3. lukien. 
Näin määrättyä palkkaa ei saanut korottaa viranhaltijain ikälisäjärjestelmän perus-
teella (3.3. 697 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kotitalousneuvonnan tarkastajalle I r j a Gro-
tenfeltille eron virastaan 1.1.1961 lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti muut taa 
lautakunnan 5.10. tekemää päätöstä siten, että lautakunta saisi julistaa ko. tarkas-
ta jan viran haettavaksi, kielitaitovaatimukset lautakunnan päätöksen mukaiset 
ja hakuaika 30 päivää, mutta ilman mainintaa siitä, että viran palkkaus on järjeste-
lyn alaisena (13.10. 2 680 §) . 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 48 000 mk kotitalous-
lautakunnan puheenjohtajan ajalta 1.4.1958—31.12.1959 saamatta jääneiden ko-
kouspalkkioiden suorittamista varten (khn jsto 17.5. 5 740 §). 

Merkittiin tiedoksi kotitalouslautakunnan kurssikertomus ja tilitys työttömille 
naisille aikana 30.1.—27.4. järjestetystä pesula-apulaisten alkeisammattikurssista 
(12.5. 1 364 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kotitalouslautakunnan järjestämiin tilai-
suuksiin osallistumisesta perittävät maksut seuraaviksi: ompelukurssit ja -neuvonta 
kurssilta tai jaksolta 200 mk, kangaspuiden käyttö viikolta 200 mk, ruoanlaitto-
kurssit kurssikerralta: peruskurssi 140 mk, monipuolinen ruoanlaittokurssi 200 mk, 
erikoiskurssi, useita erilaisia, 200 mk, leipomokurssi 50 mk, säilöönpanokurssi 50 
mk. Havaintoesitykset ja esitelmäsarjat: osaksi maksuttomia, maksulliset 50 mk. 
Näyttelyt olivat maksuttomia (18.2. 534 §). 

Talosta Hiihtäjäntie 1 ostetusta huoneistosta päätettiin varata n. 45 m2 koti-
talouslautakunnan päivä- ja iltakäyttöön opetuskeittiötä varten (28.4. 1 225 §). 

Helsingin ja Tukholman kaupunkien nuorison väliset kulttuurikilpailut. Kaupun-
ginhallitus päätti, että Helsingin Kummikuntaneuvosto oikeutetaan korvauksetta 
järjestämään mainitut kulttuurikilpailut ja pitämään tarpeelliset harjoitukset ja 
esivalmistelut Kaupungintalon juhlasalissa 5.11. sekä samana päivänä juhlasalissa 
nuorten valokuvanäyttely. Kilpailujen osanottajille ja muille ulkomaalaisille vie-
raille, yhteensä n. 50 henkilölle, päätettiin tarjota kaupungin kustannuksella alko-
holiton illallinen Kaupunginkellarissa kilpailujen päätyttyä. Kaupunki sitoutui 
korvaamaan kilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvan tappion 180 000 
mk:n määrään saakka. Kaupungin puolesta päätettiin vielä järjestää kilpailujen 
ruotsinmaalaisille osanottajille sekä Helsingissä kilpailujen yhteydessä vieraileville 
Tukholman Kummikuntaneuvoston jäsenille 6.11. kiertoajelu kaupunkiin tutustu-
mista varten, mihin tarkoitukseen luovutettiin korvauksetta linja-auto oppaineen 
(6.10.2 587 §). 

Yleisjaosto päätti sittemmin hyväksyä Helsingin Kummikuntaneuvoston tili-
tyksen loppusummaksi 253 660 mk ja kehottaa rahatoimistoa suorittamaan kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista aikaisemmin päätetyn määrän 180 000 mk 
kilpailujen tappion peittämiseksi (khn jsto 26.10. 6 612 §, 20.12. 7 001 §). 

Kummikuntavierailu. Munkkiniemen yhteiskoulun sekä Munkkiniemen keski-
koulun ja lukion anomuksesta yleisjaosto päätti myöntää 25 000 mk tilitystä vas-
taan anojan käytettäväksi lounaan järjestämistä varten 1.10. Munkkiniemen kummi-
kunnan, Solnan oppikoulusta saapuville vieraille ja tarvittaville oppaille. Vielä pää-
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tettiin kaupungin kustannuksella luovuttaa koulun käyttöön Iin ja-auto kaupungissa 
tehtävää kiertoajelua varten (khn jsto 12.4. 5 531 §, 27.9. 6 422 §). 

Taideteollinen oppilaitos oli pyytänyt kaupunginhallituksen periaatepäätöstä 
siitä, että oppilaitoksen opetusohjelma muutettaisiin siten, että yleinen kurssi jaet-
taisiin kahteen osaan niin, että toinen osa toimisi edelleen iltakouluna ja toinen osa 
järjestettäisiin päivällä toimivaksi 1-vuotiseksi kurssiksi. Aikaisemmin oli oppilai-
toksessa annettu opetusta ainoastaan iltaisin. Ammattiopetuslaitosten johtokunta 
oli puoltanut esitystä. Kaupunginhallitus päätti yhtyä johtokunnan lausuntoon ja 
saattaa päätöksensä Taideteollisen oppilaitoksen tietoon (30.6. 1 869 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää taideteollisen ammattikoulun valokuvaus-
kurssien menoja varten yleisistä käyttövaroistaan 145 706 mk sekä merkitä ehdolli-
sesti v:n 1961 talousarvioehdotukseensa sanotun valokuvauskurssin vuokra- ym. 
menojen peittämiseksi 433 552 mk:n suuruisen avustuksen. Avustus saatiin nostaa 
vasta sen jälkeen, kun ko. kurssi mahdollisesti saatavan luvan perusteella olisi 
aloitettu (23.6. 1 799 §, 22.9. 2 460 §). 

Toimelan Vapaaopistolle kertomusvuoden talousarvioon merkitty 732 000 mk:n 
avustus päätettiin maksattaa yhtenä eränä heti kertomusvuoden alussa (7.1. 58 §). 

Taidetta kouluihin -nimiselle yhdistykselle päätettiin myöntää 12 000 mk muura-
rimestari Alex. Ärtin rahaston korkovaroista käytettäväksi grafiikan ostamiseen 
kaupungin kansakouluihin (24.11. 3 132 §). 

Lastentarhain apulaistarkastajan virkaan valittiin lastentarhanop. Britta Schier 
1.3. lukien (18.2. 540 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 101 410 
mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten 29.2. virastaan eronneelle apul. 
tarkast. Aino Borgille (khn jsto 1.3. 5 323 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei lastentarhain lautakunnan alaisissa laitoksissa palveluk-
sessa olevilta eikä olleilta henkilöiltä vaadittaisi korvausta siitä, että he v. 1953— 
1957 olivat jättäneet ennakkotarkastajien tarkastuskertomuksesta ilmenevät veron-
pidätykset suorittamatta asianomaisten palkkioista, mistä oli aiheutunut kaupun-
gille 19 249 mk:n suuruinen meno veronlisäysten muodossa (khn jsto 19.1. 5 090 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 19.1. hylännyt lastentarhain lauta-
kunnan 8.1. tekemät lastenseimien ja kouluikäisten lasten päiväkotien kertomus-
vuoden valtionapua koskevat anomukset, koska valtion tulo- ja menoarvion ao. 
momentille oli ko. tarkoitukseen otettu niin pieni määräraha, ettei ministeriö katso-
nut voivansa myöntää siitä avustuksia muille kuin yksityisille laitoksille ja työmuo-
doille (18.2. 532 §). 

Herttoniemen lastenseimen henkilökuntaa varten vuokrattu huone päätettiin 
liittää lastenseimen varsinaiseen käyttöön. Lastenseimen paikkaluku vahvistettiin 
36:ksi 1.4. lukien. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myön-
nettiin 344 740 mk tilapäisen lastenhoitajan palkkaamiseksi em. lastenseimeen 13. 
palkkaluokan mukaisella palkalla 1.4. lukien vuoden loppuun (24.3. 889 §). 

Samaten päätettiin Tukholman päiväkodin yhteydessä oleva asuinhuone liittää 
lastenseimeen sen hoitotiloina käytettäväksi. Lastenseimen hoitopaikkaluku vahvis-
tettiin 40:ksi 1.1.1961 lukien, mikäli kaupunginvaltuusto v:n 1961 talousarviossa 
osoittaisi tarpeelliset varat laajentuneesta toiminnasta aiheutuneita kustannuksia 
varten, Tukholman Avun lahjavaroista päätettiin myöntää 350 000 mk lastenseimen 
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laajentamisesta aiheutuvia perushankintoja varten ja opetustoimen pääluokan lu-
kuun Avustukset sisällyttää lisäyksenä 649 520 mk ko. toiminnan laajentamisesta 
aiheutuvien vuotuisten käyttökustannusten suorittamista varten. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa lasten-
tarhain lautakunnan kanssa laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion em. huo-
neiston osassa suoritettavista muutos- ja korjaustöistä (3.11. 2 892 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa lastentarhain lautakuntaa ryhtymään toi-
menpiteisiin huoneohjelman laatimiseksi Malmille perustettavaa 75 lapsen lasten-
tarhaa ja 30 lapsen lastenseimeä varten ja toimittamaan suunnitelman yleisten 
töiden lautakunnalle. Molempia lautakuntia kehotettiin yhteistoiminnassa suunnit-
telemaan rakennus, laatimaan arvio rakennuskustannuksista ja esittämään suunni-
telma kaupunginhallitukselle (29.9. 2 535 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että lastentarha Kanervan yhteydessä oleva 
asuinhuone saatiin 16.1. lukien yhdistää laitoksen varsinaiseen huoneistoon (28.1. 
296 §); että Topeliuksen lastenseimen yhteydessä oleva n. 15 m2:n suuruinen asuin-
huone saatiin liittää lastenseimen huoneistoon eristyshuoneena käytettäväksi (19.5. 
1 437 §); että Toinen linja 14—16:ssa sijaitsevan lastentarha Vanamon yhteydessä 
oleva asuinhuone saatiin liittää lastentarhan huoneistoon hoitohuoneena käytettä-
väksi (8.12.3 267 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että lastentarhanop. Rita Tawast 
Helsingistä ja esikoulunop. Siv Axelsson Tukholmasta suorittavat 1 % kk kestävän 
viranhaltijavaihdon lastentarhain toimiston määräämänä ajankohtana kertomus-
vuoden keväänä sekä todeta, että v. 1947 (ks. s. 120) tehdyn päätöksen mukaisesti 
asianomaiset säilyttävät palkkaetunsa kotikaupungissa vähentämättöminä ja saa-
vat isäntäkaupungilta matkakustannusten korvauksen ja matkustussäännön mu-
kaiset päivärahat laskettuina kotikaupungin matkustussäännön mukaan koko vaih-
don ajalta (3.3. 702 §, khn jsto 26.4. 5 625 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 8 600 mk lasten keittoruoan tarjoamista varten korvauksetta Göte-
borgs Förskoleseminarium -nimisen lastentarhaseminaarin opettajille ja oppilaille, 
yhteensä43henkilölle, heidän vieraillessaan kaupungin lastentarhoissa 14.5. (khn jsto 
17.5. 5 739 §) sekä 1 800 mk lasten keittoruoan tarjoamista varten korvauksetta 
Mikkelin Kuurojenkoulun johtajalle ja kahdeksalle opettajalle heidän vieraillessaan 
Hakaniemen lastentarhassa 12.10. (khn jsto 11.10. 6 545 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää 15 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista lastenseimitoimintaa esittävän diapositiivi-valokuvasarjan hankkimista 
varten (khn jsto 5.12. 6 901 §). 

Määrärahoista Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset kaupunginhallitus 
myönsi 13 129 mk Pirkkolan lastentarhaan 3. 4. tehdyn murron yhteydessä kadon-
neiksi todettujen varojen poistamiseksi lastentarhan tileistä (3.11. 2 885 §). 

Yleisjaosto oikeutti lastentarhain lautakunnan hankkimaan seppeleen lautakun-
nan jäsenen, rva Lyyli Hyyryläisen hautajaistilaisuutta varten (khn jsto 28.6. 
6 001 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti , että Gustaf 
Pauligin lahjoitusrahaston korkovaroja kartutettaisiin niin kauan, että ne ylittäisi-
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vät 100 000 mk, minkä jälkeen asiasta olisi ilmoitettava kaupunginhallitukselle 
(21.4. 1 170 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, ettei C. F. Ekholmin, Richard Heimbergerin 
ja K. H. Renlundin lahjoitusrahastoista jaeta apurahoja kertomusvuonna (24.3. 
896 §, 7.4. 1 038 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:lta 1959 kertyneet korkovarat, 386 190 mk, pää-
tettiin jakaa seuraavasti: Rafael Ahlströmin musiikki avustustoimikunta 128 730 
mk, Suomen Taideakatemia 128 730 mk, Suomen Kirjailijaliitto 64 365 mk ja Fin-
lands Svenska Författarförening 64 365 mk (10.3. 761 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Fil. maist. Barbro Boldt oli valittanut lääninhallitukseen 
kaupunginhallituksen v. 1959 (ks. s. 311) tekemästä, apulaiskirjastonjohtajan viran 
täyttämistä koskevasta päätöksestä. Kaupunginhallitus päätti annettavassa seli-
tyksessään esittää lääninhallitukselle kirjastolautakunnan mainitsemilla perusteilla, 
et tä valitus hylättäisiin. Lääninhallitus oli sittemmin hylännyt valituksen. Vielä 
merkittiin tiedoksi kirjastolautakunnan ilmoitus, että vaalista ei ollut valitettu 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten se oli tullut lainvoimaiseksi (14.1. 177 §, 
12.5. 1 383 §, 7.7. 1 952 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita avoinna olevaan, 29. palkkaluokan apulaiskir-
jastonjohtajan virkaan fil. kand. EilaWirlan tavanmukaisilla ehdoilla. Myöhemmin 
oli kaksi henkilöä valittanut vaalista, mutta lääninhallitus oli 16.9. hylännyt molem-
mat valitukset (7.4. 1 040 §, 23.6. 1 792, 1 793 §, 6.10. 2 607 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastolautakunnan panemaan täytäntöön 
sen 21.9. tekemän päätöksen, joka koski Nikkilän sairaalan kirjastoamanuenssin 
viran julistamista haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, et tä kaupungin-
kirjastossa avoimeksi tulevia kirjastoamanuenssin virkoja ei saanut vastaisuudessa 
julistaa haettavaksi ilman pakottavaa syytä eikä vakinaisesti täyttää toistaiseksi ja 
siihen saakka, kunnes kaupunginkirjastossa suoritetun rationalisoimistutkimuksen 
aiheuttamista toimenpiteistä olisi lopullisesti päätetty, vaan että ne oli hoidettava 
viransijaisia käyttäen, mikäli viransijaisen palkkaaminen kulloinkin katsottaisiin 
välttämättömäksi, jolloin kirjastolautakunnalla olisi oikeus suorittaa viransijaisten 
palkka vakinaisten kirjastoamanuenssien palkkaamiseen varatusta, säästyneestä 
määrärahasta (3.11. 2 896 §). 

Rahatoimiston veronkanto-osaston 12. palkkaluokan toim. apul. Guy Rostedt 
määrättiin siirtymään virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mukaisesti 1.2. alkaen kau-
punginkirjaston 11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan (14.1. 153 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 174 000 
mk työsopimussuhteisen siivoojan palkkaamista varten pääkirjastoon ajaksi 1.7.— 
31.12. eläkkeelle siirtyneen, virkasuhteessa palvelleen siivoojan tilalle (khn jsto 
17.5. 5 743 §). 

Kallion sivukirjaston johtajan virkaa määrättiin hoitamaan opiskelunneuvoja 
Raili Kauppi 7.6. lukien toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka kunnes sanotun 
viran vaali on tullut lainvoimaisesti ratkaistuksi, kuitenkin kauintaan 12 kk:n 
ajaksi (2.6. 1 586 §, 1.12. 3 200 §). 

. 2 9 4 



2. Kaupunginhall i tus-

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan palkkaamaan Kallion sivukir-
jaston talonmies-lämmittäjälle kauintaan 31.5.1961 saakka tuntipalkkaisen apulai-
sen 6 tunniksi päivässä ja tälle apulaiselle vapaapäiväsijaisen kaupunginkirjaston 
määrärahoja Muut palkkamenot käyttäen ja niitä tarvittaessa enintään 460 112 
mk:lla ylittäen (22.9. 2 463 §, 29.12. 3 480 §). 

Keski-Kaarelan sivukirjastoon päätettiin palkata 21. palkkaluokkaan kuuluva 
sivukirjastonhoitaja ja 18. palkkaluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssi ajaksi 1.9.— 
31.12. Heidän palkkausmenojaan varten myönnettiin 435 960 mk erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista ao. määrärahoista (4.8. 2 032 §). 

Töölön sivukirjaston lisääntyneestä pinta-alasta aiheutuneeseen siivous- ym. 
työhön saatiin 1.3. lukien palkata lisäapua kahdeksi tunniksi päivässä käyttäen tar-
koitukseen määrärahoja Muut palkkamenot (18.2. 554 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota kirjastolautakunnan 23. 3. tekemän päätöksen, 
joka koski eräiden sivukirjastojen aukioloajan lyhentämistä (31. 3. 945 §, 9. 6. 
1 679 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti kumota kirjastolautakunnan 20. 4. tekemän 
päätöksen sekä kehottaa lautakuntaa vahvistamaan hankintarajat ja määräämään 
hankintoja suorittavat viranhaltijat hankintatoimiston lausunnossa esitettyjen 
näkökohtien mukaisesti (28. 4. 1 195 §, 23. 6. 1 794 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen lautakunnan 20. 4. teke-
män päätöksen puoltaa palkkalautakunnalle annettavassa lausunnossa os.hoit. Kaija 
Salosen ja vs. opisk.neuv. Mirjam Nybergin anomuksia saada palkallista virkava-
pautta opiskellakseen ulkomailla kaupunginhallituksen myöntämän matka-apurahan 
turvin sekä hyväksyä päätöksen muuten, paitsi että anojien on käytettävä puoleen 
opintomatkaan kuluvaan aikaan vuosilomaansa (28. 4. 1 195 §). 

Keski-Kaarelan sivukirjaston uudeksi nimeksi hyväksyttiin Kaarelan sivukir-
jasto (13. 9. 2 400 §). 

Siivooja Impi Kuhlbergin valitettua kirjastolautakunnan tekemästä, hänen vuok-
rasopimuksensa irtisanomista koskevasta päätöksestä kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä sanotun päätöksen täytäntöönpantavaksi. Myöhemmin kaupunginhallitus 
vielä esitti lääninhallitukselle annettavassa selityksessään, että valitus hylättäisiin 
(16. 6. 1 743 §, 13. 9. 2 403 §). 

Kaupunginhallitus päätti periaatteessa hyväksyä kirjastolautakunnan esityksen 
kaupunginkirjaston 100-vuotis julkaisun painattamisesta sekä lehdistövastaanoton 
ja illallistilaisuuden järjestämisestä sekä kehottaa lautakuntaa kiireellisesti teke-
mään kaupunginhallitukselle asiaa koskevan lopullisen esityksensä, jossa mm. sel-
vitetään mainitun julkaisun laajuus ja sisältö sekä määrärahan tarve. Samalla olisi 
pyrittävä pienentämään aikaisemmin ilmoitettuja kustannuksia. Lisäksi olisi ilmoi-
tettava keitä illallistilaisuuteen kutsuttaisiin, ja rajoitettava kutsuttavien lukumää-
rää kustannusten alentamiseksi (7. 4. 1 042, 1 048 §, khn jsto 26. 10. 6 640 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 510 000 mk kaupun-
ginkirjaston 100-vuotisjulkaisua sekä 552 500 mk mainitusta juhlasta aiheutuneita 
muita kustannuksia varten (7. 7. 1 957 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti, että ko. julkaisusta saataisiin ottaa enintään 
2 000 kpl:een lisäpainos sillä edellytyksellä, että se tapahtuisi tarkoitukseen alunperin 
myönnetyn määrärahan puitteissa. Samalla yleisjaosto oikeutti kirjastolautakunnan 
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suorittamaan apul. kirj. joht. Sven Hirnille, kirj. hoit. Sirkka-Liisa Merelle ja vs. os. 
hoit. Bo Carpelanille kullekin 10 000 mk:n suuruisen lisäpalkkion em. julkaisun toi-
mittamisesta ja käyttämään tarkoitukseen juhlajulkaisua varten myönnetystä 
määrärahasta säästyneitä varoja (khn jsto 26. 10. 6 642 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastolautakunnan pitämään pääkirjaston 
ja sivukirjastot kaikkine osastoineen yleisöltä suljettuna kaupunginkirjaston 100-
vuotisjuhlapäivänä 8. 10. (29. 9. 2 552 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää kiitoksensa Kielin kaupungille sen edustajien 
luovutettua kaupunginkirjastolle 100-vuotisjuhlien johdosta Kielin kaupungin lah-
jana v. 1827—1842 ilmestyneet Goethen teokset sekä samoin esittää kiitokset Saksan 
Liittotasavallan kaupalliselle edustustolle samassa yhteydessä luovutetusta kirja-
lahjoituksesta (20. 10. 2 728 §, 13. 10. 2 667 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kirjastonhoit. Fanny Ruusuvuoren 
perillisille, että kaupunki kiitollisena ottaa vastaan vainajan v. 1958 saaman Hel-
sinki-mitalin, joka sijoitettaisiin eteläiseen sivukirjastoon (10. 3. 763 §). 

Helsingin Yliopiston kirjaston anomuksesta yleis jaosto oikeutti kaupunginkirjas-
ton luovuttamaan korvauksetta ko. kirjastolle v. 1882 painetun Georg Scheutzin 
teoksen Käytännöllinen kauppamies (khn jsto 22. 3. 5 441 §). 

Kaupunginmuseon tp. 23. palkkaluokan museoapulaisen virkaan päätettiin siir-
tää työnvälitystoimiston apul. os.joht. Kreetta Sihvonen (1. 12. 3 196 §). 

Yleis jaosto kehotti hankintatoimistoa toimittamaan kaupunginmuseolle hopeisen 
400-vuotisjuhlamitalin sekä huomauttamaan samalla, että mitali oli sijoitettava 
lukittuun paikkaan (khn jsto 28. 6. 5 995 §). 

Kaupunginhallitus päätti anomuksesta kehottaa kaupunginmuseota luovutta-
maan edesmenneen lehtorinlesken Hélène Jacobsonin kaupungille testamenttaa-
masta omaisuudesta hovioik.neuvos Einar Rotkirchille hänen anomansa norsunluiset 
imurin ja paperiveitsen, helmityynyn sekä tinasta valmistetun tuopin ja neljä lau-
tasta sekä rva Ebba Liliukselle anotut kaksi hajuvesipulloa, kaikki kuitenkin sillä 
ehdolla, että hovioik.neuvos Rotkirch ja rva Edit Skult antavat nimenomaisen sitou-
muksen siitä, etteivät he lehtorinleski Jacobsonin lähimpinä perillisinä tule moitti-
maan testamenttia ja että he tyytyvät kaupunginmuseon järjestelyihin testamentti-
ehdon täyttämisessä (3. 3. 704 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkio päätettiin 1.9. lukien korottaa 
17 000 mk:aan kuukaudelta (4. 8. 2 035 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginorkesterin konserttimatkan tar-
kistetun kustannusarvion sekä vahvistaa päivärahojen suuruuden sekä johtajan että 
muiden matkaan osallistuvien osalta. Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää kus-
tannusarvion ja ilmoituksen matka-ajasta opetusministeriölle sekä pyytää, että mi-
nisteriö maksattaisi kaupungille tarkoitukseen myöntämänsä valtionavustuksen 
(29. 9. 2 547 §,20. 10. 2 754 §). 

Yleisjaosto määräsi sittemmin apul. kaup. siht. Sulo Hellevaaran tarkastamaan 
kaupunginorkesterin Sveitsiin suuntautuneesta konserttimatkasta aiheutuneet las-
kut ja hyväksymään ne maksettavaksi musiikkilautakunnan tilille ko. tarkoitusta 
varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 11. 10. 6 542 §). 

Kaupunginorkesteri päätettiin luovuttaa korvauksetta seuraaviin tilaisuuksiin: 
Suomen Musiikkinuoriso -nimisen järjestön käyttöön 5. 2. pidettävää konserttia var-
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ten (4. 2. 373 §);. Sibelius-viikon säätiön käyttöön viikon konsertteja varten 1.—17.6. 
välisenä aikana (27. 5. 1 545 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 120 000 mk Suomi-
Puola yhdistykselle korvauksen suorittamiseksi kaupunginorkesterin käyttämisestä 
yliopiston juhlasalissa pidetyssä Chopin-konsertissa (4. 2. 374 §). 

Konserttitalo jaoston esitettyä, että kaupunki osallistuisi musiikki- ja puhetoimin-
nan yhdistämistä akustisesti samaan saliin selvittämään saapuvan prof. Beranekin 
matkakustannuksiin, yleisjaosto päätti, että kaupunki osallistuu niihin 40 000 
mk:lla, joka saatiin suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 19. 1.5 072 §). 

Sulasolin 8 820 mk:n suuruinen lasku yhteislaulutilaisuuden järjestämisestä 
Helsinki-päivänä 12. 6. saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 4. 8. 6 107 §). 

Kaupunginteatteri. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginteatterin 
huoneohjelmatoimikunnan laatiman teatteritalon huoneohjelman, julistaa kaupun-
ginteatterin teatteritalon suunnittelemiseksi suunnittelukilpailun, joka on avoinna 
kaikille kotimaisille arkkitehdeille. Kilpailun yksityiskohtien järjestämistä varten 
päätettiin asettaa palkintolautakunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin kaup.joht. 
Lauri Aho, varapuheenjohtajaksi apul.kaup.joht. Eino Uski sekä jäseniksi kiinteistö-
viraston pääll. Alpo Lippa, vt. kaup. arkkit. Erkki Koiso-Kanttila ja asemakaava-
pääll. VäinöTuukkanen sekä kaksi Suomen Arkkitehtiliiton edustajaa. Palkintolauta-
kunta oikeutettiin laatimaan kilpailuohj elma j a tekemään esitys kaupunginhallituksel-
le kilpailussa jaettavista palkinnoista. Kilpailun kustannukset saatiin suorittaa v:n 
1959 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan ko. tarkoi-
tusta varten merkitystä määrärahasta. Palkintolautakunta oikeutettiin ottamaan 
sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita (28. 1. 311 §, 11. 2. 430 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että Kaupunginteatterin talon suunnit-
telukilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: I palkinto 1.5 mmk, II palkinto l . i 
mmk ja III palkinto 750 000 mk, kuitenkin siten, että yksimielinen palkintolauta-
kunta voi jakaa palkintosumman toisinkin. Palkintolautakunta oikeutettiin lisäksi 
ehdottamaan lunastettavaksi enintään kolme ehdotusta 350 000 mk:n lunastussum-
masta kappaleelta (25. 2. 594 §). 

Alppilan kesäteatteri. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat, 4. 8. päivätyt teatterin sadekatosta koskevat piirustukset nro 1—2. Samalla 
kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa 
5.9 mmk:n määrärahan teatterin sadekatoksen rakentamista, pysyvien rakenteiden 
ulkomaalausta ja istutusten täydentämistä varten (29. 9. 2 551 §). 

Kiinteistölautakunnalle myönnettiin oikeus vuokrata Alppilan kesäteatteri Ko-
mediateatteri Oy:lle edelleen näytäntökausiksi 1960/64 harkitsemillaan vuokra-
ehdoilla. Samalla lautakunta oikeutettiin päättämään, missä määrin mahdollisesti 
rakennettavan katoksen rakentamiskustannukset olisi otettava huomioon vuokrassa. 
Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin kiireellisesti selvittämään, olisiko kesäteat-
terin katsomoa ja myös näyttämöä varten syytä rakentaa katos ja myönteisessä ta-
pauksessa merkitsemään määräraha v:n 1961 talousarvioehdotukseensa (12. 5. 
1 382 §). 

Vallilan ulkoilmateatteri. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 1.4 mmk Vallilan ulkoilmateatterin katosten 
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korjaamista ja osittaista uusimista sekä teatterin pysäköimisalueen laajentamista ja 
uuden tieyhteyden järjestämistä varten rakennusviraston talorakennusosaston pii-
rustuksen n:o 1/443/B/18. 2. mukaisesti (24. 3. 899 §). 

33. Teatteripäivien aiheuttaman tappion peittämiseksi kaupunginhallitus päätti 
myöntää Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitolle 300 000 mk yleisistä käyttö-
varoistaan (31. 3. 992 §). 

Tähtitieteelliselle yhdistykselle Ursalle päätettiin myöntää 4 000 mk:n suuruinen 
avustus em. määrärahoista (khn jsto 1. 3. 5 313 §). 

Pohjoismaisten pääkaupunkien yhteisen kulttuurikeskuksen perustaminen. Kau-
punginhallitus päätti 

1) asettua periaatteessa puoltamaan pohjoismaisten pääkaupunkien yhteisen 
kulttuurikeskuksen perustamista Hässelbyn linnaan Tukholmassa lähinnä Helsin-
gissä 19.—20. 8. pidetyssä pohjoismaisten pääkaupunkien finanssikonferenssissa 
annetussa julkilausumassa esiin tuotujen periaatteellisten suuntaviivojen puitteissa, 

2) kannattaa pohjoismaisten pääkaupunkien yhteisen komitean asettamista ky-
symyksen edelleen valmistelemista varten ja yksityiskohtaisen ehdotuksen laatimista 
varten Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman kaupunginvaltuustoille ja 

3) nimetä kaupungin edustajiksi yhteiseen komiteaan kaup.siht. Lars Johansonin 
j a kiinteistöviraston virastopääll. Alpo Lipan (8. 9. 2 309 §). 

Taide- ja kirjallisuusapur ahojen jakotoimikunta 

Taide- ja kirjallisuusapur ahojen jakamista koskeva jakotoimikunnan ilmoitus 
merkittiin tiedoksi (5. 5. 1 310 §, khn jsto 29. 3. 5 460 §, 26. 4. 5 592 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 

Jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti valita kertomusvuodeksi kuvaamatai-
detoimikunnan puheenjohtajaksi vt Arno Tuurnan ja jäseniksi vtt Janne Hakulisen 
j a Christoffer Schildtin sekä varajäseniksi vt t Veikko Lopin ja Hellä Meltin sekä toi-
mitsija Aune Semen. Suomen Taiteilijaseura oli kehotuksesta valinnut edustajikseen 
taidemaalari Ernst Mether-Borgströmin, kuvanveistäjä Ulf Tikkasen ja taidegraa-
fikko Erkki Kuloveden sekä varalle taidemaalari Tapani Raittilan, kuvanveistäjä 
Armas Tirrosen ja taidegraafikko Ina Collianderin (14. 1. 128 §, 18. 2. 510 §, khn jsto 
19. 1. 5 069 §). 

Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitukset suorittamistaan taide-
teosten ostoista. Yleisjaosto päätti jakaa ne eri laitoksiin ja virastoihin, joiden oli 
merkittävä taideteokset irtaimistoluetteloonsa (1. 12. 3 169 §, khn jsto 27. 12. 7058). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan täyttä-
mään kaupunginvaltuuston 11.5. (ks. s. 67) perustettavaksi päättämät virat niitä 
haettavaksi julistamatta ja nimittämään niihin kiinteistölautakunnan esityksessä 
mainitut vastaavien tilapäisten virkojen haltijat (24. 11. 3 104 §). 
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