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edelleenkin toistaiseksi varattaisiin lastensuojelulautakunnan käyttöön (21.9. 
2 634 §). 

Stud. Anna Johanna V:s fond -nimisen rahaston korkovarojen käyttö. Lastensuoje-
lulautakunnan lastenhuolto jaosto oikeutettiin päättämään em. lahjoitusrahaston 
v:lta 1952—1960 kertyneitten korkovarojen, yht. 17 542 mk, käyttämisestä turvat-
tomien ja varattomien lasten hyväksi lahjoittajan testamentin määräyksiä noudat-
taen (8.6. 1 806 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 
enintään 5 000 mk sopivan lahjaesineen hankkimiseksi oikeusavust. Severi Korpelan 
50-vuotispäivää varten (khn jsto 7.11. 6 843 §). 

Työnvälit y s 

Työnvälitystoimiston v :n 1960 valtionapu. Kaupunginhallitus päätti tyytyä kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön 21.6. tekemään työnvälitystoimiston valtion-
apua koskevaan päätökseen muilta osin, paitsi että ministeriötä pyydetään oikaise-
maan päätöstään siinä virheellisesti kahteen kertaan vähennetyn lapsilisä- ja kansan-
eläkemaksun osalta (6.7. 2 115 §). 

Työnvälitystoimiston v:n 1960 toimintakertomus. Helsingin työvoimapiirin esi-
tyksestä yleisjaosto päätti, että työnvälitystoimiston v:n 1960 toimintakertomuk-
sesta saatiin ottaa 260 kpl:een eripainos, käyttäen tarkoitukseen enintään 36 000 
mk (khn jsto 14.11. 6 915 §). 

Työnvälitystoimiston historiikin julkaiseminen. Työnvälitystoiminnan siirryttyä 
kertomusvuoden alusta valtion haltuun oli kaupungin entisen työnvälitystoimiston 
johtaja f il. tri Yrjö Vuorjoki esittänyt painettavaksi kirjoittamansa historiikin, 
joka käsitteli kaupungin v. 1903—1960 harjoittamaa työnvälitystoimintaa. Kerto-
musvuoden talousarvioon oli tarkoitusta varten varattu 600 000 mk, mutta koska 
historiikkia ei ehditty julkaista kertomusvuonna kaupunginhallitus päätti, että ko. 
määräraha saatiin käyttää vielä v:n 1962 aikana (28.12. 3 670 §). 

Työnvälitystoimiston arkiston siirtämisestä kaupunginarkiston suojiin Mäkelän-
katu 107:ään aiheutunut lasku 8 025 päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 13.6. 6 053 §). 

Yleishyödyllisten yritysten määrärahat 

Komitea,jonka kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 161) jakamaan menosään-
töön merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, ilmoitti 
lähettämässään mietinnössä, että avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta 
julkaistun kuulutuksen perusteella hakenut 65 järjestöä, yht. 22.125 mmk. Käytettä-
vissä oleva määräraha oli 7.7 7 mmk, josta jaettiin 7.7 65 mmk. Apurahojen hakemi-
sesta oli 23.1. julkaistu kuulutus pääkaupungissa ilmestyvissä sanomalehdissä. Ha-
kuaika päättyi 28.2., jonka jälkeen vielä kaksi järjestöä oli jättänyt anomuksensa. 
Näille ei omaksutun käytännön mukaan voitu myöntää avustusta. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa 
seuraaville yhdistyksille jäljempänä mainitut määrärahat: 
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mk 

Asuntolayhdistys 150 000 
Folkpensionärer i Helsingfors 20 000 
Helsingfors Svenska Lomhörda 75 000 
Helsingin Huonokuuloiset 100 000 
Helsingin Kaupungin Eläkkeennauttijain Yhdistys 50 000 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 75 000̂  
Helsingin Kuurojen Ystävät 15 000' 
Helsingin Polio Huolto 100 000i 
Helsingin Reumayhdistys 160 000 
Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistys Lepopirttiä varten 200 000 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 1 075 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys, vanhaintyötä varten 200 000 
Hengityslaitepotilaat 130 000 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys 90 000 
Keski-Helsingin Valkonauha 125 000 
Kotien Puolesta 25 000 
Lomakodin Kannatusyhdistys 90 000* 
Malmin Tapaturma- ja Sairausinvaliidit 100 000 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 50 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, sosiaalinen miestyö 300 000 
Svenska Semesterförbundet i Finland 50 000 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin Yhdistys 200 000 
Vuoden 1918 Punainvaliidit 200 000 
Helsingin työväen sivistystyöjärjestö 180 000 
Karjalan Sivistysseura 120 000 
Käpylä-Seura 120 000 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 330 000 
Kalliolan Kannatusyhdistys 150 000 
Arbetets Vänner i Tölö 50 000 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat 165 000 
Svenska Upplysningsbyrån i Helsingfors 50 000 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdistys 300 000 
Helsingin Marttayhdistys 310 000 
Helsingfors svenska Marthaförening 135 000 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 50 000 
Kotitalouskeskus 110 000 
Helsingin Puutarhaseura, Liitosaluejaosto 

a) puutarhanhoidon opastukseen ja pihanhoitokilpailujen järjestä-
miseen esikaupunkialueilla 100 000' 

b) ohjekirjasten julkaisemiseen 100 0001 

Kansan Raamattuseuran Ystävät 50 000' 
Haga svenska förening 20 000-
Kottby-Månsas svenska förening 20 000 
Suomen Kansan Ryhtiliike 100 000' 
Ylioppilasterveys 200 000' 
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mk 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusaiisäätiö 150 000 
Brage 200 000 
Vaj aamielisten Tuki 100 000 
Ufa . 125 000 
Lomaliitto 450 000 
Tapaturmantorjunta, Työturvallisuus jaosto (Avustus myönnetään lisä-

ehdoin, että 1) avustuksen saaja sitoutuu antamaan kaupungin viras-
toille ja laitoksille maksutonta palvelua yhden vuoden ajan avustuk-
sen myöntämisestä lukien ja 2) että tällaiseksi palveluksi luetaan vain 
se palvelu, jonka laatu, suoritusaika, suorittamispaikka ja kohteet on 
ennakolta sovittu kaupungin työturvallisuustarkastajan kanssa) 500 000 

Yhteensä 7 765 000 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 
alistaa avustuksen saajat varain asianmukaiseen käyttöön nähden sellaisen 

valvonnan alaiseksi, mikä määrätään kaupunginvaltuuston 25.11.1913 vahvista-
missa, kaupungille tulevien juovutusjuomavoitt o varain käytössä noudatettavaa 
menettelyä koskevissa säännöissä, niin että avustuksen saajat ovat määrätyn lauta-
tai johtokunnan valvonnan alaiset, jotka taas ovat velvolliset 1.4.1962 mennessä 
antamaan selonteon ko. valvontatyön suorittamisesta ja toimenpiteistä sen yhtey-
dessä, 

määrätä, että avustuksen saajain on sitouduttava palauttamaan avustus, jos 
myönnettyä avustusta käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos avus-
tuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tietoja tahi muuten 
tahallisesti johtanut heitä harhaan avustusta koskevissa asioissa. Avustuksen saajien 
on alistuttava niihin toimenpiteisiin, joita kaupungin viranomaiset pitävät tarpeelli-
sina. Avustuksia ei saa jakaa edelleen henkilökohtaisina avustuksina avustuksen 
saaneen yhdistyksen jäsenille eikä niitä saa käyttää avustuksen saajan ehkä omista-
mien tai vuokraamien rakennusten korjauksiin, hankintoihin tahi rakennuskustan-
nuksiin (19.1. 222 §, 18.5. 1 504 §). 

Urheiluja retkeily 

Veikkausvoittovaroista saatu avustus. Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö 
oli 25.5. myöntänyt veikkausvoittovaroista kaupungille rakennusavustusta urheilu-
laitoksia varten 3 mmk. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja 
retkeilylautakuntaa huolehtimaan avustuspäätöksessä tarkoitetun selvityksen toi-
mittamisesta valtion urheilulautakunnalle sekä lähettämään kaupunginhallituk-
selle 15.12. 1962 mennessä kolmin kappalein laaditun tilityksen avustusvarojen 
käytöstä (29.6. 2 026 §). 

Urheilu- ja reikeily toimisto on päätettiin palkata entisen 25. palkkaluokan tp. toi-
mistosihteerin tilalle 1.8. lukien 29. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva 
tp. sihteeri, jolla tuli olla lainopin kandidaatin tai sitä vastaava pätevyys (29.6. 
2 025 §). 
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Toimiston avoinna oleva 15. palkkaluokan toimentajan virka päätettiin jättää 
täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin kauintaan v:n 1962 loppuun (5.10. 2 789 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen päätökseen, joka koski urhei-
lu- ja retkeilylautakunnan maksamista ateriakorvauksista ja eräistä muista palkki-
oista suoritettavia ennakonpidätyksiä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
kaupungin maksettavaksi määrätyt ko. veronlisäykset jäävät asian laatuun katsoen 
kaupungin vahingoksi ja ettei niiden johdosta ryhdytä mihinkään toimenpiteisiin 
ennakonpidätysasioita hoitaneita viranhaltijoita vastaan (13.4. 1 113 §). 

Eräiden tilojen ja aineiden määrääminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallin-
toon. Kaupunginhallitus päätti määrätä Espoon kunnan Nuuksion kylässä sijaitse-
van Kaitakorpi-nimisen tilan RN:o 1097 urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon 
(16.11. 3219 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.2. (ks. s. 62) 
tekemän päätöksen mukaisesti ostettu em. kylässä Pirttimäen ulkoilu- ja retkeily-
alueen yhteydessä sijaitseva, n. 72 ha:n suuruinen maa-alue, joka käsittää tilat 
Henriksberg RN:o 8106, Gunillebo RN:o 8107, Träskstrand RN:o 834 ja tilasta Hassel-
backen I RN:o 8 u n . 34.6 ha:n alueen ja tilasta Ådalen RN:o 873 1 1.045 ha:n suu-
ruisen alueen, siirretään 1.3. lukien kiinteistölautakunnan hallinnosta urheilu- ja 
retkeilylautakunnan hallintoon retkeilytarkoituksiin käytettäväksi (2.3. 669 §). 

Samaten päätettiin Etelä-Kaarelan kansakoulun pohjavesilaitoksen huoneraken-
nelma, jonka lattiapinta-ala on 10 m2, siirtää kantaomaisuuden kirjanpidossa urhei-
lu- ja retkeilylautakunnan hallintoon 250 000 mk:n arvoisena. Pohjavesilaitoksen 
kirjanpitoarvon jäännös, 2.87 8 mk, päätettiin poistaa kaupungin kantaomaisuuden 
kirjanpidosta (14.9. 2 599 §). 

Valonheittimien lainaaminen. Yleis jaosto oikeutti urheilu- ja retkeily toimiston 
lainaamaan Saalem-Lähetykselle kolme valonheitintä kertakaikkista 1 500 mk:n 
korvausta vastaan yhdistyksen telttajuhlia varten sillä ehdolla, että lainaaja suorit-
taa valonheittimien kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset sekä sitoutuu korvaa-
maan niille kuljetusten ja käytön aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot (khn jsto 
18.7. 6 266 §). 

Rakennusten furkaminen. Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja retkeilylautakunnan 
purkauttamaan omaa työvoimaa käyttäen Rastilan ulkoilualueella sijaitsevan huo-
nokuntoisen huvilarakennuksen ja vajan, Uutelan alueella olevan riihen ja kalusto-
vajan, Pihlajasaaressa sijaitsevan ns. Louhen huvilan ja ns. miesten huvilan, Mus-
tikkamaalla olevan pikivajan sekä uimalan pukusuoja-, aita- ja varastorakennelmat 
ja siirtämään tai purkauttamaan Vesilinnanmäen kelkkamäen valvojan kojun 
(khn jsto 7.3. 5 400 §, 30.5. 5 959 §, 18.7. 6 263 §, 17. 10. 6 729 §). 

Stadionin pohjoiskaarteeseen rakennettava retkeilymaja. Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa Stadionin pohjoiskaarteeseen rakennettavan retkeilymajan kokonais-
kustannukset 85 mmk:ksi ja hyväksyi ko. rakennusta koskevat arkkit. Toivo Jäntin 
laatimat, 6.7.1956 päivätyt piirustukset ja työselitykset, 7.12. 1960 allekirjoitetun, 
asiakirjoihin liitetyn selostuksen mukaisin muutoksin (23.2. 598 §). 

Maunulan ulkoilumajan katon uusimista varten myönnettiin 380 000 mk (14.9. 
2 598 §). 

Kasavuoren urheilukeskuksen suunnitteluun v:n 1960 talousarvioon varatun 1 
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mmk:n osamäärärahan käyttämättä jäänyt erä, 992 250 mk päätettiin siirtää ker-
tomusvuonna käytettäväksi (12.1. 93 §). 

Seurasaaren sauna- ja vajarakennuksen piirustukset. Kaupunginhallitus hyväksyi 
talorakennusosaston laatimat, 16.1. päivätyt Seurasaaren sauna- ja vajarakennuksen 
piirustukset n:o 1 ja 2 (25.5. 1 578 §). 

Taivalsaaren alueen kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten 
töiden lautakuntaa ottamaan v:n 1962 talousarvioehdotukseensa tarvittavan määrä-
rahan Taivalsaaren alueen kunnostamistöiden aloittamista varten, kehottaa urheilu-
j a retkeilylautakuntaa 31.12. mennessä laatimaan suunnitelman alueen vastaisesta 
käytöstä ja kunnostamisesta sekä kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhtymään toi-
menpiteisiin Taivalsaaressa sijaitsevan Ovila Oy:n rakennuksen aitauksineen mah-
dolliseksi lunastamiseksi kaupungille (20.4. 1 191 §). 

Lauttasaaren urheilupuiston pukusuoja. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat Lauttasaaren urheilukentän pukusuojan 18.11.1960 päi-
vätyt, numeroilla 1—4 merkityt pääpiirustukset (9.3. 753 §). 

Pirkkolan urheilukeskus. Helsingin Yliopiston konsistorin esitettyä, että yliopiston 
voimistelulaitos sijoitettaisiin Pirkkolan urheilukeskuksen yhteyteen, kaupungin-
hallitus päätti kehottaa v. 1960 asettamansa Pirkkolan urheilupuistotoimikuntaa 
neuvottelemaan Helsingin Yliopiston kanssa sen mahdollisesta osallistumisesta 
Pirkkolan urheilukeskuksen rakennussuunnitelmaan ja aikanaan tekemään kaupun-
ginhallitukselle mahdollisesti tarpeelliseksi katsomansa esityksen asiasta (2.3. 666 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan aloittamaan 
yhteistoiminnassa em. toimikunnan kanssa Pirkkolan urheilupuistoalueen maan-
käyttösuunnitelman edellyttämät peruskuivatustyöt kaupungin omistuksessa olevan 
alueen osalta (1.6. 1 677 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti esittää maatalousministeriölle, että 
ministeriö hyväksyisi urheilupuistoalueen maankäyttösuunnitelman valtion omista-
man maa-alueen osalta sekä että valtio ensi tilassa antaisi suostumuksensa ko. suun-
nitelman edellyttämien kuivatus-, tasaus- ja tietöiden aloittamiseen viipymättä 3.2 
ha:n suuruisella alueella, jolloin valtion omistaman maa-alueen vaihtaminen kau-
pungin omistukseen jäisi aikanaan valtion ja kaupungin välisten muiden maanvaih-
tojen yhteydessä toimitettavaksi (30.11. 3 383 §). 

Käpylän urheilupuisto. Kaupunginhallitus päätti myöntää 1.5 mmk Käpylän 
urheilupuiston pukusuojarakennuksen lämmitys-, suihku-, vesi- ja viemärilaitteiden 
uusimista varten. Tarkoitukseen saatiin tarvittaessa käyttää ulkopuolista työvoimaa 
rakennusviraston 14.4. laatiman kustannusarvion mukaisesti (12.5. 1 429 §). 

Talin urheilupuistoa koskeva suunnitelma. Yleisten töiden lautakuntaa kehotet-
tiin antamaan Talin urheilupuiston suunnittelutehtävä sopivaksi katsomalleen ulko-
puoliselle suunnittelijalle siten, että Pirkkolan urheilupuistotoimikunta valvoisi ja 
ohjaisi suunnittelutyötä (10.8. 2 258 §). 

Kulosaaren urheilukenttä. Kaupunginhallitus myönsi 500 000 mk kauttakulun 
estämiseksi tarvittavan aidan ja puomien rakentamista varten Kulosaaren urheilu-
kentälle (25.5. 1 577 §). 

Pallokentän II pelialue päätettiin luovuttaa korvauksetta Aero Oy:n ja Länsi-
Saksan television henkilökuntien välisessä jalkapallo-ottelussa 26.8. käytettäväksi 
{khn jsto 22.8. 6 375 §). 
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Uimastadion päätettiin 20 000 mk:n korvauksesta luovuttaa Uimahyppääjien 
kerho Härvelin 18.7. järjestettävää uimanäytöstä varten (khn jsto 5.9. 6 453 §). 

Luistinratojen ja urheilupuistojen kioskit. Yleisjaosto päätti, että Lauttasaaren 
urheilukentän luistinradan kioskin ja kenkäsäilön vuokraajalta Aino Järveltä talvi-
kaudelta 1960/61 perittäväksi määrätty vuokramaksu 10 000 mk saatiin jättää 
kokonaisuudessaan perimättä, sekä että jäljempänä mainittujen luistinratojen kios-
kien ja kenkäsäilöjen vuokraajilta samalta ajalta perittäväksi määrätyt vuokra-
maksut saatiin alentaa seuraavasti: 

luistinrata vuokraaja vuokramaksu 
Haapaniemen kenttä Elsa Andersson 15 000 mk:sta 5 000 mk:aan 
Herttoniemen urheilukenttä Vieno Hurme 57 000 mk:sta 10 000 mk:aan 
Käpylän urheilukenttä Rosa Hilden 8 000 mk:sta 3 000 mk:aan 
Messukenttä Ella Salmi 76 000 mk:sta 10 000 mk:aan 
Vallilan kenttä Vilho Seitaniemi 8 000 mk:sta 3 000 mk:aan 
Eläintarhan kenttä Hilkka Keto 15 000 mk:sta 5 000 mk:aan 
Velodrom Karin Veirilä 143 000 mk:sta 20 000 mk:aan 
Töölön pallokenttä S. Virtapuro ja O. Hoffström 100 000 mk:sta 15 000 mk:aan 
(khn jsto 28.3. 5 535 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä urheilu- ja retkeilylautakunnan esityksen luvan 
saamisesta Käpylän urheilupuiston kioskin sekä Velodromin ja sen luistinradan 
kioskin vuokraamiseksi ko. urheilupuiston ylivahtimestarin vaimolle Karin Veiri-
lälle ja kehottaa lautakuntaa vuokraamaan kioskit lähinnä korkeimman tarjouksen 
tehneille henkilöille (18.5. 1 496 §). 

Ampumaradat. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä arkkit. Rauno 
Raunion laatimat, Viikin ampumaradan 27.2.1959—13.6.1960 päivätyt pääpiirus-
tukset n:o 1—8/9A, Viikin ampumaradan 2.6.—6.7. päivätyt muutospiirustukset 
n:o 4—6 sekä 10—12/61 ja 24.10. päivätyn asemapiirroksen n:o 14/61 (19.1. 204 §, 
28.9.2 693 §, 23.11.3 265 §). 

Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan puoltaa 
Alkon Ampujat -nimisen yhdistyksen anomusta saada perustaa ampumarata Alkon 
tehdaskiinteistön kellariin Salmisaaressa (27.4. 1 254 §). 

Korkeasaaren eläintarha. Puolan valtion tarjottua Suomen valtiolle lahjaksi kaksi 
visenttiä kaupunginhallitus päätti 

ilmoittaa maatalousministeriölle kaupungin suostuvan ottamaan kaupungin 
kaikinpuoliseen hoitoon Korkeasaaren eläintarhaan lahj otetut visentit sillä ehdolla, 
että valtio sitoutuu luovuttamaan eläimet pysyväisesti Korkeasaaressa hoidetta-
viksi ja olemaan vaatimatta kaupungilta missään muodossa korvausta eläinten mah-
dollisen vahingoittumisen tai kuoleman johdosta Korkeasaareen kuljetuksen tai 
siellä hoidettavana olon ajalta, 

oikeuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan lähettämään Korkeasaaren intendentin 
Curt af Enehjelmin matkapäivineen enintään 12 päivää kestävälle virkamatkalle 
Puolaan huolehtimaan visenttien kuljetuksesta Korkeasaareen. Kuljetuskustannuk-
set saatiin suorittaa Eläinten ostoja varten merkitystä määrärahasta (13.4. 1 119§). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin 
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25.9. laatimat, Korkeasaaren strutsitallin numeroilla 1—4 merkityt sekä Korkeasaa-
ren lintutalon numeroilla 1—4 merkityt pääpiirustukset (16.11. 3 218 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston ilmoitus, että urheilu- ja retkeilylautakun-
nan 12.8.1960 tekemä päätös eläintenhoitaja Toivo Koivulan irtisanomisesta viras-
taan oli saanut lainvoiman ja asia tullut samalla loppuunkäsitellyksi (23.2. 588 §, 
6.7. 2 167 §,2.11. 3 098 §). 

Kaupunkien ja kauppaloiden urheiluviranomaisten yhteistyön edistäminen. Kau-
punginhallitus päätti esittää Uudenmaan läänin urheilulautakunnalle, että se ottaisi 
harkittavakseen tiedotus- ja ohjaustoiminnan tehostamisen samoin kuin entistä 
kiinteämmän yhteistoiminnan aikaansaamisen urheiluviranomaisten kesken urheilu-
paikkoja koskevien aatteilisten, teknillisten ja taloudellisten kysymysten selvittä-
miseksi (16.2. 504 §). 

Matkailumainonta. Kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan 250 000 
mk 3 000 kpl:een suuruisen venäjänkielisen painoksen julkaisemista varten »Helsin-
ki—Helsingfors» matkailuoppaasta (26.1. 294 §). 

Samoista määrärahoista kaupunginhallitus myönsi 400 000 mk urheilu- ja ret-
keilylautakunnan käytettäväksi osallistumista varten eräiden Suomen kaupunkien 
suunnitteleman yhteisen matkailuselosteen painatuskustannuksiin (14.9. 2 601 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää em. määrärahoista 758 705 mk Pohjois-
maiden pääkaupunkien yhteisesti suunnitteleman matkailumainoslehtisen julkaise-
misesta aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten (29.6. 2 022 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1962 talousarvioehdotukseensa 
2.9 mmk:n suuruisen määrärahan matkailua käsittelevän esittelyvihkosen painatta-
mista varten v. 1962 (14.9. 2 602 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön kesäkoti. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen palveluksessa olevan viilarin Kaarlo 
Valtosen työsuhteen kaupunkiin katsotaan jatkuvan keskeytyksittä kertomusvuo-
den kesällä sen kahden kuukauden ajan, jolloin hän toimii Kulosaaren kartanon 
isännöitsijänä ja samoin autonasentaja Adolf Niskasen työsuhteen jatkuvan keskey-
tyksittä 1.5.—31.8. välisen ajan, jolloin hän toimii mainitun kartanon talonmies-
vahtimestarina, sillä edellytyksellä, että he mainituista tehtävistä vapauduttuaan 
välittömästi palaavat kaupungin työhön (4.5. 1 342 §, 18.5. 1 485 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja retkeilytoimistoa heti 
suorituttamaan Jääkenttä-säätiölle kertomusvuoden talousarvioon merkityn avus-
tuksen toisen erän 500 000 mk (2.3. 673 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 60 000 mk ylimää-
räisen avustuksen suorittamiseksi Helsingfors Simsällskap -nimiselle yhdistykselle 
ajalta 10.4.—16.8.1960 maksettavan, 109 140 mk:n suuruisen vesilaskun suoritta-
mista varten sillä ehdolla, että anojayhdistys huolehtii ko. laskun maksamisesta 
kokonaisuudessaan (12.1. 100 §). 

Samoista määrärahoista yleisjaosto myönsi 5 584 mk penkkien kuljettamisesta 
Eläintarhan ajoja varten aiheutuneen laskun maksamiseksi (khn jsto 29.6. 6 121 §). 
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Väestön suojelut a utakunt a. 

Väestönsuojelujärjestyksen 23 §:n määräysten toteuttaminen. Kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan kaupunginhallituksen puolesta antamaan viras-
toille ja laitoksille väestönsuojelujärjestyksen 23 §:ssa edellytettyjä käskyjä, jotka 
koskivat väestönsuojelua tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä (23.11. 3 313 §, 
kunn. as. kok. n:o 87). 

Väestönsuojelutoimisto. Kaupunginhallitus päätti muuttaa jäljempänä mainittu-
jen väestönsuojelutoimiston tilapäisten virkojen nimikkeet seuraavasti: suunnittelu-
päällikkö suunnittelu- ja koulutuspäälliköksi, yksi suunnittelija kouluttajaksi, val-
mentaja kouluttajaksi, hallinnollinen apulainen hallinnolliseksi sihteeriksi, teknilli-
nen apulainen suojarakenneohjaajaksi sekä teknillinen toimentaja suojarakenteiden 
valvojaksi (29.6. 2 054 §). 

Väestönsuojelutoimistoon päätettiin 1.3. lukien palkata tp. suunnittelija 26. 
palkkaluokan mukaisella palkalla. Palkan maksamista varten kertomusvuonna 
myönnettiin 754 600 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa väestönsuojelu-
toimiston I ja II suunnittelijan tilapäiset virat tilapäisiksi suunnittelijan viroiksi 
(12.1. 144). 

Yleis jaosto myönsi 27 168 mk väestönsuojelutoimiston käytettäväksi vuosiloma-
korvauksen suorittamista varten tp. toim. apul. Hertta Virtaselle kertomusvuoden 
pitämättä jääneestä vuosilomasta (khn jsto 17.1. 5 139 §). 

Ensiaputarvikkeiden hankinnat. Yleis jaosto päätti oikeuttaa väestönsuojelulauta-
kunnan käyttämään tri Alpo Lahtea kertomusvuoden aikana asiantuntijana väes-
tönsuojelullisten ensiaputarvikkeiden hankinnoissa. Hänen kertomusvuoden palk-
kionsa suorittamista varten myönnettiin 75 000 mk (khn jsto 7.3. 5 422 §). 

Varastoitavien leikkaus varusteiden sterilisoimista ja pakkaamista varten myön-
nettiin 331 730 mk (12.1. 134 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön 16.1. antamaan päätök-
seen, jolla väestönsuojelutarvikkeiden: palontorjuntamateriaalin ja ensiapu- sekä 
viestiyhteysmateriaalin hankintakustannusten korvaamista koskevat anomukset 
oli hylätty (9.3. 754 §). 

Väestönsuojat. Kaupunginhallitus oikeutti väestönsuojelulautakunnan käyttä-
mään 800 000 mk Kallion paloaseman ja Kaarlenkadun kalliosuojan yhteisen vara-
voimakoneen hankkimista varten (6.7. 2 160 §, ks. s. 210). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Kaarlenkadun kalliosuojan peruskorjauskustan-
nusten valtionapuanomuksen hylkäämistä koskevaan, sisäasiainministeriön 16.1. 
tekemään päätökseen (9.3. 755 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kalliosuojien perusparannustöitä varten 
merkityn määrärahan jaon seuraavaksi: Tähtitorninmäen kalliosuoja 2.891 mmk, 
Diakonissalaitoksen kalliosuoja 4 632 495 mk, Johanneksenrinteen kalliosuoja 
136 305 mk, Tiilimäen kalliosuoja 2.9 mmk ja Korkeavuorenkadun kalliosuoja 1.44 
mmk (13.4. 1 134 §, 5.10. 2 794 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston laatimat Vuorikadun-
Senaatintorin kalliosuojan peruskorjaustyön pääpiirustukset n:o 10358, 10097, 
10083, 10094 ja 10114 (28.9. 2 724 §). 

Keski-Kallion väestönsuojan käynnissä olevien louhintatöiden jatkamiseen saa-
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tiin käyttää uusia, yleisiä väestönsuojia varten merkitystä määrärahasta 15 mmk 
(30.11. 3 384 §). 

Kaupunginhallitus päätti toistaiseksi luopua talokohtaisen väestönsuojan suun-
nittelusta sosiaalivirastotalon yhteyteen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
yleisten töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja väestönsuojelu-
toimiston kanssa kiireellisesti laatimaan tarkistetun suunnitelman yhteisen kallio-
suojan rakentamiseksi Eläintarhantien ja Toisen linjan väliselle alueelle siten, että 
suunnitelma voidaan tarvittaessa toteuttaa asteittain (16.3. 840 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston piirustuksista n: o 
10096 ja 10098 ilmenevät Vallilan kortteleiden n:o 556 ja 585 uudistalojen yhteis-
väestönsuojan luonnospiirustukset sekä pääpiirustukset nro 10263, 10265 ja 10277. 
Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää maistraatilta luvan mainitun yhteissuojan 
rakentamiseen sekä siihen, että se saataisiin rakentaa valmiiksi 30.6.1963 mennessä. 
Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää 25 mmk asuntoalueiden 
yhteisväestönsuojia varten merkitystä määrärahasta louhintatöiden suorittamiseen 
(9.2. 463 §, 8.6. 1 846 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston piirustuksista 
nro 10099 ja 10101 ilmenevät Toukolan ensiapusuojan luonnospiirustukset ja pää-
piirustukset sekä piirustuksista nro 9872, 9869 ja 10119 ilmenevät talojen Hämeentie 
122—128 yhteisen väestönsuojan muutospiirustukset (23.2. 623 §, 4. 5. 1 367 §). 

Toukolan yhteissuojan louhintatöiden suorittamista varten saatiin käyttää 15.5 
mmk vrn 1959 talousarvioon asuntoalueiden yhteissuojia varten merkitystä määrä-
rahasta ja Toukolan yleisen suojan louhintatöihin 10 mmk kertomusvuoden talous-
arvioon uusia yleisiä väestönsuojia varten merkitystä määrärahasta (30.11. 3 387 §). 

Kulosaaren yhteissuojan tunnelinsuiden vahvistamis- ja suojaamistoimenpiteitä 
varten päätettiin käyttää 5 mmk asuntoalueiden yhteisväestönsuojia varten kerto-
musvuoden talousarvioon merkitystä määrärahasta (23.3. 3 309 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston laatimat Niemenmäen 
yhteisväestönsuojan pääpiirustukset nro 10249, 10250, 10261, 10278 ja 10279 sekä 
piirustuksista nro 61029, 61030 ja 61040 ilmenevät muutokset. Louhintatöihin saatiin 
käyttää 55 mmk em. määrärahoista (8.6. 1 845 §, 2.11. 3 104 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kiinteistölautakunnan ehdotus Pihlajamäessä, 
Aarnikanmäen puistossa sijaitsevaan vanhaan ammusvarastoon suunnitellun kallio-
suojan piirustusten hyväksymisestä ja suojan käyttöoikeuden luovuttamisehdoista 
toistaiseksi antanut kaupunginhallituksen taholta aihetta enempiin toimenpiteisiin, 
koska Pihlajamäen asuntoalueelle suunnitellut kaksi uutta väestönsuojaa riittivät 
tyydyttämään koko asuntoalueen väestönsuojatarpeen (15.6. 1 907 §). 

Tiilimäen väestönsuojan peruskorjausta koskevat pääpiirustukset nro 10435 a ja 
10435 b hyväksyttiin katurakennusosaston ehdotuksen mukaisesti (14.12. 3 528 §, 
28.12. 3 671 §). 

Väestönsuojelulautakunta oli v. 1958 vuokrannut posti- ja lennätinhallitukselle 
Erottajan kalliosuojan osan erinäisillä ehdoilla 25 vrksi. Suojan käyttösuunnitelmaa 
laatiessaan oli posti- ja lennätinhallitus todennut v. 1958 vuokraamansa alan liian 
pieneksi, jonka vuoksi se oli ehdottanut, että sille myönnettäisiin oikeus rakentaa 
oma kalliosuoja kaupungilta vuokratun tunnelin läheisyyteen. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa posti- ja lennätinhallitukselle puoltavansa periaatteessa sen esittä-
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mää suunnitelmaa kaupunginvaltuuston 1.2. (ks. s. 46) vahvistamilla yleisillä luovu-
tusehdoilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että posti- ja lennätinhallitus hankkii yksityisten 
tontinomistajien suostumuksen suunnitelmilleen ja että muuten noudatetaan kiin-
teistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja sekä että suojatilojen tarkem-
massa suunnittelussa otetaan huomioon väestönsuojelulautakunnan lausunnossaan 
mainitsemat näkökohdat (23.3. 949 §). 

Pääesikunnan anomuksesta kaupunginhallitus päätti puolestaan antaa puolus-
tuslaitokselle luvan Kaartin kasarmin alueelle rakennettavan kalliosuojan yhdistä-
miseen maanalaisella käytävällä sähkölaitoksen kalliosuojaan seuraavilla ehdoilla: 

1) lupa on voimassa 31.12.2020 saakka; 
2) suojan rakentamisessa on noudatettava väestönsuojelutoimiston, rakennus-

viraston ja sähkölaitoksen antamia ohjeita ja määräyksiä; 
3) luvan saaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mitä suojan rakentami-

sesta tai sijainnista saattaa aiheutua kaupungille tai sivulliselle; 
4) suojan piirustukset on esitettävä kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi; 
5) kaupungilla on oikeus tarvittaessa rakentaa korvauksetta johtoja ja kaapeleita 

väestönsuoja-alueen kautta väestösuojasta annettujen määräysten puitteissa ja 
käyttää varauloskäytäviä kaupungin kalliosuojien pääsyteinä ja 

6) luvan saaja huolehtii kustannuksellaan sähkölaitoksen kiinteistön pohjave-
sien poistamisesta rakennettavan käytävän kautta (6.7. 2 095 §). 

Helsingin Suomalaisen Säästöpankin anottua oikeutta rakentaa taloon tehtävän 
väestönsuojan sijasta tarvittava väestönsuoja Vilhovuorenkujan yleisen suojan yh-
teyteen, kaupunginhallitus päätti oikeuttaa anojan täyttämään velvollisuutensa ra-
kentaa väestönsuoja uudisrakennukseensa, korttelissa n:o 250 olevalle tontille n:o 38, 
Hämeentie 29 siten, että anoja saa rakentaa väestönsuojansa Vilho vuorenkuj an kal-
liosuojan yhteyteen seuraavilla ehdoilla: 

A) väestönsuojelulautakunnan asettamilla ehdoilla: 
1. Anojan kalliosuojaan on rakennettava Vilhon vuorenkuj alta oma sisäänmeno-

tie. 
2. Anojan kalliosuojan lattian tulee liittyä entisen kalliosuojan lattiatasoon. 
3. Anojan kalliosuoja on yhdistettävä kulkutiellä Vilhon vuorenkuj an kallio-

suojaan. 
4. Rakentamisluvan myöntämisessä noudatetaan kaupunginvaltuuston 1.2. 

(ks. s. 46) kaupungin omistamalle maalle rakennettavista erillisistä väestönsuojista 
vahvistamia yleisiä vuokraamisehtoja kuten kiinteistöviraston jäljempänä asetta-
mista yksityiskohtaisista ehdoista käy tarkemmin ilmi. 

5. Mikäli anojan kalliosuoja halutaan liittää jo olevan kalliosuojan ilmastointi-, 
sähkö- ym. laitteisiin, on siitä väestönsuojelulautakunnan kanssa erikseen sovittava. 

B) Kiinteistöviraston asettamilla ehdoilla: 
1. Lupa on voimassa 31. 12. 2020 saakka. 
2. Elinkustannusindeksiä »lokakuu 1951 = 100» vastaava perusvuokra alueen 

käytöstä on 10 000 mk. Indeksivaihtelut otetaan huomioon täysinä 10 %:eina. 
Vuokra voidaan tarkistaa piirustusten valmistuttua. 

(Kohdat 3—6 samat kuin edellisessä sopimuksessa). 
7. Kaupungilla on oikeus korvauksetta käyttää suojaa sisäänpääsytienä sen yh-

teydessä oleviin ja mahdollisesti rakennettaviin kaupungin laitoksiin. 
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8. Vuokramies huolehtii suojan kohdalla olevan katuosuuden sekä maanpäällis-
ten laitteiden ympäristön puhtaana- ja kunnossapidosta (10. 8. 2 259 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Primo Oy., jolle kaupunginvaltuusto oli 26. 4. (ks. s. 83) 
päättänyt vuokrata Ormusmäestä 30 m2 käsittävän väestönsuojan, oli ilmoittanut 
rakentavansa maanpäällisen kalliosuojan ja luopuvansa vuokrahankkeesta (15. 6. 
1 908 §, 6. 7. 2 142 §). 

Suomen Väestönsuojelujärjestön anottua, että se vapautettaisiin suorittamasta 
vuokraa Diakonissalaitoksen alla olevasta väestönsuojasta kaukolämpö johtotöiden 
takia kesä-marraskuun ajalta, yleis jaosto päätti vapauttaa anojan suorittamasta ko. 
vuokraa 1. 9. lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes korjat-
tavana ollut lämpö- ja tuuletusjärjestelmä saadaan toimimaan (khn jsto 5. 9. 
6 456 §). 

Työllisyystoimi 

Työttömyyskortistot. Merkittiin tiedoksi, että työttömyyskortistoon 24. 3. men-
nessä hyväksytyistä 430 työnhakijasta 258 oli kaupungin toimesta järjestetyissä 
töissä ja 172 työnhakijaa joko ei ollut ottanut tarjottua työtä tai oli ottanut loppu-
tilin (13. 4. 1 109 §). 

Merkittiin tiedoksi työvoimatoimikunnan päätös työttömyyskortiston sulkemi-
sesta (12. 5. 1 437 §). 

Kaluston luovuttaminen työvoimatoimikunnalle. Yleisjaosto päätti, että valtion 
työvoimatoimikunnalle saatiin luovuttaa työllisyyslautakunnan käytössä ollut, han-
kintatoimiston kirjelmässä 12/9. 1. 1961 lähemmin mainittu kalusto 21 800 mk:n 
kokonaishinnasta sillä edellytyksellä, ettei sitä sisällytetä aikanaan tehtävään tili-
tykseen (khn jsto 24. 1. 5 163 §, 26. 9. 6 597 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan lääninkonttorin 
postisiirtotilille n:o 3838 yhteensä 769 971 mk kaupungin osuutena työvoimapiirin 
menoista kertomusvuoden aikana (16. 2. 505 §, 3. 8. 2 233 §). 

Työllisyyden turvaaminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. virastoja ja 
laitoksia huolehtimaan siitä, että kertomusvuoden talousarvioon merkityt työt aloi-
tettaisiin siten, että niihin voitaisiin sijoittaa kaupungin työhönsijoitusosuuteen 
kuuluvia, työttömyyskortistoon hyväksyttyjä työntekijöitä. Kiinteistöviraston tulisi 
tämän lisäksi suunnitella naisille sopivia metsänpuhdistus- ynnä muita kaupungin 
työhönsijoitusosuuden täyttämiseksi hyväksyttäviä työkohteita ja tehdä niistä tar-
peelliseksi katsomansa esitykset kaupunginhallitukselle. Samalla kaupunginhallitus 
päätti siltä varalta, että em. toimenpiteet osoittautuisivat riittämättömiksi, hyväk-
syä työllisyyskomitean 15.2. päivätyn mietinnön liitteenä olevassa ohjelmassa mai-
nitut työt kaupungin työhönsijoitusvelvollisuuden täyttämiseksi kertomusvuonna 
työllisyystilanteen vaatimusten mukaisesti suoritettaviksi töiksi sitä mukaa kuin 
kaupunginhallitus ao. virastojen ja laitosten tekemien esitysten perusteella kulloin-
kin erikseen päättää. Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä tarpeen mukaa aloi-
tettaviksi rakennusviraston 1. 3. päivätyssä kirjelmässä n:o 148 mainitut työt (2. 3. 
671 §, ks. s, 345). 
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A sutuslautakunta 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että asutuslautakunnan 14. palkkaluo-
kan tp. toimistoapulaisen virka muutetaan 1. 6. lukien 15. palkkaluokan tp. toimis-
tonhoitajan viraksi (25. 5. 1 574 §). 

Raittiuslautakunta 

Viranhaltijat. Yleisjaosto myönsi yht. 40 098 mk vuosilomakorvauksen suoritta-
mista varten eräille viranhaltijoille (khn jsto 3. 1. 5 037 §). 

Avustukset. Ylioppilaiden Raittiusyhdistyksen 75-vuotisjuhlien kustannusten 
peittämiseksi yleisjaosto myönsi 100 000 mk raittiuslautakunnan lukuun kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 12. 9. 6 502 §). 

Nuorisotyö 

Nuorisotoimisto. Kaupunginhallitus päätti korottaa nuorisotoimiston seuraavista 
palkkiotoimista maksettavat palkkiot 1.1. lukien jäljempänä mainittuihin määriin 
kuukaudelta: Käpylän kerhokeskuksen nuorisotyönohjaaja 29 500 mk ja tyttö-
kerho työnohjaaja 25 500 mk sekä Vallilan kerhokeskuksen nuorisotyönohjaaja 
52 700 mk (8. 6. 1 824 §). 

Nuoriso-ohjaajakoulun järjestämistä koskeva asia. Nuorisotyönohjaajat- yhdistys 
oli lähettämässään kirjelmässä huomauttanut pitävänsä harhaanjohtavana kaupun-
gin nuorisotyölautakunnan 26. 9. päivättyä kiertokirjettä, jossa oli tiedotettu nuo-
risotyölautakunnan perustamasta nuoriso-ohjaaja koulusta, joka lokakuun 1961 ja 
toukokuun 1962 välisenä aikana tulisi opetustarkoituksessa toimimaan kerran vii-
kossa kolme tuntia kerrallaan. Nuoriso-ohjaaja koulutus on tähän saakka tapahtu-
nut miltei yksinomaan Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa, koulutusaika on kaksi 
vuotta ja kuuluu koulutukseen lisäksi vuoden kestävä pakollinen harjoittelu. Yhdis-
tyksen mielestä vaikutukset voisivat olla kohtalokkaita, jos muutkin kunnat ryhtyi-
sivät tämäntapaisella lyhytaikaisella koulutuksella korvaamaan Tampereelle muut-
taneen YKK:n antamaa nuoriso-ohjaajakoulutusta. Nuorisotyölautakunta oli anta-
massaan lausunnossa huomauttanut mm., ettei koulua ollut tarkoitettu tuottamaan 
YKK:ssa valmistuneiden sosionomien kanssa kilpailukykyistä työvoimaa, sillä nuo-
risotoimisto pyrki ensi sijassa kouluttamaan vapaaehtoisia nuoriso-ohjaajia helsinki-
läisiä seuroja varten. Koulun oppilaille oli tarkoin selvitetty koulun luonne ja sen 
avulla saavutettava pätevyys. Tarkoituksena oli ensisijassa auttaa ohjaajia vapaa-
ehtoisessa seuratoiminnassa sekä antaa lisätietoja sivutoimenaan nuorisotyötä teke-
ville. Kaupunginhallitus päätti, ettei em. yhdistyksen kirjelmä antanut aihetta mui-
hin toimenpiteisiin kuin että nuorisotyölautakuntaa kehotetaan kurssitoimintaansa 
suunnitellessaan ja siitä tiedottaessaan ottamaan huomioon, että lautakunnan kurssi-
toiminta ei ole tarkoitettu palvelemaan koko maan tarpeita tai korvaamaan minkään 
korkeakoulun tutkintoja, minkä vuoksi kursseista on käytettävä niiden todellista 
luonnetta vastaavia nimityksiä ja vältettävä mainintoja, jotka antavat väärän kuvan 
kurssien tuottamasta pätevyydestä. Myöskin kurssien osanottajien vaalista ja haku-
ajasta oli tehty huomautus, jonka johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa nuo-
risoasiamiestä vastaisuudessa noudattamaan yleisölle tiedotettuja ilmoittautumis-
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aikoja siten, ettei kirjelmässä mainitunlaisia tapauksia pääse syntymään (16. I L 
3 223 §, 7. 12. 3 447 §). 

Nuorisokahviloiden jäsenmaksujen tilittäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa Pohjois-Haagan ja Herttoniemen nuorisokahviloiden isännät perimään nuoriso-
kahviloiden asiakkailta jäsenmaksuja numeroituja, nuorisotoimistosta kuitilla saata-
via jäsenkortteja vastaan sekä tilittämään jäsenmaksuista kertyneet tulot nuoriso-
toimistoon sen määräyksen mukaisesti (12. 1. 92 §). 

Kaluston hankinnat. Yleisjaosto oikeutti nuorisotyölautakunnan hankkimaan 
kerhotoimintaansa varten kaksi pianoa, pianotuolin ja -peitteen sekä 16 mm:n ääni-
elokuvaprojektorin ja käyttämään tarkoitukseen enintään 837 100 mk (khn jsto 
11.4. 5 626 §, 24. 10. 6 777 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että Kannelmäen kansakoulun kerhohuoneistossa 
oleva, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kirjelmässä 622/19.4. 1961 lä-
hemmin mainittu kalusto saatiin poistaa kansakoulujen irtaimistoluettelosta ja luo-
vuttaa korvauksetta nuorisotyölautakunnalle (khn jsto 25. 4. 5 734 §). 

Kerhohuoneistot. Kaupunginhallitus päätti, että Kulosaaren, Pihlajamäen ja 
Roihuvuoren alueille suunnitelluista kansakoulurakennuksista varataan nuorisotyö-
lautakunnan kerhohuoneistoja varten seuraavat tarvittavat tilat: Kulosaaresta n. 
350 m2:n, Pihlajamäestä n. 200 m2:n ja Roihuvuoresta n. 400 m2:n suuruiset tilat, 
kaikki sillä edellytyksellä, että koulutonteilla on tilaa ja että kerhohuoneistot voi-
daan sijoittaa siten, ettei koulujen toiminta häiriydy nuorisotyöstä (23. 2. 610 §, 
30. 3. 998 §). 

»Meidän Suomi» tietokilpailun järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti muuttaa 
v. 1960 (ks. s. 272) tekemäänsä päätöstä sikäli, että nuorisotoimistolle annetaan teh-
täväksi hoitaa tietokilpailuun sisältyvä maakunnallinen kilpailu yhteistoiminnassa 
Uudenmaan läänin nuorisotyölautakunnan kanssa, jolloin Helsinki ja Uusimaa kil-
pailevat yhtenä maakuntana sekä että palkinnoiksi luovutettavat kirjat saadaan an-
taa I:lle, II:lie ja I I I parhaalle helsinkiläiselle joukkueelle niiden kilpailusi]oituksesta 
riippumatta (2. 2. 373 §). 

Avustukset. Nuoren Voiman Liiton 40-vuotis juhlien ja talvipäivien kustannuksia 
varten myönnettiin 175 000 mk:n avustus kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (16. 3. 854 §). 

Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulunopettajien palkkojen ja eläkkeiden tarkistus. Kaupunginhallitus oh 
v. 1960 (ks. s. 274) kehottanut palkkalautakuntaa kiireellisesti selvittämään kansa-
koulunopettajien palkkausta ja eläkkeiden mahdollista tarkistamista koskevan kysy-
myksen. Lausunnossaan palkkalautakunta oli ehdottanut eräiden tulkintakysymys-
ten selvittämiseksi, että kouluhallitukselta pyydettäisiin kirjallinen lausunto siitä, 
mikä tai mitkä esitetyistä kansakoulujen ohjesäännön palkkausta koskevan pykälän 
muutetuista sanamuodoista voisivat saada kouluhallituksen hyväksymisen. Kaupun-
ginhallitus päätti pyytää kouluhallitukselta em. lausunnon sekä tiedustella, voisiko 
kouluhallitus hyväksyä Helsingin Opettajayhdistyksen esittämän vaihtoehdon 
(23. 3. 936 §). 

Kouluhallitus oli asian johdosta ilmoittanut, että asia tulisi kouluhallituksen rat-
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