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musvuoden aikana päätettiin Societas Gerontologica Fennica -nimisen yhdistyksen 
kanssa tehdä sopimus. Sopimuksesta kaupungille aiheutuvien menojen suorittami-
seen saatiin käyttää talousarvioon mainittua tarkoitusta varten merkittyä 66 000 
mk:n määrärahaa (14.2. 580 §). 

Toivonkoti. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.6. tekemä 
päätös hoitopaikkojen varaamisesta Toivonkoti-nimisestä sairaskodista saatiin 
panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta. Samalla kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan palkkaamaan sairaalakeskukseen tp. viran-
haltijoina valtion A 27 palkkausluokkaan kuuluvan osastolääkärin ja 17. palkka-
luokkaan kuuluvan ylihoitajan 1.7. alkaen kertomusvuoden loppuun (6.6. 1 740 §). 

Reumaliitolle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunki ainakaan toistaiseksi voinut 
tukea liiton toimintaa suorittamalla 4 mk tukimaksua hoitopäivää kohti jokaisesta 
lääkärin suosituksesta Kangasalan reumasairaiden kuntouttamislaitoksessa hoide-
tus ta helsinkiläisestä, koska ei olisi tarkoituksenmukaista lähettää helsinkiläisiä poti-
laita niin etäälle kuin Kangasalle. Kaupungin oli järjestettävä mainitut hoitomah-
dollisuudet itse kaupungin alueella (31.10. 3 020 §). 

Lääketieteellisten aikakauslehtisarjojen lahjoittaminen Oulun yliopistolle. Yleis-
jaosto oikeutti sairaalalautakunnan lahjoittamaan Oulun yliopistolle lautakunnan 
kirjelmässä n:o 1204/3.5.1963 mainitut lääketieteelliset aikakauslehtisarjat sillä eh-
dolla, että lahjan saaja vastaa pakkaus- ja lähetyskustannuksista (yjsto 11.6. 
6 157 §). 

Kaupungin sairaalalaitoksen historian laatiminen. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historian kirjoitettavaksi prof. Paavo 
Heiniön, prof. Gunnar Soinisen, prof. Toivo Wartiovaaran, fil.maist. Eero Haapa-
salon, fil.maist. Inkeri Waurasteen ja arkkit. Claus Tandefeltin toimesta sairaala-
historiakomitean esittämän jäsentelyn mukaisesti apul.kaup.joht. Eino Uskin kir-
joittaessa teoksen esipuheen. Kirjoittajia tukemaan ja ohjaamaan sekä käsikirjoitus-
ta tarkastamaan päätettiin asettaa toimituskunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
prof. Ragnar Rosen sekä jäseniksi professorit Heiniö ja Soininen ynnä toimituskun-
nan sihteeriksi ja toimitussihteeriksi sekä aineiston kerääjäksi ylihoit. Enni Unkila. 
Toimituskuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että historiateos valmistuisi v. 1967. 
Historiateosta, jonka painatustyö päätettiin antaa hankintatoimiston tehtäväksi, 
päätettiin painattaa 1 000 suomenkielistä ja samoin 1 000 ruotsinkielistä kappaletta. 
Teoksesta aiheutuvien kustannusten suorittamiseen saatiin käyttää v:n 1964 talous-
arvioon sairaanhoidon pääluokkaan mainittua tarkoitusta varten merkittyä 82 000 
mk:n siirtomäärärahaa, kuitenkin siten, että toimikunnan tuli esittää vuosittain kau-
punginhallituksen yleisjaoston hyväksyttäväksi tilitys määrärahan käyttämisestä. 
Tekijäpalkkioina saatiin suorittaa enintään 600 mk painoarkkia kohden (19.12. 
3 539 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltoviraston ensimmäisen apulaisjohtajan virkaan valittiin 1.11. lukien varat. 
Usko Tiainen tavanmukaisilla ehdoilla (17.10. 2 875 §). 
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Edelleen kaupunginhallitus päätti valita viraston 1.1.1964 perustettavaan 26. 
palkkaluokan apulaisjohtajan virkaan sanotusta ajankohdasta lukien viraston tp. 
apul.joht. Ensio Lundellin tavanmukaisilla ehdoilla. Samalla kaupunginhallitus 
päätti virkasäännön 4 §:n 2 momentin nojalla oikeuttaa huoltolautakunnan ja sen 
hallintojaoston virkoja haettavaksi julistamatta ottamaan virastoon 1.1.1964 perus-
tettuihin 24. palkkaluokan konttoripäällikön virkaan, 21. palkkaluokan toimisto-
esimiehen virkaan, kahteen 16. palkkaluokkaan kuuluvaan huoltotarkastajan vir-
kaan, 10. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan, kolmeen 8. palkkaluokan toimis-
toapulaisen virkaan, kahteen 7. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan sekä 14. 
palkkaluokan kodinhoidon valvojan virkaan vastaavia virkoja aikaisemmin hoita-
neet tp. viranhaltijat, toimistoapulaisten virkoihin otetut kuitenkin sillä ehdolla, 
että he kaikki viimeistään 31.12.1964 mennessä olisivat suorittaneet koulutustoimi-
kunnan heidän osaltaan tarkoituksenmukaiseksi harkitseman koulutustoimikunnan 
järjestämän kurssin (28.11. 3 291 §). 

Rahoitusmenoihin kuuluvista ao. määrärahoista kaupunginhallitus päätti myön-
tää 9 120 mk tp. talouspäällikön palkkaamista varten 21. palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin 1.3. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun huolto-
laitosten suunnitteluun ja niiden perustamiseen liittyvien muiden tehtävien suoritta-
mista varten (21.2. 661 §). Kaupunginhallitus oli sittemmin alistanut tutkittavak-
seen em. viranhaltijan valitsemista koskevan huoltotoimen toimitusjohtajan päätök-
sen ja kun virkaan valitulla, vaikka hän oli vuodesta 1934 saakka toiminut huolto-
viraston palveluksessa eri tehtävissä, ei ollut kokemusta huoltolaitosten suunnitte-
lussa ja taloudenhoidossa, kaupunginhallitus päätti kumota mainitun tp. talouspääl-
likön valitsemista ja vaalin vahvistamista koskevan päätöksen sekä kehottaa huolto-
toimen toimitusjohtajaa jättämään sanotun viran toistaiseksi vakinaisesti täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (13.6. 1 835 §). Em. tehtäviä 
varten päätettiin 15.11. lukien toistaiseksi palkata työsopimussuhteeseen ylihoitaja 
enintään Koskelan sairaskodin ylihoitajalle kulloinkin suoritettavan loppupalkan 
mukaisella palkalla, ilman erityispalkkiota. Järjestelytoimistoa kehotettiin luovut-
tamaan huoltotoimen käyttöön laitossuunnittelukysymyksiin perehtynyt insinööri 
(7.11. 3 091 §). 

Vielä päätettiin huolto virastoon palkata seuraavat viranhaltijat: 6. huoltotoimis-
toon huoltotarkastaja 16. palkkaluokan mukaisella palkalla ajaksi 1.7.—31.12. (27.6. 
2 007 §); arkistojärjestelytehtävien suorittamista varten toimistoapulainen 7. palkka-
luokan mukaisella palkalla ajaksi 1.10.— 31.12. (19.9. 2 561 §) sekä huoltoviraston 
asiamiestoimistoon työsopimussuhteeseen tilapäisesti enintään kuusi toimistoapu-
laista (3.10.2 724 §)/ 

Huoltoviraston 3. palkkaluokkaan kuuluva eteisvartijan virka päätettiin jättää 
toistaiseksi täyttämättä, kauintaan kuitenkin v:n 1964 loppuun (16.5. 1 509 §). 

Seuraaville viranhaltijoille päätettiin anomuksesta myöntää ero virastaan: fil. 
maist. Eero Haapasalolle huoltoviraston I apulaisjohtajan virasta 1.7. lukien (16.5. 
1 510 §, 6.6. 1 738 §) sekä kamr. Arvid Törnblomille viraston kassa- ja tiliosaston 
kamreerin virasta 20.9. lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti, että sanottu virka 
jätettäisiin toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä. Lisäksi kaupunginhallitus määräsi 
rahatoimiston os.pääll. Erkki Kaarnakorven viransijaisena hoitamaan em. 24. palk-
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kaluokan kamreerin virkaa 20.9. lukien virkaan kuuluvin palkkaeduin toistaiseksi, 
kunnes toisin määrätään (5.9. 2 425 §). 

Eräät viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä 200 tunnin enimmäismää-
rän ylittäen (yjsto 28.5. 6 093 §). 

Viraston autonkulj.-vahtimest. Jarl Heleniukselle päätettiin kertomusvuoden 
aikana suorittaa 62 mk:n suuruinen kuukausipalkkio virka-ajan ulkopuolella suori-
tettavasta pakettiauton huollosta (yjsto 5.2. 5 303 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan käyttämään kertomusvuoden ta-
lousarvion pääomamenoihin huoltotoimen rakennusten perusparannustöitä varten 
merkityn 167 420 mk:n suuruisen siirtomäärärahan (7.2. 496 §). 

9. huoltotoimiston muutosta aiheutuneet välttämättömät kustannukset saatiin 
suorittaa lautakunnan käyttövaroista (yjsto 10.9. 6 662 §). 

Huoltovirastoon päätettiin asettaa murtohälytyslaitteet käyttäen tarkoitukseen 
enintään 5 737 mk määrärahoista teleteknilliset laitteet (yjsto 23.4. 5 825 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltotoimen toimitusjohtajan ilmoitukset 2. ja 3. huolto-
toimistoon tehdyistä murtoyrityksistä (yjsto 12.11. 7 152 §, 21.5. 6 048 §). 

Imatran kauppalan kunnalliskodin sair.hoit. Helmi Kemppinen oikeutettiin sinä 
aikana, jolloin hän osallistuu huoltolaitosten johtokunnan alaisissa laitoksissa järjes-
tettävään kuntouttamisharjoitteluun, ruokailemaan mainituissa laitoksissa henkilö-
kunnalta perittävää 1.05 mk:n suuruista ateriakorvausta vastaan (yjsto 19.3. 
5 601 §). 

Yleisjaosto päätti vapauttaa siiv. Ida Tammelan suorittamasta kaupungille raas-
tuvanoikeuden hänen maksettavakseen tuomitsemaa yht. 34 mk:n suuruista vahin-
gonkorvausta 6. huoltotoimistossa tapahtuneen järjestyshäiriön yhteydessä kaupun-
gille aiheutuneista vahingoista (yjsto 11.6. 6 160 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään rikosilmoitus aputyönt. Viljo Joki virran 
6. huoltotoimistossa aiheuttaman järjestyshäiriön ja vahingonteon vuoksi (31.10. 
3 019 §). 

Yleisjaosto päätti ilmoittaa huolto virastolle, ettei ollut mitään estettä raajavam-
maisen sotainvalidin Aimo Sainion käytössä olleen Pobeda-merkkisen henkilöauton 
BR-480 myymiselle lautakunnan omaisuus- ja holhousjaoston tarkoituksenmukai-
seksi katsomalla tavalla siten, että autosta saataisiin vähintään 400 mk:n hinta 
(yjsto 11.6. 6 161 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen huoltolaitosten johtokunnan 
11.6. pitämän kokouksen pöytäkirjan 315 ja 324 §:ssä olevan päätöksen, joka koski 
kalustonhankintoja, ja kumota ne sekä kehottaa johtokuntaa sitten, kun ko. han-
kinnoista olisi saatu uudet vertailukelpoiset tarjoukset, ottamaan asian ratkaistavak-
seen päätösvaltaansa muille siirtämättä (20.6. 1 868 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin esittämillään ehdoilla vuokraamaan Helsingin 
Osuuskaupalta Yrjönkatu 3:een rakenteilla olevan liiketalon neljännestä kerroksesta 
n. 388 m2:n suuruiset huonetilat 1. huoltotoimistoa varten 1.10. lukien 10 v:n ajaksi 
sekä huolehtimaan yhteistoiminnassa huoltotoimiston kanssa huonetilojen suunnit-
telemisesta siten, että ne soveltuisivat em. tarkoitukseen (27.6. 2 017 §). 

Väestönsuojelutoimistoa kehotettiin yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa luo-
vuttamaan vastedes valmistuvista kalliosuojista tarkoitukseen sopivat tilat huolto-
viraston käyttöön huoltolautakunnan huostaan tai hoitoon otetun omaisuuden 
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säilyttämistä varten. Edelleen kehotettiin kiinteistölautakuntaa mahdollisuuksien 
mukaan ryhtymään toimenpiteisiin n. 700 m2:n suuruisten varastotilojen vuokraa-
miseksi huoltovirastoa varten siten, että aikaisemmin erillään olleet varastotilat 
voitaisiin järjestää yhteen paikkaan (25.4. 1 302 §). 

Vanhustenhuoltolaitosten hoitopäivämaksujen tarkistamista koskeva asia. Sosiaali-
ministeriö oli v:n 1962 marraskuussa lähettänyt huoltolautakunnalle kiertokirjeen, 
jossa todettiin huoltolaitosten ylläpitokustannusten v:n 1957 jälkeen kohonneen 
n. 15 %. Ministeriö oli samalla ilmoittanut voivansa hyväksyä sellaiset uudet hoito-
maksut, jossa mainittu kustannusten nousu olisi otettu huomioon. Huoltolaitosten 
johtokunnan käsityksen mukaan ei ministeriön kirjeen tulisi toistaiseksi antaa aihet-
ta toimenpiteisiin eivätkä huoltolaitosten hoitopäivämaksutaksat saisi ylittää sai-
raalamaksutaksoja. Kaupunginhallitus päätti, ettei asia siinä vaiheessa antanut ai-
hetta enempiin toimenpiteisiin (17.1. 272 §). 

Vanhustenhuoltolaitosten hoitomaksujen perimistä koskeva lausunto. Kaupungin-
hallitus oli v. 1961 (ks. s. 242) tehnyt sisäasiainministeriölle esityksen, että ministeriö 
eräiden hoito- ja synnytyslaitosten sairaalamaksujen ulosmittauksesta v. 1951 anne-
tun asetuksen nojalla myöntäisi huoltolautakunnan alaisille vanhustenhuoltolaitok-
sille, huoltolaitosten sairasosastojen sekä Koskelan sairaskodin poliklinikkayhdistel-
män osalta oikeuden laitoksille tulevien hoito- ja poliklinikkamaksujen ulosottoon 
ilman tuomiota tai päätöstä. Lääkintöhallitus oli antamassaan lausunnossa ilmoitta-
nut, ettei mainittuja säännöksiä voida soveltaa huoltolaitoksiin siltäkään osin kuin 
sanotut laitokset on merkitty laitossairaalaluetteloon. Huoltolautakunta oli ehdotta-
nut kaupunginhallituksen esityksen peruuttamista, koska ns. itsemaksavien potilai-
den hoitomaksujen perimisessä ei esim. Koskelan sairaskodissa ollut jouduttu tur-
vautumaan pakkotoimenpiteisiin. Asiamiestoimisto katsoi, ettei ollut syytä peruut-
taa anomusta, koska lääkintöhallituksen lausunnossa omaksuttu kielteinen kanta, 
joka perustui sairaalalakia sovellettaessa lähinnä valtionavun myöntämisestä tehtyyn 
ratkaisuun, ei asiamiestoimiston käsityksen mukaan ollut oikea. Sairaalatointa joh-
tavan apulaiskaupunginjohtajan mielestä olisi anomuksessa tarkoitettu oikeus yritet-
tävä saada vastaisuutta silmällä pitäen. Kaupunginhallitus päätti uudistaa aikaisem-
min tekemänsä anomuksen ja lähettää ministeriölle asiamiestoimiston lausunnon 
mukaisen kirjelmän (14.2. 591 §). 

Vanhustenhuoltolaitoksissa olevien vanhusten luetteloiminen. Yleisjaosto oikeutti 
huoltoviraston käyttämään enintään 900 mk kaupungin eräissä vanhustenhuolto-
laitoksissa sekä seurakuntien omistamissa vastaavissa huoltolaitoksissa ynnä yksi-
tyisissä sairaskodeissa ja vanhainkodeissa hoidettavina olevien vanhusten lukumää-
rän selville saamisesta aiheutuvien kustannusten suorittamista varten (yjsto 16.4. 
5 776 §). 

Vanhusten asumistuen maksamista koskevat asiat. Merkittiin tiedoksi, että Suomen 
Kaupunkiliiton hallitus oli tehnyt valtioneuvostolle esityksen, että valtioneuvosto 
ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin vähävaraisten vanhusten asumistukea koskevan 
lainsäädännön aikaansaamiseksi lähinnä valtion myöntämän asumistuen muodossa, 
(28.2. 739 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöasioita ja sosiaalitointa 
johtavaa kaupunginjohtajaa harkitsemaan, miten mainittu valtion avustukseen 
perustuva asumistukijärjestelmä saataisiin ensi tilassa aikaan. Lisäksi olisi huolto-
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lautakunnan annettava tarpeelliset yksityiskohtaiset ohjeet asumistuen myöntämis-
tä ja suorittamista varten sekä v:n 1964 aikana tarkoin seurattava ko. järjestelmän 
kehittymistä. Saatujen kokemusten perusteella olisi lautakunnan tarvittaessa tehtä-
vä kaupunginhallitukselle esitys asumistuen lisän suorittamisesta asumistukea saa-
ville sellaisille vanhuksille, joilla täysimääräisen kansaneläkkeen lisäksi ei ollut 
muita tuloja (14.11. 3 126 §, 19.12. 3 504 §). 

Toukolan hoitokoti. Sosiaaliministeriöltä oli 4.4. anottu valtionapua vapaaehtoi-
sesti hoitoon hakeutuville päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjille tarkoitetun Tou-
kolan hoitokodin 163 625 mk:n määräisiin perustamiskustannuksiin. Ministeriö oli 
17.4. ilmoittanut, ettei sen käytettäväksi ollut kertomusvuoden talousarvioon 
varattu määrärahaa ko. tarkoitukseen, joten anomukseen ei ollut suostuttu (2.5. 
1 360 §). 

Koskelan sairaskoti. Sairaskodissa vallitsevan henkilökuntavajauksen täyttämi-
seksi kaupunginhallitus oikeutti huoltolaitosten johtokunnan 1.11.—31.12. välisenä 
aikana palkkaamaan Koskelan sairaskodin hoitohenkilökuntaan kuuluvien tilapäis-
ten kokopäivätoimisten viranhaltijoiden sijasta osapäivätoimisia tilapäisiä viranhalti-
joita virkasäännön 22 §:n 7. kohdan mukaisilla palkkaeduilla tilapäisten viranhalti-
joiden palkkaamista varten myönnettyjen määrärahojen puitteissa (31.10. 3 018 §). 

Mainitun vajauksen poistamiseksi kaupunginhallitus kehotti edelleen järjestely-
toimistoa kiireellisesti yhteistoiminnassa huoltoviraston ja sairaskodin johdon sekä 
tarvittaessa sairaala viraston kanssa mahdollisuuksiensa mukaan selvittämään asian 
sekä tekemään perustellun ehdotuksen toimenpiteisiin ryhtymisestä asian korjaami-
seksi (31.10. 3 017 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaskodin kirurgian osaston ylilääkärin 1.7. lukien 
laitoksen oman anestesialääkärin estyneenä ollessa tarvittaessa käyttämään leik-
kauksissa ulkopuolista anestesialääkäriä toistaiseksi siten, että korkein tälle suoritet-
tava palkkio olisi 65 mk nukutukselta, paitsi milloin toimenpiteen on suorittanut 
anestesiologian erikoislääkäri, jolloin palkkio saatiin suorittaa 50 %:lla ja anestesio-
logian professoriksi tai dosentiksi nimitetyn toimenpiteestä 100 %:lla korotettuna 
(29.8. 2 346 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti ko. johtokunnan Koskelan sairaskodin psy-
kiatrin estyneenä ollessa ja sillä ehdolla, ettei tälle muulla tavoin voitu hankkia sijais-
ta, tarvittaessa kertomusvuoden aikana käyttämään ko. tehtävien hoitamiseen kau-
pungin sairaaloiden palveluksessa olevia konsultoivia lääkäreitä ja tällöin suoritta-
maan näille 50 mk vähintään 3 tuntia kestäneestä konsultaatiosta sillä edellytyk-
sellä, että se suoritettaisiin ao. lääkärin virka-ajan ulkopuolella (29.8. 2 348 §). 

Koskelan sairaskodin kemistille Toini Lahikaiselle päätettiin suorittaa Roihuvuo-
ren vanhainkodin laboratorion käyttöönottamisen yhteydessä suoritetuista kolmesta 
konsultaatiosta yht. 90 mk (27.6. 2 005 §). 

Sairaskodin puutarhurin virka päätettiin toistaiseksi, kauintaan kuitenkin 30.5. 
1964 saakka jättää täyttämättä, jonka jälkeen virka tarvittaessa olisi ehdotettava 
lakkautettavaksi (20.6. 1 893 §). 

Työneuvosto oikeutti erään sairaskodin varastonhoitajan suorittamaan ylityötä 
200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 19.11. 7 203 §, 17.12. 7 383 §). 

Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon vanhainkodin lääkäreille ajalta 1.7.— 
31.8. liikaa maksetut ja kaupungille perityt palkkaerät saatiin maksaa takaisin ilman 
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eri anomusta. Palautettavat summat olivat vastaavasti 280 mk ja 37 mk (31.1. 
422 §). 

Rinnekoti-Säätiön vajaamielishoitajakoulun oppilaita saatiin sijoittaa Koskelan 
sairaskotiin käytännölliseen harjoitteluun siten, että harjoitteluun aikana 1.5.1963— 
28.2.1964 osallistuisi enintään 3 oppilasta 8 viikon ajan. Harjoitteluaikanaan oppi-
laat saivat ruokailla sairaskodissa 1.50 mk:n ateriakorvausta vastaan (21.3. 
957 §). 

Sairaskodissa kuntouttamista aikana 5.—9.11. opiskeleva Tervolan kunnansai-
raalan ylihoitaja oikeutettiin korvauksetta ruokailemaan sekä, mikäli hänelle voitai-
siin järjestää asunto, myös asumaan sairaskodissa mainittuna aikana (yjsto 5.11. 
7 090 §). 

Huoltolaitosten johtokunnalle myönnettiin oikeus kaluston hankintamääräraho-
jaan käyttäen hankkia Koskelan sairaskotiin Volkswagen Sondermodell Kleinbuss 
-merkkinen auto lämmityslaitteineen ja lisävarusteineen yhteensä 13 321 mk:n hin-
nasta sillä ehdolla, että johtokunta luopuisi hankintasuunnitelmaan sisältyvän Peu-
geot-merkkisen henkilöauton hankinnasta. Valtioneuvosto oli sittemmin vapauttanut 
kaupungin suorittamasta autoveroa hankitusta em. autosta (yjsto 19.3. 5 602 §, 
29.10. 7 038 §). 

Edelleen päätettiin sairaskotiin hankkia 250 l:n vetoinen Senking-höyrypata 
kaluston hankintamäärärahaa käyttäen (yjsto 15.10. 6 918 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli hyväksynyt Koskelan sairaskodin 
N-rakennuksen muutostöitä koskevat piirustukset sekä N-, G- ja F-rakennusten väli-
sen yhdystunnelin sekä jätekeskuksen piirustukset (28.2. 740, 742 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus suorittaa esittämänsä n. 40 000 
mk:aan nousevat muutos- ja lisätyöt sairaskodin F-rakennuksessa parhaillaan suori-
tettavien saneeraustöiden yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi myöhemmin ko. 
muutostöitä koskevat piirustukset n:o 1/4.9.1963 ja 2—4/1.9.1963, jotka lähetettiin 
ministeriön hyväksyttäviksi (6.6. 1 737 §, 17.10. 2 876 §). F-rakennuksessa sijaitse-
vat tilat päätettiin toistaiseksi käyttää geriatris-psykiatrisia tapauksia hoitavan 
osastoryhmän tarpeisiin siten, että siihen kuuluville osastoille, henkilökunnan palk-
kaamiseen osoitettujen määrärahojen samoin kuin sairaskodin palvelukseen saata-
van henkilökunnan suomien mahdollisuuksien puitteissa otettaisiin hoitoon kaupun-
gin omistamissa samoin kuin yksityisissä vanhustenhuoltolaitoksissa hoidossa olevia 
pääasiassa mentaalisia häiriöitä potevia helsinkiläisiä henkilöitä, jotka eivät olleet 
mielisairaaloissa annettavan hoidon tarpeessa. Osastoryhmän nimeksi kaupungin-
hallitus hyväksyi mentaaliosasto sekä sen hoitopaikkaluvuksi 235. Lisäksi kaupun-
ginhallitus päätti esittää sosiaaliministeriölle, että ministeriö hyväksyisi F-raken-
nuksen käyttösuunnitelman ja vahvistaisi sairaskodin mentaaliosaston hoitopaikka-
luvun (28.11. 3 297 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1960 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Koskelan sairas-
kodin keskusrakennuksen rakentamista varten merkityn määrärahan säästöä ko. 
rakennuksen 8. kerioksen muutostyön suorittamiseen (2.5. 1 384 §). 

Huoltolaitosten johtokunnalle myönnettiin oikeus purkauttaa sairaskodin lauta-
rakenteinen varastorakennus, sen jälkeen kun F-rakennus olisi valmis. Purkamiskus-
tannukset saatiin suorittaa huoltolautakunnan vuosikorjausmäärärahoista ja kelvol-
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linen puutavara olisi käytettävä joko huolto viraston tai kaupungin muissa rakennus-
töissä (yjsto 2.7. 6 335 §). 

Jäljempänä mainitut kilpailuluonnokset päätettiin sijoittaa Koskelan sairasko-
tiin: n:o 267 ja 269 Käpylän kansakoulun seinämaalauskilpailu 114/A ja 114/B, 
n:o 268 ja 270 Unto Pusa »Engel», n:o 271 Ilmari Nylund (yjsto 10.12. 7 311 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kansanterveystyön opetus- ja tutkimuskeskuksen 
toimesta 2.9. —12.9. pidettävä kunnanlääkärien VI jatkokurssi saatiin korvauksetta 
järjestää huoltolaitosten huonetiloissa sillä ehdolla, ettei kurssin järjestelystä, huone-
tilojen siivous- ja valaistuskustannuksia lukuun ottamatta, aiheutuisi kaupungille 
kustannuksia. Kurssin osanottajat oikeutettiin aterioimaan kurssipäivinä Koskelan 
sairaskodissa 1.05 mk:n suuruista ateriakorvausta vastaan (29.8. 2 351 §). 

Koskelan sairaskotiin ja Kustaankartanon vanhainkotiin tutustumaan saapuvien 
Kuopion sairaanhoitajakoulun sairaanhoitajien täydennysoppijakson oppilaiden ja 
opettajien, yht. n. 18 henkilön, käyttöön päätettiin luentojen järjestämistä varten 
luovuttaa korvauksetta sairaskodin N-rakennuksen luentosali 23.9. aamupäivällä, 
Ko. opettajille ja oppilaille myönnettiin oikeus aterioida Koskelan sairaskodissa ja 
Kustaankartanon vanhainkodissa 23. ja 24.9. vahvistettua 1.05 mk:n ateriakorvaus-
ta vastaan (yjsto 17.9. 6 717 §). 

Koskelan sairaskodin kirurgisen osaston ylilääkärin, prof. Sven Rehnbergin muo-
tokuvan paljastustilaisuuden yhteydessä päätettiin kaupungin puolesta järjestää 
kahvitilaisuus n. 250 henkilölle. Samalla yleisjaosto päätti kiitollisuudella ottaa vas-
taan prof. Rehnbergin muotokuvan Koskelan sairaskodissa säilytettäväksi (yjsto 
10.9. 6 661 §). 

Eräältä potilaan omaiselta vierailu tunnin aikana anastettujen vaatteiden korvaa-
mista varten yleisjaosto myönsi 56 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
yjsto (yjsto 12.2. 5 353 §). 

Kustaankartanon vanhainkotiin päätettiin 1.3. lukien palkata puolipäivätoimisen 
farmaseutin sijasta kokopäivätoiminen farmaseutti 14. palkkaluokan mukaisella 
palkalla (21.2. 659 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kustaankartanon vanhainkotiin saatiin hankkia kaksi 
Loewe Opta Atlanta -merkkistä televisiota ja käyttää tarkoitukseen enintään 
191 680 mk v:n 1962 talousarvioon kaluston hankintaa varten varatusta määrära-
hasta (yjsto 2.1. 5 031 §) sekä Universal-Junior I -merkkinen, 673 mk:n hintainen 
sentrifugi (yjsto 10.12. 7 342 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat 14., 17. ja 21.1. päivä-
tyt Kustaankartanon vanhainkodin röntgenosaston ja fysikaalisen osaston muutos-
töiden pääpiirustukset n:o 1—3, jotka sosiaaliministeriö sittemmin hyväksyi (6.6. 
1 704 §, 27.6. 2 018 §). 

Kodinhoitajille ja kodinhoitotyöhön liittyvissä tehtävissä toimiville huoltoviras-
ton viranhaltijoille järjestettävän neuvottelu- ja tiedotustilaisuuden osanottajille 
n. 150 henkilölle päätettiin tiedotustilaisuuden yhteydessä järjestää kahvitarjoilu 
(yjsto 30.4. 5 880 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Merkittiin tiedoksi, että työneuvosto oli oikeuttanut 
erään Roihuvuoren vanhainkodin autonkuljettajan suorittamaan ylityötä 200 tun-
nin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 15.10. 6 917 §, 12.11. 7 149 §). 

Yleisjaosto oikeutti Roihuvuoren vanhainkodin pitämään hallussaan laitoksen 
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käteismenojen suorittamista varten 600 mk:n suuruista käteiskassaa, mistä määrästä 
saatiin Hirvihaaran vanhainkodin käyttöön luovuttaa enintään 150 mk ko. laitoksen 
käteismenojen suorittamista varten. Laitoksen perimiä maksuja ym. tuloja saatiin 
käyttää menojen suorittamiseen. Vanhainkodin kassassa saatiin kerrallaan säilyttää 
kassavaroja enintään 5 000 mk (yjsto 5.2. 5 297 §). 

Kaupunginhallitus päätti alistaa tutkittavakseen ja kumota huoltolaitosten joh-
tokunnan 9.3. tekemän päätöksen autotallitilan vuokraamisesta vanhainkodin auto-
tallista ko. vanhainkodin talouspäällikölle ja autonkuljettajalle sekä kehottaa huol-
tolaitosten johtokuntaa menettelemään luontoisetusäännön määräysten mukaisesti 
(14.3. 867 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 6.7. hylännyt kaupungin hake-
muksen Roihuvuoren vanhainkotiin hankitun Peugeot 403 D 4 B -merkkisen umpi-
pakettiauton moottoriajoneuvoveron poistamisesta (yjsto 6.8. 6 454 §). Myöhemmin 
valtioneuvosto oli päättänyt, että vanhainkotiin hankitusta Renault Estafette 
R-2132 -merkkisestä pakettiautosta suoritettu autovero 2 395 mk palautettaisiin 
(yjsto 12.11. 7 150 §). 

Yleisjaosto päätti, että Roihuvuoren vanhainkotiin saatiin hankkia 3 kpl ja 
Kulosaaren vanhainkotiin 1 kpl Fenno FE 59 T 153 A -merkkisiä televisiovastaan-
ottimia ao. kaluston hankintamäärärahoja käyttäen (yjsto 30.4. 5 882 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota huoltolaitosten johtokunnan 26.4. tekemän 
päätöksen Roihuvuoren vanhainkodin kanttiinin vuokraamisesta Sairaanhoitaj ain 
Liiton Uudenmaan Paikallisosaston sairaalapalvelulle kanttiinin vuokraa koskevalta 
osalta. Kaupunginhallitus vahvisti em. huonetiloista ja niihin kuuluvasta kalustosta 
kuukausittain etukäteen perittävän vuokran toistaiseksi 191 mk:ksi kuukaudelta. 
Johtokunnan olisi vastaisuudessa tarkistettava vuokra samassa suhteessa kuin van-
hainkodin tilitys vuokra muuttuu (13.6. 1 832 §). 

Riistavuoren vanhainkodin ja vanhusten asuntolan henkilökunnan asuinraken-
nuksen rakentamista varten kaupunginhallitus päätti varata korttelin n:o 29032 ton-
tin n:o 3 31.12.1965 saakka (4.4. 1 096 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 18.3. palauttanut kaupunginhalli-
tuksen 12.12.1962 hyväksymät Riistavuoren vanhainkodin päärakennuksen luon-
nospiirustukset niitä vahvistamatta ehdottaen piirustuksiin eräitä muutoksia. Kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa ottamaan huomioon ministeriön 
esittämät muutokset. Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi vanhainkodin 22.5. 
päivätyt pääpiirustukset n:o 1 — 18, jotka ministeriö vahvisti 10.7. Samalla ministe-
riö oli vahvistanut vanhainkodin hoivakotiosaston hoitopaikkaluvuksi 114 siten, 
että kodin yhteydessä toimisi 40-paikkainen päiväkoti (28.3. 1 038 §, 18.4. 1 250 §, 
27.6. 2 010 §, 1.8. 2 071 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltolautakunnan suorittamaan käyttövaroistaan yht. 750 
mk asiantuntijapalkkiona Riistavuoren ja Suursuon vanhainkotien suunnittelutyö-
hön osallistuneille henkilöille (yjsto 29.10. 7 035 §). 

Hirvihaaran vanhainkoti. Merkittiin tiedoksi huoltolautakunnan ilmoitus, että 
Hirvihaaran vanhainkodin henkilökunnan saunassa sattuneesta tulipalosta oli aiheu-
tunut n. 20—30 mk:n suuruiset vahingot (yjsto 23.4. 5 824 §). 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnalle myönnettiin oikeus panna täytäntöön 
21.1. tekemänsä päätös, joka koski television hankkimista kanttiinin voittovaroilla 
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laitokseen. Samalla kehotettiin huoltolautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin kant-
tiinin varojen hallinnon järjestämiseksi vastaisuudessa revisio virastoa tyydyttävällä 
tavalla (12.9. 2 513 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 23.3. päivätyt 
laitoksen varastorakennuksen pääpiirustukset n:o 1 —2 sekä esittää uuden kasvihuo-
neen ja siihen liittyvän lämpökeskuksen suunnitelman sosiaaliministeriön vahvistet-
tavaksi ja pyytää ministeriötä saattamaan ko. perustamisohjelman valtioneuvoston 
hyväksyttäväksi valtionavun saamista varten (10.4. 1 181 §, 6.6. 1 704 §). 

Palotarkastuksen suorittamista varten työlaitokseen suoritetusta matkasta pää-
tettiin palotekn. Henrik Hagelbergille suorittaa 10 mk:n palkkio (yjsto 30 4. 5 855 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Kaarlo Leppäsen 20.1. laatimat Puo-
tilan vanhusten asuntolan pääpiirustukset n:o 1—9 sekä Kulosaaren vanhusten asun-
tolan 15.9. päivätyt pääpiirustukset n:o 1 - 9 (14.2. 594 §, 19.12. 3 547 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä huoltolautakunnan esittämän Myl-
lypuron vanhusten äsuntolan rakennusohjelman sekä kehottaa yleisten töiden lauta-
kuntaa kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin asuntolarakennuksen suunnittele-
miseksi yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa (1.8. 2 070 §). 

400-vuotiskoti säätiö. Yleisjaosto päätti, että käyttöä vailla olevat Koskelan sai-
raskodin 19 nojatuolia saatiin siirtää veloituksetta talossa Töyrytie 2 sijaitsevaan 
Maunulan asuntolaan (yjsto 23.12. 7 457 §). 

Eläkeläiset-nimisen yhdistyksen ehdotettua, että myöskin Malmin seuduille ra-
kennettaisiin vanhusten asuntola kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että kaupungin 
toimesta rakennettujen vuokra-asuntojen jaossa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan 
ottamaan huomioon myös vanhusten asuntojen tarve. Neljän vanhusten asuntola-
rakennuksen lisäksi oli kaupungilla parhaillaan rakenteilla sekä myös suunnitteilla 
useita vanhusten asuntolarakennuksia, jotka pyrittiin sijoittamaan eri puolille kau-
punkia. Kaupungin taholta oli tuettu vanhusten asuntolayrityksiä myös halpakor-
koisia avustuksia ja lainoja myöntämällä (19.9. 2 567 §). 

Testamenttilahjoitukset. Merkittiin tiedoksi, että Koskelan sairaskodissa kuollut 
rva Anna Kuitunen oli testamentannut huoltolautakunnalle jäljelle jääneen omai-
suutensa erinäisillä ehdoilla. Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimistoa valvo-
maan testamentin kaupungin puolesta sekä huolehtimaan kaupungin edun ja oikeuk-
sien valvomisesta kuolinpesän selvityksen yhteydessä (2.5. 1 368 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa kaupungin puo-
lesta valvomaan Laakson sairaalassa kuolleen, huoltoapua saaneen Agnes Bergiuksen 
31.12. 1959 ja 26.1.1962 Helsingin kaupungin köyhien, sairaiden ja vanhuksien 
hyväksi tekemät testamentit (26.9. 2 649 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa yksityisten 
vanhainkotien tukemiseen varatusta määrärahasta avustuksia vanhainkodeille myön-
täessään suorittamaan Saalem-Lähetyksen Helsingin maalaiskunnan Hämeenkylässä 
sijaitsevalle vanhainkodille avustusta Helsingissä henkikirjoitettuna olevien vanhus-
ten ohella myös niiden vanhusten osalta, jotka ovat siirtyneet sanottuun vanhain-
kotiin suoraan Helsingin kaupungista sillä edellytyksellä, että nämä siirtymävuotena 
ja sitä edeltäneenä kahtena edellisenä vuotena ovat olleet henkikirjoitetut Helsin-
gissä (31.10. 3 016 §). 

Suomen Pelastusarmeijan säätiölle päätettiin suorittaa 18 156 mk kaupungin-
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valtuuston v. 1954 tekemän päätöksen mukaisena, säätiön ottamaan lainaan liitty-
vänä korkoerotuksena (31.1. 410 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat avustuk-
set: 5 000 mk Helsingin Sokeat -yhdistyksen omistaman Willingin saaressa sijaitse-
van kesäkodin sähköistämistöiden suorittamista varten (16.5. 1 512 §) sekä 1 000 mk 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Osaston ylläpitämän Sophie Manner-
heim-kodin toiminnan tukemista varten (10.4. 1 179 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden talousarvioon kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi merkityistä avustusmäärärahoista jaetaan avustukset ao. 
avustusten saajille ilman eri anomusta neljännesvuosittain (3.1. 85 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Anna Sara Arosinin lahjoitusrahaston 
korkovaroista päätettiin kertomusvuonna jakaa neljälle eri henkilölle 45 mk:n suu-
ruinen avustus kullekin. Käyttämättä jäävät korkovarat, 0.93 mk, liitettiin rahaston 
pääomaan (12.12. 3 445 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusrahaston korkovaroista päätettiin jakaa 
40 mk:n suuruinen avustus kolmelle eri henkilölle sekä yhdelle henkilölle 46 mk:n 
suuruinen avustus. Käyttämättä jääneet korkovarat, 0.50 mk, siirrettiin rahaston 
pääomaan (12.12. 3444 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin rahaston korkovaroista myönnettiin 30 mk:n suurui-
nen avustus 14:lle eri henkilölle. Jäljelle jääneet korkovarat, 20.65 mk, siirrettiin 
v. 1964 käytettäviksi (16.5. 1 513 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin rahaston korkovaroista myönnettiin kertomusvuonna 
yksi 60 mk:n suuruinen avustus. Jäljelle jääneet korkovarat siirrettiin v. 1964 käy-
tettäviksi (15.8. 2 170 §). 

Alma Liljebladin rahastosta kainoille köyhille päätettiin kertomusvuonna jakaa 
75 henkilölle 40 mk:n suuruinen avustus. Jäljelle jäävät korkovarat siirrettiin v:n 
1964 aikana käytettäviksi (12.12. 3 446 §). 

Alma Uhlenin lahjoitusrahaston korkovaroista päätettiin kertomusvuonna myön-
tää 118 mk:n suuruiset apurahat viidelle henkilölle ja siirtää loput v. 1964 käytettä-
väksi (20.6. 1 894 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että jäljempänä mainittujen lahjoitusrahastojen kor-
kovarat siirretään sanottujen rahastojen pääomaan: Kunnollisen palvelusväen pal-
kitsemisrahaston, Alexandra Kiseleffin rahaston ja Alma Maria Lindbergin lahjoi-
tusrahaston korkovarat (25.4. 1 304 §, 20.6. 1 894 §). 

Lastensuojelutoimi 

Avioliittolain mukaisten sovittelutehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus päätti 
sosiaaliohjesäännön 3 §:n 7. kohdan mukaan määrätä lastensuojelulautakunnan huo-
lehtimaan avioliittolain muuttamisesta 20.6. annetun lain mukaan sosiaalilautakun-
nalle kuuluvista sovittelutehtävistä 1.1.1964 lukien toistaiseksi sekä kehottaa lauta-
kuntaa aikanaan tekemään esityksen sosiaaliohjesäännön mahdollisesta muuttami-
sesta ottaen huomioon ko. vuoden aikana sovittelutehtävistä saadut kokemukset 
(17.10. 2 878 §). 

Syntymätodistuksen vaatiminen kastetoimituksen yhteydessä. Lastensuojelulauta-
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kunta oli todennut, että toisinaan oli ilmennyt, että lapsi oli kirkonkirjoihin merkitty 
väärän henkilön lapseksi. Näitä tapauksia oli ilmennyt etupäässä ottolapsisuhteen 
vahvistamisen yhteydessä ja varsinkin avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
ollessa kysymyksessä. Tapaukset olivat vaikeasti selvitettävissä ja aiheuttivat vai-
keuksia lastensuojeluviranomaisille. Kaupunginhallitus päätti lähettää lastensuoje-
lulautakunnan kirjelmän sosiaaliministeriölle ja pyytää, että ministeriö ryhtyisi 
mahdollisesti tarpeellisiksi harkitsemiinsa toimenpiteisiin syntymätodistuksen vaati-
miseksi kastetoimituksen yhteydessä (31.10. 3 015 §). 

Elatusavun ennakosta annetun lain täytäntöönpano. Kaupunginhallitus päätti 
sosiaaliohjesäännön 3 §:n 7. kohdan nojalla määrätä lastensuojelulautakunnan huo-
lehtimaan elatusavun ennakosta 7.6. annetussa laissa tarkoitetun elatusavun ennak-
kojen suorittamisesta 1.1.1964 lukien toistaiseksi (24.10. 2 946 §, kunn. as. kok. 
nro 70). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitopäivämaksutaksojen uudelleen vahvistami-
nen. Kaupunginhallitus kehotti lastensuojelulautakuntaa tekemään uuden, tarkis-
tetun esityksen lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitopäivämaksujen vahvistami-
sesta sosiaaliministeriön taholta annettuja suuntaviivoja noudattaen sekä tarvit-
taessa samalla tekemään yksityiskohtaisesti perustellun esityksen hoitomaksutakso-
jen korottamisesta eräiden lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten osalta enemmälti 
kuin ministeriön 22.11.1962 suosittelema 15 %:n korotus edellyttää (7.11. 3 089 §). 

Erityislapsilisän korvaamista valtiolle koskeva asia. Merkittiin tiedoksi, että kor-
kein hallinto-oikeus oli jättänyt tutkittavaksi ottamatta kaupungin valituksen, joka 
koski työkyvyttömyyseläkettä aikaisemmin nauttineelle Väinö Kannolle virheelli-
sesti suoritetun erityislapsilisän korvaamista valtiolle (10.4. 1 183 §). 

Huostaanotettujen lasten kasvatuskustannusten korvaaminen. Merkittiin tiedoksi, 
että sosiaaliministeriö oli myöntänyt kaupungille 25 512 mk:n korvauksen lasten-
suojelulautakunnan huostaanottamien lasten kodin ulkopuolella tapahtuneesta kas-
vattamisesta v. 1961 aiheutuneista kustannuksista. Myönnetty valtionapu oli 3 101 
mk anottua pienempi. Kaupunginhallitus päätti tyytyä päätökseen (17.1. 271 §). 

Huostaanotettujen lasten kansakoulukustannusten korvaamista koskevassa asiassa 
merkittiin tiedoksi, että lääninoikeus oli velvoittanut kaupungin kansakoululain 47 
§:n 3 momentin perusteella suorittamaan Pusulan kunnalle asianmukaista kuittia 
vastaan vaaditun korvauksen, 524 mk, ko. kansakoululasten koulunkäynnistä v:n 
1959 ja 1960 aikana kunnalle aiheutuneina todellisina kuluina ynnä korkoa sanotulle 
määrälle 5 % 30.11.1961 lukien sekä tämän lisäksi oikeudenkäyntikuluja 30 mk. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lastensuojelulautakuntaa viipymättä 
lääninhallituksen päätöksen saavutettua lainvoiman ryhtymään toimenpiteisiin 
Pusulan kunnalle v:lta 1958 kansakoululasten koulukustannusten korvauksena liikaa 
suoritettujen 740 mk:n takaisin perimiseksi (3.10. 2 725 §). 

Vajaamielishoitajakoulutuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti esittää 
sosiaaliministeriölle, että ministeriö hyväksyisi lastensuojelulautakunnan laatiman 
suunnitelman mukaisen vajaamielishoitajakoulutuksen aloittamisen kaupungin lai-
toksissa valtionapuun oikeuttavana koulutuksena (17.1. 285 §). 

Asiakirjain julkisuutta koskeva valitusasia. Sanomalehdentoimittaja Akseli 
Valta oli valittanut lastensuojelulautakunnan 25.6. tekemästä päätöksestä, jonka 
mukaan lautakunta ei ollut ottanut tutkittavakseen valittajan anomusta saada yleis-
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ten asiakirjain julkisuudesta annetun lain nojalla tutustua suojelukasvatusjaoston 
8.9.1959 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan. Lastensuojelulautakunnan ja kaupungin-
hallituksen asiamiestoimiston annettua asiaa koskevat lausuntonsa kaupunginhalli-
tus päätti, hyläten siinä vaiheessa asiassa esitetyt muut vaatimukset, kumota las-
tensuojelulautakunnan em. päätöksen sekä kehottaa lautakuntaa viipymättä otta-
maan esillä olleen asian laillisesti tutkittavakseen. Samalla kaupunginhallitus päätti 
kehottaa lastensuojelulautakuntaa vaatimaan lastensuojelutoimen toim. joht. Heis-
kaselta sekä nuorisonhuolt. Helasvuolta selityksen valituskirjelmässä heidän osal-
taan tehtyjen huomautusten johdosta sekä selitykset lautakunnan lausunnolla varus-
tettuna aikanaan toimittamaan kaupunginhallitukselle. Lautakunnan puh.joht. 
Sulo Mannista kehotettiin myös antamaan kaupunginhallitukselle selityksensä vali-
tuskirjelmässä häneen kohdistetuista huomautuksista (4.4. 1 105 §, 3.10. 2 734 §). 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginhallitus päätti, että viraston sosiaalilääkärin 
virka jätettäisiin vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi, kauintaan kuitenkin kerto-
musvuoden loppuun saakka. Viransijaiseksi määrättiin lääket.lis. Pirkko Roiha 
virkaan kuuluvin palkkaeduin. Myöhemmin kaupunginhallitus valitsi mainittuun 
sopimuspalkkaiseen virkaan hermo- ja mielitautien erikoislääkärin, lääket. lis. 
Sirkka Syvänteen (1.8. 2 069 §, 19.12. 3 551 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla viraston sosiaalilääkärin 
toimistoon oli ajaksi 5.—31.12.1962 palkattu tilapäiseksi, osapäivätyötä suorittavak-
si lääkäriksi lääket.lis. Jorma Palo hoitamaan toimiston toimialaan kuuluvia lääkä-
rintehtäviä. Asianomaiselle saatiin suorittaa 17 mk:n suuruinen palkkio kultakin 
täydeltä työtunnilta (10.1. 188 §). 

Edelleen saatiin sosiaalilääkärin toimistoon toistaiseksi ja kauintaan kertomus-
vuoden loppuun palkata kulloinkin esiintyvän tarpeen mukaan lääkäreitä väliaikai-
sesti työsopimussuhteeseen avoinna olevien lääkärin virkojen palkkausmenoihin va-
rattua määrärahaa käyttäen siten, ettei määrärahaa ylitettäisi. Lastenpsykiatrin 
tai psykiatrin pätevyyden omaavalle lääkärille saatiin tällöin suorittaa palkkiona 
20 mk ja muulle lääkärille 17 mk kultakin täydeltä työtunnilta sekä lukea työaikaan 
lastenhoitolaitoksiin suoritettaviin matkoihin käytetty aika (4.4. 1 102 §). Myöhem-
min korotettiin palkkiot vastaavasti 25 ja 20 mk:ksi (19.9. 2 566 §). 

Avoinna olevaan 26. palkkaluokan apulaislastenvalvojan virkaan valittiin varat; 
Gunnel Liljestrand tavanmukaisilla ehdoilla. Raastuvanoikeus hyväksyi vaalin 
(29.8. 2 345 §, 19.9. 2 564 §). 

Kaupunginhallitus päätti virkasäännön 11 §:n 2 kohdan nojalla määrätä lasten-
suojelu viraston 21. palkkaluokan tp. virastotyöntekijän Eino Fingerroosin 1.6. 
lukien siirtymään viraston 22. palkkaluokan talouspäällikön virkaan. Samalla kau-
punginhallitus päätti, ettei em. virastotyöntekijän palkkaamista varten varattuja 
varoja saanut käyttää viranhaltijoiden palkkaamiseen 1.6. lukien, ellei kaupungin-
hallitus erikseen antaisi siihen lupaa (9.5. 1 436 §). 

Rahoitusmenoihin kuuluvista ao. määrärahoista kaupunginhallitus myönsi 5 376 
mk kahden 16. palkkaluokkaan kuuluvan huoltotarkastajan palkkaamiseksi ajaksi 
1.9.—31.12. ns. etsivän nuorisonhuoltotyön iltaisin ja sunnuntaisin tapahtuvan päi-
vystyksen kokeiluluontoista aloittamista varten lastensuojelu viraston toimesta 
(16.5. 1 516 §). 
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Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuojelulautakunnan ottamaan 
virkoja haettavaksi julistamatta lautakunnan 19.11. kaupunginhallitukselle teke-
mässä esityksessä mainittuihin, kaupunginvaltuuston päätöksellä 30.10. lastensuo-
jelulautakunnan alaisiin lastenhuoltolaitoksiin 1.1.1964 lukien perustettuihin virkoi-
hin vastaavia virkatehtäviä hoitaneet tp. viranhaltijat (19.12. 3 541 §) sekä palkkaa-
maan sosiaalilääkärin toimistoon kaksi tp. puolipäivätoimista toimistoapulaista kau-
intaan kertomusvuoden loppuun käyttämällä tarkoitukseen 8. palkkaluokkaan kuu-
luvan tp. toimistoapulaisen palkkaamiseen varattua määiärahaa (24.1. 345 §). 

Apul. lastenvalv. Veikko Piirtolalle myönnettiin anomuksesta ero virasta 1.8. 
lukien (9.5. 1 435 §), samoin lääket.lis. Sirkka Syvänteelle ero lastensuojelu viraston 
sosiaalilääkärin virasta 16.5. lukien (14.3. 896 §). 

Perusparannustyöt. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvion pääomamenoihin lastensuojelutoimen perus-
parannustöitä varten merkityn 105 590 mk:n suuruisen siirtomäärärahan (14.2. 
584 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodissa 1.9. avoimeksi tullut 4. palkkaluokan laitosapu-
laisen virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi, kauintaan kui-
tenkin kertomusvuoden loppuun saakka (3.10. 2 722 §). 

Metsäkummun hoitokoti. Yleis jaosto päätti, että Metsäkummun hoitokotiin saa-
tiin hankkia Asavisio 2012 -merkkinen lukittava tele visio vastaanotin antenneineen 
käyttäen tarkoitukseen enintään 1 082 mk (yjsto 30.4. 5 883 §). 

Hyvösen lastenkodin hyväksymistä erityislastenkodiksi koskeva sosiaaliministe-
riön päätös merkittiin tiedoksi (21.2. 658 §, 21.3. 954 §). 

Yleisjaosto päätti, että Hyvösen lastenkotiin saatiin hankkia Asavisio-merkki-
nen, 868 mk:n hintainen televisiovastaanotin ao. kaluston hankintamäärärahoja 
käyttäen (yjsto 12.2. 5 356 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa korottamaan Hyvösen 
lahjoitusrahasto -nimisen rahaston omistaman Vihdin kunnan Ojakkalan kylässä 
sijaitsevan Hyvölän huvilatilan, jossa sijaitsee Hyvösen lastenkoti, rakennusten 
palovakuutukset 41 400 mk:ksi sekä samalla muuttamaan vakuutussopimuksen 5 v 
kestäväksi (14.11. 3 151 §). 

Malmin lastenkodin 13. palkkaluokan ohjaajan virka päätettiin toistaiseksi ja 
kauintaan kertomusvuoden loppuun jättää vakinaisesti täyttämättä (7.3. 813 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön päätös, joka koski Malmin lastenkodin hy-
väksymistä erityislastenkodiksi (21.2. 658 §, 21.3. 954 §). 

Yleisjaosto päätti, että Malmin lastenkotiin saatiin hankkia Asavisio-merkkinen 
lukittava televisiovastaanotin antenneineen ja liitäntäjohtoineen n. 1 095 mk:n yh-
teishinnasta (yjsto 9.4. 5 748 §). 

Oppilaskoti Toivolan 9. palkkaluokan hoitajan virka päätettiin jättää vakinaisesti 
täyttämättä toistaiseksi, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (21.3. 959 §). 

Yleisjaosto päätti, että Oppilaskoti Toivolan uudelle osastolle saatiin hankkia 
Asavisio-merkkinen televisiovastaanotin käyttäen tarkoitukseen enintään 855 mk 
rahoitusmenojen pääluokkaan kaluston hankintoja varten merkityistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista (yjsto 5.3. 5 507 §). 

Kallion nuorisokoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää rahoitusmenoihin kuulu-
vista ao. määrärahoista 13 788 mk yhden 14. palkkaluokan tp. ohjaajan ja kahden 
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10. palkkaluokan tp. vastaavan hoitajan palkkaamiseksi ajaksi 1.4.—31.12. (21.3. 
958 §). 

Sosiaaliministeriölle päätettiin tehdä esitys, että ministeriö hyväksyisi Kallion 
nuorisokodin 28 hoitopaikkaa käsittäväksi, Hyvösen lastenkodin 33 hoitopaikkaa kä-
sittäväksi ja Malmin lastenkodin 37 hoitopaikkaa käsittäväksi sellaiseksi lastenhuol-
tolaitokseksi, joka saa valtionapua samojen perusteiden mukaan kuin lastenkotien 
valtionavusta annetussa laissa tarkoitetut erityislastenkodit. Ministeriö hyväksyi 
tehdyn esityksen (21.2. 658 §, 21.3. 954 §). 

Kallion nuorisokotiin ja Töölön nuorisokotiin päätettiin kumpaankin hankkia 
Asavisio-merkkinen televisiovastaanotin ao. kalustonhankintamäärärahoja käyt-
täen (yjsto 5.3. 5 506 §, 24.9. 6 738 §). 

Kaarelan nuorisokotiin päätettiin hankkia televisiovastaanotin lisälaitteineen 
sillä ehdolla, että tällöin otettaisiin huomioon uuden liikevaihtoverolain aiheuttama 
mahdollinen hinnanalennus (yjsto 26.11. 7 250 §). 

Päivölän lastenkodin 10. palkkaluokan tp. vastaavan hoitajan virka ja kaksi 9. 
palkkaluokan tp. hoitajan virkaa päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä, kauin-
taan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (22.5. 1 595 §). 

Yleisjaosto päätti, että Päivölän lastenkotiin saatiin hankkia Asavisio-merkki-
nen televisiovastaanotin käyttäen tarkoitukseen ao. kalustonhankintamäärärahoj a 
1 005 mk (yjsto 12.2. 5 356 §). 

Vastaanottokoti Lemmilän 9. palkkaluokan tp. hoitajan virka päätettiin jättää 
toistaiseksi täyttämättä, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (21.3. 
956 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt vastaanottokodin opettajan 
Pentti Leinosen valituksen liian myöhään tehtynä. Valitus koski lisäpalkan saamista 
erityisluokan opettamisesta v. 1961. Valittaja oli sittemmin hakenut em. päätökseen 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka oli kehottanut kaupunginhallitusta 
antamaan asiasta lausuntonsa. Lastensuojelulautakuntaa ja palkkalautakuntaa 
kuultuaan kaupunginhallitus päätti esittää valituksen hylättäväksi, koska vastaa-
vanlaisissa tapauksissa aikaisemminkin oli omaksuttu kielteinen kanta ja koska va-
littaja ei ollut voinut esittää, että hänen palkkansa olisi mainitulta ajalta maksettu 
virheellisesti (14.3. 898 §, 22.5. 1 598 §, 12.9. 2 518 §, 14.11. 3 156 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä opettaja Leinosen virka-asuntoa koske-
van valituksen (24.10. 2 940 §). 

Vastaanottokoti Lemmilän käteiskassan enimmäismääräksi vahvistettiin 800 mk 
(yjsto 27.8. 6 572 §). 

Yleisjaosto päätti, että vastaanottokotiin saatiin hankkia Asavisio-merkkinen 
lukittava televisiovastaanotin antenneineen ja liitäntäjohtoineen (yjsto 24.9. 6 738 §). 

Outamon vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lastensuojelulauta-
kunnan toimenpiteen, jolla Outamon vastaanottokotiin oli 21. palkkaluokan tp. psy-
kologin sijasta palkattu kertomusvuoden alusta lukien 30.8. saakka 23. palkkaluok-
kaan kuuluva tp. apulaisjohtaja kuitenkin siten, että hänet saatiin palkata kerto-
musvuoden ajaksi ja sillä ehdolla, että apulaisjohtajaksi palkatulla on sosiaaliohje-
säännön 59 §:n 4. kohdan mukainen psykologin pätevyys ja että hänen tehtävänään 
on apulaisjohtajalle kuuluvien tehtävien ohella huolehtiminen vastaanottokodin psy-
kologin tehtävistä sekä ettei lautakunta anna vastaanottokodissa toimiville opetta-
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jille määräystä toimia sanottuna aikana ns. laitosopettajina. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa järjestelytoimistoa yhteistoiminnassa lastensuojelu viraston ja 
suomenkielisten kansakoulujen tarkastajien kanssa suorittamaan perusteellisen selvi-
tyksen vastaanottokodin henkilökunnan tarpeesta ja järjestelystä ottamalla muun 
ohella huomioon vireillä olevat suunnitelmat kolmannen osaston perustamisesta vas-
taanottokotiin (14.3. 897 §, 1.8. 2 072 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan jättämään vakinaisesti täyttä-
mättä vastaanottokodissa avoinna olevan opettajan viran toistaiseksi, kauintaan 
kuitenkin 31.12. saakka. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa 
huolehtimaan suomenkielisten kansakoulujen tarkastajien hyväksymän opetusoh-
jelman mukaisen opetuksen antamisesta vastaanottokodissa kertomusvuoden kevät-
ja syyslukukauden aikana tarvittaessa määräämällä ylitunteja muille laitoksen opet-
tajille. Ylitunti korvaukset saatiin suorittaa lastenhuoltolaitosten määrärahoista 
Viranhaltijain muut palkkamenot (4.4. 1 097 §, 22.8. 2 235 §). 

Outamon vastaanottokodin opettaja Leo Lipasti oli sittemmin valittanut lasten-
suojelulautakunnan em. päätöksestä, jolla lautakunta oli jättänyt viran vakinaisesti 
täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei lautakunnan mielestä omannut riittävää 
muodollista pätevyyttä. Koska valittaja ei ollut hakemukseensa liittänyt vaadittua 
selvitystä pätevyydestään, ei lautakunta ollut voinut pitää häntä muodollisesti pä-
tevänä ko. virkaan siitä huolimatta, että hän oli hoitanut laitoksen sellaista opettajan 
virkaa, jonka hoitajalta olisi vaadittava erityisopettajan pätevyys. Lisäksi lauta-
kunta oli huomauttanut, ettei valittaja ollut kaupungin jäsen. Kaupunginhallitus 
päätti siihen nähden, ettei lautakunnan päätös loukannut valittajan yksityistä oi-
keutta, kunnallislain 175 ja 179 §:ien nojalla hylätä valituksen. Samalla kaupungin-
hallitus päätti jättää tutkittavakseen ottamatta kysymyksen valittajan pätevyy-
destä lastensuojelulautakunnan alaisen vastaanottokodin johtajan virkaan (3.10. 
2 723 §). 

Outamon vastaanottokotiin päätettiin paikallisesta radioliikkeestä hankkia Asa-
visio-merkkinen televisiovastaanotin sillä edellytyksellä, että hankinnasta saataisiin 
22.5 %:n suuruinen alennus (yjsto 5.3. 5 506 §). 

Yleisjaosto oikeutti lastensuojeluviraston suorittamaan käytettävissään olevista 
määrärahoista vastaanottokodin auton 1 394 mk:n suuruiset korjauskustannukset 
sekä kehottaa asiamiestoimistoa huolehtimaan kaupungin etujen valvomisesta lii-
kennevauriota koskevassa, Lohjan kihlakunnanoikeudessa 22.4. pidettävässä istun-
nossa esille tulevassa asiassa (yjsto 9.4. 5 745 §). 

Yleisjaosto päätti edelleen, että irtaimen omaisuuden tarkastajien 20.3. suoritta-
massa tarkastuksessa poistettavaksi hyväksymä irtaimisto saatiin myydä huutokau-
palla, sen jälkeen kun revisiovirasto olisi hyväksynyt sen poistettavaksi (yjsto 2.4. 
5 694 §). 

Eräät Lohjanjärven Outamonlahden rannalla asuvat tai siellä kesähuvilan omis-
tavat henkilöt olivat lähettämässään kirjelmässä valittaneet, että vastaanottokodin 
huollettavat olivat talvisaikaan tunkeutuneet huviloihin ja aiheuttaneet niissä va-
hinkoa. Heidän mielestään oli oppilaiden valvonta ollut puutteellista. Kirjelmässä 
pyydettiin laitoksen siirtämistä toiselle paikkakunnalle tahi oppilaiden siirtämistä 
toiseen samantyyppiseen laitokseen. Lastensuojelulautakunnan mielestä vastaan-
ottokodin sijoituspaikka oli tarkoitukseensa sopiva. Kun kaupungin omistamien vas-
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taanottokotien oppilasvaihtoa ei ollut saatu tarvetta vastaavaksi, oli pysyväisesti 
hoitoa tarvitsevia oppilaita sopivien sijoituspaikkojen puutteessa jouduttu jatku-
vasti pitämään vastaanottokodeissa, mikä oli lisännyt laitosten kasvatuksellisia vai-
keuksia. Lautakunnan toimesta oli mm. lähistöllä vakinaisesti asuvien naapurien 
sekä järjestysvallan kanssa sovittu kiinteästä yhteistoiminnasta. Lisäksi oli vastaan-
ottokotiin suunniteltu perustettavaksi uusi osasto, jonka toimintaan kuuluisi kasva-
tustyön kehittäminen ja valvonnan varmistaminen. Kaupunginhallitus oli myös 
v. 1962 asettanut komitean selvittämään uusien lastenhuoltolaitosten perustamista 
ja suunnittelemaan niiden rakentamista ja sijoittamista. Kaupunginhallitus päätti, 
ettei kirjelmä antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että lastensuojelulauta-
kuntaa kehotettiin mahdollisuuksien mukaan tehostamaan Outamon vastaanotto-
kodin oppilaiden valvontaa varsinkin vapaa-aikana sekä pyrkimään pitkäaikaista 
sijoitusta tarvitsevien oppilaiden siirtämiseen entistä suuremmassa määrin valtion 
koulukoteihin, minkä ohessa lastensuojelulautakunnan lausunnosta jäljennös lähe-
tettäisiin anojille tiedoksi (4.12. 3 364 §). 

Koskentuvan nuorisokoti. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä taloon Kunnallis-
kodintie 6 perustettavan lastensuojelulaitoksen nimeksi Koskentuvan nuorisokoti 
sekä tehdä sosiaaliministeriölle esityksen 1) että nuorisokoti hyväksyttäisiin valtion-
apua saavaksi lastensuojelulaitokseksi, 2) että nuorisokodin piirustukset vahvistet-
taisiin, 3) että kodin paikkaluvuksi vahvistettaisiin 16, 4) että nuorisokodin hoito-
maksuksi hyväksyttäisiin 4 mk hoitovuorokaudelta, 5) että tässä vaiheessa myönnet-
täisiin nuorisokodin perustamiskustannuksiin valtionapu kalustonhankintoj en osalta 
ja 6) että kaupunginhallitukselle myönnettäisiin oikeus hakea erikseen valtionapua 
huoneiston hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Merkittiin tiedoksi, että minis-
teriö oli hyväksynyt nuorisokodin piirustukset, vahvistanut sen hoitopaikkaluvun ja 
oikeuttanut nuorisokodin saamaan valtionapua. Kaluston hankintoja varten minis-
teriö oli anotun 26 000 mk:n sijasta myöntänyt vain 3 000 mk (31.1. 389 §, 10.4. 
1 176 §, 22.5. 1 588 §, 14.11. 3 150 §). 

Yleisjaosto oikeutti nuorisokodin johtajan pitämään 150 mk:n suuruista käteis-
kassaa (yjsto 22.1. 5 192 §). 

Koskentuvan ja Naulakallion nuorisokoteihin päätettiin ao. kaluston hankinta-
määrärahoja käyttäen hankkia tele visio vastaanottimet lisälaitteineen sillä ehdolla, 
että hankintoja suoritettaessa otettaisiin huomioon uuden liikevaihtoverolain mah-
dollinen alentava vaikutus hankintahintoihin (yjsto 26.11. 7 250 §). 

Vajaamielislaitosten v:n 1962 valtionapu. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministe-
riö oli tehnyt eräitä vähennyksiä mainittujen laitosten v:n 1962 valtionapuun. Sa-
malla ministeriö oli vahvistanut vajaamielislain 24 §:ssä tarkoitetut ko. vuoden hoi-
topäivämaksut seuraaviksi: Nukarin lastenkoti 6.35 mk, Päivähuoltola Aula 3.73 mk, 
Päivähuoltola Tyynelä 6.50 mk, Päivähuoltola Vantaala 4.31 mk ja Käpylän koulu-
ja työkeskus 3.93 mk. Kaupunginhallitus päätti tyytyä päätöksiin (25.4. 1 296 §). 

Nukarin lastenkoti. Merkittiin tiedoksi, että v:n 1962 tilintarkastuksen yhteydessä 
valtion tilintarkastaja oli todennut, että lastenkodin valtionapuun oikeuttaviksi 
vuosimenoiksi oli merkitty eräitä korjaus- ym. kuluja, joista kaupungin olisi tullut 
yksinään vastata. Vähennyksen 495 mk ministeriö vähentäisi kertomusvuoden IV 
neljänneksen maksatuksen yhteydessä (31.10. 3 007 §). 

Merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli varannut lastenkodin kertomusvuoden val-
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tionapua varten 55 % hyväksytyn talousarvion 167 830 mk:n suuruisesta loppusum-
masta, eli 92 306 mk. Anottu määrä oli ollut 181 510 mk. Lastenkodin hoitopäivä-
maksuennakon ministeriö oli vahvistanut 6.63 mk:ksi hoitovuorokaudelta (9.5. 
1 426 §). 

Päivähuoltola Tyynelään päätettiin ajaksi 1.9. — 31.12. palkata yksi päivähuoltola-
apulainen työsopimussuhteeseen (29.8. 2 347 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä päivähuoltolan kertomusvuoden valtionavun 
varaamista koskevan sosiaaliministeriön päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen. Val-
tionapua oli varattu 55 % hyväksytyn talousarvion loppusummasta 118 369 mk:sta, 
eli 65 103 mk. Ministeriö oli hyväksynyt laitoksen perustamiskustannuksiksi 213 797 
mk, mutta oli päättänyt nyt maksattaa valtionapuna vain 65 000 mk. Kun päivä-
huoltolan perustamiskustannukset hyväksyttävin perustein olivat 20 734 mk:lla ylit-
täneet arvioidut kustannukset, kaupunginhallitus päätti esittää ministeriölle, että 
se myöntäisi 6 265 mk:n suuruisen lisäavustuksen 14.10. maksettavaksi päätetyn 
avustuksen lisäksi (9.5. 1 428 §, 19.12. 3 534 §). 

Päivähuoltola Vantaala. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli v:n 1962 
tilintarkastuksen yhteydessä vähentänyt valtionavustuksesta eräitä kaupungin mak-
settavaksi kuuluvia menoja 17 mk, joka summa vähennettäisiin kertomusvuoden 
IV neljänneksen valtionavustusta maksatettaessa (31.10. 3 005 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli hyväksynyt kertomusvuotta var-
ten 55 % hyväksytyn talousarvion summasta eli 55 959 mk. Laitoksen hoitopäivä-
maksun ennakoksi ministeriö oli vahvistanut 4.51 mk hoitovuorokaudelta (9.5. 
1 427 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 12.6. hyväksynyt Päivähuoltola 
Vantaalan lämmityslaitteiden peruskorjaussuunnitelman sekä lämmitysjärjestelmän 
muuttamista öljylämmitteiseksi koskevat pääpiirustukset työselityksineen ja kus-
tannusarvioineen. Ministeriö oli oikeuttanut kaupungin suorittamaan ko. työt kesä-
kuukausina. Valtionapua ministeriö oli myöntänyt työtä varten 4 950 mk, joka oli 
1/3 14 850 mk:n suuruisista korjauskustannuksista (27.6. 2 006, 2 015 §). 

Käpylän koulu- ja työkeskus. Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen ja 
kumota lastensuojelulautakunnan alaisten vajaamielislaitosten johtokunnan 5.2. 
tekemän päätöksen laitoksen 17. palkkaluokkaan kuuluvan tp. taloudenhoitajan vi-
ran väliaikaisesta hoitamisesta sekä kehottaa johtokuntaa menettelemään asiassa 
virkasäännön mukaisesti (14.2. 537 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli varannut Käpylän koulu- ja työ-
keskukselle valtionapua kertomusvuotta varten 55 % hyväksytyn talousarvion 
144 052 mk:aan päättyvästä loppusummasta eli 79 228 mk. Laitoksen hoitopäivä-
maksuennakon ministeriö oli vahvistanut 4.65 mk:ksi hoitovuorokaudelta (9.5. 
1 429 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli suoritetun tilintarkastuksen yh-
teydessä vähentänyt v:n 1962 tilityksessä eräitä kiinteistön korjausmenoja, joista 
kaupungin olisi yksin tullut vastata. Kun kaupunki oli ko. 508 mk:n summasta saa-
nut valtionapua 55 %:n mukaan 279 mk, tultaisiin tämä määrä vähentämään kerto-
musvuoden valtionavun IV neljänneksen maksattamisen yhteydessä (31.10. 3 006 §). 

Ryttylän koulukodin irtaimiston luovuttaminen Hausjärven kunnalle. Kaupungin-
hallitus päätti, että Ryttylän Turkhaudan Sähkö Oy:n osakkeet n:o 102-113 ja 155-
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159 sekä Riihimäen Puhelin Oy:n osake n:o 1914 luovutetaan Hausjärven kunnalle. 
Samalla hylättiin anomus Ryttylän tilojen alueelle varastoidun 207 m3:n halkoerän 
luovuttamisesta kunnalle (29.8. 2 327 §). 

Ridasjärven S ähköyhty män purkaminen. Yleisjaosto oikeutti lastensuojelu viraston 
kaupunginhallituksen puolesta allekirjoittamaan Ridasjärven Sähköyhtymän varus-
teiden ja laitteiden luovuttamisesta Riihimäen Saha Oy:lle laadittavan sopimuskir-
jan (yjsto 17.12. 7 382 §). 

Kärkullan vajaamieliskeskuslaitos. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoi-
mistoa suorittamaan kertomusvuoden talousarvion pääomamenoihin tarkoitusta 
varten varatusta määrärahasta Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa, kom-
munalförbund -nimiselle kuntainliitolle kaupungin kertomusvuoden osuutena Kår-
kullan vajaamieliskeskuslaitoksen perustamiskustannuksiin 1.3. mennessä 17 500 mk 
ja 1.5. mennessä samoin 17 500 mk (21.2. 664 §). 

Mustalaislähetys-yhdistyksen lastenkoti. Mustalaislähetys-yhdistyksen anottua, 
että kaupunki kiinnityksen haltijana suostuisi siihen, että Vakuutusosakeyhtiö Poh-
jola ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo saisivat suorittaa anojayhdistykselle 
palokorvauksen yhdistyksen omistamassa Kotimäen lastenkodissa Sipoon kunnan 
Martinkylässä 24.7. sattuneessa tulipalossa tuhoutuneesta, ko. yhtiöissä vakuutetus-
ta omaisuudesta, yleisjaosto päätti omasta puolestaan suostua anomukseen (yjsto 
24.9. 6 739 §). 

Rinnekoti. Kaupunginhallitus päätti purkaa Helsingin Diakonissalaitoksen, Rin-
nekoti-Säätiön ja kaupungin välillä v. 1959 tehdyn sopimuksen 200 hoitopaikan va-
raamisesta Rinnekodin laajentamisen yhteydessä ja tehdä säätiön kanssa jäljempänä 
olevan sopimuksen 253 hoitopaikan varaamisesta 50 v:n ajaksi kaupungin käyttöön 
Rinnekodista. Asiamiestoimistoa kehotettiin huolehtimaan sopimuksen purkamises-
ta ja uuden sopimuksen tekemisestä. Rahatoimistoa kehotettiin uuden sopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen suorittamaan v:n 1960 ja 1961 talousarvion tuloa tuotta-
mattomiin pääomamenoihin tarkoitusta varten merkityistä määrärahoista Rinne-
koti-Säätiölle sopimusehdotuksen 13) kohdan mukaisesti kaupungin ennakkorahoi-
tuksena 79 100 mk. Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin huolehtimaan mainittujen 
hoitopaikkojen saamisesta kaupungin käyttöön. 

Sopimus 

Helsingin kaupunginvaltuuston päätettyä 19 p:nä kesäkuuta 1963 Helsingin kau-
pungin osallistumisesta Rinnekoti-Säätiö -nimisen säätiön omistaman Rinnekoti 
-nimisen hoitolaitoksen laajentamiseen Säätiön ja laitoksesta hoitopaikkoja varan-
neiden kuntien yhteistoiminnalla 740 hoitopaikkaa käsittäväksi vajaamielislaitok-
seksi ja Helsingin kaupunginhallituksen päätettyä 5 päivänä syyskuuta 1963 kau-
pungin osallistumisen yksityiskohdista, on toiselta puolen Helsingin kaupungin, josta 
tässä sopimuksessa käytetään nimitystä Kaupunki, ja toiselta puolen Rinnekoti-
Säätiön, josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä Säätiö, kesken sovittu asiasta 
seuraavaa: 

1) Tämä sopimus ei koske Säätiön Helsingissä olevaa vastaanottokotia. Sopimus 
ei myöskään koske niitä laitoksen 86 hoitopaikkaa, joiden käyttö on sidottu Helsin-
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gin Diakonissalaitoksen ja asianomaisten kuntien vuosina 1950-1952 tekemillä sopi-
muksilla. 

2) Muiden 654 hoitopaikan rakentaminen toimitetaan siten, että vuosina 1960— 
1963 valmistuneiden, tämän sopimuksen liitteenä olevan rakennusohjelman I raken-
nusvaiheessa mainittujen 190 hoitopaikan lisäksi rakennetaan 464 hoitopaikkaa, joi-
hin sisältyvät laitoksen vanhoissa rakennuksissa olevien hoitopaikkojen tilalle sanee-
rattavat hoitopaikat, siten kuin edellä sanotusta rakennusohjelmasta lähemmin 
ilmenee. 

3) Hoitopaikkoja varten rakennetaan koko laitoksen toiminnan kannalta tarvit-
tavat yleis- ja yhteistilat, joihin kuuluu myös vähintään 19 sairaansijaa, sekä suorite-
taan tarvittavat alueiden kunnostustyöt. Näistä töistä aiheutuvat kustannukset, 
vuosina 1960—1963 jo suoritettujen töiden kustannukset mukaan luettuina, laske-
taan varsinaisten hoitopaikkojen rakennuskustannusten ohella laitoksen perustamis-
kustannuksiin. 

4) Tämän sopimuksen liitteenä olevasta rakennusohjelmasta aiheutuvat, edellä 
2) ja 3) kohdissa tarkoitetut lopulliset perustamiskustannukset, joiksi luetaan so-
siaaliministeriön lopullisesti hyväksymät kustannukset, jaetaan edellä tarkoitettujen 
654 hoitopaikan kesken siten, että Kaupunki suorittaa jokaiselta varaamaltaan hoi-
topaikalta yhden 654. osan lopullisten perustamiskustannusten ja niitä varten saadun 
valtionavun välisestä erotuksesta. Mikäli edellä tarkoitettuihin kustannuksiin on val-
tionavun lisäksi saatu muuta avustusta eikä valtionapua ole tämän vuoksi vähen-
netty, otetaan tällainen avustus huomioon kuten valtionapu. 

5) Kaupunki suorittaa rakennuskustannuksien ennakkona jokaisen 2) kohdassa 
mainitun rakennusohjelman mukaisen rakennusvaiheen rakennustyön alkaessa ar-
vioitujen rakennuskustannusten ja valtionavun välisen erotuksen kutakin varaa-
maansa hoitopaikkaa kohden, pitäen alustavana peiustamiskustannuksena maini-
tusta rakennusohjelmasta ilmeneviä kustannusarvioita kuitenkin siten, että V raken-
nusvaiheen kustannusarvio on tarkistamaton ja otetaan tarkistettu, sosiaaliministe-
riön hyväksymä arvio huomioon ennakon perusteena tämän vaineen osalta. Jo val-
mistuneen I rakennusvaiheen osalta suoritetaan ennakko mainitusta ohjelmasta il-
menevien 8 032 139.78 mk:n kustannusten mukaan ja pitäen valtionavun määränä 
5 557 154.46 mk. Mikäli rakennuskustannukset nousevat helmikuun 1963 rakennus-
kustannusindeksin rakentajan indeksin pisteluvusta 136, korotetaan jäljellä olevan 
rakennusohjelman mukaisia ennakkorahoituksen perusteena olevia kustannusarvio-
hintoja rakennuskustannusindeksin nousun osoittamassa suhteessa. Rakennusvai-
heen kestäessä yli yhden vuoden suoritetaan indeksintarkistus lisäksi vuosittain jäl-
jellä olevan rakennustyön osalta. Kustannusarviohintoihin saadaan lisätä myös 
muut sosiaaliministeriön hyväksymät lisäkustannukset. 

6) Sosiaaliministeriön hyväksyttyä kunkin rakennusvaiheen lopulliset perusta-
miskustannukset lasketaan kulloinkin kysymyksessä olevan 2) kohdassa mainitun 
rakennusohjelman mukaisen rakennusvaiheen osalta välitili, jonka mukaan määritel-
lään kuntien osuus 4) kohdassa sanotuilla perusteilla kutakin hoitopaikkaa kohden 
ja Kaupungilta peritään puuttuva erä, jos sen maksama ennakko on ollut välitilin 
osoittamaa määrää pienempi. Jos ennakko on ollut suurempi, katsotaan yli menevä 
osa seuraavan rakennusvaiheen ennakoksi. Viimeisen rakennusvaiheen tilityksen yh-
teydessä tarkistetaan koko rakennusohjelman kokonaiskustannukset ja peritään 
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puuttuva osa, milloin ennakot ovat lopullista osuutta pienempiä ja suoritetaan liika 
osa Kaupungille, jos sen ennakot ovat olleet tätä suurempia. 

7) Rahoitusosuuttaan vastaan kaupunki saa käyttöoikeuden merkitsemiinsä hoi-
topaikkoihin 50 vuoden ajaksi luettuna kunkin hoitopaikan luovutuspäivää seuraa-
van tammikuun 1 päivästä. Mikäli ennen tämän ajankohdan päättymistä on tarpeel-
lista suorittaa hoitolaitoksen tämän sopimuksen tarkoittamissa rakennuksissa so-
siaaliministeriön hyväksymiä ja valtionapuun oikeuttavia peruskorjauksia, Kaupun-
ki sitoutuu osallistumaan niihin suorittamalla yhden 654. osan jokaista merkitse-
määnsä paikkaa kohden hyväksyttyjen peruskorjauskustannusten ja valtionavun 
välisestä erotuksesta. 

8) Jos Rinnekodin toimintaa kunkin hoitopaikan edellisessä kohdassa mainitun 
käyttöajan päätyttyä jatketaan kokonaisuudessaan tai osittain, on Kaupungilla etu-
oikeus hoitopaikan käyttöönottamiseen erikseen tehtävän jatkosopimuksen mukai-
silla ehdoilla, jolloin on otettava huomioon Kaupungin ehkä suorittamat peruskor-
jausosuudet. 

9) Siinä tapauksessa, että Rinnekodin toiminta vajaamielislaitoksena lakkaa en-
nen tämän sopimuksen edellyttämän määräajan umpeenkulumista tai, jos Kaupunki 
siitä riippumattomasta syystä ei voi hoitopaikkaa käyttää, eikä muuta sopimusta 
asian uudelleen järjestämiseksi saada aikaan, lunastaa Säätiö paikan kaupungilta 
hinnasta, jonka vahvistavat välimiehet, joiksi osapuolet valitsevat kumpikin kaksi 
ja nämä yhdessä puolueettoman puheenjohtajan, pitäen silmällä hoitopaikan lunas-
tushetken teknillistä arvoa tällöin mm. huomioon ottaen rakennusten iästä johtuvan 
arvonalennuksen sekä toiselta puolen myös rahanarvon mahdollisen huononemisen. 
Välimieheksi saadaan valita myös osapuolen palveluksessa oleva henkilö. 

Tulipalon, sodan tai muun tilapäisen tai pysyväisen ylivoimaisen tapahtuman sat-
tuessa ei Säätiö ole velvollinen edellä tarkoitettuun lunastukseen tai muuhun kor-
vaukseen kaupungille, mutta on velvollinen viipymättä mainitun tapahtuman ai-
heuttaman esteen lakattua mahdollisuuksien mukaan palauttamaan kaupungin 
käyttöoikeuden entiselleen uhalla, että muutoin sovelletaan edellä tässä kohdassa 
olevia määräyksiä, kuitenkin siten että lunastushinta ei ylitä Säätiön saamia vakuu-
tuksia ja korvauksia. Tällaisessa tapauksessa katsotaan sopimuksen mukainen käyt-
töaika jatketuksi esteen aiheuttamaa keskeytysaikaa vastaavalla ajalla. Säätiö sitou-
tuu pitämään laitoksen rakennukset palovakuutettuina täydestä arvostaan. 

10) Mikäli Kaupunki haluaa itse luovuttaa varaamansa hoitopaikat tai jonkin 
niistä edelleen kolmannen käytettäväksi, voi se tapahtua vain Säätiön hyväksymälle 
käyttöoikeuden siirronsaajalle. Säätiöllä on tällöin etoikeus luovutettavan paikan 
lunastamiseen itselleen edellisessä kohdassa mainitusta hinnasta. 

11) Kaupunki varaa tällä sopimuksella 253 hoitopaikkaa sitoutuen täyttämään 
niiden suhteen tämän sopimuksen ehdot. Säätiö tunnustaa tätä sopimusta vastaan 
saaneensa 1 340 000 mk aikaisemman sopimuksen maksusuorituksina. 

12) Tätä sopimusta allekirjoitettaessa katsotaan Kaupungille luovutetuksi 85 
tämän sopimuksen hoitopaikkaa, joista vuonna 1958 luovutettuja hoitopaikkoja 12,. 
vuonna 1959 luovutettuja hoitopaikkoja 10, vuonna 1960 luovutettuja hoitopaikkoja 
18 sekä vuonna 1963 luovutettuja hoitopaikkoja 45. Kaupungille luovutetaan II 
rakennusvaiheen, joka on tarkoitettu toteutettavaksi vuosina 1964—1965, mukaan 
valmistuvista hoitopaikoista 45 hoitopaikkaa, III rakennusvaiheen, joka on tarkoi-
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tettu toteutettavaksi vuosina 1965—1966, mukaan valmistuvista hoitopaikoista 20 
hoitopaikkaa, IV rakennusvaiheen, joka on tarkoitettu toteutettavaksi vuosina 
1966—1967, mukaan valmistuvista hoitopaikoista 50 hoitopaikkaa sekä V rakennus-
vaiheen, eli vanhojen paikkojen saneerauksen yhteydessä valmistuvista hoitopai-
koista loput eli 53 hoitopaikkaa. Kaikki edellä tarkoitetut paikat luovutetaan välittö-
mästi niiden valmistuttua. 

13) Tämän sopimuksen tultua allekirjoitetuksi suorittaa Kaupunki välittömästi 
79 100 mk, jolloin Kaupunki on 11) kohdassa mainittu osuus mukaan luettuna 
suorittanut kaikkiaan 1419 000 mk eli I rakennusvaiheen mukaisen ennakko-
osuutensa 461 651 mk. 

14) Kaupungin laitokseen sijoittamien hoidokkien hoitomaksut määräytyvät 
vajaamielislain mukaan. 

15) Tällä sopimuksella kumotaan Helsingin kaupungin ja toiselta puolen Helsin-
gin Diakonissalaitoksen j a Rinnekoti-Säätiön kesken kesäkuun 6 päivänä 1959 tehty 
sopimus 200 hoitopaikan varaamisesta Rinnekodin laajennuksen yhteydessä (5.9. 
2 423 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan Rinne-
koti-Säätiölle em. sopimuksen 5. kohdan mukaisena kaupungin ennakkorahoitusosuu-
tena Rinnekodin laajentamisen III rakennusvaiheen osalta 458 982 mk sekä II ja III 
rakennusvaiheen rakennuskustannusindeksin korotuksena helmikuun 1963 raken-
nusindeksistä syyskuun 1963 rakennusindeksiin 40 616 mk eli yhteensä 499 599 mk 
(14.11. 3 155 §). 

Vajaamielislaitosten suunnittelua koskeva neuvottelukokous. Yleis jaosto päätti 
muuttaa v. 1962 (ks. s. 219) tekemäänsä päätöstä ja kehottaa rahatoimistoa suoritta-
maan kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 150 mk Vajaamielishuollon 
Keskusliitolle kaupungin osuutena niistä kustannuksista, jotka olivat aiheutuneet 
tanskalaisen joht. N. E. Banck-Mikkelsenin ja ruotsalaisen joht. Arne Larssonin kut-
sumisesta esitelmöimään vajaamielislaitossuunnittelua koskeneessa arkkitehti- ja 
asiantuntijaneuvottelussa (yjsto 16.4. 5 777 §). 

Ensi-Koti -yhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallitus päätti siirtää kertomus-
vuoden talousarvion pääomamenoihin yhdistykselle lastenseimen sekä vanhusten 
asuntolan rakentamista varten merkityn määrärahan v. 1964 alkuperäiseen tarkoi-
tukseensa käytettäväksi (5.9. 2 412 §). 

Lastentarhat 

Lastentarhain toimisto. Kaupunginhallitus päätti, että 21. palkkaluokkaan kuulu-
va lastentarhain tp. apulaistarkastajan virka jätettäisiin toistaiseksi vakinaisesti 
täyttämättä ja että lastentarhanjoht. Siiri Airila määrättäisiin hoitamaan ko. virkaa 
1.3.—31.12. välisenä aikana, niin että hän saisi virkaan kuuluvat palkkaedut (21.2. 
660 §, 1.8. 2 068 §). 

Lastentarhat. Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain lautakunnan virkoja haet-
tavaksi julistamatta ottamaan tilapäisten viranhaltijain tilalle lastentarhoihin ja sei-
miin kertomusvuoden alusta lukien perustettuun lastentarhanopettajan virkaan las-
tentarh.op. Anita Lepon sekä vastaavasti perustettuihin kahteen lastenhoitajan vir-
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kaan lastenhoitajat Irmeli Piitulaisen ja Toini Rintasen tavanmukaisilla ehdoilla 
(3.1. 97 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli vahvistanut lastentarhain keittäjien 
ja lastentarha-apulaisten valtionapuun oikeuttavan palkkauksen vastaavasti A 4 ja 
A 2 palkkausluokkiin (21.11. 3 226 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin valituk-
sen, joka koski lastentarhojen v:n 1961 valtionapua, katsoen ettei kaupungilla ollut 
oikeutta saada valtionapua tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin (24.1. 
342 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli v:n 1962 valtionapua maksattaes-
saan vähentänyt siitä 8 024 mk. Vähennyksen aiheutti se, että kaupungin maksamat 
lastentarha-apulaisten palkat olivat 3. palkkaluokan mukaiset, kun sen sijaan val-
tionapua saatiin menoihin vain valtion A 2 palkkausluokan mukaan (22.5. 1 589 §). 
Samaten oli kertomusvuodeksi varattu valtionapua 53 978 mk anottua vähemmän, 
koska palkoista oli vähennetty eläkevakuutusmaksua vastaava 5 %, jolle ei myön-
netty valtionapua (22.5. 1 590 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, ettei valtion kertomusvuo-
den menoarvioon ollut kotikasvatusta varten merkitty niin suurta määrärahaa, että 
siitä voitaisiin myöntää valtionapua kunnallisille lastenseimille ja päiväkodeille 
(14.2. 571 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain lautakunnan ylittämään enintään 
15 000 mk:lla ravintotarvikkeiden hankkimista varten merkittyä määrärahaa ruo-
katarvikkeiden hintojen muuttumisen ja lasten ruokintapäivien määrän lisääntymi-
sen vuoksi (30.5. 1 662 §). 

Uusien lastentarhojen ja -seimien irtaimiston hankinnat ym. Yleisjaosto oikeutti 
lastentarhain lautakunnan suorittamaan v:n 1964 alkuun mennessä valmistuvien 
Roihuvuoren, Siilitien, Paloheinän, Etelä-Haagan ja Malmin lastentarhojen sekä -sei-
mien käyttöön tarvittavien huonekalujen ja liinavaatteiden ennakkotilaukset lauta-
kunnan kirjelmän n:o 38/5.2.1963 mukaisesti (yjsto 12.2. 5 359 §). 

Kaupunginvaltuuston päätösten edellyttämien uusien laitosten toimintaa varten 
kaupunginhallitus päätti myöntää seuraavat määrärahat jäljempänä mainittujen 
lastentarhojen ja -seimien perustamisesta ja ylläpitämisestä kertomusvuonna aiheu-
tuvien menojen suorittamista varten: Roihuvuoren lastentarha ja -seimi 116 120 mk, 
Siilitien lastentarha ja -seimi 116 120 mk sekä Etelä-Haagan (Kylänevan) lasten-
tarhan ja -seimen laajentamisesta ja laajennetun toiminnan ylläpitämisestä kerto-
musvuonna aiheutuvien menojen suorittamista varten 53 765 mk (20.6. 1 899 §, 
28.11. 3 286 §). 

Yleisjaosto oikeutti lastentarhain toimiston kaluston hankintamäärärahoja käyt-
täen hankkimaan Musiikki Fazerilta Paloheinän, Roihuvuoren ja Siilitien lastentar-
hoihin kuhunkin yhden Fazer Minor -merkkisen pianon 3 050 mk:n kappalehinnasta 
(yjsto 1.10. 6 816 §). 

Yleisjaosto päätti, että lastentarhojen ja niihin liittyvien laitosten, puistoleikki-
toiminnan sekä lastentarhain toimiston toimintaa varten saatiin ennakko varoja nos-
taa seuraavasti: 1) yhdistetyt laitokset, jokainen enintään 500 mk/kk, 2) erilliset lai-
tokset, jokainen enintään 300 mk/kk, 3) leikkikenttätoiminta kesä-, heinä- ja elokuun 
aikana enintään 600 mk sekä muina kuukausina enintään 300 mk/kk ja 4) lastentar-
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hain toimisto 500 mk/kk sillä ehdolla, että em. ennakko varojen yhteissumma saa 
elokuussa olla enintään 5 000 mk ja muina kuukausina enintään 2 000 mk (yjsto 
2.1. 5 023 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää käyttövaroistaan 3 750 mk talossa Hämeentie 
85 — 89 — Saarenkatu 2 sijaitsevan lastenseimen ulkoilualueen aidan uusimista var-
ten (27.6. 1 959 §) sekä 3 500 mk lastentarha Pihlajan piha-alueen laajentamista ja 
kunnostamista varten (28.11. 3 290 §). 

Leppäsuon lastentarhan huoneiston yhteydessä talossa Mechelininkatu 3 vapau-
tunut, lastentarhain henkilökunnan vuokra-asuntona käytetty, n. 20 m2:n suuruinen 
huone päätettiin liittää ko. lastentarhan huoneistoon toistaiseksi käytettäväksi las-
tentarhain toimistoon kertomusvuoden alusta palkatun puheenopettajan työhuo-
neena (4.4. 1 098 §). Samaten päätettiin Maunulan lastentarhan ja -seimen keittäjän 
virka-asuntona ollut asuinhuone liittää ko. lastentarha- ja -seimihuoneistoon käytet-
täväksi lastentarhan johtajan toimistohuoneena (7.3. 815 §). Tukholman päiväkodin 
käyttöön päätettiin ottaa talossa Siltasaarenkatu 13 oleva henkilökunnan käytössä 
ollut 12.5 m2:n suuruinen asuinhuone (12.9. 2 517 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Malmin lasten-
tarha- ja -seimirakennuksen 9.1. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—7 (14.2. 585 §); 
talorakennusosaston laatimat Puotila II:n lastentarha- ja -seimirakennuksen 1.10. 
päivätyt luonnospiirustukset n:o 1—4 (19.12. 3 545 §) sekä talorakennusosaston laa-
timat, 26.10. päivätyt Pajamäen lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirus-
tukset n:o 1 - 6 (19.12. 3 546 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä kiinteistölautakunnan esittämän, Suursuolle korttelin n:o 28320 ton-

tille n:o 10 rakennettavan lastentarha- ja -seimirakennuksen sekä lastenneuvola- ja 
nuorisokerhorakennuksen alustavan huoneohjelman, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa kiireellisesti yhteistoiminnassa kiinteistö-
viraston, lastentarhain toimiston, terveydenhoitoviraston ja nuorisotoimiston kanssa 
laatimaan em. rakennuksen luonnospiirustukset, 

todeta, ettei suoraa kulkuyhteyttä Pakilantieltä em. tontille kaupunginhallituk-
sen v. 1962 tekemän päätöksen edellyttämällä tavalla ollut tarkoituksenmukaista 
järjestää sekä 

kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan tarpeellisen jalankulkuyhteyden 
järjestämisestä em. tontille sekä siinä tarkoituksessa lisäämään korttelin n:o 28320 
tontin n:o 7 vuokrasopimukseen ehdon, että kaupunki saa tehdä jalankulkua varten 
3 m:n levyisen käytävän tontin pohjoisrajaa pitkin sillä ehdolla, että kaupunki huo-
lehtii tämän jalkakäytävän kunnossapidosta ja lumen poiskuljettamisesta sekä että 
nurmikenttää saataisiin tilapäisesti käyttää lumen varastoimiseen (6.6. 1 739 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa yhteis-
toiminnassa lastentarhain lautakunnan ja kiinteistöviraston kanssa kiireellisesti 
suunnittelemaan Etu-Töölön korttelista n:o 412a lastentarhaa varten varatulle ton-
tille lastentarha- ja -seimirakennuksen siihen liittyvine rakennusviraston käyttöön 
luovutettavine varasto- ym. tiloineen, 

kiinteistölautakuntaa aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle esityksen talon 
Mechelininkatu 3 samoin kuin korttelissa n:o 412a olevien rakennusten purkamisesta 
sekä 
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asunnonjakotoimikuntaa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston kanssa riittävän 
ajoissa osoittamaan uudet asunnot ko. korttelista purettavien rakennusten pää-
vuokralaisille (13.6. 1 834 §). 

Pihlajamäen lastentarha- ja -seimirakennusta ja kansakoulua varten päätettiin 
varata Pihlajamäen itäosassa sijaitseva kortteli n:o 38014 v:n 1965 loppuun (16.5. 
1511§). 

Huonetilojen varaaminen korttelin n:o 30113 tontille n:o 6 rakennettavasta ra-
kennuksesta, ks. s. 264. 

Yleisjaosto päätti, että huoltolautakunnan, lastensuojelulautakunnan ja lasten-
tarhain lautakunnan yhteinen, sosiaaliohjesäännön 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
neuvottelutilaisuus saatiin järjestää Kaupunginkellarissa 26.11. sekä tarjota sen 
yhteydessä kahvit enintään 50 henkilölle (yjsto 12.11. 7 118 §). 

Lastentarhatoiminnan 75-vuotisjuhlan järjestämistä varten tarjoiluineen n. 
150—200 henkilölle Siilitien kansakoulussa ja Siilitien lastentarhassa yleisjaosto 
myönsi 2 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 12.11. 7 151 §). 

Mustikkamaan keinun ja kiipeilytelineen hankkimista varten kaupunginhallitus 
myönsi 940 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan (17.1. 280 §, 
5.9. 2 424 §). 

Leikkikenttätoiminta. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat Pohjois-Haagan leikkikentän majan 10.6. päivätyt pääpiirustukset n:o 1 —2 
(3.10. 2 732 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti varata asemakaavaosaston laatimaan piirus-
tukseen n:o 5382/21.5.1963 merkityn, n. 1.6 ha:n suuruisen alueen Siilitien leikki-
kenttäalueeksi siihen liittyvine palloilualueineen, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin suunnitelmien 
laatimiseksi sanotun alueen kunnostamiseksi kokovuotista leikkikenttätoimintaa 
varten sekä 

kehottaa kiinteistölautakuntaa tutkimaan mahdollisuuksia ja aikanaan teke-
mään kaupunginhallitukselle esityksen toisen leikkikenttäalueen varaamisesta Hert-
toniemestä lähinnä Länsi-Herttoniemen asuntoaluetta varten (27.6. 2 014 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti varata korttelin n: o 30058 itäpuolelta asemakaa-
vaosaston karttapiirustuksesta n:o 5406/4.7.1963 lähemmin ilmenevän alueen lasten 
leikkikentäksi ja palloilualueeksi sekä 

myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 40 000 mk 
em. leikki- ja palloilualueen kunnostamiseksi ja alueen lävitse aikaisemmin kulkeneen 
tien siirtämiseksi karttapiirroksessa merkittyyn paikkaan (29.8. 2 349 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää seuraavat avustukset: 23 273 mk 
lastentarhain lautakunnan käytettäväksi Suomen Lastenhoitoyhdistyksen Toinen 
linja 12:ssa sijaitsevan tontin katuosuuden korjauskustannusten suorittamista var-
ten sekä yhdistyksen ylläpitämän kolmen lastenseimen ja yhden lastentarhan henki-
lökunnan palkkojen korottamista varten; 5 393 mk:n avustuksen Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Helsingin osastolle korkeakouluopiskelijain lasten 30 hoitopaikkaa 
käsittävän lastenseimen henkilökunnan palkkojen korottamista varten; 2 598 mk 
Töölön Lastenseimi -yhdistyksen ylläpitämän lastenseimen henkilökunnan palkko-
jen korottamista varten sekä 1 700 mk Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uuden-
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maan piirille Pitäjänmäellä sijaitsevan lastentarhan henkilökunnan palkkajärjeste-
lyjä varten (7.11. 3 088 §, 19.12. 3 543 §). 

Malmin Lastenystävät -yhdistyksen anomuksesta kaupunginhallitus päätti 
myöntää käyttövaroistaan 6 000 mk:n avustuksen yhdistyksen Malmilla, talossa 
Yrjöläntie 3 ylläpitämän lasten päiväkodin viemäröinnin järjestämiseksi eräin eh-
doin (4.4. 1 104 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. virastoja ja laitoksia huo-
lehtimaan siitä, että v:n 1964 talousarvioon otettuja töitä aloitettaisiin siinä laajuu-
dessa, että niihin voitaisiin tarvittaessa sijoittaa kaupungin työhönsijoitusosuuteen 
kuuluvia, työvoimatoimikunnan kortistoon hyväksyttyjä työntekijöitä. Samalla 
kaupunginhallitus päätti siltä varalta, että nämä toimenpiteet osoittautuisivat riit-
tämättömiksi, hyväksyä esitetyssä työohjelmassa mainitut työt kaupungin työhön-
sijoitusvelvollisuuden täyttämiseksi v. 1964 työllisyystilanteen vaatimusten mukai-
sesti suoritettaviksi töiksi sen mukaan kuin kaupunginhallitus ao. virastojen ja lai-
tosten tekemien esitysten perusteella kulloinkin erikseen päättäisi (19.12. 3 575 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin työvoimapiirin laskut työvoima-
toimikunnan menoista ajalta 1.7.—31.12.1962, yhteensä2 640mk ja ajalta 1.1.—30.6 
1963, yhteensä 7 407 mk sekä suorittaa ko. summat kaupungin osuutena työvoima-
toimikunnan menoista lääninhallitukselle (7.2. 504 §, 8.8. 2 150, yjsto 22.10. 6 979 §). 

Kasvatusneuvolat. Kaupunginhallitus oli anonut sosiaaliministeriöltä lykkäystä 
kasvatusneuvolain ohjesääntöjen vahvistettavaksi lähettämiseen vielä kertomus-
vuoden loppuun saakka. Ministeriö oli suostunut ko. esitykseen (17.1. 276 §). 

Sosiaaliministeriöltä päätettiin pyytää lausunto lastenpsykiatrisen työn kehittä-
miskomitean mietinnöstä ja samalla anoa, että määräaikaa kaupungin kasvatusneu-
volatoimintaa koskevien ohjesääntöjen lähettämiseen ministeriön vahvistettavaksi 
pidennettäisiin edelleen toistaiseksi sekä että Helsingin kaupungin kasvatusneuvo-
lan, Helsingin kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan, Helsin-
gin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan ja Helsingin kau-
pungin sosiaalilääkärin toimiston kasvatusneuvolan valtionavut maksettaisiin aika-
naan kaupungille em. ohjesääntöjen vahvistamisesta riippumatta (31.10. 3 022 §). 

Kasvatusneuvolan avoinna olevaan 16. palkkaluokan tp. sosiaalitarkkailijan 
virkaan valittiin kauintaan 1.2.—31.8. väliseksi ajaksi puolipäivätoiminen viran-
sijainen, jolle saatiin maksaa puolet virkaan kuuluvasta palkasta (14.2. 589 §, 10.4. 
1 178 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola. Rahoitusmenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista kaupunginhallitus myönsi 4 094 mk tp. toimistoapulaisen palkkaa-
mista varten suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolaan 7. palkkaluokan 
mukaisella palkalla ajaksi 1.2.-30.6. sekä 1.9.-31.12. (31.1. 421 §, 15.8. 2 171 §). 

Yleisjaosto oikeutti suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan koulu-
psykologit Martti Kyyrön, Kaarina Palmuvuon ja Pirkko Poikosen käyttämään vir-
kahuonettaan yksityisesti suorittamiinsa, alaikäisiä kansakouluun pyrkiviä lapsia 
koskeviin tutkimuksiin 1.5.—31.8. välisenä aikana tavanmukaisin ehdoin (yjsto 9.4. 
5 742 §). 
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Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti, että talon Pengerkatu 35 piha-
rakennuksessa oleva varastotila, jonka vuokrasuhde oli irtisanottu 1.4. lukien, saatiin 
luovuttaa oikeusaputoimiston käyttöön niiden henkilöiden irtaimen omaisuuden säi-
lyttämistä varten, joiden holhous- tai uskotun miehen toimi hoidetaan oikeusaputoi-
mistossa. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin aikanaan tekemään esitys kaupunginhal-
litukselle määrärahan saamiseksi ko. vuokran suorittamista varten (31.1. 391 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että niiltä henkilöiltä, joiden holhous- tai uskotun 
miehen toimi hoidettiin oikeusaputoimistossa, saatiin heidän omaisuutensa säilyt-
tämisestä oikeusaputoimistolle osoitetuissa varastotiloissa periä korvauksena toimis-
ton harkinnan mukaan, milloin asianomaisella oli sen maksamiseen liikeneviä varoja 
eikä korvauksen periminen olosuhteet huomioon ottaen ollut ilmeisesti kohtuutonta, 
määrä mikä vastasi neliömetriä kohden kaupungin kulloinkin ko. varastotiloista 
perimää tilitysvuokraa (2.5. 1 346 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että holhousasioita hoitavan apulaisoikeus-
avustajan kaupungin varastosuojaan Pengerkatu 35 ja oikeusaputoimiston omaan 
huoneistoon varastoima holhottien irtain omaisuus saatiin vakuuttaa palon ja mur-
ron varalta määrästä, joka vuosittain vastaa kulloinkin säilytettävän omaisuuden 
holhoojan toimesta arvioitua omaisuusarvoa ja siten, että ko. vakuutusmaksu suori-
tetaan oikeusaputoimiston tarverahoista (5.9. 2 388 §, 28.11. 3 264 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Kokouspalkkion ym. Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kansakoulujen tar-
kastajaneuvoston jäsenille voida viranhaltijain kokouspalkkiosäännön määräysten 
mukaan suorittaa kokouspalkkioita neuvoston kokouksista, mutta sen sijaan tarkas-
tajaneuvoston kokouksissa sihteerinä eri määräyksestä toimivalle saatiin kokous-
palkkiot suorittaa viranhaltijain kokouspalkkiosäännön mukaisesti, samoin kansa-
koulujen johtokunnan jäsenelle, joka kansakoululain 22 §:n mukaisesti kuuluu joh-
tokuntaan opettajiston edustajana, oli viranhaltijain kokouspalkkiosäännön 1 §:n 
määräysten mukaisesti suoritettava kokouspalkkio johtokunnan kokouksista (28.11. 
3 302, 3 301 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
suorittamaan fil.maist. Kalevi Jääskeläiselle 500 mk:n suuruisen kuukausipalkkion 
johtokunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta sivutoimena edelleen 1.11.1962 lukien 
toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes hänelle sihteerin tehtävien hoitamista 
varten myönnetty sivutoimilupa päättyy, kuitenkin kauintaan 31.8. 1963 saakka 
(14.2. 607 §, 30.5. 1 676 §, 13.6. 1 855 §). 

Palkkausta koskevat asiat. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kansakoulujen 
johtokuntia suorittamaan kansakoululaitoksen viranhaltijain palkat ja palkkiot ker-
tomusvuoden alusta lukien kouluhallituksen 7.12.1962 päivätyn kiertokirjeen ja 
kaupungin kansakoulun ohjesäännön mukaisesti. Ao. palkkataulukoissa oli summat 
merkitty uusina markkoina (10.1. 200 §). 
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