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B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Obligatioiden arvonta. Kaupungin obligatiolainoihin kuuluvien obligati-
oiden arvonnassa osuivat arpaan seuraavat numerot: 

5 % laina vuodelta 1876 (arvonta1) marraskuun 1 p:nä): 
Litt. A. k Smk 1,000: —, n:ot 16, 21, 48, 119, 133, 139, 188, 196, 214, 229, 

247, 250, 287, 315, 316, 329, 333, 341, 369, 401, 435, 443, 449. 
Litt. B. ä Smk 500: —, n:ot 28, 31, 53, 94, 137, 160, 185, 231, 259, 269, 

303, 319, 323, 370, 406, 416, 440, 465, 483, 502, 504, 507, 514, 526, 542, 553, 
556, 584, 587, 623, 635, 660, 676, 704, 710, 720, 779, 798, 801, 802, 809, 861, 
936, 974, 984, 985, 996, 1021, 1037, 1060, 1104, 1171, 1225, 1261, 1266, 
1279, 1288, 1290, 1292, 1332, 1334, 1378, 1388, 1413, 1417, 1441, 1457, 
1459, 1479. 

Litt. C. ä Smk 200: —, n:ot 63, 75, 87, 96, 111, 122, 172, 205, 215, 247, 
253, 261, 281, 300, 301, 325, 357, 382, 383, 392, 396, 431, 440, 473, 524, 553, 
571, 583, 584, 595, 598, 604, 61*3, 627, 638, 656, 671, 674, 678, 701, 717, 719, 
737, 779, 871, 872, 884, 892, 908, 986, 1057, 1068, 1070, 1134, 1235. 

4y2 % laina vuodelta 1892 (arvonta1) marraskuun 1 p:nä): 
Litt. A. ä Smk 5,000: — n:ot 27, 279, 281, 320, 354. 
Litt. B. ä Smk 1,000: —, n:ot 36, 161, 240, 384, 584, 650, 706, 843, 851, 

974, 1034, 1258, 1312, 1330, 1355, 1376, 1382, 1425. 
Litt. C. ä Smk 500: —, n:ot 137, 153, 260, 371, 479, 512, 549, 594, 640, 

647, 679, 734, 853, 1202, 1296, 1326, 1361, 1373, 1377, 1440, 1521, 1657, 
1,660, 1,813, 1,829. 

3 y2 % laina vuodelta 1898 (arvonta 2) helmikuun 1 p:nä): 
Litt. A. ä Smk 5,000:—, n:ot 24, 61, 84. 
Litt. B. ä Smk 2,000: —, n:ot 87, 126, 194, 259, 283, 449. 
Litt. C. ä Smk 1,000: —, n:ot 6, 30, 89, 124, 130, 147, 186, 241, 388. 
Litt. D. ä Smk 500: —, n:ot 386, 447, 623, 673, 893,1000,1057, 1079,1113. 

4 % laina vuodelta 1900 (arvonta 2) helmikuun 1 p:nä): 
Litt. A. ä Smk 5,000: —, n:ot 35, 132, 139. 
Litt. B. ä Smk 2,000: —, n:ot 293, 362, 386, 453, 500. 
Litt. C. ä Smk 1,000:—, n:ot 697, 1129, 1144. 
Litt. D. ä Smk 500: —, n:ot 1250, 1314, 1316, 1484, 1626, 1922, 2104, 

2144, 2400, 2425. 

4 % laina vuodelta 1902 (arvonta3) kesäkuun 1 p:nä): 
ä Smk 500:—, n:ot 17, 42, 179, 195, 326, 340, 370, 427, 438, 472, 648, 

827, 943, 1020, 1022, 1026, 1038, 1264, 1389, 1578, 1694, 1729, 1833, 
1856, 1865, 1929, 2030, 2178, 2414, 2440, 2704, 2707, 2781, 2868, 
2924, 2995, 3159, 3200, 3303, 3319, 3360, 3456, 3527, 3849, 4150, 
4293, 4463, 4502, 4553, 4575, 4718, 4877, 4890, 4917, 5035, 5075, 5102, 
5114, 5131, 5157, 5346, 5421, 5447, 5551, 5716, 5959, 6239, 6248, 6265, 
6466, 6500, 6707, 6778, 6779, 6961, 7460, 7468, 7498, 7563, 7685, 7697, 
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7743, 7817, 7891, 7912, 7987, 8020, 8039, 8042, 8057, 8069, 8095, 8155, 
8240, 8509, 8733, 8773, 8795, 8971, 8987, 9200, 9314, 9329, 9330, 9431, 
9460, 9474, 9496, 9535, 9650, 9742, 9827, 10144, 10275, 10307, 10519, 
10628, 10640, 11006, 11094, 11101, 11237, 11256, 11257, 11297, 11300, 
11504, 11778, 11822, 11934, 11980, 12038, 12196, 12221, 12439, 12568, 
12633, 12816, 12908, 12978, 13079, 13198, 13277, 13370, 13433, 13540, 
13595, 13740, 13814, 13955, 14003, 14232, 14307, 14524, 14658, 14864, 
15005, 15078, 15271, 15403, 15643, 15823, 15908, 15976. 

• 

1909 vuoden obligatiolainaa oli kaupunki vuoden varrella lunastanut 1 ) 
seuraavat 2,515 markan määräiset obligatiot arvottavaksi määrätyn obligatio-
luvun sijasta: 

N:ot 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 268, 269, 528, 529, 666, 667, 701, 770, 784, 823, 
904, 917, 918, 1003, 1028, 1049, 1060, 1147, 1148, 1196, 1197, 1379, 1380, 
2169, 2187, 2492, 2538, 2539, 3100. 

1911 vuoden obligatiolainaa oli kaupunki vuoden varrella lunas tanut 2 ) 
seuraavat obligatiot arvottavaksi määrätyn obligatioluvun sijasta: 

Uit. A. ä Smk 2515: —, n:ot 29, 282, 365, 366, 529, 530, 561, 562, 563, 
564, 613, 614, 671, 672, 673, 675, 795, 858, 914, 918, 919, 920, 921, 922, 937, 
938, 1052, 1273, 1301, 1302, 1403, 1416, 1418, 1419, 14-64, 1534, 1535, 
1536, 1546, 1547, 1548, 1592, 1647, 1650, 1687, 1741, 1742, 1743, 1796, 
1797, 1800, 1827, 1941, 1942, 2096, 2202, 2380, 2513, 2515, 2519, 2535, 
2561, 2648, 3120, 3121, 3171, 3373, 3374, 3480, 7808. 

Litt. B. ä Smk 503:—, n:ot 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5940, 5941, 
5964, 5965, 5966, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6057, 6058, 6064, 
6065, 6066, 6067, 6077, 6081, 6122, 6209, 6312, 6313, 6314, 6315, 6324, 
6325, 6349, 6350, 6351, 6383, 6384, 6385, 6389, 6390, 6391, 6399, 6400, 
6401, 6402, 6403, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 
8060, 8115, 8116, 8117, '8157, 8158, 8159, 8191, 8192, 8193, 9751, 9752, 
9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9764, 9765, 
9766, 9767, 9794, 9795, 9796, 9797. 

1913 vuoden kuoletuslainaa oli kaupunki vuoden varrella lunas tanut 3 ) 
seuraavat 536 markan määräiset obligatiot arvottavaksi määrätyn obligatio-
luvun sijasta: 

N:ot 31—72, 74, 75, 91—95, 97—100, 2652—2669, 2671—2694, 5645— 
5649, 5651—5664, 5666—5672, 5674—5687, 5689—5700, 6104—6111, 6489— 
6504, 6509—6512, 7400—7408. 

5 % laina vuodelta 1916 (arvonta4) maaliskuun 17 p:nä): 

N:ot 12, 46, 60, 79, 103, 128, 208, 215, 225, 243, 273, 289, 294, 313, 342, 
368, 384, 387, 393, 470. 

1917 vuoden obligatiolainaa oli kaupunki vuoden varrella lunas tanut 5 ) 
seuraavat obligatiot arvottavaksi määrätyn obligatioluvun sijasta: 

!) R k m r i n p ö y t ä k . 21. 11. 3,942 §. — 2) S:n 3. 3. 39 § ja 8. 12. 4,214 §. — 3) S:n 14. 4. 
2,256 § j a 27. 4. 2,311 §. — 4) S:n 21. 3. 309 § j a 11. 4. 559 §. — S : n 17. 5. 1,281 § j a 13. 6. 
1,841 §. 
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Litt. A. k Smk 10,000: —, n:ot 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
477, 478. 

Litt. B. k Smk 5,000: —, n:ot 900, 901, 902, 903, 901, 905, 906, 907, 908. 
Litt. C. k Smk 1,000: —, n:ot 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1328, 1329, 1330. 

1919 vuoden ensimmäistä kuoletuslainaa oli kaupunki vuoden varrella 
lunastanut 1 ) seuraavat obligatiot arvottavaksi määrätyn obligatioluvun sijasta: 

Litt. A. k Smk 10,000: —, n:ot 1—8, 191. 
Litt. B. k Smk 5,000: —, n:ot 1—9. 
Litt. C. k Smk 1,000:— n:ot 2027—2029, 4558—4590, 9505—9514. 

1919 vuoden toista kuoletuslainaa oli kaupunki vuoden varrella lunasta-
nu t 2 ) seuraavat obligatiot arvottavaksi määrätyn obligatioluvun sijasta: 

Litt. A. k Smk 1,000: —, n:ot 2050—2100. 
Litt. B. k Smk 500:—, n:ot 11—20. 

Obtigatioiden lunastus. Rahatoimikamari päät t i 3 ) , että niiden kaupungin 
obligatioiden haltijain, jotka asuvat sellaisissa maissa, joissa ei ole erityistä 
lunastuspaikkaa, kussakin eri tapauksessa oli käännyt tävä kamarin puoleen, 
jonka tuli ratkaista missä valuutassa erääntyneet obligatiot ja kupongit sai 
lunastaa. 

Lainainotto. Norjan keskuspankilta lainatt i in4) 20,000,000 markkaa 
kahdessa 10,000,000 markan erässä, ollen korkoa maksettava 1 0 % , 1/2 % 
provisiota vuodessa sekä 1 % provisiota kerta kaikkiaan välittäjille 1 vuodeksi 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden irtisanomisajoin; jälkimmäiseen lainaan 
nähden sitoutui kaupunki vastaamaan kaikista lainanantajan mahdollisesti suo-
ritettaviksi pantavista veroista. 

Herra J . Behmiltä Örebrosta lainattiin 5) 2,000,000 markkaa 9 % korkoa 
vastaan ja kahden vuoden takaisinmaksuajoin kesäkuun 15 p:stä lukien. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pankinjohtaja A. Frey valtuutet-
tiin 6) ulkomailla neuvottelemaan suurenlaisen lainan ottamisesta kaupungin 
liikkuvan velan vakauttamiseksi. Hänen palat tuaan mainitussa tarkoituk-
sessa tekemältään matkalta pää t t i 7 ) rahatoimikamari ryhtyä neuvotteluihin 
ulkoasiainministeriön kanssa luvan hankkimiseksi asianomaisilta Saksan viran-
omaisilta saada sijoittaa osa lainaa tähän maahan. 

Kaupungin kiinnityslainat. Eknäsin tilaan kiinnitetty, Suomen liitto-
pankin myöntämä 1,500,000 markan laina pitennetti in8) kuuden kuukauden 
ajaksi, ollen lainaa lyhennettävä kolmanneksella ja korkoa suoritettava 9y2 %, 
seuraavana erääntymispäivänä oli lainaa vielä 500,000 markalla lyhennettävä. 

Maatilalautakunta anoi, että 1922 vuoden budjett i in merkittäisiin määrä-
raha Boxbacka aktiebolag yhtiön ottaman, lautakunnan Roxbackassa olevaan 
konttorihuvilaan kiinnitetyn 40,000 markan lainan ynnä koron suorittamiseen 
sekä samalla ehdottanut, että rahatoimikamari ottaisi suorittaakseen kahden 
Suomen hypoteekkiyhdistyksestä otetun lainan kuoletuksen ja koronmaksun, 
joista toisen, 5,245: 42 määräisen, oli ot tanut Boxbacka aktiebolag yhtiö ja 
toisen, 37,792: 34 markan määräisen, Hertonäs gods aktiebolag yhtiö, minkä 

1) Rkmr in pöytäk . 26. 9. 2,855 § ja 20. 10. 3,231 §. — 2) S:n 4. 4. 438 §. — 3) S:n 25. 
8. 2,532 §. — 4) Sai 7. 6. 1,737 §, 22. 6. 2,015 §, 1. 9. 2,576 ja 15. 9. 2,714 §. — 5) S:n 22. 6. 
2,015 §. — G) S:n 1. 9. 2,576 §. — 7) Sai 10. 10.3,100 §. — 8) S:n 14. 4. 685 §. 
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ohessa lautakunta ilmoitti hypoteekkiyhdistyksen suostuneen ot tamaan vas-
taan molempain lainaili täyden määrän suorituksen. Rahatoimikamari päät t i x) , 
että kaupunki ottaisi haltuunsa puheenalaiset lainat. 

Koron korotus. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) korottaa koron, minkä kaupun-
gin kassa- ja tilivirasto suorittaa rahatoimikonttorille, 10% %:ksi, kesäkuun 
1 p:stä lukien. 

Hcdkokonttorin koronlasku. Rahatoimikamari päät t i 3 ) , että halko-
konttori oli oikeutettu vuonn^ 1920 tai aikaisemmin annetuille laskuille luke-
maan hyväkseen korkoa siitä päivästä, jona hyväksytyt laskut oli annettu raha-
toimikonttoriin, jota vastoin halkokonttorin tuli 1921 vuoden alusta tarkoin 
noudattaa kaupungin kassa- ja tililaitosohjesääntöä ynnä niitä ohjeita, joita 
rahatoimikonttorilla saattoi olla aihetta an taa 4 ) . 

Rakennuslainain korko. Sittenkun kaupunginvaltuusto tammikuun 26 p:nä 
ja maaliskuun 9 p:nä oli tehnyt päätöksensä 4) yleishyödyllisen rakennustoimin-
nan edistämislainarahastosta annettavien lainain koron laskemisesta, ehdotti 
sosialilautakunta rahatoimikamarille, että puheenalaisia päätöksiä tulkittaisiin 
siten, että ensimmäisenä koronmaksupäivänä, ennenkuin koko laina oli nos-
tet tu, oli suoritettava korkoa ja koronlisäystä ainoastaan nostetulle lainan 
osalle, mut ta ei pääoman kuoletusta, ja myöntyi 5 ) kamari tähän esitykseen. 

Kurssitappion y. m. kirjoihin pano. Rahatoimikamari pää t t i 6 ) raha-
toimikonttorin esityksen mukaisesti, mut ta vastoin sähkölaitoksen mielipidettä, 
että Ruotsista ostetun, turbiinin aiheut tamat kustannukset kurssierotusta, 
provisiota ja korkoa varten, jotka oli arvioitu 909,799: 77 markaksi, oli suori-
te t tava sähkölaitoksen tililtä uutistöitä varten ja määräraha tähän tarkoituk-
seen hankit tava kaupunginvaltuustolta sittenkun määrä oli lopullisesti vah-
vistettu. 

Puhtaanapitolaitoksen kirjanpito. Sittenkun rahatoimikamarin tietoon oli 
tullut, että puhtaanapitolaitos oli veloittanilt kaupungin virastoja ja laitoksia 
puhtaanapidosta, vaikkei ollut olemassa minkäänlaista sopimusta asian-
osaisten kesken, eikä määrärahaakaan ollut merkit ty meno sääntöön tä tä tar-
koitusta varten, sekä että puhtaanapitolaitos oli antanut laskuja ruumiiden 
poiskuljetuksesta kaupungin kaduilta, vaikka laitoksen tuli kaupunginval-
tuuston päätöksen mukaan korvauksetta suorittaa tämä työ, pää t t i 7 ) kamari 
kehoittaa puhtaanapitohallitusta huolehtimaan, että yllämainitut epäkohdat 
poistettiin. 

Vajauksien poisto. Rahatoimikamari päät t i 8 ) , että rahatoimikonttorin 
vahtimestari H. Fagerströmin kavaltamat varat 23,590: 70 markkaa ja ulko-
työmies E. Järvenpään väärennysten kaut ta saamat varat 11,794: 05 markkaa 
oli tileistä poistettava. 

Varain siirto. Niistä varoista, jotka oli annet tu kaupungin viemärioloja 
tarkastamaan, asetetun toimikunnan käytettäväksi, oli9) 16,468:77 markkaa 
tileissä siirrettävä vuoteen 1922. 

Ostettuja osakkeita. 5 Hertonäs gods aktiebolag-yhtiön osaketta lunastet-
tiin 10) 3,000 markan hinnasta osaketta kohti; viimeinenkin yksityisen hallussa 
oleva osake oli samasta hinnasta lunastettava. Hinta oli suoritettava Kau-
pungin kiinteä omaisuus nimisen pääluokan kohdalle merkitystä määrärahasta 
Hertonäs gods aktiebolag yhtiön velan suoritukseen. 

Rkmr in pöytäk . 29. 9. 2,959 §. — 2) Sai 22. 6. 2,005 §. — 3) S:n 14. 3. 189 §; ks. 
myös 17. 2. 28 §. — 4) Ks. t ä t ä ker t . siv. 67. —- 5) Rkmr in pöy täk . 14. 4. 681 §. — 6) S:n 17. 
2. 29 §; vr t . t ä t ä kert . s v. 75. — 7) S:n 17. 11. 3,917 §. — 8) S:n 20. 10. 3,275 §. — tJ) S:n 
8. 12. 4,228 §. — 10) S:n 22. 9. 2,849 §. 
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5 Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön osaketta ostettiin *) 650 markasta osa-
ketta kohti. 

Henkilökohtaisen vaivaisveron, joka oli 2 markkaa mieheltä ja 1 markka 
naiselta, oli rahatoimikonttori ehdottanut 2 markaksi kaikkia maksuvelvollisia 
kohti, mut ta epäsi2) rahatoimikamari ehdotuksen. 

Erikoistaksa, jonka mukaan maksut oikeudesta kaupungin maan erilleen 
aitaamiseen lasketaan. Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan loka-
kuun 27 p:nä 1920 oli vahvistanut yleiset perusteet, joiden mukaan maksut 
oikeudesta kaupungin maan erilleen aitaamiseen rakennusyrityksiä varten oli 
laskettava, vahvisti3) rahatoimikamari seuraavan erikoistaksan mainittujen 
maksujen laskemista varten: 

»Aitaamisesta: 
tonttien kohdalla, jotka sijaitsevat X—XV kaupunginosassa, lukuunot tamat ta 
raitiotien varrella olevia tontteja, suoritetaan: 

enintään 20 viikolta 15 penniä m2:ltä viikossa 
yli 20 » 25 » » » 

tonttien kohdalla, jotka sijaitsevat I—IX kaupunginosassa, allamainituin 
poikkeuksin, suoritetaan: 

enintään 20 viikolta 25 penniä m2:ltä viikossa 
yli 20 » 35 » » » 

kaikkien tonttien kohdalla, jotka sijaitsevat raitiotien sekä seuraavien katujen 
varrella: Aleksanterinkadun, It. Henrikin- ja Fredrikinkadun välisen Antin-
kadun, Rata- ja Eerikinkadun välisen Annankadun, Kaivokadun, Liisankadun, 
Aleksanterin- ja Pohj . Makasiinikadun välisen Fabianinkadun, Pursimiehen-
ja Tehtaankadun välisen Fredrikinkadun, Bulevardi- ja Ratakadun välisen 
Yrjönkadun, Kluuvikadun, Hakasalmenkadun, Korkeavuorenkadun, Etel. Espla-
nadi - ja Ullanlinnankadun välisen Kasarminkadun, Katarinankadun, Kruunu-
vuorenkadun, Kirkkokadun, Pikku Robertinkadun, Luotsikaclun, Malmin-
rinteen, Mariankadun, Mikonkadun, Pohj. Esplanadikadun, Pohj. Maka-
siinikadun, Uudenmaankadun, Mikon- ja Kluuvikadun välisen Plallituskadun, 
Sofiankadun, Ison Robertinkadun, Etel. Esplanadikadun, Pohj. Makasiinikadun 
pohjoispuolella olevan Unioninkadun, Fredrikinkadun itäpuolella olevan Vladi-
mirinkadun sekä Länt . Satamakadun varrella, suoritetaan: 

enintään 20 viikolta 35 penniä m2:ltä viikossa, 
yli 20 » 50 » » » 

vuokratontin kohdalla ei suoriteta mitään maksua. 
Vähin aitaamisesta rakennusyrityksiä varten suoritettava maksu on 

50 markkaa.» 
Valtioapuja. Kouluhallitus myönsi 4) kaupungille työväenopiston voi-

massapitoon 53,950 markan valtioavun 1920 vuoden valtioapumäärärahoista. 
Kansanlastentarhain voimassapitoon vuonna 1920 kouluhallitus myönsi5) 

aikaisemmin my önnettyj en 63,000 markan lisäksi 271,808 markan valtioavun. 
Kansakoulujen kesäsiirtoloita varten vuonna 1920' kouluhallitus niin-

ikään myönsi6) 150,712 markan valtioavun. 

Rkmr in pöytäk . 3. 11. 3,515 §, 5. 12. 4,179 § ja 29^ 12. 4,542 §. — 2) S:n 18. 4. 
786 §. — 3) S:n 22. 6. 2,020 §; vr t . 1912 vuod. ker t . siv. 293. — 4) Rkmr in pöytäk . 13. 
1. 10 §. — 5) Sai 20. 1. 14 §. — 6) S:n 3. 3. 12 §. 
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Kouluhallitus vahvist i1) kaupungille tulevan 1920 vuoden valtioavun 
kansakoululaitosta varten 2,608,200 markaksi. 

Valmistavan poikain ammattikoulun johtokunta ilmoitti2), että, sitten-
kun johtokunta oli anonut valtioapua kevätlukukaudeksi 1921 korkeimman 
määrän, mikä maaliskuun 2 p:nä 1920 annetun asetuksen mukaan voitiin antaa 
eli 131,017: 79 markkaa, oli ainoastaan 40,740 markkaa määrät ty kaupungille 
maksettavaksi. 

Rahatoimikamari anoi3) kouluhallitukselta valtioapua lastensuojelutoi-
mintaa varten vuonna 1921, mut ta kouluhallitus ilmoitti 4), ettei kaupungille 
nyt voitu antaa valtioapua, koska valtionbudjettiin merkitty määräraha suu-
rimmaksi osaksi oli varattu esikaupungeissa, tehdasyhdyskunnissa ja muissa 
asutuskeskuksissa toimivia yksityisiä lastensuojelulaitoksia varten, joitten toi-
minta oli valtioavun saamisen varassa. Samalla huomautt i kouluhallitus, 
että avustuksia sodan johdosta orvoiksi jääneiden lapsien hoitoa varten jaet-
tiin sosialihallituksen toimesta ja että valtioapua kansanlastentarhain yhtey-
teen perustet tuja lastenhuoneita varten oli haet tava kansanlastentarhain 
valtioapua haettaessa. Viimemainitun ilmoituksen johdosta anoi5) rahatoimi-
kamari uudestaan valtioapua kansanlastentarhäin voimassapitoon vuonna 
1921. 

Kouluhallitus i lmoitti6) rahatoimikamarille, että valtioapua kansan-
lastentarhain voimassapitoon vuonna 1921 oli myönnetty 880,000 markkaa, 
mikä määrä maksettaisiin sikäli kuin varoja tähän tarkoitukseen oli käy-
tettävissä tai valtion lisäbudjettiin merkittiin. 

Tyttöjen ammattikoulun johtokunta ilmoitti kauppa- ja teollisuushalli-
tuksen kiertokirjeessään huomauttaneen, ettei valtioapua myönnettäisi koulun 
työvälineiden ja ruokatavarani ostosta koituneita kustannuksia varten, koska 
nämä menot voitiin suorittaa valmisteiden myynnistä saaduilla tuloilla. Koska 
valmistavista ammattikouluista maaliskuun 2 p:nä 1920 annetussa asetuk-
sessa kuitenkin säädetään, että valtioapu on oleva vähintään puolet ja kor-
keintaan kaksi kolmannesta kaikista vuosikustannuksista, näyt t i kiertokirje 
olevan ristiriidassa asetuksen kanssa. Johtokunnan mielestä olisi ruuasta ja 
työvälineistä olleista kustannuksista vähennettävä erinäisten valmisteiden 
myynnistä olleet suoranaiset tulot, mut ta muut menot oli katsot tava sen laa-
tuisiksi, että valtion on otet tava osaa niiden suoritukseen sitä suuremmalla 
syyllä, kun melkoinen osa ruokavarain ostosta aiheutuneista kustannuksista 
oli pidettävä menoina niiden opettajat tarien ja muitten toimihenkilöjen palk-
kaamiseen, jotka saavat maksuttoman ruuan. Rahatoimikamari pää t t i 7 ) 
esityksessä kauppa- ja teollisuushallitukselle anoa, että ammattikoulujen 
valtioapu laskettaisiin johtokunnan oikeaksi katsomalla tavalla. 

Sosialihallitus myönsi 8) kaupungille korvausta 4,293 markkaa piirityön-
välityksestä vuonna 1920, 

Kirjelmässään tammikuun 10 p:ltä i lmoitti9) kulkulaitos- ja yleisten töiden 
ministeriö, että valtion 1920 vuoden ylimääräiseen menosääntöön merkit ty 
1,000,000 markan valtioapu kaupungin satamarataa varten oli nostettavissa. 
Vahvistaen 10) niiden avustusten määrän, jolla valtio kaupungissa olevien kiin-
teistöjensä puolesta ottaa osaa palolaitoksen ja katuvalaistuksen ylläpitoon, 
määräsi valtioneuvosto, yhdenmukaisuuden ja selvyyden aikaansaamiseksi 
niihin avustuksiin nähden, jotka oli myönnetty valtion rakennusten puolesta tai 

Rkmr in pöy täk . 17. 5. 1,269 §. — 2) Sai 9. 6. 1,795 §. — 3) S:n 25. 4. 876 §. — 4) Sai 
13. 6. 1,839 §. — 5) S:n 17. 10. 3,201 §. — 6) Sai 3. 10. 3,003 §. — 7) S:n 24. 11. 4,077 §. — 
8) Sai 21. 3. 299 §. — 9) Sai 20. 1. 76 §. — 10) Sai 17. 5f 1.341 §; ks. myös t ä t ä kert . siv. 97. 
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vastedes myönnetään palolaitoksen ja katuvalaistuksen ylläpitoon kaupun-
geissa, et tä kaikki avustukset mainittuihin tarkoituksiin 1922 vuoden alusta 
lukien merkittäisiin niiden hallintohaarain rahasääntöehdotukseen, jotka 
ovat sisäasiainministeriön alaiset sekä maksettaisiin lääninhallitusten toimesta 
sekä ettei valtion rakennuksia varten vastedes saanut myöntää muita sellaisia 
avustuksia, eikä myöskään verotuksen tai muun veloituksen johdosta muita 
kuin mainitussa rahasääntöehdotuksessa edellytettyjä maksuja näihin tarkoi-
tuksiin kaupungeille valtionvaroista suorittaa. 

Korvaus kapinan aikaisista vahingoista. Sittenkun majoituslautakunta 
kesäkuun 4 p:nä 1918 Uudenmaan läänin maaherralta oli anonut korvausta 
1918 vuoden kapinan aikana kadonneista lautakunnalle kuuluvista rahoista 
ja irtaimistosta, oli Uudenmaan läänin ensimmäisen piirin varallisuusverolauta-
kunta helmikuun 4 p:nä 1921 arvioinut kaupungin puheenalaisen vahingon 
4,970 markaksi, ja pää t t i 1 ) rahatoimikamari maaherralta anoa tämän määrän 
maksettavaksi määräämistä. 

Valtioneuvosto ei ol lut2) huhtikuun 28 p:nä katsonut olevan syytä antaa 
Helsingin kaupungille ja Helsingin evankelis-luterilaisille seurakunnille kor-
vausta kaupungille ja seurakunnille sodan ja 1918 vuoden kapinan aikana 
aiheutuneista vahingoista, jotka oli arvioitu 38,340: 25 markaksi. 

Rakennustoiminnan avustaminen 3). Rahatoimikamari päät t i 4) kaupungin-
valtuustolle puoltaa sosialilautakunnan esitystä allamainittujen yhtymien 
suunnittelemien yleishyödyllisten rakennusyritysten avustamisesta nim.: 
Helsingin vuokralaisyhclistyksen asunto-osuuskunta Käpylä r. 1., Asunto-
osuus Vanaja r. 1., Aktiebolaget Ashaka yhtiö, Osakeyhtiö Helsingin kansan-
asunnot, Asunto-osuuskunta Käpy, Vallilan osuuskunta r. 1. ja Asunto-osuus-
kunta Haapa r. 1. Sitävastoin ehdotti kamari evät täviksi4) Asunto-osuus-
kunta Poiston r. 1. ja Asunto-osuuskunta Oman-Pirtin r. 1. avustusanomukset, 
koska kamarin mielestä mainit tujen yhtymien suunnittelemat rakennusyri-
tykset eivät olleet täysin tyydyt täväs t i jär jes te t ty jä eivätkä rahoitet tuja. 

Kiinnityksen myöhemmäksi siirtäminen. Rahatoimikamari myönsi5) 
erinäisille Asunto-osuuskunta Kävyn r. 1. ja Osakeyhtiö Helsingin kansan-
asuntojen kiinteistöihin kiinnitetyille lainoille etuoikeuden kaupungin kiinteis-
töihin kiinnitettyihin saataviin nähden. 

Rakennusvelvotlisuuden täyttämättä jättäminen. Plus-aktiebolaget yhtiön 
anomuksen, että ne määrät , 32,384 ja 20,570 markkaa, jotka Runebergkadun 
tont teja n:oja 33 ja 56 koskevien kauppakirjojen määräysten mukaan rakennus-
velvollisuuden t äy t t ämät tä jättämisen johdosta olivat erääntyneet maksetta-
viksi lokakuun 10 p:nä, saisivat olla kiinnityslainoina, jolloin yhtiö suostuisi 
paitsi korkoa lyhentämään niitä 10 %:lla vuosittain, rahatoimikamari 
epäsi 6). 

Kaupungin virastojen velvollisuus suorittaa tuulaakia y. m. Liikennekont-
torin esitettyä, että kaupungin virastot ja laitokset velvoitettaisiin suorit tamaan 
tuulaaki- ja liikennemaksuja, mikä ei ollut tapana aikaisemmin ja mikä oli 
tuo t tanut hait taa, sekä kaupungin teknillisten laitosten hallituksen puollettua 
esitystä, koska kaupungin kassa- ja tililaitosjohtosäännön 5 §:ssä määrätään, 
että myöskin hankinnat kaupungin virastojen kesken on otet tava huomioon 
kaupungin budjetissa ja kirjanpidossa, pää t t i 7 ) rahatoimikamari velvoittaa 
kaupungin virastot vastedes suorit tamaan maini t tuja maksuja.x 

Rkmrin pöytäk . 10. 3. 158 §. — 2) S:n 17. 5. 1,342 §. — 3) Vrt . t ä t ä kert . siv. 123 
ja 46*. — 4) Rkmr in pöytäk . 15. 9. 2,706 §. — 5) S:n 29. 9. 2,963 § ja 29. 10. 3,290 §. — 6) S:n 
26. 9. 2,889 §. — 7) S:n 12. 5. 1,241 §. 
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Kaupungin teknillisten laitosten toimitusjohtajien esityksestä päät t i 1 ) 
rahatoimikamari valittaa tullikamarin toimenpiteen johdosta vaatia sellaisten 
tullikamarilaskujen kartoittamista, jotka oli annettu laitoksia varten tuote-
tuille tavaroille, koska leimaverosta joulukuun 30 p:nä 1920 annetun lain 
8 §:n mukaan kunta ja kunnan viranomainen on vapautettu tuollaisen veron 
suorittamisesta. 

Anomus saada satamamaksujen alennusta. Toiminimi Axel Holmström 
osakeyhtiön anomuksen sellaisen satamamaksujen alennuksen myöntämisestä 
saksalaisille höyrylaivoille Regina ja Prinzessin Sophie Charlotte, mikä maini-
taan kaupunginvaltuuston päätöksessä huhtikuun 9 p:ltä 18892), päät t i 3) 
rahatoimikamari evätä, koska puheenalainen päätös tarkoitti ainoastaan 
suomalaisia laivoja. 

Veden hankinta jäänsärkijöille. Kaupunginvaltuuston myönnettyä valtion 
jäänsärkijöille oikeuden maksuttomaan vedenkulutukseen viideksi vuodeksi4) 
päät t i 5 ) rahatoimikamari, että satamakonttori huolehtisi vedenhankinnasta 
ja vesijohtolaitos saisi korvausta vedenkulutuksesta rahatoimikamariin anne-
tun laskun mukaan. 

Veden jakelu satamaposteista. Kaupungin teknillisten laitosten hallituksen 
esityksen, että veden jakelu satamaposteista annettaisiin satamakonttorille, 
rahatoimikamari epäsi6) mikäli se koski menettelyä kesän 1921 aikana, minkä 
ohessa kamari kehoitti6) hallitusta tarpeellisen tarkasti valvomaan veden 
jakelua 7). 

Työvälineitä työttömille. Työnvälitystoimiston johtaja ilmoitti, että toi-
misto kaupungissa vallitsevan työnpuutteen. johdosta oli pakoitettu lähettä-
mään työttömiä, joiden lukumäärä yhä lisääntyi, metsätöihin maaseudulle. 
Tällöin ilmeni kuitenkin vaikeuksia, johtuen osaksi siitä, että työttömillä mel-
kein poikkeuksetta ei ollut työvälineitä eikä varoja ostaa niitä, ja työnantajat 
harvoin olivat halukkaita antamaan niitä vähittäismaksulla palkasta vähen-
nettäväksi, koska oli sattunut, että työläiset olivat hävinneet työpaikalta 
ottaen mukaansa työkalut, ennenkuin ne oli täysin maksettu. Rahatoimi-
kamari päät t i 8) sitoutua 1,000 markan takuuseen niistä tappioista, joita 
työnantajat saattoivat kärsiä antamalla työvälineitä vähittäismaksulla työn-
välitystoimiston lähettämille työläisille. Koska kuitenkin oli osoittautunut 
vaikeaksi saada työläisiltä korvausta työkaluista sekä työnjohtajilta tilitystä 
kertyneistä varoista, teki toimiston johtaja uuden esityksen asiasta, anoen 
3,000 markan määrärahan myöntämistä työvälineiden ostoon, jotka mak-
sutta annettaisiin työttömien käytettäviksi. Rahatoimikamari myönsi9) 
pyydetyn määrärahan suoritettavaksi kamarin käyttövaroista, mutta mää-
räsi9) samalla että työvälineiden antamisessa työnhakijoille oli noudatettava 
entistä menettelytapaa. 

Verolippujen jakelu. Rahatoimikonttori ilmoitti, että kunnallisverojen 
verolippujen jakelu oli annettu urakalle 20,000 markan korvauksesta. Vero-
lippujen jakelu oli suoritettu siten, että ne oli annettu talonisännöitsijöille ja 
talonmiehille, jotka olivat huolehtineet verolippujen jakelusta verovelvolli-
sille. Oli kuitenkin kuulunut valituksia siitä, että tämän menettelyn johdosta 
asiattomat henkilöt olivat saaneet tietoonsa veromäärät, jotka lain mukaan oli 
pidettävä salassa. Jos veroliput jaettaisiin suoraan verovelvollisille, niin vaati 

Rkmr in pöytäk . 4. 4. 500 §. — 2) Ks. julkaisua Berättelse angående Helsingfors 
stads kommunal fö rva l tn ing 1889 siv. 35. — 3) Rkmr in pöytäk . 8. 9. 2,652 §. — 4) Ks. t ä t ä 
kert . siv. 35. — 5 ) Rkmr in pöytäk . 17. 3. 282 §. — 6 ) S:n 14. 4. 699 §. — 7) Vrt . t ä t ä kert . 

' siv. 131, 142 ja 268. 8) Rkmr in pöytäk. 3. 2. 45 §. — 9) S:n 10. 11. 3,701 §. 
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urakoitsija lisäkorvausta 6,000 markkaa. Valtion tulo- ja varallisuusverojen 
verolippujen jakelusta, mikä kuului maistraatille, jota vastoin veron kannanta 
oli kaupunginkassan asia, vaati urakoitsija korvausta 14,000 markkaa, siinä 
tapauksessa että veroliput toimitettaisiin suoraan verovelvollisille. Raha-
toimikonttori anoi senvuoksi oikeutta saada maksaa puheenalainen määrä; 
aikanaan hankittaisiin tähän tarkoitukseen tarvit tava määräraha. Raha-
toimikamari myöntyi 1 ) ehdotukseen sekä päät t i Suomen kaupunkiliitolta 
anoa, että liitto tekisi valtioneuvostolle esityksen, että kaupungeille myönnet-
täisiin korvausta valtiolle suoritettavaa tulo- ja varallisuusveroa koskevien 
verolippujen jakelusta sekä mainitun veron kannannasta. 

Palkkakysymyksiä. Palkkalautakunnan päätöksen mukaan joulukuun 
22 piitä 1920 oikeutett i in2) asiamies S. Ilmanen toistaiseksi, marraskuun 
1 pistä 1920 lukien, saamaan koko kalliinajanlisäys lukuunot tamat ta perheen-
elatusapumaksua. 

Kalapihan vahtimestari F. F. Blomqvist sai3) 100 markan palkanlisäyksen 
kuukaudessa sekä yövarti ja M. Koponen samanlaisen 200 markan lisäyksen 
kuukaudessa, helmikuun 1 pistä kesäkuun 1 piään. Sittemmin korotettiin 4) 
vahtimestari Blomqvistin palkka 200 markalla kuukaudessa eli 1,000 markkaan, 
kesäkuun 1 pistä lukien, minkä ohessa kysymys toimen lakkauttamisesta oli 
otet tava harkit tavaksi. 

9 raatihuoneen siivoojattarelle myönnettiin 5) 50 markan palkanlisäys kuu-
kaudessa, tammikuun 1 pistä lukien toistaiseksi. 

Hakaniementorin kauppahallin yövartijalle K. G. Abergille myönnet t i in 6 ) 
1,000 markkaan korotettu palkka kuukaudessa, kesäkuun 1 pistä lukien. 

Rahatoimikamarin vahtimestarille O. Fahlstromille myönnet t i in 7) 150 
markan palkanlisäys kuukaudessa, kesäkuun 1 pistä lukien. 

Hakaniementorin kauppahallin siivoojattaren E. Mähösen palkka koro-
tettiin 8) 500 markkaan kuukaudelta, lokakuun 1 pistä lukien. 

Henkikir joi t tajankonttorin siivoojattarelle V. Virtaselle myönnet t i in 9 ) 
170:stä 300 markkaan korotettu kuukausipalkka, lokakuun 1 pistä lukien. 

Keskuskeittolan johtajalle professori C. Tigerstedtille myönnettiin 10) loka-
kuun 1 pistä vuoden loppuun 2,000 markan palkka kuukaudelta. 

Hätäapukomitean ehdotus hätäaputöiden toimeenpanevan johta jan ken-
raalimajuri I. A. Gulinin palkan korottamisesta 3,000 markkaan kuukaudelta 
evättiin n ) . 

Yliopettaja filosofiantohtori A. K. Ottelinille, joka huhtikuun 10 pistä 
oli toiminut rahatoimikamarin esittelijänä, myönnett i in1 2) tästä 1,500 markan 
palkkio kuukaudelta. 

Kaupungin asiamiehelle perintö- ja lahjaveroa vahvistettaessa joh ta ja 
K. A. Wideniukselle myönnettiin 13) 60 markan palkkio kokousta kohti, heinä-
kuun 1 pistä lukien. 

Poliisikonstaapeli K. Spaak sai1 4) vuosilta 1920 ja 1921 kultakin 200 
markan palkkion kaupungin Forsbyssä olevan työväenasuntokasarmin 
hoidosta. 

Piirustaja Hj . Sylvanderille, joka oli toiminut Kasarminkadun talon nio 6 
isännöitsijänä, määrätt i in makset tavaksi1 5) 1,500 markan palkkio. 

2) Rkmr in pöytäk . 18. 8. 2,493 §. — 2) S:n 7. 1. 8 §. — 3) S:n 14. 2. 13 §. — 4) S:n 25. 
8. 2,537 §. — 5) Sai 28. 2. 11 §, 22. 6. 2,008 § ja 29. 9. 2,991 §. — 6) S:n 2. 6. 1,691 §. — 
7) S:n 30. 6. 2,101 § ja 15. 9. 2,715 §. — 8) Sai 26. 9. 2,883 §. — 9) Sai 6. 10. 3,079 §. — 
10) S:n 17. 10. 3,206 § ja 7. 11. 3,599. — n ) Sai 27. 10. 3,431 §. — 12) Sai 29. 4. 956 §. — 
13) S:n 6. 5. 1,116 §. — 14) Sai 20. 1. 9. § ja 5. 12, 4,177 §. — 15) S:n 15. 12. 4,357 §. 
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Kahdessa tapauksessa· oikeutettiin1) kuolleitten viranpitäjien perheen-
jäsenet kantamaan palkka kuolinpäivästä kuukauden loppuun. Yhdessä 
tapauksessa myönnettiin 2) sen lisäksi hautausapua 1,000 markkaa. 

Satamakapteenin ja satamakirjärin sivutulot. Sittenkun rahatoimi-
kamari oli lyhentänyt 13,873: 20 markan määrällä varastopaikkojen vuokra-
maksuja, pää t t i 3 ) kamari kehoittaa satamakapteenia ja satamakirjuria 
kaupunginkassaan takaisin maksamaan heille tästä veloituksesta olleet 
sivutulot·. 

Ruokarahat. Tyttöjen ammattikoulun johtokunnan esitys koulun työ-
aine- ja varastonhoitajattarien oikeuttamisesta saamaan kesän aikana ruoka-
rahoja evättiin 4). 

Määrärahoja kesälomaa varten. Sijaisen palkkaamiseen siksi ajaksi, jona 
kamarin siivoojatar A. Palmroos nautti lomaa osoitti5) kamari 250 markkaa. 

Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän kamreeri G. Weckmanin 
anomuksen määrärahan myöntämisestä sijaisen palkkaamiseen hänen virka-
lomansa aikana rahatoimikamari epäsi6), koska puheenalainen virka oli pidet-
tävä sivutoimena. 

Rahatoimikamari myönsi7) käyttövaroistaan 4,776 markkaa loman hank-
kimiseksi kauppahallien ja virutushuoneiden henkilökunnalle. 

Myönnettyjä viransijaisuuspalkkioita. Viransijaisten palkkaamiseen alem-
pana mainittujen viranpitäjien sairauden tähden saaman virkavapauden 
aikana myönsi rahatoimikamari seuraavat määrät suoritettavaksi kaikissa 
tapauksissa, lukuunottamatta erityisesti mainittuja, menosääntöön tätä tarkoi-
tusta varten merkitystä määrärahasta: 

kunnallispormestari J . von Haartmanin sijaiselle 2 kuukauden aikana 
6,000 markkaa8); 

maistraatin avustavan aktuaarin I. Wennerqvistin sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 2,000 markkaa9); 

oikeusneuvosmies B. C. Carlssonin sijaiselle 2 kuukauden aikana 6,000 
markkaa 10); 

raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijan A. E. Sandströmin sijaiselle 2 
kuukauden aikana 3,000 m a r k k a a n ) ; 

raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijan A. Carlssonin sijaiselle 1 % kuu-
kauden aikana 2,250 markkaa1 2); 

rahatoimikamarin ylimääräisen kanslia-apulaisen E. Cavoniuksen sijai-
selle 3 kuukauden aikana 3,000 markkaa, mistä 1,000 markkaa oli suoritettava 
määrärahasta ylimääräisiä apulaisia varten 13); 

rahatoimikamarin ylimääräisen kanslia-apulaisen A. Laakkosen sijaiselle 
8 kuukauden aikana 8,000 markkaa; sijaispalkkiosta oli tammikuun 1 p:n ja 
maaliskuun 1 p:n väliseltä ajalta maksettava osa suoritettava kamarin käyttö-
varoista 14); 

ylimääräisen kanslia-apulaisen G. Kuhlefeltin sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 2,400 markkaa1 5); 

nuoremman kaupunginkirjurin A. Aureen sijaiselle 1 kuukauden aikana 
250 markkaa 16); 

!) R k m r i n p ö y t ä k . 24. 3. 366 § ja 27. 6. 2,083 §. — 2) S:n 10. 2. 57 §. — 3) S:n 9. 6. 
1,792 §. — 4) S:n 17. 11. 3,910 §. — 5) S:n 4. 8. 2,376 §. — 6) Sai 13. 10. 3,148 §. — 7 ) Sai 
13. 6. 1,845 §. — 8) Sai 19. 5. 1,389 §. — B) Sai 28. 7. 2,347 §. — 10) Sai 4. 4. 497 §. — 
n ) Sai 9. 6. 1,794 §. — 12) Sai 17. 10. 3,197 §. — 13) S:n 3. 2. 38 §, 24. 2. 37 §, 3. 3. 70 
§, 7. 3. 83 § j a 7. 4. 528 §. — 14) Sai 7. 1. 26. §., 24. 2. 118 § j a 9. 5. 1,182 §. — 15) S:n 13. 10. 
3,158 § j a 17. 10. 3,202 §. — 16) Sai 28. 6. 2,353 §. 

Kunnall. kert. 1921. 36 
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talonisännöitsijä K. Gustavsonin sijaiselle kesäkuun 6 p:n ja heinäkuun 
15 p:n välisenä aikana 1,000 markkaa 1 ) ; 

ent. seurahuoneen lämmittäjän K. Lindbomin sijaiselle 1 kuukauden 
aikana 1,388 markkaa 2); 

rakennustarkastaja M. Gripenbergin sijaiselle 2 kuukauden aikana 5,000 
markkaa 3); 

rakennustarkastuskonttorin vahtimestarin V. Lindgrenin sijaiselle 2 vii-
kon aikana 200 markkaa 4); 

liikennekonttorin ylimääräisen kirjurin, nuoremman konttorikirjurin 
E. Jernströmin sijaiselle 1 kuukauden aikana 1,400 markkaa 5 ) ; 

liikennekonttorin vahtimestarin K. E. Nordmanin sijaiselle 1 kuukauden 
aikana 1,000 markkaa 6 ) ; 

satamakonttorin rahastonhoitajan A. Sundqvistin sijaiselle 1 päivältä 
40: 83 markkaa 7 ) ; 

kalapihan kaitsijan F. Blomqvistin sijaiselle \y2 kuukauden aikana 
1,120 markkaa 8 ) ; 

tilastokonttorin toisen aktuaarin W. Sjöströmin sijaiselle 1 y2 kuukauden 
aikana 2,625 markkaa 9 ) ; 

työnvälitystoimiston osastonjohtajan S. R. Hännisen sijaiselle 1 y2 kuu-
kauden aikana 2,100 markkaa 1 0 ) ; 

hätäaputöiden toimitusjohtajan I. A. Gulinin sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 5,000 markkaa1 1) kuukaudessa; 

terveydenhoitolautakunnan päivystäjän M. Snellmanin sijaiselle 2 kuu-
kauden aikana 1,600 markkaa 1 2 ) ; 

terveyspoliisin kaitsijan P. Eklundin sijaiselle 1 y2 kuukauden aikana 
1,500 markkaa 1 3) ; 

terveyspoliisin lysoolipesijättären E. Raatikaisen sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 1,600 markkaa 14); ·, 

tuberkulootisten poliklinikan johtajan I. Rosqvistin sijaiselle 1 kuukau-
den aikana 800 markkaa 1 5) ; 

l ihantarkastusaseman johtajan O. Lindströmin sijaiselle 1 kuukauden 
aikana 1,500 markkaa 16); 

köyhäinhoitohallituksen toimitusjohtajan LI. Myhrbergin sijaiselle 4 vii-
kon aikana 1,000 markkaa1 7) ; 

köyhäinhoitohallituksen kaitsijan L. Heikkisen . sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 1,925 markkaa 1 8) ; 

köyhäinhoitohallituksen kaitsijan A. Ritzin sijaiselle 1 kuukauden aikana 
900 markkaa 19); 

köyhäinhoitohallituksen kaitsijan Th. Fagerlundin sijaiselle 6 yviikon 
aikana 1,350 markkaa 1 9) ; sekä lisäksi 9 päivän aikana 270 markkaa 2 0) ; 

köyhäinhoitohallituksen kaitsijan L. Nymanin sijaiselle 4 viikon aikana 
600 markkaa, koska hän sijaisena ollen hoiti omaa tointaan2 1) ; 

köyhäinhoitohallituksen kaitsijan H. Bergmannin sijaiselle 1 kuukauden 
ja 4 päivän aikana 1,020 markkaa 2 2 ) ; 

Rkmr in pöytäk . 2. 6. 1,689 §. — 2) Sai 13. 10. 3,165 §. — s) S:n 14. 4. 693 §. — 
4) Sai 4. 8. 2,412 §. — 5) S:n 12. 5. 1,230 §. — 6) S:n 30. 6. 2,103 §. — 7) S:n 24. 10. 
3,297 §. — 8) S:n 8. 9. 2,654 §. — !)) Sai 2. 6. 1,688 §. — 10) S:n 22. 12. 4,505 g. — 11) Sai 
24. 2. 119 §. — 12) Sai 10. 3. 112 §. — 13) S:n 7. 4. 541 §. — 14) Sai 28. 7. 2,350 § ja 19. 9. 
2,742 §. — 15) Sai 24. 11. 3,974 §. — 16) Sai 7. 4. 540 §. — 17) Sai 20. 1. 58 §. — 18) Sai 27. 
1. 34 § ja 14. 2. 21 §. — 19) Sai 14. 2. 21 §. — 20) Sai 24. 3. 379 §. — 21) S:n 23. 5. 1,428 § j a 
9. 6. 1,818 §. — 22) Sai 23. 5. 1,427 § ja 28. 7. 2,349 §. 
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köyhäinhoitohallituksen kaitsijan S. Soldanin sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 1,800 markkaa *); 

köyhäinhoitohallituksen diakonissan A. Renforsin sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 1,600 markkaa 2 ) ; 

köyhäinhoitohallituksen diakonissan O. Lyytikäisen sijaiselle 6 viikon 
aikana 1,200 markkaa 3); 

Kullantorpan lastenkodin johtaja t taren K. Syvänteen sijaiselle 2 kuukau-
den aikana 840 markkaa 4); 

Oulunkylän talon lastenkodin sairaanhoitajattaren H. Wesakon sijaiselle 
2 kuukauden aikana 525 markkaa 5 ) ; 

kasvatuslautakunnan naistarkastajan T. Soldanin sijaiselle 2 kuukauden 
aikana 2,650 markkaa 6 ) ; 

kasvatuslaitoksen naisopastajan O. Sarénin sijaiselle 2 viikon aikana 
400 markkaa 7 ) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin F. Ruusuvuoren sijaiselle 2 viikon aikana 
540 markkaa 8 ) ; 

kaupunginkirjaston vahtimestarin G. W. Siljanderin sijaiselle 3 viikon 
aikana 975 markkaa 9 ) ; sekä 

kaupungininsinööri G. Lindqvistin sijaiselle 1 kuukauden aikana 1,791: 70 
markkaa 1 0 ) . 

Palkkioksi Hakaniemen kauppahallin yövarti jan K. Åbergin sijaiselle 
siltä ajalta, jona ensinmainittu naut t i virkavapautta sairauden vuoksi, osoitti 
r aha to imikamar i n ) käyttövaroistaan 450 markkaa. 

Palkanmaksu-aika kansakouluissa. Sittenkun ruotsin- ja suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnat kansakoululaitoksen kustannuksia koskevan lain 
8 §:ään viitaten olivat esittäneet, että kansakoulujen sekä opettajien ja opet-
ta jat tar ien että muitten viranpitäjäin palkat maksettaisiin kuukausit tain 
etukäteen, tammikuun 1 p:stä lukien, pää t t i 1 2 ) rahatoimikamari myöntyä esi-
tykseen, kuitenkin ainoastaan mikäli koski opet ta jakuntaa. 

Hätäaputyöntekijättärille maksettujen palkkojen kirjoihin pano 13). Hätä-
apukomiteaa kehoitetti in1 4) kirjanpidossaan merkitsemään eri tileille mak-
setut palkat ja lapsiavustukset. 

Hautausapu. Kaupunginvaltuuston evättyä puhtaanapitohallituksen 
esityksen erityisen määrärahan osoittamisesta, mistä voitaisiin osoittaa1 5) 
hautausapua kuolleitten työntekijäin perheille, oikeutti1 6) rahatoimikamari 
puhtaanapitolaitoksen mainitun laatuisten tapausten sattuessa maksamaan 
tuollaista avustusta asianomaisista työmäärärahoista. 

Avustukset sairauden sattuessa. Kaupungin, yleisten töiden hallitus oli 
rahatoimikamarille esittänyt, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin yhdenmukai-
suuden aikaansaamiseksi maksettaessa avustusta työmiehille sairauden sattu-
essa, ja päät t i kamari aset taa 1 7 ) komitean asiaa valmistelemaan. 

Tapaturmavakuutus. Köyhäinhoitohallituksen huomautet tua, että suuri 
osa työlaitoksessa työskentelevistä henkilöistä oli otet tu osin sopimuksen 
perusteella osin lyhentämään velkaansa kunnalle sekä että pesulaitoksessa, 
jossa työ suurelta osalta suoritettiin koneilla, työskenteli joukko täysin työ-

Rkmr in pöytäk . 12. 9. 2,662 §. — 2) S:n 10. 3. 144 § ja 14.4. 697 §. — 3) S:n 28. 
I I . 4,095 §. — 4) S:n 14. 4. 696 §. — 5) S:n 12, 9. 2,663 §. — 6) S:n 31. 3. 433 § ja 14. 4. 
706 §. — 7) S:n 31. 10. 3,442 §. — 8) S:n 3. 11. 3,480 §. — s') S:n 22, 12, 4,507 §. — 10) S:n 
22. 9. 2,844 §. — X1) S:n 4. 4. 448 §. — 12) S:n 15. 12. 4,365 §. — 13) Ks. myös t ä t ä kert . siv. 
I I I . — 14) Rkmr in pöytäk . 29. 9. 2,986 §.· — 15) Ks. t ä t ä kert . siv. 115. — 16) Rkmr in 
pöytäk . 23. 5. 1,494 §. — 17) S:n 15. 9. 2,705 §. 



284 

kykyisiä naisia, jotka pienine lapsineen oli otettu kunnalliskotiin, sekä että 
kaupungin työntekijäin vakuutussopimus ei koskenut yllämainittuja henki-
löjä, päät t i 1) rahatoimikamari, että kunnalliskodin ja työlaitoksen hoidokit 
oli vakuutettava tapaturman varalta. 

Sittenkun rahatoimikamari oli pää t täny t 2 ) irtisanoa voimassa olevat 
kaupungin työntekijäin tapaturmavakuutusta koskevat sopimukset Suomen 
teollisuudenharjoittajain keskinäisen tapaturmavakuutus3 rhdistyksen kanssa, 
päät t i3) kamari vuodeksi 1922 vakuuttaa heidät keskinäisessä tapaturma-
vakuutusyhtiö Sammossa aikaisemmin voimassa ollein ehdoin paitsi että 
joulukuulla suoritettava lisämaksu vahvistettiin 80,000 markaksi ja yhtiön 
hallintokustannusten hyvitys määrättiin 2 %:ksi puheenalaisen vuoden todel-
lisista kustannuksista. 

Vahingonkorvauksia ja avustuksia. Vakuutusneuvoston ilmoituksen4) 
mukaan oli työmies A. Salmelle annettu jatkuvaa vuotuista avustusta 172: 80 
markkaa suoritettavaksi maaliskuun 31 pistä 1921 lukien toistaiseksi taikka 
kunnes toinen asiallisista hankittuaan uuden selvityksen asiassa valtioneu-
vostolta anoo tämän päätöksen7 muuttamista. 

Rakennuskonttorin esitys ylimääräisen eläkkeen myöntämisestä työ-
miehen leskelle M. Vainikaiselle evättiin5). 

Neiti K. Markoffin, joka oli nauttinut eläkettä Lina Borgströmin lahjoi-
tusrahaston korkovaroista, kuoltua, pyysi6) rahatoimikamari Helsingin rou-
vasväenyhdistystä ehdottamaan uutta eläkkeensaajaa. Yhdistyksen ehdotuk-
sen mukaisesti annettiin7) sittemmin soitonopettajatar M. Heleniukselle, joka 
oli melkein sokea, vuotuinen eläke mainituista varoista. 

Määräraha komiteatyötä varten. Rahatoimikamari päät t i 8) tarverahois-
taan määrätä maksettavaksi 3,492 markkaa palkkiona kaupungin maatilain 
hoitoa koskevaa kysymystä valmistelevan komitean jäsenille sekä komitean 
töiden aiheuttamien kustannusten korvaamiseen. 

Määräraha matkakustannuksia varten. Pankinjohtaja A. Freylle mää-
rättiin maksettavaksi9) rahatoimikamarin käyttövaroista 34,450 markkaa 
palkkiona ja rahatoimikamarin kehoituksesta tehdyn ulkomaanmatkan matka-
kustannusten suorittamiseksi. 

Asiana] o palkkio. Castren Sc Snellmanin asianajotoimistolle määrättiin 
maksettavaksi10) rahatoimikamarin tarverahoista 1,061: 20 markkaa palk-
kiona ja kulujen korvaukseksi siitä, että toimisto oli ajanut kaupungin asiaa 
varatuomari S. U. Czarneckia vastaan korvauksen saamiseksi murtovarkau-
den johdosta kadonneista varoista n ) . 

Määräraha seinäkarttaa varten. Rahatoimikamarin kaupungin aluetta ja 
kaupungin ulkopuolella olevia tiluksia esittävän seinäkartan korjaukseen ja 
täydentämiseen myönsi12) kamari käyttövaroistaan 2,762 markkaa. 

Korvaus puuttuvista seteleistä. Rahatoimikonttorille myönnettin 13) 500 
markan korvaus, mikä määrä puuttui Suomen pankista saadusta setelikää-
röstä, jota palkanmaksua suoritettaessa ei ollut ennätetty tarkistaa. 

Sörnäsin sataman tullivartijatupa. Tullikamarin anottua tullivartijatuvan 
hankkimista Sörnäsin satamaan myönsi14) rahatoimikamari käyttövaroistaan 
400 markkaa sellaisen siirtämiseksi Sörnäsin rakennuskonttorin tarveaine-

!) Rkmr in pöytäk . 7. 4. 524 §. — 2) S:n 29. 9. 2,960 §. — s) S:n 19. 12. 4,406 §. — 4) S:n 
2. 6. 1,692; vr t . 1920 vuod. kert . siv. 247. — 5) Rkmr in pöytäk . 30. 6. 2,099 §. — 6) S:n 28. 2. 
15 §. —7) S:n 17. 3. 287,§. — 8) S:n 8.9. 2,658 §. — 9) S:n 24. 10. 3,299 §. — 10) S:n 21. 2. 5 §. — 
n ) Ks. 1920 vuod. kert . siv. 246. — 12) Rkmr in pöytäk . 30. 6. 2,106 §. — 13) S:n 9. 5. 1,180 
§. — 14) S:n 2. 5. 997 §. 
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varastosta. Sittemmin kehoitettiin1) sähkölaitosta johtamaan tupaan sähkö-
valaistus sekä liikennekonttoria varustamaan se polttoaineilla ja kustanta-
maan valaistus siellä. 

Jätkäsaaren laiturivalaistus. Laiturivalaistuksen järjestämiseksi Jä tkä-
saarelle myönsi2) rahatoimikamari kaupunginvaltuuston vuonna 1918 myön-
tämän 2,700 markan määrärahan lisäksi käyttövaroistaan 1,802: 42 markan 
lisäyksen. 

Hylyn merkitseminen. Kruunuvuorenselälle uponneen Europa nimisen 
hylyn merkitsemiseen luotsiviranomaisten toimesta myönsi3) rahatoimika-
mari käyttövaroistaan 326: 10 markkaa. 

Määrärahoja hukkaantuneiden työkalujen korvaamiseen. Rahatoimikama-
rin helmikuun 14 p:nä 4) tekemään periaatepäätökseen viitaten oli työnväli-
tystoimisto anonut 242 markan määrärahaa, mikä määrä oli suoritettu etu-
käteen työnjohta ja K. Michelssonille halonhakkaajille annetuista, mut ta sittem-
min hukkaantuneista työkaluista. Rahatoimikamari myöntyi 5 ) anomukseen 
ja päät t i kehoittaa asiamiestä nostamaan kanteen asianomaisia työntekijöitä 
vastaan kaupungin saamisen perimiseksi. Sittemmin määrät t i in 6 ) maksetta-
vaksi samaan tarkoitukseen vielä 1,695: 84 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Määräraha Kansanvalistusseuralle. Kaupunginvaltuuston pää te t tyä 7 ) 
enintään 90,000 markalla ottaa osaa soittolavan ja ravintolapaviljongin raken-
tamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mitkä rakennukset Kansanvalistusseura 
aikoi teet tää Hesperian puistoon, sekä 85 %:lla ostohinnasta lunastaa muut 
rakennukset, joita suunniteltua laulujuhlaa varten voitiin pitää tarpeellisina, 
ilmoitti mainittu seura laitteista olleen kustannuksia 113,120:40 markkaa ja 

% anoi et tä kaupunki suorittaisi osuutensa 90,000 markkaa ylläluetelluista 
rakennuksista sekä sen lisäksi 8,075 markkaa eli 85 %:lla ottaisi osaa orkesteri-
lavan kustannuksiin. Rahatoimikamari kehoit t i8) rakennuskonttoria toimit-
tamaan katselmuksen paikalla ja ot tamaan siellä haltuunsa kaupungille kuu-
luvat penkit, minkä jälkeen kamari myöntyi 9 ) Kansanvalistusseuran esityk-
seen sen edelliseen osaan nähden, mut ta epäsi9) anomuksen, mikäli se koski 
orkesterilavan lunastamista, koska sitä ei pidetty erityisenä rakennuksena 
vaan ainoastaan soittolavan osana. 

Määräraha omaisuuden siirtoon. Talonisännöitsijälle määrätti in makset-
tavaksi 10) rahatoimikamarin käyttövaroista 2,477: 50 markkaa erinäisten 
henkilöjen omaisuuden siirtämisestä Leppäsuon huvilasta Vallilan työväen-
asuntoihin koituneiden kustannusten suorittamiseen. 

Saamatta jäänyt haaksirikkokorvaus. Kaasulaitos oli syksyllä 1920 tuot ta-
nut Amerikasta erään määrän kivihiiliä höyrylaivalla Waziristan, joka matkalla 
oli joutunut karille. Laitoksen osuus haaksirikkoavustuksesta oli arvioitu 
1,132 £:ksi 8 sh:ksi ja 1 p:ksi. Kivihiilet oli vakuute t tu viidessä amerikalai-
sessa yhtiössä, joista kuitenkin kolme sittemmin oli lopettanut toimintansa, 
jota vastoin kahdelta yhtiöltä oli saatu yhteensä 452 £, 19 sh. ja 12 p. Jo t t^ 
vältettäisiin oikeudenkäynti laivanvarustamon puolelta, o i k e u t t i n ) rahatoimi-
kamari kaasulaitoksen laivanvarustamolle maksamaan jäljellä olevat 679 £ 8 sh. 
ja 11 p. ja oli Pohjoismainen yhdyspankki osakeyhtiölle, jota laitos oli aikaisem-
min käyt tänyt , annet tava toimeksi mikäli mahdollista periä jäljellä olevat 
vakuutusmäärät . 

Rkmr in pöytäk . 28. 11. 4,117 §. — 2) S:n 7. 2. 7 §; ks. 1918 vuod. kert . siv. 131. — 
3) Rkmr in pöytäk . 7. 7. 2,121 §. — 4) Ks. t ä t ä kert . siv. 279. — 5) Rkmr in pöytäk . 21. 4. 
841 §. — 6) S:n 2. 6. 1,694 §. — 7) Ks. t ä t ä kert . siv. 34. — 6) Rkmr in pöytäk . 15. 9. 
2,687 §. — 9) S:n 17. 10. 3,207 §. — 10) S:n 9. 6. 1,759 §. — n ) S:n 28. 11. 4,109 §. 
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Auton osto. Kaupungin yleisten töiden hallitus ilmoitti, että rakennus-
konttorin tarpeisiin oli ostettu Fiat-auto 123,371: 95 markan hinnasta sekä 
anoi, että mainitun määrän saisi suorittaa vuoden tilierotuksesta. Eväten 
esityksen rahatoimikamari pää t t i 1 ) kehoittaa hallitusta mikäli mahdollista 
myymään rakennuskonttorin hallussa olevan vanhemman amerikkalaismalli-
sen auton sekä kaupunginvaltuustolta anomaan, että määräraha Fiat-auton 
ostoon merkittäisiin 1922 vuoden menosääntöön2) . 

Viemärijohdon kustantaminen. Rakennuskonttorin teetet tyä viemärijohto 
Diakonissalaitoksen sikalasta ja laitoksen anottua vapautusta velvollisuudesta 
suorittaa tästä aiheutuneet 2,730 markan suuruiset kustannukset , myön-
ty i 3 ) rahatoimikamari anomukseen, koska viemärijohdon teettäminen välilli-
sesti johtui tekeillä olevasta Helsinginkadun tasoittamisesta ja laitos oli 
luovut tanut alueensa läpikulkupaikaksi mainitulle kadulle työaikana; kustan-
nukset oli suoritettava määrärahasta Helsinginkadun tasoitusta varten. 

Aidan teettäminen. Rakennuskonttorin toimeksi annet t i in 4 ) panet taa 
kuntoon aita Ebeneserkodin ja kaupungille kuuluvan LIelsinginkadun tontin 
välillä, ollen kustannukset, n. 500 markkaa, suoritettava jostakin konttorin 
käytet täväksi annetusta määrärahasta. 

Makuuvaatteiden osto. Rahatoimikamari myönsi5) käyttövaroistaan 500 
markkaa puutarhaoppilaille luovutetun makuu vaate varaston täydentämiseen. 

Muistopatsaiden koristus. J . L. Runebergin ja E. Lönnrotin muistopat-
saiden koristamiseen helmikuun 5 ja 28 p:nä myönsi6) rahatoimikamari 
käyttövaroistaan 7,901:40 markkaa. 

Kaalin kuljetus. Terveydenhoitolautakunnan määräyksestä suoritetta-
vasta pilaantuneen hapankaalimäärän kuljetuksesta Sörnäsin rautatiel tä myön-
nettiin 7) puhtaanapitohallitukselle 472 markan korvaus rahatoimikamarin 
käyttövaroista. 

Rottien hävittäminen. Rottien hävittämiseksi tulli- ja pakkahuoneelta sekä 
tavarakatoksista myönsi8) rahatoimikamari käyttövaroistaan 4,050 markkaa. 
Rottien hävittämiseksi ent. seurahuoneesta myönsi 9) kamari niinikään käyt tö-
varoistaan 2,400 markkaa. 

Kaupungin rakennusten korjaus- ja sisustustöitä. Rikosasiain toimeenpani-
jan huoneiston sisustamisesta Kasarminkadun talossa n:o 6 olevat kustannuk-
set, jotka oli arvioitu n. 4,000 markaksi, pää t t i 1 0 ) rahatoimikamari suoritetta-
vaksi määrärahasta kaupungin rakennusten erinäisiä korjauksia varten. 

Rahatoimikamari päät t i n ) kamarin kansliaa ja konttoria varten ostaa 
puhelinkeskuspöydän, ollen kustannukset suoritettava määrärahasta ent. 
seurahuoneen muutostöitä varten. 

Vallilan kauppahallini oli johdettava sähkövalaistus ja osoitti12) rahatoimi-
kamari tähän tarkoitukseen 3,000 markkaa käyttövaroistaan. 

Konvalescenthem—Toipumakoti-yhdistys oli anonut määrärahaa kaupun-
gin yhdistyksen tarpeisiin ostamalla Roxbackan huvilatiluksella n:o l i 1 3 ) 
olevan jääkellarin väliaikaista korjausta varten, ja myönsi1 4) rahatoimikamari 
tähän tarkoitukseen 1,000 markan määrärahan käyttövaroistaan, koska kel-
laria ei t iedetty olevan olemassa korjaustöiden kustannusarviota tehtäessä, 
joita varten kaupunginvaltuusto aikaisemmin oli myöntänyt määrärahan 15). 

Rkmrin pöytäk . 20 10. 3,286 § ja 1. 12. 4,146 §. — 2) Ks. t ä t ä kert . siv. 139. — 
3) Rkmr in pöytäk . 6. 5. 1,118 §. — 4) S:n 28. 2. 24 §. — 5) Sai 17. 3. 284 §. — 6) Sai 21. 4. 
848 §. — 7) Sai 13. 6. 1,922 §. — 8) Sai 10. 3. 141 § ja 2. 5. 996 §. — 9) S:n 23. 5. 1,487 §. — 
10) Sai 17. 1. 6. §. — n ) Sai 27. 10. 3,423 §. — 12) Sai 27. 1. 52 §. — 13) Ks. 1920 vuod. kert . 
siv. 8. — 14) Rkmr in pöytäk . 2. 5. 1,078 §. 1&) Ks. 1920 vuod. kert . siv. 8 ja 129. 
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Turholman lepokodin korjaukseen osoitti1) rahatoimikamari käyt töva-
roistaan 2,850 markkaa, eli puolet suoritettujen töiden kustannuksista. 

Sailors homen korjauksiin osoitti2) rahatoimikamari käyttövaroistaan 
749 markkaa. 

Entisen rankkurin A. Korhosen anomuksen korvauksen saamisesta hänen 
suorittamistaan rankkurin asunnon korjauksista rahatoimikamari epäsi3). 

Vahingonteko Turholmassa. Luonnonpuistojen intendentin ilmoitettua, 
et tä kauppaneuvos H. Borgströmin Turholman luonnonpuistossa olevat raken-
nukset olivat peräti rappeutuneet, että niitä oli hyvin suuressa määrässä vahin-
goitettu sekä että ilkivaltaa ja epäjärjestystä oli harjoi tet tu puistossa, myönsi4) 
rahatoimikamari käyttövaroistaan 6,000 markkaa kahden vart i jan palkkaa-
miseen kolmeksi kuukaudeksi ja 6,500 markkaa rakennusten korjaukseen. 

Kaluston g. m. osto. Rahatoimikamari osoitti määrärahasta kaluston 
hankkimista varten kaupungin taloihin m. m. allamainitut määrät kaluston 
ostoon seuraaville kaupungin virastoille ja laitoksille: 

maistraatille 1,190 markkaa kirjahyllyn ostamiseen5); raatihuoneen ka-
luston korjaukseen ja uuden hankkimiseen 2,750 markkaa6) ; 

kaupunginvaltuuston kanslialle 2,032 markkaa kuuden hyllyn hankki-
mista varten 7); 

rahatoimikonttorille n. 6,000 markkaa kirjoituskoneen ostamiseen pöy-
tineen ja 3,000 markkaa shekinlävistäjäkoneen ostoa var ten 8 ) ; 

liikennekonttorille 7,348 markkaa kirjoituskoneen ostamiseksi pöytineen9); 
satamakonttorille 1,193: 75 markkaa erinäisten huonekalujen korjauk-

seen 10); 
tilastokonttorille 10,175 markkaa yhteenlaskukoneen ostamiseksi, 670 

markkaa korttirekisterikaapin ostamiseksi, 567: 50 markkaa kolmen pöydän 
ja yhden lokerohyllyn ostamiseksi sekä 90 markkaa kaapin ostamiseksi11); 

verotusvalmistelukunnalle 7,044:24 markkaa lomakekaapin ostamiseksi12); 
työnvälitystoimistolle 450 markkaa sohvan ja konekirjoitustuolin osta-

miseksi 13); 
rakennustarkastuskonttorille 601:80 markkaa kaapin korjaukseen1 4); 
vihreän pöytäliinan ostamiseksi terveydenhoito- ja holhouslautakunnan 

istuntohuoneeseen 990 markkaa 1 5 ) ; 
köyhäinhoitohallitukselle 845 markkaa konttoripöydän ostamiseksi16); 
kasvatuslautakunnalle 2,120 markkaa kahdeksan rahalippaan ostoon 

jaettaviksi lautakunnan alaisille laitoksille Bengtsäria lukuunot tamat ta 1 7 ) ; 
musiikkilautakunnalle 200 markkaa lukollisten poytälaatikoiden hankki-

miseksi 18); 
kaupunginmuseolle enintään 3,000 markkaa lasikaappien ostamiseksi19); 
rakennuskonttorille 1,830 markkaa kaapin ostamiseksi asiakirjain säily-

tystä varten, 4,500 markkaa kirjoituskoneen ostamiseksi geodeettiosastolle, 
sekä 4,900:15 markkaa erilaisen kaluston hankkimiseksi20); 

puhtaanapitohallitukselle 4,710 markkaa kirjoituskoneen ostamiseksi21). 
Rahatoimikonttorille, jonka vahtimestareiden joukossa oli eräs opinkäy-

nyt kirjansitoja, myönnetti in2 2) 10,000 markkaa määrärahasta kaluston hank-

i) Rkmrin pöytäk . 7. 1. 10 §. — 2) S:n 11. 4. 561 §. — 3) S:n 29. 9. 2,988 §. — 4) S:n 13. 
6. 1,925 §. — 5) S:n 6. 5. 1,110 §. — 6) S:n 14. 2. 11 § ja 6. 5. 1,111 §. — 7) S:n 7. 1. 32 §. — 
8) S:n 7. 1. 40 § ja 10. 2. 56 §. — 9) S:n 7. 1. 41 §. — 10) S:n 7. 6. 1,744§. — J1) S:n 7. 1. 34 
§, 10. 3. 139 §, 9. 6. 1,790 § ja 29. 9. 2,950 §. — 12) S:n 14. 2. 12. §. — 13) S:n 29. 12. 4,532 §. 
— 14) S:n 5. 12. 4,175 §. — 15) S:n 27. 10. 3,435 §. — 16) S:n 29. 9. 2,990 §. — 17) S:n 10. 11. 
3,697 §. — 18) S:n 12. 9. 2,668 §. — 19) S:n 18. 4. 788 §. — 20) S:n 7. 1. 31 §, 27. 1. 35 ja 29. 9. 
2,989 §. — 21) S:n 11. 4. 571 §.— 22) S:n 7. 3. 89 §. 
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kimista varten kaupungin taloihin kirjansitoma-tarpeiden ostamiseksi eräästä 
loppuunmyynnistä, joiden tarpeiden hankinta-arvo oli 28,550 markkaa, jonka 
kaut ta todisteet y. m. voitiin sidottaa konttorissa; ehdoksi määräsi raha-
toimikamari, et tä ammattimies tarkasti puheenalaiset tarpeet. 

Laskukoneen ostamiseksi kaupunginvoudin konttoriin osoitti4) raha-
toimikamari 1922 vuoden kalustomäärärahasta 4,400 markkaa. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) ostaa ravintoloitsija N. Noschikselta 8 pöytää 
150 markasta kpl. ja 15 tuolia 15 markasta kpl. 

Paperin y. m. kustannusten huojistaminen. Puoltaen 3) kirjelmässään kau-
punginvaltuustolle maistraatin anomusta lisämäärärahan myöntämisestä 
lisääntyneiden sidontakustannusten ja kohonneen paperinhinnan johdosta, 
päätt i 4) kamari kehoittaa kansliaansa ot tamaan harkit tavaksi eikö paperin-
ja sidontakustannuksia voitaisi vähentää 5). 

Kauppias J. Tallbergin testamentti. Sittemmin kuolleen kauppias J . Tall-
bergin lausuman toivomuksen mukaan, jonka hänen perillisensä hyväksyivät 
testamentiksi, oli kaupungille annet tava 300,000 markkaa Bertha Maria 
Tallbergin säätiö nimisen rahaston kartuttamiseksi, minkä rahaston kauppias 
Tallberg aikaisemmin oli lahjoi t tanut kaupungille, sekä 200,000 markkaa 
Pro Helsingfors säätiön pääomamäärän lisäämiseksi. Rahatoimikamari antoi 
asiamiehen toimeksi6) valvoa testamentin. 

Neiti O. Nummelinin testamentti. Raastuvanoikeuden kumottua neiti 
O. Nummelinin kaupungin eduksi tekemän testamentin päät t i 7 ) rahatoimika-
mari valit taa päätöksestä Turun hovioikeuteen. 

Varatuomari G. Hjelt'in testamentti. Testamentissaan oli varatuomari 
G. Hjelt , joka kuoli huhtikuun 4 p:nä 1917, määrännyt , että hänen jäämis-
tönsä oli tuleva Plelsingin kaupungille ja hoidettava rahastona lastenkodin 
perustamista varten, kuitenkin siten, että hänen sisarelleen rouva B. von 
Fieandtille vuosittain maksettaisiin 1,000 markkaa. Sittemmin olivat kuolin-
pesän selvit täjät kaupunginkassaan maksaneet 160,432:51 markkaa, sekä 
kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, perillisille 67,475: 40 markkaa. 
Rahatoimikamari pää t t i 8 ) tämän jälkeen, että yllämainittu legaatti oli koko-
naan makset tava kaupungin osuudesta etukäteen vuosittain tammikuun 
1 p:nä, sekä että legaatti oli maksettava huhtikuun 4 p:stä 1917 lukien. 

Leskirouva W. S. Bergmanin testamentti. Sittenkun leskirouva W. S. Berg-
manin kuolinpesän selvittelijät marraskuun 11 p:nä 1919 olivat kaupungin 
kassaan maksaneet 65,002: 04, markan määrän, mikä testamentin kaut ta oli 
tullut kaupungille9), ilmoittaen, että kaksi neideille LL ja M. Bengelsdorff 
tes tamentat tua lahjoitusta, kumpikin 2,000 markkaa, oli riidanalaista, mut ta 
testamentt i sittemmin lain voiman saaneen tuomion kaut ta oli julistettu päte-
väksi, pää t t i 1 0 ) kaupunki mainituille henkilöille maksaa yhteensä 4,000 mark-
kaa ynnä 6 % korkoa siitä päivästä lukien, jona kaupunki oli varat vastaan-
ot tanut . 

Lahjoitusrahastojen korkovaroin käyttö. Muurarimestari Alex. Ärt ' in yhdis-
tykselle Taideteoksia kouluun lahj oit taman rahaston korosta p ä ä t t i n ) rahatoimi-
kamari mainitulle yhdistykselle määrätä, maksettavaksi 3,500 markkaa koriste-
maalauksen hankkimiseksi M. Collinilta Topeliuskadun kansakoulutaloon. 

Rkmrin pöytäk . 22. 12. 4,503 §. — 2) S:n 9. 6. 1,799 §. — ε) Ks. t ä t ä kert . siv. 98. 
— 4) Rkmr in pöytäk . 2. 6. 1,698 §. — 5) Ks. t ä t ä kert . siv. 178. — 6) Rkmr in pöytäk . 4. 8. 
2,416 §. — 7) S:n 7. 7. 2,196 §; vr t . 1920 vuod. kert . siv. 118. — 8) Ks. 1917 vuod. kert . siv. 
157; rkmrin pöytäk . 17. 10. 3,184 § ja 31. 10. 3,465 §. — 9) Ks. 1919 vuod. ker t . siv. 124. — 
10) Rkmr in pöytäk . 15. 9. 2,711 §. — n ) Sai 24. 3. 373 §. 
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K. H. Renlundin stipendirahaston korkovarat, yhteensä 2,419: 50 mark-
kaa, rahatoimikamari j a k o i s i t e n , että taideteollisuuskeskuskoulu sai 1,459: 50 
markkaa, alemmat käsityöläiskoulut 280 markkaa, työväenopiston suomen-
kielinen osasto 600 markkaa ja ruotsinkielinen osasto 80 markkaa. 

A. F. Laurellin rahaston vuoden korkovaroja päät t i 2 ) rahatoimikamari 
olla jakamatta, koska rahaston pääoma oli sijoitettu saksalaisiin arvopape-
reihin ja korkoja alhaisen kurssin johdosta oli ainoastaan 23: 10 markkaa. 

C. Muut asiat· 
Vakuuskirjain tarkastus. Kaupungin vakuuskirjoja tarkastettaessa raha-

toimikamari eräissä tapauksissa päät t i 3 ) ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin 
oikeuden turvaamiseksi. 

Kanne rahatoimikamarin jäseniä vastaan. Oikeuskanslerin kehoituksesta oli 
yleinen syyttäjä raastuvanoikeudessa vaatinut ent. esittelijäsihteeri A. Liston, 
professori A. L. Hjelmmanin, johtaja I. Lindforsin, pankinjohtaja A. Makko-
sen, arkkitehti A. Nybergin ja rakennusmestari M. E. Uddin tuomitsemista 
laissa säädettyyn rangaistukseen, koska he rahatoimikamarin jäseninä tam-
mikuun 9 p:nä 19194) antamallaan päätöksellä olivat antaneet erinäisille 
henkilöille luvan kaupungin toreilla harjoittaa lihan, suurimoiden, leivän ja 
muitten samanlaatuisten elintarpeitten kauppaa, vaikka tuollainen kauppa 
kaupunkia varten voimassa olevan joulukuun 20 p:nä 1917 vahvistetun ter-
veydenhoito järjestyksen 7 §:n säännöksen mukaan ei ollut sallittu. Marras-
kuun 17 p:nä 1919 antamallaan päätöksellä oli raastuvanoikeus tosin havainnut 
puheenalaisten hekilöjen menetelleen yllämainitulla tavalla, mutta koska he, 
siihen nähden että oli vaikea vallitsevissa oloissa järjestää mainittujen elintar-
peitten kauppaa, olivat voineet katsoa tarpeelliseksi ryhtyä mainittuihin 
väliaikaisiin hallintotoimenpiteisiin, ei oikeus ollut katsonut mainittua menet-
telyä sellaiseksi, että heidät voitaisiin tuomita rangaistukseen. Turun hovi-
oikeus, jonka harkittavaksi asia oli jätetty, ei ollut maaliskuun 21 p:nä 1921 
antamassaan päätöksessä havainnut olevan syytä muuttaa päätöstä. Vali-
tusta hovioikeuden päätöksestä ei ollut tehty korkeimpaan oikeuteen. 

Rahatoimikamari päät t i 5 ) Castren & Snellmanin asianajotoimistolle, 
joka oli ajanut vastaajien asiaa, määrätä maksettavaksi 1,045: 70 markkaa 
käyttövaroistaan. 

Helsingin anniskeluosakeghtiön voittovarat. Sittenkun rahatoimikamari 
kirjelmässään lokakuun 1 p:ltä 1920 oli maaherralle esittänyt, että Helsingin 
anniskeluosakeyhtiö velvoitettaisiin kaupungille maksamaan osa yhtiön sen 
johdosta saamasta voitosta, että se elintarveministeriön kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaan oli hoitanut ja vähittäin myynyt valtion hallussa olevia alko-
holipitoisia juomia6), oli maaherra kirjelmässä n:o 32,771 joulukuun 30 p:ltä 1920 
kieltäytynyt käsittelemästä asiaa, koska kaupungin ja yhtiön välinen riita oli 
senlaatuinen, että se oli tuomioistuimen ratkaistava. 

Rahatoimikamari päät t i 7 ) kehoittaa asiamiestä haastamaan yhtiön 
raastuvanoikeuteen. 

Kaupungin kiinteistöjen hoito. Sittenkun talonisännöitsijä K. Gustavson 
oli pyytänyt rahatoimikamaria 1922 vuoden menosääntöön merkitsemään 

R k m r i n p ö y t ä k . 7. 4. 510 §. — 2) S:n 17. 5. 1,349 §. — 3) S:n 2. 2. 1 § j a 2. 3. 1 §. 
— 4) Ks . 1919 vuod . ke r t . siv. 160. — 5) R k m r i n p ö y t ä k . 26. 5. 1,539 §. — 6 ) Ks . 1920 v u o d . 
k e r t . siv. 101. — 7) R k m r i n p ö y t ä k . 10. 2. 42 §. 
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