
II. Rahatoimikamari. 

Rahatoimikamarin puheenjohtajana toimi vuoden varrella kaupungin-
johtaja ent. senaattori A. Castrén sekä hänen ollessaan estyneenä jompikumpi 
avustavista kaupunginjohtajista J. W. Andersin ja filosofiantohtori J. Helo 
nyt mainitussa järjestyksessä. Kaupunginvaltuuston valitsemina kamarin 
jäseninä olivat johtajat A. Björkenheim, K. Heinonen ja G. Idström, talou-
denhoitaja E. Tuomi1) toukokuun 3 p:än ja sen jälkeen taloudenhoitaja K. E. 
Karila, pankinjohtaja A. Makkonen2) tammikuun 25 p:än ja sen jälkeen keskus-
kauppakamarin yliasiamies Y. Pulkkinen sekä johtaja T. Salmio. Rahatoimi-
kamarin jaostoon kuuluivat kaupunginjohtaja, avustava kaupunginjohtaja ja 
kaksi kamarin jäsentä, jotka valittiin neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. 

Kanslianjohtajana toimi avustava kaupunginjohtaja Andersin. Sih-
teerinvirkoja hoitivat ent. yhteiskoulunopettaja A. Ervasti, ent. kaupungin-
arkkitehti K. Hård af Segerstad ja varatuomari A. Blomberg. Notaarina oli 
filosofianmaisteri G. Brotherus, reistraattorina neiti I. Heikel, ja asiamiehenä 
varatuomari M. Wilskman. 

Rahatoimikamarilla oli vuoden varrella 92 ja kamarin jaostolla 53 kokousta. 
Kamarin pöytäkirjain pykäläluku oli 6,182 ja lähetettyjen kirjelmäin luku-
määrä 2,684. 

Rahatoimikamarin vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitaan seu-
raavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja kau-
pungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden siirrosta. 

Porthankadun talon n:o 14 osto3). Sittenkun rahatoimikamari mar-
raskuun 28 p:nä 1921 oli tehnyt kauppasopimuksen, joka koski XI kaupun-
ginosan korttelissa n:ossa 333 olevaa Porthankadun taloa ja tonttia n:o 14, 
jonka kamari mainitun vuoden syyskuun 29 p:nä toimitetussa huutokaupassa 
oli huutanut 108,575 markan kauppahinnasta3), josta 73,192:37 markkaa 
oli suoritettava käteisellä ja loput, 35,382: 63 markkaa kuitattava maksa-
matonta kauppahintaa vastaan korkoineen syyskuun 29 p:än 1921, vaati 
myyjä, toiminimi Wilcken & C:o, korkoa 8 % maksamattomalle kauppahinnalle, 
55,032: 11 markalle, lokakuun 1 p:n ja marraskuun 15 p:n 1921 väliseltä ajalta. 
Rahatoimikamari päät t i 4) antaa toiminimelle maksaa korkoa 6 % 53,192:37 
markalle äsken mainitun vuoden lokakuun 1 p:n ja marraskuun 16 p:n 
väliseltä ajalta, mikä määrä osoitettiin kamarin käyttövaroista. 

*) Rkmr in jstn pöy täk 19. 5. 1,368 §; ks. t ä t ä kert . siv. 177 — 2) Ks. t ä t ä keri . 
siv. 178. — 3) Vrt. 1921 vuod. kert . siv. 10. — 4) Rkmr in js tn pöytäk . 11. 4. 1,072 §. 


