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maksettavana olevan määrän, oli todettu, ettei 100,000 markan suuruista 
legaattia Keuhkotaudin vastustamisyhdistykselle ollut maksettu, minkä vuoksi 
kaupungin vastaanot tama rahamäärä oli liian suuri. Tämän johdosta ehdotti 
A. Ahlström osakeyhtiö, että Ahlströmin kuusi sisarusta maksaisi puheenalai-
sen legaatin korkoineen maaliskuun 10 p:stä 1918 ja rahatoimikamari kuit-
taisi vastaavan määrän maini t tujen sisarusten kaupungille antamiin velka-
kirjoihin suhteessa velkakirjain määriirf. Rahatoimikamari myöntyi ehdo-
tukseen ja määräsi 1) että 100,000 markkaa 5 % %:n koroin mainitulle määrälle 
velkakirjain päivämäärästä joulukuun 21 p:nä 1918 oli niihin kui ta t tava . 

Lahjoitettujen rahastojen korkojen käyttö. Sittenkun Halkoja köyhille 
niminen, yhdistys oli lopettanut toimintansa ja luovut tanut kaikki varansa 
Helsingin rouvasväen yhdistykselle, pää t t i 2 ) rahatoimikamari, et tä avio-
puolisojen Kajander lahjoitusrahaston korot maksettaisiin mainitulle yhdis-
tykselle ehdolla, ettei varoja käytetä yksinomaan halkojen hankkimiseen 
n. s. pauvres honteux-luokkaan kuuluville henkilöille vaan köyhille yleensä. 

Rahatoimikamari päätt i , et tä leskirouva H. Norstedtin kaupungille lahjoit ta-
main varain kertyneet korot, 556: 56 markkaa oli suoritettava 3) lastentarhain 
kesäsiirtola-yhdistykselle. 

Koska A. F. Laurellin rahaston korot olivat vain 64 markkaa, ei niitä 
vuoden varrella käytet täis i4) . 

K. H. Renlundin rahaston korkovarat käytett i in 5) seuraavalla tavalla: 
taideteollisuuskeskuskoululle 1,450 markkaa, käsityöläiskouluille 294 mark-
kaa, työväenopiston suomenkieliselle osastolle 670 markkaa ja sen ruotsin-
kieliselle osastolle 86 markkaa. 

Suomen kirjailijaliitto lähet t i 6 ) R. Ahlströmin rahaston korkojen käyt töä 
koskevan ohjesäännön, joiden varain jakaminen oli uskottu mainitulle yhty-
mälle. 

Kunnollisten palvelijain palkitseminen. Käytettävissä olevista kunnollis-
ten palvelijain palkitsemisrahaston korkovaroista antoi 7 ) rahatoimikamari 
125 markkaa kullekin seuraavalle henkilölle: M. Blomqvistille, E. L. Forsgre-
nille, L. Fröjdlundille, A. Ingmanille, H. Ch. Karlssonille, A. Lindholmille, 
M. J . Lönnroosille ja M. F. Petterssonille. 

Apurahoja luistinradoille. Katsoen käynteihin asianomaisilla luistinradoilla 
jakoi8) rahatoimikamari vuoden menosääntöön merkityn määrärahan niiden 
avustamiseksi suhteellisesti siten että Suomalainen luistinrata sai 17,000 
markkaa, Helsingfors skridskoklubb niminen yhdistys 9,000 markkaa, Työväen * 
luistinrata 5,800 markkaa, Osakeyhtiö Pallokenttä 4,900 markkaa ja Kaivo-
puiston luistinrata 3,300 markkaa. 

C. Muut asiat. 

Rahatoimikamarin kokoukset y. m. Rahatoimikamari päät t i 9 ) : 
1) et tä kamarin varsinaiset kokoukset vuoden varrella oli pidettävä 

arkitiistaisin klo y2 7 i. p. sekä ylimääräiset kokoukset tarpeen vaatiessa 
perjantaisin samaan aikaan; jos pyhäpäivä sattui tiistaiksi, oli kokous siir-
re t tävä seuraavaan päivään; 
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2) että kamarin jaoston tuli kokoontua keskiviikkoisin klo 4 i. p., tai, 
jos pyhäpäivä sattui siksi päiväksi, seuraavana päivänä; 

3) jaoston jäseniksi vuoden ensimmäiseksi neljännekseksi valita herrat 
Björkenheimin ja Heinosen, toiseksi neljännekseksi herrat Karilan ja Holman, 
kolmanneksi neljännekseksi herrat Wideniuksen ja Heinosen sekä neljänneksi 
neljännekseksi herrat Grotenfeitin ja Karilan; väramiehinä toimisivat: herra 
Björkenheimin varamiehenä herra Holma, herra Holman varamiehenä herra 
Widenius, herra Wideniuksen varamiehenä herra Grotenfelt, herra Grotenfeltin 
varamiehenä herra Björkenheim, herra Heinosen varamiehenä herra Karila ja 
herra Karilan varamiehenä herra Heinonen; 

4) että kamarin ilmoitukset oli julkaistava Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa, Suomen Sosialidemokraatissa ja Uudessa Suomessa; sekä 

5) että kaupunginjohtajain ja sihteerien tuli olla yleisön tavattavissa 
klo 1—3 i. p. sekä notaarin ja asiamiehen klo 10 a. p.—3 i. p. 

Rahatoimikamari oikeutt i1) jaoston ratkaisemaan pienet palkkakysy-
mykset, jotka eivät vaatineet kaupunginvaltuuston päätöstä. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) niinikään, et tä kaikki maaherralle annet ta-
va t lausunnot kunnallisverotuksesta oli käsiteltävä jaostossa, mut t a oli ilmoi-
tus tästä tehtävä kamarin seuraavassa täysistunnossa ja merkintä tehtävä 
pöytäkirjoihin. 

Rahatoimikamari pää t t i 3 ) että kanslianjohtajan oli hyväksyt tävä ja 
tarkkail tava kaikki kamariin lähetetyt laskut, kuitenkin siten, et tä asiamies 
tarkasti ja hyväksyi alaansa kuuluvat laskut. 

Konttoritarvikkeita. Rahatoimikamarin kanslia oli hankkinut tarjouksia 
konttoritarvikkeiden hankinnasta vuoden varrella kaupungin virastoille ja 
havainnut Osakeyhtiö O. J . Dahlberg aktiebolag yhtiön tarjouksen edullisim-
maksi, minkävuoksi kanslia oli tehnyt puheenalaista hankintaa koskevan 
sopimuksen yhtiön kanssa. Rahatoimikamari hyväksyi4) tämän toimenpiteen 
ja kehoitti kansliaansa tarkemmin jär jestämään puheenalaisten tarvikkeiden 
ostot. · 

Vakuus kirjain tarkastus. Kaupungin vakuuskirjoja tarkastettaessa pää t t i 5 ) 
rahatoimikamari eräissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin oikeu-
den turvaamiseksi. 

Ratkaisemattomia asioita. Esiteltäessä laadit tua luetteloa rahatoimikama-
riin saapuneista asioista, jotka tammikuun 1 p:nä olivat ratkaisematta, päät t i 6) 
kamari, et tä erinäiset asiat, jotka jo oli ratkaistu tai joilla ei enää ollut mer-
kitystä, oli diareista poistettava, joudut taa erinäisten lausuntojen antamista, 
joita kamari oli vaat inut asianomaisilta johto- ja lautakunnilta, rautatiehal-
litukselta anoa, et tä Sörnäsin satamaradan poikki teetetyn viertotiesillan 
uudestaanrakentamista ja tavara-aseman perustamista Katajanokalle koske-
vain asiain käsittelyä joudutettaisiin, puolustusministeriöltä anoa, että 
Fredriksperin ampumaradan 7 ) käyt töä koskevan asian käsit telyä niinikään jou-
dutettaisiin, sekä diareista poistaa kysymykset tontt ien osoittamisesta yleisiin 
tarkoituksiin sekä kaupungin virastojen ja laitosten8) henkilökunnan supista-
misesta ja työajan pitentämisestä. 

Halkojen hankinta kaupungin virastoille. Koska oli todennäköistä, että 
halkojen hinta nousisi ja kävisi vaikeaksi hankkia halkoja, minkävuoksi 
näyt t i edulliselta vakavaraisen halkoliikkeen kanssa tehdä sopimus halkojen 
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hankkimisesta kaupungin virastoille ja laitoksille, pää t t i 1 ) rahatoimikamari 
hyväksyä laaditun ehdotuksen Aktiebolaget Agraria^nimisen yhtiön kanssa 
tehtäväksi tuollaiseksi sopimukseksi. 

Elinkustannusindeksiluvut. Tilastollisen päätoimiston ehdotuksesta esitti 
tilastokonttori, e t tä rahatoimikamari hyväksyisi sellaisen järjestelyn, et tä 
toimisto kunkin kuukauden alussa lähettäisi lähinnä edellisen kuukauden 
elinkustannusindeksiluvut tilastokonttoriin, jonka senjälkeen tulisi toimittaa 
mainitut tiedot sellaisille kaupungin virastoille ja viranomaisille, jotka niitä 
tarvitsivat . Rahatoimikamari myöntyi2) esitykseen. 

Historiallista arvoa omaavat esineet. Kaupungin museon johtokunnan 
anomuksesta päät t i 3) rahatoimikamari antaa kansliansa toimeksi kehoittaa 
kaupungin johto- ja lautakuntia ot tamaan talteen sellaisia historiallista arvoa 
omaavia esineitä, jotka voitiin siirtää museoon. 

Laiminlyödyn veronmaksun merkitseminen vaaliluetteloihin. Sittenkun mais-
t raa t t i oli tiedustellut kuinka merkintä sellaisesta laiminlyödystä veronmak-
susta, joka tuot t i vaalioikeuden menetyksen, käytännöllisimmin voitaisiin 
tehdä vaaliluetteloihin, jotka mahdollisesti lyhyehköksi ajaksi elokuussa voi-
taisiin lähettää asianomaiselle viranomaiselle, lähetti rahatoimikonttori seikka-
peräisen lausunnon asiasta, jossa konttori ilmoitti viikon kuluessa voivansa 
tehdä tuollaiset merkinnät vaaliluetteloihin; siinä tapauksessa et tä seikka-
peräisiä tietoja vaalioikeuden menettämisen syystä tällöin olisi merkit tävä, 
olisi laadit tava kaikki veronmaksamisen laiminlyöneet veronmaksajat kä-
sittävä kortt i järjestelmä, jonka suhteen konttori myöhemmin lähettäisi 
ehdotuksen. Rahatoimikamari antoi rahatoimikonttorin toimeksi4) täydentää 
vaaliluettelot mainitulla tavalla. Sittemmin lausui maistraat t i tarkemmin 
mielensä5) siitä, millä veronmaksajain ryhmillä kunnallisverojensa maksami-
sen laiminlyönnin johdosta kahdelta viime vuodelta ei ollut vaalioikeutta, 
nimittäin: 1) sillä, joka syytä i lmoit tamatta oli laiminlyönyt veronmaksami-
sen; 2) sillä, jonka verolippu oli jä te t ty kaupunginvoudille perittäväksi, mut t a 
jonka veroa ei vielä (fllut maksettu; sekä 3) sillä, jolta kaupunginvoudin vero-
lippuun tekemällä merkinnällä oli ilmoitettu puut tuvan varoja veron maksa-
miseen, mut t a joka ei köyhäinhoitolautakunnan antamalla todistuksella ollut 
todistanut varat tomuut tansa . Epäoleellista oli, oliko maksettavaksi pantu 
vero poistettu tileistä vai ei; siltä, joka oli val i t tanut verotuksesta, tehdyn 
valituksen johdosta vapaute t tu veronmaksamisesta tai pantu vararikkoon, 
ei voitu riistää vaalioikeutta. 

Raitiotielippujen heittäminen kaduille. Sittenkun suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunta oli tehnyt kantelun sen johdosta että poisheitetyt raitio-
tieliput tekivät kadut epäsiisteiksi, pää t t i 6 ) rahatoimikamari esittää Raitio-
tie- ja omnibus osakeyhtiölle, eikö mainit tua epäkohtaa jossain määrin voitu 
kor ja ta asettamalla raitiotievaunuihin laatikoita, joihin käyte ty t liput voitiin 
panna, ja kiinnittämällä ilmoituksia vaunuihin kehoituksineen yleisölle ole-
maan hei t tämät tä lippuja kadulle. 

Toimenpiteitä rakennustyönsulun johdosta. Sittenkun rakennusalan työn-
an ta ja t riitaisuuksien johdosta työntekijäin kanssa olivat julistaneet työnsulun, 
oli rahatoimikamari tiedustellut rakennuskonttorilta, olivatko kaupungin 
työ t vähentyneet ja mihin toimenpiteisiin rakennuskonttori oli ryh tynyt 
saattaakseen urakoitsijat y. m. noudat tamaan heidän kanssaan tehtyjen sopi-

Rkmrin pöytäk. 10. 7. 1,182 § .— 2 ) Rkmrin jstn pöytäk. 19. 9. 2,700 §. — 3 ) S:n 8. 
11. 3,183 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 19. 6. 1,119 §. — 5 ) Rkmrin jstn pöytäk. 17. 7. 2,163 §. — 
6) Rkmrin pöytäk. 20. 3. 565 §. 



II. Rahatoimikamari. 247 

musten määräyksiä. Rakennuskonttorin tämän jälkeen ilmoitettua pysyneensä 
puolueettomana ja ettei se ollut supistanut töitään, pää t t i 1 ) rahatoimikamari, 
koska työnsulku kuitenkin oli pää t tynyt , kiinnittää kaupungin yleisten töi-
den hallituksen huomiota siihen, että vastaisissa urakka- ja hankintasopimuk-
sissa asianomaiset olisi sopivan sakon uhalla velvoitettava t äy t tämään sopi-
muksensa sellaisissa tapauksissa, jotka, kuten äskenmainittu työnsulku, 
eivät olleet ilmeisiä force majeure-tapauksia. 

Ruumiiden kuljetus. Helsingin hautaustoimisto ja ruumisarkkuliikkeen 
kanssa vuonna 1922 tehty ruumiiden kuljetusta 2) koskeva sopimus pitennet-
t i in 3 ) vuodeksi, tammikuun 1 p:stä 1924 lukien entisin ehdoin, kuitenkin siten, 
että kumpikin sopimuspuoli oli oikeutettu viimeistään kaksi kuukaut ta ennen 
kunkin kalenterivuoden päätymistä sanomaan irti sopimuksen. 

Sopimus Helsingin maidontarkastusyhdistyksen kanssa. Kaupunginval-
tuuston laajennetun maidontarkastuksen käytäntöön ottamista koskevan 
päätöksen 4 ) johdosta oli terveydenhoitolautakunta laatinut ehdotuksen 
Helsingin maidontarkastusyhdistyksen kanssa tehtäväksi, mainit tua tarkas-
tusta koskevaksi, sopimukseksi. Ehdotuksen mukaan, joka lähetettiin raha-
toimikamariin, olisi sopimuksessa alempanamainitut määräykset: 

Helsingin maidontarkastusyhdistys sitoutuu seuraavaan: 
1) Yhdistyksen palveluksessa olevat henkilöt o t tavat näyt teet ja tu tki-

va t kaupunkiin tulleen maidon: 
2) Yhdistys suorittaa kaupungille jokaisesta näytteestä 50 penniä; tah i 

siis 1 p:stä heinäkuuta 1923 vuoden loppuun vähintään 16,200 markkaa. 
Helsingin kaupunki sitoutuu puolestaan: 
a) oikeuttamaan Helsingin maidontarkastusyhdistyksen toimit tamaan 

edellämainitut tutkimukset kaupungin laboratoorissa: 
b) kustantamaan tutkimusta varten tarpeelliset tarvikkeet ja aineet. 
Kaupungin eläinlääkäri on oikeutettu valvomaan työskentelyä maito-

laboratoorissa näyttei tä tutkit taessa ja on hänelle annet tava tieto tu tki-
musten tuloksista. 

Yhdistyksen toimihenkilöiden ohjesäännön tulee olla kaupungin tervey-
denhoitolautakunnan hyväksymä. 

Tämä sopimus, josta on kirjoitet tu kaksi yhtäpi tävää kappaletta, toinen 
Helsingin kaupunkia varten ja toinen Helsingin maidontarkastusyhdistykselle, 
on voimassa heinäkuun 1 p:stä 1923 joulukuun 31 p:än 1923. 

Rahatoimikamari hyväksyi 5 ) terveydenhoitolautakunnan ehdotuksen. 
Jäänsärkijää tarjotaan kaupungille. Sittenkun tar jous jäänsärkijä Narge-

nin myymisestä oli tehty, päät t i 6) rahatoimikamari, siihen nähden että kau-
punki syksyllä 1922 oli ostanut satamajäänsärkijän, joka oli osoi t tautunut 
kyllin vahvaksi ja muutenkin tarkoituksenmukaiseksi ja kun t a r jo t tu laiva 
ei ollut kyllin vahva voidakseen ylläpitää liikennettä ulkoväylillä, ettei tar jous 
aiheut tanut mitään toimenpidettä kamarin puolelta. 

Erään varaston inventtaus. Esiteltäessä kaupungin ir taimen' omaisuuden 
inventtaajain antamaa kertomusta päät t i 7) rahatoimikamari kehoittaa kau-
pungin yleisten töiden hallitusta joutuisasti laadi tut tamaan luettelon raken-
nuskonttorin tarveainevarastossa säilytetyistä, osin mainitulle lautakunnalle 
kuuluvista, osin toisten kaupunginvirastojen sinne lähettämistä esineistä 
sekä samalla lähet tämään ehdotuksen siitä mitkä mainituista tavaroista olivat 

i) Rkmrin pöytäk. 31. 7. 1,269 §. — 2 ) Ks. 1922 vuod. kert. siv. 278. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 5. 12. 3,479 §. — 4).Ks. tätä kert. siv. 105. — 5 ) Rkmrin jstn pöytäk. 9. 5. 1,504 §. 
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kaupungille tarpeettomia ja senvuoksi voitiin myydä ja mitkä voitiin hävi t tää 
kokonaan kelpaamattomina. 

Kaasuhelloin vaihto. Koska useampiin uutisrakennuksiin teetettiin yksi-
liekkinen kaasukeittiö pää t t i 1 ) rahatoimikamari kehoittaa kaupungin yleis-
ten töiden hallitusta tutkimaan, eikö näitä pienestä korvauksesta voitaisi 
vaihtaa kaksiliekkisiin kaasukeittiöihin, joten kaasun kulutus lisääntyisi. 
Sittenkun kaasulaitos antamassaan lausunnossa oli huomaut tanut , ettei 
tuollainen menettely ollut laitoksen periaatteellisen kannan mukainen, jonka 
mukaan kaasu oli halvempi, siistimpi ja mukavampi muita keittoaineita, 
sekä et tä kustannukset tuollaisesta vaihdosta nousisivat 4—500,000 markkaan, 
i lmoitti2) hallitus asettuvansa samalle kannalle kuin kaasulaitos, m. m. koska 
nyt käytännössä olevat yksiliekkiset kaasukeittiöt kaasulaitoksen hallussa 
pian olisivat arvotonta omaisuutta sen johdosta, että uusia parannet tu ja 
malleja tuotiin kauppaan, sekä et tä kaasulaitos oli oikeutettu omaan hintaan 
myymään kaksiliekkisiä kaasukeittiöitä yksiliekkisten keittiöiden omista-
jille. 

Köyhäinhoidon avustamien henkilöiden luettelo. Jot te i veroäyrejä kunnal-
lisverotuksessa pantaisi sellaisten henkilöiden maksettavaksi, jotka naut t iva t 
avustusta köyhäinhoidolta, pää t t i 3 ) rahatoimikamari kehoittaa köyhäinhoito-
lautakuntaa vuosittain helmikuun kuluessa verotusvalmistelukunnalle lähet-
tämään luettelon köyhäinhoitoa nautt ivista henkilöistä. 

Jätkäsaaren satama-alueen hallinto. Helsingin makasiiniosakeyhtiö lähetti 
rahatoimikamariin kirjelmän ilmoittaen kaupungininsinööri G. Lindqvistin 
ruotsalaisten tie- ja vesirakennusinsinöörien käydessä kaupungissa kesä-
kuussa 1922 pitämässään esitelmässä m. m. lausuneen, et tä Jätkäsaaren 
vuokraus Helsingin makasiiniosakeyhtiölle oli ollut kaupungille epäedullista 
ja päät t i 4 ) rahatoimikamari tiedustella Lindqvistiltä olisiko hänen esitelmässään 
mainitun yhtiön suhteen mainitsemia seikkoja edelleen selvitettävä tai aiheut-
taisivatko ne muita toimenpiteitä kaupungin puolelta. 

Kauppahallin valaistus. Rahatoimikonttoria kehoitet t i in 5) velkomaan 
Rantator in kauppahallin myymäläin omistajia sähkö valaistuksesta 10 mark-
kaa kuukaudelta, syyskuun 1 p:stä lukien. 

Sotaväen harjoittama ilkivalta. Rahatoimikamari pää t t i 6 ) kirjelmässä 
asianomaiselle ylipäällikölle anoa, että hän kaupunkiin ja Suomenlinnan lin-
noitusalueelle sijoitetulle sotaväelle antamassaan päiväkäskyssä huomauttaisi 
olevan sopimatonta ja rangaistavaa, et tä sotilas- ja muut henkilöt Korkea-
saarella har joi t t ivat eläinrääkkäystä ärsyttäen eläimiä suksisauvoilla y. m. 
Sittemmin i lmoit t i7) komendantt i aikovansa päiväkäskyssä Helsingin varus-
väelle kehoittaa joukkopäälliköitä ryhtymään ankariin toimenpiteisiin sotilas-
ten sopimattoman käyt täytymisen ehkäisemiseksi mainitulla saarella. 

Penkkien poistaminen. Komendantt iviraston anottua, että kaksi Henrikin-
puistikossa olevaa penkkiä poistettaisiin, koska niillä istuvat henkilöt pimeänä 
vuorokauden aikana häiritsivät liikennöitsijöitä, pää t t i 8 ) rahatoimikamari 
kehoittaa rakennuskonttoria poistamaan penkit. 

Liikenne kansanpuistoihin. Rahatoimikamari vahvis t i 9 ) kulkuvuorot 
höyrypursiliikennettä varten Korkeasaarelle, Mustikkamaalle sekä Seura-
saarelle. Niinikään vahvisti kamari hinnan matkasta Korkeasaarelle ja Mus-
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tikkamaalle 1: 50 markaksi yksinkertaiselta matkal ta , minkä lisäksi tuli 
50 penniä liikenneveroa kaupungille, sekä hinnan matkasta Seurasaarelle 
3 markaksi ynnä 1 markka liikenneveroa. 

Voimistelu- ja urheiluseura Jy ry anoi sittemmin, että höyrypursiliikenne 
Mustikkamaalle alkaisi klo 10 a. p. eikä klo 12 päivällä ja pää t t i 1 ) rahatoimi-
kamari, siihen nähden että liikenteen järjestämistä koskevassa sopimuksessa 
mainit tu aika oli määrä t ty jälkimmäiseksi kellomääräksi, kehoittaa höyry-
purren omistajaa A. Österiä jär jestämään ylimääräisen vuoron Mustikka-
maalle ennen klo 11 a. p. 

Kansanpuistojen valvoja anoi saada käyt tää 3,200 markkaa verona lii-
kenteestä Korkeasaarelle kertyvistä varoista ylimääräisten iltavuorojen jär-
jestämistä varten kaksi kertaa viikossa saarelle loka- ja marraskuun aikana, 
jolloin viimeinen höyrypursivuoro kaupungista Korkeasaarelle suoritettiin 
5: 45 i. p., mut ta pää t t i 2 ) rahatoimikamari evätä ehdotuksen. 

Sailors homen huonekalut. Rahatoimikamari pää t t i 3 ) ilmoittaa Sailors 
home-yhdistykselle, ettei kaupunki katsonut olevansa velvollinen maksamaan 
korvausta yhdistykselle ensiksi Vuorimiehenkadun talossa n:o 9 ja sittemmin 
raatihuoneen ullakolla säilytetyistä huonekaluista ja kalustosta, koska soti-
lasviranomaiset 1918 vuoden kapinan jälkeen olivat tilanneet ne tarpeisiinsa. 

Ryttylän kalusto. Lastensuojelulautakunta oli rahatoimikamarille il-
moi t tanut ettei kaupunkilähetys ollut kaupungille palaut tanut kaikkea kar-
jaa ja kalustoa, joka kalustoluetteloiden mukaan tulisi olla Ryt ty län tilalla, 
mut ta päät t i 4) rahatoimikamari tyy tyä kaupunkilähetyksen mainitun kan-
telun johdosta kamariin antamaan selitykseen. 

Kunnallisen asetuskokoelman ylipainokset. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) : 
oikeuttaa tilastokonttorin tarpeen vaatiessa sekä kaupungin omien viras-

tojen tarpeisiin et tä yleisöä varten o ta t tamaan eripainoksia kunnalliseen 
asetuskokoelmaan painetuista asetuksista; 

et tä kunnallisten virastojen tarpeisiin painetut kappaleet oli niille annet-
tava korvauksetta; sekä 

että yleisöä varten aiotuita kappaleita myytäisiin sekä tilastokonttorin 
että kir jakaupan välityksellä konttorin omia kustannuksia ynnä kir jakauppa-
provisiota vastaavasta hinnasta. 

Kaupunkien kiinteistöluettelo. Kunnallisen keskustoimiston tiedustelun 
johdosta päät t i 6) rahatoimikamari ilmoittaa, ettei sen mielestä ollut tarpeel-
lista lainsäädäntötietä velvoittaa kaupunkeja pi tämään kiinteistöluetteloa. 

Leimavero vuokrasopimuksista. Rahatoimikamari p ä ä t t i 7 ) valtioneu-
vostolta tiedustella, kuinka leimaverosta annetun lain 3J*:n määräyksiä oli 
sovellettava kaupungin vuokratontteihin. 

Rautatieasemien nimet. Rautatiehallituksen tiedustelun johdosta onko 
Fredriksperin ja Sörnäsin asemilla yleisest ikäytet tyjä suomenkielisiä nimiä, 
päät t i 8) rahatoimikamari ilmoittaa et tä tuollaisina niminä käytett i in Fred-
riksberg ja Sörnäinen. 

Uudestilaadittu ehdotus liikennemaksuiksi. Sittenkun satamahallitus 
oli an tanut lausunnon uudestilaaditusta ehdotuksesta yhdenmukaisiksi lii-
kennemaksuiksi, jonka oli laat inut Suomen satamaliiton aset tama komitea, 
p ä ä t t i 9 ) rahatoimikamari lähettää mainitun lausunnon komitealle. 

Rkmrin pöytäk. 19. 6. 1,135 §. — 2 ) Rkmrin jstn pöytäk. 3. 10. 2,819 §. — 3) Rkmnn 
pövtäk. 13. 2. 310 §. — 4) S:n 6. 2. 234 §. — 5 ) Rkmrin jstn pöytäk. 21. 3. 968 §. — 6 ) Rkmrin 
pöytäk. 9. 3. 454 §. 7) S:n 30. 10. 1,828 §. - 8) S;n 30/10.1,817 §. — 8) S:n 30.10.1,827 §. 
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Saksalaisten tekemä retkeily. Greifswaldin yliopiston Insti tut für Finland-
kunde niminen yhdistys ilmoitti järjestäneensä retkeilyn Suomeen, ollen tulo-
aika Helsinkiin elokuun 13 p klo 12 päivällä. Kaupungininsinöörin ehdotettua, 
että järjestettäisiin esitelmä kaupungin satamalaitteista rakennuskonttoriin 
klo 3:ksi i. p. sekä tehtäisiin retkeily kaupungin satamiin, pää t t i 1 ) rahatoimi-
kamari kehoittaa kanslian johtajaa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin ret-
keilijäin vastaanottamiseksi ja oli kustannukset suoritettava kamarin käyt tö-
varoista. 

Snellmanin patsaan hoito annettiin 2) kaupunginpuutarhurin toimeksi. 
Kaupungin kiinteän omaisuuden katselmus. Koska johtaja A. Björkenheim, 

jonka rahatoimikamari oli määrännyt asiamiehenään olemaan saapuvilla 
säädetyissä kaupungin kiinteän omaisuuden katselmuksissa, oli i lmoittanut, 
ettei häntä tuossa toimessaan ollut vuonna 1922 eikä 1923 kutsu t tu kokouk-
seen, pää t t i 3 ) rahatoimikamari katselmusmiesten puheenjohtajal ta agro-
nomi A. S. Lindholmilta anoa että vuoden 1922 katselmusmiehet kutsuttaisiin 
koolle tai, jos katselmus oli pidetty, että katselmuskirja lähetettäisiin kamariin. 

Viemäriveden puhdistus. Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajaa 
O. von Hellensiä, joka oli saanut toimekseen Skandinaviassa tu tus tua sikä-
läisiin teurastamoihin, oli kehoi te t tava 4 ) samalla tu tkimaan siellä käytän-
nössä olevia viemäriveden puhdistamistapoja. 

Rahatoimikamarin ohjesäännön täydentäminen. Kaupunginkamreeri P . J . 
Björkin ehdotus sellaiseksi rahatoimikamarin ohjesäännön täydentämiseksi, 
et tä rahatoimenjohtajan f ja kaupunginkamreerin asema toisiinsa nähden 
tarkemmin määrättäisiin ei tällä kertaa an tanut a ihe t ta 5 ) toimenpiteeseen 
kamarin puolelta. 

Rahatoimikamarin viranpitäjät. Rahatoimenjohtaja J . Helolle myönnet-
tiin 6) v i rkavapaut ta toukokuun 7 — 31 p:n väliseksi ajaksi opintomatkaa 
varten Saksaan. Niinikään myönnet t i in 7) hänelle virkavapaut ta kahdeksi 
viikoksi, lokakuun 15 p:stä lukien, jona aikana budjett iehdotuksen laatimis-
töitä hoitaisi ent. vanhempi kaupunginkirjuri J . Toiviainen kamarin kanslian 
avustaessa sekä muita juoksevia asioita kaupunginkamreeri. 

Rahatoimikamari päät t i 8 ) , et tä komiteantöissä avustamaan palkattaisiin 
tilapäinen sihteeri vuoden loppuun, ja osoitettiin tähän tarkoitukseen 8,000 
markkaa kamarin käyttövaroista; kaupungin- ja kanslianjohtajille annetti in 
toimeksi tehdä sopimus sopivan henkilön kanssa. Tämän johdosta palkatti in 
sittemmin ent. lääninsihteeri A. Th. Möller puheenalaiseen tehtävään. 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston ylimääräiseksi apulaiseksi, tammi-
kuun 1 p:stä lukien, otet t i in9) jääkärikapteeni W. Henriksson 2,500 markan 
kuukausipalkkioin, mistä määrästä 2,000 markkaa oli suoritettava määrä-
rahasta rahainperijän palkkaamista varten ja loput määrärahasta kamarin 
ylimääräisiä apulaisia varten. Sittenkun uusi vakinainen notaarin virka oli 
perustet tu mainitulle osastolle10) vali t t i in1 1) siihen halkokonttorin virkaa-
tekevä johta ja S. Puranen, minkä ohessa jääkärikapteeni Henriksson mää-
rätti in hoitamaan virkaa kunnes Puranen saattoi tulla virkaan. 

Konttorikir juri G. Kuhlefeltille myönnett i in 1 2) v i rkavapaut ta sairauden 
tähden huhtikuussa ja sai hän mainitulta ajal ta kantaa palkkansa. Sittemmin 
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myönnett i in1) hänelle edelleen virkavapaut ta touko- ja heinäkuuksi tervey-
tensä hoitamista varten, kuitenkin oikeudetta täl tä ajal ta kantaa palkkaa. 

Kanslisti S. Holmströmille myönnett i in 2) ja tket tua virkavapaut ta sai-
rauden tähden kahden viikon ajaksi ja myöhemmin yhden viikon ajaksi, 
lokakuun 15 p:stä lukien. 

Puhelimenhoitaja I. Wikstedtille myönnett i in 3) kolmen viikon loma 
heinäkuun 2 p:stä lukien, sijaisena neiti V. Nyholm; tämän palkkaamiseksi osoi-
tettiin rahatoimikamarin käyttövaroista 600 markkaa. 

Asiapoika E. Ahlström määrätt i in 4) tammikuun 1 p:stä hoitamaan yhtä 
ylimääräisen avustavan vahtimestarin virkaa 450 markan kuukausipalk-
kioin, mikä oli suoritettava kamarin käyttövaroista; sittemmin korotettiin 5) 
hänen palkkansa 700 markaksi kuukaudessa joulukuun 1 p:stä lukien. 

Avustavalle vahtimestarille E. Niemuralle myönnettiin 6) virkavapautta 
huhtikuun 16 p:n 1923 ja heinäkuun 16 p:n 1924 väliseksi ajaksi asevelvolli-
suuden suorittamista varten. Virkaatekeväksi avustavaksi vahtimestariksi 
otettiin 7), huhtikuun 16 pistä lukien, kaupunginvaltuuston kanslian entinen 
vahtimestarinapulainen J . Svensson, saaden palkkaa 2 vakinaisen palkka-
luokan mukaan. 

Rahatoimikonttorin viranpitäjät. Rahatoimikamari myönsi 8) kaupungin-
kamreeri P. J . Björkille virkavapaut ta sairauden tähden kesäkuuksi, ja mää-
räsi 9) avustavan kamreerin O. Paldanin v. t . kaupunginkamreeriksi, vanhem-
man kaupunginkirjurin J . Toiviaisen v. t . avustavaksi kamreeriksi sekä nuo-
remmat kaupunginkirj urit E. Jernströmin ja A. Aureen yhteisesti hoitamaan 
vanhemman kaupunginkirjurin virkaa. 

Sen komitean työn jouduttamiseksi, joka oli asetettu laatimaan ehdotusta 
maksamat ta olevien kunnallisverojen parannetuksi perimiseksi, vapautet t i in 1 0) 
kaupunginkamreeri P. J . Björk muista virkatehtävistään marraskuun 1 pin 
1923 ja helmikuun 1 pin 1924 välisenä aikana; ja määrätt i in samalla avustava 
kamreeri O. Paldani v. t . kaupunginkamreeriksi, vanhempi kaupunginkirjuri 
E. Jernström v. t . avustavaksi kamreeriksi ja nuorempi kaupunginkirjuri 
A. Aure v. t . vanhemmaksi kaupunginkirjuriksi ja saivat he nautt ia asianomai-
siin virkoihin liittyviä palkkaetuja, kuitenkin kaikkiaan enintään 5,000 mark-
kaa kuukaudessa, mitkä kustannukset oli suoritettava rahatoimikamarin 
käyttövaroista. 

Kaupungin kassanhoitaja E. G. Hellströmille myönnettiin1 1) v i rkavapaut ta 
marraskuun 20 pin ja joulukuun 15 pin väliseksi ajaksi opintomatkan teke-
mistä varten ulkomaille ja oikeutettiin hänet täl tä ajal ta saamaan täysi palkka; 
v. t . kaupunginkassanhoitajaksi määrätt i in ensimmäinen avustava kassanhoi-
t a j a K. J . Söderlund ja hänen sijaisekseen toinen avustava kassanhoitaja W. 
Eriksson. 

.Vanhemmalle kaupunginkirj urille J . Toiviaiselle myönnet t i in 1 2 ) ano-
mansa ero syyskuun 1 pistä; vanhemmaksi kaupunginkirj uriksi valittiin 13) sit-
temmin nuorempi kaupunginkirjuri E. Jernström ja nuoremmaksi kaupungin-
kirjuriksi ekspeditööri R. Brandt 1 4 ) . 
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Sittenkun ekspeditööri A. J . K. Törnrothkin oli eronnut virastaan täy-
tettiin 1) kaksi avointa ekspeditöörinvirkaa ylimääräisillä ekspeditööreillä 
Hj . Johanssonilla ja H. Rönnbergillä. 

Konttorikir juri M. Wassholmille myönnett i in 2) ero elokuun 16 p:stä; 
virkaan vali t t i in3) sittemmin neiti G. Wikström. 

Sittenkun ylimääräisellä palkkasäännöllä oleva kir janpi tä jä O. Björk, 
joka oli palkattu 18 yhteispalkkaluokan mukaan, oli i lmoittanut haluavansa 
erota lokakuun 25 p:nä, oikeut t i 4) rahatoimikamari rahatoimikonttorin hänen 
tilallensa ot tamaan kaksi 10 ja 11 yhteispalkkaluokan mukaan palkat tua 
ylimääräistä apulaista. 

Ylimääräisiksi kannantakassanhoitajiksi o t e t t i i n 5 ) toistaiseksi yhden 
kuukauden irtisanomisaj.oin ja 200 markan päiväpalkkioin everstiluutnantit 
A. Hilden ja O. N. Segercrantz. 

Kaupungin talojen hoito. Rahatoimikamari kehoitti talonisännöitsijä 
K. Gustavssonia ot tamaan isännöitsijän toimen hoidettavakseen Laivurin-
kadun talossa n:o 1 (Merikadun n:o 21) 6), Eläintarhan 7) metsävartianasun-
nossa sekä Hesperian huvilassa, johon oli sijoitettu kehkotautisten naisten 
koti, ja n. s. Leppäsuon 8) koleraparakkien väliaikaisissa asunnoissa. 

Talonisännöitsijälle myönnettiin 9) virkaloma heinäkuuksi sijaisina raha-
toimikonttorin ylimääräiset apulaiset O. Björk ja A. J . K. Törnroth, edelli-
nen kuun alkupuoliskolla ja jälkimmäinen loppupuoliskolla; näiden palkkaa-
miseksi osoitettiin 3,000 markkaa määrärahasta Suomenlinnan hätäasuntojen 
hoitoa ja kunnossapitoa varten. Niinikään oikeutetti in1 0) talonisännöitsijän 
kanslia-apulainen A. Happonen naut t imaan lomaa kesäkuun aikana ja jär-
jestäisi rahatoimikamarin kanslia työt siten, ettei kaupungille aiheutuisi 
mitään menoja erityisestä lomaviransijaisesta. 

Tori- ja hallikaupan sekä tilapäisten vuokra-alueiden valvonta. Everst i 
I. A. Gulin määrät t i in 1 1) kaupungin varastopaikkain ja tilapäisten vuokra-
alueiden valvojaksi tammi—maaliskuun ajaksi saaden 2,500 markkaa kuukau-
dessa määrärahasta rahatoimikamarin ylimääräisiä apulaisia varten. 

Tori- ja kauppahallivalvoja I. Lydman oikeutettiin1 2) toistaiseksi ja kun-
nes kysymys viran yhdistämisestä tehtävään hoitaa kaupungin varasto-
paikkain y. m. valvontaa oli ratkaistu, sivuvirkana hoitamaan Uudenmaan 
läänin ensimmäisen kutsuntapiirin piiripäällikönvirkaa. Samalla päät t i raha-
toimikamari että Lydman sanottaisiin irti virastaan niin hyvissä ajoin, et tä 
virka uudessa muodossaan voitiin t äy t t ää heinäkuun 1 p:nä. 

Sittemmin määrät t i in 1 3) everstiluutnantti I. Lydman heinäkuun 1 p:stä 
toistaiseksi hoitamaan tori- ja hallikauppavalvojan virkaa sekä samalla val-
vomaan tilapäisiä vuokra-alueita; viime mainitusta toimesta hän sai marras-
kuun 1 p:än kantaa 500 markkaa ja senjälkeen 1,000 markkaa kuukaudessa. 

Kauppahallien viranpitäjät. Vallilan kauppahallin yövahdille J . G. Johans-
sonille myönnett i in1 4) ero helmikuun 1 pistä; virkaan valittiin herra G. R . Hele-
nius. 

Rahatoimikamari antoi1 5) Hakaniemen kauppatorin kaitsijan K. V. 
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Willbergin tehtäväksi tammikuun 1 p:stä myöskin hoitaa Harjutor in kauppa-
hallin valvontaa 500 markan kuukausipalkkioin. 

Hakaniementorin kauppahallin siivoojatar E. Mäkinen erosi helmikuun 
1 p:nä; hänen tilalleen otettiin H. E. Rosengren. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) sanoa irti Hakaniementorin kauppahallin 
yövahdin K. Åbergin huhtikuun 1 pistä; hänen tilalleen otettiin A. Niinimäki. 

Harjutor in kauppahallin yövahti K. M. Rosengren erosi huhtikuun 1 
pinä; hänen tilalleen otet t i in3) J . A. Johansson, joka kuitenkin erosi elokuun 
1 pinä ja jonka sijaan tu l i 4 ) J . Havukainen. 

Hakaniementorin kauppahallin siivoojattareksi valittiin 5) A. Winqvist , 
huhtikuun 1 pistä lukien, 500 markan kuukausipalkkioin. 

Kalapihan vahtimestarille G. E. Äkermanille myönnettiin 6) ero marras-
kuun 1 pistä; hänen tilalleen valittiin kaitsija H. W. Sjöblom 500 markan 
kuukausipalkkioin. 

Virutushuoneiden viranpitäjät. Siltavuorenrannan virutushuoneen kait-
sijalle K. A. Böhlströmille myönnettiin 7) virkavapaut ta sairauden tähden 
kahdeksi kuukaudeksi, helmikuun 1 pistä lukien, sijaisena suutari K. Matts-
son. Sittenkun ensinmainittu kuitenkin oli kuollut, määrätt i in 8) rouva A. 
Böhlström hoitamaan virkaa maalis- ja huhtikuun aikana saaden virkaan 
li i t tyvän palkan. Virka täytet t i in 9) sittemmin entisellä Harjutor in kauppa-
hallin kaitsijalla E. Lindströmillä, toukokuun 1 pistä lukien. 

Ruoholahden ja Sörnäsin virutushuoneiden kaitsijaksi valittiin 10) kauppa-
laivuri H. R. Stenius, syyskuun 16 pistä lukien. 

Kaupungin painatustöiden valvoja K. V. Puuska oli sairastunut, minkä 
johdosta rahatoimikamari antoi kansliansa toimeksi11) toistaiseksi hoitaa 
virkaan l i i t tyvät tehtävät ; syyskuun 1 pinä ryhtyi1 2) ensinmainittu taas hoi-
tamaan virkaansa. 

Kansanpuistojen valvojalle R. Palmgrenille myönnettiin1 3) lomaa kesäkuun 
25 pin ja heinäkuun 25 pin väliseksi ajaksi sijaisena herra G. Tamelander, joka 
sai 1,500 markan palkkion, mikä määrä oli t ä tä tarkoitusta varten merki t ty 
Luonnonpuistojen menosääntöön. Sittemmin pitennetti in1 4) Palmgrenin loma 
elokuun 15 piän, koska hän oli tehnyt opintomatkan ulkomaille eikä tä ten 
ollut kokonaan voinut käyt tää hyväkseen lomaansa. 

Naisten työtupien toimitusjohtaja oikeutetti in1 5) naut t imaan lomaa kesä-
kuun 17 pin ja heinäkuun 17 pin välisenä aikana. 

Toimitusjohtaja M. Vegeliukselle myönnettiin 16) ero lokakuun 1 pistä. 
Koska työt tömyys oli vähäinen, päät t i rahatoimikamari ettei virkaa vakinai-
sesti täytettäisi , vaan hoitaisi sitä väliaikaisesti työtupien johtokunnan jäsen 
sähköteknikko V. V. Salovaara 2,000 markan kuukausipalkkioin ollen edelleen 
johtokunnan jäsenenä. 

Kirjallinen määräys viranpitäjille. Rahatoimikamari pää t t i 1 7 ) et tä viran-
pitäjän, jonka lautakunta tai yksityinen virkamies ot taa palvelukseen, tulee 
täs tä saada kirjallinen ilmoitus. 

Loman järjestäminen. Asianomaisia johto- ja lautakuntia kehoitett i in1 8) 
jär jestämään alaisensa henkilökunnan loma kuten aikaisemmin; viranpi tä jä , 
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15) S:n 6. 6. 1,808 §. — 16) Rkmrin pöytäk. 25. 9.1,462 §. — 17) S:n 4. 9. 1,351 §. — 18) Rkmrin 
jstn pöytäk. 25. 4. 1,329 §. 
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joka oli oikeutettu saamaan vapaan ruuan saisi kantaa ruokarahaa sen mää-
rän, mikä hänen käteispalkastaan oli vähennet ty mainitun edun johdosta. 

Lastensuojelulautakunnan lääkärinvirat. Lastensuojelulautakunnan lää-
kärinviroista1) kaupunginvaltuustolle tekemänsä esityksen yhteydessä pää t t i 2 ) 
rahatoimikamari kehoittaa lautakuntaa ennen syyskuun alkua lähet tämään 
ehdotuksen lautakunnan alaisten molempain lääkärinvirkain yhdistämiseksi 
tai sellaiseksi järjestelyksi, et tä paitsi mainituille viranpitäjille tulevaa palk-
kaa ei lääkärinhoidosta tarvinnut maksaa 3 ) mitään palkkiota. 

Satamakannantakonttorin viranpitäjät. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) kehoittaa 
satamahallitusta harkitsemaan, eikö satamakannantakonttorin virkoja olisi 
vakinaisesti täy te t tävä . 

Satamahallituksen esitys erinäisten satamakannantakonttorin virkain 
nimitysten muuttamisesta ei a iheut tanut 5) mitään toimenpidettä rahatoimi-
kamarin puolelta. 

Oikeuden täyttää avoimia virkoja antoi 6) rahatoimikamari useissa tapauk-
sissa. 

Rahatoimikamari myönty i 7 ) terveydenhoitolautakunnan esitykseen ettei 
terveydellisten tutkimusten laboratoorin avointa assistentinvirkaa toistaiseksi 
täytettäisi , koska oli herätet ty kysymys laboratoorin uudestijärjestämisestä. 

Rahatoimikamari oikeutti 8) sairaalaylihallituksen hoidat tamaan Huma-
liston sairaalan assistenttilääkärin virkaa kesäkuun 1 p:än sekä, jot ta sairaa-
lan lääkäri voisi nautt ia lomaa a iheut tamat ta kaupungille erityisiä kustannuk-
sia sijaisen palkkaamisesta, edelleen heinäkuun 1 p:än. 

Oikeus pitää sivuvirkoja. Rahatoimikamari oikeutt i9) erinäiset viran-
pi tä jä t toistaiseksi hoitamaan sivuvirkansa, varaten itselleen oikeuden uudel-
leen ottaa asian käsiteltäväksi, sittenkun kaupungin virastojen virka-aikaa 
koskeva kysymys oli lopullisesti ratkaistu. Samalla oli asianomaisten viras-
tojen huomiota kiinnitet tävä1 0) siihen, ettei sivuvirkoja millään ehdolla saanut 
hoitaa virka-aikana eikä myöskään osittaista eikä täydellistä v i rkavapaut ta 
saanut myöntää viranpitäjille sivuviran hoitamista varten. 

Oikeus hoitaa kahta virkaa. Rahatoimikamari oikeutti11) sairaalain tili-
viraston kamreerin kesäkuun aikana, jolloin sairaalatarkastaja naut t i virka-
vapaut ta , hoitamaan hänenkin virkaansa heidän keskenänsä sopimin ehdoin. 
Sairaalaylihallitus ilmoitti, et tä kulkutautisairaalan ylilääkäri M. Björksten 
nauttisi virkavapaut ta sairauden tähden kesäkuun 15 p:n ja heinäkuun 15 
p:n välisenä aikana sekä että ylihallitus oli määrännyt sairaalan alilääkärin 
H. von Willebrandin mainit tuna aikana oman virkansa ohella hoitamaan yli-
lääkärin virkaa saaden kummankin lääkärin pohjapalkan välisen eroituksen. 
Rahatoimikamari hyväksyi1 2) toimenpiteen. 

Sittenkun sairaalaylihallitus oli myöntänyt Kivelän sairaalanjohtajal le 
ja sairaalan mielisairaiden osaston ylilääkärille ylim. professorille E. Ehrn-
roothille virkavapaut ta neljäntoista päivän ajaksi heinäkuun alkupuoliskolla, 
oikeutti1 3) rahatoimikamari sairaalan yleisen osaston ylilääkärin H. Fabrit iuk-
sen ja v. t . assistenttilääkärin S. Hjelt in mainit tuna aikana oman virkansa ohella 

x) Ks. tätä kert. siv. 94. — 2) Rkmrin pöytäk. 8. 5. 802 §. — 3) Vrt. tätä kert. siv. 78. — 
4) Rkmrin pöytäk. 12. 6. 1,101 §. — 5) S:n 23. 10. 1,802 §. — 6 ) Rkmrin jstn pöytäk. 10. 1. 93 
§; 24. 1. 305 §; 11. 4. 1,154 §; 16. 5. 1,586 §; 6. 6. 1,805 § ja 8. 11. 3,177 § sekä rkmrin pöytäk. 
23. 2. 396—397 §§; 9. 3. 496 § ja 17. 7. 1,208 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 11. 5. 850 §. — 8) S:n 23. 2. 
398 § ja rkmrin jstn pöytäk. 6. 6. 1,804 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 12. 1. 80 §; 16. 3. 533 ja 534 
§§; 26. 6. 1,141 §; 25. 9. 1,464 §; 30. 10. 1,823 § ja 6. 11. 1,940 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 10. 
10. 2,864 §. — 1 0 ) Rkmrin pöytäk. 26. 6. 1,141 §. — ") Rkmrin jstn pöytäk. 2. 5. 1,418 8. — 
12) S:n 16. 5. 1,585 §. —1 3) S:n 16. 5. 1,584 §. 
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hoitamaan, edellisen johtajan virkaa ja jälkimmäisen mielisairaiden osaston 
ylilääkärinvirkaa heidän keskenänsä sopimin ehdoin. 

Asuntotarkastaja K. Wasast jerna oikeutettiin1) sinä aikana, jona raken-
nustarkastaja G. Taucher lokakuussa naut t i lomaa, oman virkansa ohella 
hoitamaan hänenkin virkaansa. 

Miesten veneeristen tautien poliklinikan siivoojatar I. Thomolin oikeu-
tettiin 2) myöskin toimimaan poliklinikan vahtimestarina. 

Oikeuden asua kaupungin ulkopuolella toistaiseksi tai kesäkuun 1 p:än 1924 
myönsi3) rahatoimikamari seuraaville viranpitäjille: 

satamaliikennekonttorissa: ilmoitusosaston johtajalle V. Grandellille ja 
tarkastuskonstaapeli K. E. Heikkilälle; 

satamakannantakonttorissa: v. t . konttorikirjurille B. Enckellille, ylim. vaa-
kamestareille H. Enckellille ja C. Hakulinille, vahtimestari K. U. Karlssonille, 
v. t . kamreerille I. Liljerosille, vahtimestareille K. E. ja K. I. Nordmanille, ylim. 
vaakamestarille T. Söderströmille sekä vahtimestari E. F. Öhmanille; 

sosialilautakunnassa: siirtolapuutarhani neuvojalle O. Lundenille; 
työnvälitystoimistossa: osastonjohtajattarelle A. Bruunille; 
revisionikonttorissa: kaupunginreviisori G. Winterille ja reviisori L. Back-

lundille; 
verotusvalmistelukunnassa: kanslia-apulaisille A. Forsströmille, A. Hjel-

tille ja T. Öllerille; 
terveydenhoitolautakunnassa: ylikaitsija A. Johanssonille, kaitsija V. 

Faleniukselle, l ihantarkastusaseman kantajille J . ja R. Träskmanille, asunto-
tarkas ta ja K. Wasastjernalle ja ammatt ientarkasta ja A. Hellstenille; 

sairaalaylihallituksessa: konekir joi t tajatar E. Forsströmille; 
köyhäinhoitolautakunnassa: apulaisjohtaja J . Jakobssonille, kirjurin-

apulaisille Ingrid ja Naema Johanssonille, toimitusjohtaja H. Myhrbergille 
ja ylimääräiselle apulaisjohtajalle R. Rudolphille; 

köyhäinhoidon kassa- ja tilivirastossa: kir janpi tä jä E. Johanssonille; 
lastensuojelulautakunnassa: kanslisti G. Boldtille; 
suomenkielisissä kansakouluissa: opettajille K. A. Bäckmanille ja I. A. 

Tuomiselle sekä opettajattaril le L. Alavalle, H. Ekholmille, H. Holmille, E.-
Tuomiselle, L. Vecksellille ja E. Viialalle; 

ruotsinkielisissä kansakouluissa: tarkasta ja K. A. Laurentille, opettajille 
G. Anderssonille, B. Björkmanille, A. Boströmille, S. Bäcklundille, I. Ekber-
gille, E. Hedmanille, J . Henrikssonille, J . Holmströmille, L. Merukselle ja J . 
Rundtille sekä opettajattari l le N. Anderssonille, J . Carlborgille, L. Ekbergille, 
L. Franckille, J . Fredenbergille, S. Fredenbergille, I. Frelanderille, T. Rund-
tille ja G. Vinstenille; 

alemmissa käsityöläiskouluissa: johtaja E. A. Törnwallille ja opet ta ja tar 
I. Törnwallille; 

valmistavassa poikain ammattikoulussa: johtaja A. Federleylle ja työn-
johta ja V. Honkalinnalle; 

ty t tö jen ammattikoulussa: piirustuksenopettajatar I. Hirnille, työaine-
varaston hoitajattarelle R. Markelinille ja ammat t iopet ta ja tar A. Palmgrenille; 

kaupunginkirjastossa: haarakirjaston johtajalle F. Lindroosille ja vahti-
mestari A. Hemmille; 

Rkmrin pöytäk. 5. 10. 1,555 §. — 2 ) S:n 9. 10. 1,649 §. — 3 ) S:n 12. 1. 81 §; 18. 5. 884 
§ ja 14. 8. 1,301 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 25. 4. 1,341 §; 10. 8. 2,862—2,864 §§ ja 8. 11. 
3,178 

•m 
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vesijohtolaitoksessa: mittariosaston johtajalle G. Östermanille sekä mit ta-
rinlukija E. Aallolle; 

kaasulaitoksessa: konttoristi E. Högbergille ja J . Franckille, konttori-
apulaiselle K. Nystenille, varastonhoitaja R. Savolaiselle ja varastonhoitaja 
R. Svartströmille; 

sähkölaitoksessa: varastonhoitaja A. Barokille j a työnjohta ja A. F . Jo-
hanssonille; 

rakennuskonttorissa: ^lämpöteknikko O. W. Fagerholmille, rakennus-
mestareille L. Granölle ja]K. Nymanille työnjohta ja Y. Stigellille ja kaupungin-
asemakaavainsinööri T. Öllerille; 

puhtaanapitolaitoksessa: ylimääräiselle kirjanpitäjälle T. Lindqvistille; ja 
naisten työtuvissa: varastonhoitajatar I. Jokiselle. 
Yhteinen raastuvanoikeus ilmoitti, et tä oikeuspormestari E. Loo, sivili-

notaari K. Pohjolan-Pirhonen sekä rikosasiainnotaari H. Lihr ja K. B. Wase-
lius sen luvalla asuivat kaupungin ulkopuolella, mut t a ettei, koska raastuvan-
oikeus virkatoimintaansa nähden ei ollut rahatoimikamarin valvonnan alai-
nen, kamarin myöntymistä siihen ollut hankit tu; 

Keskuskeittolan johtokuntaan t u l i v u o s i n a 1923 ja 1924 kuulumaan 
professori C. Tigerstedt puheenjohtajana, rouvat H. Gebhard ja O. Tainio 
jäseninä, johtaja A. Björkenheim ja rouva H. Seppälä varajäseninä. 

Naisten työtupien johtokuntaan tu l i 2 ) vuonna 1924 kuulumaan aktuaari 
A. Hällfors puheenjohtajana sekä johta ja tar A. Bruun, metallityöntekijä 
P. H. Kalervo, sähköteknikko V. Y. Salovaara ja johta ja K. A. Widenius. 

Rahatoimikamarin edustajiksi vuosiksi 1923 ja 1924 valittiin 3): kaupun-
gin yleisten töiden hallitukseen johtaja K. Heinonen, kaupungin teknillisten 
laitosten hallitukseen kanslianjohtaja J . W. Andersin, maatalouslautakuntaan 
johtaja A. Björkenheim, sekä kunnallislain 72 §:ssä edellytettyihin kaupungin 
kiinteän omaisuuden katselmuksiin niinikään johtaja A. Björkenheim. Edusta-
jaksi kunnallislain 71 §:ssä mainittuihin kassan inventtauksiin valitsi4) kamari 
kaupunginjohtaja A. Castrenin. 

Rahatoimikamarin edustajaksi Suomen taideakatemiaan ja Suomen 
taideyhdistyksen palkinto- ja ostolautakuntaan käsiteltäessä kysymyksiä 
Rafael Ahlströmin rahaston korkovarain käytöstä vali t t i in5) kaupunginjohtaja 
A. Castren. 

Rahatoimikamarin edustajiksi neljänteen, syyskuun 13 ja 14 p:nä Vii-
purissa pidettyyn kaupunkikokoukseen val i t t i in 6) kaupunginjohtaja A. 
Castren, lakitieteenkandidaatti K. V. Holma ja kaupunginkamreeri P. J . 
Björk. 

Asetettuja komiteoja. Rahatoimikamari pää t t i 7 ) asettaa komitean laati-
maan sääntöjä tori- ja hallikauppaa varten; puheenjohtajaksi valittiin joh-
t a j a K. Heinonen ja jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, tori-
ja kauppahallivalvoja I. Lydman ja asiamies M. Wilskman. 

Valmistelemaan kysymystä tontin lunastusverotuksen uudistamisesta 
asetet t i in 8) komitea, johon kuuluivat lakitieteenkandidaatti K. V. Holma 
puheenjohtajana sekä pankinjohtaja L. Ehrnrooth tahi, ellei hän ollut halukas 
ot tamaan tä tä tehtävää suoritettavakseen, varatuomari J . Uggla, johtaja 
R. Itkonen, kaupungingeodeetti W. O. Lille ja asiamies M. Wilskman. Sitten-

Rkmrin pöytäk. 3. 1. 11 § ja 18. 12. 2,241 §. — 2) S:n 18. 12. 2,242 §. — 3) S:n 3. 1. 
7—9 §§, 9. 1. 36 § ja 18. 12. 2,243—2,246 §§. — 4) S:n 9. 1. 35 §. — 5) Rkmrin jrtn pöytäk. 

31. 1. 395 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 10. 9. 1,381. — 7) S:n 9. 1. 33 §. — 8) S:n 30. 1. 202 §. 
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kun sekä pankinjohtaja Ehrnrooth että varatuomari Uggla olivat ilmoittaneet 
olevansa estyneitä ot tamaan osaa komitean töihin, oikeutett i in1) komitea 
itse täydentämään itsensä yhdellä jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä, jotka 
kuitenkin oli vali t tava seuraavien henkilöiden joukosta: varatuomari A. Ko-
tonen, tuomari U. J . Castrén ja johta ja Y. Harvia. 

Valmistelemaan kysymystä, voisiko kaupunki ot taa haltuunsa satama-
radan liikenteen, aset t i 2) rahatoimikamari komitean, johon kuuluivat kanslian-
johta ja J . W. Andersin puheenjohtajana sekä johtaja I. Lindfors, kaupungin-
insinööri G. Lindqvist, yli-insinööri O. F. Nyberg ja johtaja T. Salmio; kau-
pungininsinööri G. Lindqvistin tilalle vali t t i in3) sittemmin työpäällikkö 
S. Randelin komitean jäseneksi. 

Rahatoimikamari pää t t i 4 ) edelleen asettaa komitean valmistelemaan 
kysymystä nettoperiaatteen soveltamisesta kaupungin laitosten budjetti in 
ja valitsi komitean puheenjohtajaksi johta ja K. A. Wideniuksen sekä jäse-
niksi johtaja A. Björkenheimin ja vanhemman kaupunginkirjurin J . Toivi-
aisen. 

Valmistelemaan kysymystä kioskien avoinnapitoajasta aset t i 5 ) raha-
toimikamari komitean, johon kuuluivat kaupunginjohtaja A. Castrén puheen-
johtajana sekä johtaja K. Heinonen ja tori- ja kauppahallivalvoja I. Lydman 
jäseninä. 

Rahatoimikamari pää t t i 6 ) asettaa komitean valmistelemaan kysymystä 
työnvälityksestä merimiehille ja valitsi jäseniksi siihen sihteeri A. Blom-
bergin ja taloudenhoitaja K. Karilan, minkä ohessa merimiestalon johtokuntaa, 
työnvälitystoimiston johtokuntaa ja satamahallitusta oli kehoitettava valit-
semaan kukin edustajansa komiteaan. 

Sittenkun rahatoimikamari vuonna 1922 oli anonu t 7 ) lausuntoa tervey-
denhoitolautakunnalta voitaisiinko terveydenhoitotarkastajan virka yhdistää 
johonkin toiseen lautakunnan alaiseen virkaan, ilmoitti lautakunta, et tä 
oli heräte t ty kysymys sen yhdistämisestä terveydellisten tutkimusten labora-
toorin bakteriologin virkaan, mut ta ettei tä ten maini t tavaa säästöä syntyisi; 
lautakunta ottaisi kuitenkin käsiteltäväkseen kysymyksen laboratoorin uudes-
tijärjestämisestä ja otettaisiin tällöin myöskin äskenmainittu kysymys huo-
mioon. Rahatoimikamari pää t t i 8 ) ehdottaa terveydenhoitolautakunnalle, 
et tä kysymystä laboratoorin i^udestijärjestämisestä valmistelisi komitea, 
johon kamari puolestaan valitsi lakitieteenkandidaatti K. V. Holman ja tulli-
hallituksen laboratoorin johtajan E. S. Tomulan, jotavastoin terveyden-
hoitolautakunta puolestaan valitsisi kaksi jäsentä siihen. 

Valmistelemaan kysymystä lisätyn sairassijain luvun aikaansaamisesta 
kaupungin sairaaloissa asetettiin 9) komitea, johon kuuluivat sairaalatarkas-
t a j a G. Palander puheenjohtajana sekä ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisin-
ger ja sihteeri K. Hård af Segerstad jäseninä. Rahatoimikamari pää t t i 1 0 ) 
tarkastamaan laadit tua ehdotusta lastensuojelulautakunnan ohjesäännöksi 
sekä laatimaan ehdotusta lautakunnan taloushallinnon keskittämiseksi aset-
taa komitean, johon kuuluivat lakitieteenkandidaatti K. V. Holma puheen-
johtajana, sekä lautakunnan puheenjohtaja professori M. Ruu th ja sihteeri 
A. Ervast i jäseninä. 

Kysymys kaupungin viranpitäjäin oikeudesta pitää sivuvirkoja annettiin 1) 

Rkmrin pöytäk. 2. 10. 1,538 §. — 2 ) S:n 30. 1. 225 §. — 3) S:n 13. 4. 699 §. — 4) S:n 
13. 2. 285 §. — 5 ) S:n 23. 2. 340 §. — 6) S:n 10. 4. 667 §. — 7) Ks. 1922 vuod. kert. siv. 283. — 
8) Rkmrin pöytäk. 17. 4. 707 §. — 9 ) S:n 29. 5. 974 §. — 1 0 ) S:n 8. 5. 800—801 §§. 
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komitean käsiteltäväksi, johon kuuluivat kanslianjohtaja J . W. Andersin 
puheenjohtajana sekä sihteeri A. Ervasti ja johtaja K. A. Widenius jäseninä. 

Valmistelemaan kysymystä, minkä periaatteiden mukaan rakennus-
konttorin työmäärärahasta palkat tu teknillinen henkilökunta oli palkat tava, 
asetet t i in2) komitea, johon kuuluivat virkaatekevä kaupunginarkkitehti R. 
Eklund, rahatoimikamarin sihteeri A. Ervasti, työpäällikkö S. Randelin ja 
puhtaanapitolaitoksen johtaja J . Sjöholm. 

Valmistelemaan kysymystä siitä mitä ehtoja kaupungin puolelta olisi 
asetet tava Suomen karjakeskuskunnan oikeuttamisesta yhdistämään suun-
nittelemastaan makkaratehtaasta ja muista Fredriksperin lihanjalostuslaitok-
sista tee te t tävät viemärijohdot kaupungin viemäriverkkoon, asetet t i in3) 
komitea, jonka puheenjohtajaksi valittiin kanslianjohtaja J . W. Andersin 
sekä jäseniksi kaupungininsinööri G. Lindqvist ja terveydenhoitolautakunnan 
puheenjohtaja professori O. von Hellens, minkä ohessa osuuskuntaa oli kehoi-
te t tava valitsemaan jäsen komiteaan. 

Valmistelemaan herätet tyä kysymystä yhden raastuvanoikeuden osaston 
lakkauttamisesta asetti 4) rahatoimikamari komitean, jonka puheenjohtajaksi 
tuli kaupunginjohtaja A. Castren; jäseniksi valitsi rahatoimikamari lakitieteen-
kandidaat t i K. V. Holman ja varatuomari A. Kotosen sekä viimemainitun 
kiel täydyttyä tästä tehtävästä varatuomari G. Norrmenin sekä raastuvan-
oikeus oikeuspormestari E. Loon ja oikeusneuvosmies J . A. Sjöblomin. 

Huoneiston hankkimista ty t töjen ammattikoululle koskeva kysymys 
annet t i in 5 ) komitean käsiteltäväksi, johon kuuluivat johtaja K. A. Widenius, 
kaupunginarkkitehti ja kaksi koulun johtokunnan valitsemaa jäsentä. 

Huomaut taen etteivät eri kaupunginosien väliset liikenneyhteydet olleet 
täysin tyydyt täviä ja että kaupungin ja sen laitaosissa syntyneiden asutus-
keskusten välinen keskusliike tarkoituksenmukaisten teiden, katujen y. m. 
puutteessa monessa suhteessa oli varsin epätyydyt tävä sekä että vastaisen 
asutuksen järjestäminen kaupungin tähän tarkoitukseen varaamilla alueilla 
oli perin vaikeaa, ellei edeltäkäsin laadi t tuja ehdotuksia liikenteen järjestä-
miseksi ollut olemassa, ehdotti kaupunginjohtaja että asetettaisiin * komitea 
pohtimaan kaupungin ja sen ympäristön liikenneoloja ja laatimaan ehdotusta 
sellaisiksi toimenpiteiksi, e t tä ne kaupungin vastaiseen kehitykseen nähden 
tulisivat täysin tyydyttäviksi . Rahatoimikamari myöntyi 6) tähän ja valitsi 
puheenjohtajaksi komiteaan johtaja I. Lindforsin ja jäseniksi kanslianjohtaja 
J . W. Andersinin, kaupunginasemakaava-arkkitehdin B. Brunilan, joh ta ja t 
K. Heinosen, G. Idströmin ja R. Itkosen sekä kaupungininsinööri G. Lind-
qvistin. 

Rahatoimikamari pää t t i 7 ) asettaa komitean valmistelemaan kysymystä 
kaupungin virastojen ylityön järjestämisestä, ja valittiin puheenjohtajaksi 
siihen rahatoimenjohtaja J . Helo sekä jäseniksi verotusvalmistelukunnan 
puheenjohtaja E. E. Eneberg, rakennuskonttorin tiliviraston kamreeri O. Roos 
ja johta ja T. Salmio. 

Tarkemmin valmistelemaan teurastamon rakentamista kaupungin tar-
peisiin koskevaa kysymystä asetettiin 8) komitea, johon kuuluivat kaupungin-
johta ja A. Castren puheenjohtajana, sekä terveydenhoitolautakunnan puheen-
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johtaja professori 0 . von Hellens, eläinlääkäri W. Castrén, arkkitehti K . 
Lindahl, johtaja I. Lindfors ja johtaja T. Salmio. 

Laat imaan ehdotiista Suomen kaupunkiliiton vaatimaksi lausunnoksi 
laaditusta kaupunkihallinnon keskuselinten uudesti järjestämistä koskevasta 
lakiehdotuksesta asetet t i in1) komitea, johon kuuluivat kaupunginjohtaja 
A. Castrén, pankinjohtaja T. Grotenfelt ja johtaja K. Heinonen. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) asettaa komitean laatimaan ehdotusta peruna-
palstain uudestaan vuokralleantamiseksi; sen puheenjohtajaksi valittiin joh-
t a j a K. Heinonen ja jäseniksi kaupungingeodeetti W. O. Lille, tori- ja kauppa-
hallivalvoja I. Lydman ja kaupunginagronomi A. J . Tamminen. 

Katu jen y. m. suomenkielisiä nimityksiä tarkastamaan asetetun komitean 
jäseniksi vali t t i in3) professori H. Ojansuun tilalle, joka oli kuollut, filosofian-
tohtori K. Cannelin. 

Kaupungin työntekijäin ammattiosaston lähettämä ehdotus kaupungin 
työntekijöille annettavien ikä- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksamis-
perusteiden muutoksiksi annet t i in 4) kunnallisten viranpitäjäin palkkakysy-
myksiä valmistelemaan asetetun komitean käsiteltäväksi. 

Saman komitean toimeksi annet t i in 5) antaa lausuntonsa kaupunginval-
tuuston valmisteluvaliokunnan rahatoimikamariin lähettämästä yhteisen 
raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijain loman järjestämistä koskevasta esi-
tyksestä. 

Rahatoimikamari valitsi6) kaupunginjohtaja A. Castrénin ja johtaja I. 
Lindforsin edustamaan kaupunkia valtion kanssa käytävissä Vikin sotilas-
virkatalon luovuttamista kaupungille koskevissa neuvotteluissa. 

Rahatoimikamarin edustajaksi kaupunginvaltuuston erinäisiä liikenteen 
järjestämistä koskevia kysymyksiä valmistelemaan aset tamaan komiteaan 
vali t t i in7) kanslianjohtaja J . W. Andersin. 

Kamarin edustajaksi maistraatin ehdotusta pika-ajuritaksan perinpoh-
jaiseksi uudistamiseksi laatimaan aset tamaan komiteaan vali t t i in8) lakitie-
teenkandidaatt i K. V. Holma. 

Rahatoimikamari va l tuu t t i 9 ) kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Bru-
nilan, johtaja G. Idströmin ja kaupungininsinööri G. Lindqvistin jäseninä 
kamarin rautatiehallituksen kanssa yhteisesti asettamassa komiteassa myös-
kin pohtimaan kysymystä uuden ajotien rakentamisesta Fredriksperin uudelle 
asemalle. 

Rahatoimikamarin edustajaksi kaupunginvaltuuston ohjelmaa suunni-
teltua keskussairaalaa varten laatimaan asettamaan komiteaan vali t t i in1 0) 
sihteeri K . Hård af Segerstad. 

Jäseneksi maistraatin asettamaan komiteaan poliisijärjestyksen uudista-
mista varten valittiin1 1) kaupunginjohtaja A. Castrén. 

Neuvottelujen käyminen valtion kanssa verotusvalmistelukunnan kus-
tannusten jakamisesta valtion ja kunnan kesken sekä henkikirjoit tajan apulais-
ten palkkaamisesta annettiin toimeksi1 2) komitealle, joka oli asetettu laati-
maan ehdotusta verotusvalmistelukunnan toiminnan vastaiseksi järjestämi-
seksi. 

i) Rkmrin pöytäk. 6. 11. 1,926 §. — 2 ) S:n 16. 11. 2,077 §. — 3 ) S:n 13. 4. 699 §; ks. 1920 
vuod kert. siv. 249. — 4) Rkmrin pöytäk. 27. 3. 586 §; ks. 1922 vuod. kert. siv. 48 ja 285. 
— 5) Rkmrin pöytäk. 25. 5. 903 §. — 6) S:n 16. 1. 102 §. — 7) S:n 18. 5. 872 §; ks. tätä kert. 
siv. 165. — 8 ) Rkmrin pöytäk. 6. 7. 1,156 §. — 9) S:n 10. 9. 1,380 §. — 10) S:n 5. 10. 1,540 §; 
ks. tätä kert. siv. 23. Rkmrin pöytäk. 18. 12. 2,247 §. —1 2) S:n 13. 3. 508 §; ks. 1922 
vuod. kert. siv. 135. 
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Teurastamorakennusten tutkiminen. Sittenkun kaupunginvaltuusto oli 
k e h o i t t a n u t r a h a t o i m i k a m a r i a yksissä neuvoin terveydenhoitolautakunnan 
kanssa Skandinavian maihin lähet tämään kaksi siihen sopivaa henkilöä tu-
tus tumaan uusimpiin teurastamolaitoksiin ja eritoten keräämään aineistoa 
sen kysymyksen valaisemiseksi, olisiko kaupungin teurastamon rakentamista 
pienenlaisessa mittakaavassa pidettävä parempana antoi 2) kamari toimeksi 
kaupunginjohtaja A. Castrénille ja terveydenhoitolautakunnan puheenjoh-
t a j a vapaah. O. von Hellensille tehdä puheenalainen opintomatka. 

Valittuja jäseniä rakennusyhtiöiden ja -osuuskuntien hallituksiin. Rahatoi-
mikamari valitsi seuraavat jäsenet ja varajäsenet alempana mainit tujen yh-
tiöiden ja osuuskuntien hallituksiin: 

Asunto-osuuskunta Poistoon r. 1.: sihteeri A. Blombergin, arkkitehti 
A. Erikssonin ja rahatoimenjohtaja J . Helon, johtaja K. Heinonen ja herra 
N. Kristoffersson varajäseninä3) ; 

Osakeyhtiö virkamiesasuntoihin: sihteeri A. Blombergin, varatuomari 
Y. Pulkkisen ja arkkitehti A. Toivosen 4); 

Vallilan asunto-osuuskuntaan r. 1.: nuoremman kaupunginkirjurin A. 
Aureen, arkkitehti A. Erikssonin ja rahatoimenjohtaja J . Helon, sihteeri 
A. Ervast i ja taloudenhoitaja K. Karila varajäseninä 5); 

Asunto-osakeyhtiö Tyyneen: sihteeri A. Blombergin, arkkitehti A. Eriks-
sonin ja taloudenhoitaja K. Karilan, nuorempi kaupunginkirjuri A. Aure 
ja sihteeri A. Ervast i varajäseninä 6); 

Oma asunto-osakeyhtiöön: sihteeri A. Blombergin, arkkitehti A. Eriks-
sonin ja lakitieteenkandidaatti K. V. Holman, sihteeri A. Ervast i ja talouden-
hoitaja K. Karila varajäseninä7) ; 

Asunto-osuuskunta Käpyyn: arkkitehti A. Erikssonin, johtaja K. Hei-
nosen ja lakitieteenkandidaatti K. V. Holman, rahatoimenjohtaja J . Helo 
ja arkkitehti A. Toivonen varajäseninä8) ; 

Osakeyhtiö Virkamiesasuntoja Sampsantie n:o 40:än: sihteeri A. Blom-
bergin, arkkitehti A. Erikssonin ja taloudenhoitaja K. Kari lan9) ; 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunta Käpylään r. 1.: 
arkkitehti A. Erikssonin, lakitieteenkandidaatti K. V. Holman, arkkitehti 
A. Toivosen ja asiamies M. Wilskmanin, sihteeri A. Blomberg ja johtaja K. 
Heinonen varajäseninä 10); 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunta Vallilaan r. 1.: nuo-
remman kaupunginkirjurin A. Aureen, arkkitehti A. Erikssonin, johtaja 
K. Heinosen ja arkkitehti A. Toivosen, sihteerit A. Blomberg ja A. Ervast i 
varajäseninä1 1); sekä 

Asunto-osuuskunta Haapaan r. 1.: sihteeri A. Ervastin, lakitieteenkan-
didaatt i K. V. Holman ja arkkitehti A. Toivosen, johta ja A. Björkenheim 
ja taloudenhoitaja K. Karila varajäseninä 1 2) . 

Ks. tätä kert. siv. 41. — 2 ) Rkmrin pövtäk. 11. 5. 845 §. — 3) S:n 12. 1. 98 §. — 4) S*n 
10. 4. 694 §, — 5 ) S:n 17. 4. 713 §. — 6 ) S:n 17. 4. 714 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 16. 5. 
1,587 §. — 8) S:n 6. 6. 1,814 §. — 9) S:n 12. 6. 1,857 §. — 10) S:n 21. 11. 3,288 §. — u ) S:n 5. 
12. 3,480 §. — 12> S:n 14. 2. 536 §. 


