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Rakennuskonttorille a n n e t t i i n t e h t ä v ä k s i julkisella huutokaupalla 
myydä eräs Salmisaaressa sijaitseva huvilarakennus ehdoin, että ostaja sitoutui 
toimittamaan pois rakennuksen ennen vuoden loppua tai myöskin sopimaan 
toiminimen Julius Tallberg kanssa sen pysyttämisestä paikallaan; viimemaini-
tussa tapauksessa kaupungin kanssa oli tehtävä kadulle ulottuvaa raken-
nuksen osaa koskeva sopimus. 

Samaten tuli rakennuskonttorin huutokaupalla tar jota myytäväksi oikeus 
repiä ja kuljettaa pois eräs Kaisaniemenkadun tontilla n:o 5 sijaitseva raken-
nus 2). 

Konttori ilmoitti3) sittemmin, että edellinen rakennus oli myyty 4,600 
ja jälkimmäinen 1,000 markasta. 

Eräs Hietaniemenkadun varrella oleva heinälato myyti in4) tehtailija 
V. Pelanderille 1,000 markasta ehdoin, että se oli revittävä ja kuljetettava pois 
ennen huhtikuun 15 p:ää. 

Tuberkelitautisten asuinrakennus. Sosialiministeriön myönnettyä kau-
pungille 210,000 markan suuruisen kuoletuslainan kortteliin n:o 382 teetettä-
väksi suunniteltua tuberkelitautisten asuinrakennusta varten rahatoimi-
kamari kehoitti5) kaupungin yleisten töiden hallitusta ryhtymään puheena 
olevaan rakennustyöhön ja siinä noudattamaan mitä suurinta säästäväisyyttä 
sekä tässä tarkoituksessa lykkäämään eräitä hallituksen ehdottamia tasoitus-
töitä toistaiseksi. 

Vapaamuurarin hauta. Rahatoimikamari oikeutti6) Föreningen Grana-
tenhjelm nimisen yhdistyksen omalla kustannuksellaan aitauttamaan Kaisa-
niemessä olevan Vapaamuurarin haudan, minkä ohessa kamari päätti, että 
aidattu paikka pantaisiin kuntoon ja sinne kaupungin varoilla istutettaisiin 
koristekasveja. Samalla hyväksyttiin puheena olevan aitauksen piirustukset. 

Alueen aitaaminen. Rahatoimikamari osoitti7) luvussa Vesijohtolaitos 
olevista käyttövaroistaan 10,000 markkaa erään mainitulle laitokselle vuok-
ratun, sen työpajan viereisen varastopaikan aitaamiseksi sekä sen vuokra-
maksun suorittamiseksi. 

Asunto-osuuskunta Käpy r. I. oikeutettiin8) anomuksesta lykkäämään 
omistamiensa, vuonna 1923 rakennettujen 12 Käpylän talon laudoittaminen 
ja maalaaminen elokuun 1 p:ään; yhtiön helmikuussa vuonna 1924 valmis-
tuneet 3 taloa oli laudoitettava ja maalattava kesällä 1927, jolloin myös oli 
rakennettava lautaaita tonttialueiden ympärille. 

Osakeyhtiö Helsingin kansanasunnot oikeutettiin9) lykkäämään eräiden 
vuokraamiensa Käpylän alueiden aitaaminen heinäkuun 1 p:ään 1927. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Tilapäinen luotto. Rahatoimenjohtaja ilmoitti10), että valtiovarainminis-
teriö huhtikuun 6 p:nä oli myöntänyt kaupungille 15,000,000 markan suu-
ruisen lyhytaikaisen lainan Suomen pankin alinta diskonttokorkoa vastaan 
ja muuten ehdoin, että laina maksettiin takaisin vaadittaessa, kuitenkin vii-
meistään kesäkuun 30 p:nä. 

Rkmrin pöytäk. 30 p. marrask. 1,689 §. —2) Sm 30 p. marrask. 1,690 — 3) S:n 17 
p. jouluk. 1,801 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. tammik. 2,715 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 28 
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Rahatoimikamari päät t i 1 ) ottaa New Yorkin National City Bankista 
2,000,000 dollarin konttokuranttilainan 6 kuukaudeksi 5 y2 %:n vuosikorkoa 
vastaan, mihin tuli lisäksi 1 %:n vuotuinen provisio ja % %:n hyvitys vuosit-
tain Suomen pankille, joka jät t i ulkomaisia obligatioita lainan suorittamisen 
vakuudeksi. Sopimus uudistettiin2) sittemmin 1 vuodeksi lukien joulukuun 
15 p:stä samoin ehdoin, paitsi että provisio olisi y2 % kerta kaikkiaan. 

Lisävero. Rahatoimikamari päät t i 3 ) pankkilaitokselle Banque Privée 
osoitetussa kirjelmässä ilmoittaa, ettei kaupunki aikonut suorittaa Ranskassa 
liikkeessä olevista obligatiolainoistaan sitä lisäveroa, joka oli säädetty suori-
tettavaksi vuonna 1925 arvopapereista saadusta tulosta. 

Obligatioiden ja korkolippujen lunastaminen. Basler Handelsbankin ano-
muksesta rahatoimikamari päätti 4) ennen vuoden 1927 kesäkuun 1 p:n arvon-
taa antaa pankille luettelon niistä vuoden 1902 lainaobligatioista, jotka niihin 
kuuluvine korkolippuineen tulivat lunastettaviksi Sveitsin frangeissa. 

Saatuaan tiedon korkeimman oikeuden Den Norske Creditbank nimisen 
pankin ja Turun kaupungin välisessä velkomisjutussa antamasta tuomiosta 
rahatoimikamari päätt i5) , että myöskin Helsingin kaupungin tuli sitä nou-
dattaa ja että siis toukokuun 27 p:nä 1921 annettua, Suomen ja ulkomaan 
rahassa annettujen obligatioiden ja korkolippujen lunastamista eräissä mää-
rätyissä tapauksissa koskevaa lakia ei ollut sovellettava lunastettaessa niitä 
kaupungin lainaan kuuluvia obligatioita ja korkolippuja, jotka olivat lan-
genneet maksettaviksi ennen vuoden 1921 kesäkuun 3 p:ää, jolloin edellä 
mainittu laki astui voimaan. 

Rahatoimikamari vahvisti6) vuosien 1892, 1898, 1900 ja 1902 lainain eri 
obligatiosarjaiii yksityiskohtaisen kuoletussuunnitelman. 

Ranskassa asuvat kaupungin vuoden 1922 obligatiolainaan kuuluvien 
obligatioiden omistajat olivat Banque Privée nimisen toiminimen välityksellä 
anoneet, että he saisivat lunastaa mainitut obligatiot Ruotsin kruunuissa tai 
Sveitsin frangeissa, mut ta kamari pää t t i 7 ) evätä tämän anomuksen. 

Toiminimeltä Steen Frères & C:o päätettiin 8) ostaa 1,500 vuoden 1902 
lainaan kuuluvaa obligatiota 34 dollarin hinnasta obligatioita. 

Rahatoimikamari päätti 9) Suomen rahassa lunastaa kaksi vuoden 1900 
obligatiolainaan kuuluvaa, elokuun 1 p:nä 1915 ja helmikuun 1 p:nä 1916 
erääntynyttä korkolippua. 

Obligatioiden arvonta. Vuonna 1926 arvottiin seuraavat määrät kau-
pungin obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita, nim.: marraskuun 1 p:nä 
vuoden 1892 4 y2 %:n lainasta 68 obligatiota à 5,000 markkaa, 259 obligatiota 
à 1,000 markkaa ja 346 obligatiota à 500 markkaa, helmikuun 1 p:nä vuoden 
1898 3 y2 %:n lainasta 3 obligatiota à 5,000 markkaa, 6 obligatiota à 2,000 
markkaa, 9 obligatiota à 1,000 markkaa ja 21 obligatiota à 500 markkaa, vuo-
den 1900 4 %:n lainasta 3 obligatiota à 5,000 markkaa, 6 obligatiota à 
2,000 markkaa, 7 obligatiota à 1,000 markkaa ja 13 obligatiota à 500 markkaa, 
kesäkuun 1 p:nä vuoden 1902 4 %:n lainasta 197 obligatiota à 500 markkaa 
sekä maaliskuun 27 p:nä vuoden 1916 5 %:n lainasta 20 sitoumuskirjaa à 
25,000 markkaa. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän sijasta kaupunki 
lunasti: vuoden 1909 4 y2 %:n lainasta 69 obligatiota à 2,515 markkaa, vuo-
den 1911 4 y2 %:n lainasta 124 obligatiota à 2,515 markkaa ja 107 obligatiota 

*) Rkmrin pöytäk. 3 p. kesäk. 869 §, 14 p. kesäk. 935 § ja 15 p. kesäk. 940 §. —2) S:n 
3 p. jouluk. 1,708 §. —3) S:n 16 p. helmik. 321 §. — 4) S:n 26 p. lokak. 1,477 §. —5) S:n 
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ä 503 markkaa, vuoden 1913 5 %:n lainasta 235 obligatiota ä 536 markkaa, 
vuoden 1917 5 %:n lainasta 14 obligatiota ä 10,000 markkaa, 12 ^obligatiota 
ä 5,000 markkaa ja 12 obligatiota ä 1,000 markkaa, vuoden 1919 ensimmäi-
sestä 5 % % : n obligatiolainasta 12 obligatiota ä 10,000 markkaa, l l |obl iga-
tiota ä 5,000 markkaa ja 61 obligatiota ä 1,000 markkaa, vuoden 1919 
toisesta 5y2 %:n obligatiolainasta 68 obligatiota ä 1,000 markkaa ja 12 obli-
gatiota ä 500 markkaa samoinkuin vuoden 1922 7 %:n lainasta 260 obligatiota 
ä 5,000 markkaa. 

Osakkeiden myynti. Rahatoimikamari päätt i myydä Helsingin kaupungin 
rakennusosakeyhtiö n:o l:lle kaksi kaupungin omistamaa mainitun yhtiön 
osaketta niiden nimellisarvosta eli yhteensä 12,000 markasta. 

Luoton myöntäminen. Osakeyhtiö Helsingin kansanasunnot nimisen yhtiön 
anomuksesta rahatoimikamari myönsi2) mainitulle yhtiölle 200,000 markan 
tilapäisen lainan 9 %:n korkoa vastaan siten, että % lainasta oli suoritettava 
yhden, % kahden ja y3 kolmen kuukauden kuluttua. 

Lahjoitusrahastoista myönnetyt lainat. Asunto-osakeyhtiö Sturelle myön-
nettiin 3) kaupungin lahjoitusrahastoista 800,000 markan suuruinen laina 
Sy2 %:n korolla kuuden kuukauden irtisanomisajoin kiinnitystä vastaan 
yhtiön uudisrakennukseen ehdoin, että laina nostettiin vasta rakennuksen val-
mistuttua, että kiinnitysetu vastasi 30 % kiinteistön arvosta sekä muuten 
tavallisin ehdoin. 

Eräiden rakennusten ostamiseksi Pitäjänmäestä Diakonissalaitoksen tuber-
kelitautisten lasten kodille myönnettiin4) mainitulle laitokselle kaupungin 
lahjoitusvaroista 40,000 markan laina 8 %:n vuotuisin koroin, 3 kuukauden 
irtisanomisajoin sekä ehdoin, että kaupunki lainan suorittamisen vakuudeksi 
sai ensimmäisen kiinnityksen johonkin laitoksen kiinteistöistä, jonka arvo oli 
vähintään kolme kertaa lainamäärää suurempi. 

Monttööri J . V. Toivolalle, joka rakensi itselleen omaa kotia Toukolan kort-
telin n:o 916 tontille n:o 7, oli yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-
lainarahastosta myönnetty 16,000 markan kuoletuslaina. Ratkaisematon 
avioero-oikeudenkäynti esti kuitenkin Toivolaa saamasta kiinnitystä lainan 
vakuudeksi ja siten myöskin nostamasta lainamäärää. Tähän viitaten mont-
tööri Toivola anoi kaupungin varoista tilapäistä 8,000 markan suuruista lainaa, 
ja rahatoimikamari myöntyi5) hänen anomukseensa ehdoin, että lainasta 
suoritettiin korkoa 9 %:n mukaan sekä että kaksi talonomistajaa suostui 
takaukseen sen suorittamisesta. 

Lainaehtojen muuttaminen. Helsingin makasiiniosakeyhtiön anomuksesta . 
rahatoimikamari päätt i6) , että erään yhtiölle kaupungin lahjoitusrahastoista 
myönnetyn lainan 250,000, markkaa, sai muuttaa kuoletuslainaksi, jonka kuole-
tusmaksut suoritettaisiin puolivuosittain, i/24 lainamäärästä kullakin kerralla. 

Evätty takausanomus. Rahatoimikamari epäsi7) Helsingin puhelinyhdis-
tyksen tekemän esityksen, että kaupunki ottaisi taatakseen erään 30,000,000 
markan suuruisen lainan, jonka yhdistys aikoi ottaa ulkomailta kaupungin 
puhelinverkon täydellisestä automatisoinnista aiheutuvien kustannusten peit-
tämiseksi. 

Kaupungin saatavain vakuudet. Rahatoimikamari kehoitti8) rahatoimi-
konttoria ennen kesäkuun 1 p:ää täydentämään ja oikaisemaan ne kaupungin 

!) Rkmrin pöytäk. 9 p. huhtik. 591 §. — 2 ) S:n 15 p. kesäk. 945 §. — 3) S:n 31 p. elok. 
1,174 §. — 4) S:n 29 p. tammik. 141 §. — 5) S:n 2 p. maalisk. 398 § ja 12 p. maalisk. 441 §. — 
6) S:n 3 p. kesäk. 871 §. — 7 ) S:n 8 p. tammik. 9 §. — 8) S:n 12 p. maalisk. 456 ja 660 §§, 
29 p. kesäk. 1,033 § ja 31 p. elok. 1,173 §. 
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vakuusasiakirjat, jotka olivat uskotut konttorille ja jotka toimitetussa tar-
kastuksessa oli havaittu jollakin tavoin puutteellisiksi, minkä ohessa kamari 
ryhtyi erinäisiin muihin toimenpiteisiin kaupungin oikeuksien turvaamiseksi. 

Samalla annettiin1) kamarin asiamiehelle tehtäväksi selvittää, voitaisiinko 
luopua vaatimasta takausta vuokramaksujen suorittamisesta, edellyttäen että 
vuokramaksujen ennakkosuoritus saatiin kyllin tehokkaaksi, tai olisiko, jos 
entinen järjestelmä säilytettäisiin, syytä velvoittaa kaupungin lainanottajat 
aina erääntynyttä korkoa maksaessaan eri lomakkeeseen merkitsemään selvi-
tys siitä, elivätkö hänen takausmiehensä ja olivatko he edelleen täysivaraisia. 

Sittemmin kamari päätt i2) , että toistaiseksi sovellettaisiin seuraavia peri-
aatteita: 

1) sellaisiin vuokrasopimuksiin nähden, jotka myönsivät vuokraajalle 
vuokra-alueen vapaamman käyttöoikeuden: 

a) vuosivuokran ollessa 1,000 markkaa tai suurempi oli vaadittava 
kiinnitys vuokraoikeuteen sekä erikoistapauksissa, rahatoimikamarin katsoessa 
sen tarpeelliseksi, lisäksi takaus; 

b) jos vuosivuokra alitti 1,000 markkaa, ei vaadittaisi takausta, mutta 
maksu oli suoritettava neljännesvuosittain ennakolta; 

2) sellaisiin vuokrasopimuksiin nähden, jotka eivät myöntäneet vuok-
raajalle vuokra-alueen vapaampaa käyttöoikeutta: 

a) vuokraajan ei tarvinnut antaa takausta, mutta hänen tuli suorittaa 
vuokramaksu neljännesvuosittain ennakolta; 

b) milloin kaupunginvaltuuston vahvistama vuokrasopimus edellytti 
takausta, tuli kaupungin tyytyä yleisen notaarin vuokraajan vakavarai-
suudesta antamaan todistukseen; 

c) milloin rahatoimikamari oli erityisesti päättänyt, että takaus oli annet-
tava, tuli kamarin tai sen tähän valtuuttaman henkilön hyväksyä takaus-
miehet; nämä oli luetteloitava ja luetteloon vuosittain merkittävä vuokraajan 
antama todistus siitä, että hänen takausmiehensä elivät. 

Lainan irtisanominen. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-
lainarahastosta myönnetty 3,300 markan suuruinen laina, joka oli kiinnitetty 
Toukolan korttelin n:o 913 tonttiin n:o 1, päätett i in3) sanoa irti, koska ton-
tilla aikaisemmin ollut rakennus oli revitty ja sen sijaan rakennettu uudis-
rakennus, joka käsitti suurempia huoneistoja kuin rahaston säännöissä edelly-
tettiin^ 

Talousarvioehdotus. Rahatoimikamari velvoitti4) kaupungin virastot ja 
lautakunnat lähettämään vuoden 1927 talousarvioehdotukset ennen syys-
kuun 1 p:ää sekä ilmoitti, että talousarvion palkkamäärärahat oli arvioitava 
IX palkka-asteikon mukaan. 

Rahatoimikamari päätt i5) , että vuoden 1927 talousarvioehdotus laadittai-
siin samojen periaatteiden mukaisesti kuin kuluvan vuoden vastaava ehdotus. 

Notaari G. Brotherukselle osoitettiin6) maksettavaksi 5,000 markkaa, 
vanhemmalle kaupunginkirjanpitäjälle E. Jernströmille 1,500 markkaa ja yli-
määräiselle apulaiselle A. Happoselle 1,500 markkaa heidän suorittamastaan 
ylityöstä ja avustuksesta talousarvion laadinnassa. 

Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi. Rahatoimikamari suostui7) 
siihen, että sen 90,000 markan suuruisen lainan, jonka valtiovarainministeriö oli 

Rkmrin pöytäk. 12 p. maalisk. 456ja 460 §§, 29 p. kesäk. 1,033 § ja 31 p. elok. 1,173 §. 
—2) S:n 27 p. huhtik. 679 §. —3) S:n 7 p. syysk. 1,221 §. — 4) S:n 25 p. toukok. 833 §. 
— 5) S:n 31 p. elok. 1,171 §. — 6) S:n 16 p. marrask. 1,609 §. — 7) S:n 26 p. lokak. 1,488 §. 
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myöntänyt Osakeyhtiö Virkamiesasuntola Apollonkatu 18:lle, sai kiinnittää 
yhtiön kiinteistöön etuoikeuksin ennen kaupungin kuoletuslainaa. Samaten 
oikeutettiin *) Asunto-osakeyhtiö Sturenkatu 32—34 kiinnityttämään kiin-
teistöönsä eräs 235,000 markan suuruinen laina etuoikeuksin ennen kaupungin 
lainaa. 

Sähkölaitoksen huoltokonttori. Sähkölaitoksen kassalaitos oikeutettiin2) 
ottamaan tallettaakseen laitoksen huoltokonttorin varoja sekä suorittamaan 
niistä enintään sama korko, minkä laitos maksoi kaupunginkassan anta-
masta luotosta. 

Naisten työtupain tulot. Rahatoimikamari oikeutti3) naisten työtupain 
johtokunnan jatkuvasti käyttämään kantamiansa tuloja esiintyvien menojen 
peittämiseen sekä vuoden alkupuoliskona käyttämään 450,000 markkaa ja 
vuoden jälkipuoliskona loput näitä laitoksia varten talousarvioon merkityistä 
määrärahoista. 

Kunnallisverotus. Verotuslautakunnan ilmoitettua, että tutkijalauta-
kunnan suoritettua työnsä veroäyrien lukumäärä nousi 20,850,827:ään, raha-
toimikamari päätt i4) , että vuoden talousarviossa verottamalla koottavaksi 
vahvistettu määrä, 143,710,311: 96 markkaa, oli perittävä verovelvollisilta 
7 markan mukaan veroäyriltä. 

Rahatoimikamari määräsi5), minä päivinä vuoden 1925 kunnallisverojen 
kanto oli suoritettava. Samalla kamari päätti, ettei tilapäisiä kantopaikkoja 
enää järjestettäisi muualle kuin Pasilaan, Räpylään ja Toukolaan. 

Valtion tulo- ja omaisuusveron kanto. Rahatoimikamari päät t i 6 ) valtio-
neuvostolle lähetettävässä kirjelmässä ilmoittaa, että kaupungille valtion tulo-
ja omaisuusveron kannosta vuosittain koitui kustannuksia n. 900,000 markkaa, 
siitä vähintään 350,000 markkaa suoranaisia rahamenoja, sekä anoa, että kau-
pungille mainitusta kannosta tuleva korvaus arvioitaisiin todellisia kustan-
nuksia vastaavaksi. 

Ulosottolaitoksen maksujen kanto. Toinen kaupunginvouti oli anonut, 
että ulosottoviranomaisten perittäviksi jätetyt verot saisi maksaa ainoastaan 
kaupunginvoudin konttoriin, mutta rahatoimikamari päät t i 7) evätä tämän 
anomuksen, koska voimassa oleva järjestelmä.oli ollut käytännössä vain hyvin 
lyhyen ajan ja rahatoimikonttori oli velvollinen 1 ä 2 tunnin kuluessa puheena 
olevan veromäärän suorituksesta antamaan siitä tiedon kaupunginvoudin-
konttoriin. 

Sittemmin kamari päätt i8) , että verovelvolliselta, joka sen jälkeen kuin 
hänen verolippunsa jo oli jätet ty ulosottotoimin perittäväksi, suoritti raha-
toimikonttoriin hänelle määrätyn veron, oli veromäärän ollessa 2,000 mark-
kaa pienempi, kannettava lisäksi 6 markkaa ja suuremmista määristä 12 
markkaa, mitkä varat tulisivat kaupunginvoudinkonttorin ulosottoapulaisine. 
Henkilöitä, jotka mahdollisesti kieltäytyivät noudattamasta tä tä kamarin 
päätöstä, oli kehoitettava maksamaan veronsa kaupunginvoudinkonttoriin. 

Eknäsin tilalle vuodelta 1924 määrätty vero, 485: 08 markkaa, oli suori-
tet tava kamarin vuoden 1925 käyttövaroista9). 

Eknäsin tilan vuokraaja A. Wathen oli anonut, että hänet vapautettai-
siin maksamasta Porvoon maalaiskunnan hänen maksettavakseen panemaa 
2,250: 05 markan suuruista veroa vuoden 1924 metsänkasvusta, mutta raha-

!) Rkmrin pöytäk. 14 p. jouluk. 1,793 §. —2) S:n 21 p. jouluk. 1,829 §. — 3) S:n 19 p. 
tammik. 80 §. — 4) S:n 13 p. heinäk. 1,057 §. — 5) S:n 15 p. kesäk. 943 ja 944 §§. —6) S:n 
26 p. helmik. 378 §. — 7) S:n 16 p. helmik. 322 §. — 8) S:n 1 p. kesäk. 849 §. — fi) Rkmrin 
jstn pöytäk. 13 p. tammik. 2,528 §. 
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toimikamari päätt ix) , että puheena oleva vero, joka oli ennakolta maksettu 
kaupunginkassasta, oli perittävä herra Wathenilta. Sen sijaan kaupunki suo-
rittaisi vuoden 1923 vastaavan veron, koska silloiselta vuokraajalta puuttui 
ulosmitattavaksi kelpaavaa omaisuutta. 

Ryttylän tilan verot. Hausjärven kunta oli vaatinut kaupungilta 3,092: 60 
markkaa Ryttylän tilan vuodelta 1921 suoritettavia kunnallisveroja, siitä 
968 markkaa lisäveroa, ja rahatoimikamari päät t i 2) osoitettuaan3) mainitun 
määrän ennakolta kaupunginkassasta periä tilan silloiselta vuokraajalta, 
Helsingin kaupunkilähetykseltä, 2,124: 60 markkaa, jota vastoin 968 markkaa 
suoritettaisiin kamarin käyttövaroista, koska kamari katsoi, että kaupunki 
oli velvollinen vastaamaan siitä, että ne kunnan viranomaiset, jotka olivat 
saaneet puheena olevaa määrää koskevan verolipun, eivät olleet sitä ilmoitta-
neet kaupunkilähetykselle. 

Vapautus koiraverosta. Seurasaaren vartija E. Michelson vapautettiin 4) 
velvollisuudesta suorittaa koiraveroa, koska koira oli hänelle virantoimituk-
sessa välttämätön apulainen. 

Keskuskeittola vapautettiin 5) velvollisuudesta suorittaa veroa kolmesta 
rottakoirastaan. 

Osakkeiden leimavero. Rahatoimikamari myönsi 6) käyttövaroistaan 3,000 
markkaa säädetyn leimaveron suorittamiseksi kaupungin omistamista Asunto-
osakeyhtiö Sturen osakkeista. 

Paloautolle aiheutuneen vahingon korvaaminen. Keskinäisen vakuutuslaitos 
Sammon suoritettua 8,218 markkaa sen vahingon korvaamiseksi, joka oli aiheu-
tunut eräälle paloautolle sen törmätessä yhteen toisen auton kanssa, palolaitos 
oikeutettiin 7) käyttämään mainittu rahamäärä palokaluston kunnossapitoon, 
ja se oli sen johdosta merkittävä tuloksi palo- y. m. kaluston hankintatilille. 

Määrärahoin käyttö. Lastenvalvoja oikeutettiin 8) avioliiton ulkopuolella 
syntyneiden lasten avustusmäärärahasta käyttämään käteiskassana enintään 
2,000 markkaa velvollisena kuukausittain lähettämään kassavirastolle selon-
teko varain käytöstä. 

Kansanlastentarhat. Kansanlastentarhain johtokunta oli anonut, että 
Suomenlinnan lastentarhan kolmas opettajattaren virka siirrettäisiin Käpy-
lässä toimivaan Alku-nimiseen lastentarhaan sekä että viimemainittu lasten-
tarha myöskin saisi käyttää edelliselle osoitetun, mutta käyt tämättä jääneen, 
2,500 markan suuruisen määrärahan. Rahatoimikamari myöntyi9) tähän 
anomukseen. 

Kansanpuistot. Rahatoimikamari päät t i1 0) , että Mustasaaren hoito-
kustannukset oli suoritettava Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan mer-
kityistä kamarin käyttövaroista. 

Puhtaanapitolaitoksen oikeuttaminen kantamaan käteismaksuja. Raha-
toimikamari päätti11), että lannan myynti puhtaanapitolaitoksen kaatopaikoilta 
sekä ylimääräisten töiden suorittaminen laitoksen toimesta mikäli mahdollista 
oli tapahtuva käteissuoritusta vastaan ja kaupungin kassa- ja tililaitoksen 
johtosäännön ynnä seuraavien lisäsääntöjen mukaisesti: 

Myytäessä lantaa kaatopaikoilta on käteissuorituksesta annettava kuitti 
kirjoitettava kolmin kappalein, joista päällimmäiseen, ostajalle annettavaan, 

Rkmrin pöytäk. 5 p. maalisk. 413 §. —2) S:n 29 p. tammik. 142 §. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 27 p. tammik. 2,727 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,458 §. — 5) Rkmrin jstn 
pöytäk. 1 p. jouluk. 6,504 §. —6) S:n 1 p. jouluk. 6,502 §. — 7) S:n 20 p. tammik. 2,667 §. 
—8) Rkmrin pöytäk. 2 p. marrask. 1,525 §. —9) S:n 1 p. lokak. 1,337 §.—l0) S:n 6 p. 
heinäk. 1,053 §. — n ) Sai 30 p. maalisk. 536 §. 
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tulee liittyä irroitettava kuponki, jonka portinvartija irroittaa päästäessään 
kuorman pois paikalta. Kupongit jätetään sittemmin puhtaanapitolaitoksen 
tarkastajalle. Toinen kuitti lähetetään puhtaanapitolaitoksen· konttoriin ja 
kolmas jää kuponki vihkoon. 

Kuitit, jotka ovat jatkuvasti numeroidut ja joissa tulee olla puhtaana-
pitolaitoksen leima sekä laitoksen kamreerin nimikirjoitus, lähetetään esim. 
100 kpl. käsittävissä kimpuissa kaatopaikoille, missä myöskin paikan työn-
johtaja tai esimies ne allekirjoittaa. Puhtaanapitolaitoksen kamreeri tar-
kastaa kuukausittain kassan. 

Kertyneet varat on päivittäin toimitettava rahatoimikonttoriin tai sen 
pankkitilille. Malmin kaatopaikalla tämän tulee tapahtua heti kassavarain 
ylitettyä 1,000 markkaa. Rahatoimikonttori antaa puhtaanapitolaitokselle 
ilmoituksen vastaanottamistaan maksunsuorituksista. 

Samaa järjestelmää oli soveltuvilta osilta noudatettava muihinkin käteis-
suorituksiin nähden. 

Kun esitetyt säännöt kuitenkaan eivät olleet osoittautuneet käytännössä 
tarkoituksenmukaisiksi, rahatoimikamari päät t i 1) kumota ne ja vahvistaa 
noudatettaviksi seuraavat määräykset: 

Lannan myynti Malmin kaatopaikalta tapahtuu siten, että yleisölle 
annetaan pahvilippuja, jotka kukin oikeuttavat 1 kuormaan lantaa. Lippuihin 
on merkittynä niiden järjestysnumero, puhtaanapitolaitoksen nimi sekä tar-
peellinen teksti, ja myyjä leimaa niihin myyntipäivämäärän. Kaatopaikan 
portinvartija kerää sitten poletit lannanajajilta ja lähettää ne puhtaanapito-
laitoksen tilivirastoon, missä ne järjestetään numerojärjestykseen asian-
omaisen tarkastajan tarkastettaviksi. 

Käteissuorituksesta, joka vastaanotetaan kaupungissa myydystä lannasta 
sekä ylimääräisistä ajoista tai töistä, kirjoitetaan hiilipaperimenetelmää käyt-
täen kaksi kuittia; näistä ostaja tai toimeksiantaja saa päällimmäisen kappa-
leen, jossa on työnjohtajan tai työn suorittajan irroitettavaksi tarkoitettu 
kuponki. Tämä säilytetään maksun todisteena ja voidaan sittemmin liimata 
tiliviraston kuittivihon vastaavaan kantaan. 

Kuittien tulee olla jatkuvasti numeroituja ja niihin on merkittävä asiak-
kaan nimi ja osoite, ilmoitus työn, toimeksiannon tai tavaran laadusta sekä 
korvausmäärä ja tiliviraston kantokirjan asianomaisen kohdan numero. 

Kannetut varat toimitetaan rahatoimikonttoriin tai sen pankkitilille heti 
kassan ylitettyä 3,000 markkaa. 

Edellä mainittuja määräyksiä sovelletaan myöskin muuhun mahdolli-
sesti esiintyvään edellämainitun laatuiseen käteiskantoon. 

Tiliviraston kamreeri tarkastaa kassat kuukausittain. 
Puhtaanapitohallitus oli edelleen anonut, että puhtaanapitolaitos valtuu-

tettaisiin ottamaan vastaan puhtaanapitomaksuja, ja rahatoimikamari päät t i 2 ) 
myöntyä tähän ehdoin, että laitos käytt i tä tä oikeutta ainoastaan poikkeus-
tapauksissa tai milloin asianomainen asiakas laitoksella käydessään nimen-
omaan pyysi saada samalla suorittaa maksettavakseen pannut puhtaana-
pitomaksut. Kannetut varat oli tilitettävä rahatoimikonttoriin ennakko-
kassoista voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

Samalla puhtaanapitohallitus velvoitettiin valvomaan, että maksujen 
suoritus puhtaanapitolaitokselle tapahtui edellä esitettyjen rajain puitteissa. 

!) Rkmrin pövtäk. 31 p. elok. 1,168 §. —2) S:n 31 p. clok. 1,167 §. 
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Puhtaanapitomaksujen suorittaminen yksityispankkeihin. Etelä Suomen 
pankki osakeyhtiön esitettyä, että kaupungin puhtaanapitomaksujen kanto 
saisi tapahtua pankin välityksellä, rahatoimikamari päät t i 1 ) tiedustella 
muilta yksityispankeilta, millä ehdoilla ne olivat halukkaat ottamaan puheena 
olevan kannon toimekseen. 

Länsisatamassa toimitettava satamamaksujen kanto. Rahatoimikamari 
päät t i 2) uudistaa Helsingin makasiiniosakeyhtiön kanssa tehdyn kaupungille 
tulevien satamamaksujen Länsisatamassa tapahtuvaa kantoa koskevan sopi-
muksen3) 1 vuodeksi lukien tammikuun 1 p:stä 1927, kuitenkin siten muu-
tettuna, että 5,000,000 markkaa ylittävistä kannoista oli suoritettava kor-
vausta ainoastaan 5 % eikä kuten aikaisemmin 8 %. 

Tuulaakimaksun suuruus. Valtioneuvosto vahvisti4) joulukuun 29 p:nä 
1925 vuosilta 1926 ja 1927 suoritettavan tuulaakimaksun määrän 2 %:ksi 
tuulaakiverotuksen alaisten tavarain tullimaksusta. 

Tuutaakimaksujen palauttaminen. Rahatoimikamari palautt i5) Aktie-
bolaget Notraco osakeyhtiölle suoritettuja tuulaakimaksuja 98: 05 markkaa, 
mikä määrä oli suoritettu maasta jälleen viedyistä tavaroista, Aktiebolaget 
Gustaf Paulig osakeyhtiölle 85: 40 markkaa, koska Suomen ja Pohjois-Amerikan 
Yhdysvaltain välistä kauppasopimusta oli alettu tulkita uudella tavalla, minkä 
johdosta eräiden tavarain tulli- ja tuulaakimaksut olivat alentuneet, sekä 
Suomen höyrylaivaosakeyhtiölle 9,375: 30 markkaa, koska tullilaitos oli palaut-
tanut osan yhtiön omistaman höyrylaivan Arcturuksen ulkomailla suorite-
tuista korjauksista kannettuja tullimaksuja samoinkuin K. Lehtisen sähkö-
liike nimiselle toiminimelle 70: 75 markkaa6) . 

Kadun aitaaminen. Rahatoimikamari vahvisti7) erikoistaksan, jonka 
mukaan maksut kadun aitaamisesta rakennusyrityksiä varten on laskettava 8). 

Valtionavut. Rahatoimikamari päät t i 9 ) anoa valtioneuvostolta 1,300,000 
markan myöntämistä hätäaputöiden järjestämiseksi talven kuluessa, siitä 
300,000 markkaa naisten työttömyyden lieventämiseksi. Viimemainitun 
määrän sosialiministeriö myönsi maaliskuun 18 p:nä ehdoin, että ministe-
riölle lähetettiin selonteko varain käyttämisestä11). 

Edelleen kamari päätti anoa valtioneuvostolta, että kaupungin työn-
välitystoimiston valtionapu korotettaisiin 10 markasta 24: 66 markkaan jokai-
selta henkilöltä, jolle toimisto oli välittänyt työtä toisella paikkakunnalla12), 
sekä että valtioneuvosto suorittaisi vuosittain 2,000,000 markan avustuksen 
mielisairaiden hoitokustannuksiin13). 

Sosialiministeriö myönsi14) maaliskuun 31 p:nä kaupungille 17,870 markkaa 
korvaukseksi kaupungin työvälitystoimiston vuonna 1925 muihin kuntiin 
suorittamista välityksistä. 

Vuonna 1926 kaupunki nosti 511,408:32 markkaa koulukotien valtion-
avustuksia vuoden 1925 neljänneltä neljännekseltä sekä kolme erää vuoden 
1926 mainittua avustusta, yhteensä 1,245,000 markkaa. 

Kouluhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti oli kansakoulujen valtion-
avustus vuodelta 1925 korotettu 4,654,100 markkaan ja mainittu avustus 

Rkmrin pöytäk. 31 p. elok. 1,167 §. —2) S:n 26 p. marrask. 1,664 §. —3) Ks. v:n 
1925 kert. s. 62. — 4) Rkmrin jstn. pöytäk. 20 p. tammik. 2,655 §. —5) S:n 24 p. helmik. 
3,049, 3,050 ja 3,051 §§. —6) S:n 10 p. maalisk. 3,240 §. —7) Rkmrin pöytäk. 28 p. 
jouluk. 1,851 §. — 8) Ks. kunnall. asetuskok. s. 134. — 9) Rkmrin pöytäk. 16 p. helmik. 
212 §. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. maalisk. 3,435 §. — u ) S:n 3 p. elok. 4,852 §; vrt. 
s. 195. —12) Rkmrin pöytäk. 12 p. maalisk. 443 §. —13) S:n 2 p. maalisk. 400 § ja 11 p. tou-
kok. 737 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,560 §. 
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neljänneltä vuosineljännekseltä suoritettu 1,177,100 markan määräisenä. 
Tätä määrää laskettaessa ei ollut otettu huomioon oppilaiden hammas-, silmä-
ja korvahoidon kaupungille aiheuttamia kustannuksia, koska valtionavustusta 
suoritettiin1) ainoastaan terveyden-, mutta ei sairaanhoidosta eikä selvitystä 
ollut annettu siitä, missä määrin puheena olevat menot aiheutuivat edelliseen 
ryhmään kuuluvasta hoidosta. Tämän johdosta rahatoimikamari päät t i 2) 
kehoittaa kunnan hammaspoliklinikan johtajaa vastedes laitoksen kirjan-
pidossa tarkoin erittelemään oppilaiden terveyden- ja sairaanhoidon aiheutta-
mat kustannukset. — Suomenkielisten kansakoulujen lomasiirtolain ylläpitoon 
vuonna 1925 valtio suoritti avustusta 85,264: 80 markkaa3) . 

Kansakoulujen vuoden 1926 valtionapua maksettiin vuoden varrella 
4,654,100 markkaa, mihin tuli lisäksi 271,161: 28 markkaa koulujen loma-
siirtoloita varten. 

Yleistä ammattilaiskoulua varten kaupunki vuonna 1926 nosti valtion-
avustusta 95,601 markkaa. 

Kauppa- ja teollisuushallitus ilmoitti4) myöntäneensä 50,055 markkaa 
kaluston ja koneiden hankkimiseksi valmistavan poikain ammattikoulun 
uuteen työpajaan. 

Valmistavalle tyttöjen ammattikoululle sekä valmistavalle poikain ammat-
tikoululle kauppa- ja teollisuushallitus kevätlukukaudelta 1926 oli määrännyt 
maksettavaksi5) yhteensä 260,000 markkaa, siitä 130,000 markkaa edelliselle ja 
130,000 markkaa jälkimmäiselle koululle. Syyslukukaudelta 1926 ministeriö 
osoitti6) valtionavustukseksi 126,000 markkaa kumpaisellekin koululle. 

Työväenopistolle suoritettiin vuoden varrella vuoden 1926 valtionapua 
160,000 markkaa. 

Sosialiministeriön lastensuojeluosasto ilmoitti7) määränneensä maksetta-
vaksi 393,550 markkaa valtionavustukseksi kansanlastentarhain ylläpitoa 
varten vuoden 1925 neljäntenä neljänneksenä. Kansanlastentarhain ylläpitoa 
varten vuonna 1926 kaupunki kertomusvuonna nosti8) 1,116,000 markkaa. 

Rakennustoiminnan avustaminen. Asunto-osuuskunta Aito oikeutettiin 9) 
ennakolta nostamaan kaupunginkassasta sille valtion varoista myönnetty 
240,000 markan suuruinen laina. Ennakkolainasta oli suoritettava korkoa 
9 %:n mukaan vuodessa. 

Rahatoimikamari hyväksyi10) rakennusmestari H. A. Haahden kaupungin 
Asunto-osakeyhtiö Tyynille myöntämän 40,000 markan suuruisen kiinnitys-
lainan takaajaksi. 

Koska herra E. Alestalo ei ollut kyennyt suorittamaan erään Käpylän 
korttelin n:o 862 tontin rakennusvelvollisuutta, oli hänelle valtion varoista 
myönnetty laina maksettava takaisin11). 

Huoneiston vuokraaminen. Neiti I. Frelanderin tekemä anomus saada 
vuokrata Bostadsaktiebolaget Eurekassa sijaitseva huoneistonsa toiselle henki-
lölle jätettiin1 2) yhtiön johtokunnan ratkaistavaksi. 

Osakeyhtiö Helsingin kansanasunnot oikeutettiin13) korottamaan yhtiön 
talon huoneistojen vuokria 20 % kesäkuun 1 p:stä lukien. 

Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. tammik. 2,654 §. —2) S:n 31 p. elok. 1,170 §. — 3) Vrt. v:n 
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Hyvösen lastenkodin talousarvio. Rahatoimikamari vahvisti1) aviopuoli-
soiden G. W. ja M. Hyvösen lastenkodille vuodeksi 1927 seuraavan talous-
arvion: 

Menot: 
Palkat Smk. 117,140 
Talousmenot » 112,035 
Vaatetus » 18,000 
Kalusto » 10,000 
Lämpö ja valo » 26,000 
Tarverahat » 20,000 
Velan lyhennystä pääomarahastoon » 35,165 

Yhteensä Smk. 338,340 
Tulot. 

Korvausta 27 lapsen elatuksesta Smk. 87,480 
» henkilökunnan ruuasta » 40,860 

Korkoja rahatoimikamarin ilmoituksen mukaan » 210,000 
Yhteensä Smk. 338,340 

Köyhäinhoidon kassasta anastettu rahamäärä. Sen johdosta että ent. työn-
johtaja Saarisen oli onnistunut väärennetyllä laskulla nostaa köyhäinhoidon 
kassavirastosta 3,960 markkaa, oli pantu toimeen tutkimus, jossa oli ilmen-
nyt, että kamreeri F. Rosendahl vastoin kaupungin kassa- ja tililaitoksen johto-
säännön 21 §:n säännöksiä oli antanut viraston kassanhoitajalle määräyksen 
hänen poissaollessaan maksaa laskut, vaikkapa ne eivät olleetkaan hänen 
oikeiksi todistamiaan ja tilimerkinnällä varustamiaan. Koska kuitenkaan ei 
voitu näyttää toteen, että edellä mainittu anastus olisi voitu välttää, jos voi-
massa olevia määräyksiä olisi noudatettu, päät t i 2) rahatoimikamari ainoas-
taan antaa kamreeri F. Rosendahlille sekä viraston kassanhoitajalle ankaran 
varoituksen, mutta vapauttaa heidät korvausvelvollisuudesta. Kassavajaus, 
3,960 markkaa, oli täytet tävä kamarin käyttövaroista myönnettävällä mää-
rärahalla. 

Halkokonttorin liiketoimet. Asiamies ilmoitti, että kaupungin halko-
konttori aikoinaan oli hyväksynyt takaussitoumuksen, jonka maanviljelijä H. 
Mattila oli antanut liikemies K. Saarnivaaran halkokonttorin kanssa tekemän 
sopimuksen täyttämisen vakuudeksi. Koska sitoumus oli puutteellisesti laadittu 
ja Mattila ahtaissa taloudellisissa oloissa, kamari päät t i 3 ) olla ryhtymättä 
oikeudenkäyntiin kaupungin saatavain perimiseksi mainitulta Mattilalta 
ehdoin, että tämä suoritti hyvitystä 10,000 markkaa, siitä 5,000 markkaa kätei-
sesti ja loput tunnusteen muodossa. 

Suomalaisen oopperan velat. Koska Suomalainen ooppera toistuneista 
velkomisista huolimatta ei ollut suorittanut kaupunginkassaan kaupungin-
orkesterin käyttämisestä maalis- ja huhtikuulla suoritettavia maksuja, yh-
teensä 61,600 markkaa, kamari päätti 4) kehoittaa asiamiestään ryhtymään 
tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän rahamäärän perimiseksi. 

Kadun kiveämisen korvaaminen. Apteekkari T. Jääskeläinen oikeutettiin5) 
korvaamaan Länt. Viertotien tontin n:o 8 kohdalla olevan katuosuutensa 

Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,450 §. —2) S:n 30 p. maalisk. 533 § ja 31 p. elok. 
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5) S:n 6 p. heinäk, 1,054 §. 
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kiveäminen kaupungille siten, että puolet korvausmäärästä suoritettaisiin 
tavallisessa järjestyksessä, kun taas toinen puoli saisi olla maksamatta 1 vuoden 
9 y2 %:n korkoa ja rahatoimikamarin kanslian hyväksymää takausta vastaan. 

Länt. Viertotien tonttien n:ot 10, 12—16 ja 20 omistajat oikeutettiin1) 
niinikään maksamaan korvaus rakennuskonttorin toimesta suoritetusta katu-
osuuksiensa kiveämisestä kahdessa erässä, joista toinen maksettaisiin tavalli-
sessa järjestyksessä vuoden 1926 kuluessa ja toinen ynnä 9 %:n korko kuu-
den kuukauden kuluttua lukien tammikuun 1 p:stä 1927. 

Mankalan koskien osakeyhtiö. Rahatoimikamari myöntyi2) siihen, että 
Mankala fors aktiebolag nimisen yhtiön omistamien Peltolan ja Ruuhalan 
tilain sekä Käyrän ja Tolpan palstatilain metsistä sai myydä 17,510 puuta, 
minkä ohessa kamari valtuutti kaupunginjohtaja A. Castrenin yhdessä yhtiön 
johtokunnan kanssa tarkastamaan ja allekirjoittamaan mainittua myyntiä 
koskevan sopimuksen. 

Kaupnngin ja rouva H. Alanderin välinen oikeudenkäynti. Rouva H. Alan-
der oli Helsingin raastuvanoikeudessa vaatinut, että kaupunki tuomittaisiin 
lunastamaan hänen omistamansa 450 Botby gods aktiebolag nimisen yhtiön 
osaketta, minkä vaatimuksen raastuvanoikeus kuitenkin aiheettomana hylkäsi. 
Rouva Alander haki sen jälkeen tähän tuomioon muutosta Turun hovioikeu-
dessa, joka elokuun 13 p:nä 1926 antamallaan päätöksellä hyväksyi valituksen 
ja tuomitsi kaupungin 675,000 markalla ynnä 5 %:n korolla toukokuun 15 
p:stä 1919 lunastamaan puheena olevat osakkeet. Sittemmin rouva Alander 
esitti välitysehdotuksen, jonka mukaan hän tyytyi 100,000 markan korvauk-
seen, mutta rahatoimikamari hylkäsi3) tämän ehdotuksen ja päätt i korkeim-
massa hallinto-oikeudessa hakea muutosta hovioikeuden tuomioon. 

Palkkajärjestely komitea. Voimassa olevan palkkausjärjestelmän uudista-
miskysymystä valmistelemaan asetetulle komitealle annett i in4) tehtäväksi 
antaa lausunto lastensuojelulautakunnan esittämästä ehdotuksesta, joka koski 
lautakunnan ja sen alaisten laitosten viranpitäjäin virkamatkoista suoritetta-
vaakorvausta, sekä valmistella kysymystä kaupungin viranpitäjäin palvelus-
ehtosäännön muuttamisesta siten, että rahatoimikamarille uskottaisiin niiden 
anomusten ratkaiseminen, jotka koskivat viranpitäjäin oikeutta sairauden 
takia myönnetyn virkavapauden aikana saada koko palkkansa kahta kuu-
kautta pitemmältä ajalta. 

Palkkain suorittaminen. Rahatoimikamari valtuutett i in5) järjestämään 
kaupungin viranpitäjäin palkkain maksu siten, että mainittu suoritus, milloin 
se katsottiin kaupungille edulliseksi, sai tapahtua asianomaisessa laitoksessa. 

Kaupungin lautakuntain jäsenyydestä suoritettava hyvitys. Rahatoimi-
kamari epäsi6) terveydenhoitolautakunnan anomuksen hyvityksen myöntä-
misestä poliisimestari H. Honkaselle tämän osanotosta lautakunnan kokouk-
siin vuonna 1925, koska poliisimestari johtosääntönsä mukaisesti oli velvolli-
nen olemaan saapuvilla mainituissa kokouksissa. 

Koska epävarmuutta oli ilmennyt kaupunginvaltuuston vuonna 1925 
kaupungin eri lautakuntain ja hallitusten jäsenyydestä suoritettavaa kor-
vausta koskevan päätöksen7) soveltamiseen nähden, kamari päät t i 6 ) antaa 
kanslialleen tehtäväksi kysymyksen selvittelemisen sekä ehdotuksen anta-
misen edellä mainittujen palkkioiden maksamisesta. 

Rkmrin pöytäk. 21 p. jouluk. 1,844 §. —2) S:n 29 p. lokak. 1,499 §. — 3) S:n 3 p. 
syysk. 1,191 §. — 4) S:n 16 p. helmik. 214 ja 223 §§. —5) S:n 31 p. elok. 1,169 §. — 6) S:n 
12 p. tammik. 43 §. —7) Ks. v:n 1925 kert, s. 75. 
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Rahatoimikamari määräsi1) sittemmin, että milloin viranpitäjän yleisen 
lain täi voimassa olevain asetusten määräysten nojalla tuli olla jonkin halli-
tuksen tai lautakunnan jäsenenä tai muuten saapuvilla niiden kokouksissa 
sekä milloin hän oli kokouksessa saapuvilla sellaisen viranomaisen valitsemana, 
jonka alainen hän suorastaan oli, hänen ei tullut siitä saada korvausta, jota 
vastoin hänellä oli oikeus saada palkkio, jos hän oli ottanut osaa kokoukseen 
jonkin sellaisen hallituksen tai lautakunnan valitsemana tai määräämänä, 
jonka alainen hän ei ollut. 

Samalla kamari päät t i 2 ) kiertokirjelmällä saattaa edellä esitetyt peri-
aatteet kaikkien kaupungin hallitusten ja lautakuntain tietoon sekä huomaut-
taa, että niitä oli noudatettava myöskin tilapäisten komiteain jäseniin nähden, 
samoinkuin kehoittaa asianomaisia, jos puheena olevain palkkioiden maksa-
misessa vielä esiintyisi epäselvyyttä, alistamaan asian kamarin tutkittavaksi. 

Korvauksen suorittaminen ylityöstä. Kaupungin yleisten töiden hallituksen 
tiedusteltua rahatoimikamarilta, oliko virastopäällikölle ja osastonjohtajille 
suoritettava korvausta ylityöstä, rahatoimikamari päät t i 2 ) ilmoittaa halli-
tukselle, että tällaista korvausta ei saanut suorittaa, milloin oli kysymys asian-
omaisen johtosäännön mukaisista virkatehtävistä. 

Palkkakysymyksiä. Rahatoimikamari oikeutti3) terveydenhoitolauta-
kunnan käyttämään 4,000 markkaa eläinlääkintäkapteeni O. H. von Essenin 
palkkaamiseen, joka maaliskuussa tuli toimimaan lihantarkastusaseman 
tarkastuseläinlääkärinä. 

Edelleen myönnettiin4) terveydenhoitolautakunnalle oikeus suorittaa 
kaupungineläinlääkärin ja eläinlääkintäbakteriologin virkain haltijain, eläin-
lääketieteentohtori W. Ehrströmin ja eläinlääkäri H. Tallqvistin maaliskuun 
palkat, edellisen 15 vakinaista palkkaluokkaa vastaavana ja jälkimmäisen 
6,500 markan suuruisena. 

Yanjoen koulukodin opettajatar L. Raippalinna, jonka virka oli päätet ty 
lakkauttaa5) kesäkuun 1 p:stä lukien, oikeutettiin6) nostamaan palkkansa 
uuden kouluvuoden alkuun eli elokuun 1 p:ään asti. 

Vanjoen koulukodin ent. johtaja T. Reino, joka mainitun koulukodin 
lakkauttamisen jälkeen oli saanut siirron Ryttylän koulukotiin, missä hän 
ryhtyi hoitamaan opettajanvirkaa, oikeutettiin 7) jatkuvasti ja niin kauan 
kuin hän mainittua virkaa hoiti saamaan 10 palkkaluokan mukainen brutto-
palkka, vaikka hänen myöhempi virkansa kuului 9 palkkaluokkaan. 

Rahatoimikamari oikeutti8) ruotsinkielisten kansakoulujen veistonopet-
ta jan S. Bäcklundin ja samojen koulujen laulunopettajan E. Hedmanin kevät-
lukukaudella 1927 saamaan palkkansa vähentämättöminä siitä huolimatta, 
että heidän tuntimääränsä kahden luokan yhdistämisen johdosta oli vähen-
tynyt, edellisen 2 ja jälkimmäisen 4 tuntia. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen alakoulun opettajatar A. Johansson 
oikeutettiin 9) sinä aikana, jolloin hän hoiti yläkoulun opettajattaren virkaa, 
saamaan viimemainittuun virkaan liittyvä pohjapalkka ynnä ikälisäyksensä 
sen palkkaluokan mukaisesti, johon hänen vakinainen^virkansa oli luettu. 

Samat edut myönnetti in1 0) ruotsinkielisten kansakoulujen alakoulun 
opettajattarille A. Lagerstedtille ja G. Winstenille. 

Rkmrin pöytäk. 26 p. tammik. 123 §. —2) S:n 16 p. helmik. 323 §. — 3) S:n 2 p. maa-
lisk. 389 §. — 4) S:n 9 p. maalisk. 426 §. — 5) Ks. tätä kert. s. 103. —6) Rkmrin pöytäk. 
25 p. toukok. 815 §. — 7) S:n 25 p. toukok. 817 § ja 6 p. heinäk. 1,052 §. — 8) S:n 14 p. 
jouluk. 1,781 §. —9) S:n 26 p. tammik. 124 §. —10) S:n 21 p. svvsk. 1.284 § ja 12 p.'lokak. 
1,408 §. 
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Ruotsinkielisten kansakoulujen opettajatar A. Olin v a p a u t e t t i i n s u o -
rittamasta takaisin sitä 1,242 markan liikamäärää, jonka hän koulujen talou-
denhoitajan virhelaskun takia oli nostanut vuoden 1925 kuluessa. 

Tyttöjen ammattikoulun johtajattaren M. Blomqvistin ilmoitettua, että 
hänen huomaamattomuutensa takia sekä hän itse että koulun opettajattaret 
heinä- ja syyskuulta olivat nostaneet alemman paikkamäärän kuin heille oikeu-
den mukaan olisi kuulunut, rahatoimikamari päät t i 2) käyttövaroistaan myön-
tää puuttuvan määrän, 2,871 markkaa. 

Kirjapainokoulun ammattiopettajat, joille oli maksettu heidän entiset 
sopimuspalkkansa myöskin koulun uuden ohjesäännön astuttua voimaan ja 
jotka siten olivat nostaneet liian suuret palkat, vapautett i in3) suorittamasta 
takaisin nostamiaan liikamääriä. 

Määrärahan myöntäminen viran ylläpitämiseksi. Vanhemman oikeus-
neuvosmies A. Ärtin kuoleman johdosta avoimeksi joutuneen neuvosmiehen 
viran hoidattamiseksi huhtikuun 23 ja 30 p:n välisenä aikana rahatoimikamari 
myönsi4) käyttövaroistaan 1,180:65 markkaa. 

Määrärahan myöntäminen ulosottoapulaisen palkkaamiseksi. Ylimääräisen 
ulosottoapulaisen palkkaamiseksi kesäkuukausiksi ensimmäisen kaupungin-
voudin konttoriin rahatoimikamari osoitti5) käyttövaroistaan 2,000 markkaa 
kuukautta kohden. 

Määrärahan myöntäminen apulaisinsinöörin palkkaamiseksi rakennus-
tarkastuskonttoriin. Apulaisinsinöörin palkkaamiseksi 4 kuukaudeksi raken-
nustarkastuskonttoriin rahatoimikamari myönsi6) käyttövaroistaan 12,000 
markan suuruisen määrärahan. 

Ikäkorotusten laskeminen. Kaupunginpalvelijat J . Löfman, H. Pettersson, 
A. Parvio ja V. Bäckström oikeutettiin7) ikäkorotuksen saamiseksi lukemaan 
hyväkseen koko se aika, jonka he olivat toimineet ylimääräisinä ulosottoapu-
laisina. Kaupunginpalvelija H. Hemming oikeutettiin8) samassa tarkoituk-
sessa lukemaan hyväkseen se aika, jonka hän oli ollut kaupunginorkesterin 
palveluksessa. 

Raittiudenvalvojain virkain luokittelemisen 9) johdosta rahatoimikamari 
päät t i1 0) , että ylivalvoja J. E. Leivo, joka astui virkaansa joulukuun 1 p:nä 
1920, sai nostaa ikäkorotuksen kolmen vuoden palveluksesta tammikuun 
1 p:stä ja kuuden vuoden palveluksesta joulukuun 1 p:stä lähtien sekä että 
ylivalvoja F. Nyströmille, joka oli hoitanut virkaansa toukokuun 1 p:stä 
1922, myönnettäisiin ikäkorotus kolmen vuoden palveluksesta tammikuun 
1 p:stä lukien. 

Trikiinitutkija R. Tandefelt oikeutet t i in n) lukemaan ikäkorotukseen 
oikeuttaviksi virkavuosiksi koko se vuoden 1916 tammikuun 15 p:n ja vuoden 
1919 toukokuun 1 p:n välinen aika, jonka hän oli toiminut osastonhoitajatta-
rena Kivelän sairaalassa. 

Marian sairaalan puuseppä oikeutettiin12) lukemaan ikäkorotukseen oikeut-
taviksi virkavuosiksi sekin aika, jonka hän tuntipalkkaisena oli ollut mainitun 
sairaalan palveluksessa. 

Bengtsärin koulukodin lämmittäjä K. Wikman oikeutettiin13) ikäkoro-

!) Rkmrin pöytäk. 3 p. kesäk. 879 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 1.222 §. — 3) S:n 28 p. jouluk. 
1,871 §. —-4) S:n 4 p. toukok. 717 §. — 5) S:n 25 p. toukok. 821 §. — 6) S:n 16 p. huhtik. 
621 §. — 7) S:n 16 p. helmik. 215 § ja 12 p. lokak. 1,407 §. — 8) S:n 16 p. helmik. 216 §. — 
S)) Ks. v:n 1925 kert. s. 226. — 10) Rkmrin pöytäk. 8 p. tammik. 16 f .—1 1) S:n 22 p. 
kesäk. 984 §. —12) S:n 7 p. jouluk. 1,748 §. — «) S:n 25 p. toukok. 814 §. 
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tuksen saamiseksi lukemaan hyväkseen se aika, jonka hän oli toiminut saman 
laitoksen seppämestarina. 

Kullatorpan yöhoitajatar A. Wright o i k e u t e t t i i n i k ä k o r o t u k s e n saa-
miseksi lukemaan hyväkseen se aika, jonka hän oli toiminut lastenhoitajat-
tarena Oulunkylän lastenkodissa sekä Toivolan koulukodissa. 

Opet ta ja tar H. Thorman, joka 7 vuot ta oli ollut kansakoulunopetta-
jat tarena Viipurissa ja viimeiset 19 vuotta Helsingin kaupungin ruotsinkieli-
sissä kansakouluissa, oli 72 vuoden iän saavutet tuaan eronnut virastaan ja 
anonut kouluhallitukselta asetuksen mukaista valtion eläkettä, joka häneltä 
kuitenkin oli evät ty sillä perusteella, ettei hänellä ollut tarpeellista määrää 
virkavuosia eikä hän myöskään ollut eronnut lääkärintodistuksen vahvista-
man sairauden takia. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) valittaa kouluhallituksen 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Kaisaniemen kansakoulun lämmit tä jä K. O. Koivula oikeutettiin 3) ikä-
korotukseen oikeuttaviksi virkavuosiksi lukemaan se aika, jonka hän oli toi 
minut Viipurinkadun ja Kaarlenkadun kansakoulujen talonmiehenä, vaikka 
viimemainitut toimet kuuluivat alempaan palkkaluokkaan kuin hänen nykyi-
nen toimensa. 

Kaupunginorkesterin jäsenet V. Halonen ja L. Nissinen, jotka syyskuun 
1 p:nä olivat olleet toimissaan 10 vuotta, oikeutettiin 4) mainitusta ajankoh-
dasta lukien saamaan kolme ikäkorotusta siitä huolimatta, et tä heidän toi-
mensa samalla siirrettiin yhteismäärärahasta palkat tujen viranpitäjäin 
16 palkkaluokasta 17:nteen. 

Rakennuskonttorin ylimääräinen arkkitehti P.—E. af Enehjelm, joka oli 
ollut mainitun konttorin palveluksessa joulukuun 18 p:stä 1911 tammikuun 
1 p:ään 1915 ja sittemmin uudestaan kesäkuun 15 p:stä 1919, oikeutett i in5) 
heinäkuun 1 p:stä lähtien naut t imaan ikäkorotusta 10 vuoden palveluksesta. 

Viranpitäjäin luokittelu. Rahatoimikamari päät t i sijoittaa seuraavat 
yhteismäärärahasta palkatut viranpi täjät alla mainittuihin palkkaluokkiin: 

maistraatin vahtimestarinapulaisen 1 palkkaluokkaan lukien tammikuun 
1 p:stä 1927 6); sekä 

Kullatorpan lastenkodin yöhoitajat taren 9 luokkaan lukien tammikuun 
1 p:stä 1927 7). 

Vahvistettuja palkkoja. Rahatoimikamari vahvist i 8) vahtimestarinapu-
laisensa K. J . Olinin palkan 800 markaksi kuukaudessa lukien tammikuun 
1 p:stä 1927. 

Vahtimestarinapulaiselle E. Niemuralle myönnettiin 9) kamarin henkilö-
auton kul je t ta jan toimesta 500 markkaan korotet tu kuukausipalkkio lukien 
tammikuun 1 p:stä 1927. 

Kamarin kanslian ylimääräiselle vahtimestarinapulaiselle H. Holm-
bergille myönnettiin 10) 300 markan kuukautinen palkankorotus lukien tammi-
kuun 1 prstä 1927. 

Rahatoimikamari myönsi11) kahdelle siivoojattarelleen kummallekin 150 
markan suuruisen kuukautisen palkanlisävksen maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Talonisännöitsijän kanslia-apulaisen palkkaa korotettiin 12) 150 markkaa 
kuukaudessa lukien elokuun 1 p:stä. 

Rkmrin pöytäk. 2 p. marrask. 1,524 §. —2) S:n 29 p. lokak. 1,512 §. — 3) S:n 23 p. 
lielmik. 357 §. —4) S:n 31 p. elok. 1,183 §. — 5) S:n 29 p.kesäk. 1,029 §. — 6) S:n 28 p. 
jouluk. 1,873 §. — 7) S:n 5 p. lokak. 1,372 §; ks. myös tätä kert. s. 104. —8) Rkmrin 
pöytäk. 12 p. lokak. 1,410 §. —9) S:n 21 p. jouluk. 1,836 §. — l0) S:n 16 p. marrask. 1,602 
§. — u ) S:n 16 p. helmik. 217 §. —12) S:n 22 p. kesäk. 989 §. 
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Rahatoimikamari päät t i 1 ) , että rakennuskonttorin ylimääräinen arkki-
tehti P. Blomstedt kesäkuun 1 prstä vuoden loppuun saisi yhteismäärärahasta 
palkat tujen viranpitäjäin 23 palkkaluokan mukaisen palkan ja ylimääräiset 
arkkitehdit V. Heino ja A. Thule 22 palkkaluokan mukaiset palkat. 

Evättyjä palkankorotusanomuksia. Maistraatinkirjaaja T. Byman oli ano-
nut, et tä hänen virkansa siirrettäisiin 6:nnesta 10 vakinaiseen palkkaluokkaan 
sen johdosta, että siihen li i t tyvät virkasivutulot olivat tuntuvast i supistuneet, 
mut ta rahatoimikamari pää t t i 2 ) evätä tämän anomuksen kir jaaja Bymanin 
häneltä asiaa tiedusteltaessa ilmoitettua, ettei hän halunnut luopua virka-
sivutuloistaan. 

Rahatoimikamari epäsi3) vahtimestarinapulaisensa K. J . Olinin tekemän 
palkankorotusanomuksen. 

Suvilahden kasarmin lämmit tä jä V. Koivuniemi oli anonut, että raha-
toimikamarin tekemä päätös 4) hänen palkkansa alentamisesta muutettaisiin, 
mut t a kamari päät t i 5) jä t tää hänen esityksensä huomioon ot tamat ta , koska 
Koivuniemellä oli vuosipalkka, vaikka hän 5 kuukaut ta vuosittain oli suurin 
piirtein vapaa lämmit tä jän tehtävistä. 

Henkilökohtainen palkanlisäys. Sähkölaitoksen rahastajalle O. Mäntyselle 
myönnettiin 6) toukokuun 1 prstä lukien 200 markan henkilökohtainen kuu-
kautinen palkanlisäys, jota oli suoritettava niin kauan kuin hän oli tässä toi-
messa ja voimassa olevaa palkkausjärjestelmää noudatetti in. 

Määrärahan myöntäminen raitiotielippuja varten. Rahatoimikamari 
oikeutt i7) toisen kaupunginvoudin raitiotiealennuslippujen ostoon neljälle 
ylimääräiselle ulosottoapulaiselle vuoden varrella käyt tämään enintään 1,000 
markkaa, mikä määrä oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Virkamatkoista suoritettavat korvaukset. Ulosottoapulaisine O. V. Lindroo-
sille ja J . Löfmanille suoritettiin 8) rahatoimikamarin käyttövaroista yhteensä 
900 markkaa korvaukseksi heidän Suomenlinnaan ja kaupungin saariin teke-
miensä virkamatkain aiheuttamista kustannuksista. 

Rahatoimikamarin sihteerille A. Ervastille kamari osoitti 9) käyttövarois-
taan 235 markkaa hänen Grankullaan ja Oulunkylään tekemiensä virkamat-
kain korvaukseksi. 

Kaupungineläinlääkäri oikeutettiin 10) omalla autollaan tekemistään virka-
matkoista saamaan korvausta 3 markkaa kilometriltä. 

Rahatoimikamari myönsi1 1) käyttövaroistaan enintään 5,000 markkaa 
terveydenhoitolautakunnan viranpitäj äin tekemien virkamatkain aiheutta-
mien kustannusten peittämiseksi; mainit tu määrä oli 500 markan erissä suori-
te t tava kaupunginkassasta. 

Myöhemmin kamari osoitti12) 5,000 markkaa lisää korvaukseksi lauta-
kunnan viranpitäjille heidän tekemistään virkamatkoista. 

Rahatoimikamari suoritti13) käyttövaroistaan 4,000 markkaa kaupungin-
johtaja A. Castrenille, rahatoimenjohtaja V. Huplille ja kamarin jäsenelle 
G. Estlanderille osanotosta Kuopion kaupunkikokoukseen aiheutuneiden kus-
tannusten korvaukseksi. 

Rkmrin pöytäk. 3 p. kesäk. 878 §. —2) S:n 5 p. maalisk. 414 §. —3) S:n 8 p. kesäk. 
901 §; vrt. tätä kert. s. 186. — 4) Ks. v:n 1925 kert. s. 225. — 5) Rkmrin pöytäk. 16 p. 
helmik. 218 § ja 19 p. helmik. 327 §. — 6) S:n 18 p. toukok. 772 §. — 7) Rkmrin jstn 
pöytäk. 8 p. syysk. 5,292 §. - ö) Rkmrin pöytäk. 15 p. kesäk. 967 §. — 9) Rkmrin jstn 
pöytäk. 29 p. kesäk. 4,576 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 1 p. kesäk. 856 §. — n ) Rkmrin jstn 
pöytäk. 17 p. helmik. 3,002 § ja 5 p. toukok. 3,936 §. —12) Rkmrin pövtäk, 17 p. elok. 
1,151 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. elok. 5,011 §, 
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Puhtaanapitohallitus oikeutettiin1) talousarviota vahvistettaessa myön-
nettyjen 2) 10,000 markan lisäksi käyttämään laitoksen viranpitäjäin virka-
matkoista aiheutuvien kustannusten suorittamiseen 5,000 markkaa autojen 
käyttö- ja ylläpitokustannuksiin tarkoitetun määrärahan varoja. 

Oikeus raitiotievuosikortin lunastamiseen vuodeksi 1927 myönnettiin3) 
Hermannin alueen aluelääkärille G. Björkqvistille ja kulkutautisairaalan apu-
laislääkärille R. Forsiukselle. 

Luontoisedut. Vuoden toisena neljänneksenä oli 4) ruuasta tehtävä poisto 
alennettava vuoden 1925 kolmannen neljänneksen poistoa vastaavaksi, jota 
vastoin vuokrapoistojen tuli pysyä ennallaan. 

Kolmantena neljänneksenä näitä poistoja edelleen lisättiin 5) 5 % alku-
peräisistä määristä vuokriin nähden; neljäntenä neljänneksenä poistojen tuli·6) 
pysyä entisellään. 

Rahatoimikamari päät t i7) , että Nikkilän sairaalan kolmannen alilääkärin 
tuli kahdesta asuinhuoneesta ynnä lämmöstä ja valosta sekä ruuasta suorittaa 
korvausta 628 markkaa maaliskuulta sekä että mainittujen etujen korvaus 
sittemmin järjesteltäisiin neljännesvuosittain. 

Käpylän haarakirjaston siivoojattaren luontoiseduista tehtävä poisto 
vahvistettiin8) 104 markaksi kesäkuulta; sen jälkeen siitä oli päätettävä 
neljännesvuosittain. 

Maatalouskonttorin kirjanpitäjäin luontoiseduista tehtävä poisto vah-
vistettiin 9) 506: 25 markaksi kuukaudelta vuoden loppuun; tämän jälkeen 
oli poiston suuruus määrättävä kaupungin viranpitäjäin luontoisetupoistojen 
neljännesvuosittain tapahtuvan järjestelyn yhteydessä. 

Viransijaisuuspalkkiot. Rahatoimikamari osoitti10) käyttövaroistaan 
1,500 markkaa oikeuspormestari A. Candolinin sijaisen palkkaamiseksi hänen 
valtion apurahalla Ruotsiin tekemänsä lyhyehkön opintomatkan ajaksi. 

Raastuvanoikeuden kolmannen osaston puheenjohtajalle vanhemmalle 
oikeusneuvosmiehelle E. F. Forsströmille, joka oli ollut sairauden takia virka-
vapaana heinä- ja elokuun, myönnettiin u ) sairauden aikaisten viransijaisten 
palkkiomäärärahasta 7,717 markkaa korvaukseksi hänen mainittuna aikana 
menettämistään virkasivutuloista ja puheenjohtajanpalkkiosta. 

Maistraatin lomasijaismäärärahasta rahatoimikamari osoitti hovioikeuden-
auskultantti Ä. Pirklenille12), joka sijaisena hoiti maistraatinsihteerin virkaa, 
1,000 markkaa sekä kaupunginpalvelijöiden V. Gillbergin, C. Wagellon ja 
E. V. Welinin sijaisille kullekin 1,000 markkaa1 3). 

Rahatoimikamari osoitti14) kamarin autokuluja varten merkitystä määrä-
rahasta 400 markkaa sijaisen palkkaamiseksi kamarin autonkuljettajan E. Nie-
muran kesäloman ajaksi. 

Kamari osoitti15) käyttövaroistaan 440 markkaa palkkioksi tilastokont-
torin johtajan O. Bruunin sijaiselle 10 päivän ajalta. 

Palkkioksi rakennustarkastuskonttorin rakennusvalvojan G. Strandbergin 
sijaiselle heinäkuun 1 p:n ja elokuun 10 p:n väliseltä ajalta, jolloin valvoja 

Rkmrin pöytäk. 15 p. kesäk. 955 §. —2) Ks/v:n 1925 kert. s. 103. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 29 p. jouluk. 6,848 — 4) Rkmrin pöytäk. 16 p. maalisk. 465 §; ks. v:n 1925 kert. s. 
228. — 5) Rkmrin pöytäk. 15 p. kesäk. 971 §. — 6) S:n 5 p. lokak. 1,370 §. —7) S:n 26 p. 
tammik. 129 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 138. — 8) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 908 §. —9) S:n 
7 p. jouluk. 1,747 §. — l 0) S:n 12 p. tammik. 42 §. — " ) S:n 12 p. lokak. 1,413 §. —12) Rkm-
rin jstn pöytäk. 6 p. heinäk. 4,688 §. —13) S:n 6 p. heinäk. 4,689 §, 13 p. heinäk. 4,727 § ja 
27 p. heinäk. 4809 §. — w) S:n 13 p. heinäk. 4,706 §. — 15) Rkmrin pöytäk. 20 p. huhtik. 
635 §; ks. myös tätä kert. s. 218. 
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Strandberg oli komennettuna sotilaallisiin harjoituksiin, määrättiin mjakset-
tavaksi 3,333 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Sijaisen palkkaamiseen henkikirjoittajan konttorin siivoojattaren kesä-
loman ajaksi rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan 150 markkaa. 

Ens. kaupunginlääkärin F. Hisingerin sijaisen palkkaamiseen syyskuun 
9 ja lokakuun 24 p:n väliseksi ajaksi kamari osoitti 3) käyttövaroistaan 4,500 
markkaa. 

Keuhkotautisten tiedonantotoimiston ja poliklinikan ylihoitajatar E. 
Åberg oikeutettiin4) saamaan palkkaetunsa vähentämättöminä sinä 3 kuu-
kauden aikana, joksi hänelle oli myönnetty virkavapautta opintomatkaa var-
ten. Neiti Äbergin sijaisen palkkio mainitulta ajalta oli suoritettava talous-
arvioon opintomatkastipendejä varten merkitystä määrärahasta. 

Laboraattori T. G. Johansson ja näytteenottaja A. Niemi oikeutettiin 5) 
laskua vastaan nostamaan edellinen 500 ja jälkimmäinen 300 markkaa kuu-
kaudelta niin kauan kuin he hoitivat terveydellisten tutkimusten laboratoorin 
avointa vahtimestarin tointa. 

Käyttövaroistaan rahatoimikamari osoitti6) 2,209: 20 markkaa palkan 
suorittamiseksi kaupungin palveluksessa olevalle, sen yleisissä töissä toimi-
valle seppä L. Laitiselle siltä ajalta, joksi hänet reserviin kuuluvana oli komen-
nettu sotaväen harjoituksiin. 

Viranpitäjäin sairauden aikaiset sijaisuuspalkkiot. Rahatoimikamari 
päät t i 7 ) huomauttaa raastuvanoikeudelle, että virkamiehet, jotka vähentä-
mättömin palkkaeduin ovat virkavapaina sairauden takia, eivät ole velvolliset 
itse palkkaamaan sijaisiaan, vran sijaispalkkio maksetaan kaupunginkassasta 
suoraan sijaiselle asianomaisen viraston tehtyä asiasta esityksen rahatoimi-
kamarille. 

Viranpitäjäin sairauden aikaisia viransijaisuuspalkkioita rahatoimikamari 
myönsi seuraavissa tapauksissa alla mainitut määrät talousarvioon tähän 
tarkoitukseen merkitystä määrärahasta: 

oikeuspormestari L. Ehrnroothin sijaiselle heinäkuun 16 ja elokuun 16 
p:n väliseltä ajalta 5,000 markkaa8); 

maistraatinsihteerin ja raastuvanoikeuden siviilinotaarin I. Björlinin 
sijaiselle vuoden 1925 joulukuun 15 p:n ja vuoden 1926 maaliskuun 1 p:n 
väliseltä ajalta yhteensä 12,500 markkaa9); 

maistraatin notaarin E. Öhrnbergin sijaiselle heinäkuun 1 ja elokuun 16 
p:n väliseltä ajalta 1,800 markkaa 10); 

maistraatin kanslistin E. Ahlmanin sijaiselle kesäkuun 25 ja syyskuun 1 
p:n väliseltä ajalta 3,145 markkaa11); 

oikeusneuvosmies G. Gottlebenin sijaiselle 2 kuukaudelta toukokuun 
15 p:stä lukien 10,000 markkaa ia); 

vanhemman oikeusneuvosmiehen G. Lagerbladin sijaisille tammikuun 
18 ja helmikuun 12 p:n väliseltä ajalta 1,100 markkaa 13); 

vanhemman oikeusneuvosmiehen E. F. Forsströmin sijaiselle heinä- ja 
elokuulta 3,000 markkaa 14); 

Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 981 §. —2) S:n 29 p. kesäk. 1,028 §. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 15 p. syysk. 5,351 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 30 p. maalisk. 531 §. — 6) S:n 22 p. kesäk. 
987 §. — 6) Sm 13 p. heinäk. 1,061 §. — 7) S:n 12 p. lokak. 1,413 §. —8) Rkmrin jstn pöytäk. 
13 p. heinäk. 4,726 §. — 9) S:n 20 p. tammik. 2,661 §, rkmrin pöytäk. 16 p. helmik. 234 § 
ja 5 p. maalisk. ,407 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. kesäk. 4,591 §. — n ) S:n 29 p. 
kesäk. 4,592 §. — l 2) S:n 5 p. tonkok. 3,944 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 5 p. maalisk. 408 §. — 
14) S:n 12 p. lokak. 1,413 §. 
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rikosasiainnolaari A. Meslertonin sijaiselle vuoden 1926 marraskuun 
25 p:n ja vuoden 1927 tammikuun 15 p:n väliseltä ajalta 2,200 markkaa kuu-
kautta kohden x); 

ylim. kaupunginviskaalin A. Brandersin sijaiselle heinäkuun 1 ja elokuun 
31 p:n väliseltä ajalta 4,840 markkaa2) sekä edelleen 4 kuukaudelta lokakuun 
7 p:stä lukien 6,000 markkaa3); 

toisen kaupunginvoudin konttorin kanslia-apulaisen G. Gahnströmin 
sijaiselle helmikuun 8 ja maaliskuun 8 p:n sekä huhtikuun 28 ja toukokuun 
28 p:n välisiltä ajoilta yhteensä 2,100 markkaa4); 

kaupunginpalvelija A. Österbergin sijaiselle kesä- ja heinäkuulta 4,100 
markkaa 5); 

kaupunginpalvelija E. Lindellin sijaiselle 2 kuukaudelta toukokuun 29 
p:stä lukien 3,360 markkaa6); 

kaupunginpalvelija M. Forsbäckin sijaiselle 2 viikon ajalta joulukuun 
13 p:stä lukien 1,100 markkaa7); 

raatihuoneen siivoojattaren B. Janssonin sijaiselle 2 kuukaudelta tammi-
kuun 1 p:stä lukien 1,000 markkaa 8); 

rahatoimikamarin sihteerin A. Ervastin sijaisille 1 kuukaudelta helmi-
kuun 12 p:stä lukien 4,000 markkaa 9); 

rahatoimikamarin notaarin G. Brotheruksen sijaiselle 2 viikolta 800 
markkaa 10); 

kaupunginkassanhoitaja E. G. Hellströmin sijaisille heinä- ja elokuulta 
kaupunginkassanhoitajan virkaan liittyvän pohjapalkan n ) ; 

rahatoimikonttorin konttorikirjurin G. Wikströmin sijaiselle 2 kuukau-
delta 3,500 markkaa12); 

rahatoimikonttorin siivoojattaren A. Westerholmin sijaiselle joulukuun 
8 ja 18 p:n väliseltä ajalta 265 markkaa 13); 

satamakannantakonttorin ylim. konttorikirjurin M. Roosin sijaiselle 
vuoden 1926 marraskuun 15 p:n ja vuoden 1927 tammikuun 15 p:n väliseltä 
ajalta 3,190 markkaa1 4); 

satamakannantakonttorin vahtimestarin E. F. Öhmanin sijaiselle 2 kuu-
kaudelta 2,860 markkaa is); 

tilastokonttorin toisen aktuaarin W. Sjöströmin sijaiselle 1% kuukaudelta 
207 markkaa1 6); 

työnvälitystoimiston osastonjohtajan R. Hännisen sijaiselle y2 kuukauden 
ajalta vuonna 1925 735 markkaa 17) sekä tammikuun 5 ja 18 p:n väliseltä 
ajalta 735 markkaa 18); 

työnvälitystoimiston osastonjohtajan W. O. Ahtion sijaiselle 3 kuukau-
delta enintään 6,000 markkaa 19); 

työnvälitystoimiston apulaisen U. Vinhan sijaiselle 2 kuukaudelta 3,600 
markkaa 20); 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. jouluk. 6,727 § ja 29 p. jouluk. 6,914 §. —2) S:n 15 p. syysk. 
5,353 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 28 p. jouluk. 1,870 §. — 4) S:n 16 p. helmik. 235 § ja rkmrin 
jstn pöytäk. 5 p. toukok. 3,945 §. •— 5) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. kesäk. 4,252 § ja 6 p. 
heinäk. 4,684 §. —6) S:n 2 p. kesäk. 4,253 §. — 7) S:n 29 p. jouluk. 6,797 §.—8) Rkmrin 
pöytäk. 16 p. helmik. 224 §. — 9) S:n 12 p. helmik. 193 §; vrt. tätä kert. s. 219 . — l0) Rkmrin 
pöytäk. 23 p. marrask. 1,657 §; vrt. tätä kert. s. 219.—·u) Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 
980 §; vrt. tätä kert. s. 220. —12) Rkmrin pöytäk. 10 p. elok. 1,130 §; vrt tätä kert. s. 220. 
— 13) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. jouluk. 6,915 §. — M) S:n 8 p. jouluk. 6,590 §. —15) S:n 24 
p. maalisk. 3,457 §. — 16) Rkmrin pöytäk. 1 p. lokak. 1,338 §; vrt. tätä kert. s. 220. — 
17) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. tammik. 2,508 §; ks. v:n 1925 kert. s. 230. — l 8 ) Rkmrin jstn 
pöytäk. 13 p. tammik. 2,597 §. — l9) Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 713 §; vrt. tätä kert. s. 
221. — 20) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. maalisk. 3,458 §. 
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työnvälitystoimiston siivoojattaren H. Pyynnösen sijaiselle 8 päivältä 
240 markkaax); 

revisionikonttorin vanhemman revisioniapulaisen E. Brunströmin sijai-
selle 1 kuukaudelta 1,200 markkaa2); 

rakennustarkastuskonttorin v. t . rakennusinsinöörin G. von Timrothin 
sijaiselle 2 kuukaudelta kesäkuun 1 p:stä lukien 8,000 markkaa 3); 

terveydenhoitolautakunnan kanslia-apulaisen S. Paateron sijaiselle maa-
liskuun 18 ja toukokuun 18 p:n väliseltä ajalta 2,000 markkaa4); 

terveydenhoitolautakunnan desinfioitsijan M. Kuhlbäckin sijaiselle 1 kuu-
kaudelta huhtikuun 22 p:stä lukien 1,980 markkaa 5); 

Hermannin alueen aluelääkärin G. Björkqvistin sijaiselle 3 viikon ajalta 
joulukuun 3 p:stä lukien 1,600 markkaa6) ; 

terveyspoliisin kaitsijan W. Kranckin sijaiselle 2 kuukaudelta syyskuun 
16 pistä lukien 3,960 markkaa 7); 

terveydenhoitolautakunnan desinfioimisma jalan desinfioimisapulaisen 
E. Skjöldin sijaiselle 2 kuukaudelta 1,240 markkaa 8); 

eläinlääkintäbakteriologi H. Tallqvistin sijaisille siltä 2 kuukauden 
ajalta, jona hän johtaja O. Lindströmin ollessa sairaana hoiti lihantarkasta-
mon johtajan virkaa, yhteensä 8,000 markkaa 9); 

lihantarkastamon päiväkirjanpitäjän U. Forssellin sijaiselle 4 viikolta syys-
kuun 1 p:stä lukien 1,334: 67 markkaa 10); 

lihantarkastamon leimaajan B. Wulffin sijaiselle 1 kuukaudelta 1,320 
markkaa u ) ; 

lihantarkastamon halliesimiehen V. Landenin sijaiselle syyskuun 25 ja 
joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta 4,592 markkaa12); 

ammattientarkastaja I. Grönbergin sijaiselle 2 kuukaudelta 3,000 mark-
kaa 13); 

terveydellisten tutkimusten laboratoorin bakteriologisen osaston johtajan 
A. de la Chapellen sijaiselle heinäkuun 1 ja elokuun 15 p:n väliseltä ajalta 
3,000 markkaa1 4); 

terveystoimiston apulaislääkärin R. Forsiuksen sijaiselle vuoden 1925 
marraskuun 25 ja joulukuun 15 p:n väliseltä ajalta 900 markkaa 15); 

terveystoimiston naistarkastajan V. Stenbergin sijaiselle syyskuun 16 ja 
lokakuun 16 p:n sekä lokakuun 23 ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta 1,430 
markkaa kuukaudelta 16); 

kunnallisen hammaspoliklinikan kirjanpitäjättären A. Nurmon sijaiselle 
2 kuukaudelta marraskuun 1 p:stä lukien 2,600 markkaa 17); 

köyhäinhoitolautakunnan kanslianjohtajattaren E. Mellbergin sijaiselle 
maaliskuun 12 ja 31 p:n väliseltä ajalta 450 markkaa1 8); 

köyhäinhoitolautakunnan tarkastajan S. Amirchanjanzin sijaiselle 2 vii-
kolta lukien tammikuun 1 p:stä 450 markkaa 19); 

Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. maalisk. 3,390 §. —2) S:n 3 p. helmik. 2,780 §. — 3) S:n 29 
p. kesäk. 4,595 §. — 4) S:n 31 p. maalisk. 3,531 §. —5) Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 716 §. — 
6) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. jouluk. 6,817 §. — 7) S:n 22 p. syysk. 5,496 §. — 8) S:n 24 p. 
helmik. 3,061 §. — 9) S:n 27 p. tammik. 2,721 § sekä rkmrin pöytäk. 16 p. helmik. 225 § ja 
26 p. helmik. 369 §. — l0) Rkmrin pöytäk. 21 p. syysk. 1,291 §. ~ n ) Rkmrin jstn pöytäk. 3 
p. helmik. 2,779 —12) S:n 13 p. lokak. 5,749 § ja rkmrin pöytäk. 30 p. marrask. 1,692 §. — 
13) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. kesäk. 4,594 § ja rkmrin pöytäk. 3 p. elok. 1,111 §. — u ) Rkm-
rin pöytäk. 3 p. elok. 1,112 §. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. tammik. 2,595 §. —16) S:n 
22 p. syysk. 5,497 § ja rkmrin pöytäk. 26 p. lokak. 1,486 §. — 17) Rkmrin jstn pöytäk. 10 
p. marrask. 6,172 §. — 18) S:n 14 p. huhtik. 3,694 §. —19) S:n 13 p. tammik. 2,596 §. 
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köyhäinhoitolautakunnan tarkastajan L. Winterin sijaiselle helmikuun 
12 ja toukokuun 1 p:n väliseltä ajalta 2,340 markkaa1); 

köyhäinhoitolautakunnan tarkastajan L. Nymanin sijaiselle syyskuun 
17 ja lokakuun 1 p:n väliseltä ajalta 450 markkaa2); 

köyhäinhoitolautakunnan kirjurinapulaisen H. Wallinin sijaiselle huhti-
kuun 1 ja toukokuun 15 p:n väliseltä ajalta 1,200 markkaa3); 

köyhäinhoitolautakunnan kirjurinapulaisen M. Sacklénin sijaiselle huhti-
kuun 15 ja 30 p:n väliseltä ajalta 400 markkaa 4); 

köyhäinhoidon diakonissan O. Lyytikäisen sijaiselle toukokuun 15 ja 
kesäkuun 30 p:n väliseltä ajalta 1,350 markkaa5) ; 

lastensuojelulautakunnan lääkärin R. Granholmin sijaiselle vuoden 1925 
joulukuun 15 ja 31 p:n väliseltä ajalta sekä 1 kuukaudelta huhtikuun 6 p:stä 
lukien yhteensä 3,000 markkaa 6); 

lastensuojelulautakunnan naisopastajan O. Sarinin sijaiselle loka- ja 
marraskuulta 2,000 markkaa 7); 

Toivolan koulukodin opettajan V. Uusivirran sijaiselle maaliskuun 15 ja 
huhtikuun 30 p:n väliseltä ajalta 1,920 markkaa 8); 

Bengtsårin koulukodin hoitajattaren S. Saarisen sijaiselle 1 kuukaudelta 
lukien huhtikuun 16 p:stä 400 markkaa 9); 

Ryttylän koulukodin hoitajattaren L. Munterin sijaiselle 4 viikon ajalta 
lukien helmikuun 16 p:stä 1,250 markkaa 10); 

Oulunkylän lastenkodin lastenhoitajattaren L. Michelssonin sijaiselle mar-
raskuun 23 ja joulukuun 23 p:n väliseltä ajaltaT400 markkaa11); 

Kullatorpan lastenkodin keit täjättären M. Astolan sijaiselle 1 kuukau-
delta lukien syyskuun 29 p:stä 341 markkaa12); 

kaupunginkirjaston amanuenssin A. Hertzin sijaiselle tälle sairauden takia 
myönnetyn virkavapauden ajalta 2,104 markkaa13); 

kaupunginkirjaston amanuenssin O. Koivusalon sijaiselle vuoden 1925 
marraskuun 30 p:n ja vuoden 1926 huhtikuun 30 p:n väliseltä ajalta yhteensä 
5,464 markkaa1 4); 

kaupunginkirjaston amanuenssin E. Kytömaan sijaiselle helmikuun 4 ja 
15 p:n väliseltä ajalta 376 markkaa1 5); 

kaupunginkirjaston amanuenssin S. Björkin sijaiselle maaliskuun 1 ja 
huhtikuun 13 p:n väliseltä ajalta 1,472 markkaa1 6); 

kaupunginkirjaston amanuenssin A. Kokkosen sijaiselle helmikuun 17 ja 
maaliskuun 15 p:n väliseltä ajalta 648 markkaa1 6); 

kaupunginkirjaston amanuenssin K. Färlingin sijaiselle helmikuun 15 ja 
huhtikuun 15 p:n väliseltä ajalta 1,272 markkaa 17); 

kaupunginkirjaston haaraosastonjohtajan F. Lindroosin sijaiselle 3 vii-
kolta maaliskuun 15 p:stä lukien 480 markkaa 18); 

Rkmrin pöytäk. 9 p. maalisk. 428 § ja 20 p. huhtik. 631 §. —2) Rkmrin jstn pöytäk. 
13 p. lokak. 5,750 §. —3) S:n 14 p. huhtik. 3,693 § ja 12 p. toukok. 4,021 §. — 4) S:n 12 p. 
toukok. 4,020 §. —5) S:n 15 p. kesäk. 4,457 §. —6) S:n 13 p. tammik. 2,593 § ja 28 p. huhtik. 
3,845 §. — 7) S:n 13 p. lokak. 5,748 § ja 17 p. marrask. 6,253 §. — 8) S:n 31 p. maalisk. 
3,529 §. — e) Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 715 §. — 10) S:n 2 p. maalisk. 395 §. — n ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 1 p. jouluk. 6,488 §. —12) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,451 §. — 18) Rkmrin 
jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,781 § ja 17 p. maalisk. 3,391 §. — 14) S:n 3 p. helmik. 
2,781 §,17 p. maalisk. 3,391 § ja 2 p. kesäk. 4,254 §. — 15) S:n 17 p. maalisk. 3,391 §. — 
lfl) S:n 28 p. huhtik. 3,846 §. — 1T) S:n 28 p. huhtik. 3,847 §. — 18) S:n 17 p. maalisk. 
3,391 §. 
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vastaanottokodin emännöitsijän N. Sederholmin sijaiselle 2 kuukaudelta 
maaliskuun 20 p:stä lukien 3,000 markkaa1); 

kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan sijaisille hänelle sairauden 
takia myönnetyn virkavapauden ajalta 1,375 markkaa kuukaudelta 2); 

metsänvartija A. L. Nyholmin sijaiselle 2% kuukaudelta heinäkuun 
16 p:stä lukien 4,000 markkaa3); 

puhtaanapitolaitoksen johtajan J . Sjöholmin sijaiselle 2 kuukaudelta 
johtajan virkaan liittyvän pohjapalkan 4); 

puhtaanapitolaitoksen tarkastajan E. Rosenbröijerin sijaiselle 2 kuukau-
delta virkaan liittyvän pohjapalkan maksettavaksi laitoksen palkkausmäärä-
rahasta 4); 

puhtaanapitolaitoksen kirjurin A. Ståhlbergin sijaiselle 2 kuukaudelta 
lokakuun 15 p:stä lukien 2,400 markkaa 5); 

puhtaanapitolaitoksen konttoriapulaisen E. Michailoffin sijaiselle touko-
kuun 1 ja kesäkuun 1 p:n sekä elokuun 16 ja syyskuun 16 p:n väliseltä ajalta 
yhteensä 2,400 markkaa 6); 

yövartija R. Liljeblomin sijaisille 6 yöltä yhteensä 240 markkaa 7); 
kaupungintalon talonmiehen A. Kupiaisen sijaiselle vuoden 1925 marras-

kuun 29 ja joulukuun 12 p:n väliseltä ajalta 600 markkaa maksettavaksi vuo-
den 1925 talousarvion viransijaisuuspalkkioiden määrärahasta 8); 

Suvilahden kasarmin järjestysmiehen J . Syrjälän sijaiselle 2 päivältä 
100 markkaa9) ; 

hallirenki O. L. Grönbergin sijaiselle 2 kuukaudelta tammikuun 15 pistä 
lukien 2,310 markkaa 10); 

erään hallirengin sijaiselle hänelle sairauden takia myönnetyn virkavapau-
den ajalta 385 markkaa1 1 ; ; 

asuntotarkastuskonttorin siivoojattaren B. E. Janssonin sijaiselle vuoden 
1925 marraskuun 15 pin ja vuoden 1926 helmikuun 28 pin väliseltä ajalta 
700 markkaa12); sekä 

asuntotarkastuskonttorin siivoojattaren E. Hatusen sijaiselle lokakuun 
25 ja joulukuun 1 pin väliseltä ajalta 700 markkaa1 3). 

Oikeus palkkion saamiseen. Rahatoimikamari määräsi1 4), että ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnassa olevien opettajiston edustajien luotta-
musmiehinä tuli saada palkkio tästä tehtävästä. 

Sekalaisia palkkioita. 14 eri henkilölle, jotka toukokuun 15 ja kesäkuun 
20 pin välisenä aikana olivat suorittaneet ylityötä ensimmäisen kaupungin-
voudin konttorissa, oli suoritettava1 5) yhteensä 13,645 markkaa rahatoimi-
kamarin käyttövaroista, kuitenkin ehdoin, että ensimmäinen kaupunginvouti 
hyväksyi kyseellisten henkilöiden antaman laskun. 

Rahatoimikamari osoitti16) valiokunta- ja komiteamenoja varten vara-
tusta määrärahasta kamarin ylimääräiselle notaarille I. Nordbergille 800 mark-
kaa palkkioksi vero-osaston perustamista kamariin koskevan mietinnön laati-
misesta. 

Rkmrin jstn pöytäk. 31 p. maalisk. 3,530 § ja rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 714 §. — 
2) Rkmrin pöytäk. 19 p. helmik. 328 §. — 3) S:n 24 p. elok. 1,157 § ja 21 p. syysk. 1,281 §. 
— 4) S:n 3 p. kesäk. 885 §. —5) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. lokak. 5,990 §. — 6) S:n 12 p. 
toukok. 4,022 § ja rkmrin pöytäk. 10 p. elok. 1,140 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 9 p. maalisk. 436 §. 
—8) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. tammik. 2,594 §. — 9) S:n 13 p. heinäk. 4,728 §. — l 0 ) Rkm-
rin pöytäk. 19 p. tammik. 89 §; vrt. tätä kert. s. 220. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huh-
tik. 3,581 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 9 p. maalisk. 437 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. 
jouluk. 6,728 §. — 14) Rkmrin pöytäk. 25 p. toukok. 820 §. — 15) S:n 15 p. kesäk. 970 § ja 
29 p. kesäk. 1,032 §. —16) S:n 12 p. marrask. 1,592 §. 

Kunnall. kert. 1926. 27 
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Sen komitean jäsenille, jonka tuli laatia ehdotus vero-osaston perustami-
sesta kamariin aiheutuviksi toimenpiteiksi, maksettiin1) palkkiota yhteensä 
1,000 markkaa. 

Filosofianmaisteri G. Estlanderille määrättiin 2) maksettavaksi tilapäisten 
apulaisten määrärahasta 5,000 markkaa korvaukseksi eräistä hänen tammi-
maaliskuulla rahatoimikamaria varten suorittamistaan tehtävistä. 

Edelleen oikeutettiin3) filosofianmaisteri G. Estlander ennakolta nosta-
maan rahatoimikamarin historian kirjoituspalkkiosta 3,000 markkaa. 

Rahatoimikamari määräsi 4) maksettavaksi käyttövaroistaan 300 mark-
kaa johtaja E. Sederholmille palkkioksi hänen rahatoimikamarin uudestaan-
järjestelystä antamastaan lausunnosta. 

Rahatoimikamari myönsi5) käyttövaroistaan 3,500 markkaa varatuo-
mari E. Makkoselle palkkioksi kaupungin laina-asiakirjain tarkastuksesta. 

Rahatoimikamari määräsi6) kalastuksenkaitsija G. A. Liljebergille 
maksettavaksi 300 markkaa palkkioksi kaupungin satamissa tapahtuvan 
ouutavaran lauttauksen valvonnasta. 

Rahatoimikamari myönsi7) käyttövaroistaan 800 markkaa palkkioksi 
köyhäinhoitolautakunnan notaarille K. J . Brummerille, joka oli laatinut 
ehdotuksen uudeksi köyhäinhoito-ohjesäännöksi. 

Sen komitean jäsenille, joka oli asetettu valmistelemaan kysymystä ter-
veydenhoidontarkastaian viran ja terveydellisten tutkimusten laboratoorin 
uudestaanjärjestämisestä, myönnettiin 8) palkkioksi kahdesta kokouksesta 50 
markkaa jäsentä ja kokousta kohden eli yhteensä 400 markkaa. 

Rakennuskonttorin piirustajalle E. Monnille, joka kertomusvuonna hoiti 
Hertonäsin huvilain valvojan tointa, myönnettiin 9) tästä tehtävästä 1,000 
markan palkkio maksettavaksi rahatoimikamarin käyttövaroista, minkä 
ohessa hänet määrättiin9) edelleen vuonna 1927 toimimaan mainittujen huvilain 
isännöitsijänä. 

Poliisikonstaapeli K. Spaakille maksettiin1 0) kamarin käyttövaroista 
200 markkaa Koskelan työväenasuntojen hoitamisesta vuonna 1926. 

Kustaanmiekan hätäasuntojen tyhjentämisen jälkeen päätettiin1 1) alen-
taa kaupungin hätäasuntojen isännöitsijän palkkiota 3,000 markkaa eli 6,600 
markkaan vuodessa. 

Rahatoimikamari osoitti12) käyttövaroistaan 500 markkaa herra R. Lager-
strömille Jätkäsaaren uimahuoneen hoidosta. 

Kalastuksenkaitsija G. A. Liljebergille myönnettiin 13) kamarin käyttö-
varoista 500 markkaa palkkioksi jäänottopaikkain osoittamisesta talvella 
1925—26. 

Tori- ja kauppahallivalvoja I. Lydman määrät t i in1 4) vuosina 1926 ja 
1927 hoitamaan kaupungin varastopaikkain valvontaa 1,000 markan kuu-
kausipalkkiosta, joka oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari osoitti15) käyttövaroistaan 10,000 markkaa tilitystä 
vastaan käytettäväksi jätteiden hyväksikäyttöä koskevaa kysymystä val-
mistelemaan asetetun komitean menoihin. Samalla kamari oikeutti15) komi-

*) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. marrask. 6,245 §. —2) S:n 14 p. huhtik. 3,597 §. — 3) S:n 
22 p. kesäk. 4,526 §. — 4) S:n 26 p. toukok. 4,166 §. — 5) S:n 29 p. kesäk. 4,579 §. —6) S:n 
2 p. kesäk. 4,234 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 16 p. helmik. 237 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 
24 p. maalisk. 3,430 § ja 19 p. toukok. 4,091 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,456 §. 
—10) S:n 14 p. jouluk. 1,792 §. — u ) S:n 3 p. elok. 1,122 §. —12) Rkmrin jstn pöytäk. 27 
p. heinäk. 4,802 §. —13) S:n 24 p. helmik. 3,073 §. — l 4) Rkmrin pöytäk. 15 p. tammik. 57 
§ ja 14 p. jouluk. 1,791 §. — v ) S:n 16 p. huhtik. 613 §. 
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tean jäsenet saamaan korvauksen työstään sekä käyttämään asiantuntijana 
professori J . Valmaria. 

Koska vuoden 1925 menosääntöön kaupungin kiinteän omaisuuden kat-
sastusmiesten palkkioita varten merkitty määräraha ei rii t tänyt tarkoituk-
seensa, rahatoimikamari osoitti1) käyttövaroistaan 323: 15 markan suuruisen 
lisämäärärahan. 

Rahatoimikamari myönsi2) valiokunta- ja komiteamenoja varten merki-
tystä määrärahasta 25,000 markkaa suunnitellun keskussairaalan luonnos-
piirustusten laatimista varten. 

Gööteporilaiselle insinööri W. Fagerströmille osoitettiin3) 3,000 markkaa 
palkkioksi hänen kaupungin uuden tuberkuloosisairaalan lämpökeskuskysy-
myksestä antamastaan lausunnosta. 

Rahatoimikamari pää t t i 4 ) osoittaa käyttövaroistaan 5,000 markkaa 
palkkioksi laamanni J . Ugglalle hänen suorittamastaan tutkimuksesta, joka 
koski kaupungin velvollisuutta korvauksetta luovuttaa koulutontteja valtiolle, 
sekä 4,000 markkaa hänen laatimastaan mietinnöstä, joka koski kaupungin 
tonttien luovutustapaa. 

Kaupungin katunimistön tarkastamista varten asetetun komitean jäse-
nille määrät t i in 5) maksettavaksi 50 markkaa kullekin eli yhteensä 200 
markkaa, minkä lisäksi asiantuntijoille, professori H. Bergrothille ja filosofian-
maisteri E. A. Tunkelolle, jotka olivat tarkastaneet nimiehdotusten kielellisen 
asun, myönnettiin kummallekin 500 markan palkkio. Professori Bergrothille 
suoritettiin6) sittemmin lisäksi 200 markkaa ja kaupungingeodeetti W. O. 
Lillelle 150 markkaa. Professorinleski I. Ojansuu oikeutettiin 7) nostamaan 
hänen miesvainajalleen, professori H. Ojansuulle osanotosta mainitun komi-
tean työhön tuleva palkkio, 300 markkaa. 

Rahatoimikamari suoritti8) käyttövaroistaan 2,400 markkaa palkkioksi 
herra V. G. Bäckmanille tonttirekisterin laatimisesta. 

Kanslianjohtaja J . W. Andersinille, joka oli toiminut palkkajärjestely-
komitean sihteerinä, myönnettiin 9) tästä tehtävästä 12,000 markan suuruinen 
palkkio valiokunta- ja komiteamenojen määrärahasta; saman komitean jäse-
nille osoitettiin10) palkkioiksi yhteensä 1,100 markkaa. 

Työttömyyskomitean jäsenelle M. Pääsivuorelle myönnettiin u ) 300 mar-
kan palkkio kamarin käyttövaroista. 

Halkokonttorin liikeasiain lopullista selvittelyä varten myönnettiin12) 
notaari S. Puraselle 1,200 markan kuukausipalkkio vuoden alusta heinäkuun 
1 p:ään suoritettavaksi halkokonttorin selvitystililtä. 

Rahatoimikamari määräsi13) maksettavaksi sen komitean jäsenille, jonka 
kamari vuonna 1925 oli asettanut 14) laatimaan ehdotusta Ruskeasuon ja 
Uudenpellon alueiden kaupunkiin yhdistämisen aiheuttamiksi toimenpiteiksi, 
200 markkaa henkilöä kohden eli yhteensä 800 markkaa maksettavaksi 
vuoden 1925 valiokunta- ja komiteamenojen määrärahasta. 

Halkokonttorin liikeasiat. Notaari S. Puranen oikeutettiin 15) ylittämään 
halkokonttorin liikeasiain selvittelyä varten myönnettyä ennakkomäärärahaa 
5,000 markkaa. 

Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. helmik. 3,077 §. —2) Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 1,000 §. 
—3) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. lokak. 5,705 §. — 4) S:n 3-p. helmik. 2,819 § ja rkmrin 
pöytäk. 23 p. helmik. 363 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. toukok. 4,165 §. —6) S:n 27 p. 
lokak. 5,914 §. — 7) S:n 27 p. lokak. 5,933 §. — 8) S:n 6 p. heinäk. 4,682 §. — 9) Rkmrin 
pöytäk. 3 p. jouluk. 1,713 §.—10) Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. jouluk. 6,561 § . — u ) Rkmrin 
pöytäk. 30 p. marrask. 1,700 §. —12) S:n 25 p. toukok. 819 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 20 
p. tammik. 2,647 §. —14) Ks. v:n 1925 kert. s. 258. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 
2,740 §. 
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^ Myöhemmin annettiin1) herra Purasen käytettäväksi edellä mainittuun 
tarkoitukseen enintään 75,000 markkaa, mikä määrä oli suoritettava hänelle 
ennakolta ehdoin, että hän kuukausittain tilitti siihen asti käytetyt varat. 

Kunnan työntekijäin kotipaikka. Helsingin kaupungin kunnantyönteki-
jäin keskusneuvosto oli anonut, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, jotta aino-
astaan kaupungissa kotipaikkaoikeutta nauttivia työntekijöitä otettaisiin 
kaupungin töihin. Tästä esityksestä oli kaupungin yleisten töiden hallitus 
antanut siltä pyydetyn lausunnon sekä siihen liittyvän selonteon niistä peri-
aatteista, joita rakennuskonttori oli noudattanut ottaessaan työntekijöitä 
kaupungin töihin. Hallitus oli sitä mieltä, että oli kaupungininsinöörin asia 
erikoistapauksissa asiaa harkittuaan ratkaista, saiko kaupungin ulkopuo-
lella asuvia henkilöitä käyttää kunnan töihin sekä että kunnan työntekijäin 
yleensä tuli olla kaupungissa asuvia. Rahatoimikamari ei katsonut2) asian 
antavan aihetta muihin toimenpiteisiin. 

Työntekijäin kesälomat. Koska eräiden teknillisten laitosten työntekijäin 
kesälomia koskevien kysymysten suhteen oli ilmennyt epätietoisuutta, raha-
toimikamari päät t i 3 ) antaa laitosten hallitukselle seuraavan selvityksen: 

Työntekijälle, jolla kesäloman aikana oli tilapäistä urakkatyötä, oli loma-
palkka laskettava hänelle ennen lomaa maksetun vuoden keskipalkan mukaan; 
| f vuorotyöläisille, jotka eivät suorittaneet teknillistä työtä, oli myönnettävä 
yhtä pitkä kesäloma kuin teknillistä työtä tekeville vuorotyöläisille; 

n. s. päivävuorolaisille, t . s. työntekijöille, jotka olivat vuorotyössä 
ainoastaan aamu- ja iltapäivällä, mutta eivät koskaan yön aikana, ei kesä-
lomaan nähden ollut myönnettävä niitä etuja, jotka kuuluivat vuorotyönte-
kijöille. 

Kunnan työntekijäin palkat. Rahatoimikamari epäsi4) Helsingin kau-
pungin kunnantyöntekijäin keskusneuvoston tekemän anomuksen, joka koski 
kunnan työntekijäin palkkojen korottamista 15 ja 20 %, koska palkat vuoden 
kuluessa järjesteltäisiin kokonaan uudestaan. 

Kaupungin teknillisten laitosten hallitus ilmoitti nähneensä välttämättö-
mäksi korottaa sähkölaitoksen kirvesmiesten minimituntipalkan 8: 60 mark-
kaan sekä myöntää kaasu- ja vesijohtolaitosten putkityöläisille sen määrän, 
minkä rahatoimikamari heille oli hyväksynyt n. s. konjunktuurilisäykseksi, 
kuitenkin siten, että putkityöläisten palkat vähintään 5 % ylittivät sen palkan, 
minkä he olivat saaneet vuonna 1925. Rahatoimikamari hyväksyi 5) tämän 
toimenpiteen. 

Helsingin kaupungin kunnantyöntekijäin keskusneuvoston anottua raha-
toimikamarilta, että kaupungin työntekijäin palkkoja korotettaisiin, kamari 
pää t t i 6 ) oikeuttaa kaupungin yleisten töiden hallituksen ja puhtaanapito-
hallituksen korottamaan alaistensa työntekijäin palkkoja 5 tai 10 % asian-
omaisen työntekijän ammatin mukaan syyskuun 1 ja joulukuun 31 p:n väliseltä 
ajalta, kuitenkin huomioon ottaen, että elinkustannusten kohoamisen aiheut-
tama automaattinen palkkain lisäys oli laskettava aikaisempien palkkain poh-
jalta ja että edellä mainitut työntekijät saisivat sen vasta sen ylittäessä edellä 
mainitun korotuksen. 

Kaupungin teknillisten laitosten hallitus valtuutettiin 7) syyskuun 1 p:stä 
vuoden loppuun maksaessaan palkkoja laitoksen alaisille sähköalan työnteki-
jöille noudattamaan sähfcötyönantajayhdistyksen hyväksymää tariffia 7 % 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. helmik. 2,899 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 5 p. maalisk. 
421 §. — 3)S:n 7 p. syysk. 1,209 §. — 4) S:n 3 p. kesäk. 866 §. — 5) S:n 6 p. heinäk. 1,050 §. — 
6) S:n 10 p. elok. 1,136 §. — 7) S:n 7 p. syysk. 1,194 §. 
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alennuksin, jolloin tuntipalkat vaihtelisivat 3:70 markasta 10: 20 markkaan, 
sekä suorittamaan muille ammattityöntekijöille samat palkat, jotka oli myön-
netty rakennuskonttorin ja puhtaanapitolaitoksen työntekijöille, kuitenkin 
siten, että aikaisemmin palkanlisäystä saaneille työntekijöille oli korotus las-
kettava pohjapalkasta ilman mainittua lisäystä. Elinkustannusindeksin koho-
tessa oli noudatettava samaa menettelyä kuin rakennuskonttorissa ja puh-
taanapitolaitoksessa. 

Työntekijäin palkkain suoritus. Rahatoimikamari päätt i1) , että kaupun-
gin työntekijät saivat nostaa palkkansa ennakolta ennen kesälomansa alka-
mista, jos vakinainen tilipäivä sattui loman aikaan. 

Palvelusvuosien laskeminen. Kunnan työntekijät oikeutettiin 1) eläkkee-
seen ja kesälomaan oikeuttaviksi palvelusvuosiksi lukemaan se aika, jonka he 
maailmansodan kuluessa olivat olleet n.s. patteritöissä, kuitenkin ainoastaan 
jos he todistettavasti olivat palanneet kaupungin töihin heti patteritöiden pää-
tyt tyä. 

Työttömyysavustukset. Rahatoimikamari myönsi2) käyttövaroistaan 4,000 
markkaa työnvälitystoimiston käytettäväksi ruoka-avustusten jakamiseen ja 
tarpeellisten työaseiden hankkimiseen työntekijöille, jotka toimiston välityk-
sellä oli lähetetty metsätöihin maaseudulle, määräten, etteivät nämä avus-
tukset saaneet ylittää 140 markkaa miestä kohden. 

Työttömien naisten ammattikurssit. Naisten työtupien johtokunta esitti, 
että työttömille naisille järjestettäisiin ammattikursseja johtokunnan laatiman 
suunnitelman mukaan, ja rahatoimikamari päät t i 3 ) hankittuaan kysymyk-
sestä työttömyyskomitean lausunnon, että ompelukursseja järjestettäisiin 
80 naiselle; hyväksyä työtupain johtokunnan ehdottoman suunnitelman; 
jät tää johtokunnan ratkaistavaksi, milloin kurssit työttömyyden laajuudesta 
riippuen oli aloitettava; oikeuttaa johtokunnan hyväksytyn suunnitelman 
puitteissa järjestämään kurssit sopivimmaksi katsomallaan tavalla; sekä 
osoittaa mahdollisen työttömyyden varalle myönnetystä määrärahasta 90,600 
markkaa kurssien aiheuttamien, 145,000 markaksi arvioitujen kustannusten 
suorittamiseksi, jolloin sosialiministeriö puolestaan suorittaisi 54,400 markkaa. 

Edelleen oikeutettiin4) johtokunta niiden henkilöiden lisäksi, jotka jo oli 
otettu työtupiin, ottamaan 60 työtöntä naista huoltoonsa ja antamaan heille 
sopivaa työtä. Tästä johtuvat kustannukset oli suoritettava työttömyyden va-
ralta rahatoimikamarin käytettäväksi talousarvioon merkitystä määrärahasta. 

Johtokunnan esityksestä rahatoimikamari päät t i 5 ) , että työttömien nais-
ten liinavaateompelukurssi sai jatkua vielä kuukauden sekä osoitti tähän tar-
koitukseen 37,000 markkaa valtion työttömyyden vastustamiseksi myöntä-
mästä määrärahasta. 

Työttömyyskomitean ehdotuksesta rahatoimikamari päätt i 6), että Oiko-
kadun kansakouluun järjestettäisiin talouskurssit n. 60 työttömälle naiselle. 
Kurssit alkaisivat maaliskuun 29 p:nä ja niiden osanottajat saisivat oppi-
ajal ta palkkaa 2 markkaa tunnilta. Päätöksen aiheuttamat kustannukset 
arvioitiin 44,700 markaksi, ja ne oli suoritettava valtion naisten työttömyyden 
lieventämiseksi myöntämästä määrärahasta. 

Samalla kamari valitsi osastonjohtajar A. Bruunin, opettajatar H. Park-
kosen, tarkastajatar M. Sillanpään ja vapaaherratar I. Yrjö-Koskisen naisten 
työtupain johtokunnan ylivalvonnan alaisina johtamaan mainit tuja kursseja. 

x) Rkmrin pöytäk. 10 p. elok. 1,142 §. —2) S:n 29 p. tammik. 153 §. — 3) S:n 29 p. 
tammik. 151 §. — 4) S;n 19 p. helmik. 339 §. — 5 ) S:n 13 p. huhtik. 605 §. — 6 ) S:n 23 p. 
maalisk. 517 



198 

Sittemmin kamari päätti *), että talouskurssit pantaisiin toimeen myös-
kin n. s. Suvilahden kasarmissa. 3,500 markaksi arvioidut kustannukset suo-
ritettaisiin niillä varoilla, jotka valtio oli myöntänyt kamarin käytettäviksi 
työttömyyden lieventämiseksi, ja kurssien johdosta huolehtisivat edellä lue-
tellut henkilöt. 

Naisten työtupain johtokunta oli järjestänyt luudansitomiskursseja, jotka 
olivat aiheuttaneet 7,259: 25 markan tappion. Rahatoimikamari osoitti2) tämän 
rahamäärän työttömyyden varalle talousarvioon merkitystä määrärahasta. 

Naisten työtuvat. Rahatoimikamari päätt i3) , että naisten työtuvissa työs-
kentelevien henkilöiden tuntipalkka korotettaisiin 2 markasta 2: 25 markkaan 
maaliskuun 1 p:stä lukien ja että tämä palkka olisi voimassa niin kauan kuin 
työttömyyttä keväällä jatkui. Tätä päätöstä ei kuitenkaan ollut sovellet-
tava ammattikursseilla käyviin henkilöihin. 

Myöhemmin kamari määräsi4), että niiden naisten, jotka oli sijoitettu 
Kaarlenkadun talossa n:o 11 pidetyille ammattikursseille, tuli saada 2: 25 
markan tuntipalkka. Sama palkka oli suoritettava kaupunkilähetyksen työ-
tuvassa työskenteleville 8 peiteompelijalle. 

Työttömyyskomitean ehdotuksen, että ammattikursseilla työskentele-
ville naisille suoritettaisiin palkkaa 25 markkaa päivältä, rahatoimikamari 
epäsi5). 

Naisten työtupain johtokunta oli anonut, että työtupain toiminta jär-
jestettäisiin uudestaan siten, että vanhat naiset, jotka tekivät työtä maini-
tussa laitoksessa, mutta joiden oli vaikeata tulla toimeen työansioillaan, siir-
rettäisiin köyhäinhoidon huollettaviksi ja että työtupiin otettaisiin ainoastaan 
sellaisia naisia, joiden voitiin edellyttää saavuttavan ammattitaitoa työ-
tuvissa, jolloin nämä siis tavallaan saisivat ammattikoulujen luonteen. Tästä 
uudestaanjärjestelystä olisi seurauksena, että työntekijättärien luku vähenisi, 
työtupa n:o 2 voitaisiin lakkauttaa ja sen huoneisto jät tää vuokraamatta. 
Rahatoimikamari oikeutti6) johtokunnan koetteeksi järjestämään työtupain 
toiminnan edellä esitetyllä tavalla. 

Rahatoimikamari oli kehoit tanut 7) työtupain johtokuntaa harkitsemaan, 
voitaisiinko sopivaa työtä järjestää vajaakykyisille ja ammattitaidottomille nai-
sille, sekä lähettämään kamarille ohjelman ja kustannusarvion tällaista toimin-
taa varten. Tämän johdosta antamassaan mietinnössä johtokunta huomautti, 
että tilapäistä ansiotyötä tosin voitaisiin järjestää muutamille harvoille ammat-
titaidottomille työttömille naisille, mutta että tämä toimenpide tuskin mai-
nittavasti vähentäisi kaupungissa vallitsevaa työttömyyttä ja että se, kuten 
kokemus oli osoittanut, tuottaisi kunnalle tappiota. Johtokunta oli puolestaan 
sitä mieltä, että ammattiopetuksen saaminen olisi työttömille naisille suurim-
maksi hyödyksi, ja ehdotti sen vuoksi, että enintään 100 henkilölle järjestet-
täisiin ammattikursseja, joille ensin otettaisiin vähemmän henkilöitä ja myö-
hemmin työttömyyden lisääntyessä useampia. Kurssien aiheuttamat kus-
tannukset johtokunta arvioi 230,000 markaksi. 

Rahatoimikamari hyväksyi8) tämän ehdotuksen ja jätt i naisten työtupain 
johtokunnan tehtäväksi aloittaa kurssit, milloin se vallitsevan työttömyy-
den kannalta katsottiin sopivimmaksi. Mikäli olosuhteet vaativat, voisivat 
ne alkaa jo joulukuun kuluessa. 

Rkmrin jstn pöytäk. 31 p. maalisk. 3,536 §. —2) Rkmrin pöytäk. 31 p. elok. 1,186 §. 
—3) S:n 2 p. maalisk. 399 § ja 5 p maalisk. 412 §. — 4) S:n 19 p. maalisk. 488 §. —5) S:n 
23 p. huhtik. 655 §. — 6) S:n 15 p. kesäk. 946 §· —7) S;n 9 p, marrask, 1,573 §. —8) S:n 
26 p. marrask. 1,665 §, 
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Kaupunkilähetyksen työtupa. Helsingin kaupunkilähetykselle myönnet-
t i in1) avustusta yhteensä 121,834 markkaa naisten työtuvan ylläpitämiseen 
tammi—toukokuussa. Tästä rahamäärästä oli 65,000 markkaa suoritettava 
työttömyyden varalta talousarvioon merkitystä määrärahasta ja loput valtion 
naisten työttömyyden lieventämiseksi myöntämästä määrärahasta. 

Edellä mainitun työtuvan toiminnan ylläpitämiseksi marraskuun 10p:stä 
vuoden loppuun kamari määräsi2) maksettavaksi edellä mainitusta valtion 
määrärahasta 35,000 markkaa ehdoin, että köyhäinhoidon rekisteritoimistolle 
kuukausittain annettiin tieto työtuvassa työskentelevien naisten ansiotuloista. 

Sosialiministeriön tiedustelun johdosta rahatoimikamari ilmoitti3) kau-
pungin suostuvan n. 3 kuukauden aikana suorittamaan kaupunkilähetyksen 
työtuvalle avustusta enintään 40,000 markkaa ehdoin, että ministeriö puo-
lestaan myönsi samaan tarkoitukseen yhtä suuren rahamäärän. 

Eläkemääräin laskeminen. Rahatoimikamari päätt i4) , että kanslianjoh-
tajan ja sen jälkeen rahatoimikonttorin ennen eläkeasiain esittelyä kamarille 
tuli tarkastaa eläkemäärät sekä että kamarin myöntäessä eläkkeitä asian-
omaisen rahatoimikonttorin virkamiehen tai kanslianjohtajan ollessa virka-
vapaana näiden viranpitäjäin virantoimitukseen palattuaan tuli tarkastaa 
eläkkeet. 

Eläkkeiden ulosmittaus. Rahatoimikamari päät t i 5 ) anoa valtioneuvostolta, 
että kaupungin maksamat eläkkeet julistettaisiin sellaiseksi omaisuudeksi, jota 
ei saanut velasta ulosmitata. 

Eläkemäärän takaisinsuorittaminen. Rahatoimikonttori oli ilmoittanut, 
että eräiden ent. kansakoulunopettajattarien viimekuluneen ja kuluvan vuo-
den eläkemääristä oli vähennetty heille tuleva valtion eläke 6,000 markan 
määräisenä, vaikka mainittu eläke oli 8,000 markkaa, ja rahatoimikamari 
päät t i 6) sen johdosta, että kuukausittain 277:77 markkaa vähennettäisiin 
asianomaisten kunnan eläkkeistä, kunnes liikaa saatu määrä oli palautettu. 

Muutettu eläke. Sittenkuin tarkastuslaskussa oli todettu, että ruotsin-
kielisten kansakoulujen opettajalle M. Thorsille vuonna 1925 oli myönnet ty 7) 
liian suuri eläkemäärä, kamari päät t i8) , että puheena oleva eläke lokakuun 
1 p:stä lukien vähennettäisiin 1,526 markkaan, voimassa oleva valtion eläke 
siitä vähennettynä, sekä että asianomaiselle annettaisiin uusi eläkekirja. 

Myönnettyjä eläkkeitä. Rahatoimikamari myönsi voimassa olevien eläke-
ohjesääntöjen määräysten mukaisesti seuraaville viranpitäjille ja työnteki-
jöille elinkautiseläkkeitä seuraavat kuukausimäärät VI palkka-asteikkoa sovel-
lettaessa: 

ent. kaupunginviskaalille E. A. Mestertonille 2,350 markkaa syyskuun 
1 p:stä lukien 9); 

kaupunginpalvelija A. A. Bymanille 1,208 markkaa huhtikuun 1 p:stä 
lukien io); 

rahatoimikonttorin konttorikirjurille H. Rikbergille 1,208 markkaa huhti-
kuun 1 p:stä lukien11); 

rahatoimikonttorin ylimääräiselle apulaiselle H. Wärnhjelmille 1,033 
markkaa huhtikuun 1 p:stä lukien11); 

Rkmrin pöytäk. 8 p. tammik. 6 §, 29 p. tammik. 152 §, 19 p. maalisk. 488 §, 13 p. 
huhtik. 606 § ja 18 p. toukok. 787 §. —2) S:n 9 p. marrask. 1,573 § ja 3 p. jouluk. 1,714 §. — 
3) S:n 21 p. jouluk. 1,823 §. —4) S:n 12 p. lokak. 1,406 §. — 5 ) S:n 3 p. jouluk. 1,712 §. — 
6) S:n 13 p. huhtik. 599 §. — 7) Ks. v:n 1925 kert. s. 236. — 8 ) Rkmrin pöytäk. 12 p. lokak. 
1,406 §. — 9) S:n 15 p. lokak. 1,419 §. — l 0) S:n 9 p. maalisk. 433 — «) S;n 6 p. huhtik. 
561 §. 
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rahatoimikonttorin ylimääräiselle apulaiselle A. Wärnhjelmille 792 mark-
kaa huhtikuun 1 p:stä lukien1); 

kunnalliselle ammattienylitarkastajalle A. Hellstenille 1,018 markkaa 
marraskuun 1 p:stä lukien2); 

kunnalliselle ammattientarkastajalle I. Grönbergille 999 markkaa syys-
kuun 1 p:stä lukien 3); 

Marian sairaalan sairaanhoitajattarelle J. C. Bergströmille 1,042 markkaa 
lukien tammikuun 1 p:stä 1927 4); 

Marian sairaalan vahtimestarille H. E. Lindgrenille 961 markkaa huhti-
kuun 1 p:stä lukien 5); 

Kivelän sairaalan osastonhoitajattarelle E. E. Lindholmille 1,042 markkaa 
syyskuun 1 pistä lukien 6); 

Nikkilän sairaalan sairaanhoitajattarelle A. E. Nygrenille 961 markkaa 
lokakuun 1 p:stä lukien7); 

Bengtsärin koulukodin lämmittäjälle A. Sandinille 604 markkaa touko-
kuun 1 p:stä lukien 8); 

Sjötorpin koulukodin ent. johtajattarelle E Antinille 1,116 markkaa, 
siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, syyskuun 1 p:stä lukien 9); 

Yanjoen koulukodin opettajattarelle L. Raippalinnalle 763 markkaa 
elokuun 1 p:stä lukien 10); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle O. Rosenqvistille 1,526 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, tammikuun 1 p:stä 
lukien n ) ; 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle O. M. Mobergille 1,667 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, tammikuun 1 p:stä 
lukien12); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle S. K. Strengille 1,427 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 p:stä 
lukien 13); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle M. M. Öhrbomille" 1,427 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 p:stä 
lukien 14); 

suomenkielisten kansakoulujen^ laulunopettajalle K. A. Bäckmanille 
1,170 markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 
1 pistä lukien15); 

ruotsinkielisten kansakoulujen lääkärille R. Sieversille 1,618 markkaa 
lukien tammikuun 1 pistä 1927 

ruotsinkielisten kansakoulujen veistonopettajalle I. Wihlmanille 1,526 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 pistä 
lukien 17); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajalle J. B. Björkmanille 1,476 mark-
kaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, marraskuun 1 pistä 
lukien 18); 

Rkmrin pöyiäk. 6 p. huhtik. 561 §· —2) S:n 5 p. lokak. 1,364 §. —3) Sai 6 p. 
heinäk. 1,048 §. —4) Sai 16 p. marrask. 1,613 §. —5) Sai 23 p. maalisk. 512 §. —6) Sai 3 p. 
elok. 1,113 §. — "') S:n 21 p. syysk. 1,282 §. — 8 ) Sai 9 p. maalisk. 427 § ja 27 p. huhtik. 672 §. 
— 9) Sai 14 p. syysk. 1,257 §. —10) S:n 25 p. toukok. 815 §. — l l ) Sai 23 p. helmik. 353 §. — 
12) S:n 23 p. helmik. 352 §. —13) Sai 14 p. toukok. 748 §. —14) Sai 14 p. toukok. 749 §. — 
15) S:n 31 p. elok. 1,181 §. —16) S;n 16 p. marrask. 1,614 §. —-l7) Sm 25 p. toukok. 813 §. — 
ls) Sai 26 p. lokak. 1,497 §. 
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ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle O. Wegeliukselle 999 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, huhtikuun 1 p:stä 
lukien1); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle E. Granholmille 1,208 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 prstä 
lukien 2); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle H. Thormanille 904 mark-
kaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 p:stä lukien3); 

ruotsinkielisten kansakoulujen veistonopettajan apulaiselle J. F. Storille 
695 markkaa syyskuun 1 prstä lukien 4); 

valmistavan poikain, ammattikoulun johtajalle A. T. Federleylle 1,468 
markkaa lukien helmikuun 1 prstä 19275); 

alemman käsityöläiskoulun ent. opettajattarelle I. Törnwallille 260 mark-
kaa lukien lokakuun 1 prstä 19256); 

Marian turvakodin ent. johtajattarelle B. Hannenille 1,203 markkaa 
syyskuun 1 prstä lukien7); 

kaupunginorkesterin viulutaiteilijalle G. Mariani-Ceratille 1,085 markkaa 
marraskuun 1 prstä lukien8); 

vesijohtolaitoksen konemestarille A. E. Sundbergille 1,306 markkaa 
helmikuun 1 prstä lukien 9); 

kaasulaitoksen varastonhoitajalle F. J . Fredille 1,045 markkaa maaliskuun 
1 prstä lukien10); 

kaasulaitoksen työntekijälle I. S. Isomäelle 747 markkaa helmikuun 
1 prstä lukien11); 

parmaaja A. Immelinille 341 markkaa tammikuun 1 prstä lukien12); 
vesijohtolaitoksen putkenlaskijalle K. Iisakinpojalle 926 markkaa maa-

liskuun 1 prstä lukien13); 
rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle E. Tähtiselle 807 markkaa 

maaliskuun 19 prstä lukien 14); 
rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. Luomalle 426 markkaa 

huhtikuun 1 prstä lukien 15); 
rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle A. Areniukselle 764 mark-

kaa helmikuun 1 prstä lukien16); 
rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle J . E. Wassmanille 300 mark-

kaa kesäkuun 1 prstä lukien17); 
rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle J . V. Puhtilalle 462 markkaa 

kesäkuun 1 prstä lukien18); 
rakennuskont+orin katuosaston työntekijälle R. Gustafssonille 393 mark-

kaa lokakuun 1 prstä lukien19); 
rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle E. Mäkiselle 456 markkaa 

lokakuun 1 prstä lukien20); 
rakennuskonttorin huonerakennusosaston työntekijälle J. V. Laakkoselle 

359 markkaa heinäkuun 1 prstä lukien 21); sekä 

Rkmrin pöytäk. 6 p. huhtik. 562 §. — 2) S:n 5*p. lokak. 1,365 §. — 3) S:n 12 p. lokak. 
1,411 §. — 4) S:n 9 p. marrask. 1,549 §. — 5) S:n 30 p. marrask. 1,687 §. — 6 ) S:n 22 p. 
kesäk. 982 §. — 7) S:n 3 p. elok. 1,109 §. —8) S:n 23 p. marrask. 1,658 §. — S:n 16 p. 
helmik. 221 §. —10) S:n 16 p. maalisk. 478 §. — n ) S:n 16 p. helmik. 220 §. —12) S:n 16 p. 
helmik. 219 §. — 13) S:n 13 p. huhtik. 596 §. — 14) S:n 4 p. toukok. 705 §. — l 5 ) S:n 14 p. 
toukok. 750 §. —16) S:n 16 p. helmik. 222 §. — 17) S:n 18 p. toukok. 782 §. — 18) S:n 25 
p. toukok. 812 §. — 19) S:n 9 p. marrask. 1,550 §. — 2W) S:n 9 p. marrask. 1,551 §. —21) S:n 
5 p. lokak. 1,366 §. 

Kunnall. kert. 1926. 27 
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rakennuskonttorin huonerakennusosaston työntekijättärelle A. K. Borgille 
381 markkaa elokuun 1 p:stä lukien1). 

Kertakaikkista avustusta myönnettiin seuraaville henkilöille alla mainitut 
määrät suoritettavaksi rahatoimikamarin käyttövaroista: 

asuntotarkastaja K. Holmgrenin leskelle 5,000 markkaa 2); 
kaupunginorkesterin ent. soittotaiteilijan A. Parantaisen leskelle 2,000 

markkaa 3); 
rakennuskonttorin koneenkäyttäjän V. Koskisen leskelle 2,349 markkaa, 

mikä määrä hänen miesvainajallaan olisi ollut oikeus saada eläkkeenä ennen 
kuolemaansa 4); sekä 

rakennuskonttorin puisto-osaston työntekijän K. E. Rosenströmin les-
kelle 800 markkaa5) . 

Kuolinpesän oikeus palkan nostamiseen. Toukokuun 14 p:nä kuollut van-
hempi oikeusneuvosmies I. Bläfield oli nostanut koko toukokuun palkkansa, 
mutta rahatoimikamari päätti 6), ettei toukokuun 15—31 p:n osalle tulevaa 
palkan osaa perittäisi takaisin hänen kuolinpesältään. 

Pasilan ja Käpylän ent. aluelääkärin H. Holmströmin kuoltua elokuun 
23 p:nä nostettuaan kuitenkin koko elokuun palkkansa rahatoimikamari 
vapaut t i 7 ) hänen kuolinpesänsä velvollisuudesta maksaa takaisin sitä palkan 
osaa, joka tuli mainitun päivän ja elokuun lopun välisen ajan osalle, sekä osoitti 
viran hoidattamiseksi mainittuna aikana käyttövaroistaan rahamäärän, joka 
vastasi virkaan liittyvää pohjapalkkaa. 

Terveydellisten tutkimusten laboratoorin vahtimestarin A. Grundströmin 
kuoltua huhtikuun 14 p:nä oikeutettiin 8) kuolinpesä nostamaan koko hänen 
huhtikuun palkkansa. 

Lokakuun 13 p:nä kuolleen kaupunginorkesterin soittotaiteilijan K. Schi-
munekin leski oikeutettiin9) nostamaan miesvainajansa koko lokakuun palkka. 

Metsänvartija A. L·. Nyholmin kuoltua oikeutettiin10) hänen kuolinpesänsä 
nostamaan koko hänen marraskuun palkkansa. 

Hautausavustukset. Hautausavustukseksi oli kamarin käyttövaroista 
suoritettava: 

Marian sairaalan vahtimestarin H. E. Lindgren-vainajan leskelle 1,700 
markkaa u ) ; 

Marian sairaalan lämmittäjän J. Poutas-vainajan oikeudenomistajille 1,500 
markkaa12); 

parmaaja G. M. Idström-vainajan oikeudenomistajille 1,500 markkaa13); 
metsänvartija A. L. Nyholm-vainajan oikeudenomistajille 1,500 markkaa14); 
kirvesmies A. Johansson-Näcksund-vainajan leskelle 1,500 markkaa 15); 
puhtaanapitolaitoksen työntekijän A. Savela-vainajan oikeudenomista-

jille 1,500 markkaa1 6); 
puhtaanapitolaitoksen työntekijättären I. M. Stammin oikeudenomista-

jille 1,500 markkaa1 7); 
yövartija R. Liljeblom-vainajan leskelle 1,500 markkaa 18); 
hallirenki O. L. Grönberg-vainajan oikeudenomistajille 1,000 markkaa1 9). 

x) Rkmrin pöytäk. 5 p. lokak. 1,367 §. —2) S:n 30 p. marrask. 1,695 §. — 3) S:n 5 p. 
lokak. 1,358 §. — 4) S:n 26 p. helmik. 371 §. —5) S:n 2 p. helmik. 159 §. —6) S:n 3 p. 
kesäk. 877 §. —7) S:n 12 p. lokak. 1,409 §. —8) S:n 20 p. huhtik. 637 §. — 9) S:n 2 p. 
marrask. 1,526 §. —10) S:n 21 p. jouluk. 1,835 §. —- n ) S:n 3 p. elok. 1,114 §. —12) S:n 9 p. 
marrask. 1,569 §. —13) S:n 12 p. tammik. 46 §. — 14) S:n 23 p. marrask. 1,654 §. —15) S:n 19 
p. helmik. 331 §. — l 6 ) S:n 6 p. huhtik. 565 §. — 17) S:n 13 p. huhtik. 602 §. —18) S:n 16 p. 
helmik. 226 §. —19) S:n 21 p. syysk. 1,292 §. 
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Sairausavusiukset. Rahatoimikamarin käyttövaroista myönnettiin sai-
rausavustukseksi Kotikallion lastentarhan keittäjättärelle 1,000 markkaa1), 
kansanlastentarhain palvelijattarelle H. Torniaiselle 800 markkaa 2) ja Seura-
saaren ajomiehelle J . A. Mäelle 500 markkaa3). 

Hemgärdin lastentarhan palvelijatar A. Hyvärinen sai4) sairausavustuk-
seksi 500 markkaa talousarvion määrärahasta Sairauden aikaiset viransijaiset. 

Lepokodille myönnetty avustus. Helsingin sairaanhoitajataryhdistykselle 
myönnettiin5) kamarin käyttövaroista 4,000 markan avustus sen ylläpitämää 
lepokotia varten. 

Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle myönnetty avustus. Yhdistyksen 
Svenska kristliga föreningen av unga män i Helsingfors anomukseen myön-
tyen rahatoimikamari myönsi6) 5,000 markkaa leikki- ja urheilukentän sekä 
pienehkön puutarhan aikaansaamiseksi yhdistyksen poikasiirtolan hallussa 
olevalle Villingin alueelle. 

Poliklinikan avustaminen. Kallion lastenpoliklinikalle myönnetti in7) 
2,450 markan suuruinen avustus lisääntyneiden vuokrakustannusten peittä-
miseksi. Rahamäärä oli suoritettava talousarvion määrärahasta Arvaamatto-
mat vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Koulumatkailutoimisto oli ilmoittanut, että Helsinkiin kesän kuluessa 
tulisi vierailemaan lukuisia Ruotsin koulujen oppilasretkikuntia sekä anonut, 
että rahatoimikamari myöntäisi toimistolle kunnan varoista määrärahan, 
jotta se voisi osoittaa vieraanvaraisuutta ruotsalaisille lapsille. Toimiston esi-
tykseen myöntyen kamari osoitti8) käyttövaroistaan tähän tarkoitukseen 
3,000 markkaa ehdoin, että toimisto antoi tilityksen varain käyttämisestä. 

Teatterien avustaminen. Rahatoimikamari hyväksyi9) Sörnäisten työ-
väen näyttämön antaman tilityksen teatterille vuodeksi 1925 myönnetyn kun-
nan apurahan käyttämisestä. 

Voimistelun, leikin ja urheilun edistämismäärärahat. Vuoden menosään-
töön merkityt määrärahat, 40,000 markkaa voimisteluseurain toiminnan tuke-
miseksi ja 20,000 markkaa leikin ja urheilun edistämiseksi lasten keskuu-
dessa, jaettiin 10) seuraavien järjestöjen kesken: 

Helsingin työväen naisvoimistelijoille Smk. 4,000 
Suomalaiselle naisvoimisteluseuralle » 3,500 
Työväen voimistelijoille » 4,500 
Voimistelu- ja urheiluseura Visalle » 2,000 

» » » Jyrylle » 5,000 
» » » Katajaisille » 2,000 

Helsingin naisvoimistelijoille » 4,000 
Voimistelu- ja urheiluseura Innolle » 1,000 

» » » Kullervolle » 2,000 
Käpylän urheilijoille » 500 
Naisvoimisteluseura Säkenille » 4,000 
Käpylän kisailijoille » 500 
Helsingin voimistelijoille » 6,000 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle » 1,000 

Yhteensä Smk. 40,000 
Rkmrin pöytäk. 26 p. lokak. 1,492 §. —2) S:n 30 p. marrask. 1,699 §. —3) S:n 8 p. 

kesäk. 902 §. — 4) S:n 18 p. toukok. 785 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 508 §. —6) S:n 16 p. hel-
mik. 22& § ja 4 p. toukok. 704 §. — 7) S:n 3 p. kesäk. 880 §. — 8) S:n 15 p. kesäk. 936 §. — 
9) S:n 23 p. helmik. 360 §. — l 0 ) S:n 12 p. maalisk. 444 ja 445 §§. 
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Suomalaiselle partiotyttöjärjestölle Hespartolle Smk. 500 
Voimistelu-ja urheiluseura Visalle » 1,000 
Urheiluseuralle Kamraterna » 2,000 
Työväen urheiluliiton Helsingin piirille . . » 1,000 
Suomen naisten liikuntakasvatusliiton Helsingin piirille » 1,000 
Voimistelu- ja urheiluseura Jyrylle » 2,000 
Helsingin kisaveikoille » 2,000 
Voimistelu- ja urheiluseura Toiveelle » 500 
Yhdistykselle Förbundet för fysisk fostran för Finlands kvinnor » 2,000 
Voimistelu- ja urheiluseura Innolle » 500 

» » » Kullervolle » 2,000 
Käpylän urheilijoille » 1,000 
Käpylän kisailijoille » 500 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle » 2,000 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle » 1,000 
Vallilan työväenasuntojen emännöitsijälle » 1,000 

Yhteensä Smk. 20,000 

Luislinratain avustaminen. Talousarvioon luistinratain avustamiseksi 
myönnetyn määrärahan rahatoimikamari päät t i 1) jakaa seuraavalla tavalla 
alla mainittujen ratain kesken: Suomalaiselle luistinradalle 14,079 markkaa, 
Helsingfors skridskoklubbille 7,627 markkaa, Työväen luistinradalle 8,790 
markkaa, Urheiluseura Spartalle 5,303 markkaa sekä Pallokenttä-osakeyhtiölle 
4,201 markkaa. 

Urheilulautakunta oikeutettiin2) jo ennen syyslukukauden päättymistä 
jakamaan koulujen oppilaille kaupungin luistinratojen alennuslippuja 24,000 
markan arvosta, mikä määrä aikanaan suoritettaisiin vuoden 1927 talous-
arvioon luistinratain avustamiseksi merkittävästä määrärahasta. 

Avustuksen myöntäminen tilastollista julkaisua varten. Rahatoimikamari 
päätti 3) myöntää Haagin kansainväliselle tilastoinstituutille 60 floriinia avus-
tukseksi erään maailman suurkaupunkeja koskevan tilastollisen hakemisto-
teoksen painatuskustannusten suorittamiseen. Korvaukseksi kaupungin tuli 
saada 5 kappaletta puheena olevaa julkaisua. 

Lahjoitusrahastot. Rahatoimenjohtajalle annetti in4) tehtäväksi ehdot-
taa, mitä periaatteita oli noudatettava sijoitettaessa lahjoitusrahastojen 
varoja, jotta niiden tuotto tulisi mahdollisimman suureksi. 

Rahatoimenjohtajan ehdotuksesta kamari sittemmin päätt i5) , ettei 
kaupungille lahjoitettuja varoja annettaisi lainaksi takausta vastaan, vaan 
että rahastojen pääoma kuten aikaisemminkin pääasiassa annettaisiin lainaksi 
kiinnitystä vastaan kaupunkikiinteistöihin ja mikäli mahdollista suurina lai-
noina ja mahdollisimman suurta korkoa vastaan. Kamarin tuli nämä yleiset 
periaatteet huomioon ottaen kussakin erikoistapauksessa tehdä päätöksensä 
ja tällöin tarkoin katsoa, että#sijoitus oli varma. Erinäisten kaupungin viran-
pitäjäin ennen edellä mainitun päätöksen tekoa tekemiin laina-anomuksiin oli 
sovellettava aikaisemmin voimassa olleita lainaehtoja. 

Koska rahatoimikamari piti sopimattomana, että kaupungin lahjoitus-
rahastoista myönnetystä lainoista maksetut korkomäärät vaihtelivat hyvin 
tuntuvasti — 5% %:sta 10 %:iin — kamari antoi6) rahatoimikonttorille teh-

Rkmrin pöytäk. 15 p. kesäk. 960 §. —2) S:n 3 p. jouluk. 1,726 §. —3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 2 p. kesäk. 4,212 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 8 p. tammik. 34 §. — 5) S:n 19 p. tammik. 
74 §. — 6) S:n 14 p. syysk. 1,250 §. 
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tavaksi laatia ehdotuksen mainittujen lainaili korkomääräin yhdenmukaista-
miseksi sekä päätti kehoittaa konttoria liittämään ehdotukseensa luettelon 
kaikista puheena olevasta rahastosta myönnetyistä lainoista sekä lainansaa-
jaa, lainamäärää, lainan luonnetta, annettua vakuutta sekä lainan antamis-
päivää koskevia tietoja. 

Lahjoitusrahasto]'en korkovaroin käyttö. Rahatoimikamari oikeutti1) am-
mattiopetuslaitosten johtokunnan jakamaan entisille alemmille käsityöläis-
kouluille aiotut R. Heimbergerin stipendirahaston vuoden 1925 korot seuraa-
valla tavalla: yleisen ammattilaiskoulun oppilaille 3,300 markkaa, valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun oppilaille 550 markkaa, valmistavan poikain ammatti-
koulun oppilaille 550 markkaa, taideteollisuuskeskuskoulun ammattiluokkain 
oppilaille 550 markkaa sekä kirjapainokoulun oppilaille 350 markkaa. 

Rahatoimikonttorin ilmoitettua, että K. H. Renlundin stipendirahaston 
käytettävinä olevat korkovarat nousivat 2,605: 42 markkaan, rahatoimikamari 
päät t i 2 ) antaa mainituista varoista 510 markkaa työväenopiston suomen-
kieliselle ja 130 markkaa sen ruotsinkieliselle osastolle, 1,250 markkaa taide-
teollisuuskeskuskoululle ja 700 markkaa yleiselle ammattilaiskoululle. 

Rahatoimikamari päätti3) , että Alma Uhlenin avustusrahaston vuoden 
1924 korkovarat, 48,047: 74 markkaa, lisättäisiin pääomaan. Vuoden 1925 
korkovaroista jaettiin yhteensä 41,000 markkaa naispuolisille konttoristeille 
ja kauppa-apulaisille, kun taas loput, 8,151: 02 markkaa, lisättiin pääomaan. 

C. F. Ekholmin stipendirahaston vuosien 1924 ja 1925 korkovaroista 
päätettiin 4) jakaa 4 1,750 markan suuruista stipendiä, mikä sanomalehdissä 
julkaistavalla kuulutuksella oli saatettava halukkaiden hakijain tietoon. 

Rahatoimikamari päätt i5) , että Rafael Ahlströmin rahastojen käytettä-
vinä olevista korkovaroista 2,767: 03 markkaa lisättäisiin pääomaan, 84,000 
markkaa jaettaisiin soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi, 84,000 
markkaa annettaisiin Suomen taideyhdistyksen palkinto- ja ostolautakun-
nalle, 42,000 markkaa Suomen kirjailijaliitolle ja 42,000 markkaa yhdistykselle 
Finlands svenska författarförening. Molemmat kirjailijaliitot lähet t ivät6) 
sittemmin selonteon käytettävikseen annettujen rahamääräin käyttämisestä. 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston käytettävissä olevista 
korkovaroista rahatoimikamari antoi7) seuraaville henkilöille 100 markkaa 
itsekullekin: A. Aholalle, K. Andersson-Andholmille, M. J . Eklundille, W. Eng-
strömille, A. W. Johanssonille, M. Koistiselle, J . Mäelle ja J . Nemlanderille. 

O. V. Nummelinin jälkisäädös. Korkeimman oikeuden vahvistettua Turun 
hovioikeuden päätöksen Helsingin kaupungin ja ent. kansakoulunopettajatta-
a n O. V. Nummelinin oikeudenomistajain välisessä, neiti Nummelinin jälki-
säädöksen laillisuutta koskevassa oikeusjutussa8) rahatoimikamari päät t i 9 ) 
ainoastaan osoittaa tarverahamäärärahastaan 600 markkaa, mikä määrä 
kaupunki oli tuomittu suorittamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen 
korvaamiseksi. 

Matka-apurahat. Menosääntöön matka-apurahain myöntämiseksi kau-
pungin viranpitäjille merkitystä määrärahasta rahatoimikamari päät t i 1 0 ) 
antaa seuraavat määrät alla mainituille henkilöille: 
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ja 23 p. helmik. 355 §. — 7) S:n 16 p. marrask.. 1,615 §. — 8) Ks. v:n 1923 kert. s. 242. — 
9) Rkmrin pöytäk. 16 p. huhtik. 624 §. —10) S:n 19 p. tammik. 86 §, 30 p. maalisk. 530 §, 13 p. 
huhtik. 601 §, 20 p. huhtik. 641 §, 27 p. huhtik. 674, 675 ja 677 §§ sekä 21 p. syysk. 1,286 §. 



212 
II. ° Rahatoimikamari. 

tilastokonttorin johtajalle O. Bruunille 3,000 markkaa; siirtolapuutarhani 
neuvpjalle E. Kochille 2,000 markkaa; ensimmäiselle palomestarille W. Berg-
strömille 10,000 markkaa; ammattientarkastaja E. Heikkiselle 8,000 markkaa; 
Marian sairaalan kotihoitajattarelle E. Gustafssonille 3,000 markkaa; kulku-
tautisairaalan taloudenhoitajattarelle L. Fredrikssonille 7,000 markkaa; 
sairaanhoitajatarkoulun ja -kodin johtajattarelle K. Neumanille 12,000 mark-
kaa; Kivelän sairaalan ylihoitajattarelle T. Nylundille 6,000 markkaa; köy-
häinhoitolautakunnan sihteerille W. A. Eloniemelle 6,500 markkaa; suomen-
kielisten kansakoulujen jatkoluokkain veistonopettajalle Y. Lahtiselle 8,000 
markkaa; ruotsinkielisten kansakoulujen luokkaopettajalle A. Janssonille 
2,000 markkaa; ruotsinkielisten kansakoulujen luokkaopettajattarelle K. Saltz-
manille 6,000 markkaa; valmistavan poikain ammattikoulun työnjohtajalle 
W. Honkalinnalle 4,000 markkaa; yleisen ammattilaiskoulun johtajalle L. Blom-
stedtille 3,000 markkaa; kaupunginkirjastonhoitaja U. Thermanille 8,000 
markkaa; kaasumestari K. Lönnqvistille 8,000 markkaa; sähkölaitoksen johto-
tarkastusosaston johtajalle E. Lehtolalle 8,000 markkaa; sähkölaitoksen mitta-
rityöpajan työnjohtajalle J. Törröselle 8,000 markkaa; kaupunginasemakaava-
arkkitehti B. Brunilalle 10,000 markkaa; rakennuskonttorin katu- ja viemäri-
osaston v. t. työpäällikölle R. Granqvistille 15,000 markkaa; sekä puhtaana-
pitohallituksen jäsenelle A. Aallolle 4,000 markkaa. 

Samalla kamari määräsi, että edellä mainitut apurahat eivät sinänsä 
oikeuttaneet virkavapauteen opintomatkan ajaksi, vaan että apurahansaajain 
itsensä tuli sitä anoa säädetyssä järjestyksessä, minkä ohessa heidät velvoi-
tettiin ennen vuoden loppua antamaan rahatoimikamarille ja asianomaisille 
lautakunnille matkakertomuksen sa. 

Rahatoimikamarin käyttövaroista m y ö n n e t t i i n s i t ä p a i t s i professori 
O. von Hellensille 7,000 markan suuruinen stipendi sekä opettaja J. Hopea-
koskelle 1,500 markan suuruinen avustus Tanskaan lastensuojelutoiminnan 
tutkimiseksi tehtävää matkaa varten. 

Rahatoimikamarin sihteerille K. Hård af Segerstadille, joka Ruotsiin 
tekemällään matkalla oli suorittanut eräitä töitä kaupunkia varten, myönnet-
tiin2) tästä korvaukseksi 1,319 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun opettajattarille K. Tudeerille ja 
H. Rikalalle myönnettiin3) rahatoimikamarin käyttövaroista yhteensä 4,950 
markan suuruinen avustus opintomatkan tekemiseksi, jolloin mainitut opet-
ta jat taret olivat velvolliset itse palkkaamaan tarvi t tavat sijaiset. 

Kivelän sairaalan uutta keittiörakennusta varten myönnetystä määrä-
rahasta annettiin 4) arkkitehti Y. Lagerbladille 7,000 markan suuruinen matka-
apuraha. 

Sen johdosta, että kaupungin teknillisten laitosten hallitus oli käyttö-
varoistaan myöntänyt eräille alaisilleen viranpitäjille matka-apurahoja ja 
tämä menettely oli antanut revisionikonttorille muistutuksen aiheen, raha-
toimikamari päät t i5) ainoastaan huomauttaa hallitukselle, että sen jälkeen 
kuin erityinen matkastipendimääräraha oli otettu talousarvioon, hallituksella 
ei enää ollut oikeutta myöntää opintomatka-apurahoja. 

Lomakkeiden painatusta varten myönnetty määräraha. Toisen kaupungin-
voudin konttorille myönnettiin 6) kamarin käyttövaroista 200 markkaa lomak-
keiden painattamista varten. 

Rkmrin pöytäk. 30 p. maalisk. 532 § ja 20 p. huhtik. 634 §. —2) S:n 16 p. maalisk. 
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6) S:n 25 p. toukok. 818 §. 
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Rahatoimikamarin vuoden 1925 larverahamäärärahaa oli ylitetty 11,684: 78 
markkaa, ja kamari päätt i1) peittää tämän vajauksen osoittamalla vastaavan 
määrärahan mainitun vuoden käyttövaroistaan. 

Määrärahan ylittäminen. Rahatoimikamari oikeutti2) rahatoimikont-
torin ylittämään siivousmäärärahaansa 3,062 markkaa. 

Satamahallitukselle myönnetty lisämääräraha. Rahatoimikamari osoitti3) 
käyttövaroistaan 5,000 markan suuruisen lisämäärärahan satamahallituksen 
arvaamattomien tarpeiden määrärahaan. 

Määrärahan myöntäminen nimikilpiä varten. Rahatoimikamari myönsi4) 
käyttövaroistaan satamahallitukselle 975 markkaa sen alaisten laitosten nimi-
kilpien uudistamiseksi kieliasetuksen säännösten mukaisesti. 

Uusien ilmoituskilpien hankkiminen tullikamarin huoneistoon. Makasiinin-
rannan tavaramakasiinissa sijaitsevan tullihaaraosaston huoneiston laajenta-
mismäärärahasta osoitettiin5) 8,180 markkaa uusien ilmoituskilpien hankki-
miseksi tähän huoneistoon. 

Tilastokonttorille myönnetty lisämääräraha. Rahatoimikamari osoitti6) 
käyttövaroistaan 2,500 markkaa lisäykseksi tilastokonttorin tarverahamäärä-
rahaan. 

Sosialilautakunnalle myönnetty lisämääräraha. Sosialilautakunnalle myön-
nettiin 7) kamarin käyttövaroista 1,500 markan lisäys sen tarverahamäärä-
rahaan. 

Määrärahan myöntäminen teknillisen kirjallisuuden ostoon. Rahatoimi-
kamari myönsi8) käyttövaroistaan rakennustarkastuskonttorille enintään 
2,500 markan suuruisen määrärahan teknillisen kirjallisuuden ostamiseksi. 

Urheilulautakunnan määrärahoin ylittäminen. Vuoden 1925 käyttövarois-
taan rahatoimikamari myönsi9) urheilulautakunnalle 569: 55 markan lisä-
yksen sen mainitun vuoden tarverahamäärärahaan. 

Lisämäärärahoin myöntäminen palolaitokselle. Rahatoimikamari osoitti10) 
arvaamattomien vuokraili määrärahasta 3,000 markan suuruisen lisäyksen 
palolaitoksen vuokramäärärahaan sekä käyttövaroistaan 12,000 markan 
lisäyksen rehumäärärahaan ja 5,000 markan lisäyksen valaistusmäärärahaan. 

Palohälyytyskilvet. Rahatoimikamari määräsi11) suoritettavaksi käyttö-
varoistaan 9,248 markkaa filosofianmaisteri E. Lindqvistin mainostoimistolle 
sen kaupungin taloihin asettamista palohälyytyskilvistä. 

Vuokrat. Vuoden 1925 arvaamattomain vuokrain ja vuokrankorotus-
ten määrärahasta kamari osoitti12) 30,000 markkaa Hermannin poliisivartio-
konttorin huoneiston vuokran suorittamiseksi 450, sekä markkaa kaupungin-
kirjaston ja 26,250 markkaa valmistavan tyttöjen ammattikoulun vuokrain 
korotuksia varten. 

Kuluvan vuoden vastaavasta määrärahasta myönnettiin 1,155 markkaa 
lisäykseksi Käpylän aluelääkärin virkahuoneiston vuokramäärärahaan13), 
3,550 markkaa lisäykseksi keuhkotautisten tiedonantotoimiston ja poliklinikan 
vuokramäärärahaan 14) sekä 3,528 markkaa lisäykseksi kunnallisen hammas-
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poliklinikan1) ja 4,500 markkaa ruotsinkielisten kansakoulujen vuokramäärä-
rahaan2). 

Rahatoimikamari myöntyi3) siihen, että "Alku-nimisen lastentarhan 
vuokramäärärahaa sai ylittää 3,500 markkaa, mikä ylitys aiheutui siitä, että 
lastentarha oli muutettu entisestä, Kristiinankadun varrella olevasta huoneis-
tostaan Käpylään. 

Rakennustarkastuskonttori. Rakennustarkastuskonttorin uuden huoneis-
ton valaistuskustannuksia varten rahatoimikamari osoitti4) käyttövaroistaan 
500 markkaa. 

Vedenkulutus. Koska satamaliikennekonttorin vuoden 1925 vedenkulutus-
määräraha oli osoittautunut riittämättömäksi, rahatoimikamari myönsi5) 
konttorille 9,271: 75 markan lisämäärärahan mainitun vuoden talousarvion 
Sekalaisten menojen pääluokkaan kamarin käytettäväksi tämänkaltaisiin tar-
koituksiin merkitystä määrärahasta. Samasta määrärahasta kamari myönsi 6) 
19,962: 74 markan lisäyksen kauppahallien vuoden 1925 vedenkulutusmäärä-
rahaan. 

Vuoden talousarvioon rahatoimikamarin käytettäväksi merkitystä veden-
kulutusmäärärahasta kamari osoitti terveydellisten tutkimusten laboratoorin 
vedenkulutusta varten 1,500 markkaa 7), Marian sairaalan, kulkutautisairaalan 
ja Kivelän sairaalan vedenkulutusta varten yhteensä 64,000 markkaa8) , poliisi-
laitoksen huoneistojen vedenkulutusta varten 3,000 markkaa 9), kaupungin 
kiinteistöjen vedenkulutusta varten 31,000 markkaa 9) , kunnan työväen-
asuntojen vedenkulutusta varten 37,000 markkaa 10), istutusten ja kasvihuo-
neiden vedenkulutusta varten 15,000 markkaa1 1) ja kauppahallien veden-
kulutusta varten 40,000 markkaa12). 

Sairaalahallituksen määrärahoin ylittäminen. Kaupungin sairaalain halli-
tus oikeutettiin13) ylittämään eräitä määrärahoja yhteensä 443,320 markkaa. 

Lämminvesilaite. Rahatoimikamari myönsi14) käyttövaroistaan 3,256 
markkaa Junker-lämminvesilaitteen hankkimiseksi kulkutautisairaalan yli-
lääkärin asuntoon. 

Määrärahoin myöntäminen muuttoa varten. Köyhäinhoitolautakunnalle 
myönnettiin15) rahatoimikamarin käyttövaroista 3,000 markan suuruinen 
määräraha sen kanslian muuttamiseksi Erottajankadun talosta n:o 19 Yrjön-
kadun taloon n:o 1. 

Musiikkilautakunnan kaluston muuttamiseksi Pohj. Esplanaadikadun 
taloon n:o 37 kamari osoitti16) käyttövaroistaan enintään 800 markkaa. 

Määrärahoin siirto. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 17) siirtämään 
eräs 54,000 markan suuruinen Toivoniemen koulukodin navettarakennuksen 
korjausmääräraha vuoteen 1927. 

Määrärahoin myöntäminen kansakouluille. Rahatoimikamari osoitti 
käyttövaroistaan 740 markan lisäyksen suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan vuoden 1925 palkkiomäärärahaan18) sekä 1,000 markkaa hammashar-
jani ostamiseksi mainittujen koulujen varattomille oppilaille19) samoinkuin 
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2,500 markkaa lisäykseksi ruotsinkielisten kansakoulujen raitiotie- y. m. ajo-
maksujen määrärahaan1). 

Itsetoistavat osoitenumerot. Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa 
kehoitettiin2) hankkimaan kouluihin itseloistavia osoitenumerotauluja. 

Koneiden ostaminen valmistavalle poikain ammattikoululle. Rahatoimi-
kamari päätti3) , että valmistavalle poikain ammattikoululle myönnetyn 
50,055 markan suuruisen valtionavun sai käyttää koneiden hankkimiseen 
koulun uuteen työpajaan. 

Kaupungin museolle myönnetty lisämääräraha. Rahatoimikamari osoitti4) 
käyttövaroistaan 170 markkaa lisäykseksi museon vuoden 1925 palkkiomäärä-
rahaan. 

Lisämäärärahan myöntäminen yleisiä töitä varten. Rahatoimikamari 
myönsi Yleiset työt nimiseen pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan 20,000 
markan lisäyksen satamain ja väyläin mittauksia ja pohjatutkimuksia varten 
varattuun määrärahaan5) sekä 60,000 markan lisäyksen rakennuskonttorin 
rantaverhousmäärärahaan 6). 

Määrärahan myöntäminen taimistoa varten. Rahatoimikamari osoitti7) 
puiden istutusmäärärahasta 12,500 markkaa lehtipuutaimien ostamiseksi 
kaupungin puutaimistoon. 

Kaupungin työntekijäin kesälomat ja tapaturmavakuutus. Rahatoimi-
kamari oikeutti 8) kaupungin yleisten töiden hallituksen ylittämään työnteki-
jäin kesälomamäärärahaa 150,000 markkaa ja työntekijäin tapaturmavakuu-
tusmäärärahaa 299,868: 79 markkaa. 

Uusien työkoneiden ja -välineiden ostaminen. Kaupungin yleisten töiden 
hallitus oikeutettiin 9) 40,000 markalla ostamaan kaksi lajittelukonetta. Kus-
tannukset oli suoritettava Yleisten töiden pääluokkaan rahatoimikamarin 
käytettäväksi merkitystä määrärahasta. 

Edelleen kamari osoitti10) 220,000 markkaa uusien työkoneiden ostami-
seksi rakennuskonttoriin. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettiin u ) ennakolta käyttämään 
työväenopiston uudisrakennuksella tarvittavien työkalujen ostoon 29,000 
markkaa vuoden 1927 menosääntöön tähän tarkoitukseen merkittävän määrä-
rahan varoja. 

Lämpökattilan ostaminen. Kansanpuistojen valvoja oikeutettiin 12) osta-
maan Korkeasaaren kasvihuoneeseen uusi lämpökattila 9,839 markan hin-
nasta, mikä määrä osoitettiin kamarin käyttövaroista. 

Korkeasaaren liikenne. Korkeasaaren ja Pohjoissataman välisen höyry-
laivaväylän avoinna pitämiseksi rahatoimikamari osoitti13) 1,000 markkaa 
vuoden 1925 talousarvioon merkityistä käyttövaroistaan. 

Kansanpuistot. Rahatoimikamari osoitti14) käyttövaroistaan 549 markkaa 
kahden petroolitynnyrin hankkimiseksi Korkeasaareen. 

Palokaluston osto. Rahatoimikamari antoi1 5) talonisännöitsijälle tehtä-
väksi hankkia palokalustoa Kumtähden sairaalaan sekä osoitti tähän tarvit-
tavat varat Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä käyttö-
varoistaan. 

\ 
Rkmrin pöytäk. 12 p. lokak. 1,401 §. —2) S:n 26 p. maalisk. 523 §. —3) S:n 2 p. 

helmik. 160 §. — l ) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,579 §. —5) Rkmrin pöytäk. 5 p. 
maalisk. 417 §. — 6 ) S:n 10 p. elok. 1,131 §. — 7 ) S:n 3 p. jouluk. 1,731 §. — 8 ) S:n 14 p. 
jouluk. 1,778 §. —9) S:n 5 p. maalisk. 416 §. — l 0 ) S:n 26 p. marrask. 1,679 §. — n ) S:n 8 p. 
lokak. 1,380 §. — 12) S:n 14 p. syysk. 1,248 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. tammik. 
2,527 §. — u ) S:n 27 p. heinäk. 4,805 §. — S:n 29 p. kesäk. 4,593 §. 

Kunnall. kert. 1926. 27 
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Paloruiskun ostamiseksi erääseen Hertonäsin huvilaan kamari osoitti y) 
samasta talousarvion määrärahasta 125 markkaa. 

Kaupungin metsäin arviointi. Maatalouslautakunta oli i lmoittanut,fettä 
kaupungin metsäin arviointia ei ollut voitu suorittaa vuonna 1925, sekä ano-
nut, että tähän tarkoitukseen vuoden 1925 talousarvioon merkityn määrä-
rahan, 70,000 markkaa, saisi siirtää vuoteen 1926. Rahatoimikamari päät t i 2 ) 
myöntyä lautakunnan anomukseen. 

Rautatientorin linja-autoliikenne. Rautatientorin linja-autoliikenteen 
väliaikaista järjestämistä varten rahatoimikamari osoitti 3) käyttövaroistaan 
4,000 markkaa. 

Liikenneloiston lunastaminen. Rahatoimikamari päät t i 4) 15,000 markalla 
lunastaa Arkadiankadun ja Länt. Viertotien kulmaukseen asetetun5) liikenne-
loiston, jonka hoitaminen annettiin rakennuskonttorin toimeksi. 

Ajan tiedoittaminen. Rahatoimikamari osoitti6) käyttövaroistaan 2,000 
markkaa aikamerkkien antamista varten tähtitornin n. s. aikaluodilla. 

Liputus. Rahatoimikamari osoitti7) käyttövaroistaan 3,510 markkaa 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kesällä pidetyn maailmankongressin 
aikaista liputusta varten. 

Vuoden 1925 ylitetyt määrärahat. Rahatoimikamari osoitti8)] vuoden 
1925 käyttövaroistaan 1,759: 04 markkaa lisäykseksi kauppahallien mainitun 
vuoden lämpö- ja valaistusmäärärahaan. 

Tarvikkeiden osto kaupungin virastoille ja laitoksille. Rahatoimikamarin 
asetettua 9) komitean, jonka tuli antaa kamarille ehdotus kunnan laitosten 
tarpeiksi tehtävien puuvilla- ja mahdollisesti muidenkin tavarain ostojen 
keskittämisestä ja tämän komitean annettua ehdotuksensa rahatoimikamari 
sen hyväksyen päätti1 0): 

kehoittaa kunnan laitoksia yleensä ostamaan kangastarvikkeensa toimi-
nimen G. F. Stockmann ja Osuusliike Elannon tukkuosastoilta, toiminimeltä 
Lassila & Tikanoja sekä Suomen osuuskuntien keskuskunnalta; 

anoa edellä luetelluilta liikkeiltä, että ne laskuttaessaan käyttäisivät teh-
taiden alkuperäisiä tavaranimityksiä, ja tuli ostajan tarkastaa tämä seikka 
ja sitä varten hankkia tehtaiden hintaluettelot; 

anoa edellä mainituilta liikkeiltä, että kunnallisille laitoksille ostettuja 
kangasta varoita koskevat laskut kirjoitettaisiin Helsingin kaupungin raha-
toimikamarin nimelle kaksin kappalein sekä erikseen pellava- ja viilata varoi st a 
ja erikseen puuvillatavaroista, mutta lähetettäisiin samoin kuin tavaratkin 
suoraan ostajille; 

kehoittaa kunnallisia laitoksia sekä kassa- ja tilivirastoja huolehtimaan 
siitä, että milloin laskuista myönnettiin käteisalennusta, tä tä etua asianmukai-
sesti käytettiin hyväksi, esim. siten, että myyjä kantoi hinnan määräpäivinä 
kunakin kuukautena; samoinkuin 

kehoittaa rahatoimikonttoria joka vuoden alussa tai kaksi kertaa vuo-
sittain antamaan pätevän ammattimiehen suorittaa edellisen vuoden tai 
vuosipuoliskon laskujen jälkitarkastus sekä valvomaan, että vuosialennus 
puuvillatavaroita ostettaessa asianmukaisessa järjestyksessä laskettiin ja 
kannettiin sekä jaettiin asianomaisten kunnan laitosten kesken niiden ostojen 
suhteellisen määrän mukaan. 

Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. heinäk. 4,723 §. —2) Rkmrin pöytäk. 19 p. tammik. 81 §. 
— 3) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. heinäk. 4,800 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 2 p. maalisk. 406 §.— 
—5) Ks. v:n 1925 kert. s. 195. — 6) Rkmrin pöytäk. 21 p. syysk. 1,296 §. — 7 ) S:n 7 p. 
syysk. 1,224 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. maalisk. 3,226 §. —9) Ks. tätä kert. s. 227. 
—10) Rkmrin pöytäk. 5 p. lokak. 1,357 §. 
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Kaluston y. m. osto. Rahatoimikamari osoitti kaupungin talojen kaluston 
osto- ja korjausmäärärahasta m. m. seuraavat määrät: 

mattojen ja 2 tuolin ostamiseksi siviilinotaarin ja julkisen notaarin virka-
huoneisiin sekä kaluston korjaamiseksi yhteensä 4,200 markkaa1); 

raatihuoneen kaluston täydentämiseksi 11,387: 85 markkaa sekä sikäläi-
sen -kaluston korjaamiseksi 4,530 markkaa2) ; 

konttorihuonekalujen ja -tarvikkeiden ostamiseksi ensimmäisen kau-
punginvoudin konttoriin 17,700 markkaa sekä sen lisäksi samaan tarkoituk-
seen kamarin käyttövaroista 11,694:80 markkaa3); 

vaateripustimen ostamiseksi ensimmäisen kaupunginvoudin konttoriin 
105 markkaa4); 

kirjelaatikon ostamiseksi ensimmäisen kaupunginvoudin konttoriin 145 
markkaa 5); 

huonekalujen ostamiseksi toisen kaupunginvoudin konttoriin 18,205 
markkaa 6); 

kirjoituskonepöydän ostamiseksi rikostuomioiden toimeenpanijan kont-
toriin tähän tarvi t tavat varat sekä sekalaisten konttoritarvikkeiden hankki-
miseksi 3,848 markkaa7); 

rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin huonekalujen korjaamiseksi 
200 markkaa »); 

rahatoimikamarille kolmen maton ostamiseksi 8,882: 75 markkaa9) , 
kahden kattolampun hankkimiseksi 500 markkaa 10), kirjahyllyn ja pöytälam-
pun hankkimiseksi 650 markkaa11), istuntopöydän ja aikakauslehtihyllyn 
hankkimiseksi 5,300 markkaa12), kamarin istuntopöydän verkaa varten siihen 
tarvi t tavat varat13), karttakaapin hankkimiseksi 4,500 markkaa1 4), kahden 
kirjoituskonetuolin hankkimiseksi 1,360 markkaa1 5), pölynimijän ja lattian 
vahaamiskoneen hankkimiseksi 3,750 markkaa 16), kirjakaapin hankkimiseksi 
850 markkaa 17), 8 nojatuolin hankkimiseksi 4,320 markkaa 18) sekä erilaisen 
muun kaluston hankkimiseksi 5,545 markkaa1 9); 

laskukoneen ostamiseksi rahatoimikamarille ja -konttorille yhteisesti 
19,500 markkaa 29); 

rahatoimikonttorille 3 Burroughs-yhteenlaskukoneen ostamiseen 26,362: 50 
markkaa 21), Original-Odhner-laskukoneen ostamiseen 6,460 markkaa2 2) sekä 
kirjahyllyn ostamiseen 2,000 markkaa 23) samoinkuin konttorin huonekalujen 
korjaamiseen ja siistimiseen 5,533 markkaa 24); 

kirjakaapin ostamiseksi satamaliikennekonttoriin 1,400 markkaa 25); 
Remington Cross-yhteen- ja vähennyslaskukoneen ostamiseksi satama-

kannantakonttoriin 46,500 26) markkaa sekä 6 Original-Odhner-laskukoneen ja 
1 Corona-yhteenlaskukoneen ostamiseksi 34,175 markkaa2 7); 

Rkmrin jstn poytåk. 3 p. marrask. 6,083 §. —2) S:n 3 p. helmik. 2,782 § ja 24 p. elok, 
5,066 §. —3) Rkmrin poytåk. 29 p. kesåk. 1,032 §. —4) Rkmrin jstn poytåk. 13 p. tammik. 
2,591 § — 5) S:n 17 p. maalisk. 3,389 §. — 6 ) S:n 27 p. tammik. 2,724 § ja 8 p. syysk. 5,297 §. 
—7) S:n 17 p. helmik. 3,018 § ja 13 p. lokak. 5,751 §. — 8) S:n 10 p. marrask. 6,171 §. — 
9) S:n 13 p. tammik. 2,584 § ja 16 p. jouluk. 6,730 §. — l 0 ) S:n 17 p. helmik. 3,019 § ja 8 p. 
jouluk. 6,599 §. — n ) S:n 20 p. lokak. 3,850 § ja 17 p. marrask. 6,255 §. —12) S:n 21 p. huh-
tik. 3,788 §. —13) S:n 2 p. kesåk. 4,288 §. —14) S:n 17 p. helmik. 3,019 §. — l 5 ) S:n 22 p. 
kesåk. 4,551 §. —-16) S:n 29 p. syysk. 5,585 §. —17) S:n 24 p. helmik. 3,080 §. — 18) S:n 17 p. 
maalisk. 3,393 §. — l 9 ) S:n 13 p. tammik. 2,585 § ja 3 p. marrask. 6,086 §. —2o) S:n 8 p. 
syysk. 5,299 §. —21) S:n 20 p. tammik. 2,668 § ja 10 p. helmik. 2,890 —22) S:n 24 p. hel-
mik. 3,069 §. —23) S:n 17 p. marrask. 6,254 §. —24) S:n 24 p. helmik. 3,075 §, 17 p. mar-
rask. 6,254 § ja 29 p. jouluk. 6,916 §. — 25) S:n 27 p. tammik. 2,726 §. —2e) S:n 26 p. tou-
kok. 4,180 §. —27) S:n 24 p. maalisk. 3,454 §. 
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erinäisten huonekalujen ostamiseksi satamakannantakonttoriin sekä tulli-
kamarin pakkahuoneella sijaitsevalle osastolle 1,890 markkaa1); 

kaksoispulpetin ja kahden pulpettituolin ostamiseksi tullikamarin Länsi-
rannassa olevaan huoneistoon 2,700 markkaa2); 

tilastokonttorille Remington-kirjoituskoneen ostamiseksi 6,360 markkaa 3), 
Comptator-yhteenlaskukoneen ostamiseksi 1,050 markkaa 4) ja kynänteroitus-
koneen ja kahvipannun ostamiseksi 850 markkaa 5); 

pöytäliinan ostamiseksi sosialilautakunnalle 900 markkaa6); 
40 tuolin ostamiseksi työnvälitystoimistoon 1,600 markkaa 7); 
erilaisten huonekalujen ostamiseksi rakennustarkastuskonttoriin 14,500 

markkaa 8); 
Smith Premier-kirjoituskoneen ostamiseksi terveydenhoitolautakunnalle 

4,000 markkaa 9); 
kahden kattolampun Hankkimiseksi asuntotarkastuskonttoriin 220 mark-

kaa 10); 
Acme-korttiluettelokaapin ja lokerokaapin ostamiseksi köyhäinhoitolauta-

kunnan keskuskansliaan 8,825 markkaa11); 
erinäisten kalustoesineiden ostamiseksi köyhäinhoitolautakunnalle 3,900 

markkaa1 2); 
Remington-kirjoituskoneen sekä kortti- ja varastokaapin ostamiseksi 

lastensuojelulautakunnan kansliaan 6,000 ja 1,500 markkaa 13); 
Burroughs-laskukoneen ostamiseksi rakennuskonttorin tilivirastolle 31,000 

markkaa 14); 
rakennuskonttorille kahden Kardex-kaapin sekä Remington-kirjoitus-

koneen ostamiseksi 13,650 markkaa 15) ja konttorihuonekalujen ostamiseksi 
11,636 markkaa1 6) ; 

työntekijäin ruokailu- ja odotushuoneen sisustamiseksi Sörnäsin sata-
maan 5,000 markkaa 17); 

Brunsviga-laskukoneen ostamiseksi puhtaanapitolaitokselk 4,606 
markkaa 18); 

erilaisten kalustoesineiden ostamiseksi kansanpuistojen valvojan kans-
liaan 4,155 markkaa1 9); 

Mustasaaressa olevan yliarkkitehti H. Lindbergin omistaman erinäisen 
kaluston lunastamiseksi 4,500 markkaa 20); sekä 

etaän halkokonttorin hallussa olleen kaapin lunastamiseksi 1,500 mark-
kaa 21). 

Rahatoimikamarin käyttövaroista myönnettiin tämän lisäksi seuraavat 
määrät: 

ratiinin panettamiseksi Oulunkylän lastenkotiin 300 markkaa 22); sekä 
kaluston hankkimiseksi Kotivaran lastentarhan uuteen huoneistoon 1,550 

markkaa 23). 

*) Rkmrin jstn poytåk. 5 p. toukok. 3,946 §. — 2) S:n 24 p. maalisk. 3,455 §. — 
з) S:n 13 p. tammik.' 2,592 §. —4) S:n 22 p. kesåk. 4,543 §. — 5) S:n 1 p. syysk. 5,110 §. 
—6) S:n 13 p. tammik. 2,590 §. — 7) S:n 20 p. lokak. 5,849 §. —8) S:n 10 p. elok. 4,891 §. 
—») S:n 24 p. helmik. 3,070 § ja 3 p. maalisk. 3,224 §. — l 0 ) S:n 28 p. huhtik. 3,849 §. — 
и ) S:n 27 p. tammik. 2,725 §. —12) S:n 28 p. huhtik. 3,844 §. — l 3) S:n 20 p. tammik. 
2,664 §. —14) S:n 13 p. tammik. 2,588 §. — 15) S:n 13 p. tammik. 2,589 §. —16) S:n 17 p. 
helmik. 3,016 § ja 15 p. syysk. 5,349 §. —17) S:n 5 p. toukok. 3,934 §.—1 8) S:n 17 p. 
helmik. 3,017 §. —19) S:n 13 p. tammik. 2,587 § ja 10 p. helmik. 2,889 §.—20) S:n 31 p. 
maalisk. 3,532 §. —21) S:n 13 p. tammik. 2,586 §. —22) S:n 13 p. lokak. 5,653 §. —23) Rkmrin 
poytåk. 21 p. syysk. 1,287 §. 
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Sitäpaitsi rahatoimikamari hyväksyi1) erinäisiä vuokra-auton käyttöä 
koskevia laskuja. 

Puhelimet. Rahatoimikamari päät t i 2 ) hankkia muutamia uusia puheli-
mia kaupungin virastoihin ja laitoksiin. Niiden aiheuttamat kustannukset 
oli suoritettava uusien puhelimien ja puhelinmaksujen määrärahasta. 

Voimistelu- ja urheiluseura Jyryn ja Helsingin uimarit nimisen seuran 
anottua, että Mustikkamaan ja Humallahden uimalaitoksiin hankittaisiin puhe-
limet, rahatoimikamari myönsi 3) talousarvion määrärahasta Uudet puhelimet 
ja puhelinmaksut kahden puhelinosuuskirjan hankkimiseen sekä vuosimak-
sujen suorittamiseen tarvit tavat varat ehdoin, että anomuksen tekijät vasta-
sivat kaikista muista kustannuksista. 

Irtaimiston huutokauppa. Rahatoimikamari päät t i 4 ) sanomalehdissä 
julkaistavalla kuulutuksella kehoittaa niitä henkilöitä, jotka olivat jättäneet 
tavaroita säilytettäviksi kaupungin Vallilassa olevaan tavarasuojaan, nouta-
maan ne sieltä kahden viikon kuluessa uhalla, että ne muussa tapauksessa myy-
tiin huutokaupalla. Samalla kamari määräsi, että jäävittömien henkilöiden 
ennen huutokauppatilaisuutta tuli arvioida puheena olevat esineet. 

Palokaluston myynti. Palopäällikkö oikeutettiin5) julkisella huutokau-
palla myymään eräitä vanhempia palokaluja, joiden hinta arvioitiin 29,605 
markaksi. 

Koulukodit. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin6) julkisella huuto-
kaupalla myymään osa Sjötorpin koulukodin kalustoa, jota kodin toiminnan 
lopettamisen jälkeen ei helposti voitu siirtää mihinkään muuhun laitokseen. 

Höyryturbiinin myynti. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus oikeu-
tettiin 7) käyttämään sähkölaitoksen höyryturbiinin myynnistä kertyvät 
varat mainitun laitoksen koneiston laajentamiskustannuksiin. 

Rautakiskojen y. m. myynti. Maatalouslautakunta oikeutettiin8) kau-
punginkassan hyväksi myymään kaupungin maatiloilla oleviin hyljättyihin 
linnoituslaitteisiin jääneitä rautakiskoja y. m. 

Mankalan koski. Mankalan koskien osakeyhtiön saatua vastaanottaa 
ensimmäisen erän myymänsä metsän kauppahinnasta, 150,000 markkaa, yhtiö 
suoritti9) mainitun rahamäärän kaupunginkassaan niiden varain korvaami-
seksi, jotka kaupunki aikaisemmin oli myöntänyt yhtiön käytettäviksi hallinto-
kustannuksiin. 

Edustusmäärärahat. Norden-yhdistyksen Suomen osaston anomuksesta 
rahatoimikamari päätt i1 0) maaliskuun 8 p:ksi järjestää juhlatilaisuuden Ruot-
sista saapuville runoilijoille ja kirjailijoille ja myönsi tähän tarkoitukseen 
käyttövaroistaan 10,000 markkaa. 

Rahatoimikamari myönsi11) käyttövaroistaan 1,300 markkaa oikeus-
pormestari L. Ehrnroothille niiden edustuskustannusten korvaukseksi, joita 

Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. kesäk 4,584 §, 10 p. elok. 4,877 §, 17 p. elok. 4,899 §, 24 
p. elok. 5,016 §, 13 p. lokak. 5,694 § ja 29 p. jouluk. 6,798 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 2,598 
§, 27 p. tammik. 2,722 ja 2,723 §§, 24 p. helmik. 3,071 §, 3 p. maalisk. 3,228 §, 24 p. 
maalisk, 3,456 §, 14 p. huhtik. 3,696 §, 28 p. huhtik. 3,797 §, 12 p. toukok. 4,036, 8 p. 
kesäk. 4,339 §, 15 p. kesäk. 4,456 §, 22 p. kesäk. 4,542 §, 1 p. syysk. 5,105 §, 8 p. syysk. 
5,298 §, 29 p. syysk. 5,583 §, 20 p. lokak. 5,851 §, 3 p. marrask. 6,081 ja 6,082 §§, 29 p. 
jouluk. 6,913 § sekä rkmrin pöytäk. 29 p. kesäk. 1,032 §. —3) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 
730 §. — 4) S:n 8 p. kesäk. 913 §; vrt. v:n 1922 kert. s. 236. — 5) Rkmrin pöytäk. 3 p. 
jouluk. 1,723 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. elok. 4,856 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 19 p. 
tammik. 71 §. — 8) S:n 5 p. marrask. 1,547 §. —9) S:n 3 p. jouluk. 1,709 §. —10) S:n 26 p. 
tammik. 136 § . — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. maalisk. 3,398 §. 
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hänelle oli koitunut Norden-yhdistyksen Helsingissä pitämän viikon kestäneen 
kokouksen aikana. 

Kansanpuistojen valvojalle myönnettiin1) kamarin käyttövaroista 2,000 
markan suuruinen määräraha kestityksen ja huvituksen järjestämiseksi eräälle 
saksalaiselle retkikunnalle, joka heinäkuun 22 p:nä aikoi vierailla kaupungissa 
tutustuakseen täkäläisiin luonnonsuojelu järjestelyihin. 

Rahatoimikamari päätt i2) , että kaupunki elokuun 1 p:nä järjestäisi tee-
kutsut Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen maailmankongressin viralli-
sille edustajille. Tästä aiheutuvat kustannukset, 7,500 markkaa, kamari 
osoitti käyttövaroistaan. 

Edelleen kamari päät t i3) , että kaupunki 5,000 markalla ottaisi osaa höyry-
laiva Andanialla Helsinkiin vierailulle saapuviksi odotettujen Amerikan suo-
malaisten juhlallisesta vastaanotosta aiheutuviin kustannuksiin. 

Sekalaiset määrärahat. Muistolahjan ostamiseksi ulosottoapulaiselle 
A. A. Bymanille, joka pitkäaikaisen palveluksen jälkeen oli eronnut toimes-
taan, rahatoimikamari osoitti4) käyttövaroistaan 500 markkaa. 

Rahatoimikamari myönsi5) käyttövaroistaan kansliansa käytettäväksi 
tarvit tavan rahamäärän sopivan muistolahjan ostamiseksi kaupunginjohtaja 
A. Castrenille hänen täyttäessään 60 vuotta. 

Muistolahjain ostamiseksi rahatoimikonttorin konttorikirjurille H. Rik-
bergille sekä saman viraston ylimääräisille apulaisille H. ja A. Wärnhjelmille, 
jotka pitkäaikaisen palveluksen jälkeen erosivat toimistaan, kamari osoitti6) 
käyttövaroistaan 1,500 markkaa. 

Rahatoimikamarin kanslian ja rahatoimikonttorin henkilökunnan jär-
jestämästä illanvietosta aiheutuneiden kustannusten suorittamiseksi kamari 
myönsi7) käyttövaroistaan 2,500 markkaa. 

Rahatoimikamari myönsi 8) käyttövaroistaan 700 markkaa räätäli L. Kos-
kelolle korvaukseksi päällystakista, joka oli häneltä varastettu Marian sairaa-
lassa. Samalla kamari päätti kehoittaa kaupungin sairaalain hallitusta jär-
jestämään sairaalain olot niin, että mainitun laatuiset tapaukset vastedes 
kävivät mahdottomiksi. 

Rahatoimikamari osoitti9) käyttövaroistaan 800 markkaa erään vuonna 
1918 kaatuneen saksalaisen luutnantin nimen kaivertamiseksi Vanhan kirkon 
puistossa olevaan saksalaisten muistomerkkiin. 

Rahatoimilaitoksen toiminta. Komitea, jonka rahatoimikamari oli asetta-
nut 10) suunnittelemaan rahatoimilaitoksen kehitystä vuosina 1877—1927 
käsittelevää julkaisua oli ehdottanut, että puheena olevasta julkaisusta ei 
tehtäisi täydellistä historiikkia, joka paremmin sopisi sisällytettäväksi aika-
naan kirjoitettavaan Helsingin kaupungin historiaan, vaan että se mieluummin 
laadittaisiin muistojulkaisun muotoon ja sisältäisi verraten runsaasti kuvitetun 
yleiskatsauksen rahatoimikamarin toimintaan kuluneena puolivuosisatana. 
Edelleen komitea oli sitä mieltä, että julkaisun tuli ilmestyä sekä suomen- että 
ruotsinkielisenä painoksena, että se oli painettava hyvälle paperille ja ladot-
tava verraten epätiheästi mutta että ulkoasu muuten sai olla vaatimaton. 

Komitean esitykseen myöntyen rahatoimikamari p ä ä t t i u ) osoittaa käyttö-
varoistaan 120,000 markkaa puheena olevan muistojulkaisun kustantamiseksi, 

*) Rkmrin pöytäk. 13 p. heinäk. 1,060 §. —2) S:n 20 p. huhtik. 639 §. — 3) S:n 13 p. hei-
näk. 1,067 §. — 4 ) Rkmrin jstn pöytäk. 31 p. maalisk. 3,535 §. —5) S:n 8 p. kesäk. 4,340 §. 
— 6 ) S:n 7 p. huhtik. 3,562 ja 3,580 §§. — 7 ) Rkmrin pöytäk. 7 p. jouluk. 1,752 §. — 8) S:n 
13 p. heinäk. 1,062 §. —9) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. huhtik, 3,697 §. — l 0) Ks. tätä kert, 
>s. 226. -—n) Rkmrin pöytäk. 26 p. tammik. 135 
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joka toimitettaisiin pääasiassa komitean ehdotuksen mukaisesti, sekä valita 
julkaisun toimittajaksi pankinjohtaja G. Estlanderin, jolle tästä tehtävästä 
suoritettavan palkkion kamari vastedes vahvistaisi toimituskomitean ehdo-
tuksesta. 

Erhelaskurahoja. Rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan 1,000 
markkaa kaupunginkassanhoitaja E. G. Hellströmille, 1,080 markkaa ensim-
mäiselle avustavalle kassanhoitajalle K. J . Söderlundille, 1,173 markkaa 
toiselle avustavalle kassanhoitajalle W. Erikssonille sekä 285: 50 markkaa 
kontxorikirjuri E. Wäissille niiden kassavajausten peittämiseksi, jotka olivat 
aiheutuneet vuoden varrella sattuneista erhelaskuista. 

Palopäällikkö G. Waseniuksen muotokuva. Osoittaakseen kunnioitustaan 
palopäällikkö G. Waseniukselle, joka helmikuun 20 p:nä oli ollut 40 vuot ta 
palolaitoksen palveluksessa, rahatoimikamari pää t t i 3 ) antaa taiteilija V. Tho-
melle tehtäväksi maalata hänen muotokuvansa. Herra Thomelle oli suori-
te t tava palkkioksi 10,000 markkaa. Muotokuvan kehystämiseksi kamari 
osoitti 4) käyttövaroistaan 395 markkaa. 

Koirain ja kissain hengiltä ottaminen. Eläinlääketieteentohtori H. Söder-
lundille, joka oli i lmoittanut olevansa siihen suostuvainen, annet t i in 5 ) 
tehtäväksi yliopiston eläinklinikalla tuskat tomast i ottaa hengiltä omistajaa 
vailla olevia koiria ja kissoja 45 markan palkkiosta eläimeltä ja velvollisena 
l i i t tämään laskuihinsa poliisin antama todistus siitä, et tä asianomainen eläin 
oli j ä te t ty klinikkaan. Kamari osoitti käyttövaroistaan tähän tarkoituk-
seen 2,500 markkaa. 

Vakuutukset. Vakuutusmaksujen ja vahingonkorvausten määrärahasta 
myönnettiin 6) Keskinäiselle vakuutuslaitos Sammolle ennakolta 25,000 mark-
kaa vuonna 1925 sattuneiden tapaturmain johdosta suoritettavia vahingon-
korvausmaksuja varten. 

Tapaturmavakuutusyht iö Kullervolle myönnet t i in 7 ) kaupungin työn-
tekijäin tapaturmavakuutuksesta 80,000 markkaa suoritettavaksi t ä tä tar-
koitusta varten talousarvioon merkitystä määrärahasta . 

Rahatoimikamari pää t t i 8 ) uudistaa Keskinäisen vakuutuslaitos Sammon 
kanssa tehdyt kaupungin työntekijäin tapa turmavakuutus ta ja ryhmävakuu-
tus ta koskevat sopimukset. 

Rahatoimikamari anto i 9 ) rahatoimikonttorille tehtäväksi huolehtia lasten-
suo jelulautakunnan alaisten kiinteistöjen ja irtaimiston palovakuuttamisesta 
j a vakuutusmaksuj en suorittamisesta. 

Edelleen kamari päät t i 1 0 ) , et tä kaupungin omistamat autot vuodeksi 1927 
jatkuvast i vakuutettaisiin Keskinäisessä vakuutuslaitos Sammossa. 

Suomen satamaliiton jäsenyys. Koska kaupungin suoritettava Suomen 
satamaliiton vuoden 1926 jäsenmaksu nousi 12,448 markkaan, mut t a talous-
arvioon oli merkit ty tähän tarkoitukseen ainoastaan 11,000 markkaa, raha-
toimikamari osoitti1 1) puut tuvan määrän, 1,448 markkaa, käyttövaroistaan. 

Seppeleen laskeminen. Seppeleen laskemiseksi oikeusaputoimiston joh-
ta jan professori W. Chydenius-vainajan haudalle osoitettiin1 2) kamarin käyt tö-
varoista 200 markkaa. 

Ks. tätä kert. s. 226. — 2) Rkmrin pöytäk. 16 p. marrask. 1,610 § ja 21 p. jouluk. 
1,841 §. — 3) S:n 9 p. helmik. 176 §, 12 p. helmik. 195 § ja 16 p. helmik. 213 §. — 4) Rkmrin 
jstn pöytäk. 5 p. toukok. 3,908 §. —5) Rkmrin pöytäk. 2 p. maalisk. 388 §. — 6) S:n 25 p. 
toukok. 824 §. —7) S:n 9 p. marrask. 1,564 §. —8) S:n 23 p. marrask. 1,656 §. — 9) S:n 25 p. 
toukok. 830 §. — l 0) S:n 2 p. marrask. 1,531 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,023 
—12) S:n 17 p. marrask. 6,246 J. 


