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C. Muut asiat. 

Rahatoimikamarin kokoukset y. m. Rahatoimikamari päätt i1) : 
1) että kamarin varsinaiset kokoukset kuluvana vuonna pidettäisiin 

joka tiistai klo 7ip. tai pyhän sattuessa lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan 
aikaan sekä ylimääräiset kokoukset tarpeen vaatiessa perjantaisin, niinikään 
klo 7 ip; 

2) että kamarin jaoston kokoukset pidettäisiin keskiviikkoisin klo 4 ip., 
ollen asianomaisilla jaostoilla kuitenkin oikeus sopia päivästä ja ajasta toi-
sinkin; 

3) että jaoston kokoonpano olisi seuraava: tammi—huhtikuussa herrat 
Heinonen ja Grotenfelt, touko-—elokuussa herrat Widenius ja Virta sekä syys— 
joulukuussa herrat Levonius ja Estlander; herra Heinosen varamiehenä toi-
misi herra Virta ja päinvastoin, herra Grotenfeltin herra Estlander ja päin-
vastoin sekä herra Wideniuksen varamiehenä herra Levonius ja päinvastoin; 

4) että kaupunginjohtajat ja sihteerit olisivat yleisön tavattavina klo 
1—3 ip., asiamies klo 10 ap. — 3 ip. ja notaari klo 10 ap. — 4 ip. paitsi lauan-
taisin ja pyhäin aattoina klo 10 ap. — 3 ip.; sekä 

5) että rahatoimikamarin ja -konttorin ilmoitukset julkaistaisiin ainoas-
taan sanomalehdissä Arbetarbladet, Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, 
Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Rahatoimikamari päät t i 2 ) tammikuun 1 p:stä 1927 lähtien asettaa jaoston 
johtamaan ja valvomaan kansanpuistojen valvojan toimintaa. Tähän jaos-
toon kuuluisi kaupunginjohtaja puheenjohtajana sekä kaksi kamarin 
jäsentä ja kansanpuistojen valvoja toimisi sen esittelijänä. Samalla valtuu-
tettiin jaosto käsittelemään kaikki kansanpuistoja koskevat asiat niitä lukuun 
ottamatta, jotka kaupunginvaltuuston tai muun ylemmän viranomaisen on 
ratkaistava. 

Kaupunginkassan vuosineljännestarkastuksissa tuli3) kaupunginjohtajan 
olla saapuvilla rahatoimikamarin edustajana. 

Rahatoimikamarille osoitetut laskut tul i4) kanslianjohtajan ja hänen 
estyneenä ollessaan sihteeri Ervastin hyväksyä. 

Rahatoimikamari päätt i5) , että kaupungin virastot pidettäisiin suljet-
tuina pääsiäislauantaina, lukuun ottamatta kuitenkin kanslioita, jotka pidet-
täisiin avoinna klo 10—12 ap. 

Kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset. Rahatoimikamari päätt i6) , jul-
kaista arvottujen obligatioiden luettelot myöskin Kauppalehdessä ja Finans-
bladetissa. 

Sanomalehtien ilmoitustoimisto osakeyhtiön luvattua 7 %:n alennuksen 
ilmoitusten hinnasta, jos kaupunki toimitti kaikki Helsingin sanomalehdissä 
julkaistavat ilmoituksensa lehtiin toimiston välityksellä, rahatoimikamari 
päät t i 7 ) kehoittaa kaikkia kaupungin virastoja ja lautakuntia tähän kuulu-
vissa asioissa käyttämään toimiston välitystä. 

Revisionikonttorin muistutukset. Revisionikonttorin esitettyä muistutuk-
sensa sen johdosta, että rahatoimikamari vuonna 1925 oli myöntänyt 8 ) 2,500 
markkaa rahatoimikonttorin ja kamarin kanslian henkilökunnan järjestämää 

Rkmrin ^öytäk. 8 p. tammiksi §f — 2) S:n 8 p. kesäk. 904 § ja 26 p. lokak. 1,494 §. — 
3) S:n 8 p. tammik. 2 §. —4) S:n 8 p. tammik. 3 §. — 5) S:n 30 p. maalisk. 543 §. — 6) S:n 
15 p. tammik, 51 §. — 7) S:n 28 p. jouluk. 1?879 §. —8) Ks, v:n 1925 kert, s, 246. 
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illanviettoa varten, kamari päät t i 1 ) ilmoittaa revisionikonttorille, että tällai-
set asiat päätettiin tapaus tapaukselta ja ettei kamari ollut tehnyt mitään 
yleistä niitä koskevaa päätöstä. 

Rahatoimikonttorin työjärjestys. Kaupunginkassanhoitaja E. G. Hellströmin 
laatima rahatoimikonttorin työjärjestyksen uudistamista koskeva ehdotus 
annett i in2) rahatoimenjohtajalle tarkemmin tutkittavaksi. 

Rahatoimikonttorin uudestaanjärjestely. Konttoripäällikkö P. Väisänen 
otettiin3) 4 kuukauden ajaksi tammikuun 1 p:stä lukien rahatoimikonttorin 
palvelukseen avustamaan rahatoimenjohtajaa ja kaupunginkamreeria heidän 
alulle panemassaan rahatoimikonttorin työmenetelmäin yksityiskohtaisessa 
tutkimisessa, ja hänelle myönnettiin tästä tehtävästä 4,500 markan kuukausi-
palkkio suoritettavaksi rahatoimikonttorin ylimääräisten ja tilapäisten apu-
laisten määrärahasta. 

Sittemmin rahatoimikamari päätti, että konttoripäällikkö Väisänen 
jatkaisi edellä mainittua työtä edelleen 3 kuukautta lukien toukokuun 1 p:stä 4) 
sekä sittemmin edelleen 2 kuukautta lukien elokuun 1 pistä 5) 4,500 markan 
kuukausipalkoin. Tästä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava kamarin 
tilapäisten apulaisten määrärahasta. 

Rahatoimikonttorin aukioloaika pidennettiin 6) klo 1 /2 4;ään i. p. sekä lauan-
taisin ja pyhäin aattoina klo y23:een i. p. 

Vahvistettu työaika. Rahatoimikamari määräsi7), että eläinlääkintäbak-
teriologinen laboratoori oli pidettävä avoinna klo 8 ap. — 4 ip. paitsi lauan-
taisin ja pyhäin aattoina, jolloin laboratoori oli suljettava klo 3 ip.; että eläin-
lääkintäbakteriologin tuli olla yleisön tavattavana Salomoninkadun talossa 
n:o 3 sijaitsevassa laboratoorissa arkipäivisin klo 12—1 ip.; sekä että maidon-
tarkastuksen kanslia-apulaisen tuli olla työssään klo 10 ap.—4 ip., lihan-
tarkastuksen kanslia-apulaisen klo 8—10 ap. ja 1 / 2 12 ap. — 1 /2 4 ip. sekä vahti-
mestarin klo 7 ap.—1 ip. 

Köyhäinhoidon työmenetelmät. Köyhäinhoito-ohjesääntöä laatimaan ase-
tetun komitean ehdotuksesta rahatoimikamari antoi 8) konttoripäällikkö 
P. Väisäselle tehtäväksi 1 kuukauden aikana tutkia köyhäinhoidon konttori-
järjestelyä. Herra Väisäsen tuli tästä saada 4,500 markan suuruinen palkkio, 
joka suoritettaisiin valiokunta- ja komiteamenojen määrärahasta. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kanslia. Ruotsinkielisten kansakoulujen 
v. t. tarkastaja ilmoitti9), että koulujen kanslia huhti- ja toukokuussa pidettäi-
siin avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 4—5 i. p. tiistaisin, keskiviik-
koisin ja lauantaisin klo y212—V21 ip. sekä torstaisin klo 10—11 ap., minkä 
järjestelyn rahatoimikamari hyväksyi. 

Kansakoulut. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta vapautettiin 10) 
velvollisuudesta antaa rahatoimikamarin kaupungin viranpitäjistä pitämää 
korttiluetteloa varten muita tietoja kouluissa esiintyneistä virkavapauksista 
kuin mitä tarvittiin eläkkeiden ja ikälisäysten laskemiseksi. 

Ruskeasuo ja Uusipelto. Rahatoimikamari p ä ä t t i n ) , että kaupunkiin yhdis-
tetyt Ruskeasuon ja tJudenpellon alueet terveydenhoidollisessa suhteessa luet-
taisiin kuuluviksi Töölön alueeseen. 

a) Rkmrin pöytäk. 15 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 8 p. tammik. 7 §. —3) S:n 8 p. tammik. 
8 §. —4) S:n 4 p. toukok. 697 §. — 5 ) S:n 27 p. heinäk. 1,101 §. — 6) S:n 15 p. tammik. 50 §. 
— 7)7 Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. toukok. 3,948 §. —8) Rkmrin pöytäk. 24 p. syysk. 1,308 §. 
— <J)fS:n 13 p. huhtik. 603 §. — ,0) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. maalisk. 3,132 §. — ") Rkmrin 
pöytäk. 13 p. heinäk. 1,076 §. 
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Tuberkuloosisairaalan luovuttaminen opetustarkoitukseen. Vastaukseksi 
Helsingin yliopiston konsistorin esittämään tiedusteluun rahatoimikamari 
pää t t i ] ) ilmoittaa, että kaupunki periaatteessa oli suostuvainen valmistamaan 
tilaisuuden yliopistollisen opetuksen järjestämiseen kaupungin uudessa tuber-
kuloosisairaalassa, mut ta että asiasta tehtävä lopullinen päätös oli jätettävä 
vastedes pidettäväin neuvottelujen varaan. 

Keskuskeittolan johtokuntaa kehoitettiin2) lausumaan mielipiteensä siitä, 
miten se oli suunnitellut keittolan toiminnan järjestettäväksi säännöllisten 
olojen palattua sekä oliko suotavaa, että tämä toiminta lakkautettaisiin tai 
sitä mahdollisesti supistettaisiin, ja edellisessä tapauksessa, milloin tämä voisi 
tapahtua. 

Rautatieraiteiden puhtaanapito. Kaupungin yleisten töiden hallitusta 
kehoitettiin 3) varaamaan puhtaanapitolaitoksen johtajalle tilaisuus olla saapu-
villa hallituksen valitseman edustajan, insinööri S. Randelinin, ja rautatiehalli-
tuksen välisissä rautatieraiteiden puhtaanapitoa koskevissa neuvotteluissa. 

Kansanpuistot. Rahatoimikamari antoi4) kansanpuistojen hoidon jär-
jestelyä koskevan kysymyksen kansliansa valmisteltavaksi. 

Rahatoimikamari vahvisti5) kansanpuistoihin suuntautuvan liikenteen 
aikataulut. Samaten rahatoimikamari vahvisti 6) Korkeasaaren ja Seurasaaren 
ravintolain tarjoiluhinnastot. 

Tilastokonttorin julkaisut. Rahatoimikamari oikeutti7) tilastokonttorin 
jät tämään kunnalliskertomuksesta pois vuokralle annettujen varasto- y. m. 
alueiden luettelot. 

Vuokratiedustelu. Tilastollisen päätoimiston tiedusteltua, ottaisiko kau-
punki järjestääkseen n. s. edustavan tilastomenetelmän mukaan toimitetun 
vuokratiedustelun uuden, kesäkuun 1 p:nä 1926 alkaneen vuokravuoden alusta 
tapahtuneen vuokrain kohoamisen selville saamiseksi, jolloin kaupunki kus-
tantaisi tietojen keräämisen, mutta tilastollinen päätoimisto antaisi tarvit tavat 
kaavakkeet kaupungin käytettäviksi, rahatoimikamari päät t i 8 ) ilmoittaa 
tilastolliselle päätoimistolle, että kaupunki suostui järjestämään vuokratiedus-
telun esitetyin ehdoin. Tiedustelun suorittaminen uskottiin tilastokonttorille 
ja sen kustantamiseksi osoitettiin 12,000 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Matkakertomuksia jä t t ivät 9 ) rahatoimikamarille tilastokonttorin johtaja 
O. Bruun, urheilulautakunnan jäsen V. Lähteinen, palopäällikkö G. Wasenius, 
tarkastuseläinlääkäri H. Tallqvist, lääketieteen- ja kirurgiantohtori H. Bardy, 
tuberkuloosilääkäri I. Rosqvist, Kivelän sairaalan taloudenhoitaja P. Svan-
ljung, Oulunkylän lastenkodin opettajatar E. Boström, kouluhoitajatar L. 
Hagan, kansakoulun opettajatar H. Österberg, valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun opettajatar G. Grönlund, avustava kaupunginarkkitehti V. Määttä, 
rakennusmestari K. Salonen, insinööri O. Räbergh ja kaasulaitoksen kemisti 
E. Sundgren. 

Sitäpaitsi avustava kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Aminoff jätti 
matkakertomuksensa, ja kamari, joka katsoi sen sisältävän useita huomioon 
otettavia näkökohtia, pää t t i 1 0 ) julkaista sen painosta. 

Rkmrin pöytäk. 13 p. huhtik. 598 §. —2) S:n 20 p. syysk. 1,276 §. — 3) S:n 9 p. hel-
mik. 174 §. —4) S:n 23 p. maalisk. 500 §; vrt. s. 216. — 5 ) Rkmrin pöytäk. 6 p. huhtik. 
563 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. kesäk. 4,255 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 28 p. joululc. 
1,881 §. —8) S:n 11 p. toukok. 735 §. — 9) S:n 10 p. elok. 1,139 §, 26 p. tammik. 133 §, 2 p. 
helmik. 163 §, 22 p. tammik. 104 §, 2 p. maalisk. 392 §, 14 p. toukok. 753 §, 16 p. helmik. 
233 §, 19 p. tammik. 85 §, 14 p. toukok. 752 §, 20 p. huhtik. 638 §, 19 p. tammik. 84 §, 2 p. 
maalisk. 393 §, 26 p. tammik. 132 §, 5 p. maalisk. 423 § ja 16 p. helmik. 232 §. —10) S:n 
15 p. kesäk. 950 §. 
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Maistraatti. Tilapäisten työvoimain palkkaamiseksi maistraattiin raha-
toimikamari myönsi1) käyttövaroistaan 20,000 markkaa. 

Edelleen kamari päätt i2) , että maistraattiin vuoden 1927 alusta perustet-
taisiin yhteismäärärahasta palkattujen viranpitäjäin 1 palkkausluokkaan kuu-
luva vahtimestarinapulaisen toimi. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. Rahatoimikamari päätti^), että 
ensimmäisen kaupunginvoudin konttoriin toukokuun 1 pistä vuoden loppuun 
otettaisiin ylimääräinen apulainen, jonka palkka olisi 1,200 markkaa kuu-
kaudessa. 

Rahatoimikamarin viranpitäjät. Sihteeri A. Ervastille myönnettiin4) 
sairauden takia virkavapautta yhdeksi kuukaudeksi huhtikuun 12 pistä 
lukien, minä aikana hänen työtehtävänsä jaettaisiin eräiden muiden kamarin 
kanslian virkamiesten kesken. 

Rahatoimikamarin teknilliselle sihteerille K. Hård af Segerstadille myön-
nettiin5) yksitvisasiain vuoksi virkavapautta helmikuun 17 pistä maaliskuun 
10 piään. 

Kamarin notaarille G. Brotherukselle myönnettiin6) sairauden takia 
virkavapautta kahden viikon ajaksi marraskuun 24 pistä lukien, minä aikana 
avustavan notaarin I. Nordbergin oman virkansa ohella tuli hoitaa notaarin 
tehtävät. 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston notaari S. Puranen vapautett i in7) 
virkatehtävistään kahdeksi kuukaudeksi lukien syyskuun 22 pistä, minä 
aikana hän tuli avustamaan sähkölaitosta halkojen ostossa laitoksen tarpeiksi. 
Kamarin konttorikirjuri D. Hohenthal määrättiin 7) oman virkansa ohella tänä 
aikana hoitamaan osaston notaarin tointa kamarin käyttövaroista suoritetta-
vasta 800 markan lisäpalkkiosta kuukaudelta. 

Rahatoimikamarin avustavaksi notaariksi valittiin8) hovioikeudenaus-
kultantti I. Nordberg. 

Kamarin asiamies oikeutettiin9) eri ajanjaksoiksi ottamaan asiamies-
osastolle ylimääräinen apulainen. Mainitun apulaisen palkka, yhteensä 16,250 
markkaa, suoritettiin tilapäisten apulaisten määrärahasta. 

Hovioikeudenauskultantti E. Hemmer määrätt i in1 0) edellä mainitulle 
osastolle ylimääräiseksi apulaiseksi 3 kuukaudeksi lukien tammikuun 1 pistä 
1927 2,750 markan kuukausipalkoin, joka oli suoritettava tilapäisten apu-
laisten määrärahasta. 

Kanslisti S. Holmströmille myönnet t i in n ) sairauden takia virkavapautta 
tammikuun 1 pin ja huhtikuun 1 pin väliseksi ajaksi täysin palkkaeduin. 
Kanslia oikeutettiin tarpeen vaatiessa ottamaan sijainen, jonka palkkio myö-
hemmin vahvistettaisiin. 

Kaupungin painatustöiden valvojaksi rahatoimikamari valitsi12) faktori 
T. J . Artmanin elokuun 1 pistä lukien 3,500 markan kuukausipalkoin, joka 
suoritettaisiin kamarin käyttövaroista. 

Talousarvioehdotus. Rahatoimenjohtaja oikeutettiin 13) enintään maalis- ja 
huhtikuun ajaksi ottamaan sairaalain tiliviraston kamreeri A. Danielson 
avukseen talousarvion uuden asetelman laatimiseen. Herra Danielsonin tuli 

Rkmrin pövtäk. 9 p. maalisk. 434 §. —2) S:n 7 p. syysk. 1,211 §. — 3) S:n 3 p. 
kesäk. 884 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 193 §; vrt. tätä kert. s. 190. — 5) Rkmrin pöytäk. 2 p. 
helmik. 165 §. —6) S:n 23 p. marrask. 1,657 §; vrt. tätä kert. s. 190. —7) Rkmrin pövtäk. 
21 p. syysk. 1,297 § ja 19 p. lokak. 1,459 §. —8) S:n 7 p. jouluk. 1,746 §. — d) S:n 21 p. 
huhtik. 679 a §, 13 p. heinäk. 1,079 § ja 23 p. marrask. 1,655 §. — 10) S:n 21 p. jouluk. 1,842 §. 
— n ) S:n 8 p. tamrnik. 26 § ja 26 p. helmik. 376 jj. —12) S;n 15 p. kesäk. 941 §. — l 8) S:n 19 
p. helmik. 326 §. 
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tästä tehtävästä saada rahatoimikamarin tilapäisten apulaisten määrärahasta 
5,000 markan kuukausipalkkio. 

Sittemmin oikeutettiin1) rahatoimenjohtaja ottamaan kamreeri Daniel-
son apulaisekseen talousarviota laadittaessa 5,000 markan kuukausipalkoin ja 
mainitun työn kestämisajaksi. Tarvittava rahamäärä oli suoritettava 
kamarin tilapäisten apulaisten määrärahasta. 

Rahatoimikonttorin viranpitäjät. Kaupunginkassanhoitaja E. G. Hell-
strömille myönnettiin2) sairauden takia virkavapautta täysin palkkaeduin 
heinä- ja elokuuksi, sijaisena avustava kassanhoitaja K. J. Söderlund heinä- ja 
toinen avustava kassanhoitaja W. Eriksson elokuussa. 

Konttorikirjuri G. Wikströmille myönnettiin3) sairauden takia virka-
vapautta loka- ja marraskuuksi. 

Rahatoimikamari päätti 4) lakkauttaa kaksi avoinna olevaa rahatoimi-
konttorin ylimääräisen konttorikirjurin virkaa. 

Kaupungin talojen hoito. Talonisännöitsijä K. Gustavsson vapautettiin 5) 
Kaarlenkadun talon n:o 11 isännöitsijän toimesta ja valit t i in6) korttelissa n:o 
175 Ruoliolahdenrantakadun varrella olevan tontin nro 3 a isännöitsijäksi. 

Jätkäsaaren uimahuone. Rahatoimikamari antoi7) kanslialleen tehtäväksi 
asettaa vartijan Jätkäsaaren uimahuoneeseen. Vartijan palkka oli suoritettava 
kamarin käyttövaroista. 

Kauppahallien henkilökunta. Hallirenki O. L. Grönbergille myönnettiin8) 
sairauden takia virkavapautta 2 % kuukaudeksi lukien tammikuun 15 prstä, 
miltä ajalta hänen tuli saada täydet palkkaetunsa. 

Hakaniemen kauppahalliin otett i in9) rengiksi A. L. Nygård huhtikuun 
1 p:stä lukien sekä hänen saatuaan 10) anomuksestaan eron kesäkuun 1 prstä 
lähtien G. E. Muntter. 

Virutushuoneet. Virutushuoneiden kaitsijalle H. R. Steniukselle myön-
nettiin u ) anomansa ero, ja hänen sijaansa otettiin konttoristi A. L. Vickman 
maaliskuun 1 prstä lukien. 

Kansanpuistot. Vuoden 1927 talousarvioehdotukseen päätettiin12) mer-
kitä määräraha neljännen eläintenhoitajan toimen perustamiseksi Korkea-
saareen. 

Satamakannantakonttorin viranpitäjät. Konttorikirjuri K. Candolinille 
myönnettiin 13) ero virastaan lokakuun 15 prstä lukien, ja hänen sijaansa otet-
tiin konttorikirjuriksi ylimääräinen konttorikirjuri S. Bäckman. 

Satamakannantakonttorin vahtimestariksi oli otettu 14) ylimääräinen 
vahtimestari E. J . Malmi lokakuun 1 prstä lukien. 

Tilastokonttorin viranpitäjät. Tilastokonttorin johtajalle O. Bruunille 
myönnettiin 15) virkavapautta opintomatkaa varten 10 päivän ajaksi täysin 
palkkaeduin. Konttorin aktuaarin S. J . Liedon tuli tänä aikana oman virkan-
sa ohella hoitaa johtajalle kuuluvat tehtävät. 

Tilastokonttorin toiselle aktuaarille W. Sjöströmille myönnettiin16) sai-
rauden takia virkavapautta syyskuun 9 prstä lokakuun 23 pr ään sekä marras-

Rkmrin pöytäk. 24 p. elok. 1,158 §. —2) S:n 22 p. kesäk. 980 §; vrt. tätä kert. s. 190. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 1 p. lokak. 1,336; vrt. tätä kert. s. 190. — 4) Rkmrin pöytäk. 11 p. tou-
kok. 738 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 881 §. — 6 ) S:n 31 p. elok. 1,187 §. — 7) S:n 20 p. heinäk. 
1,092 §. — 8 ) S:n 19 p. tammik. 89 § ja 23 p. maalisk. 511 §; vrt. tätä kert. s. 193. —9) Rkm-
rin pöytäk. 30 p. maalisk. 542 §. — 10) S:n 1 p. kesäk. 857 §. — n ) S:n 16 p. helmik. 236 §. 
—12) S:n 13 p. heinäk. 1,058 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. lokak. 5,931 §. —14) S:n 27 
p. lokak. 5,932 §. l5) Rkmrin pöytäk. 20 p. huhtik. 635 §; ks. myös tätä kert. s. 188. — 
16) Rkmrin pöytäk. 1 p. lokak. 1,338 § ja 2 p. marrask. 1,528 §; vrt. tätä kert. s. 190. 
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kuuksi, sijaisenaan amanuenssi V. Kuhlefelt. Amanuenssin tointa hoitamaan 
määrättiin täksi ajaksi ylimääräinen amanuenssi E. Ruuth. 

Työnvälitystoimisto. Rahatoimikamari hyväksyi1) herraj J . Ölanderin 
työnvälitystoimiston osastonjohtajan W. O. Ahtion sijaiseksi. 

Verotusvalmistelukunta ilmoitti, että sen viranpitäjäin kanssa oli tehty 
väliaikaiset sopimukset heidän virkainsa hoidattamisesta tammikuun 1 p:stä 
1927 ja että tällöin oli sovittu molemminpuolisesta kolmikuukautisesta irti-
sanomisajasta. Rahatoimikamari hyväksyi2) tämän sopimuksen ja valitsi 
samalla varatuomari B. von Fieandtin valmistelukunnan ensimmäiseksi 
sihteeriksi ja varatuomari J . E. Blomqvistin toiseksi sihteeriksi, molemmat 
kolmikuukautisin molemminpuolisin irtisanomisajoin ja puheena oleviin vir-
koihin liittyvin palkoin. 

Rakennustarkastuskonttorin viranpitäjät. Rahatoimikamari myönsi3) 
käyttövaroistaan 13,600 markkaa ylimääräisen betoni-insinöörin palkkaami-
seksi konttoriin syyskuun 1 p:stä vuoden loppuun. 

Virkoin yhdistäminen. Rahatoimikamari päät t i 4 ) antaa.tehdyn ehdotuk-
sen5) terveydenhoidontarkastajan ja terveydellisten tutkimusten laboratoo-
rin bakteriologin virkaiu yhdistämisestä raueta sekä niinikään jät tää labo-
ratoorin uudestaanjärjestelyä koskevan kysymyksen toistaiseksi sillensä. 

Sairaaloin rakennukset. Kaupungin yleisten töiden hallitusta kehoitet-
t i in6) valitsemaan joku rakennuskonttorin insinööreistä avustamaan eräiden 
Nikkilän ja Kivelän sairaalain rakennuskysymysten valmistelussa. 

Köyhäinhoitolautakunnan apulaiset. Köyhäinhoitolautakunnan anottua, 
että se saisi 6 kuukaudeksi joulukuun 1 p:stä lukien palkata ylimääräisen kir-
jurinapulaisen, jonka palkka olisi 2 vakinaisen palkkaluokan mukainen, raha-
toimikamari osoitti7) käyttövaroistaan 1,265 markkaa mainitun apulaisen 
palkkaamiseksi joulukuun ajaksi. Sitäpaitsi kamari oikeutti8) lautakunnan 
viideksi kuukaudeksi lukien tammikuun 1 p:stä 1927 ottamaan palvelukseensa 
2 vakinaisen palkkaluokan mukaan palkatun ylimääräisen kirjurinapulaisen. 
Myöskin tästä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava kamarin käyttö-
varoista. 

Lastenkodit. Rahatoimikamari oikeutti9) lastensuojelulautakunnan otta-
maan Kullatorpan lastenkotiin 1 kuukauden ajaksi ylimääräisen avustavan 
lastenhoitajattaren, jonka palkka vapaan ylläpidon lisäksi olisi 600 markkaa, 
sekä osoitti mainitun rahamäärän käyttövaroistaan. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen lääkärin virka. Ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunta valtuutettiin 10) sopimaan professori R. Sieversin kanssa 
siitä, että tämä hoitaisi mainittujen koulujen lääkärin virkaa, kunnes se oli 
vakinaisesti täytetty, ei kuitenkaan kauemmin kuin maaliskuun 1 p:ään 1927, 
saaden nauttia virkaan liittyvää pohjapalkkaa. 

Uusien virkain perustaminen rakennuskonttoriin. Rahatoimikamari oike-
utti u ) rakennuskonttorin ottamaan katu- ja viemäriosastolle ylimääräisen 
insinöörin yhteismäärärahasta palkattujen viranpitäjäin 24 palkkaluokan 
mukaisin palkoin sekä toisen piirustajan 17 palkkaluokan mukaisin palkoin 
ja kehoitti hallitusta ottamaan huomioon näiden virkain edellyttämät määrä-
rahat vuoden 1927 talousarviehdotusta laatiessaan. 

Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 713 §; ks. myös tätä kert. s. 119. — 2) Rkmrin pöytäk. 
21 p. jouluk. 1,846 §; vrt. tätä kert# s. 114. —3) Rkmrin pöytäk. 17 p. elok. 1,144 § ja 9 p. 
marrask. 1,560 §. —4) S:n 11 p. toukok. 733 §. —5) Ks. v:n 1923 kert. s. 257. —6) Rkmrin 
pöytäk. 8 p. tammik. 13 §. — 7) S:n 9 p. marrask. 1,558 §. — 8) S:n 21 p. jouluk. 1,832 §. — 
9) Sm 16 p. maalisk. 472 §. —10) S:n 14 p. jouluk. 1,780 §. — n ) S:n 24 p. elok. 1,155 §. 
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Kaupungin yleisten töiden hallituksen sihteerin tehtäviä ei rahatoimikamarin 
mielestä ollut hoidettu täysin tyydyttävällä tavalla, minkä johdosta kamari 
kehoitti1) hallitusta harkitsemaan, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti voi-
taisiin ryhtyä, jotta hallituksen kirjelmät ja lausunnot saataisiin laadituiksi 
tarkoituksenmukaisesti ja ajan vaatimuksia vastaavalla tavalla. 

Sittemmin antamassaan vastauksessa hallitus lausui, että sihteerin 
tointa olisi hoidettava samalla tavalla kuin aikaisemmin, kunnes valmistelta-
vana oleva kysymys rakennuskonttorin uudestaanjärjestämisestä oli rat-
kaistu, kuitenkin siten menetellen, että kaupungininsinöörin tai hänen siihen 
määräämänsä osastonjohtajan tuli avustaa sihteeriä teknillisiä kysymyksiä 
koskevain pöytäkirjain, kirjeiden ja lausuntojen laadinnassa. Rahatoimi-
kamari hyväksyi 2) hallituksen ehdotuksen. 

Teknilliset laitokset. Sähkölaitos ilmoitti3), että sähkön kuluttajain luvun 
lisääntyminen oli tehnyt välttämättömäksi ottaa laitoksen palvelukseen kaksi 
rahastajaa sekä kaksi konttoriapulaista lisää. Mainitut viranpitäjät palkattiin 
vhteismäärärahasta, edelliset 14 ja jälkimmäiset 10 palkkaluokan mukaisesti. 

Rahatoimikamari päätt i4) , että sähkölaitoksen palvelukseen vuoden 
1927 alusta otettaisiin 1 piirustaja lisää sekä että kaksi koneenkäyttäjän tointa, 
toinen Kallion, toinen Töölön asemalla, muutettaisiin esimiehen toimiksi ja 
siirrettäisiin yhteismäärärahasta palkattujen viranpitäjäin 17 palkkaluokkaan. 
Kaasulaitokselle oli samasta ajankohdasta lukien otettava 20 luokan mukaan 
palkattu ylikaasumestari, 15 luokan mukaan palkattu laborantti ja 13 palkka-
luokan mukaan palkattu neuvojatar. 

Sähkölaitos ilmoitti, että sen liikkeen laajenemisen johdosta oli ollut 
pakko lisätä henkilökuntaansa ottamalla seuraavat uudet viranpitäjät: 2 kont-
toriapulaista syyskuun 1 p:stä lukien, 2 mittarinlukijaa elokuun 25 pistä lukien 
ja 1 mittarinlukija syyskuun 15 p:stä lukien sekä että 2 mittarinlukijaa syys-
kuun 1 p:stä oli määrät ty toistaiseksi toimimaan rahastajina. Rahatoimi-
kamari päät t i 5 ) hyväksyä tämän toimenpiteen, mutta samalla huomauttaa 
kaupungin teknillisten laitosten hallitukselle, että ehdotukset uusien virkain 
perustamisesta teknillisiin laitoksiin oli hallituksen puoltolauseen seuraamina 
alistettava rahatoimikamarin harkittaviksi ja hyväksyttäviksi hyvissä ajoin 
ennen virkain täyttämistä. 

Keskuskeittolan johtokuntaan tulivat6) kertomusvuonna kuulumaan pro-
fessori C. Tigerstedt puheenjohtajana ja samalla keskuskeittolan toimitus-
johtajana samoin palkkaeduin kuin aikaisemmin sekä rouvat H. Gebhard ja 
O. Tainio, varalla filosofianmaisteri G. Estlander ja rouva H. Seppälä. 

Naisten työtupain johtokuntaan tul ivat7) kertomusvuonna kuulumaan 
aktuaari A. Hällfors puheenjohtajana, osastonjohtajatar A. Bruun, metalli-
työntekijä P. Kalervo sekä johtajat V. V. Salovaara ja K. A. Widenius. 

Sivutoimet. Sihteeri A. Blombergille annettiin 8) tehtäväksi laatia ehdotus 
kaupungin viranpitäjäin oikeuttamista sivuvirkain pitämiseen koskevan 
kysymyksen ratkaisemiseksi. 

Avustava reviisori Y. Wahlroos oikeutettiin9) sivutoimena hoitamaan 
Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o l:n isännöitsijän tointa. 

Kunnallinen ammatientarkastaja B. Olin oikeutettiin 10) kesäkuun 1 piään 

Rkmrin pöytäk. 23 p. huhtik. 656 §. —2) S:n £2 p. kesäk. 1,001 §. —3) S:n 19 p. 
tammik. 83 §. —4) S:n 22 p. kesäk. 993 §. — 5) S:n 9 p. marrask. 1,561 §. —6) S:n 8 p. 
tammik. 20 §. — 7) S:n 8 p. tammik. 21 §. —8) S:n 3 p. jouluk. 1,710 §. —*) S:n 18 p. 
toukok. 786 §. — 10) S:n 2 p. helmik. 162 



li. Rahatoimikaan ari. 223 

asti suorittamaan kemiallisia töitä tullilaitoksen laboratoorissa ehdoin, että 
hän hoiti mainittua sivutointa klo 4:n jälkeen ip. 

Lihantarkastamon tarkastuseläinlääkäri T. Ora oikeutettiin1) joulukuun 
1 p:stä toistaiseksi sivutoimena hoitamaan valtion eläinlääkintölaboratorion 
assistentin tointa. 

Lihantarkastamon tarkastuseläinlääkäri I. Ora oikeutettiin2) vuoden 
1927 tammi- ja helmikuussa hoitamaan valtion eläinlääkintölaboratorion 
assistentin virkaa. 

Kivelän sairaalan ylilääkäri W. Kerppola oikeutettiin3) toistaiseksi 
sivutoimena hoitamaan dosentinvirkaa sekä kevätlukukautena 1926 sisä-
tautiopin professorinvirkaa Helsingin yliopistossa. 

Kulkutautisairaalan apulaislääkäri R. Forsius oikeutettiin4) oman vir-
kansa ohella hoitamaan Pasilan aluelääkärin virkaa, kunnes tämä vakinaisesti 
täytettiin. 

Köyhäinhoidon kassa- ja tiliviraston kirjurinapulainen B. Laurell oikeu-
tet t i in5) tarvittaessa toimimaan ylimääräisenä apulaisena kaupunginkirjaston 
Kallion haaraosastossa klo 5:n ja 8:n välillä ip. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen laulunopettajatar I. von Pfaler oikeu-
tettiin 6) antamaan opetusta Helsingin konservatoriossa enintään 6 viikko-
tuntina sekä samojen koulujen luokkaopettajatar S. Granberg valmistavassa 
poikain ammattikoulussa 2 viikkotuntina. 

Kesälomat. Rahatoimikamari vahvisti7) kansliansa sekä rahatoimi-
konttorin kamreeriosaston kesälomain järjestelyn. 

Talonisännöitsijä K. Gustavssonille myönnettiin 8) kesäloma heinäkuuksi, 
ja hänen tehtäviään hoitamaan määrättiin täksi ajaksi konttoripäällikkö 
V. Beckman. 

Terveydellisten tutkimusten laboratoorin v. t. assistentti B. Willberg 
oikeutettiin9) saamaan 1 kuukauden kesäloma. 

Rahatoimikamari vahvisti1 0) kansanlastentarhain kanslian kesälomain t 
järjestelyn. 

Kansanpuistojen valvojalle R. Palmgrenille myönnettiin11) kesälomaa 
2 viikkoa elokuun alussa ja 2 viikkoa syyskuussa. 

Oikeus asua kaupungin ulkopuolella myönnettiin12) kaupungin painatus-
töiden valvojalle T. J. Artmanille, kaupunginpalvelijoille A. V. Engmanille ja 
A. V. Lindbergille13) sekä sähkölaitoksen koneenkäyttäjälle P.J.Oksaselle1 4). 

Rahatoimikamarin edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kamarin 
edustajaksi kaupungin yleisten töiden hallitukseen valittiin 15) rahatoimen-
johtaja V. Hupli, kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen kanslianjohtaja 
J . W. Andersin ja maatalouslautakuntaan kamarin jäsen Estlander. Jäsen 
Levonius valittiin kamarin puolesta olemaan läsnä kaupungin kiinteän omai-
suuden katselmuksessa. 

Kaupungin edustajiksi komiteaan, joka oli asetettu valmistelemaan 
kysymystä sillan rakentamisesta Sturenkadun suuntaan Sörnäsin satama-
radan poikki, valittiin1 6) kaupunginjohtaja A. Castren ja kanslianjohtaja 
J . W. Andersin. 

Rkmrin pöytäk. 30 p. marrask. 1,696 §. —2) S:n 28 p. jouluk. 1,876 §. —3) S:n 8 
p. tammik. 17 §. —4) S:n 21 p. syysk. 1,285 §. —5) S:n 12 p. lokak. 1,412 §. — 6) S:n 9 
p. marrask. 1,563 §. — 7 ) S:n 21 p. toukok. 790 ja 792 §§. — 8 ) S:n 22 p. kesäk. 992 §. 
—9) S:n 18 p. toukok. 783 §. — l 0 ) Rkmrin jstn pöytäk. 22 p. kesäk. 4,513 §. —«) Rkm-
rin pöytäk. 3 p. elok. 1,123 §. —12) S:n 10 p. elok. 1,133 §. —13) S:n 14 p. jouluk. 1,788 ja 
1.789 §§. — u ) S:n 14 p. jouluk. 1,790 §. — l5) S:n 8 p. tammik. 22—25 §§. —16) S:n 23 p. 
huhtik. 665 §. 
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Kaupunginjohtaja A. Castrénille annettiin tehtäväksi neuvotella johta-
ja L. Lerchen kanssa tehdaskorttelin n:o 296 lunastamisesta. 

Terveydenhoitolautakunta ilmoitti2) valinneensa edustajikseen Nikkilän 
sairaalan septiktankkilaitosta koskeviin tutkimuksiin ensimmäisen kaupungin-
lääkärin F. Hisingerin ja rakennuskonttorin katu- ja viemäriosaston työ-
päällikön K. J . Willandtin. 

Kaupunginjohtaja A. Castrénille annettiin 3) tehtäväksi neuvotella kort-
telissa n:o 138 sijaitsevien Puistokadun tonttien n:ot 1 ja 2 omistajain kanssa 
mainittujen tonttien rakennuttamisesta siten, ettei Tähtitorninmäen meri-
näköala häiriytyisi. 

Kamarin jäsen Grotenfelt ja sihteeri K. Hård af Segerstad valittiin 4) 
neuvottelemaan Helsingin makasiiniosakeyhtiön kanssa huoneiston luovutta-
misesta kappaletavara-asemaa varten Katajanokalta. 

Koska oltiin aikeissa ryhtyä rakennuttamaan Lapinlahdenkadun tonttia 
n:o 10, jota suunniteltu uusi Länsisatamaan vievä liikenneväylä tuli kosketta-
maan, rahatoimikamari pää t t i 5 ) antaa kaupunginjohtaja A. Castrénille ja 
kamarin jäsenelle Grotenfeltille tehtäväksi neuvotella tämän johdosta tontin 
omistajan kanssa. 

Sähkölaitoksen toimitusjohtajalle A. Marsiolle ja kaupungininsinööri 
E. Molanderille annettiin6) tehtäväksi toimittaa Erottajan uuden raitiotie-
silmukan katselmus. 

Arabian raitiotiesilmukan katselmusmiehiksi valit t i in7) sähkölaitoksen 
toimitusjohtaja A. Marsio ja kaupunginsinööri E. Molander. 

Kaupungin edustajiksi Kumtähdenkadun talosta n:o 4 kansanlastentar-
hoille vuokrattujen ja korjauksia kaipaavien huoneistojen katselmukseen 
kamari valitsi8) jäsenensä Estlanderin sekä teknillisen sihteerinsä K. Hård 
af Segerstadin. 

Kaupungin edustajiksi Harakan asuinrakennusten lähtökatselmukseen 
valittiin9) sihteeri A. Blomberg ja isännöitsijä G. V. Karhumaa sekä Kustaan-
miekassa toimitettavaan samanlaiseen katselmukseen talonisännöitsijä K. Gus-
tavsson ja teknillinen sihteeri K. Hård af Segerstad. 

Rahatoimikamari antoi1 0) kaupunginjohtaja A. Castrénille ja kamarin 
jäsenelle Grotenfeltille tehtäväksi ryhtyä neuvotteluihin John Stenbergin 
konetehdasosakeyhtiön kanssa yhtiön omistaman Siltasaarenkadun tontin n:o 1 
hankkimisesta kaupungin haltuun. 

Pakkolunastus. Sen pakkolunastuslautakunnan jäseneksi, jonka tuli antaa 
lausunto eräiden Fredriksbergin tilan alueiden pakkolunastuksesta valtion-
rautateiden tarpeisiin, rahatoimikamari va l i t s i n ) kaupungingeodeetti W. O. 
Lillen ja kaupungin asiamieheksi lunastustilaisuuteen asiamies M. Wilskmanin. 

Kaupungin edustajiksi pakkolunastustilaisuuteen maan pakkolunastami-
seksi Imatran voimalaitoksen tarpeisiin valittiin 12) kaupunginagronoomi A. J . 
Tamminen ja asiamies M. Wilskman. 

Kaupungin edustajaksi Oulunkylän kylän Nybondaksen ja Månsaksen 
tilain sekä Solberg nimisen palstan väliseen rajankäyntiin rahatoimikamari 
valitsi13) kaupungingeodeetti W. O. Lillen. 

Rkmrin pöytäk. 15 p. lokak. 1,426 §. —2) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,742 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 19 p. marrask. 1,634 §. — 4) S:n 20 p. heinäk. 1,085 §. — 5) S:n 28 p. 
jouluk. 1,864 §; vrt. tätä kert. s. 35. —-6) Rkmrin pöytäk. 15 p. lokak. 1,420 §. —7) S:n 7 
p. syysk. 1,200 §. — 8) S:n 8 p. kesäk. 932 §. —9) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. lokak. 5,879 
§ ja rkmrin pöytäk. 12 p. lokak. 1,414 §.— l 0) Rkmrin pöytäk. 10 p. jouluk. 1,764 §.— 
u ) S:n 26 p. marrask. 1,669 §. — l 2) S:n 21 p. syysk. 1,293 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 
10 p. marrask. 6,174 §. 
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Rahatoimikamarin asiamieheksi kokoukseen, jossa lopullisesti järjestet-
täisiin Bromarvin pitäjän Bengtsårin kylän vuokra-alueet, rahatoimikamari 
valitsi1) asiamies M. Wilskmanin sekä uskotuiksimiehiksi notaarit I. Nord-
bergin ja S. Purasen. 

Kaupungingeodeetti W. O. Lillelle ja kaupunginagronoomi A. J . Tammi-
selle annettiin 2) tehtäväksi vuokraoikeuden siirtoa varten toimittaa Hertonäsin 
säterin pohjoisosan katselmus. 

Rahatoimikamari päät t i 3) kehoittaa insinööri S. Randelinia ja kaupungin-
agronoomi A. J . Tammista olemaan läsnä Hertonäsin säterin lokakuun 10 p:nä 
toimitettavassa katselmuksessa. 

Rafael Ahlströmin rahastot. Kanslianjohtaja J . W. Andersin, varamie-
henään kaupunginjohtaja A. Castrén, valit t i in4) heinäkuun 1 p:ään 1928 
edustamaan rahatoimikamaria Suomen taideyhdistyksen palkinto- ja osto-
lautakunnassa määrättäessä Rafael Ahlströmin rahastoista annettavia avus-
tuksia; yliarkkitehti H. Lindberg, varamiehenään filosofiantohtori H. Ramsay, 
valittiin 4) samaksi ajaksi kamarin edustajaksi sävellys-, soitto- ja laulutaiteen 
edistämiseksi tarkoitettujen mainittujen rahastojen korkovarain jakolauta-
kuntaan. Sen ohessa A. Ahlström osakeyhtiön johtokuntaa päätettiin 
kehoittaa valitsemaan ensi kolmivuotiskaudeksi edustajansa mainittuihin 
lautakuntiin Rafael Ahlströmin rahastojen hoitoa koskevien määräysten 
tarkemmin esittämällä tavalla5). 

Kuopion kaupunkipäivät. Kaupungin edustajiksi elokuun 20—21 p:nä 
pidettäville Kuopion kaupunkipäiville rahatoimikamari valitsi6) kaupungin-
johtaja A. Castrénin, rahatoimenjohtaja Y. Hupiin ja kamarin jäsenen Est-
landerin. 

Arviotoimikunta. John Stenbergin konetehdas osakeyhtiö oli7) valinnut 
sen toimikunnan jäseniksi, joka oli asetettu 8) arvioimaan yhtiön omistamaa 
Siltasaarenkadun tonttia n:o 1, insinööri Y. Hultin ja arkkitehti R. Tikkasen. 

Gråön nimisen saaren arvioiminen. Sittenkuin metsänhoitaja J . E. 
Ekström, jonka rahatoimikamari oli valinnut arvioimaan erään osan Bengt-
sårin tilaan kuuluvaa Gråön nimistä saarta, oli kuollut, kamari kehoitti9) 
kaupungin yleisten töiden hallitusta suorittamaan mainitun arvioinnin. 

Komiteat ja valiokunnat. Kamarin jäsen Wideniu« vapautett i in1 0) sen 
komitean puheenjohtajan toimesta, joka oli asetettu laatimaan ehdotusta pien-
tenlastenkodin rakentamiseksi, ja puheenjohtajaksi ^ I i t t i i n 1 o) jäsen Estlander. 

Rahatoimikamari a n t o i u ) komitealle, johon kuuluivat kaupunginjohtaja 
Castrén puheenjohtajana sekä kanslianjohtaja Andersin, johtaja R. Itkonen 
ja kamarin jäsen Levonius, tehtäväksi valmistella kysymystä voimassa olevan 
palkkausjärjestelmän jatkamisesta tai muuttamisesta sekä tarkastaa kunnan 
viranpitäjäin luokittelua samoinkuin tässä yhteydessä tai, ellei aika sitä sal-
linut, eri mietinnössä lausua mielipiteensä eräiden virkain lakkauttamisen 
mahdollisuudesta. Sittemmin herra Itkonen vapautettiin12) tästä tehtävästä 
ja hänen sijaansa valittiin jäseneksi sähköteknikko V. V. Salovaara. 

Rahatoimikamari valitsi13) puolestaan tuberkuloosisairaalan rakennus-
hallituksen jäseneksi teknillisen .sihteerinsä K. Hård af Segerstadin. 

Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. jouluk. 6,922 §. —2) Rkmrin pöytäk. 14 p. -syysk. 1,264 §. 
— 3) S:n 1 p. lokak, 1,339 §. —4) S:n 2 p. helmik. 168 §. — 5) Ks. v:n 1922 kert. s. 104. — 
6) Rkmrin pöytäk. 13 p. heinäk. 1,070 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. tammik. 2,712 §. 
— 8) Ks. v:n 1925 kert. s. 259. — 9) Rkmrin pövtäk. 31 p. maalisk. 551 §. — l0) S:n 20 
p. liuhtik. 643 g.—11) S:n 15 p. tammik. 56 §. —12) S:n 19 p. helmik. 334 §. — 1S) S:n 13 
p. heinäk. 1,064 §; ks. tätä kert. s. 21. 

Kunnall. kert. 1926. 29 
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Kaupunginvoutien perimien varain säilytystä ja tilitystä koskevaa kysy-
mystä valmistelemaan asetetun komitean jäseneksi valittiin 1) kamarin jäsen 
Levonius. 

Rahatoimikamari valitsi2) jäsenensä Wideniuksen edustajakseen kansan-
lastentarhain hallinnon mahdollista uudistamista valmistelemaan asetettuun 
komiteaan. 

Rahatoimikamari asetti3) valiokunnan, johon valittiin kaupunginjohta-
ja Castren, rahatoimenjohtaja Hupli ja kamarin jäsenet Estlander ja Levonius 
ja jonka tuli antaa lausuntonsa henkikirjoitusta ja veronkantolaitosta koske-
vasta mietinnöstä. 

Kaupunginjohtaja Castrenille, rahatoimenjohtaja Kuplille ja kamarin 
jäsenelle Estlanderille annettiin 4) tehtäväksi valmistella kunnallisverotuksen 
uudistamista koskevaa kysymystä. 

Valmistelemaan kysymystä verotusvalmistelukunnan järjestämisestä raha-
toimikamarin alaiseksi verokonttoriksi rahatoimikamari asetti5) valiokunnan, 
johon valittiin kaupunginjohtaja A. Castren sekä kamarin jäsenet Estlander, 
Heinonen, Levonius ja Widenius. 

Rahatoimikamari aset t i 6) komitean valmistelemaan kysymystä raha-
toimilaitoksen toimintaa viisikymmenvuotiskautena 1877—1927 valaisevan 
selonteon julkaisemisesta ja valitsi sen jäseniksi kaupunginjohtaja Castrenin 
sekä kamarin jäsenet Grotenfeltin, LIeinosen ja Wideniuksen. Puheena olevan 
muistojulkaisun toimituskomiteaan valit t i in7) sittemmin kaupunginjohtaja 
Castren, filosofianmaisteri H. Dalström ja ylim. professori V. Voionmaa. 

Rahatoimikamari päät t i 8 ) asettaa toimikunnan laatimaan luetteloa niistä 
tonteista, jotka kaupunki vuonna 1927 voi tarjota myytäviksi sekä ehdotusta 
niiden myyntihinnoiksi, ja valitsi tämän toimikunnan puheenjohtajaksi raha-
toimenjohtaja Hupiin sekä jäseniksi kamarin jäsenet Grotenfeltin ja Heinosen, 
kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan, teknillisen sihteerin K. Härd 
af Segerstadin ja kaupungingeodeetti W. O. Lillen. 

Kamari asetti9) komitean tarkastamaan köyhäinhoitolautakunnnan laa-
timia ehdotuksia köyhäinhoidon sekä kunnalliskodin ja työlaitosten uusiksi 
ohjesäännöiksi sekä valitsi tämän komitean puheenjohtajaksi rahatoimen-
johtaja Hupiin ja sen jäseniksi kamarin jäsenen Estlanderin ja köyhäinhoito-
lautakunnan sihteerin V. A. Eloniemen. Herra Hupiin vapauduttua maini-
tusta tehtävästä valitt i in1 0) hänen sijaansa puheenjohtajaksi kaupungin-
johtaja Castren. 

Rahatoimikamari asetti n ) komitean valmistelemaan kysymystä naisten 
työlaitoksen rakentamisesta ja valitsi sen jäseniksi työnvälitystoimiston joh-
tajan A. H. Karvosen, minkä ohessa kaupungin yleisten töiden hallitus valitsi 
jäseneksi kaupunginarkkitehti G. Taucherin, naisten työtupain johtokunta 
filosofianmaisteri A. Hällforsin sekä köyhäinhoitolautakunta filosofiantohtori 
J . af Forselleksen ja pianoteknikko J . Virtasen. Herra Karvonen vapautettiin 12) 
sittemmin komitean jäsenyydestä ja hänen sijaansa valittiin tarkastajatar 
M. Sillanpää. 

1) Rkmrin pöytäk. 14 p. syysk. 1,254 §; ks. tätä kert. s. 98. — 2) Rkmrin pöytäk. 16 p. 
marrask. 1,593 §; ks. tätä kert. s. 106. — 3) Rkmrin pöytäk. 6 p. huhtik, 572 — 4 ) S:n 9 
p. marrask. 1,568 §. —5) S:n 13 p. heinäk. 1,065 §. — 6 ) S:n 8 p. tammik. 4 §. — 7) S:n 
26 p. tammik. 135 §; ks. myös tätä kert. s. 214. — 8 ) Rkmrin pöytäk. 8 p. lokak. 1,378 §. 
—9) S:n 16 p. maalisk. 467 §. —10) S:n 28 p. jouluk. 1,849 §. — n ) S:n 26 p. tammik. 117 § 
ja 5 p. maalisk. 422 §. —12) S:n 6 p. huhtik. 566 §. 
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Komiteaan, joka a se t e t t i i nva lmi s t e l emaan kysymystä kaupungin köy-
häinhoitomenojen supistamisesta, valittiin puheenjohtajaksi kaupunginjoh-
taja Castren ja jäseniksi toimittaja A. Aalto, köyhäinhoitolautakunnan sihteeri 
W. A. Eloniemi, johtaja W. A. Lavonius ja professori C. Tigerstedt. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) asettaa komitean valmistelemaan kysymystä 
talon rakentamisesta valmistavalle tyttöjen ammattikoululle, yleiselle ammat-
tilaiskoululle ja kirjapainokoululle sekä huoneiston hankkimisesta työväen-
opiston ruotsinkieliselle osastolle samoinkuin mahdollisesti Helsingin käsityö-
koululle ja -seminaarille. Kamari valitsi puolestaan tämän komitean jäseniksi 
jäsenensä Estlanderin ja Heinosen, joista edellisen tuli toimia puheenjohtajana, 
ja päätti kehoittaa työväenopiston johtokuntaa valitsemaan yhden jäsenen 
ja ammattiopetuslaitosten johtokuntaa kaksi jäsentä tähän komiteaan. 

Rahatoimikamari asetti3) komitean, johon valittiin kunnalliskodin joh-
taja O. Granlund, rahatoimenjohtaja V. Hupli, sairaalatarkastaja G. Palander 
ja naisten työtupain toimitusjohtaja P. T. Stenius, ja antoi sille tehtäväksi 
ehdottaa, miten erilaisten tarvikkeiden hankkiminen kunnan laitoksiin ja viras-
toihin oli järjestettävä kaupungille mahdollisimman edullisella tavalla. 

Rahatoimikamari päät t i 4 ) kulkulaitosministeriölle lähetettävässä kirjel-
mässä ehdottaa, että valtio ja kaupunki ryhtyisivät yhteistoimintaan sopivan 
lentosataman ja mahdollisesti sen lisäksi lentokentän aikaansaamiseksi Hel-
sinkiin. Kulkulaitosministeriö ilmoitti sittemmin asettaneensa komitean ja 
valinneensa sen puheenjohtajaksi esittelijäneuvos K. R. Saloviuksen sekä 
jäseneksi majuri V. Vuoren ja kehoitti rahatoimikamaria valitsemaan siihen 
kaksi jäsentä. Tämän johdosta kamari päät t i 5 ) valita jäsenensä Grotenfeltin 
ja rakennuskonttorin satamaosaston johtajan S. Randelinin edustamaan 
kaupunkia mainitussa komiteassa. 

Kysymys öljysataman perustamisesta Hietaniemelle jätet t i in6) sen komi-
tean valmisteltavaksi, jonka rahatoimikamari vuonna 1924 oli aset tanut7) 
laatimaan ehdotusta Hertonäsin vastaisesta käytöstä. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallituk-
siin. Rahatoimikamari valitsi seuraavat henkilöt alla mainittujen yleis-
hyödyllisten asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin. 

Asunto-osakeyhtiö Savilan: sosialilautakunnan sihteerin arkkitehti 
A. Erikssonin 8); 

Asunto-osakeyhtiö Stenbäckkatu 18—20:n: filosofianmaisteri V. Kauko-
rannan ja opettajatar J . Poijärven 9); 

Osakeyhtiön virkamiesasuntoja—Aktiebolaget tjänstemannabostäder: 
kamarin sihteerin A. Blombergin, sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin 
ja kamarin jäsenen Estlanderin 10); 

Asunto-osakeyhtiö Sturen: kanslianjohtaja J . Andersinin, kamarin sih-
teerin A. Blombergin ja sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, sekä 
varalle kaununginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan ja kamarin] sihteerin 
A. Ervastin u ) ; 

Tjänstemannabostadsaktiebolaget Sampsavägen 50 — Virkamiesasunto-

Rkmrin pöytäk. 21 p. syysk. 1,277 § ja 9 p. marrask. 1,566 §. —2) S:n 29 p. lokak. 
1,505 § ja 9 p. marrask. 1,565 §. — 3) S:n 9 p. helmik. 177 §. — 4) S:n 23 p. helmik. 346 §. — 
5) S:n 1 p. kesäk. 863 §. —6) S:n 19 p. helmik. 332 §. —7) Ks. v:n 1924 kert. s. 286. — 
8) Rkmrin pöytäk. 19 p. tammik. 88 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. tammik. 2,666 §. — 
10) Rkmrin pöytäk. 23 p. helmik. 361 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. maalisk. 3,194 — 
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osakeyhtiö Sampsantie 50:n·: kamreeri P. J . Björkin, kamarin sihteerin 
A. Blombergin ja sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin1); 

Aktiebolaget tjänstemannabostäder Sampsavägen 40—Osakeyhtiö virka-
miesasuntoja Sampsantie 40:n: kanslianjohtajan Andersinin, kamarin sihtee-
rin A. Blombergin ja sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin 2); 

Vallilan asunto-osuuskunnan r. 1.: kamarin sihteerin A. Blombergin ja 
sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, kamarin jäsenen K. Heinosen sekä 
varalle kamarin sihteerin A. Ervastin ja kamarin jäsenen A. Virran 3); 

Asunto-osakeyhtiö Aidon: sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, 
kamarin jäsenen Estlanderin ja herra A. Nybergin, sekä varalle kamarin sih-
teerin A. Ervastin ja kamarin jäsenen K. Heinosen 4); 

Asunto-osuuskunta Kävyn r. 1.: sosialilautakunnan sihteerin A. Eriks-
sonin, arkkitehti A. Toivosen ja toimittaja R. Tuhtin, sekä varamieheksi 
notaari G. Brotheruksen ja rahatoimenjohtaja V. Hupiin5); 

Asunto-osuuskunta Voiton r. 1.: sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, 
kamarin sihteerin A. Ervastin ja kamarin jäsenen K. Heinosen sekä varalle 
kamarin sihteerin A. Blombergin ja kamarin jäsenen Virran 6); 

Oma-asunto osakeyhtiön: kamarin sihteerin A. Blombergin, sosialilauta-
kunnan sihteerin A. Erikssonin ja kamarin jäsenen K. Heinosen sekä vara-
miehiksi kamarin sihteerit A. Ervastin ja kamarin jäsenen Virran 7); 

Asunto-osuuskunta Haavan r. 1.: aktuaari A. Hällforsin, sosialilautakunnan 
sihteerin A. Erikssonin ja arkkitehti A. Toivosen sekä varalle kamarin sihteerit 
A. Ervastin ja A. Blombergin 8); 

Asunto-osuuskunta Käpylän r. L: aktuaari A. Hällforsin, sosialilauta-
kunnan sihteerin A. Erikssonin, arkkitehti A. Toivosen ja johtaja A. L. Halosen 
sekä varamiehiksi kamarin sihteerit A. Ervastin ja A. Blombergin 9); 

Asunto-osakeyhtiö Tyynin: kamarin sihteerin A. Blombergin, sosialilauta-
kunnan sihteerin A. Erikssonin ja kamarin jäsenen Virran sekä varalle 
kamarin sihteerin A. Ervastin ja asiamies M. Wilskmanin l0); 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunta Vallilan r. 1.: avus-
tavan vanhemman kaupunginkirjurin A. Aureen, kamarin sihteerin A. Blom-
bergin, sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin ja arkkitehti A. Toivosen 
sekä varajäseniksi kamarin sihteerin A. Ervastin ja jäsenen Virran11); 

Varatuomari K. V. Holman vapauduttua Osakeyhtiö Virkamiesasuntola 
Apollonkatu 18:n johtokunnan jäsenyydestä rahatoimikamari valitsi12) hänen 
sijaansa jäseneksi varajäsenen A. Ervastin ja tämän sijaan varajäseneksi 
kamarin sihteerin A. Blombergin. 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. maalisk. 3,387 §. —2) S:n 24 p. maalisk. 3,459 §. —3) S:n 
5 p. toukok. 3,949 §. — 4) S:n 12 p. toukok. 4,023 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 7 p. syysk. 1,227 §. 
— 6 ) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. syysk. 5,352 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 16 p. marrask. 1,604 §. 
— 8 ) S:n 26 p. marrask. 1,673 §. — 9 ) S:n 26 p. marrask. 1,672 § ja 3 p. jouluk. 1,727 §. — 
10) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. jouluk. 6,489 §. —-11) S:n 16 p. jouluk. 6,733 §. —12) S:n 7 p. 
huhtik. 3,582 §; ks% v:n 1925 kert. s. 260. 


