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Lauttasaaren eteläisintä nientä, 100 m Mustasaaren laiturin luota sekä Hevos-
saaren itäinen niemi ja Yarsasaaren lounaisrannalla oleva lahdelma. 

Hyväksyen komitean ehdotukset rahatoimikamari päätti 
että edellä mainitut paikat viipymättä oli järjestettävä vapaauimapai-

koiksi; 
osoittaa tähän tarkoitukseen 92,000 markkaa yleisiä töitä varten vara-

tuista käyttövaroistaan; 
uskoa merikylpyläin hoidon ja valvonnan kansanpuistojen valvojalle; 
antaa kaupungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi kiireellisesti 

laatia Mustikkamaalle ja Kaivopuistoon ehdotettujen uusien uimalaitosten 
piirustukset ja kustannusarviot, jotta niitä varten tarvi t tavat määrärahat 
voitaisiin merkitä vuoden 1929 menosääntöön; sekä 

antaa kaupungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi yksissä neuvoin 
urheilulautakunnan kanssa laatia Seurasaareen rakennettavan uimakilpailu-
radan piirustukset ja kustannusarvion huomioon ottaen, että radalla tuli 
voida järjestää kansainvälisten sääntöjen mukaisia uimakilpailuja. 

Käyttövaroistaan rahatoimikamari osoitti 2) 10.000 markkaa Taival-
lahden ehdotetun uimapaikan sekä Mustikkamaan ja Mustasaaren uimapaik-
kain puhdistamiseen. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Tilapäinen luotto. Kaupunginvaltuusto oli oikeuttanut3) rahatoimikamarin 
vuonna 1928 käyttämään kaupungin tarpeisiin lyhytaikaista luottoa yhteensä 
161,300,000 markkaa eli vastaavan arvon ulkomaisessa rahassa, ja kuluvana 
vuonna oli jo otet tu4) 3,000,000 dollarin suuruinen lyhytaikainen laina, josta 
kuitenkin 25,000 dollaria oli maksettu takaisin Suomen pankin välityksellä. 
Rahatoimikamari, jolla niin ollen oli oikeus vielä ottaa lainaksi n. 43,200,000 
markkaa eli vastaava arvo ulkomaisessa rahalajissa, päät t i 5 ) ottaa eräältä 
yhtymältä, jota puheena olevassa tapauksessa edusti pankkilaitos Aktiebolaget 
svenska handelsbanken kuluvan vuoden ajaksi 4,000,000 Ruotsin kruunun 
suuruisen lainan, jonka vuotuinen korko olisi 5 %. Viimeksi mainittua lainaa 
koskevan sopimuksen voimassaoloaikaa pidennettiin 6) sittemmin puoli vuotta 
lukien joulukuun 31 p:stä 1928, jolloin korko vahvistettiin 6 %:ksi. 

Edelleen kamari päätti 7) hyväksyä The national City Bank of New 
York nimisen pankin tarjouksen 4,000,000 dollarin tilapäisluoton myöntä-
misestä kuudeksi kuukaudeksi 6 %:n koroin ja ennakolta suoritettavin % % : n 

provisioin. Tässä sopimuksessa ei asianomaiselle pankille taat tu mitään pre-
ferenssioikeutta vastaiseen obligatiolainaan nähden. 

Obligatiolainan ottaminen. Rahatoimenjohtaja V. Hupli teki selkoa Ruot-
siin, Englantiin ja Amerikkaan tekemästään matkasta 8) sekä ilmoitti kaikissa 
edellä mainituissa maissa saaneensa ottaa vastaan lainatarjouksia Helsingin 
kaupungille. Hänen neuvostaan rahatoimikamari hylkäsi9) The National 

x) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 1,031 §. — 2) S:n 22 p. toukok. 937 §. — 3) Ks. v:n 
1927 kert. s. 47. — 4) S:n s. 194. — 5) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 1,009 §. — 6) S:n 
21 p. jouluk. 2,272 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 2,221 § ja 14 p. jouluk. 2,222 §. — 8) Ks. 
tätä kert. s. 252. — 9) Rkmrin pöytäk. 5 p. kesäk. 984 §. 
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City Bank of New York nimisen pankin tarjouksen 1,000,000 dollarin suuruisen 
lainan myöntämisestä 4 7/8 %:n koroin, koska pankki vaati lainasopimukseen 
samanlaista etuoikeusmyönnytystä, jonka se oli aikaisemmissa lainasopi-
muksissa saanut kaupungilta. 

Edellä mainitun etuoikeussopimuksen kamari p ä ä t t i s a n o a irti mar-
raskuun 1 p:ään, ja pankilta saapuneen ilmoituksen 2) mukaan tämä elokuun 
29 p:nä oli saanut tiedon irtisanomisesta. 

Sittemmin rahatoimenjohtaja ilmoitti, että The National City Bank of 
New York oli lähettänyt Helsinkiin edustajansa, joka neuvotteluissa obliga-
tiolainan myöntämisestä Helsingin kaupungille rahatoimikamarin pidettyä3) 
ensimmäistä sopimusehdotusta kaupungille liian epäedullisena oli ilmoittanut 
pankin suostuvan järjestämään halutun 7 y2—8 milj. dollarin suuruisen lainan, 
jonka korko olisi 5 y2 % ja kuoletusaika 30 vuotta ja joka emittoitaisiin 90 %:n 
kurssiin ja 25,000 dollarin provisiota vastaan. Rahatoimikamari ei kuitenkaan 
katsonut4) voivansa hyväksyä tätä ehdotusta. 

Lainan takaisinmaksaminen. Rahatoimikamari päät t i5) siinä tapauksessa, 
että sosialiministeriö siihen suostui, sanoa irti sen 210,000 markan suuruisen 
kuoletuslainan, jonka kaupunki syyskuun 10 p:nä 1926 oli saanut 6 ) valtion 
varoista rakennuksen teettämiseksi kortteliin n:o 382. Laina maksettaisiin 
verotusvaroilla. 

Obligatioiden lunastaminen. Asiamies M. Wilskmanin jätettyä kama-
rille 47 The National City Bank of New York nimisen pankin sinetöimää 
pakettia, joiden tuli sisältää 3,517 kaupungin vuoden 1902 lainaan kuuluvaa 
obligatiota samoinkuin 15 irroitettua korkolippua luetteloineen kamari päät t i 7) 
uskoa mainitun sinetöidyn paketin rahatoimikonttorin huostaan ja kehoittaa 
konttoria Suomen pankin edustajan läsnäollessa avaamaan ne samoinkuin 
tarkistamaan arvopaperit oheisten luettelojen perusteella sekä ryhtymään 
kaikkiin puheena olevien arvopaperien lunastamisesta johtuviin toimenpiteisiin. 

Hampurilainen pankkiiriliike F. Lange & C:o oli ehdottanut 
että kaupunki lunastaessaan sekä arvottuja että arpomattomia täys-

arvoisia obligatioita ja niihin kuuluvia erääntyneitä korkokuponkeja suorit-
taisi 75 % niiden nimellisarvosta Ruotsin kruunuissa siinä tapauksessa, että 
obligatiot täytt ivät toukokuun 27 p:nä 1921 annetun obligatiolain määrää-
mät ehdot maksun saamiselle Suomen markkaa korkeammassa ulkomaisessa 
rahalajissa, jolloin arpomattomiin obligatioihin kuuluvat juoksevat kupongit 
sisältyisivät tähän hintaan ja kaupungilla olisi oikeus tutkia ja määrätä, mitkä 
obligatiot oli katsottava täysarvoisiksi; sekä 

että kaupunki ennen määrätystä hinnasta lunastettaviin ala-arvoisiin 
obligatioihin kuuluvista juoksevista kupongeista suorittaisi maksupäivään 
saakka kertyneen koron kurssin Rmk —: 40 = Smk 1: — mukaan. 

Rahatoimikamarilla ei ollut8) periaatteellisesti mitään muistuttamista 
sitä vastaan, että toistaiseksi suoritettaisiin edellä mainitut hinnat, kuitenkin 
ehdoin, että lunastettavaksi tarjot tujen obligatioiden luettelo ennen lopullisen 
sopimuksen tekoa annettiin kamarin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Toiminimen sen jälkeen lähetettyä luettelon hallussaan olevista obli-
gatioista rahatoimikamari päät t i 9) 75 %:lla nimellisarvosta Ruotsin kruunuissa 

!) Rkmrin pöytäk. 19 p. kesäk. 1,080 §. — 2) S:n 18 p. syysk. 1,507 §. — 3) S:n 4 
p. jouluk. 2,148 §. — 4) S:n 12 p. jouluk. 2,221 § ja 14 p. jouluk. 2,222 §. — 5) S:n 15 
p. lokak. 1,707 §. — 6) Ks. v:n 1926 kert. s. 70. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. 
tammik. 2,590 §. — 8) Rkmrin pöytäk, 17 p. helmik. 263 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 1,081 §. 
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lunastaa niiden luettelossa olevien obligatioiden kupongit, joiden korko-
lippuja eri tapauksissa affidavitia koskevan lain tultua voimaan oli lunastettu 
mainitussa rahalajissa. 

Sitävastoin kamari epäsi toiminimen anomuksen, että sama hinta suori-
tettaisiin myöskin sen aikaisemmin lähettämistä obligatioista. 

Myöhemmin kamari p ä ä t t i l u n a s t a a toiminimeltä vielä 14 vuoden 
1898 lainaan kuuluvaa obligatiota sekä 48 vuoden 1900 lainan obligatiota 
75 %:lla niiden arvosta Ruotsin kruunuissa. 

Johtaja H. Cambell anoi, että kaupunki lunastaisi hänen omistamansa 
kaupungin vuoden 1911 lainaan kuuluvan obligation litt. B n:o 8,444 sekä 
että hänelle maksettaisiin myöskin erääntynyt korko, vaikkakin obligatioon 
kuuluvat kupongit erehdyksestä oli hävitetty. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) 
myöntyä tähän anomukseen ehdoin, että hakija antoi pankkitakauksen 
kaikesta siitä vahingosta, joka saattoi koitua kaupungille siinä tapauksessa, 
että puheena olevat kupongit vastedes esitettiin lunastettaviksi. 

Osakeyhtiö Pohjoismaiden yhdyspankin tiedustelun johdosta kamari 
päätti 3) ilmoittaa, että kaupunki oli suostuvainen täydestä arvosta Ruotsin 
kruunuissa lunastamaan johtaja A. Afeltin kuolinpesälle kuuluvat Helsingin 
kaupungin vuoden 1892 obligatiot, joiden nimellisarvo oli 20,000 markkaa, 
mikäli obligatiot olivat arvotut ja korkoliput maksettavaksi erääntyneet, 
samoinkuin loput niin pian kuin ne oli arvottu tai ne olivat erääntyneet lu-
nastettaviksi. Siinä tapauksessa, että obligatioiden haltija halusi heti maksun 
kaikista obligatioista, kaupunki suostui suorittamaan viimeksi mainituista 
75 % Ruotsin rahassa. 

Kööpenhaminalaisen herra H. Steinin tekemän ja ulkoasiainministeriön 
rahatoimikamarille välittämän tiedustelun johdosta kamari päätti 4) ilmoittaa, 
että kaupungin vuosien 1909 ja 1911 obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita 
ja korkolippuja vapaasti lunastetaan Lontoossa samoinkuin että kaupunki 
tarjoutui maksamaan 500 markan nimellisarvoisista vuoden 1898 lainaobliga-
tioista 45 dollaria sekä 500 markan nimellisarvoisista vuoden 1900 lainaobli-
gatioista 48 dollaria sekä että korkoliput lunastettiin kurssiin Rmk —: 40 
= Smk. 1:—s). 

Herra Steinin lähettämän luettelon mukaan oli Tanskassa olevien vuosien 
1898 ja 1900 lainaobligatioiden yhteenlaskettu nimellisarvo ainoastaan 4,000 
markkaa. Nämä kaupunki suostui lunastamaan edellä mainituin ehdoin, 
mutta rahatoimikamari ei katsonut olevan syytä ryhtyä muihin toimenpiteihin 
tanskalaisten obligationhaltijain suhteen. 

Pariisilainen pankkiiriliike Stéen frères tarjosi 4,000 kaupungin vuoden 
1902 lainaan kuuluvaa obligatiota ja rahatoimikamari pää t t i 6 ) tarjota niistä 
saman hinnan, joka suoritettiin yhtymän Association nationale des porteurs 
de valeures mobilières välittämässä lunastuksessa, eli 48 dollaria obligatioita 
ynnä sen lisäksi provisioksi ja kulunkeihin sekä korvaukseksi siitä, että yhty-
män kaupunkia vastaan vireille panema oikeudenkäynti lopetettiin, 12—14 y2 

dollaria obligatiota kohden. 
N. 5,000:sta ylimääräisestä kaupungin vuoden 1902 4 %:n lainan kupon-

gista kamari kaupungin puolesta sitoutui poikkeuksellisesti suorittamaan 
$ 1.26 dollaria kultakin puolen vuoden korkolipulta, jos nämä toimitettiin 
kamarille ennen lokakuun 15 p:ää. 

3) S:n 3 p. 
6) Rkmrin 
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Sen johdosta toiminimi Stéen frères esitti x) lunastettavaksi yhteensä 
6,217 obligatiota, joiden lunastushinta pro visioineen nousi 438,500 dollariin. 

Sopimusajan mentyä umpeen pariisilainen toiminimi Stéen frères oli 
esittänyt lunastettavaksi vielä erään määrän obligatioita, nimellisarvoltaan 
yhteensä 20,000 markkaa, ja rahatoimikamari päät t i 2 ) lunastaa nämäkin 
obligatiot edellä mainittuun sopimukseen sisältyvin ehdoin. 

Pankkilaitokselta Midland Bank Limited kamari päät t i3) täydestä arvosta 
lunastaa kolmen vuoden 1911 obligatiolainan obligation jo vuonna 1918 
maksettavaksi erääntyneet korkoliput. 

Myöntyen belgialaisen herra E. Plouquet'in tekemään anomukseen raha-
toimikamari pää t t i 4 ) lunastaa 26 hänen omistamaansa, kaupungin vuoden 
1902 lainaan kuuluvaa obligatiota, joiden päällyslehdet oheenliitetyn viral-
lisen todistuksen mukaan olivat tuhoutuneet tulipalossa. Lunastushinnaksi 
suoritettiin 48 dollaria obligatioita pankkilaitoksen Caisse Générale de Rapports 
et de Dépôts annettua 5 vuoden takauksen. 

Rahatoimikamarin annettua tukholmalaiselle pankkiiriliikkeelle C. Bert, 
Lilja & C:o tehtäväksi ostaa Lontoossa kaupungin laskuun kaupungin vuosien 
1909 ja 1911 lainoihin kuuluvia obligatioita yhteensä 5,000 £:n hinnasta 
kamari päätti 5) kehoittaa rahatoimikonttoria tässä tarkoituksessa siirtämään 
pankkiiriliikkeen tilille Midland Bank Limited Overseas Branch London 
pankissa 2,000 £. 

Asiamies M. Wilskmanille annett i in6) tehtäväksi matkustaa Pariisiin 
seuraamaan Helsingin kaupunkia vastaan eräässä sikäläisessä tuomioistuimessa 
vireille pantua obligatioiden lunastamista koskevaa oikeudenkäyntiä. Asia-
miehen matkakustannusten peittämiseksi kamari osoitti 7,000 markkaa 
talousarvion tililtä Provisiot v. m. Edelleen määrättiin 7) asiamies Wilsk-
manille maksettavaksi 2,826 markkaa edellä mainitun oikeudenkäynnin ai-
heuttamien sähkösanomamaksujen ja edustuskustannusten y. m. peittä-
miseksi. Jut tu oli esillä toukokuun 14—15 p:nä, mutta lykättiin silloin. 

Palkkioksi asianajaja R. Coulet'lle, joka ajoi kaupungin asiaa sitä vastaan 
Pariisissa vireille pannussa oikeudenkäynnissä, maksettiin8) 27,011: 95 Rans-
kan frangia, mikä meno oli otettava talousarvion määrärahasta Provisiot y. m. 

Asiamies M. Wilskmanille annett i in9) tehtäväksi tuoda Genèvestâ ja 
Pariisista siellä lunastetut kaupungin obligatiot. Matkakustannusten peittä-
miseksi kamari myönsi9) hänelle 9,016: 45 markkaa. Samalla annettiin asia-
mies Wilskmanille valtakirja edellä mainittujen obligatioiden vastaanotta-
miseen. 

Obligatioiden arvonta. Vuonna 1928 arvottiin seuraavat määrät kaupungin 
obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita: marraskuun 1 p:nä vuoden 1892 4 % 
%:n lainasta 75 obligatiota à 5,000 markkaa, 279 obligatiota à 1,000 markkaa 
ja 378 obligatiota à 500 markkaa, helmikuun 1 p:nä vuoden 1898 3 % %:n 
lainasta 31 obligatiota à 5,000 markkaa, 84 obligatiota à 2,000 markkaa, 102 
obligatiota à 1,000 markkaa ja 200 obligatiota à 500 markkaa, vuoden 1900 
4 %:n lainasta 35 obligatiota à 5,000 markkaa, 86 obligatiota à 2,000 markkaa, 
109 obligatiota à 1,000 markkaa ja 231 obligatiota à 500 markkaa, kesäkuun 

*) Rkmrin pöytäk. 30 p. lokak. 1,801 §. — 2) S:n 6 p. marrask. 1,876 §. — 3) S:n 18 
p. syysk. 1,506 §. — 4) S:n 21 p. jouluk. 2,279 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. jouluk. 
6,550 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 23 p. maalisk. 515 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. 
toukok. 3,941 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 26 p. kesäk. 1,124 § ja rkmrin jstn pöytäk. 28 
p. jouluk. 6,531 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 12 p. lokak. 1,681 ja 1,682 § sekä rkmrin jstn 
pöytäk. 14 p. marrask. 5,966 §. 

Kunna.ll. kert. 1928. 29 
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18 p:nä vuoden 1902 4 %:n lainasta 2,965 obligatiota å 500 markkaa sekä 
marraskuun 1 p:nä vuoden 1922 7 %:n lainasta 265 obligatiota ä 5,000 mark-
kaa. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti: vuo-
den 1909 4 14 %:n lainasta 75 obligatiota å 2,515 markkaa, vuoden 1911 
4 y2 %:n lainasta 95 obligatiota å 2,515 markkaa ja 117 obligatiota å 503 
markkaa, vuoden 1913 5 %:n lainasta 259 obligatiota å 536 markkaa, vuoden 
1916 5 %:n lainasta 20 sitoumuskirjaa å 25,000 markkaa, vuoden 1917 5 %:n 
lainasta 16 obligatiota å 10,000 markkaa, 12 obligatiota å 5,000 markkaa ja 
13 obligatiota å 1,000 markkaa, vuoden 1919 ensimmäisestä 5 % %:n lainasta 
13 obligatiota å 10,000 markkaa, 14 obligatiota å 5,000 markkaa ja 63 obli-
gatiota å 1,000 markkaa sekä vuoden 1919 toisesta 5 x/2 %:n lainasta 75 obli-
gatiota å 10,000 markkaa ja 14 obligatiota å 500 markkaa. 

Annetut lainat. Helsingin makasiiniosakeyhtiölle myönnettiin kaupun-
gin kassavaroista 5,000,000 markan laina 7 0/0:n vuotuisin koroin ja yhden 
kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Tarpeen vaatiessa voitiin 
lainamäärä erityisen esityksen jälkeen korottaa aina 10,000,000 markkaan. 

Vuonna 1925 Asunto-osakeyhtiö Osmo-Käpylä nosti kaupungin varoista 
rakennuslainan, joka 80,000 markalla ylitti sen määrän, joka yhtiöllä olisi 
ollut oikeus saada. Sittenkuin erehdys oli vuonna 1927 huomattu, rahatoimi-
kamari päätt i2) , että vastuu ylittävästä lainamäärästä jaettaisiin yhtiön 
ja sen osakkaiden kesken sosialilautakunnan laatiman ehdotuksen mukai-
sesti ja että velallisten oli maksusitoumukseksi annettava yhtiön asettamat 
ja osakkaiden hyväksymät kolmen kuukauden vekselit, jotka heillä oli oikeus 
uudistaa enintään kolme kertaa. Lainoille laskettaisiin korkoa 9 %:n mukaan 
lukien toukokuun 19 p:stä 1925. Yhtiön osuudesta hyväksyttäisiin suorituk-
seksi sen tunnustama vekseli muuten samoin ehdoin, jotka oli vahvistettu 
osakkaille. 

Lahjoitusrahastoista myönnetyt lainat. Yhdistykselle Föreningen för Hel-
singfors gästhem och natthärbärgen myönnettiin 3) 1,000,000 markan suuruinen 
laina kaupungin lahjoitusvaroista kuuden kuukauden molemminpuolisin irti-
sanomisajoin sekä 8 y2 %:n vuotuisin koroin, joka oli maksettava kaupungin-

^ kassaan kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Lainan maksamisen 
vakuudeksi kaupungin tuli saada kiinnitys VI kaupunginosan korttelissa 
n:o 124 sijaitsevaan, yhtiön omistamaan Pursimiehenkadun taloon ja tonttiin 
11:0 10 etuoikeuksin kuuden yhteensä 275,000 markkaan nousevan velkakir-
jan jälkeen, jotka elokuun 30 p:nä 1928 annetun rasitustodistuksen mukaan 
oli aikaisemmin kiinnitetty tähän kiinteistöön. 

Poiketen lahjoitusvarojen käyttöä koskevasta päätöksestään 4) rahatoimi-
kamari pää t t i 5 ) myöntää Poikakotisäätiölle mainituista varoista 100,000 mar-
kan kuoletuslainan 10 vuoden kuoletusajoin ja Suomen pankin kulloinkin voi-
massa olevaa alinta diskonttokorkoa 1 % korkeammin vuotuisin koroin. 
Lainan maksamisen vakuudeksi kamari hyväksyi5) säätiön omistamat, Uuden-
maankadun talossa n:o 18 olevaan huoneistoon oikeuttavat osakkeet sekä 
rouva A. von Christiersonin ja neiti D. Dahlbergin henkilökohtaisen täyte-
takauksen. 

Asunto-osakeyhtiö Mäkilinnalle myönnettiin 6) kaupungin lahjoitusvaroista 
300,000 markan suuruinen laina kiinnitysoikeuksin yhtiön omistamaan Agri-

1) Rkmrin pöytäk. 21 p. syysk. 1,538 §; vrt. tätä kert. s. 51. — 2) Rkmrin 
pöytälc. 10 p. helmik. 218 §. — 3) S:n 11 p. syysk. 1,470 §. — 4) Ks. v:n 1926 kert. s. 
205. — 5) Rmkrin pöytäk. 6 p. marrask. 1,873 §. — 6) S:n 13 p. marrask. 1,993 §. 



182 II. Rahatoimikamari. 219 

colankadun tonttiin ja taloon n:o 5 eräiden muiden yhteensä 3,400,000 mark-
kaan nousevien lainain jälkeen. Lainan korko vahvistettiin 8 y2 % :ksi ja 
irtisanomisaika molemmin puolin 6 kuukaudeksi. 

Lahjoitettujen varain hallinto. Rahatoimikonttori ilmoitti, että Helsingin 
panttiosakeyhtiö tarjosi merkittäväksi 800 markan määräisiä yhtiön arvon-
järjestelyosakkeita m. m. ehdoin, että yhtiön osakkaitten saadakseen yksi 
uusi osake ilmaiseksi tuli omistaa kaksi vanhaa sekä että merkitsijä suoritti 
uusien osakkeitten leimaveron. Edelleen konttori huomautti kamarille, että 
kaupungin lahjoitusvaroihin sisältyi 142 edellä mainitun yhtiön osaketta ja 
että sillä siis oli mahdollisuus saada 71 ilmaista osaketta. Tämän johdosta 
kamari päätt i1) , että kaupunki käyttäisi hyväkseen kyseellistä merkitsemis-
oikeuttaan sekä että leimavero 1,136 markkaa, suoritettaisiin lahjoitusvaroilla. 
Samalla kamari päätti panttilainauslaitosten tarkastajalta tiedustella, oliko 
edellä mainittu osakeanti laillinen. 

Vahvistettu korkokanta. Rahatoimikamari päätt i2) , että kaupungin-
kassassa oleville Mankala fors aktiebolagin varoille oli suoritettava korkoa 
6 %:n mukaan. 

Kiinnityksen siirtämiseen myöhemmäksi rahatoimikamari myöntyi3) eri-
näisissä tapauksissa. 

Riita rouva Alanderin kanssa. Sittenkuin korkein oikeus tammikuun 
30 p:nä 1928 antamallaan päätöksellä oikeusjutussa, jossa Helsingin kaupunki 
esiintyi kantajana ja rouva H. Alander vastaajana ja joka koski 450 Botby 
gods aktiebolag nimisen yhtiön osakkeen lunastamista, oli jä t tänyt asian 
Turun hovioikeuden päätöksen 4) varaan ja sitäpaitsi velvoittanut Helsingin 
kaupungin suorittamaan rouva Alanderille hänelle tästä oikeudenkäynnistä 
aiheutuneiden kustannusten korvaukseksi 600 markkaa ja rahatoimikamari 
huhtikuun 23 p:nä 1928 päivätyssä kirjelmässään oli anonut 5), että korkein 
oikeus kirjelmässä esitettyjen syiden perusteella purkaisi edellä mainitun 
tuomionsa ja oikeuttaisi rahatoimikamarin ilmoituksen johdosta saattamaan 
edellä mainitun rouva Alanderin rahatoimikamaria vastaan nostaman kan-
teen uudestaan tutkittavaksi, korkein oikeus toukokuun 21 p:nä 1928 anta-
massaan päätöksessä ei ollut katsonut olevan syytä myöntyä kamarin ano-
mukseen. 

Tämän johdosta rahatoimikamari päät t i6) kehoittaa rahatoimikonttoria 
edellä mainittujen 450 Botby gods aktiebolag yhtiön osakkeiden lunasta-
miseksi maksamaan rouva Alanderille 675,000 markkaa ynnä 5 %:n vuotui-
sen koron toukokuun 15 p:stä 1919 maksupäivään. Tämä rahamäärä oli suo-
ritettava ennakolta kaupunginkassasta ja aikanaan merkittävä vuoden 1929 
talousarvioehdotukseen. Sen ohessa kamari osoitti käyttövaroistaan 4,100 
markkaa Turun hovioikeuden ja korkeimman oikeuden rouva Alanderille 
tuomitsemaksi korvaukseksi. 

Osakkeiden osto. Käyttövaroistaan rahatoimikamari osoitti 7) tarpeellisen 
15,000 markan suuruisen lisäyksen Touhulan kansanlastentarhalle tarkoitet-
tuun huoneistoon oikeuttavien Asunto-osakeyhtiö Neljäs linja 14 nimisen 
yhtiön osakkeiden lunastamiseen. 

Rkmrin pöytäk. 30 p. lokak. 1,807 §. — 2) S:n 28 p. helmik. 319 §. — 3) S:n 
30 p. maalisk. 548 §, 14 p. syysk. 1,496 §, 29 p. toukok. 967 §, 19 p. kesäk. 1,076 §, 30 p. 
marrask. 2,108 ja 2,109 § sekä 14 p. jouluk. 2,232 §. — 4) Ks. v:n 1926 kert. s. 183. — 
5) Rkmrin pöytäk. 20 p. huhtik. 676 ja 676 a §. — 6) S:n 8 p. kesäk. 1,010 §. — 7) S:n 
23 p. marrask. 2,055 §. 
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Kavallukset toisen kaupunginvoudin konttorissa. Sittenkuin ulosotto-
apulaisten B. A. Malmgrenin ja O. W. Lindqvistin, jotka olivat kavaltaneet 
heille uskottuja kunnan verovaroja yhteensä 183,418 markkaa, toimitetussa 
ulosmittausyrityksessä oli havaittu olevan vailla ulosmitattavaa omaisuutta, 
rahatoimikamari päätti 1)9 että edellä mainittu määrä poistettaisiin tileistä. 

Ulosottoapulaisten vaihtorahat. Rahatoimikamari määräsi2), että sen 
vaihtokassan määrä, joka toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulaisten 
tuli saada kaupunginkassasta, vähennettäisiin 2,000 markasta 1,000 markkaan. 

Naisten työtuvat. Naisten työtupain johtokunnalle myönnettiin 3) oikeus 
samaten kuin siihen asti käyttää työtupain tuloja niiden menojen peittämi-
seen. 

Halko konttorin liiketoimet. Vuonna 1923 halkokonttori kehoitti rahatoimi-
kamarin asiamiestä nostamaan korvauskanteen jämsäläistä maanviljelijää 
J. Vuolle-Apialaa vastaan halkokaupoissa syntyneistä välisuhteista. Kau-
pungin saatava maanviljelijä Vuolle-Apialalta nousi 13,136: 89 markkaan. 
Vastaajaa ei kuitenkaan silloin tavattu, ja kun asia uudelleen pantiin vireille, 
olivat ne henkilöt, jotka halkokonttori olisi voinut kutsua todistajiksi, muut-
taneet tietämättömiin. Koska siis kaupungin saatavaa ei olisi voitu näyttää 
toteen, rahatoimikamari päät t i 4) jät tää oikeudenkäynnin sillensä ja poistaa 
kirjoista puheena olevan saatavan, 13,136: 89 markkaa. 

Joulukuun 4 p:nä 1922 päivätyllä kauppakirjalla rahatoimikamari möi 
Haapalan höyrysahalle osan halkokonttorin omaisuutta 700,000 markan 
kauppahinnasta, jonka' suoritukseksi kaupunki m. m. sai 631,500 markan 
tunnusteen. Toiminimen sittemmin tehtyä vararikon oli kaupungin saatavasta 
jäljellä 155,098:50 markkaa, ja rahatoimikamari päät t i 5 ) , että tämä määrä 
poistettaisiin kaupungin tileistä ja että sillä rasitettaisiin halkokonttorin tiliä. 

Verotuskysymyksiä. Rahatoimikonttorin tiedustelun 6) johdosta kamari 
ilmoitti, ettei kaupungin verosaatavia ulkomailla asuvilta henkilöiltä voitu 
periä pakko teitse, vaan että ne oli tavallisessa järjestyksessä poistettava, 
ellei ollut aihetta otaksua verovelvollisen palaavan Suomeen tai hankkivan 
itselleen täällä ulosmitattavaa omaisuutta. 

Kunnallisverotus. Verotusvalmistelukunnan ilmoitettua, että veroäyrien 
luku tutkijalautakunnan suoritettua työnsä loppuun oli 28,269,035, raha-
toimikamari päätti 7), että vuoden talousarviossa verotettavaksi vahvistettu 
määrä, 184,034,977: 67 markkaa, perittäisiin verovelvollisilta 6: 60 markan 
mukaan veroäyriä kohden. 

Kaupunginvaltuuston määrättyä, että vuoden kunnallisverot kertomus-
vuonna kannettaisiin neljässä erässä elo-, syys-, loka- ja marraskuussa, raha-
toimikamari vahvisti 8) kannantapäivät eri kaupunginosissa asuville verovel-
velvollisille. Samalla kamari päätti, että rahatoimikonttori järjestäisi veron-
kannannan myöskin Toukolassa, Käpylässä ja Pasilassa klo 13—19. 

Satamakannanta. Rahatoimikamari päät t i9) , että Helsingin makasiini-
osakeyhtiön kanssa kannannan toimittamisesta satamakannantakonttorin V 
haaraosastossa tehty sopimus10) jatkuisi muuttumattomana vuonna 1929. 

Liikennemaksulariffi. Kaupunginvaltuuston päätettyä lähettää edustajia 
Suomen satamaliiton kokoukseen, jossa käsiteltäisiin kysymystä uudesta 

^Rkmrin pöytäk. 23 p. maalisk. 494 §. — 2) S:n 3 p. helmik. 171 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 25 p. tammik. 2,689 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 6 p. maalisk. 376 §. — 5) S:n 
23 p. maalisk. 493 §. — S:n 6 p. maalisk. 373 §. — 7) S:n 17 p. heinäk. 1,236 §. — 
8)S:n 17 p. heinäk. 1,238 §. — 9) S:n 23 p. lokak. 1,756 §. — 10) Ks. tätä kert. s. 57. 
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liikennemaksutariffista, rahatoimikamari p ä ä t t i e v ä s t y k s e k s i mainituille 
edustajille lausua, ettei kaupunki periaatteellisesti vastustanut kohtuullista 
tariffin korotusta, ellei se muodostunut sellaiseksi, että kaupunkien tulot sen 
johdosta tuntuvasti lisääntyisivät. 

Takaus tullimaksujen suorittamisesta. Sähkölaitoksen esityksestä raha-
toimikamari päät t i 2 ) jättää kaupungin tullikamariin 100,000 markkaa vaa-
dituksi takaukseksi sellaisten laitoksen maahan tuomien koneosien tullimak-
sujen suorittamisesta, joita ei voitu tavallisessa järjestyksessä tullata, koska 
ne satamassa olevista aluksista kuormattiin suoraan rautatievaunuihin kul-
jetettaviksi edelleen laitoksen Sörnäisissä olevalle asemalle, missä ne aikanaan 
tullattiin. 

Lihantarkastus maksut. Puolustusministeriön intendentuuriosasto anoi, 
että maksut kaupungin lihantarkastamossa toimitetusta ministeriön Pasilassa 
olevasta sikalasta tuodun sianlihan tarkastuksesta saisi suorittaa kuukausit-
tain, mihin anomukseen kamari myöntyi3). 

Laivamaksut matkoista kansanpuistoihin. Rahatoimikamari määräsi4), 
että maksun laivamatkasta kansanpuistoihin tuli olla sama kuin edellisenä 
vuonna. 

Kansanpuistojen ravintolain hinnastot. Rahatoimikamari vahvisti5) hin-
nastot kansanpuistojen ravintoloissa tapahtuvaa tarjoilua varten samalla 
määräten, että nämä hinnastot sekä suomen- että ruotsinkielisinä ja kamarin 
allekirjoittamina oli asetettava kansanpuistojen valvojan osoittamaan näky-
vään paikkaan ravintolarakennuksiin sekä lisäksi niiden ulkopuolelle, mikäli 
sinne oli järjestetty tarjoilua. 

Korkeasaaren leijonat. Rahatoimikamari päät t i6) tiedustella valtiovarain-
ministeriöltä, eikö kaupunki voimassa olevan leimaverolain mukaan ollut 
vapaa velvollisuudesta suorittaa tällaista veroa niistä maksuista, jotka oli 
kannettu Korkeasaaressa kesän aikana olleita leijonia näytettäessä yleisölle, 
koska se ei ollut tapahtunut ansio-, vaan opetustarkoituksessa. 

Kulosaaren silta. Pelastusarmeija vapautettiin 7) siltamaksujen suoritta-
misesta kuljettaessa Kulosaaren sillan yli armeijan Mustikkamaalla olevaan 
kesäsiirtolaan. Päätös olisi voimassa kesä—elokuussa ja koskisi enintään 
50 henkeä päivässä. 

Rahatoimikamari myöntyi8) Kulosaaren ruotsalaisen yhteiskoulun ano-
mukseen, että n. s. siltakortit vapaata kulkua varten Kulosaaren sillan yli 
myöskin sillan tultua kaupungin omaisuudeksi myönnettäisiin niille maini-
tun koulun oppilaille, jotka sitä anoivat, 25 markan maksusta kortilta 
lukukaudessa. 

Edelleen kamari päät t i 9) , ettei sairaskuljetusvaunujen eikä palo- ja 
poliisipäällystön ja -miehistön niiden virka-asioissa kulkiessa Kulosaaren 
sillan yli tarvinnut suorittaa siltamaksua, ja kehoitti rahatoimikonttoria 
jakamaan siltakortteja niille kaupungin laitoksille, joiden henkilökunnan 
töit tersä vuoksi oli käytettävä siltaa, sekä samaten Raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiölle jaettavaksi yhtiön virkamiehille ja työntekijöille, joiden samassa 
tarkoituksessa oli liikuttava sillalla. 

Rkmrin pöytäk. 23 p. marrask. 2,051 §. — 2) S:n 28 p. jouluk. 2,310 §. — 3)S:n 
10 p. helmik. 219 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. toukok. 3,755 §. — 5) S:n 8 p. 
toukok. 3,756 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 14 p. elok. 1,334 §; vrt. tätä kert. s. 254 ja 
128*. — 7) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 1,043 a §. — 8) S:n 4 p. syysk. 1,430 §. — 
9) S:n 30 p. marrask. 2,116 § ja 21 p. jouluk. 2,286 §. 
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Rahatoimikamari kehoitti asiamiestään tekemään Raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiön kanssa sopimuksen Kulosaaren sillan yli kuljettaessa suoritetta-
vasta siltamaksusta. Sen johdosta tehtiin sittemmin seuraava sopimus kau-
pungin ja yhtiön kesken: 

1) Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö suorittaa kaupungille siltamaksuna 
50 penniä jokaiselta henkilöltä, joka yhtiön raitiotievaunussa ajaa sillan yli ja 
suorittaa raitiotiemaksun, ellei henkilö jälempänä olevien määräysten mukaan 
ole siltamaksun suorittamisesta vapaa. 

2) Siltamaksun määräämiseksi lasketaan kuukausittain sillan yli kulke-
neiden matkustajain luku niiden raporttien perusteella, jotka yhtiön lippu-
varaston johtajatar antaa yhtiön kassaan. 

3) Yhtiö suorittaa kunkin kuukauden siltamaksut kaupunginkassaan 
viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä. 

4) Siltamaksun suorittamisesta ovat vapaat: 
a) henkilöt, jotka ovat raitiotieyhtiön virkapuvussa; 
b) henkilöt, jotka yhtiön laskuun työskentelevät raitiotien rakennus-

tai korjaustöissä joko Kulosaaren sillalla tai Kulosaaressa ja jotka esittävät 
todistuksen siitä, että he ovat yhtiön palveluksessa, tai jotka yhtiön virka-
puvussa oleva esimies sellaisiksi silta vahdille ilmoittaa; 

c) kaikki raitiotievaunussa sillan yli ajavat henkilöt, joilla on vuosikortti, 
vapaakortti tai jetonki; 

d) kaikki vuosikortin, vapaakortin tai jetongin omaavat raitiotieyhtiön 
palveluksessa olevat henkilöt, jotka käyden tai millä ajoneuvolla tahansa 
kulkevat sillan yli. 

Rahatoimikamarilla on oikeus milloin tahansa tarkastuttaa, että yhtiön 
ilmoitukset sillan yli kulkeneiden henkilöiden luvusta ovat oikeat. 

Tämä sopimus on voimassa kolme (3) kuukautta jommankumman sopi-
muspuolen esittämän irtisanomisen jälkeen. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhdenmukaista kappaletta, yksi kum-
mallekin sopimuspuolelle. 

Vapautus maksujen suorittamisesta. Kaupungin ostaman, II kaupungin-
osan korttelissa n:o 38 a sijaitsevan Kaisaniemenkadun tontin n:o 4 ent. 
omistaja V. Leino vapautettiin 2) suorittamasta hänen maksettavakseen pan-
tua 6,300 markan suuruista maksua kadun aitaamisesta tontille suunniteltua 
rakennusyritystä varten. 

Vapautus koiraverosta. Metsänvartija A. Siren vapautettiin 3) suoritta-
masta veroa eräästä koirasta, joka oli hänelle apuna kaupungin metsien var-
tioimisessa. 

Valtionavut. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) anoa valtionapua Vantaanjoen 
yli vievän uuden sillan rakennuskustannuksiin. 

Sosialiministeriö myönsi 5) kaupungille 200,000 markan apurahan naisten 
työttömyyden torjumiseksi vuonna 1928 velvoittaen kaupungin aikanaan 
antamaan tilityksen varain käyttämisestä. 

Vuoden 1927 kuluessa toimitetuista työnvälityksistä kaupunki sai6) 
valtionapua 180,275 markkaa, siitä 34,460 markkaa korvaukseksi työn väli-
tyksestä merimiehille. 

3) Rkmrin pöytäk. 30 p. marrask. 2,127 §. — 2) S:n 23 p. marrask. 2,057 §. — 
3) .Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. tammik. 2,523 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 17 p. helmik. 255 §. 
— 5) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. helmik. 2,724 §. — 6) S:n 14 p. maalisk. 3,157 §. 
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Ryttylän koulukotia varten myönnetty valtionapu, 374,500 markkaa, 
nostettiin1) kokonaan vuoden kuluessa. Sitäpaitsi kaupunki nosti koulukotien 
valtionapua 1,886,363: 35 markkaa, mistä 506,770: 35 markkaa oli vuoden 
1927 avustuksesta jäljellä olevia eriä ja 1,379,593 markkaa kaksi erää vuoden 
1928 valtionavusta. 

Kouluhallitukselta saapuneen tiedonannon mukaan oli kaupungille 
vuodelta 1927 kansakouluja varten tulevan valtionavun määrä vahvistettu 
5,754,700 markaksi, mihin rahatoimikamari päätti 2) tyytyä. 

Ruotsinkielisten kansakoulunoppilaiden kesävirkistyksen aiheuttamiin 
kustannuksiin vuonia 1928 valtio otti osaa3) suorittamalla niistä yhteensä 
66,539 markkaa, siitä 50,000 markkaa korvaukseksi kaupungille ja 16,539 
markkaa yhdistykselle Helsingfors svenska folkskolors lärar- och lärarinne-
förening. 

Kaupungille suomenkielisten kansakoulujen oppilaiden kesävirkistystä 
varten suoritettu valtionapu nousi 119,519 markkaan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti4) määränneensä maksettavaksi 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun valtionapua syyslukukaudelta 1927 
130,000 markkaa, kevätlukukaudelta 1928 209,200 markkaa ja syvsluku-
kaudelta 1928 146,800 markkaa. 

Valmistavalle poikain ammattikoululle kaupunki vuodelta 1928 nosti5) 
valtionapua 369,700 markkaa, siitä 221,800 markkaa kevätlukukaudelta ja 
147,900 markkaa syyslukukaudelta. 

Yleisten ammattilaiskoulun valtionapu oli kevätlukukaudelta 40,220 
markkaa ja syyslukukaudelta 37,834 markkaa ja kirjapainokoulun samoin 
30,970 markkaa ja 21,600 markkaa 

Kansanlastentarhain valtionavun neljäntenä neljänneksenä vuodelta 
1927 kaupunki nosti 386,725 markkaa; vuoden 1928 valtionavun määrä oli 
1,446,000 markkaa. 7) 

Rahatoimikamarin anottua, että työväenopistolle syyslukukaudelta 1927 
määrättäisiin maksettavaksi valtionapua 360,014 markkaa ja ennakkomak-
suna vuoden 1928 valtionavusta 112,500 markkaa, kouluhallitus lokakuun 
12 p:nä oli evännyt kamarin anomuksen sen nojalla, ettei opistolla ollut hal-
lituksen vahvistamaa ohjesääntöä. Tästä kouluhallituksen päätöksestä raha-
toimikamari päät t i 8) valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen huomaut-
taen, että kaupunginvaltuusto jo oli hyväksynyt sekä suomen- että ruotsin-
kielisen työväenopiston ohjesäännöt, jotka lähitulevaisuudessa alistettaisiin 
kouluhallituksen tutkittaviksi ja vahvistettaviksi, sekä että vahviste-
tun ohjesäännön puute, joka johtui erinäisistä valituskirjelmässä tarkem-
min ilmoitetuista seikoista, aikaisemmin ei ollut estänyt valtionavun 
saantia. 

Kaupunginorkesterin voimassapitoon vuosina 1927 ja 1928 kaupunki 
sai valtion varoista avustusta 1,000,000 markkaa. 

Hyvösen lastenkodin talousarvio. Rahatoimikamari vahvisti9) Hyvösen 
lastenkodille vuodeksi 1929 seuraavan talousarvion: 

*) Rkmrin pöytäk. 18 p. tammik. 2,609 § ja 19 p. jouluk. 4,695 §. — 2) Rmkrin 
pöytäk. 30 p. lokak. 1,802 §. — 3) S:n 13 p. marrask. 1,995 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 
1 p. helmik. 2,723 §, 25 p. huhtik. 3,542 § ja 28 p. marrask. 6,124 §. — 5) S:n 25 p. 
huhtik. 3,543 § ja 28 p. marrask. 6,123 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 3,541 § ja 28 p. mar-
rask. 6,121 ja 6,122 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 3,345 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 22 p. lokak. 
1,752 §. — S:n 27 p. marrask. 2,093 §. 
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Menot: 
Palkat Smk. 158,326: — 
Ruokatalous » 113,706: — 
Vaatetus » 18,000: — 
Kalusto » 15,000: — 
Lämpö ja valo » 26,000: — 
Kulungit » 20,000: — 
Korjaukset » 25,000: — 
Säästö » 41,224: — 

Yhteensä Smk. 417,256: — 

Tulot: 
Korvausta 27 lapsen elatuksesta Smk. 87,480: — 
Korvausta henkilökunnalta luontoiseduista . . . . » 49,776: — 
Korkoja » 280,000: — 

Yhteensä Smk. 417,256: — 

Samalla kamari päätti ^huomauttaa lastensuojelulautakunnalle, ettei 
vahvistettuja talousarvion eriä saanut ilman kamarin suostumusta ylittää. 

Korvaus kadun viertämisestä. Rahatoimikamari päätt i2) , että kreikkalais-
oikeauskoiselta seurakunnalta oli perittävä 30,000 markkaa korvaukseksi 
seurakunnan katuosuuden viertämisestä pitkin sen hautausmaan reunaa. 

Korvaus kadun kiveämisestä. Asunto-osakeyhtiö Läntinen viertotie 
35 nimisen yhtiön katuosuus oli kivetty kaupungin toimesta, ja rahatoimi-
kamari päätti3) , että yhtiön tästä korvaukseksi oli suoritettava 58,256: 10 
markkaa, siitä 30,256: 10 markkaa heti ja jäännöserä, 28,000 markkaa, ynnä 
sille kertyvä 9 l/2 %:n korko, ennen maaliskuun loppua 1929. 

Bostadsaktiebolaget Leo asunto-osakeyhtiön oli katuosuutensa kiveämi-
misestä suoritettava 4) 70,283 markkaa, mistä puolet oli maksettava maalis-
kuun kuluessa ja loput syyskuussa 1929. Maksamatta olevalle määrälle 
yhtiön tuli suorittaa korkoa 9 % %:n mukaan. 

Korvaus rakennusoikeuden lisäämisestä. Kaupunginvaltuuston tehtyä5) 
Kiinteistöosakeyhtiö Oi valan kanssa, jonka omisti Osakeyhtiö Putkijohto 
aktiebolag, sopimuksen, jonka mukaan tämä luovuttaisi kaupungille osan 
omistamaansa Köydenpunojankadun tonttia n:o 4 a ja sitäpaitsi suorittaisi 
100,000 markkaa korvaukseksi mainitun tehdastontin muuttamisesta asunto-
tontiksi, rahatoimikamari päät t i6) hyväksyä yhtiön ehdotuksen, että mainitun 
korvauksen ensimmäinen erä erääntyisi maksettavaksi kesäkuun 1 p:nä 1929. 

Maistraatin ilmoitettua, että osakeyhtiö Arbetarbyggnads aktiebolaget 
Fridhem oli saanut luvan sisustaa asuinhuoneita korttelissa n:o 126 sijaitse-
valle Tehtaankadun tontille n:o 11 tekeillä olevan rakennuksen seitsemänteen 
kerrokseen ehdoin, että yhtiö suoritti tästä kaupungille korvaukseksi 48,000 
markkaa, rahatoimikamari päät t i 7) antaa asiamiehelleen tehtäväksi töiden 
valmistuttua periä yhtiöltä mainitun korvausmäärän. 

Korvaus satamassa sattuneesta vahingosta. Satamahallituksen ilmoitettua, 
että toukokuun 10 p:nä nostettaessa speditioniliikkeen H. Elmgren & C:o 

Rkmrin pöytäk. 27 p. marrask. 2,093 §. — 2) S:n 23 p. lokak. 1,758 §. — 3) S:n 
21 p. jouluk. 2,278 §. — 4) S:n 21 p. jouluk. 2,284 §. — 5) Ks. v:n 1926 kert. s. 35. — 
6) Rkmrin pöytäk. 14 p. jouluk. 2,227 f. — 7) S:n 21 p. jouluk. 2,296 §. 
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toimesta huonekalu vaunua eräällä kaupungin Rahapajanrannassa olevista 
nostokurjista, oli sattunut tapaturma, joka oli aiheuttanut kaupungille 10,135 
markaksi arvioidun vahingon, rahatoimikamari päät t i x) antaa asiamiehelleeri 
tehtäväksi periä mainitulta liikkeeltä tämän rahamäärän ja ellei sitä vapaa-
ehtoisesti suoritettu, vedota asian johdosta tuomioistuimeen. 

Palolaitoksen autojen korjaukset. Palopäällikkö oikeutettiin 2) käyttämään 
palolaitoksen autojen korjauksiin 14,630 markkaa, minkä määrän Keskinäinen 
vakuutuslaitos Sampo oli suorittanut korvaukseksi erään autojen yhteen-
törmäyksen aiheuttamista vahingoista. 

Palovahingonkorvaus. Kansanpuistojen valvojan ilmoitettua, että kau-
pungin omaisuudelle Palosaaressa kesäkuun 12 p:nä tapahtuneessa räjäh-
dyksessä aiheutuneet vahingot oli arvioitu 13,240: 70 markaksi, minkä mää-
rän Palovakuutusosakeyhtiö Fennia oli maksanut, hänet valtuutettiin 3) näillä 
varoilla kustantamaan vahingoittuneen omaisuuden korjaaminen. 

Kansanlastentarhan laajentaminen. Kansanlastentarhain johtokunta 
oikeutettiin4) syyslukukaudeksi laajen tamaan Kotivaran lastentarhan koko-
päiväosastoa niin että sille voitiin ottaa vastaan 52 lasta siihenastisten 32 lap-
sen asemesta sekä tämän johdosta ylittämään laitoksen määrärahaa 9,000 
markkaa. 

Lastentarhalasten tuberkuliinikokeet. Rahatoimikamari oikeutti 5) kansan-
lastentarhain johtokunnan käyttämään lasten kesävirkistystä varten osoite-
tusta 100,000 markan suuruisesta määrärahasta 5,000 markkaa lasten tuber-
kuliinikokeiden kustantamiseen. 

Hiekan hankkiminen kansanlastentarhoihin. Myöntyen kansanlasten-
tarhain tarkastajan tekemään anomukseen rahatoimikamari pää t t i 6 ) antaa 
rakennuskonttorille tehtäväksi toimittaa kuuteen eri kansanlastentarhaan 
hiekkaa siitä korvausta vaatimatta. 

Palkkausjärjestelmä. Koska oli todettu, että voimassa olevassa palkka-
järjestelmässä oli erinäisiä puutteellisuuksia, kamari anto i7) palkkakomitealle 
toimeksi tutkia niitä ja antaa kamarille asiaa koskevan esityksen. 

Samalle komitealle annetti in8) tehtäväksi laatia ehdotus yhtenäisiksi 
perusteiksi, joita noudatettaisiin myönnettäessä palkankorotuksia määrä-
vuosien palveluksesta viranhaltijoille, jotka aikaisemmin oli palkattu yhteis-
määrärahasta tai joilla oli ollut sivuvirka, mutta jotka uuden palkkajärjes-
telmän tultua voimaan saivat sopimuspalkan. 

Palkkajärjestely. Kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin palkkajär-
jestelyä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 9) johdosta rahatoimi-
kamari päätt i1 0) : 

antaa kanslialleen toimeksi huhtikuun 1 p:ään 1928 sanoa kaupungin-
valtuuston kanslian kielenkääntäjän K. V. Puuskan irti toimestaan11); 

valtuuttaa asianomaiset viranomaiset toistaiseksi ja kunnes rahatoimi-
kamari toisin määräsi maksamaan palkan aikaisempien sopimusten mukai-
sesti niille viranhaltijoille, joille rahatoimikamarin asiaa koskevan mietin-
nön 12) 3 kohdassa oli ehdotettu sopimuspalkka; 

Rkmrin pöytäk. 14 p. elok. 1,330 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. tammik. 
2,516 §. — 3) S:n 28 p. elok. 4,824 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 9 p. lokak. 1,662 §. — 
5) S:n 4 p. toukok. 766 § ja 10 p. heinäk. 1,210 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. toukok. 
3,910 § ja 19 p. syysk. 5,242 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 17 p. tammik. 78 §. — 8) S:n 10 
p. heinäk. 1,218 §. — 9) Ks. v:n 1927 kert. s. 50 ja seur. — 10) Rkmrin pöytäk. 3 
p. tammik. 10 §. — u ) Yrt. v:n 1927 kert. s. 127. — 12) Valt. pain. asiakirj. n:o 40 
Viita 1927. 

Kunna.ll. kert. 1928. 29 
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kehoittaa asianomaisia johto- ja lautakuntia antamaan kamarille ehdo-
tuksensa siitä, mistä päivästä kaupunginvaltuuston päätös, ettei kaupungin 
viranhaltijain ole sallittava hoitaa kunnallista luottamustointa vieraassa 
kunnassa, oli pantava täytäntöön; sekä 

pöytäkirjan otteella saattaa nämä kaupunginvaltuuston ja rahatoimi-
kamarin päätökset kaikkien kaupungin johto- ja lautakuntain y. m. viran-
omaisten tietoon. 

Sen johdosta, että erinäiset sivuvirat menettivät vakinaisen luonteensa 
uuden palkkajärjestelmän 1) vuoden 1928 alussa tullessa voimaan, rahatoimi-
kamari päätti2) , että virkain haltijat toistaiseksi ja kunnes kamari asianomais-
ten ehdotuksesta toisin päättäisi, saisivat nostaa sen palkkion, joka tarkoi-
tusta varten oli merkitty talousarvioon. Samalla kamari päätti lausua asian-
omaisille hallituksille ja lautakunnille sen toivomuksen, että entisille viran-
haltijoille mikäli mahdollista varattaisiin mahdollisuus jatkuvasti hoitaa teh-
täviään samoin palkoin, minkä he olivat saaneet vuonna 1927. 

Uudessa ohjesäännössä vakinaiseen palkkasääntöön siirrettyjen sivu-
virkain haltijoille oli toistaiseksi suoritettava ikäkorotukset samojen perustei-
den mukaan kuin muille luokiteltujen virkain haltijoille. 

Sotapalvelukseen kutsutut viranhaltijat ja työntekijät. Kaupungin yleisten 
töiden ja kaupungin teknillisten laitosten hallitusten tiedustelujen johdosta 
rahatoimikamari päät t i 3) ilmoittaa, että kunnan viranhaltijoilla ja työnteki-
jöillä, jotka olivat virkavapaina ottaakseen osaa sotaväen reserviharjoituk-
siin, oli oikeus virkavapauden ajalta saada palkkansa vähentämättömänä 
sekä että poissaolo virantoimituksesta edellä mainitun syyn takia ei saanut 
rajoittaa asianomaisen kesälomaoikeutta. Tästä päätöksestä aiheutuvat 
lisäkustannukset oli suoritettava määrärahasta Sijaispalkkiot muissa kuin 
sairaustapauksissa. 

Kansakoulujen siivous. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan esi-
tyksestä rahatoimikamari päät t i 4) vapauttaa mainittujen koulujen vahti-
mestarit kouluhuoneistojen siivousvelvollisuudesta. Samalla kamari osoitti 
käyttövaroistaan 22,000 markkaa puheena olevaa työtä varten otettavien 
siivoojattarien palkkioiksi. 

Palkkakysymyksiä koskevia päätöksiä. Siivoojatar H. Salosen, joka piti 
puhtaana raatihuoneella olevan toisen kaupunginvoudin konttorin huoneis-
ton, anottua että hänen palkkansa korotettaisiin 500 markasta 700 markkaan 
kuukaudessa sen johdosta, että hänen työtaakkansa oli tuntuvasti suurempi 
kuin muiden raatihuoneen siivoojattarien, rahatoimikamari päätti 5) myöntää 
hänelle anotun edun tammikuun 1 p:stä enintään maaliskuun loppuun sekä 
kehoittaa talonisännöitsijää siihen mennessä jakamaan raatihuoneen siivous-
työt tasan siellä työskentelevien siivoojattarien kesken. 

Ruotsinkielisen ylemmän kansakoulun luokkaopettaja H. Österberg, joka 
syyskuun 1 p:stä 1927 oli toiminut jatkokoulussa, oikeutettiin 6) niin kauan kuin 
hänen viimeksi mainittu viranhoitomääräyksensä oli voimassa vakinaisen vir-
kansa peruspalkan ja ikäkorotusten lisäksi saamaan tämän ja jatkokoulun opet-
tajanviran pohjapalkan välinen erotus. Päätöksen aiheuttama lisäkustannus, 
920 markkaa vuoden 1927 syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta 
ja 2,800 markkaa tammikuun 1 pistä elokuun 31 p:ään 1928, oli suoritettava 
ikä- ja palkankorotuksia varten varatuista rahatoimikamarin käyttövaroista. 

1) Ks. v:n 1927 kert. s. 50 ja seur. — 2) Rkmrin pöytäk. 10 p. tammik. 18 §. — 
3) S:n 11 p. syysk. 1,474 §. — 4) S:n 10 p. tammik. 40 §. — 5) S:n 7 p. helmik. 206 §. — 
6) S:n 25 p. syysk. 1,577 §. 
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Koska musiikkilau takun ta piti tärkeänä, ettei altto viulunsoittaja F. 
Grieben, joka oli otettu kaupunginorkesterin palvelukseen yhdeksäksi kuu-
kaudeksi, mutta jolla kesäkuukausina ei ollut toimeentulomahdollisuuksia, 
tämän takia luopunut orkesterista, myönnettiin hänelle musiikkilautakun-
nan esityksestä kamarin käyttövaroista 3,450 markan lisäpalkka, joka vastasi 
hänen puolta palkkaansa kolmen kuukauden ajalta. 

Kansanpuistojen virkailijain palkkajärjestely. Kansanpuistojen valvojan 
esityksestä rahatoimikamari päät t i2) 

että eläkkeellä oleva Seurasaaren kaitsija S. A. Wallin saisi nauttien 
eläkettään sekä siihenastisia asuntoetujaan hoitaa entistä tointaan syyskuun 
1 p:stä vuoden loppuun; 

että Mustikkamaan kaitsija A. Hägg siirrettäisiin hoitamaan Korkea-
saaren yhdistettyä kaitsijan- ja puutarhurin tointa saaden samat palkka-
edut kuin siihen asti; 

että Mustikkamaan kaitsijan kuukausipalkka, 1,840 markkaa, pysytet-
täisiin tämän määräisenä ainoastaan toukokuun 1 p:n ja lokakuun 1 p:n 
väliseltä ajalta, mutta olisi talvikuukausilta 1,000 markkaa, luontoisedut 
mukaan luettuina; sekä 

että Tuurholmassa olevan Kauppaneuvos Henrik Borgströmin puiston 
saaren vartijan palkka olisi 1,595 markkaa neljältä kesäkuukaudelta ja 800 
'markkaa vuoden muilta kuukausilta, mistä määristä oli vähennettävä 350 
markkaa luontoisetujen korvaukseksi. Tämä palkan järjestely tulisi voimaan 
tammikuun 1 p:stä 1929. 

Kulosaaren sillan hallinto. Rahatoimikamari vahvisti3) Kulosaaren 
sillan sillanesimiehen kuukausipalkan 2,500 markaksi, kolmen sillanvartijan 
kuukausipalkan 1,500 markaksi ja näiden lisäksi perustettavan mekaanikon 
toimen kuukausipalkan 1,700 markaksi. Sillanhallinnon ylivalvonta uskot-
tiin rahatoimikonttorin osastopäällikölle H. Öhmanille 300 markan kuukausi-
palkkiosta. Edellä mainitun päätöksen tuli astua voimaan kesäkuun 7 p:nä. 
Sijaisen palkkaamiseen sillanvartijäin kesälomain ajaksi rahatoimikonttori 
saisi käyttää yhteensä 3,150 markkaa ja uusien siltalippujen hankkimiseen, 
siltahenkilökunnan puhelinkeskustelumaksujen suorittamiseen v. m. s. enin-
tään 4,000 markkaa. 

Ikäkor otukset. Konttoriapulainen T. Öller, joka oli ollut verotusvalmistelu-
kunnan palveluksessa tammikuun 3 p:stä 1921, mutta heinäkuun 1 p:stä 
1925 heinäkuun 1 p:ään 1927 oli saanut palkkansa valtion varoista, oikeu-
tettiin 4) ikäkorotuksen saamiseksi maaliskuun 1 p:stä lukemaan hyväkseen 
ensiksi mainittu kunnan toimessa palvelemansa aika. 

Hermannin aluelääkäri H. Roos oikeutettiin5) ikäkorotuksen saamiseksi 
lukemaan hyväkseen vuoden 1926 tammikuun 1 p:n ja vuoden 1928 maalis-
kuun 21 p:n välinen aika, jonka hän oli toiminut Marian sairaalan apu-
laislääkärinä. 

Kunnalliskodin alihoitajattarelle I. Lehdolle, myönnettiin6) oikeus ikä-
korotuksen saamiseksi lukea hyväkseen Nikkilän sairaalan alihoitajattarena 
palvelemansa aika. 

Köyhäinhoitolautakunta anoi, et tä muutamille lautakunnan alaisille 
luokittelemattomien virkain haltijoille maksettaisiin seuraavat ikäkorotukset 
pohjapalkan ollessa alla mainitun suuruinen: 

x) Rkmrin pöytäk. 3 p. huhtik. 590 §. — 2) S :n 7 p. syysk. 1,443 §. — 3) S:n 26 
p. kesäk. 1,148 §. — 4) S:n 10 p. huhtik. 609 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 986 — 8) S:n 
22 p. toukok. 915 §. 



228 II. Rahatoimikamari. 

Pohjapalkka, Smk. Ikäkorotus, Smk. 
— 975:— 70: — 

975: 1,050:— 80: — 
1,050: 1,150:— 85: — 
1,150: 1,200:— 95: — 
1,200: 100: — 

Rahatoimikamari m y ö n s i e h d o t e t u t ikäkorotukset. 
Rahatoimikamari hyväksyi2) ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 

ehdotuksen erinäisille mainittujen koulujen opettajille ja opettajattarille 
myönnettäviksi ikäkorotuksiksi, jotka uuden kansakouluohjesäännön mää-
räysten mukaisesti oli laskettu ottamalla huomioon muilla paikkakunnilla 
palvellut virkavuodet. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta ilmoitti, että tarkastaja M. 
Pesonen huhtikuun 1 p:stä lukien oli myöntänyt erinäisille mainittujen koulujen 
opettajille ikäkorotukset, joita laskettaessa oli otettu huomioon myöskin ky-
seellisen opettajan vieraissa kunnissa palvelema aika. Tämän johdosta rahatoi-
mikamari päät t i 3 ) huomauttaa johtokunnalle, että kamarin asia on tutkia 
ja ratkaista kysymykset kaupungin palkkausohjesäännön mukaisten ikä-
korotusten myöntämisestä. 

Rakennuskonttorin satamaosaston piirustaja H. Vinqvist, joka maaliskuun 
14 p:nä 1925 otettiin toimeensa yhteismäärärahasta palkattujen viranhalti-
jain 15 palkkaluokan mukaisin palkoin ja lokakuun 1 p:nä 1926 määrättiin 
hoitamaan avoinna olevaa 17 luokkaan kuuluvaa vaakitsijan tointa ja joka 
vuoden 1928 alusta oli palannut uudessa palkkausohjesäännössä 8 vakinaiseen 
palkkaluokkaan luettuun piirustajantoimeensa, oikeutettiin 4) saamaan ikäkoro-
tus kolmen vuoden palveluksesta huhtikuun 1 p:stä lukien. Päätöksestä 
johtuvat lisäkustannukset, 2,115 markkaa, oli suoritettava kamarin käytettä-
väksi ikäkorotuksiin ja palkankorotuksiin myönnetyistä varoista. 

Rakennuskonttorin konttoriapulainen A. Sandberg, joka oli hoitanut 
tätä tointa kesäkuun 1 p:stä 1924 saaden tammikuun 1 p:ään 1928 yhteis-
määrärahasta palkattujen viranhaltijain osin 12, osin 13 luokan mukaisen 
palkan ja jonka toimi vasta siitä lähtien oli luettu 4 vakinaiseen palkkaluok-
kaan, oikeutettiin5) ikäkorotuksen saamiseksi maaliskuun 1 p:stä lukemaan 
hyväkseen koko edellä mainittu virka-aika. Tästä päätöksestä aiheutuvat 
lisäkustannukset oli suoritettava ikäkorotuksia ja palkankorotuksia varten 
varatuista kamarin käyttövaroista. 

Vahvistettuja palkkoja. Poliisilaitokselle luovutetun Hietaniemenkadun 
talon n:o 4 lämmittäjä-talonmiehelle myönnettiin 6) rahapalkkaa 1,500 mark-
kaa kuukaudessa, mistä kuitenkin oli vähennettävä 400 markkaa luontois-
etujen korvaukseksi. 

Rahatoimikamari vahvisti7) terveydenhoitolautakunnan alaisia luokit-
telemattomia pysyväisiä toimia hoitaville viranhaltijoille tammikuun 1 p:stä 
1929 lähtien suoritettavat palkat. 

Rahatoimikamari määräsi8) maitolaboratoorin näytteidenottajan J. 
Juneksen palkan tammikuun 1 p:stä lukien suoritettavaksi 5 palkkaluokan 
mukaisesti. 

Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,203 §. — 2) S:n 26 p. kesäk. 1,121 §. — 3) S:n 
27 p. marrask. 2,080 §. — 4) S:n 24 p. tammik. 124 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 616 §. 
— 6) S:n 10 p. huhtik. 612 §. — 7) S:n 10 p. heinäk. 1,201 ja 1,202 §. — 8) S:n 6 p. 
maalisk. 369 §. 
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Rahatoimikamari päätt i1) , että köyhäinhoidon päiväkodin palvelijatta-
ret palkkaetujen suhteen oli rinnastettava kunnalliskodin palvelijattarien 
kanssa. 

Rahatoimikamari vahvisti2) köyhäinhoitolautakunnan luokittelematto-
mien, pysyväisten virkain haltijoille vuonna 1929 suoritettavien palkkain 
määrät. 

Rikhardinkadun varrella olevan kaupunginkirjaston talon talonmiehen 
A. Laineen ja Perämiehenkadun lukusalin valvojan E. F. Willmanin pohja-
palkat vahvistettiin 3) 950 markaksi kuukaudessa tammikuun 1 p:stä lukien 
ja kumpaisellekin viran pitäjälle 3, 6 ja 10 vuoden palveluksesta tulevat ikä-
korotukset 70 markaksi kuukaudessa. 

Rahatoimikamari vahvisti4) rakennuskonttorin luokittelemattomien py-
syväisten toimien haltijoille toistaiseksi suoritettavat paikkamäärät. 

Seuraavien naisten työtupain viranhaltijain kuukausipalkat vahvis-
tet t i in5) alla mainituiksi määriksi: johtajatar M. Pyhälän 2,200 markaksi, 
apulaisjohtajatar E. Malmstedtin 1,590 markaksi, keittiöapulaisen E. Salosen 
930 markaksi ja vahtimestari Hj. Leimun 1,500 markaksi. 

Kunnan työväenasuntojen talonmiesten kuukausipalkat vahvistettiin6) 
maaliskuun 1 p:stä lukien seuraavan suuruisiksi: F. Vahlberg 2,055 markkaa; 
E. Lehtinen 1,745 markkaa; F. Laine 1,685 markkaa; J. Partanen 1,685 mark-
kaa; V. Y. Westerlund 1,595 markkaa ja J. V. Lehti 1,500 markkaa. Vuoden 
1929 alusta myönnettiin 7) E. Lehtiselle palkankorotusta 125 markkaa ja V. V. 
Westerlundille 90 markkaa kuukaudessa. Samalla vahvistettiin 7) seuraavien 
toimiaan sivuvirkoina hoitavien talonmiesten vuosipalkat: J. Laurilan 9,000 
markaksi, J . A. Stenbergin 4,800 markaksi ja E. Johanssonin 3,600 markaksi. 

Myönnettyjä palkankorotuksia. Rahatoimikamarin kanslian siivoojattarien 
palkat korotettiin 8) A. Palmroosin 650 markasta 700 markkaan ja S. Saleniuk-
sen 550 markasta 600 markkaan kuukaudessa lukien tammikuun 1 p:stä. 
Menonlisäys oli suoritettava kamarin siivousmäärärahasta. 

Tilastokonttorin siivousmäärärahaan myönnettiin9) rahatoimikamarin 
käyttövaroista 1,800 markan lisäys, josta 1,000 markkaa käytettäisiin kont-
torin siivoojattaren kuukausipalkan korottamiseen 600 markasta 700 mark-
kaan lukien maaliskuun 1 p:stä. 

Varastopaikkain tarkastajan palkka, joka vuonna 1927 oli ollut 1,000 
markkaa kuukaudessa vahvistettiin10) kuluvana vuonna 1,250 markaksi. 

Apulaiskamreerin palkkaamista varten kuluvaksi vuodeksi satamakan-
nantakonttoriin oli talousarviossa 36,000 markan suuruinen määräraha, 
mitä paikkamäärää satamahallitus kuitenkin piti liian vähäisenä ottaen huo-
mioon puheena olevaan toimeen liittyvän vastuun ja työtaakan. Rahatoimi-
kamari, joka hyväksyi hallituksen näkökohdat, p ä ä t t i n ) palkankorotuksiin 
varatuista käyttövaroistaan myöntää 7,200 markan suuruisen lisäyksen, jotta 
apulaiskamreerille toistaiseksi ja kunnes toisin määrättiin voitaisiin maksaa 
3,600 markan kuukausipalkka. 

Myöhemmin kamari muutt i 1 2) edellä mainittua päätöstään siten, että 
apulaiskamreeri Ekebomille tammikuun 1 p:stä lukien oli maksettava 3,650 

Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,203 §. — 2) S:n 13 p. marrask. 1,986 §. — 3) S:n 
18 p. syysk. 1,529 §. — 4) S:n 13 p. marrask. 1,988 §. — 5) S:n 16 p. lokak. 1,720 §. 
— 6) S:n 6 p. maalisk. 368 §. — 7) S:n 30 p. lokak. 1,796 §. — 8) S:n 10 p. huhtik. 610 §. 
— 9) S:n 13 p. maalisk. 422 §. — 10) S:n 10 p. tammik. 19 §. — n ) S:n 10 p. tarn-
mik. 17 §. — 12) S:n 3 p. helmik. 193 §. 
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markkaa kuukaudessa eli sama palkka, joka kuului hänelle hänen vakinai-
sessa toimessaan haaraosastonjohtajana. 

Työnvälitystoimiston siivoojattarien palkat korotettiin x) H. Pyynnösen 
975 markkaan ja L. Hartikaisen 900 markkaan kuukaudessa lukien touko-
kuun 1 pistä. Kuluvan vuoden osalle tuleva lisäkustannus, 1,600 markkaa, 
oli suoritettava palkankorotuksiin varatuista kamarin käyttövaroista. 

Ammattioppilaslautakunnan kanslistin palkka korotettiin2) 400 mar-
kasta 600 markkaan kuukaudessa tammikuun 1 pistä lukien. 

Poliisilaitokselle luovutetun Ratakadun talon nio 10 lämmittäjä-talon-
miehen kuukausipalkka korotettiin 3) 1,700 markkaan; korotuksesta kuluvana 
vuonna aiheutuvat lisäkustannukset oli suoritettava palkankorotuksiin vara-
tuista kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari päätti4), että ylimääräiselle ammattientarkastajalle 
S. Westerholmille tammikuun 1 pistä lähtien suoritettaisiin sama palkka 
kuin muille ammattientarkastajille, t. s. 8 palkkaluokan mukaan. Tämän 
päätöksen kuluvana vuonna aiheuttama lisäkustannus, 3,600 markkaa, oli 
suoritettava talousarvion tililtä Palkkajärjestelyn aiheuttamat kustannukset. 

Kaupungin sairaalain hallituksen esityksestä rahatoimikamari myönsi5) 
palkankorotuksia ja ikäkorotuksia erinäisille sairaalain luokittelemattomien, 
pysyväisten toimien haltijoille; nämä lisäykset oli suoritettava hallituksen 
kunkin viranhaltijan suhteen erikseen määräämästä ajankohdasta lukien. 
Marian sairaalan v. t. toimitsijan ehdotuksesta korotettiin5) myöskin sairaa-
lan rengin A. A. Strandströmin palkka 950 markasta 1,021 markkaan kuu-
kaudessa tammikuun 1 pistä lukien. 

Lämmittäjänä toimivan Kivelän sairaalan rengin palkka korotettiin6) 
980 markkaan kuukaudessa, mikä vastaa 7 palkkaluokan mukaista palkkaa 
entisessä palkkausjärjestelmässä. Samalla oikeutettiin toimen haltija A. Pulk-
kinen kesäkuun 1 pistä lukien saamaan kuukausipalkkaa 1,128 markkaa, 
mikä vastasi edellä mainittua peruspalkkaa ynnä kahta ikäkorotusta. 

Kunnalliskodin hierojattaren palkkiota korotettiin7) 300 markkaa kuu-
kaudessa lukien huhtikuun 1 pistä; kuluvan vuoden lisäkustannus oli suori-
tettava palkankorotuksiin varatuista rahatoimikamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari vahvisti8) kunnalliskodin luokittelemattomien pysy-
väisten toimien haltijoille uuden palkkasäännön, joka tiesi heille kaikille 
vähäistä palkankorotusta. Korotetut palkat maksettaisiin tammikuun 1 pistä 
lähtien ja korotuksesta kuluvana vuonna aiheutuva lisäkustannus, 36,576 
markkaa, suoritettaisiin palkkojen vakiinnuttamisen aiheuttamiin menoihin 
varatuista kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari määräsi9), että kaupunginkirjaston Käpylän haara-
osaston siivoojattaren V. Honkasen kuukausipalkkaa heinäkuun 1 pistä oli ko-
rotettava 52 markkaa. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus ilmoitti myöntäneensä rakennus-
mestari A. Nybergille, jonka palkka maksettiin työmäärärahoista ja siihen 
asti oli ollut 4,500 markkaa kuukaudessa, palkanlisäystä 500 markkaa kuu-
kaudessa. Tämä toimenpide hyväksyttiin10). 

Naisten työtupain johtokunnan korotettua kirjanpitäjän ja kassanhoi-
tajattaren S. Järvisen palkan 2,400 markkaan ja opettajatar E. Wallinin 

r) Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 767 §. — 2) S:n 10 p. tammik. 35 — 3) S:n 10 
p. helmik. 212 §." — 4) S:n 27 p. maalisk. 520 §. — 5) S:n 1 p. toukok. 748 §. — 
B) S:n 5 p. kesäk. 990 §. — 7) S:n 17 p. huhtik. 661 §. — 8) S:n 24 p. huhtik. 709 §. 
») S:n 9 p. lokak. 1,663 §. - 10) S:n 31 p. heinäk. 1,294 §.. 
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palkan 1,850 markkaan kuukaudessa syyskuun 1 p:stä lukien kamari hyväksyi *) 
nämäkin toimenpiteet. 

Seuraavain kauppahallien palveluksessa olleiden henkilöiden palkat vah-
vistettiin2) suoritettaviksi alla mainituin korotetuin kuukausimäärin tammi-
kuun 1 pistä lukien: G. A. Hedenström 1,800 markkaa; D. Eerola 1,800 mark-
kaa; E. A. Veckström 350 markkaa; K. R. Vili 1,300 markkaa; E. N. Uuro 
1,300 markkaa; A. Niinimäki 1,400 markkaa; A. Vinqvist 600 markkaa; F. 
Blomqvist 1,100 markkaa ja H. Johansson 600 markkaa. Tästä päätöksestä 
kuluvana vuonna aiheutuvat lisäkustannukset oli suoritettava palkankoro-
tuksia varten talousarvioon merkityistä kamarin käyttövaroista. 

Korttelin n:o 178 isännöitsijän ehdotuksesta rahatoimikamari korott i3) 
mainitun korttelin talonmiehen palkan 200 markasta 250 markkaan ja kah-
den yövartijan palkat 1,000 markasta 1,200 markkaan kuukaudessa lukien 
tammikuun 1 p:stä 1929. 

Luontoisetujen johdosta tehtävä vähennys. Rahatoimikamari vahvisti4) 
kaupungin viranhaltijain palkoista luontoisetujen takia tehtävien vähennysten 
määrät. 

Henkilökohtainen palkanlisäys. Rakennuskonttorin satamaosaston vaa-
kitsijalle L Wittenbergille myönnettiin5) rahatoimikamarin käyttövaroista 
henkilökohtaista palkanlisäystä 350 markkaa kuukaudessa lukien huhtikuun 
1 p:stä vuoden loppuun. 

Vuokra-avustukset. Jotta Alppimajan kansanlastentarhan palvelijatar 
voisi vuokrata itselleen huoneen samasta porraskäytävästä, missä lastentarha 
sijaitsi, rahatoimikamari päät t i 6) oikeuttaa kansanlastentarhain johtokunnan 
maksamaan hänelle vuokra-avustusta 150 markkaa kuukaudessa sekä salli-
maan hänen käyttää yhden sylen lastentarhan halkoja huoneensa lämmit-
tämiseen. Päätöksen kuluvana vuonna aiheuttamat lisäkustannukset oli 
suoritettava talousarvion määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokran-
korotukset. 

Lahjapalkkiot. Pienolan kansanlastentarhan palvelijattarelle K. Kron-
qvistille, joka oli hoitanut tointaan 30 vuotta, myönnettiin 7) 1,000 markan 
lahjäpalkkio kamarin käyttövaroista. Samalla rahatoimikamari päätti 
alistaa kansanlastentarhain johtokunnan harkittavaksi, olisiko Kronqvistille 
hankittava Suomen talousseuran mitali. 

Matkakustannusten korvaaminen. Käyttövaroistaan rahatoimikamari 
myönsi 8) 282 markkaa jäsenelleen Halmeelle niiden kustannusten korvaami-
seksi, jotka hänelle aiheutuivat matkustamisesta kaupunkiin ottaakseen 
osaa kamarin kokouksiin kesän aikana. 

Menetettyjen virkasivutulojen korvaaminen. Kamarin käyttövaroista myön-
nettiin 9) kaupunginpalvelija A. E. Sandströmille 500 markkaa ja kaupungin-
palvelija A. R. Lemströmille 500 markkaa korvaukseksi hänen sairauden takia 
menettämistään virkasivutuloista. 

!) Rkmrin poytåk. 31 p. elok. 1,400 §. — 2) S:n 10 p. huhtik. 611 §. — 3) S:n 30 
p. lokak. 1,797 $. — 4) S n 10 p. tammik. 14 §, rkmrin jstn poytåk. 19 p. tammik. 
2,669 §, rkmrin poytåk. 31 p. tammik. 167 §, 7 p. helmik. 198 §, 10 p. helmik. 212 §, 
28 p. helmik. 313 §, 3 p. huhtik. 569 §, 24 p. huhtik. 709 §, 15 p. toukok. 869 §, 5 p. kesåk. 
988 ja 989 §, 19 p. kesåk. 1,101 §, rkmrin jstn poytåk. 18 p. syysk. 5,149 §, rkmrin 
poytåk. 2 p. lokak. 1,613 §, 16 p. lokak. 1,720 § ja 18 p. jouluk. 2,257 §. — 5 ) Rkmrin 
poytåk. 2 p. maalisk. 336 §. — 6) S:n 28 p. helmik. 326 §. — 7) S:n 8 p. toukok. 819 §. 
— 8) Rkmrin jstn poytåk. 14 p. elok. 4,748 §. — 9) S:n 25 p. huhtik. 3,545 §, 29 p. 
elok. 4,833 § ja 5 p. syysk. 4,908 §. 
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Oikeus palkan nostamiseen virkavapauden ajalta. Rahatoimikonttorin 
ylimääräinen apulainen R. Ervasti oikeutettiin *) kahden viikon kesäloman 
ajalta saamaan koko palkkansa. 

Sijaispalkkiot muissa kuin sairaudentapauksissa. Oikeuskanslerin marras-
kuun 29 p:nä antaman ilmoituksen mukaan tuli kaupunginviskaali M. Ene-
bäekin siltä ajalta, jona hän oli pidätettynä virantoimituksesta, saada kaksi 
kolmannesta palkastaan, jota vastoin yksi kolmannes käytettäisiin hänen 
sijaisensa palkkaamiseen. Sen johdosta rahatoimikamari pää t t i 2 ) määrätä 
sijaiselle, varatuomari E. von Behrille, maksettavaksi 4,000 markan kuukausi-
palkkion marraskuun 12 p:stä toistaiseksi ja kunnes toisin päätettiin. 

Kassanhoitaja K. J. Söderlund, joka oli määrät ty toukokuun 1 p:ään 
asti hoitamaan avoinna olevaa 8 palkkaluokkaan kuuluvaa kassanhoitajan-
tointa, oikeutettiin3) sijaispalkkiona nostamaan sama palkka, joka hänellä 
vuonna 1927 oli ollut vakinaisessa toimessaan. Lisäkustannus oli suoritettava 
rahatoimikonttorin ylimääräisten apulaisten määrärahasta. 

Kulosaaren sillanesimiehen sijaisen palkkaamiseksi hänen kesälomansa 
ajaksi rahatoimikamari osoitti4) 2,500 markkaa suoritettavaksi kertyvistä 
siltamaksuista. 

Sairauden aikaisia sijaispalkkioita rahatoimikamari myönsi seuraa-
vissa tapauksissa alla mainitut määrät tä tä tarkoitusta varten talousarvioon 
merkitystä määrärahasta: 

toisen julkisen notaarin W. Toppeliuksen sijaiselle kesäkuun 15 p:stä heinä-
kuun 1 p:ään sekä elokuun 12:nnesta 31 p:ään yhteensä 4,050 markkaa 5) ; 

maistraatin kirjaajanapulaisen A. Wennerqvistin sijaisille toukokuun 
7 ja 31 p:n väliseltä ajalta 1,275 markkaa6) ; 

maistraatin kaupunginpalvelijan E. Lindellin sijaisille kuukaudelta maa-
liskuun 15 p:stä lukien sekä lisäksi kuukaudelta elokuun 3 p:stä lukien yh-
teensä 4,200 markkaa 7); 

maistraatin kaupunginpalvelijan C. \Yagellon sijaiselle kesäkuun 1 p:stä 
15 p:ään 1,050 markkaa 8) ; 

vanhemman oikeusneuvosmiehen G. Lagerbladin sijaiselle tammi- ja 
helmikuulta 12,700 markkaa 9); 

vanhemman oikeusneuvosmiehen K. Furuhjelmin sijaiselle kesäkuulta 
3,000 markkaa 10); 

vanhemman oikeusneuvosmiehen C. A. Timgrenin sijaisille kuukauden 
ajalta lukien syyskuun 20 p:stä 6,350 m a r k k a a n ) ; 

raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijan A. E. Sandströmin sijaisille 
maaliskuun 25 p:stä toukokuun 10 p:ään sekä kesäkuun 27 p:stä heinäkuun 
27 p:ään yhteensä 5,250 markkaa1 2) ; 

raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijan A. R. Lemströmin sijaiselle 
kuukauden ajalta lukien heinäkuun 15 p:stä 1,700 markkaa1 3); 

ensimmäisen kaupunginviskaalin E. Nyyssölän sijaiselle toukokuun 
15 p:stä heinäkuun 31 p:ään 2,125 markkaa1 4); 

\) Rkmrin pöytäk. 24 p. heinäk. 1,278 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 2,216 §. — 3) S:n 
3 p. tammik. 11 §: vrt. v:n 1927 kert. s. 253. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. elok. 
4,750 §. ·— 5) S:n 19 p. kesäk. 4,257 § ja 14 p. elok. 4,753 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 
3,913 §. ·— 7) S:n 21 p. maalisk. 3,255 § ja 10 p. heinäk. 4,548 §. — 8) S:n 5 p. kesäk. 
4,034 — })) Rkmrin pöytäk. 13 p. tammik. 47 §; rkmrin jstn pöytäk. 8 p. helmik. 
2,838 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. toukok. 3,920 §. —- n ) S:n 17 p. lokak. 5,556 
§. - - 1 2 ) S:n 25 p. huhtik. 3,545 § ja 29 p. elok. 4,833 § — n ) S:n 5 p. syysk. 4,908 §. 

]4) S:n 23 p. toukok. 3.919 §. 
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toisen kaupunginviskaalin A. Plantingin sijaiselle kahdelta viikolta loka-
kuun 1 pistä lukien 2,000 markkaa 

kolmannen kaupunginviskaalin M. Enebäckin sijaiselle neljältä viikolta 
lokakuun 6 p:stä lukien 4,000 markkaa 2); 

ensimmäisen kaupunginvoudin P. Laxenin sijaiselle kahdelta viikolta 
joulukuun 12 p:stä lukien 2,000 markkaa3); 

rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin konttoriapulaisen A. Rauniston 
sijaiselle syyskuun 5 ja 26 p:n väliseltä ajalta 1,100 markkaa4) ; 

rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin ulosottoapulaisen I. Nikiforo-
win sijaiselle marras- ja joulukuulta 5,800 markkaa5) ; 

rahatoimikamarin asiamiesosaston notaarin T. Törnblomin sijaiselle elo-
kuun 10 p:stä syyskuun 3 p:ään 2,000 markkaa6) ; 

verotusvalmistelukunnan toiselle sihteerille, joka kuukauden ajan oman 
virkansa ohella hoiti ensimmäisen sihteerin B. von Fieandtin virkaa, 545 
markan palkanlisäyksen 7); 

rahatoimikonttorin kirjanpitäjän K. F. Vikstedtin sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta tammikuun 1 pistä lukien 6,500 markkaa8) ; 

satamahallituksen kanslistin D. Cleven sijaiselle kahdeksalta päivältä 
250 markkaa 9); 

satamahallituksen vahtimestarin N. Nyforsin sijaiselle yhdeltä kuukau-
delta 900 markkaa1 0); 

satamaliikennekonttorin satamakonstaapelin V. E. Blomqvistin sijai-
sille kahdelta kuukaudelta huhtikuun 26 pistä lukien 3,000 m a r k k a a u ) ; 

satamaliikennekonttorin satamakonstaapelin A. Adamssonin sijaiselle 
maaliskuulta 1,500 markkaa 12); 

satamaliikennekonttorin satamakonstaapelin F. O. Österholmin sijai-
selle yhdeltä viikolta syyskuun 14 pistä lukien 350 markkaa1 3); 

satamakannantakonttorin v. t . haaraosastonjohtajan H. Wallenin sijaisille 
2 kuukaudelta lukien syyskuun 3 pistä 5,800 markkaa1 4); 

satamakannantakonttorin veloittajan E. Jernströmin sijaisille kahdelta 
kuukaudelta lukien elokuun 23 pistä 4,600 markkaa1 5); 

satamakannantakonttorin konttorikirjurin S. Bäckmanin sijaiselle 2 
kuukaudelta lokakuun 1 pistä lukien 3,400 markkaa1 6); 

satamakannantakonttorin v. t. konttorikirjurin H. Sergeliuksen sijaisille 
3 viikolta elokuun 6 pistä lukien 1,189: 80 markkaa 17); 

satamakannantakonttorin hissikoneenkäyttäjän apulaisen R. Borgmanin 
sijaisille huhtikuun 10 pistä vuoden loppuun yhteensä 14,400 markkaa 18); 

tilastokonttorin assistentin E. Särkisillan sijaisille kolmelta kuukaudelta 
lukien maaliskuun 1 pistä 4,830 markkaa1 9); 

tilastokonttorin laskuapulaisen H. Montellin sijaiselle yhdeltä kuukau-
delta elokuun 21 pistä lukien 1,200 markkaa2 0); 

T) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. lokak. 5,410 §. — 2) S:n 17 p. lokak. 5,553 § ja 31 p. 
lokak. 5,754 §. — 3) S:n 19 p. jouluk. 6,514 §. — 4) S:n 12 p. syysk. 4,980 §. — 5) S:n 7 
p. marrask. 5,882 §. — 6) S:n 5 p. syysk. 4,909 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 29 p. toukok. 
966 §. — 8) S:n 17 p. tammik. 88 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. kesäk. 4,258 §. 
— 10) S:n 1 p. helmik. 2,765 §. — n ) S:n 23 p. toukok. 3,916 § ja 19 p. kesäk. 4,259 §. 
— 12) S:n 11 p. huhtik. 3,402 §. — 13) S:n 10 p. lokak. 5,412 §. — 14) S:n 12 p. syysk. 
4,983 §. — 15) S:n 12 p. syysk. 4,982 §. — 16) S:n 10 p. lokak. 5,413 §. — 17) Rkmrin 
pöytäk. 10 p. syysk. 1,456 §. — 18) S:n 6 p. maalisk. 378 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 29 
p. elok. 4,830 § ja 7 p. marrask. 5,879 §. — 19) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. maalisk. 3,174 § 
sekä rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 808 §. - 20) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. elok. 4,831 §. 

Kunna.ll. kert. 1928. 29 
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tilastokonttorin laskuapulaisen H. Zimmermannin sijaiselle marraskuun 
17 p:n ja joulukuun 26 p:n väliseltä ajalta 1,600 markkaa1); 

revisionikonttorin avustavalle reviisorille, joka elokuun 20 p:stä loka-
kuun 5 p:ään oman virkansa ohella hoiti reviisori S. Purasen tointa, 1,875 
markan lisäpalkkion 2); 

revisionikonttorin revisioniapulaiselle A. Kinnuselle, joka huhtikuun 
13:nnesta 26 p:ään sekä heinäkuun 1 p:stä 20:nteen ja elokuun 16 pistä 
syyskuun 22 p:ään oman virkansa ohella hoiti konttorin kirjaajan E. 
Cajanderin virkaa, 700 markan lisäpalkkion 2); 

revisionikonttorin vahtimestarin L. Reimanin sijaiselle kahdelta kuukau-
delta lukien toukokuun 29 pistä sekä kahdelta kuukaudelta lokakuun 8 pistä 
lukien 1 palkkaluokan mukaista peruspalkkaa vastaavan määrän eli yhteensä 
4,800 markkaa 3); 

terveydenhoitolautakunnan konttoriapulaisen A. Wilskmanin sijaiselle 
huhtikuun 17 pistä kesäkuun 13 piään 3,170 markkaa4) ; 

terveydenhoitolautakunnan päivystäjän M. Snellmanin sijaiselle yhdeltä 
kuukaudelta helmikuun 22 pistä lukien 1,700 markkaa 5); 

terveydenhoitolautakunnan yövalvojan A. Mastin sijaisille vuoden 1927 
joulukuun 18 ja 31 pin sekä vuoden 1928 tammikuun 1 ja 17 pin väliseltä ajalta 
ja edelleen 5 kuukaudelta elokuun 1 pistä lukien yhteensä 10,000 markkaa 6); 

terveyspoliisin kaitsijan H. Laurellin sijaiselle tammi- ja helmikuulta 
4,200 markkaa 7); 

terveyspoliisin desinfioitsijan M. Kuhlbäckin sijaisille kahdelta kuukau-
delta tammikuun 15 pistä lukien 4,200 markkaa8) ; 

terveyspoliisin tartuntatautisten asuntojen puhdista jattaren E. Karlssonin 
sijaiselle kahdelta kuukaudelta tammikuun 9 pistä lukien 1,900 markkaa9); 

terveyspoliisin tartuntatautisten asuntojen puhdista jattaren E. Raati-
kaisen sijaiselle kahdelta kuukaudelta maaliskuun 9 pistä lukien 1,900 mark-
kaa io); 

desinfioimisina jalan sairaanhoitajattaren J. Lindbergin sijaiselle joulu-
kuulta 1,500 markkaa n ) ; 

maidontarkastuksen kanslia-apulaisen S. Paateron sijaiselle yhdeltä 
kuukaudelta marraskuun 7 pistä lukien 1,000 markkaa1 2); 

maitolaboratoorin laboratooriapulaisen K. Hinderssonin sijaiselle maalis-
kuulta 1,350 markkaa 13); 

maidontarkastuksen siivoo jattaren M. Martinmäen sijaiselle yhdeltä 
kuukaudelta maaliskuun 19 pistä lukien 1,161 markkaa1 4); 

terveydellisten tutkimusten laboratoorin bakteriologisen osaston johtajan 
A. de la Chapellen sijaisille kahdelta kuukaudelta kesäkuun 21 pistä lukien 
4,000 markkaa 15); 

veneeristen tautien vastustamista varten toimivan terveystoimiston sai-
raanhoitajattaren E. Sjöstedtin sijaiselle kahdelta kuukaudelta toukokuun 
15 pistä lukien 3,000 markkaa1 6); 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. jouluk. 6,367 §. — 2) S:n 17 p. lokak. 5,554 §. — 3) S:n 
26 p. kesäk. 4,309 § ja 24 p. lokak. 5,666 §. — 4) S:n 25 p. huhtik. 3,544 § ja 23 p. 
toukok. 3,917 §. — 5) S:n 14 p. maalisk. 3,169 §. — 6) S:n 4 p. tammik. 2,515 § ja 7 p. 
elok. 4,707 § sekä rkmrin pöytäk. 11 p. syysk. 1,478 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. 
tammik. 2,676 §. — 8) S:n 25 p. tammik. 2,678 § ja 29 p. helmik. 3,037 §. — 9) S:n 25 
p. tammik. 2,679 § ja 29 p. helmik. 3,036 §. — 10) S:n 28 p. maalisk. 3,292 §. — n ) S:n 
19 p. toukok. 6,515 §. — 12) S:n 21 p. marrask. 6,051 §. — 13) S:n 14 p. maalisk. 3,170 
§. — 14) S:n 11 p. huhtik. 3,405 §. — 15) S:n 10 p. heinäk. 4,545 §. —1 6) S:n 23 p. tou-
kok. 3,918 §. 
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veneeristen tautien vastustamista varten toimivan terveystoimiston kait-
sijan F. Fagerlundin sijaiselle kahdelta kuukaudelta tammikuun 14 prstä 
lukien 2,400 markkaa *); 

lihantarkastamon johtajan O. Lindströmin sijaiselle tammikuun 18 p:n 
ja maaliskuun 8 p:n väliseltä ajalta 6,800 markkaa 2 ) ; 

lihantarkastamon tarkastuseläinlääkärin H. Tallgrenin sijaiselle heinä-
kuulta 4,000 markkaa3) ; 

lihantarkastamon leimaajan B. Wulffin sijaiselle kahdelta kuukaudelta 
helmikuun 2 p:stä lukien 2,700 markkaa 4 ) : 

kunnallisen ammattientarkastajan I. Schreckin sijaiselle elokuun 6 ja 27 
p:n väliseltä ajalta 1,800 markkaa5) ; 

kunnallisen hammaspoliklinikan kirjanpitäjä ttären S. Tawaststjernan 
sijaiselle kahdelta kuukaudelta marraskuun 1 prstä lukien 3,400 markkaa6) ; 

köyhäinhoitolautakunnan kanslianhoitajan H. von Creutleinin sijaiselle 
heinäkuulta 1,800 markkaa7) ; 

köyhäinhoitolautakunnan kanslianhoitajan L. Koiviston sijaisille maalis-
kuulta 1,800 markkaa 8 ) ; 

köyhäinhoitolautakunnan apulaiskanslianhoitajan E. Hellbergin sijai-
sille viideltä viikolta helmikuun 17 prstä lukien 2,000 markkaa 9) ; 

köyhäinhoitolautakunnan kodissakävijän L. Winterin sijaiselle 3 vii-
kolta lukien joulukuun 28 prstä 1927, 2 viikolta lukien tammikuun 18 prstä, 
yhdeltä kuukaudelta lukien huhtikuun 17 prstä sekä heinäkuulta yhteensä 
3,900 markkaa io); 

köyhäinhoitolautakunnan kodissakävijän S. Amirchanjanzin sijaiselle 
kolmelta viikolta huhtikuun 2 prstä lukien 900 markkaa n ) ; 

köyhäinhoitolautakunnan kodissakävijän L. Nymanin sijaiselle elo-
kuulta 1,200 markkaa i2); 

köyhäinhoitolautakunnan kodissakävijän E. Eklundin sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta elokuun 27 prstä lukien 2,400 markkaa1 3); 

köyhäinhoitolautakunnan kirjuriapulaisen H. Sprangerin sijaiselle tammr-
ja helmikuulta 2,650 markkaa1 4); 

köyhäinhoitolautakunnan diakonissan O. Lyytikäisen sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta tammikuun 7 prstä lukien 1,800 markkaa1 5); 

köyhäinhoitolautakunnan siivoojattaren O. Oksan sijaiselle elokuulta 
900 markkaa1 6) ; 

köyhäinhoidon kassa- ja tiliviraston kamreerin F. Rosendahlin sijaiselle 
yhdeltä kuukaudelta kesäkuun 15 prstä lukien 4,400 markkaa1 7) ; 

köyhäinhoidon kassa- ja tiliviraston vahtimestarin A. Nymanin sijai-
selle kolmelta kuukaudelta toukokuun 3 prstä lukien sekä lisäksi yhdeltä 
kuukaudelta syyskuun 1 prstä lukien yhteensä 4,000 markkaa1 8) ; 

kunnalliskodin konttoriapulaisen I. Jokisen sijaiselle toukokuun 15 pm 
ja kesäkuun 1 pm väliseltä ajalta 750 markkaa1 9) ; 

') Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. tammik. 2,677 §. — 2) S:n 1 p. helmik. 2,764 § ja 29 p. 
helmik. 3,035 §. — 3) S:n 10 p. heinäk. 4,544 §. — 4) S:n 15 p. helmik. 2,908 § ja 14 p. 
maalisk. 3,168 §. — 5) S:n 7 p. elok. 4,706 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 6,052 §. — 7 ) S:n 
10 p. heinäk. 4,551 §. — 8) S:n 14 p. maalisk. 3,171 § ja 11 p. huhtik. 3,403 §. — 
9) S:n 14 p. maalisk. 3,172 § ja 11 p. huhtik. 3,404 §. — 10) S:n 11 p. tammik. 2,537 
§, 15 p. helmik. 2,906 §, 9 p. toukok. 3,764 § ja 10 p. heinäk. 4,547 §. — n ) S:n 9 p. 
toukok. 3,763 §. — 12) S:n 14 p. elok. 4,756 §. — 13) S:n 12 p. syysk. 4,984 §. — 
u ) S:n 4 p. tammik. 2,511 § ja 15 p. helmik. 2,905 §. — 15) S n 15 p. helmik. 2,907 §. — 
16) S:n 14 p. elok. 4,754 §.-— 17) S:n 12 p. kesäk. 4,143 §. — 18) S:n 23 p. toukok. 3,912 §, 
12 p. kesäk. 4,142 § ja 14 p. elok. 4,755 §. — S:n 12 p. kesäk. 4,144 §. 
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kunnalliskodin osastonhoitajattaren E. Nordinin sijaiselle toukokuulta 
883 markkaa 

lastensuojelulautakunnan toimitusjohtajan R. Liukkosen sijaiselle joulu-
kuun 4 p:stä 1927 vuoden loppuun 1,000 markkaa sekä kesäkuun 6 p:stä 
heinäkuun 6 p:ään 1,400 markkaa2) ; 

lastensuojelulautakunnan naisopastajan I. Glansenstjernan sijaiselle kesä-
kuun 15 p:n ja elokuun 1 p:n väliseltä ajalta 2,700 markkaa3); 

lastensuojelulautakunnan lääkärin R. Granholmin sijaiselle 2 viikolta 
marraskuun 13 p:stä lukien 1,000 markkaa4) ; 

lastensuojelulautakunnan lääkärin E. O. Lindenin sijaiselle kesäkuun 
16 p:n ja heinäkuun 3 p:n väliseltä ajal ta 1,000 markkaa 5) ; 

lastensuojelulautakunnan vahtimestarin H. Niemuran sijaiselle syyskuun 
1 ja 21 p:n väliseltä ajalta 900 markkaa 6 ) ; 

Kullatorpan lastenkodin lastenhoitajattaren L. Lindebergin sijaisille kol-
melta kuukaudelta tammikuun 1 p:stä lukien 1,930 markkaa 7 ) ; 

Kullatorpan lastenkodin lastenhoitajattaren A. Nordlingin sijaiselle 14 
päivältä lokakuun 4 p:stä lukien 425 markkaa, mistä määrästä oli vähennet-
tävä 245 markkaa nautit tujen luontoisetujen korvaukseksi8); 

Kullatorpan lastenkodin keittäjättären H. Jakolan sijaiselle 2 viikolta 
joulukuun 10 p:stä lukien 450 markkaa, mistä määrästä 245 markkaa oli 
vähennettävä nautittujen luontoisetujen korvaukseksi9); 

Bengtsärin koulukodin hoitajattaren S. Saarisen sijaiselle joulukuun 
29 pistä 1927 maaliskuun 1 piään 1928 1,982 markkaa1 0); 

Ryttylän koulukodin emännöitsijän H. Lipposen sijaiselle toukokuun 
4 ja 31 p:n väliseltä ajalta 700 m a r k k a a n ) ; 

Ryttylän koulukodin hoitajattaren T. Pastellin sijaiselle tammikuun 
30 pistä maaliskuun 12 piään 1,000 markkaa1 2); 

Ryttylän koulukodin hoitajattaren M. Aflechtin sijaiselle yhdeltä kuukau-
delta lokakuun 19 pistä lukien 1,200 markkaa, mistä määrästä 200 markkaa 
oli vähennettävä nautit tujen luontoisetujen korvaukseksi13); 

Toivolan koulukodin emännöitsijän L. Kuittisen sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta heinäkuun 16 pistä lukien 1,680 markkaa1 4) ; 

ammattioppilaskodin hoitajattaren A. Tavion sijaiselle helmikuun 20 
pistä maaliskuun 5 piään 600 markkaa1 5); 

valmistavan tyttöjen ammattikoulun opettajattaren E. Coleruksen si-
jaiselle huhtikuun 13 pistä toukokuun 31 piään 2,772: 80 markkaa1 6); 

valmistavan tyttöjen ammattikoulun opettajattaren A. Pulkkisen sijai-
selle lokakuun 20 pistä joulukuun 1 p:ään 2,600 markkaa1 7) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin K. Nybergin sijaiselle tammikuun 7 ja 
14 p:n väliseltä ajalta 320 markkaa1 8) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin F. Ruusuvuoren sijaiselle tammikuun 
21 p:stä maaliskuun 7 p:ään ja marraskuun 19 p:stä 26 p:ään yhteensä 
2,560 markkaa1 9); 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. toukok. 3,911 §. — 2) S:n 4 p. tammik. 2,514 § ja 5 
p. kesäk. 4,029 §. — 3) S:n 10 p. heinäk. 4,546 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 6,054 §. — 
5) S:n 31 p. heinäk. 4,677 §. — 6) S:n 19 p. syysk. 5,243 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 
2,663 § ja 22 p. helmik. 2,984 § sekä rkmrin pöytäk. 13 p. maalisk. 415 §. — 8) Rkmrin 
jstn pöytäk. 17 p. lokak. 5,557 §. — 9) S:n 28 p. jouluk. 6,554 §. — 10) S:n 18 p. 
tammik. 2,665 § ja 22 p. helmik. 2,983 §. — n ) S:n 26 p. kesäk. 4,313 §. — 12) S:n 22 p. 
helmik. 2,981 §. — 13) S:n 31 p. lokak. 5,756 §. — 1 4 ) S:n 31 p. heinäk. 4,678 §. — 13) S:n 
22 p. helmik. 2,982 §. — 16) S:n 2 p. toukok. 3,679 §. — 17) S:n 21 p. marrask. 6,053 §. — 
18) S:n 25 p. tammik. 2,687 §. — 19) S:n 14 p. maalisk. 3,176 § ja 5 p. jouluk. 6,368 §. 
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kaupunginkirjaston amanuenssin I. Tamlanderin sijaiselle maaliskuun 
17 p:stä huhtikuun 10 p:ään 530 markkaa1); 

kaupunginkirjaston amanuenssin E. Laurellin sijaiselle maaliskuun 11 
p:stä toukokuun 10 p:ään 1,650 markkaa2) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin A. Hertzin sijaiselle kahdelta kuukau-
delta maaliskuun 24 pistä lukien 2,490 markkaa2); 

kaupunginkirjaston amanuenssin S. Flinckin sijaisille kahdelta kuukau-
delta huhtikuun 1 pistä lukien 2,700 markkaa sekä edelleen kahdelta kuukau-
delta syyskuun 1 pistä lukien 2,880 markkaa 3 ) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin K. Färlingin sijaiselle toukokuun 9innestä 
31 piään sekä edelleen heinäkuulta yhteensä 1,040 markkaa4) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin E. Kytömaan sijaiselle elokuun 31 pistä 
syyskuun 16 piään 700 markkaa 5); 

kaupunginkirjaston vahtimestarin A. Lindgrenin sijaiselle yhdeltä kuu-
kaudelta kesäkuun 28 pistä lukien 1,080 markkaa 6); 

rakennuskonttorin siivoojattaren E. Järvisen sijaiselle kahdelta kuukau-
delta maaliskuun 2 pistä lukien 950 markkaa7) ; 

puhtaanapitolaitoksen konttoriapulaisen K. Sundbergin sijaiselle elokuun 
13 pin ja lokakuun 10 pin väliseltä ajalta 2,400 markkaa 8); 

puhtaanapitolaitoksen varastonhoitajan O. Aarron sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta maaliskuun 12 pistä lukien sekä edelleen marraskuulta yhteensä 
7,000 markkaa 9); 

puhtaanapitolaitoksen kirjurin E. Michailoffin sijaiselle kahdelta kuu-
kaudelta lokakuun 14 pistä lukien 2,400 markkaa 10); 

kaupungintalon yövartijan F . A. Nybergin sijaiselle kahdelta kuukaudelta 
tammikuun 9 pistä lukien 2,460; 35 m a r k k a a n ) ; sekä 

raatihuoneen siivoojattaren I. Lindströmin sijaiselle lokakuun 29 pin 
ja joulukuun 16 pin väliseltä ajalta 825 markkaa1 2) . 

Luvussa Sähkölaitos olevista käyttövaroistaan kamari sitäpaitsi myönsi1 3) 
2,677: 50 markkaa kamreeri G. Weckmanin sijaisen palkkaamiseksi siksi 
1 y2 kuukauden ajaksi, jona hän nautti virkavapautta sairauden takia. 

Kulosaaren sillan sillan vartijan L. Abrahamssonin sijaiselle oli marras-
kuun 22 p:n ja joulukuun 22 p:n väliseltä ajalta maksettava1 4) 1,700 markan 
palkkio, joka oli suoritettava kannetuista siltamaksuista kertyvistä varoista. 

Palkkion korotus. Rahatoimikamarin vahtimestarinapulaisen E. Niemu-
ran palkkiota kamarin autojen kuljetuksesta korotettiin 15) 100 markkaa kuu-
kaudessa, mikä lisämeno oli suoritettava automäärärahasta. 

Puhtaanapitohallituksen sihteerin palkkio korotettiin 16) 742 markasta 
1,000 markkaan kuukaudessa lukien tammikuun 1 p:stä 1929. 

Palkkioita eri tehtävistä. Seuraaville viranhaltijoille, jotka yliaikana 
olivat avustaneet kaupungin vuoden 1929 talousarvion laadinnassa, myön-
nettiin 17) palkkioita seuraavat määrät: notaari G. Brotherukselle 5,500 mark-

Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. huhtik. 3,546 a §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 3,922 §. —• 
3) S:n 23 p. toukok. 3,922 § ja 31 p. lokak. 5,755 §. — 4) S:n 30 p. toukok. 3,986 § ja 7 
p. elok. 4,705 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 5,288 §. —- 6) S:n 7 p. elok. 4,705 §. — 7) S:n 21 
p. maalisk. 3,258 § ja 18 p. huhtik. 3,461 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 5,411 §. — 9) S:n 21 
p. maalisk. 3,257 § ja 28 p. marrask. 6,145 §. — 10) S:n 24 p. lokak. 5,667 §. — n ) S:n 
22 p. helmik. 2,985 §. — 12) S:n 19 p. jouluk. 6,513 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 
811 § ja rkmrin jstn pöytäk. 26 p. syysk. 5,338 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. 
marrask. 6,138 §. — 1B) Rkmrin pöytäk. 17 p. tammik. 81 §. — 16) S:n 10 p. syysk, 
1,460 §. — 17) S:n 30 p. marrask. 2,112 §. 
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kaa, rahatoimikonttorin kirjanpito-osaston päällikölle E. Jernströmille 4,500 
markkaa ja sihteeri A. Danielsonille 6,000 markkaa; nämä palkkiomäärät oli 
maksettava kamarin ylimääräisten apulaisten määrärahasta, josta niin-
ikään myönnettiin neiti A. Happoselle avustuksesta puheena olevassa työssä 
750 markan palkkio. 

Notaari G. Brotherukselle myönnettiin 2) 2,000 markan palkkio rahatoimi-
kamarin saksalaisen ja englantilaisen kirjeenvaihdon hoidosta vuonna 1927. 
Rahamäärä oli maksettava kamarin mainitun vuoden käyttövaroista. 

Rahatomikonttorin vahtimestarille J. H. Nymanille, jolle oli uskottu 
konttorin uuden auton kuljettaminen, myönnettiin 3) tästä tehtävästä heinä-
kuun 1 p:stä lukien 400 markan kuukausipalkkio, jota kuitenkaan ei makset-
taisi talvikuukausilta, koska ainoastaan toinen konttorin autoista silloin oli 
käytännössä. 

Käyttövaroistaan kamari määräsi4) vahtimestareille R. Ahlholmille ja 
H. Holmbergille maksettavaksi yhteensä 400 markkaa palkkioksi ylityöstä. 

Kaupungin kaduilla yönaikaan tapahtuvan makkarakaupan valvojille 
päätett i in5) suorittaa palkkiota 10 markkaa kutakin tarkastettua vaunua 
kohden yössä. Tämän päätöksen kuluvana vuonna aiheuttamat kustannukset, 
I,020 markkaa, oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Kalastuksenkaitsija G. A. Liljebergille myönnettiin6) samoista varoista 
850 markan palkkio korvaukseksi kaupungin jäänottopaikkain valvonnasta. 

Rahatoimikamari vahvisti7) merenkulunkatsastusmiehille vuonna 1929 
suoritettavien palkkioiden määrät. 

Talonisännöitsijä K. Gustavsonille, joka vuodesta 1922 oli palkkiota 
saamatta hoitanut Kotkankadun talon n:ot 14—16 isännöitsijäntointa, myön-
nettiin8) 800 markan korvaus kuukaudelta lukien heinäkuun 1 pistä 1928 
vuoden loppuun. Kuluvan vuoden lisäkustannuksesta oli 2,100 markkaa 
maksettava vuoden talousarviossa olevasta isännöitsijäpalkkioiden määrä-
rahasta ja 2,700 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Talonisännöitsijä oikeutettiin 9) lokakuun 1 pistä vuoden loppuun mak-
samaan Hietaniemenkadun talon nio 4 lämmittäjälle 450 markkaa kuukau-
dessa korvaukseksi portaiden ja hissien siivouksesta. 

Herra J. E. Andersinille määrättiin 10), kaupungin vakuutuksia koskevan 
yhdistelmän laatimisesta maksettavaksi 1,416 markkaa. 

Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi11) Helsingin kalakauppias-
yhdistykselle 300 markan palkkion siitä että yhdistys loka—joulukuussa 
noteerasi Helsingissä kaupan pidettyjen kalain määrän sekä niistä saadut 
hinnat. 

Terveydenhoitolautakunta sai12) kamarin käyttövaroista 728: 73 mark-
kaa jaettavaksi erinäisten lautakunnan viranhaltijain kesken, joiden oli täy-
tynyt olla työssä itsenäisyydenpäivänä. 

Kamarin jäsenille Estlanderille ja Halmeelle maksettiin 3??) edelliselle 130 
ja jälkimmäiselle 100 markkaa kamarin käyttövaroista palkkioksi Korkea-
saareen hankittujen suurehkojen varastojen katselmuksen ja inventoimisen 
toimittamisesta. 

x) Rkmrin pöytäk. 21 p. jouluk. 2,276 §. —- 2) S:n 10 p. tammik. 22 §. — 3) S:n 
17 p. heinäk. 1,239 § ja 30 p. lokak. 1,799 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. toukok. 
3,677 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 9 p. marrask. 1,902 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. 
maalisk. 3,178 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,209 §. — 8 ) S:n 4 p. syysk. 1,421 §. 
— 9) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. lokak. 5,339 §. — 10) S:n 21 p. maalisk. 3,244 §. — n ) S:n 
16 p. lokak. 1,712 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 17 p. tammik. 92 §; vrt. v:n 1927 kert. s. 
225. — 13) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. tammik. 2,675 §. 
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Rakennuskonttorin rakennusmestareille V. Hedmanille ja E. Hanssonille 
myönnettiin ^ kamarin käyttövaroista 2,000 markan palkkio kaikkien kau-
pungin kansanpuistoissa vuosina 1926—28 suoritettujen korjaus- ja uudis-
rakennustöiden tarkastuksen toimittamisesta. 

Niille henkilöille, jotka olivat suorittaneet kolmivuotiskatselmuksia 
kaupungin vuokra-alueilla, määrättiin 2) kamarin käyttövaroista maksettavaksi 
5,540 markkaa. 

Kamarin käyttövaroista myönnettiin 3) asuntotarkastaja K. Wasastjer-
nalle 601 markan palkkio Ryttylän koulukodin keittiörakennuksen tarkas-
tuksen toimittamisesta. 

Filosofianmaisteri E. Waroselle myönnettiin4) 13,000 markkaa palkkioksi 
kaupungin viranhaltijain palvelusehtosäännön muutoksia koske vain mietin-
töjen sekä uuden virkasääntöehdotuksen laatimisesta sekä palkkakysymys-
ten esittelystä rahatoimikamarissa ja palkkakomiteassa. 

Köyhäinhoitolautakunnan jäsenelle H. Moisiolle myönnett i in5) 750 
markan palkkio osanotosta viiteentoista Helsingin ammatillisen keskusneu-
voston asettaman työttömyyskomitean kokoukseen. 

Kaupunginkamreeri P. J. Björkille, joka kamarin toimenannosta6) 
oli tarkastanut Pallokenttä osakeyhtiön tilit, myönnettiin 7) tästä palkkioksi 
750 markkaa. 

Herroille I. Lindforsille, G. Idströmille ja G. Estlanderille määrättiin s) 
maksettavaksi 350 markkaa kullekin sen neuvottelutoimikunnan jäsenyydestä, 
joka oli käsitellyt kysymystä erinäisten Kulosaaren kiinteistöjen sekä osa-
keyhtiön Brändö spärvägsaktiebolag omaisuuden lunastamisesta. 

Kamarin ylimääräisten apulaisten määrärahasta maksetti in9) jäsen 
Estlanderille 6,500 markkaa palkkioksi kahdesta mietinnöstä, joista toinen 
koski Kulosaaren tilan ostamista ja toinen paikan luovuttamista lentosata-
malle Kellosaaresta. 

Professori O. Talaalle myönnettiin10) kamarin käyttövaroista 2,500 mark-
kaa palkkioksi lausunnosta, joka koski kaupungin ja Aktiebolaget M. G. Ste-
nius osakeyhtiön välistä oikeudenkäyntiä Leppäsuon alueen omistusoikeudesta. 

Sotavahingonkorvausasioita koskevasta selvityksestä kamari suoritti11) 
käyttövaroistaan 1,670 markkaa. 

Kauppaneuvos I. Lindforsille myönnettiin1 2) kamarin käyttövaroista 
5,000 markan palkkio osanotosta kaupungin ja valtion välistä suurta tilus-
vaihtoa koskeviin neuvotteluihin. 

Laamanni ,J. Ugglalle myönnettiin13) 7,500 markan suuruinen palkkio 
hänen kamarin anomuksesta laatimastaan tonttikysymyksiä käsittelevästä 
selvityksestä. 

Jäsen Estlanderille määrättiin 14) kamarin käyttövaroista maksettavaksi 
400 markkaa palkkioksi kamarin edustamisesta kahdeksassa maatalouslauta-
kunnan kokouksessa. 

Jäsen Estlanderille ja kaupungininsinööri E. Molanderille myönnettiin 15) 
kummallekin 250 markan palkkio osanotosta viiteen kaupungin kiinteistö-
hallinnon uudistuskysymystä valmistelevan komitean kokoukseen. 

*) Rkmrin pöytäk. 6 p. marrask. 1,863 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. marrask. 
5,846 §. — 3) S:n 14 p. marrask. 5,924 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 3,943 §. — 5) S:n 5 
p. syysk. 4,913 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 18 p. toukok. 909 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 
5 p. jouluk. 6,373 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 3,239 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 3,748 §. — 
l0) S:n 18 p. huhtik. 3,453 §. — n ) S:n 9 p. toukok. 3,778 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 21 p. 
jouluk. 2,291 §. — 1 3 ) S:n 27 p. huhtik. 728 §. — M) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. tammik. 
2,587 §. — 15) S:n 31 p. lokak. 5,709 §. 
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Nikkilän sairaalan ent. johtajalle E. J. Horellille m y ö n n e t t i i n 5 , 0 0 0 
markan palkkio sen komitean sihteerin toimesta, joka oli antanut mietinnön 
mainitun sairaalan laajentamiskysymyksestä. 

Kaupungin ja valtion yhteisen sairaalakomitean jäsenille määrättiin 2) 
maksettavaksi yhteensä 1,350 markkaa. 

Kamarin jäsenille Halmeelle ja Leopoldille myönnettiin 3) kummallekin 
100 markan palkkio Toukolan kansakoulun lisärakennuskysymystä selvit-
televän komitean jäsenyydestä. 

Jäsen Kaupille myönnettiin 4) 350 markkaa palkkioksi osanotosta Etelä-
Suomen voimaosakeyhtiön osakkeiden ostokysymystä valmistelemaan asetetun 
komitean työhön. 

Uuden rakennusjärjestyksen ehdotusta laatimaan asetetun komitean 
jäsenille myönnettiin 5) palkkioiksi yhteensä 24,529 markkaa. 

Eläinraatojen polttamista koskevaa kysymystä valmistelemaan asetetun 
komitean jäsenille maksettiin6) yhteensä 1,050 markkaa. 

Tilapäisten apulaisten ja asiantuntijain lausuntojen määrärahasta raha-
toimikamari myönsi7) insinööri H. Malmille 6,800 markkaa palkkioksi niistä 
selvityksistä ja laskelmista, joita hän kamarin toimenannosta oli laatinut 
sen johdosta, että Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön osake-enemmistö oli tar-
jottu kaupungin lunastettavaksi. Samasta määrärahasta myönnetti in8) 
20,000 markkaa insinööri H. Backmanille hänen antamastaan Etelä-Suomen 
voimaosakeyhtiön koskien rakennuttamista koskevasta asiantuntijalausun-
nosta ja 2,000 markkaa insinööri A. Lindforsille Merikoskeen rakennettavan 
voimalaitoksen kustannuslaskelmat laatimisesta. 

Tilapäisten apulaisten ja asiantuntijain lausuntojen määrärahasta osoi-
tettiin 9) rakennusmestareille R. Villbergille ja O. Holvikivelle 1,200 markkaa 
palkkioksi talojen ja tonttien arvioimisesta. 

Kesälomaoikeus. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta lausui käsi-
tyksenään, että kaupunginvaltuuston kesäkuun 15 p:nä 1927 tekemää kesä-
lomia koskevaa päätöstä1 0) oli sovellettava kahteen mainittujen koulujen 
tyttöjen jatkoluokkain palveluksessa olevaan pesijättäreen sekä että näillä 
kesäkuun 1 p:nä 1922 annetun työsopimuslain nojalla oli oikeus anoa korvausta 
kesälomaedusta, jota vaille he aikaisempina vuosina olivat jääneet. Raha-
toimikamari päätti1 1) hyväksyä sen periaatteen, että puheena olevilla viran-
haltijoilla oli oikeus saada palkkansa heille kuuluvaa kesälomaa vastaavalta 
ajalta, jolloin päiväpalkka oli laskettava siten, että pesijättärien vuositulot 
jaettiin koulun työpäivien luvulla. Päätöksen tuli vaikuttaa taannehtivasti 
ja toisen pesijättären, S. Wahlroosin, siten saada korvaus kesälomasta, jota 
vaille hän oli jäänyt vuosina 1924—1927 ja toisen L. Nordqvistin, sama etu 
vuosilta 1926—27. 

Kotkankadun talossa n:o 5 olevan tuberkulootisten miesten kodin ent. 
palvelijatar L. Pehkonen, joka oli hoitanut mainittua tointa tammikuun 1 
p:stä 1925 maaliskuun 15 p:ään 1928, jolloin hän sai siitä eron, ja joka viimeksi 
oli saanut säädetyn kesäloman kesällä 1927, anoi korvausta siitä kesälomasta, 
jonka hän työehtolain mukaisesti oli oikeutettu saamaan vuonna 1928, ja 

Rkmrin pöytäk. 13 p. maalisk. 425 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 
5,551 §. — 3) S:n 12 p. kesäk. 4,126 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 5,320 §. — 5) S:n 24 
p. heinäk. 4,614 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 6,009 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 4,261 §. — 
— 8) S:n 5 p. syysk. 4,874 § ja 19 p. syysk. 5,125 §. — 9) S:n 19 p. syysk. 5,144 §. 
— 10) Ks. v:n 1927 kert. s. 71. — n ) Rkmrin pöytäk. 10 p. tammik. 39 §. 



II. Rahatoimikamari. 241 

rahatoimikamari p ä ä t t i h ä n e n anomukseensa myöntyen myöntää hänelle 
hyvitystä 136 markkaa, mikä vastasi neljän työpäivän palkkaa. Meno oli 
suoritettava talousarvion määrärahasta Sijaispalkkiot muun syyn kuin sai-
rauden takia. 

Kaupungin työntekijäin tapaturmavakuutukset. Rahatoimikamari päät t i 2) , 
että kaupungin työntekijät vuonna 1929 jatkuvasti pidettäisiin tapaturma-
vakuutettuina Keskinäisessä vakuutuslaitos Sammossa, mutta että sen kanssa 
tehty sopimus säädetyn ajan kuluessa sanottaisiin irti lakkaavaksi mainitun 
vuoden joulukuun 31 p:nä sekä että sopimuksen ehdot otettaisiin harkit-
taviksi ja muille vakuutuslaitoksille suotaisiin tilaisuus tarjousten tekemiseen. 

Kaupungin työntekijöille vahvistetut korkeimmat palkat. Kaupungin 
yleisten töiden hallituksen ehdotuksesta rahatoimikamari päät t i 3) , että 
mainituissa töissä olevien työntekijäin korkein palkka sai olla vahvistettua 4) 
alipalkkaa 10 % suurempi. 

Samaten kamari määräsi5), että puhtaanapitolaitoksen ja kaupungin 
teknillisten laitosten työntekijäin palkkain tuli olla mainittujen laitosten 
minimipalkkoja 10 % suuremmat, jälkimmäisille kuitenkin poikkeustapauk-
sissa 20% suuremmat, sellaisin poikkeuksin, ettei viimeksi mainittua korotusta 
ollut myönnettävä töissä, joiden laatuisia suoritettiin muissakin laitoksissa. 

Työpalkat. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 6) ko-
rottamaan sähkölaitoksen sähkötyön tekijäin voimassa olevia maksimipalk-
koja 15 % kaikissa ryhmissä lukuunottamatta ensimmäisen vuoden oppi-
laita, joiden palkkoja oli korotettava 25 %. 

Vahingonkorvauksen myöntäminen tapaturman aiheuttaman ruumiin-
vamman johdosta, Lihantarkastamon kaitsija H. Sjöblom anoi saada itse pitää 
ne 2,458 markkaa, jotka Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo oli hänelle mak-
sanut vahingonkorvaukseksi tapaturman aiheuttamasta ruumiinvammasta 
ja joita hänellä ei ollut oikeutta pitää ilman kamarin myöntämää lupaa, koska 
hän oli saanut koko palkkansa siltä ajalta, jonka hän oli ollut sairaana tapatur-
man johdosta. Rahatoimikamari oikeutti7) kaitsija Sjöblomin pitämään 1,821 
markkaa korvaukseksi hänen tapaturmassa turmeltuneista vaatteistaan, 
mutta määräsi samalla, että vahingonkorvauksen ylijäämä samoinkuin mah-
dollisesti suoritettava lisäkorvaus oli maksettava kaupunginkassaan. 

Suomenkielisten kansakoulujen siivoojattarelle A. Kiviselle, joka oli 
erään tapaturman johdosta saanut ruumiinvamman ollessaan työssä Töölön-
kadun kansakoulu talossa, myönnettiin8) kamarin käyttövaroista sairas-
avustukseksi 1,100 markkaa, mikä vastasi hänen kahden kuukauden palk-
kaansa, siitä vähennettynä se 394: 30 markan määrä, jonka Keskinäinen va-
kuutuslaitos Sampo oli hänelle korvaukseksi suorittanut. 

Rahatoimikamarin kehoitettua vakuutusneuvostoa vahvistamaan sen 
ruumiinvamman johdosta myönnettävän vahingonkorvauksen suuruuden, 
joka oli maksettava työntekijöille, jotka ennen vuotta 1918 olivat kaupungin 
töissä joutuneet tapaturman uhriksi, ja sen jälkeen kehoitettua9) asianomaisia 
vahingoittuneita alistumaan uuteen lääkärintarkastukseen, vakuutusneuvosto 
oli huhtikuun 4:ntenä päivätyssä kirjeessä ilmoittanut, että vahingonkorvaus-
ten, mikäli ne järjestettiin ennen vuotta 1918 voimassa olleen, joulukuun 
5 p:nä 1895 annetun, työnantajan vastuuta työntekijää kohtaavasta ruu-

Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. huhtik. 3,477 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 4 p. jouluk. 
2,174 §. — 3) S:n 17 p. tammik. 76 §. — 4) Ks. v:n 1927 kert. s. 73. — 5) Rkmrin pöytäk. 
17 p. tammik. 77 § ja 31 p. tammik. 152 §. — 6) S:n 18 p. jouluk. 2,250 §. — 7) S:n 31 
p. tammik. 161 §. — 8) S:n 27 p. maalisk. 526 §. — !>) Yrt. v:n 1927 kert. s. 226. 

Kunna.ll. kert. 1928. 29 
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miinvammasta koskevan lain määräysten mukaisesti, tuli olla kirjelmään 
liitetyn luettelon mukaiset. Samalla vakuutusneuvosto huomautti, että kal-
liinajanlisäyksiä valtion varoista myönnetään ainoastaan henkilöille, joiden 
työkyvyttömyysprosentti oli vähintään 30 %. 

Tämän johdosta rahatoimikamari päätti1), että alla mainittujen henki-
löiden tuli saada seuraavassa mainitut vuosiavustukset: 

Yhteensä, Valtion osuus siitän 
Smk. Smk. 

A. Aarnio 1,397:80 1,225 — 

T. N. Domander 1,079:60 950 — 

A. Jokinen 2,782: — 2,350 — 

P. Leinonen 1,079: 60 950 — 

J. A. Oksanen 1,737:60 1,500 — . 

A. Salminen 1,397:80 1,225 — 

G. J . Sunell 1,737: 60 1,500 — 

K. Koskinen 1,397:80 1,225 — 

E. J. Packalen 1,376:20 1,225 — 

Yhteensä 13,986: — 12,150 — 

Sitäpaitsi rahatoimikamari päätti x) myöntää käyttövaroistaan K. Lem-
piselle ja P. Lempiselle kummallekin 45 markkaa heille eräästä lääkärintar-
kastuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaukseksi. Rahatoimikonttorille 
annettiin tehtäväksi aikanaan tilata sosialiministeriöltä edellämainittu valtion 
osuus, 12,150 markkaa. 

Erään Bengtsärin koulukodin hoidokin heittämä kivi oli osunut laitoksen 
työnjohtajan A. Holmströmin tyttäreen, joka oli loukkaantunut niin vaikeasti, 
että hänen täytyi saada lääkärin- ja sairaalahoitoa. Herra Holmströmille 
täten aiheutuneiden* kustannusten peittämiseksi rahatoimikamari myönsi2) 
hänelle käyttövaroistaan 200 markkaa. 

Korkeasaaren kaitsijan J . A. Löfmanin kuoltua tapaturmaisesti ja Keski-
näisen vakuutuslaitos Sammon tiedusteltua, halusiko kaupunki saada vah in -
gonkorvauksen maksetuksi hänen kuolinpesälleen, rahatoimikamari päät t i 3 ) 
vastata, ettei kamari katsonut siihen olevan syytä, koska tapaturma ei ollut 
sattunut Löfmanin ollessa virantoimituksessa, vaan hänen omassa kellarissaan. 

Hätäaputyöt4). Helsingin sokeainyhdistykselle myönnettiin5) 19,500 mar-
kan suuruinen avustus harjansidontatöiden järjestämiseksi työttömille so-
keille henkilöille. Tästä määrästä oli 9,500 markkaa otettava siitä 200,000 
markan suuruisesta määrärahasta6), jonka sosialiministeriö oli antanut kaupun-
gin käytettäväksi työttömyyden lieventämiseen, ja 10,000 markkaa kaupun-
ginvaltuuston samaan tarkoitukseen myöntämästä4) 1,000,000 markan suurui-
sesta määrärahasta. Viimeksi mainitusta määrärahasta yhdistys myöhemmin 
sai7) vieläkin 6,550 markkaa työn järjestämiseksi talven kuluessa sokeille 
hoidokeilleen. 

Kaupunginjohtaja Castrenin tehtyä selkoa työmarkkinoilla vallitse-
vasta tilanteesta rahatoimikamari päätti 8) kehoittaa rakennuskonttoria jatka-
maan vuoden 1927 lopulla käyntiin pantuja hätäaputöitä. 

x) Rkmrin pöytäk. 19 p. kesäk. 1,066 §. — 2) S:n 16 p. lokak. 1,722 §. — 3) S:n 
30 p. marrask. 2,119 §. — 4) Ks. myös tätä kert. s. 80. — 5) Rkmrin pöytäk. 17 p. 
tammik. 89 §. — 6) Ks. tätä kert. s. 222. — 7) Rkmrin pöytäk. 10 p. helmik. 230 §. — 
8) S:n 24 p. tammik. 115 §. 
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Edelleen kamari päätti kehoittaa kaupungin yleisten töiden hallitusta 
vallitsevan työttömyyden lieventämiseksi helmikuun 6 p:nä panettamaan 
käyntiin Tallberginkadun tasoittamisen ja käyttämään siihen 100,000 mark-
kaa kaupungin hätäaputöitä varten myöntämästä määrärahasta sekä teke-
mään Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiön kanssa sellaisen sopimuksen, 
että kaupunki 100 markan korvauksesta m3:ltä suorittaisi louhimistöitä yhtiön 
mainitun kadun varrella omistamalla tehdastontilla, mikä työ niinikään suo-
ritettaisiin hätäaputyönä. 

Sitäpaitsi kehoitettiin2) rakennuskonttoria toistaiseksi pitämään 35 
työtöntä henkilöä Sörnäisten lautatarhan tasoitus- ja täyttötöissä. 

Sittemmin rahatoimikamari päätt i3) , että kaupungin hätäaputyöt lope-
tettaisiin huhtikuun 15 p:nä, koska työn tarjonta yksityisten työnantajain 
taholta oli lisääntynyt. 

Rakennuskonttori valtuutetti in4) ilman työnvälitystoimiston välitystä 
ottamaan hätäaputöihin töiden vähenemisen johdosta irtisanottuja konttorin 
satamaosaston työntekijöitä. Työttömien henkilöiden, jotka eivät olleet olleet 
kaupungin vakinaisissa töissä, täytyi sensijaan hätäaputyötä saadakseen 
kääntyä työnvälitystoimiston puoleen. 

Avustuksia työttömyyden vastustamiseksi. Helsingin ammatillisen keskus-
neuvoston työttömyysjaostolle myönnettiin5) kamarin käyttövaroista 600 
markan kuukausimääräraha joulukuun 1 pistä 1928 toukokuun 1 piään 1929 
avustukseksi sen kanslian vuokran suorittamiseen sekä samoista varoista 
sen yleisiä kuluja varten 2,500 markkaa, minkä määrän sai nostaa ainoastaan 
menotodisteilla varustettua laskua vastaan. 

Naisten työtuvat. Naisten työtupain johtokuntaa kehoitetti in/) helmi-
kuun 10 pinä panettamaan käyntiin työttömille naisille suunnitellut ammatti-
kurssit johtokunnan sopivaksi harkitsemassa laajuudessa. 

Kaupunkilähetyksen työtuvat. Kaupunkilähetykselle myönnettiin7) sen 
aikaisemmin saaman 80,000 markan määrän lisäksi hätäaputöiden järjestä-
miseksi 18,356 markkaa sosialiministeriön työttömyyden vastustamiseksi 
myöntämästä avustuksesta. 

Niistä varoista, jotka sosialiministeriö oli myöntänyt kaupungille käytet-
täväksi naisten työttömyyden lieventämiseen, rahatoimikamari myönsi8) 
kaupunkilähetykselle 32,000 markan määrärahan työn järjestämiseksi 50 van-
halle naiselle yhdistyksen työtuvassa lokakuun 1 pistä vuoden loppuun, kuiten-
kin edellyttäen, että valtio myönsi samaan tarkoitukseen yhtä suuren määrän. 

Myönnetyt eläkkeet. Rahatoimikamari myönsi voimassa olevain eläke-
ohjesääntöjen määräysten mukaisesti seuraaville viranhaltijoille ja työnteki-
jöille alla mainitun määräiset elinkautiset eläkkeet: 

raastuvanoikeuden ent. kaupunginpalvelijalle A. A. Nybergille 1,231 
markkaan korotetun määrän lukien kesäkuun 1 p:stä 19279); 

ulosottoapulaiselle E. J . Wikströmille 1,884 markkaa elokuun 1 p:stä 
lukien 10); 

kaupunginvaltuuston kanslian kielenkääntäjälle K. V. Puuskalle 1,380 
markkaa huhtikuun 1 p:stä luk ien n ) ; 

Rkmrin pöytäk. 31 p. tammik. 165 §. — 2) S:n 16 p. maalisk. 473 §. — 3) S:n 3 
p. huhtik. 601 §. — 4) S:n 10 p. jouluk. 2,192 §. — 5) S:n 14 p. jouluk. 2,234 §. — 6) S:n 
31 p. tammik. 165 §. — 7) S:n 17 p. tammik. 90 §; ks. v:n 1927 kert. s. 228. — 
8) Rkmrin pöytäk. 18 p. syysk. 1,532 §. — 9) S:n 5 p. kesäk. 994 §; vrt. v:n 1927 kert. 
s. 229. — 10) Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,211 § ja 7 p. elok. 1,314 §. — u ) S:n 20 
p. maalisk. 481 §. 
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rahatoimikonttorin kirjanpitäjälle K. F. Vikstedtille 1,985 markkaa, 
siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, maaliskuun 1 p:stä lukien x); 

satamakannantakonttorin vahtimestarille K. H. Karlssonille 1,203 mark-
kaa huhtikuun 1 p:stä lukien2); 

rakennustarkastuskonttorin kanslistille G. Wileniukselle 989 markkaa 
helmikuun 1 p:stä lukien3); 

palolaitoksen tallimiehelle J . E. Aaltoselle 1,643 markkaa heinäkuun 
1 prstä lukien 4); 

terveyspoliisin kaitsijalle H. M. Laurellille 1,011 markkaa maaliskuun 
1 p:stä lukien 5); 

tartuntatautisten asuntojen puhdistajattarelle E. K. Raatikaiselle 384 
markkaa elokuun 1 p:stä lukien6); 

terveydenhoitolautakunnan kanslia-apulaiselle A. Wilskmanille 1,268 
markkaa marraskuun 1 p:stä lukien7); 

terveyspoliisin desinfloitsijalle M. J . Kuhlbäckille 1,105 markkaa lukien 
tammikuun 1 p:stä 19298); 

desinfioimismajalan kylvettäjättärelle E. Sköldille 317 markkaa joulu-
kuun 1 p:stä lukien 9); 

Marian sairaalan alihoitajattarelle A. Saarenheimolle 1,203 markkaa 
kesäkuun 1 prstä lukien10); 

Marian sairaalan yövartijalle A. Ekströmille 605 markkaa heinäkuun 
1 p:stä lukien n ) ; 

Kivelän sairaalan osastonhoitajattarelle H. G. Lyralle 1,425 markkaa 
kesäkuun 1 prstä lukien12); 

kulkutautisairaalan palvelijattarelle H. V. Peltoselle 318 markkaa mar-
raskuun 1 prstä lukien13); 

Nikkilän sairaalan perhehoitajalle A. Stenmanille 1,311 markkaa kesä-
kuun 1 prstä lukien14); 

köyhäinhoidon kanslianhoitajalle H. von Creutleinille 1,616 markkaa 
elokuun 1 prstä lukien15); 

kunnalliskodin emännöitsijälle E. Bobergille 936 markkaa lukien tammi-
kuun 1 prstä 1929i6); 

Ryttylän tilan rengille V. Koskiselle 613 markkaa syyskuun 1 prstä 
lukien 17); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle A. L. Sarlinille 1,643 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, lukien marras-
kuun 1 prstä 1927 !8); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajalle S. Peltolalle 1,935 markkaa, 
siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, syyskuun 1 prstä lukien 19); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajalle O. Kotilaiselle 1,935 markkaa, 
siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, marraskuun 1 prstä lukien 20); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle A. Hallbergille21) 1,785 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 prstä 
lukien 22); 

Rkmrin pöytäk. 27 p. maalisk. 535 §. — 2 ) S:n 6 p. maalisk. 380 §. — 3) S:n 13 p. 
maalisk. 418 §. — 4) S:n 10 p. heinäk. 1,212 §. — 5) S:ri 14 p. helmik. 242 §. — 6) S:n 
10 p. heinäk. 1,213 §. — 7) S:n 2 p. lokak. 1,615 §. — 8) S:n 4 p. jouluk. 2,156 §. — 
9) S:n 4 p. jouluk. 2,155 §. — 10) S:n 15 p. toukok. 872 §. — u ) S:n 17 p. heinäk. 1,234 §. 
— 12) S:n 15 p. toukok. 873 §. — 13) S:n 13 p. marrask. 2,011 §. — 14) S:n 22 p. 
toukok. 922 §. —• 15) S:n 10 p. heinäk. 1,217 §. — 16) S:n 13 p. marrask. 2,012 p. — 
17) S:n 28 p. elok. 1,391 §. — 18) S:n 27 p. maalisk. 531 §. — 19) S:n 27 p. marrask. 2,095 §. — 
20) S:n 28 p. jouluk. 2,318 §.—21) Ks. tätä kert. s. 86. —22) Rkmrin pöytäk. 12 p. kesäk. 1,050 §. 
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ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle F. A. Calamniukselle 
1,785 markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 
p:stä lukien x); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajalle U. J . Wendellille, 1,935 mark-
kaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 p:stä lukien 2); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle I. Rosqvistille 1,785 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 p:stä 
lukien 3); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle S. A. Jiirgensille 1,785 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle tuleva valtion eläke, elokuun 1 pistä 
lukien 3); 

ruotsinkielisten kansakoulujen siivoojattarelle M. Willbergille 290 mark-
kaa lukien tammikuun 1 pistä 19294); 

kaupunginorkesterin soittotaiteilijalle J. A. Cronvallille 1,622 markkaa 
tammikuun 1 pistä lukien5); 

vesijohtolaitoksen työntekijälle J. G. Saukkolalle 1,195 markkaa maalis-
kuun 1 pistä lukien6); 

vesijohtolaitoksen viilaajalle O. Wiitaselle 1,169 markkaa toukokuun 
1 pistä lukien 7); 

vesijohtolaitoksen ulkotyöntekijälle K. H. Tammelinille 560 markkaa 
elokuun 1 pistä lukien8); 

vesijohtolaitoksen työntekijälle J. F. Selanderille 670 markkaa loka-
kuun 1 pistä lukien9); 

kaasulaitoksen syphonipumppaajalle A. Uddströmille 941 markkaa 
lukien tammikuun 1 pistä 192910); 

sähkölaitoksen rahastajalle J . F. Bollströmille 892 markkaa kesäkuun 
1 pistä lukien11); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle B. Rönnbergille joulu-
kuulta 1927 526 markkaa VI palkka-asteikkoa sovellettaessa sekä tammikuun 
1 pistä 1928 lukien 605 markkaa kuukaudessa 12); 

rakennuskonttarin satamaosaston kirvesmiehelle A. G. Heinolle 891 
markkaa tammikuun 1 pistä lukien13); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle J. V. Nylundille 
534 markkaa huhtikuun 1 pistä lukien14); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle K. A. Peltoselle 
431 markkaa helmikuun 1 pistä lukien15); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle G. Aallolle 849 mark-
kaa huhtikuun 1 pistä lukien 16); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle K. E. Salinille 534 
markkaa helmikuun 12 pistä lukien 17); 

rakennuskonttorin satamaosaston kirvesmiehelle A. Rinteelle 1,053 
markkaa heinäkuun 1 pistä lukien18); 

rakennuskonttorin satamaosaston kirvesmiehelle S. J. Walleniukselle 
783 markkaa syyskuun 1 pistä lukien1 9); 

- Rkmrin poytåk. 12 p. kesåk. 1,051 §. — 2) S:n 12 p. kesåk. 1,052 §. — 3) S:n 
10 p. heinåk. 1,214 §. — 4) S:n 11 p. jouluk. 2,207 §. — 5) S:n 7 p. helmik. 199 §. — 
6) S:n 3 p. huhtik. 592 §. — 7) S:n 22 p. toukok. 923 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 1,661 §. — 
9) S:n 13 p. marrask. 1,999 §. — 10) S:n 28 p. jouluk. 2,320 §. — n ) S:n 22 p. toukok. 926. 
§. — 12) S:n 10 p. tammik. 26 §. — 13) S:n 10 p. tammik. 27 §. — 14) S:n 27 p. maalisk. 
530 §. — 15) S:n 27 p. maalisk. 532 §. — 16) S:n 27 p. maalisk. 533 §. — 17) S:n 8 p. 
toukok. 820 §. — 18) S:n 19 p. kesåk. 1,103 §. — 19) S:n 2 p. lokak. 1,616 §. 
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rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle M. Kyllöselle 494 mark-
kaa lokakuun 1 p:stä lukien *); 

rakennuskonttorin satamaosaston kirvesmiehelle J. Hautalalle 861 mark-
kaa lokakuun 1 pistä lukien2); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. Wainikaiselle 811 
markkaa elokuun 1 pistä lukien3); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle J . A. Kanervalle 714 
markkaa marraskuun 1 p:stä lukien4); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle K. Nurmiselle 1,744 
markkaa marraskuun 1 pistä lukien5); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle J. Kaipaiselle 399 mark-
kaa marraskuun 1 pistä lukien6); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle I. Partaselle 767 
markkaa marraskuun 1 pistä lukien7); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle J. E. Forsbäckille 
380 markkaa marraskuun 1 pistä lukien 8); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle F. Gustafssonille 
683 markkaa marraskuun 1 pistä lukien 9); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle J. Anttilalle 712 
markkaa marraskuun 1 pistä lukien 1(>); 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle A. Ekströmille 793 
markkaa marraskuun 1 pistä luk ien n ) ; 

rakennuskonttorin satamaosaston ulkotyöntekijälle A. G. Merikannolle 
.380 markkaa marraskuun 1 pistä lukien12); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle M. Wallinille 429 mark-
kaa marraskuun 1 pistä lukien13); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle J. G. Sandholmille 814 
markkaa helmikuun 26 pistä lukien 14); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle K. V. Miettiselle 963 mark-
kaa toukokuun 1 pistä lukien15); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle H. Borgille 480 markkaa 
helmikuun 25 pistä lukien16); 

rakennuskonttorin puisto-osaston työntekijättärelle M. V. Westerhol-
mille 355 markkaa maaliskuun 1 pistä lukien 17); 

rakennuskonttorin varasto-osaston työntekijälle I. V. Wahlströmille 
741 markkaa tammikuun 1 pistä lukien18); 

rakennuskonttorin varasto-osaston työntekijälle O. R. Nousiaiselle 518 
markkaa maaliskuun 1 pistä lukien19); 

rakennuskonttorin varasto-osaston varastomiehelle K. J. Lundbergille 
1,174 markkaa joulukuun 1 pistä lukien 2Q); 

puhtaanapitolaitoksen työnjohtajalle K. A. Björklundille 1,375 markkaa 
toukokuun 1 pistä lukien21); 

Rkmrin pöytäk. 9 p. lokak. 1,657 §. — 2) S:n 9 p. lokak. 1,658 §. — 3) S:n 16 p. 
lokak. 1,710 §. — 4) S:n 16 p. lokak. 1,711 §. — 5) S:n 23 p. lokak. 1,771 §. — 6) S:n 6 
p. marrask. 1,891 §. — 7) S:n 13 p. marrask. 1,998 §. — 8 ) S:n 27 p. marrask. 2,096 §. — 
9) S:n 27 p. marrask. 2,097 §. — 10) S:n 27 p. marrask. 2,098 §. — u ) S:n 4 p. jouluk. 
2,160 §. — 12) S:n 18 p. jouluk. 2,259 §. — 13) S:n 28 p. jouluk. 2,319 §. — 14) S:n 3 p. 
huhtik. 591 §. — 15> S:n 8 p. toukok. 818 §. — 16) S:n 11 p. jouluk. 2,208 §. — l7) S:n 
13 p. maalisk. 417 §. — 18) S:n 14 p. helmik. 241 §. — 19) S:n 20 p. maalisk. 480 §. — 
20) S:n 20 p. marrask. 2,046 §. — 21) S:n 27 p. maalisk. 529 §. 
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puhtaanapitolaitoksen ajomiehelle K. F. Halenille 637 markkaa maalis-
kuun 17 p:stä lukien 

puhtaanapitolaitoksen työntekijättärelle F. Laaksoselle 712 markkaa 
syyskuun 1 p:stä lukien2); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijättärelle K. P. Pylkälle 528 markkaa 
syyskuun 1 p:stä lukien, siitä vähentämällä se ruumiinvamman johdosta 
myönnetty vahingonkorvaus, jonka Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo 
kuukausittain tuli hänelle suorittamaan3); 

puhtaanapitolaitoksen vartijalle H. J . Sandholmille 574 markkaa mar-
raskuun 10 pistä lukien4); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijälle O. W. Winqvistille 552 markkaa 
marraskuun 10 pistä lukien5); 

talonisännöitsijä K. Gustavsonille 2,073 markkaa lukien tammikuun 1 
pistä 1929 6); sekä 

Seurasaaren kaitsijalle S. A. Wallinille 1,425 markkaa elokuun 15 pistä 
lukien 7). 

Kuolinpesän oikeus palkan nostamiseen. Satamajäänsärkijä Herculeen 
tammikuun 14 pinä kuolleen kapteenin J. A. Lindholmin leski oikeutettiin 8) 
nostamaan miesvainajansa koko tammikuun palkka. 

Lihan tarkastamon johtajan O. Lindströmin kuolinpesä oikeutettiin9) 
nostamaan hänen koko maaliskuun palkkansa, vaikkakin hän kuoli jo mainitun 
kuukauden 5 pinä. 

Huhtikuun 12 pinä kuolleen ruotsinkielisten kansakoulujen vahtimestarin 
N. A. Östermanin kuolinpesä oikeutettiin 10) nostamaan hänen koko huhti-
kuun palkkansa. 

Heinäkuun 8 pinä kuölleen ulosottoapulaisen A. Y. Nybergin leski oikeu-
tettiin n ) nostamaan Nybergin koko heinäkuun palkka. 

Heinäkuun 5 pinä kuolleen valmistavan tyttöjen ammattikoulun opetta-
jattaren E. Coleruksen kuolinpesä oikeutettiin12) nostamaan hänen koko 
heinäkuun palkkansa. 

Kesäkuun 3 pinä kuolleen sähkölaitoksen piirustajan J. Kylliäisen kuo-
linpesä oikeutettiin13) nostamaan hänen koko kesäkuun palkkansa. 

Hautausavustukset. Hautausavustukseksi oli kamarin käyttövaroista 
maksettava: 

puhtaanapitolaitoksen työnjohtajan A. Tyynelän leskelle 1,500 markkaa 14); 
yövartija E. Henrikssonin leskelle 1,500 markkaa 15); sekä 
eläkkeellä olleen rakennuskonttorin ent. työntekijän E. Mäkisen leskelle 

1,500 markkaa1 6). 
Korvaus Sailors Homelle. Yhdistykselle Sailors Home myönnettiin1 7) 

28,392 markan suuruinen korvausmäärä eli 50 % sen yhdistyksen kaluston 
arvosta, joka oli hävinnyt sen kiinteistön ollessa vuokrattuna kaupungille. 
Päätet ty menoerä oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Vahingonkorvaus vaatteiden turmeltumisesta. Maidontarkastamon pal-
veluksessa oleville vahtimestari J. E. Martinmäelle ja näytteidenottaja A. A. 

Rkmrin pöytäk. 24 p. huhtik. 718 §. — 2) S:n 6 p. marrask. 1,889 §. — 3) S:n 6 
p. marrask. 1,890 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 2,158 §. — 5) S:n 4 p. jouluk. 2,159 §. — 
6) S:n 4 p. jouluk. 2,157 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 1,102 §. — 8) S:n 31 p. tammik. 164 §. 
— 9) S:n 31 p. maalisk. 518 §. — 10) S:n 4 p. toukok. 767 §. — n ) S:n 24 p. heinäk. 1,243 
§. — 12) S:n 17 p. heinäk. 1,235 §. — 13) S:n 31 p. heinäk. 1,300 §. — 14) S:n 11 p. 
syysk. 1,479 §. — 15) S:n 25 p. syysk. 1,570 §. — 16) S:n 6 p. marrask. 1,893 §. — 17) S:n 
16 p. maalisk. 452 §. 
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Luodolle myönnettiin x) edelliselle 65 markkaa ja jälkimmäiselle 95 markkaa 
korvaukseksi siitä vahingosta, joka heille oli koitunut rikkihapon turmellessa 
heidän vaatteensa erään tapaturman sattuessa tarkastamon laboratoorissa. 

Varastetun omaisuuden korvaaminen. Työmies A. Piriselle, jonka pääl-
lysvaatteet katosivat Marian sairaalan odotushuoneesta sillävälin kuin lääkäri 
tu tki häntä viereisessä huoneessa, myönnettiin2) kamarin käyttövaroista 
600 markan avustus. 

Onnelan kansanlastentarhan johtajattarelle L. Uparille myönnettiin3) 
1,219: 35 markan korvaus omaisuudesta, jonka hän oli menettänyt lastentar-
han huoneistoon tehdyn murtovarkauden johdosta. Rahamäärä oli maksettava 
kamarin käyttövaroista. Samalla kamari päätti huomauttaa kansanlasten-
tarhain johtokunnalle, että sen on annettava tarkat ohjeet rahavarojen säilyt-
tämisestä, jotta puheena olevan laatuiset vahingot vastedes välttyisivät. 

Avustuksia julkaisuille. Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi4) 
4,000 markan suuruisen avustuksen erinäisten Helsinki-aiheisten kuvien jul-
kaisemista varten aikakauslehdessä L'art Vivant. 

Myöntyen toimiston Bureau actuel de 1'institut international de statis-
tique anomukseen rahatoimikamari päät t i 5) myöntää mainitulle toimistolle 
100 Hollannin floriinia avustukseksi toimiston julkaiseman maailman suurten 
kaupunkien oloja valaisevan tilastollisen vuosikirjan toisen painoksen paina-
tuskustannusten peittämiseen. Samalla tilastokonttoria kehoitettiin lähet-
tämään toimistolle sen pyytämät Helsinkiä koskevat tiedot julkaistaviksi 
puheena olevassa julkaisussa. 

Avustus palokunnalle. Tapanilan vapaaehtoiselle palokunnalle myönnettiin6) 
kamarin käyttövaroista 5,000 markan suuruinen avustus moottoriruiskun ostoon. 

Avustus sairaanhoitajataryhdistykselle. Helsingin kaupungin sairaanhoita-
jattarien lepokotiyhdistykselle myönnettiin 7) rahatoimikamarin käyttövaroista 
4,000 markan avustus sen lepokodin ylläpitoa varten. 

Avustus retkikunnalle. Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi8) 
300 markkaa avustukseksi eräälle Wienistä saapuneelle Helsingissä oleskele-
valle retkikunnalle. 

Määräraha Suomi-seuralle. Suomi-seuralle myönnettiin 9) kamarin käyttö-
varoista 5,000 markan määräraha Helsingissä vierailevien ulkosuomalaisten 
vastaanottoa varten. 

Kaupungin lippujen y. m. lainaaminen. Rahatoimikamari myöntyi 1 0 ) 
Suomen lähetysneuvoston anomukseen saada lainata lippuja ja kasveja kau-
pungin varastosta käytettäväksi Helsingissä syyskuun 12—16 p:nä pidettä-
vän toisen pohjoismaisen lähetyskongressin huoneistojen koristamiseen. 

Suomen lastentarhanopettajataryhdistys ilmoitti, että toinen pohjois-
mainen lastentarhakongressi pidettäisiin Helsingissä toukokuun 29 p:stä 
kesäkuun 7 p:ään, ja anoi, että kaupunki sen johdosta antaisi pystyttää neljä 
lipputankoa Ebeneserkodin ja neljä takoa Kaisaniemen kansakoulutalon edus-
talle sekä että kaupungin varastoista annettaisiin lainaksi kolme valtakunnan 
lippua. Rahatoimikamari myöntyi n ) tähän anomukseen ja antoi rakennus-
konttorille tehtäväksi pystyttää tangot ja luovuttaa liput. 

Rkmrin pöytäk. 11 p. jouluk. 2,206 §; vrt. tätä kert. s. 256. — 2) Rkmrin 
pöytäk. 10 p. helmik. 220 §. — 3) S:n 3 p. huhtik. 589 §. — 4) S:n 4 p. syysk. 1,431 §. 
— 5) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. jouluk. 6,420 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 
841 §. — 7) S:n 3 p. huhtik. 583 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. huhtik. 3,519 §. — 
9) Rkmrin pöytäk. 21 p. elok. 1,360 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. toukok. 3,933 §. 
— 1X) S:n 23 p. toukok. 3,934 §. 
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Voimistelun, leikin ja urheilun edistämismäärärahat. Vuoden menosään-
töön merkityt määrärahat, 30,000 markkaa leikin ja urheilun edistämiseksi 
lasten ja nuorison keskuudessa sekä 50,000 voimisteluseurain toiminnan tuke-
miseksi, jaet t i in1) seuraavien järjestöjen kesken: 

Suomen palloliitto, Helsingin piiri Smk. 1,500: — 
Pukinmäen ponnistajat » 500: — 
Svenska Finlands idrottsförbund, Helsingin piiri » 2,500: — 
Käpylän urheilijat » 1,000: — 
Käpylän kisailijat » 500: — 
Toimen pojat » 500: —· 
Helsingin ruotsalainen partiopiiri » 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Vesa » 2,000: — 
Suomen naisten liikuntakasvatusliitto, Helsingin piiri . . » 1,000: — 
Työväen urheiluliitto, Helsingin piiri » 1,000: — 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor . . » 2,000: — 
Helsingin jalkapalloklubi » 500:— 
Voimistelu- ja urheiluseura Visa » 500: — 
Kruunuhaan urheiluseura » 2,000: — 
Teollisuusseutujen evankelioimisseura » 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo » 2,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin ponnistus » 1,000: — 
Vallilan kunnallisten työväenasuntojen poikain ja ty t -

töjen voimistelu- ja urheiluseurat » 1,000: — 
Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys » 2,000: — 
Voimistelu-ja urheiluseura Jyry » 2,000: — 

» » » Into » 500: — 
Helsingin kisa veikot » 2,000: — 
Urheiluseura Kamraterna » 2,000: — 
Helsingin pallonlyöjät » 500: — 
Suomalainen partiotyttöjärjestö Hespartto » 500: — 

Yhteensä Smk. 30,000: — 

Helsingin voimistelijat Smk. 5,000: — 
Svenska kvinnoförbundets gymnastikklubb » 1,000: — 
Helsingin sokeain yhdistyksen voimisteluseura » 1,000: — 
Gymnastikföreningen i Helsingfors » 2,000: — 
Pukinmäen ponnistajat » 500: — 
Käpylän urheilijat sekä sen naisosasto » 2,000: — 
Käpylän kisailijat » 500: — 
Helsingin ruotsalainen partiopiiri » 1,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Toive » 1,000: — 
Helsingin työväen naisvoimistelijat » 3,500: — 
Työväen urheiluliitto, Helsingin piiri » 2,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Visa » 2,500: — 
Kruunuhaan urheiluseura » 1,500: — 
Naisvoimisteluseura Säkenet » 3,500: — 
Teollisuusseutujen evankelioimisseura » 1,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo » 2,000: — 

1) Rkmrin pöytäk. 30 p. maalisk. 545 §. 
Kunnall. kert. 1928. 32 
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Helsingfors gymnastikklubb Smk. 3,500 
Voimistelu-ja urheiluseura Helsingin ponnistus » 1,500 
Helsingin naisvoimistelijat » 3,500 
Voimistelu-ja urheiluseura Katajaiset » 1,500 
Voimistelu- ja urheiluseura Jyry » 2,000 
Idrottsföreningen Kamraterna » 1,500 
Suomalaiset naisvoimistelijat » 3,000 
Työväen voimistelijat » 3,500 

Yhteensä Smk. 50,000 

Luistiniirheilun edistäminen. Vuoden talousarviossa oleva luistinratojen 
avustusmääräraha, 60,000 markkaa, jaettiin*) seuraavalla tavalla alla lue-
teltuja luistinratoja ylläpitävien urheiluseurain ja yksityisten henkilöiden 
kesken: 

Suomalainen luistinrata Smk. 
Helsingfors skridskoklubben rata 
Työväen luistinrata 
Urheiluseura Spartan rata 
Pallokentän luistinrata 
Hietalahdensataman luistinrata 

Yhteensä Smk. 60,000 

Urheilulautakunta oikeutettiin2) jo kuluvana vuonna jakamaan 26,000 
markkaa siitä määrärahasta, joka vuoden 1929 talousarvioon merkittäisiin 
koulunuorison luistinurheilun edistämiseksi. 

Määräraha urheiluseuralle. Suomen voimistelu- ja urheiluliitolle myön-
nettiin 3) kamarin käyttövaroista 5,000 markan määräraha vastaanottojuh-
lallisuuksien järjestämiseksi olympialaisiin kisoihin osallistuneille urheilijoille. 

Matka-apurahat. Rahatoimikamari päätti 4) myöntää vuoden menosään-
töön matka-apurahoiksi kaupungin viranhaltijoille merkitystä määrära-
hasta matka-apurahoja seuraaville henkilöille: 

Ensimmäiselle kaupunginvoudille P. Laxenille Smk. 8,000: — 
Kaupunginvaltuuston ens. sihteerille E. Cavoniukselle . . » 10,000: — 
Rahatoimikamarin asiamiehelle M. Wilskmanille » 2,500: — 
Rahatoimikonttorin veronkannanta-osaston päällikölle Hj. 

Storkällille » 6,000: — 
Avustavalle satamakapteenille C. Nygrenille » 3,600: — 
Tilastokonttorin johtajalle O. Bruunille » 4,000: — 
Sosialilautakunnan puutarhaneuvojalle E. Kochille » 4,000: — 
Kunnalliselle ammattientarkastajalle I. Schreckille . . . . » 8,000: — 
Tuberkuloosihuoltotoimiston sairaanhoitajattarelle E. 

Randelinille » 6,000: — 
Kulkutautisairaalan liinavaatevaraston j ohta j attarelle 

A. Wilenille » 6,000: — 
Kivelän sairaalan apulaislääkärille U. Töttermanille . . . . » 8,000: — 

Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 793 §. — 2) S:n 14 p. jouluk. 2,237 §. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. elok. 4,701 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 24 p. helmik. 288 §, 27 
p. maalisk. 536 §, 7 p. elok. 1,315 §, 14 p. elok. 1,336 § ja 7 p. syysk. 1,437 §. 
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Köyhäinhoitolautakunnan varapuheenjohtajalle J . Virta-
selle Smk. 8,000 

Köyhäinhoitolautakunnan asiamiehelle V. A. Eloniemelle 1 ^ ^ 
Köyhäinhoitolautakunnan apulaisjoht. J . Jakobssonille . . j >} ' 
Kunnalliskodin osastonhoitajattarelle T. Tarvaiselle . . . . » 4,000 
Suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle L. Pylk-

käselle » 7,000 
Ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle A. Grön-

roosille » 8,000 
Työväenopiston suomenkielisen osaston joht. Z.Castrenille » 10,000 
Vesijohtolaitoksen ylikonemestarille A. Luckmanille . . . . » 8,000 
Kaasulaitoksen varastonhoitajalle R. Savolaiselle » 5,000 
Kaasulaitoksen avustavalle johtotyöinsin. K. Lindholmille » 8,000 
Sähkölaitoksen konemestarille T. Condulle » 7,500 
Rakennuskonttorin huonerakenniisosaston rakennusmesta-

rille V. Hedmanille » 6,000 
Rakennuskonttorin geodeettisen osaston piirusta j alle 

E. Monnille » 6,000 
Yhteensä Smk. 146,600 

Apurahain saajat olivat velvolliset ennen vuoden loppua antamaan 
matkakertomuksen sekä rahatoimikamarille et tä asianomaiselle lautakun-
nalle tai hallitukselle, minkä ohessa kamari päätti, et tä apurahan myöntä-
minen ei sinänsä sisältänyt oikeutta virkavapauteen matkan ajaksi, vaan 
et tä se oli asianmukaisessa järjestyksessä hankittava. 

Sihteeri E. Cavonius sai luvan käyt tää edellä mainitun apurahan vasta 
vuonna 1929. 

Rahatoimikamari antoi2) 5,000 markkaa käyttövaroistaan kansakoulujen 
tarkastajaneuvoston käytettäväksi matka-avustuksiksi neuvoston valitse-
malle henkilölle, joka osallistuisi Berliinissä huhtikuun 12—17 p:nä pidettä-
vään kasvatusopilliseen kongressiin, ollen velvollinen ennen vuoden loppua 
antamaan rahatoimikamarille selonteon opintomatkastaan. 

Samoista varoista myönnetti in3) kaupungininsinööri E. Melanderille 
15,000 markan suuruinen matka-apuraha. 

Edelleen oikeutettiin 3) kaupungin yleisten töiden hallitus myöntämään 
rakennuskonttorin satamaosaston työpäällikölle S. Randelinille 12,000 mar-
kan suuruinen matka-apuraha lentosataman määrärahasta, rakennuskont-
torin katuosaston työpäällikölle K. J . Willandtille 15,000 markan apuraha 
erinäisten kenttäkivettyjen katujen asfaltoimista varten myönnetystä määrä-
rahasta, satamaosaston avustavalle insinöörille R. Mallenille 10,000 markkaa 
Länsisataman laajennustöiden määrärahasta sekä huonerakennusosaston avus-
tavalle arkkitehdille R. V. Luukkoselle 10,000 markkaa ammattikouluraken-
nuksen määrärahasta. 

Henkisesti sairaiden huoltotoimiston sairaanhoitajattarelle N. Heike-
lille myönnett i in4) 3,000 markan suuruinen matka-apuraha kamarin käyttö-
varoista. 

Rkmrin pöytäk. 28 p. jouluk. 2,313 §. — 2) S:n 20 p. maalisk. 478 §. — 3) S:n 
27 p. maalisk. 536 § ja rkmrin jstn pöytäk. 18 p. huhtik. 3,462 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 
27 p. huhtik. 716 §. 
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Rahatoimikamari1) antoi rahatoimenjohtaja V. Huplille tehtäväksi seurata 
Suomen pankin pääjohtajaa R. Rytiä tämän matkalle Englantiin ja Pohjois-
amerikan yhdysvaltoihin alustavasti tiedustellakseen eräiltä pankkilaitoksilta, 
mitä mahdollisuuksia kaupungilla olisi osin lyhytaikaisen luoton, osin uuden 
obligatiolainan saantiin, ja val tuut t i 2 ) rahatoimenjohtaja Hupiin Pohjois-
amerikan yhdysvalloissa tekemään ja kaupungin puolesta allekirjoittamaan 
sopimuksen 1,000,000 dollarin lainan ottamisesta. Matkan oli määrä alkaa 
huhtikuun lopulla ja kestää n. kuukausi ja sen arvioitiin tulevan maksamaan 
30,000—40,000 markkaa. Matkakustannusten korvauksen lisäksi myönnet-
tiin 3) rahatoimenjohtaja Huplille päivärahoja 600 markkaa päivässä. 

Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi4) kirjapainokoulun johtajalle 
U. Salovaaralle 3,000 markan lisäyksen siihen 5,000 markan suuruiseen apu-
rahaan, jonka herra Salovaara oli saanut kauppa- ja teollisuusministeriöltä 
Saksaan tehtävää opintomatkaa varten. 

Samoista varoista kamari myönsi5) 6,'000 markkaa Suomen apukoulu-
yhdistyksen käytettäväksi, jotta yhdistys voisi lähettää yhden suomenkielisen 
ja yhden ruotsinkielisen edustajan Tanskan Hindsgavelissa pidettävään 
Pohjoismaiden apukouluiiiton kongressiin. 

Edelleen kamari myönsi6) käyttövaroistaan köyhäinhoitolautakunnalle 
5,000 markan määrärahan kustantaakseen kymmenen köyhäinhoitovirkaili-
jan osallistumisen Tukholmaan tehtävään opintomatkaan. 

Rahatoimikamari myönsi7) käyttövaroistaan kunnallisille ammattien-
tarkastajille yhteensä 350 markkaa käytettäväksi Helsingissä elokuun 20— 
26 p:nä pidettävän sosialisen viikon osanottokorttien lunastamiseen. 

Osanottoa varten Viipurissa syyskuun 22—23 p:nä pidettävään Suomen 
kunnallisteknillisen yhdistyksen kokoukseen rahatoimikamari myönsi8) käyttö-
varoistaan seuraaville viranhaltijoille kullekin 600 markan matka-avustuksen: 
rakennuskonttorin katu- ja viemäriosaston työpäällikölle K. J . Willandtille, 
saman osaston avustavalle insinöörille H. Valjakalle, vesijohtolaitoksen toimi-
tusjohtajalle A. Skogille, rakennuskonttorin kaupunginasemakaavaosaston 
avustavalle arkkitehdille E. Kaalamolle, sähkölaitoksen johtajanassistentille 
R. Brummerille, avustavalle rakennustarkastajalle A. Toivoselle sekä puhtaa-
napitolaitoksen johtajalle E. Rosenbröijerille. 

Määräraha ylimääräisen notaarin palkkaamiseksi raastuvanoikeuteen. Ra-
hatoimikamari myönsi9) käyttövaroistaan 4,000 markan määrärahan notaarin 
palkkaamiseen tammi- ja helmikuun ajaksi sille tilapäiselle jaostolle, joka 
töiden lisääntymisen takia oli järjestetty raastuvanoikeuden kolmannen 
osaston yhteyteen. 

Lisämääräraha rikostuomioden toimeenpanijalle. Käyttövaroistaan raha-
toimikamari myönsi10) 7,000 markkaa lisäykseksi rikostuomioiden toimeen-
panijan tarverahoihin, jotka olivat osoittautuneet riittämättömiksi. 

Lisäys rahatoimikamarin vuoden 1927 määrärahoihin. Vuoden 1927 
käyttövaroistaan rahatoimikamari myöns i n ) 2,200 markkaa lisäykseksi mai-
nitun vuoden määrärahaan kamarin jäsenten palkkioiksi, 1,654: 81 markkaa 
lisäykseksi kamarin automäärärahaan, sekä 10,380 markkaa tilapäisten apu-
laisten palkkaamiseksi kansliaan. 

!) Rkmrin pyötäk. 13 p. huhtik. 628 §. — 2) S:n 24 p. huhtik. 705 §. — 3) S:n 20 p 
huhtik. 678 §. — 4) S:n 5 p. kesäk. 996 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 997 §. — 6) S:n 5 p 
kesäk. 998 §. — 7) S:n 3 p. heinäk. 1,157 §. — 8) S:n 18 p. syysk. 1,530 §. — 9) S:n 17 
p. tammik. 86 §; vrt. v:n 1927 kert. s. 252. — 10) Rkmrin pöytäk. 28 p. elok. 1,374 § ja 
rkmrin jstn pöytäk. 28 p. marrask. 6,141 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. helmik. 3,057 §. 
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Virhelaskurahat. Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi1) yhteensä 
8,128: 50 markkaa rahatoimikonttorin kassanhoitajain virhelaskujen aiheutta-
mien vajausten peittämiseen. 

Määrärahoja tilastokonttorille. Tilastokonttorille myönnetti in2) kamarin 
käyttövaroista 5,150 markan määräraha Heikinkadun talossa n:o 12 sijaitsevan 
konttorin uuden huoneiston valaistus- ja lämmityskustannuksiin, 4,000 mark-
kaa vahtimestarinapulaisen palkkaamiseen ja 11,791:30 markkaa konttorin 
muuttokustannusten peittämiseen. 

Lisämääräraha työnvälitystoimistolle. Käyttövaroistaan rahatoimikamari 
myönsi3) 1,500 markkaa lisäykseksi työnvälitystoimiston lämpö- ja valaistus-
määrärahaan, joka oli riittämätön sen johdosta, että eräs toimiston osastoista 
oli muuttanut uuteen suurempaan huoneistoon. 

Määräraha rakennustarkastuskonttorille. Rakennustarkastuskonttorille 
myönnettiin4) kamarin käyttövaroista 4,900 markan määräraha konttorin 
karttain ja asiakirjain sitomista varten sekä 5,000 markkaa lisäykseksi sen 
tarverahamäärärahaan. 

Lisämääräraha palolaitokselle. Palopäällikön ilmoitettua, että palolai-
toksen vuoden 1927 polttoainemääräraha oli riittämätön, rahatoimikamari 
osoitti5) tarvit tavan lisäyksen, 24,902: 45 markkaa, mainitun vuoden talous-
arvion määrärahasta Polttoainehintojen kohoamisen varalta. 

Poliisivartiointi. Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi6) poliisi-
laitokselle tilitysvelvollisuuden ehdoin 8,160 markan määrärahan ylimääräi-
sen vartioinnin kustantamiseen. 

Lisämäärärahoja terveydenhoitoa varten. Käyttövaroistaan rahatoimi-
kamari myönsi 7) terveydenhoitolautakunnalle lisämäärärahoja yhteensä 2,500 
markkaa, siitä 1,000 markkaa rokotusainevarastoa ja 500 markkaa auto-
matkoja ja päivärahoja sekä 1,000 markkaa kulunkeja varten. 

Maitolaboratoorin osanotto elintarvemessuihin. Terveydenhoitolautakun-
nalle myönnettiin 8) rahatoimikamarin käyttövaroista 2,500 markan määrä-
raha käytettäväksi maitolaboratoorin kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana 
maitohygienian alalla aikaansaamia parannuksia valaisevan tilastoaineiston 
asettamiseen näytteille Husmoderförbundet-nimisen yhdistyksen Helsinkiin 
maaliskuun 13—16 p:nä järjestämille messuille. 

Lisämääräraha maidontarkastamolle. Arvaamattomia vuokria ja vuokran-
korotuksia varten myönnetyistä käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi 9) 
700 markan lisäyksen maidontarkastamon vuokramäärärahaan. 

Pienten kotieläinten hengiltäottaminen. Rahatoimikamari myönsi1 0) käyttö-
varoistaan 5,600 markkaa terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi pienten 
kotieläinten hengiltäottamista koskevan kysymyksen järjestämiseksi. 

Neiti A. von Konowille myönnettiin n ) kamarin käyttövaroista 260 mark-
kaa korvaukseksi niistä kustannuksista, jotka hänelle olivat aiheutuneet 
koirain ja kissain hengiltäottamisesta maaliskuussa. 

Määrärahoja köyhäinhoitolautakunnalle. Käyttövaroistaan rahatoimi-
kamari myönsi1 2) köyhäinhoitolautakunnalle 300 markan määrärahan lauta-

!) Rkmrin pöytäk. 24 p. tammik. 126 §, 10 p. heinäk. 1,220 § ja 21 p. jouluk. 2,277 
§. — 2) S:n 29 p. toukok. 969 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 24 p. heinäk. 4,611 §. — 3 ) Rkmrin 
pöytäk. 11 p. jouluk. 2,199 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 22 p. helmik. 2,979 § ja 12 p. 
syysk. 4,979 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 17 p. tammik. 87 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 26 
p. kesäk. 4,311 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 18 p. jouluk. 2,258 §. — 8) S:n 28 p. helmik. 
322 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 5,552 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 
1,040 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. kesäk. 4,318 §. — 12) S:n 14 p. maalisk. 3,173 § ja 
rkmrin pöytäk. 11 p. jouluk. 2,210 §. 
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kunnan Vallilan kanslian valaistuskustannusten peittämiseksi, 300 markan 
määrärahan saman kanslian muuttokustannuksiin sekä 3,000 markkaa lisäyk-
seksi köyhäinhoidon lämmitys-, valaistus- ja vedenkulutusmäärärahaan. 

Määrärahoja kansanlastentarhoille. Puutarhan järjestämistä varten Barna-
bon kansanlastentarhalle, joka oli sijoitettu Pietarinkadun taloon n:o 19—21, 
rahatoimikamari osoitti1) käyttövaroistaan 1,500 markkaa. 

Talousarvion tililtä Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset 
rahatoimikamari osoitti2) 1,200 markkaa lisämäärärahaksi apulastentarha 
Aulalle, jonka huoneiston vuokraa oli korotettu, sekä käyttövaroistaan sa-
malle lastentarhalle 621 markkaa erään oven avaamista ja sähköjohtojen 
kuntoonpanemista varten sekä askarteluesineiden hankkimiseen samoinkuin 
14,000 markkaa kesäsiirtolan järjestämiseksi lastentarhan kirjoissa oleville 
lapsille. 

Touhulan kansanlastentarhalle myönnett i in3) samoista käyttövaroista 
määrärahoja yhteensä 3,850 markkaa niiden kustannusten peittämiseksi, 
jotka olivat aiheutuneet sen muutosta uuteen huoneistoon, tämän siivouksesta 
ja sähköjohtojen laittamisesta, sekä 1,200 markkaa viemärin järjestämiseen 
sen talon katolle järjestetyltä leikkikentältä, johon lastentarha oli sijoi-
te t tu . 

Lisämäärärahoja ammattikouluille. Käyttövaroistaan rahatoimikamari 
myönsi4) 2,500 markan lisäyksen valmistavan poikain ammattikoulun lämmi-
tys-, valaistus- ja vedenkulutusmäärärahaan. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi myönnettiin5) 3,412 
markan suuruinen määräraha ylimääräisen opettajan palkkaamiseksi val-
mistavan tyttöjen ammattikoulun talousosastolle niiksi seitsemäksi viikoksi, 
jolloin puku- ja liina vaateosastojen oppilaat suorittivat ruuanlaittokurssin. 
Tämä menoerä oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Lisämääräraha kaupunginkirjastolle. Koska kaupunginkirjaston vuoden 
1927 vuokramäärärahat eivät riittäneet tarkoitukseensa, rahatoimikamari 
myönsi6) kirjastolle tarpeellisen 2,375 markan lisäyksen vuoden 1927 talous-
arvion tililtä Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Lisämääräraha rakennuskonttorille. Rahatoimikamari myönsi7) käyttö-
varoistaan 10,000 markkaa lisäykseksi rakennuskonttorin määrärahaan Työ-
kalujen osto ja korjaus. 

Toukokuun 16 päivän paraati. Istuinpaikkain järjestämistä varten 
Nikolainkirkon edustalle toukokuun 16 p:n paraadin ajaksi rahatoimikamari 
osoitti 8) käyttövaroistaan 7,500 markkaa. 

Korkeasaari. Rahatoimikamari määräsi9), että Korkeasaaren talousarvio-
määrärahasta sai käyttää 4,000 markkaa ravintolan puutarhakaluston kor-
jaamiseen ja maalaamiseen. 

Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi1 0) 6,000 markkaa hevosen os-
toon sekä 5,000 markkaa leijonaesityksen aiheuttamien kustannusten peittä-
miseen. Viimeksi mainittua eläintä näytettäisiin heinäkuun 1 pistä elokuun 
20 prään 1 markan maksusta aikuisilta henkilöiltä ja 50 pennin maksusta 
lapsilta. 

Rkmrin pöytäk. 28 p. helmik. 328 §. — 2) S:n 15 p. toukok. 862 § ja 5 p. kesäk. 
995 §. — 3) S:n 15 p. toukok. 863 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. lokak. 5,671 §. 
— 5) Rkmrin pöytäk. 6 p. marrask. 1,887 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. helmik. 
2,840 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 28 p. elok. 1,387 §. — 8) S:n 8 p. toukok. 827 §. — 
9) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. tammik. 2,674 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 17 p. helmik. 286 
§, 26 p. kesäk. 1,151 § ja rkmrin jstn pöytäk. 28 p. elok. 4,822 §. 
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Näiden maksujen tuottamasta tulosta käytettäisiin1) 10,000 markkaa 
rautahäkin ostoon, kun taas loput, 22,000 markkaa, talletettaisiin pankkiin 
hoidettavaksi erityisenä rahastona, jonka pankkikirja ja asianomaiset kuitit 
oli jätet tävä rahatoimikonttoriin. 

Määräraha maatalouslautakunnalle. Käyttövaroistaan rahatoimikamari 
myönsi2) 6,000 markkaa maatalouslautakunnan käytettäväksi tilapäisen 
apulaisen palkkaamiseen 2—3 kuukaudeksi avustamaan kaupunginagronoo-
mia erinäisissä kaupungin maatilain hallinnon suunnittelu- ja järjestelytöissä. 

Puodinkylän alueiden kartta. Kaupungin kiinteän omaisuuden tilapäis-
menoihin varatuista käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi 3) maanmit-
tausinsinööri H. Wikbergille 1,110: 50 markkaa korvaukseksi erinäisten Puo-
dinkylän alueiden kartan laatimisesta. 

Lämmittäjäkurssit. Rahatoimikamari myönsi4) käyttövaroistaan 750 
markkaa kurssimaksujen suorittamiseksi 10 kaupungin palveluksessa olevan 
lämmittäjän puolesta, jotka olivat osallistuneet Voima- ja polttoainetaloudel-
lisen yhdistyksen j ärj estämiin lämmittäj äkursseihin. 

Autonkuljettajakurssit. Käyttövaroistaan kamari osoitti5) 800 markkaa 
jonkun kamarin vahtimestareista kouluttamiseen autonkuljettajaksi. 

Kaluston y. m. osto. Rahatoimikamari osoitti kaupungin talojen kaluston 
osto- ja korjausmäärärahoista m. m. seuraavat rahamäärät: 

erilaisten kalustoesineiden hankkimiseksi raatihuoneeseen 8,885 mark-
kaa sekä kaluston korjauksiin 2,000 markkaa6) ; 

ensimmäisen kaupunginvoudin konttorille kahden Dalton laskukoneen 
ostoon 10,625 ja Add-Index laskukoneen ostoon 9,765 markkaa 7); 

erilaisten kalustoesineiden ostamiseksi rikostuomioiden toimeenpanijan 
työhuoneeseen 2,700 markkaa, kaluston korjauksiin 65 markkaa sekä kassa-
kaapin ostoon 4,300 markkaa8) ; 

Add-Index laskukoneen ostoon ulosottolaitokselle 9,720 markkaa ja 
Sundstrand laskukoneen ostoon 6,750 markkaa9) ; 

kolmen kaupunginvaltuuston kansliassa olevan Smith Premier kirjoitus-
koneen vaihtamiseksi kolmeen Remington kirjoituskoneeseen välimaksuksi 
11,850 markkaa 10); 

rahatoimikamarin kanslialle sähkölämmityskojeen ostoon 220: 50 mark-
kaa n ) sekä erinäisten kalustoesineiden korjaamiseen 2,003: 20 markkaa 11), 
mitkä kustannukset oli suoritettava vuoden 1927 määrärahoilla, katto- ja 
pöytälampun ostoon rahatoimenjohtajan työhuoneeseen 2,400 markkaa1 2) , 
Remington portable kirjoituskoneen hankkimiseen 3,000 markkaa1 3), muste-
pullon ostoa varten kanslianjohtajan työhuoneeseen 400 markkaa 14), uusien 
ikkunaverhojen hankkimiseen 4,200 markkaa 15), veran hankkimiseen istunto-
pöydälle 850 markkaa1 5), kynänterotuskoneen ostoon 410 markkaa1 6) ja 
lattiankiilloituskoneen ostoon 2,500 markkaa 17) sekä erään asiamiesosaston 
kirjoituskoneen vaihtamista varten uuteen koneeseen välimaksuksi 3,900 
markkaa 18); 

Rkmrin pöytäk. 18 p. jouluk. 2,271 §. — 2) S:n 10 p. heinäk. 1,207 §. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. helmik. 2,725 §. — 4) S:n 11 p. tammik. 2,539 §, 15 p. 
helmik. 2,900 §, 28 p. maalisk. 3,304 § ja 25 p. huhtik. 3,564 §. — 5) S:n 18 p. huhtik. 
3,480 §. — 6) S:n 15 p. helmik. 2,909 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 3,463 § ja 1 p. helmik. 
2,767 §. — 8) S:n 18 p. tammik. 2,661 § ja 10 p. heinäk. 4,550 §. — 9) S:n 23 p. toukok. 
3,921 §. — 10) S:n 7 p. maalisk. 3,109 §. — u ) S:n 18 p. tammik. 2,588 ja 2,589 §. — 
12) S:n 7 p. elok. 4,703 § ja 14 p. elok. 4,749 §. — 13) S:n 31 p. lokak. 5,732 §. — 14) S:n 
7 p. marrask. 5,883 §. — 15) S:n 21 p. marrask. 6,050 §. — 16) S:n 31 p. heinäk. 4,679 §. 
— 17) S:n 7 p. maalisk. 3,108 §. — 18) S:n 26 p. kesäk. 4,312 §. 
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rahatoimikonttorille kahden kirjoituspöydän ja kirjoitustuolin ostoon 
4,625 markkaa1) , kolmen kirjoituskonetuolin ostoon 1,350 markkaa2) , kahden 
Calculator laskukoneen vaihtamiseksi kolmeen Burroughs-portable lasku-
koneeseen välimaksuksi 7,750 markkaa 3) Acmekaapin ostoon 2,710 mark-
kaa4) , Roneoarkistokaapin ostoon 4,650 markkaa 5) ja kaupunginkamreerin 
työhuoneen kaluston korjauksiin 2,715 markkaa 6), Brunsviga laskukoneen 
vaihtamiseksi Odhner laskukoneeseen välimaksuksi 5,000 markkaa 7), Corona 
yhteenlaskukoneen ostoon 4,400 markkaa8) , pöydän ja kirjoituskonetuolin 
hankkimiseksi 1,295 markkaa9) , kirjalokeron hankkimiseen viscard-kansien 
säilyttämistä varten 754 markkaa1 0) ja Adrema käsipainokoneen ostoon 
10,000 markkaa 11); 

pulpetin ja kahden tuolin ostamiseksi tullipostiosaston huoneistoon 2,700 
markkaa 12); 

kaluston hankkimiseksi satamaliikennekonttorin uuteen tullipa vii j on-
kiin 7,100 markkaa1 3); 

erilaisen kaluston hankkimiseksi satamahallituksen istuntosaliin 15,750 
markkaa 14); 

tilastokonttorille kahden Remington kirjoituskoneen sekä niihin kuuluvien 
pöytäin ja tuolien ostoon 13,760 markkaa, uuden Roneo teräskaapin osan 
hankkimista varten 3,800 markkaa, pöytälampun ostoon 125 markkaa, kart ta-
kaapin ostoon 500 markkaa ja pöytäliinan ostoon 150 markkaa sekä lamppujen 
ja ikkunaverhojen ostoon 3,850 markkaa1 5); 

työnvälitystoimistolle Remington kirjoituskoneen hankkimista varten 
6,000 markkaa sekä kaluston ja nimikilpien hankkimiseksi Helenankadun 
varrella sijaitsevaan toimiston uuteen huoneistoon 5,000 markkaa 16); 

verotusvalmistelukunnalle kuuden Brunsviga laskukoneen hankkimiseen 
26,790 markkaa1 7); 

rakennustarkastuskonttorille korttiluettelon rekisterin ja kirjahyllyn 
hankkimiseen 3,800 markkaa 18); 

kirjoituspöydän, kirjoitustuolin ja pöytälampun ostoa varten ammatti-
oppilaslautakunnan kansliaan 1,350 markkaa1 9); 

ikkunaverhotankojen, renkaiden ja nyörien hankkimiseksi terveyden-
hoitolautakunnan toimistoon 650 markkaa2 0); 

kahdentoista Kardex-kannen hankkimiseen terveyspoliisille6,750markkaa21); 
kahden kattolampun ostoon ammattientarkastuksen uuteen toimistohuo-

neistoon 474: 20 markkaa 22); 
maidon- ja lihantarkastamojen kalustojen täydentämiseen 41,037 mark-

kaa sekä maidontarkastamon laboratoorin kaluston korjaamiseen sen tur-
melluttua erään rikkihappoa sisältävän pullon räjähtämisen johdosta, 675 
markkaa 23); 

!) Rkmrin pöytäk. 25 p. tammik. 2,690 §. — 2) S:n 22 p. helmik. 2,980 §. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. helmik. 3,038 §. — 4) S:n 28 p , maalisk. 3,293 §. — 5 ) S:n 
23 p. toukok. 3,923 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 3,924 §. — 7) S:n 24 p. lokak. 5,672 §. — 
— 8) S:n 31 p. lokak. 5,753 §. — 9) S:n 28 p. marrask. 6,142 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 
6,146 §. — n ) S:n 28 p. marrask. 6,147· §. — 12) S:n 29 p. helmik. 3,042 §. — 13) S:n 14 p. 
maalisk. 3,175 §. — 14) S:n 28 p. marrask. 6,143 §. — 15) S:n 11 p. tammik. 2,536 § ja rkmrin 
pöytäk. 29 p. toukok. 969 §. — l6) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. syysk. 5,241 § ja rkmrin 
pöytäk. 26 p. kesäk. 1,135 §. — 17) Rkmrin pöytäk. 6 p. marrask. 1,884 §. —1 8) Rkmrin 
jstn pöytäk. 22 p. helmik. 2,979 §. — 19) S:n 7 p. elok. 4,704 §. —2 0) S:n 29 p. helmik. 
3,041 §. — 21) S:n 11 p. huhtik. 3,406 §. — 22) S:n 7 p. marrask. 5,878 §. — 23) Rkmrin 
pöytäk. 13 p. tammik. 54 § ja 11 p. jouluk. 2,206 §. 
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kaluston hankkimiseksi köyhäinhoitolautakunnalle 16,635 markkaa, nel-
jän tuolin ostoon lautakunnan asiamiesosastolle 1,160 markkaa, kaluston 
hankkimiseksi Vallilan kansliaan 3,150 markkaa sekä ikkunaverhojen, pesu-
telineen ja hyllyn ostamiseksi avustuskanslioihin 800 markkaa 

lastensuojelulautakunnalle laskukoneen ostamiseksi kansliaan 6,412: 50 
markkaa sekä kahden kirjoituspöydän ja kolmen arkistokaapin ostoon 3,200 
markkaa 2); 

kolmen harmoonin ja erilaisten kuvataulujen ostamiseksi ruotsinkielisiin 
kansakouluihin 19,241: 90 markkaa sekä koululääkärin vastaanottohuonei-
den sisustamista varten Annan-, Rata-, Snellmanin-, Porthanin- ja Topeliuk-
senkatujen kansakouluihin 6,000 markkaa3) ; 

kirjoituskoneen ja kellon ostamista varten valmistavaan poikain ammat-
tikouluun 3,500 markkaa 4); 

erään kansanlastentarhain kanslian omistaman Smith Premier kirjoitus-
koneen vaihtamiseksi Remington kirjoituskoneeseen välimaksuksi 6,750 
markkaa 5); 

pölynimijän ostamiseen kansanlastentarhoille 2,300 markkaa ja sähkö-
lattiankiilloittajan hankkimiseen 2,350 markkaa6) ; 

erilaisten kalustoesineiden hankkimiseksi Touhulan kansanlastentar-
haan 2,242 markkaa sekä kaluston korjauksiin 1,350 markkaa 7); 

erilaisten kalustoesineiden hankkimiseksi Pääskylän kansanlastentarhaan 
4,100 markkaa»); 

erilaisten kalustoesineiden hankkimiseksi Barnabon kansanlastentar-
haan 7,650 markkaa sekä saman lastentarhan kaluston korjauksiin 3,350 
markkaa 9); 

rakennuskonttorille huonekalujen y. m. kaluston ostoon 115,930 markkaa, 
erään Smith Premier kirjoituskoneen vaihtamiseksi Remington kirjoitus-
koneeseen välimaksuksi 5,750 markkaa, kahden Remington kirjoituskoneen 
ostoon 11,230 markkaa, Burrough Calculator laskukoneen ostoon 8,325 mark-
kaa ja Brunsviga laskukoneen ostoon 6,075 markkaa 10); sekä 

Kardex-kaapin ostoon puhtaanapitohallitukselle 5,400 markkaa ja lasku-
koneen ostoon 6,412:50 markkaa1 1) . 

Rahatoimikamarin käyttövaroista osoitettiin sitäpaitsi seuraavat määrät: 
kahden paloruiskun ostamiseksi raatihuoneen arkistoon 2,000 markkaa 12), 

kahden paloruiskun hankkimiseksi Oikokadun kansakouluun 800 markkaa1 3) 
sekä tarpeellisten paloruiskujen hankkimiseksi rahatoimikonttorin arkistoon 
ja kansanlastentarhoihin 6,920 markkaa1 4); 

mattojen ja ikkunaverhojen ostoa varten raatihuoneeseen 1,300 markkaa15); 
tulensammutusvälineiden hankkimiseksi Sörnäisten satamakonttoriin 626 

markkaa 16); 
tilastokonttorille ikkunaverhojen ostoon 200 markkaa1 7); 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. tammik. 2,686 §, 15 p. helmik. 2,902 §, 14 p. maalisk. 
3,173 § ja 12 p. kesäk. 4,145 §. — 2) S:n 18 p. tammik. 2,664 § ja 4 p. huhtik. 3,348 §. — 
3) S:n 4 p. tammik. 2,509 § ja 12 p. kesäk. 4,140 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 2,691 §. — 
5) S:n 5 p. syysk. 4,912 §. — 6) S:n 10 p. lokak. 5,405 §..— 7) Rkmrin pöytäk. 11 p. 
toukok. 863 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. lokak. 5,407 §. — 9) S:n 5 p. jouluk. 
6,365 §. — 10) S:n 22 p. helmik. 2,978 §, 5 p. kesäk. 4,035 §, 5 p. syysk. 4,911 §, 26 p. 
syysk. 5,287 §, 10 p. lokak. 5,409 §, 17 p. heinäk. 4,591 §, 24 p. lokak. 5,669 §, 21 p. 
marrask. 6,055 § ja 28 p. marrask. 6,139 §. — u ) S:n 1 p. helmik. 2,768 §. — 12) S:n 1 
p. helmik. 2,763 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 28 p. elok. 1,395 §. — 14) S:n 13 p. maalisk. 
432 §. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. helmik. 2,909 §. — 16) S:n 10 p. heinäk. 4,559 §. 
— 17) Rkmrin pöytäk. 29 p. toukok. 969 §. 

Kunnall. Icert. 1928. 36 
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lippujen ostoon paloasemalle 5,000 markkaax); 
palohälyytyskilpien ostoon 1,445 markkaa2); 
terveydenhoitolautakunnalle Pullmotor-merkkiä olevan happikaasukojeen 

ostoon 7,500 markkaa3); 
köyhäinhoitolautakunnalle mattojen, aitauksen v. m. hankkimista var-

ten 3,600 markkaa4); 
neljän valtakunnan lipun ostamista varten ruotsinkielisiin kansakou-

luihin 1,880 markkaa5); 
mattojen ja ikkunaverhojen ostamista varten Touhulan kansanlasten-

tarhaan 2,000 markkaa6); 
työväenopiston ruotsinkieliselle osastolle kirjojen y. m. ostoon 5,000 

markkaa 7 ) sekä n. s. epidiaskopin ostoon 10,000 markkaa8) ; 
rakennuskonttorille tusshilaatikon ostoon 273: 70 markkaa9) ; 
lippujen ja lipputankojen hankkimiseksi kansanpuistoihin 4,400 mark-

kaa io); 
yhden Suomen lipun ostoon 2,400 markkaa u ) ; sekä 
3 suuren ja 24 pienemmän Norjan lipun ostoon 13,220 markkaa1 2). 
Konttoritarpeiden ostoista myönnetty alennus. Rahatoimikamari päätti1 3) 

kiertokirjelmällä saattaa kaikkien kaupungin virastojen ja laitosten tietoon, 
että Osakeyhtiö Systema oli sitoutunut myöntämään 10 %:n alennuksen 
kaikkien toiminimen kaupungille myymien kirjoitus-, lasku- v. m. tavallisten 
konttorikoneiden hinnasta sekä sen lisäksi 5 % kulutusalennusta, mitkä edut 
kuitenkaan eivät tulleet kysymykseen koneita vaihdettaessa eikä suurehkoissa 
asennustöissä. 

Kaluston myynti. Työväenopiston suomenkielisen osaston johtokunta 
oikeutett i in i 4) myymään parikymmentä pukkien varassa seisovaa pöytää 
ynnä niihin kuuluvat penkit, jotka olivat käyneet opistolle tarpeettomiksi, 
kuitenkin ehdoin, ettei kaupungin irtaimen omaisuuden in venttaa jilla ollut 
mitään muistuttamista sitä vastaan. 

Tulipalonvaara raatihuoneessa. Rahatoimikamari pää t t i i 5 ) hankkia 
kövsitikapuut raatihuoneeseen sisustettuun uuteen kansliahuoneeseen, koska 
paloviranomaiset olivat huomauttaneet, että huoneesta ei ollut tulipalon va-
ralta tarpeellista varauloskäytävää. 

Puhelimet. Rahatoimikamari päätti1 6) , että erinäisiin kaupungin viras-
toihin ja laitoksiin oli hankittava uusia puhelimia sekä että joitakin puhelimia 
oli siirrettävä; tästä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava uusien puhe-
limien ja puhelinmaksujen määrärahasta. 

Naisten työtupain johtokunta oikeutettiin 17) käyttämään 10,800 mark-
kaa vuoden 1927 talousarvioon merkitystä mainittujen laitosten määrära-

!) Rkmrin jstn poytåk. 25 p. huhtik. 3,546 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 5,414 §. — 3) S:n 
29 p. elok. 4,832 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 2,686 §, 14 p. maalisk. 3,173 § ja 12 p. kesåk. 
4,145 §. — 5) S:n 12 p. kesåk. 4,140 §. — 6) Rkmrin poytåk. 15 p. toukok. 863 §. 
— 7) Rkmrin jstn poytåk. 25 p. tammik. 2,685 §. — 8) S:n 1 p. helmik. 2,766 §. — 9) S:n 
5 p. kesåk. 4,035 §. — 10) S:n 10 p. heinåk. 4,552 §. — i r) Rkmrin poytåk. 18 p. toukok. 
908 §. — 12) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. maalisk. 3,099 § ja 23 p. toukok. 3,881 §. — 
13) S:n 7 p. maalisk. 3,096 §. — 14) Rkmrin poytåk. 5 p. kesåk. 993 §. — 15) S:n 4 p. 
toukok. 779 §. — 16) Rkmrin jstn poytåk. 18 p. tammik. 2,662 §, 25 p. tammik. 2,688 §, 8 
p. helmik. 2,837 §, 21 p. maalisk. 3,256 §, 30 p. toukok. 3,985 ja 3,988 §, 5 p. kesåk. 4,030 
§, rkmrin poytåk. 26 p. kesåk. 1,135 §, rkmrin jstn poytåk. 3 p. lokak. 5,340 §, 10 p. lokak. 
5,396 §, 24 p. lokak. 5,668 §, 7 p. marrask. 5,881 §, 28 p. marrask. 6,144 § ja 5 p. 
jouluk. 6,369 § sekå rkmrin poytåk. 9 p. marrask. 1,969 §. — 17) Rkmrin jstn poytåk. 
11 p. tammik. 2,543 §. 
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liasta hankkiakseen niiden kolmen vuokrapuhelimen sijaan omat osuuspuhe-
limet. 

Kolmannen poliisiaseman puhelimet ja lamput. Kaupunginjohtaja il-
moitti antaneensa rakennuskonttorille tehtäväksi hankkia kolmannelle polii-
siasemalle puhelimia ja lamppuja. Tämä toimenpide hyväksyttiin1), minkä 
ohessa kamari päätti, että mainitun kaluston hankintakustannukset oli suo-
ritettava kaupunginkassasta myönnettävällä ennakkomäärällä, jonka valtio 
aikanaan korvaisi. 

Työlaitoksessa sattunut tulipalo. Köyhäinhoitolautakunta oikeutettiin2) 
käyttämään erään työlaitoksessa maaliskuun 29 p:nä sattuneen tulipalon 
johdosta saatu palovahingonkorvaus vahingoittuneen omaisuuden korjaa-
miseen sekä uuden kaluston hankkimiseen. 

Hevosen osto. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin3) 7,000 markalla 
ostamaan hevonen Toivolan koulukotiin. 

Pesukoneiden osto. Rahatoimikamari päätt i4) , että lunastettaisiin insi-
nööri J. Strömiltä käytetty pesukoneisto 54,000 markan hinnasta Sofianlehdon 
pientenlastenkotia varten. Tarkoitukseen tarvit tava määräraha oli merkit-
tävä kamarin vuoden 1929 talousarvioehdotukseen. 

Pelastusvene Vantaanjokeen. Rakennuskonttorille annetti in5) tehtäväksi 
hankkia pelastusvene Vantaanjokeen. 

Autojen osto. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettiin 6) käyt-
tämään rakennuskonttorin uusien työkoneiden hankintamäärärahan ylijäämä 
Ford-merkkiä olevan henkilöauton ostoon. 

Toiminimi Weilin & C:o oli tar joutunut myymään kaupungille Peerless-
merkkiä olevan avonaisen viiden hengen auton saaden vastineeksi kaupungin 
omistaman Berliet-merkkisen suljetun auton sekä välirahaksi 44,000 mark-
kaa. Rahatoimikamari hyväksyi6) tämän tarjouksen ja määräsi tarvit tavan 
rahamäärän otettavaksi kamarin käyttövaroista. 

Talousarvioon oli merkitty 35,000 markan määräraha kuorma-auton 
ostoon kaasulaitokselle. Tähän hintaan voitiin kuitenkin saada ainoastaan 
Ford-auto, ja koska tämä autotyyppi oli osoittautunut rakenteeltaan liian 
heikoksi kaasulaitoksen tarpeisiin, rahatoimikamari päät t i 7 ) oikeuttaa laitok-
sen ostamaan suuremman ja vahvemman auton ja myönsi sen johdosta tar-
peellisen lisämäärärahan, 25,000 markkaa, luvussa Kaasulaitos olevista käyt-
tövaroistaan. 

Palotoimikunta oikeutettiin 8) talousarviossa edellytetyn suuremman ruis-
kuauton sijaan ostamaan kaksi pienempää ruiskuautoa. 

Rahatoimikamari vaihtoi9) Hupmobile Sedan-auton Hupmobile special 
Sedan-autoon ja suoritti välimaksuksi 32,600 markkaa, mistä 15,000 markkaa 
oli otettava kamarin automäärärahasta ja 17,600 markkaa kamarin käyttö-
varoista. 

Kaluston palovakuutus. Rahatoimikamari päätt i1 0) , että Ärtin koulu-
puutarhan kalusto palo vakuutettaisiin 15,000 markasta ja Kumpulan siirtola-
puutarhan kalusto 20,000 markasta. 

Edelleen kamari kehoitti n ) rahatoimikonttoria vakuuttamaan kansa-

Rkmrin pöytäk. 5 p. kesäk. 1,003 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 798 §. — 3) S:n 26 p. 
kesäk. 1,119 §. — 4) S:n 21 p. elok. 1,359 §. — 5) S:n 11 p. toukok. 843 §. — 6) S:n 2 
p. maalisk. 364 ja 365 §. — 7) S:n 8 p. toukok. 812 §. — 8) S:n 19 p. kesäk. 1,068 §.— 
9) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. kesäk. 4,150 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 28 p. elok. 1,396 §. 
— ,J) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. marrask. 5,870 §. 
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koulujen puutarhatyökalut murtovarkauden varalta Keskinäisessä vakuutus-
laitos Sammossa 20,000 markasta. 

Taideteoksia kaupungin istutuksiin. Kuvanveistäjä Y. Liipolalta ostettiin 
85,000 markalla hänen valmistamansa Diana-niminen veistos, joka valet-
taisiin pronssiin ja pystytettäisiin Kolmikulman puistikkoon1). Tämän 
rahamäärän samoinkuin 5,000 markkaa edellä mainitulla paikalla tarpeel-
lisia perustustöitä varten rahatoimikamari osoittix) käyttövaroistaan. Kuvan-
veistäjä Liipola ilmoitti2) sittemmin, että taideteos oli valmis ja että 
kaupunki voi ottaa sen haltuunsa samoinkuin että hän oli päät tänyt antaa 
teokselleen nimen Tellervo, Tapion tytär. 

Sittenkuin rahatoimikamarin t i laama3) , Äidinrakkaus-niminen veistos 
oli pystytetty Kaisaniemen- ja Liisankatujen väliseen puistikkoon, rahatoimi-
kamari päätti 4) kaupungin puolesta ottaa sen vastaan sekä uskoa sen hoidon 
rakennuskonttorille. 

Muistolahja. Rahatoimikamari päätt i5) , että Suomen ent. Pariisin minis-
terille C. Enckellille, joka oli avustanut kaupunkia sen vuoden 1902 obligatioi-
den lunastamista koskevissa neuvotteluissa, annettaisiin muistolahja. Sit-
temmin kamari määräsi6), että edellä mainituksi muistolahjaksi valittaisiin 
eräs kuvanveistäjä F. Nylundin taideteos, jonka hinta, 20,000 markkaa, 
suoritettaisiin kamarin käyttövaroista. 

Samoista varoista kamari myönsi7) 2,500 markan suuruisen määrärahan 
illallisten j ärj estämiseksi ministeri Enckellille. 

Edustusmäärärahat. Käyttövaroistaan rahatoimikamari määräsi8) mak-
settavaksi 8,421 markkaa niistä juhlista johtuneiden kustannusten peittämi-
seksi, joilla kamari oli kunnioittanut lakitieteentohtori R. Couletia, kaupun-
gin asianajajaa sitä vastaan Pariisin tuomioistuimessa vireille pannussa obli-
gatioiden lunastamista koskevassa oikeudenkäynnissä. 

Kaupungin sairaalain ylihoitajattarille myönnettiin») 2,000 markan 
määräraha Helsinkiin kesän aikana vierailulle saapuvien dresdeniläisten 
sairaanhoitajattarien vastaanotosta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi. 

Käyttövaroistaan rahatoimikamari myönsi10) 1,000 markkaa työväen-
opiston suomenkielisen osaston käytettäväksi vastaanottojuhlan järjestämi-
seen Helsinkiin vierailemaan saapuvalle Jenan kansankorkeakoulun retki-
kunnalle. 

Tanskan ja Norjan kuninkaiden vierailut. Käyttövaroistaan rahatoimi-
kamari määräsi1 1) maksettavaksi yhteensä 169,082:65 markkaa Tanskan ja 
Norjan kuninkaiden vierailusta Helsingissä aiheutuvien kustannusten peittä-
miseksi. 

Lahjoitus. Saatuaan ilmoituksen, et tä kirjakauppias J . Y. l inds tedt 
oli lahjoittanut kaupungin museolle 7 Helsinki-aiheista taidemaalari P. Bosehan-
kowskyn vesivärimaalausta, rahatoimikamari päät t i 1 2) kaupungin puolesta 
kiitollisena ottaa lahjoituksen vastaan ja luovuttaa sen museolle. 

Lahjoitusrahastojen korkovaroin käyttö. Rahatoimikonttorin ilmoitettua, 
että Alma Uhlénin rahaston korkovarat nousivat 49,989: 10 markkaan, raha-

Rkmrin pöytäk. 23 p. maalisk. 508 § ja 12 p. kesäk. 1,085 §. — 2) S:n 21 p. syysk. 
1,537 §. — 3) Ks. v:n 1927 kert. s. 240. — 4) Rkmrin pöytäk. 3 p. heinäk. 1,168 §. — 
5) S:n 24 p. heinäk. 1,277 §. — 6) S:n 31 p. heinäk. 1,285 §. — 7) S:n 31 p. heinäk. 
1,286 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. helmik. 2,831 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 3 p. 
huhtik. 584 §. — 10) S:n 31 p. heinäk. 1,301 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. toukok. 
3,942 §, 30 p. toukok. 4,028 §, 5 p. kesäk. 4,045 §, 12 p. kesäk. 4,149 §, 19 p. kesäk. 
4,260 § ja 7 p. elok. 4,702 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 16 p. marrask. 2,029 §. 
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toimikamari päätti*), sittenkuin aikaisemmin myönnettyjen eläkkeiden määrä, 
45,000 markkaa, oli vähennetty, osoittaa 4,000 markkaa avustukseksi hätää 
kärsiville naispuolisille konttoristeille ja liikeapulaisille ja lisätä loput, 989: 10 
markkaa, pääomaan. Saatuaan yhdistyksen Hemmet för kvinnliga konto-
rister och handelsbiträden johtokunnan lausunnon saapuneista avustusano-
muksista kamari jakoi 2 ) edellä mainitun määrärahan seuraavien henkilöiden 
kesken: C. K. J . Hansson 1,000 markkaa, E. A. Hartman 1,000 markkaa, 
E. Grasow 1,000 markkaa, A. A. Hagelberg 500 markkaa ja A. A. E. Sairanen 
500 markkaa. 

Rafael Ahlströmin rahaston korkovaroista annettiin 3) soitto-, sävellys-
ja laulutaiteen edistämiseksi tarkoitettuja varoja jakamaan asetetulle lauta-
kunnalle 86,000 markkaa, Suomen taideyhdistyksen palkinto- ja ostolauta-
kunnalle samaten 86,000 markkaa sekä Suomen kirjailijaliitolle ja yhdistykselle 
Finlands svenska författarförbund kummallekin 43,000 markkaa. 

R. Heimbergerin rahaston käytettävissä olevista korkovaroista, joita 
oli 5,435: 60 markkaa, rahatoimikamari pää t t i 4 ) myöntää 5,400 markkaa 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi sekä oikeuttaa johto-
kunnan, vaikkakin varat etusijassa olivat tarkoitetut palkinnoiksi yleisten 
ammattilaiskoulujen oppilaille ja ne yleensä oli käytettykin siten, tällä kertaa 
käyttämään 2,000 markkaa palkinnoiksi muiden ammattikoulujen oppilaille. 
Loput, 35: 60 markkaa, lisättäisiin pääomaan. Johtokunta jakoi 5) määrärahan 
seuraavalla tavalla alla mainittujen koulujen kesken: yleiselle ammattilais-
koululle 3,400 markkaa, valmistavalle poikain ammattikoululle 550 markkaa, 
valmistavalle tyt töjen ammattikoululle 550 . markkaa, kirjapainokoululle 
350 markkaa ja taideteollisuuskeskuskoululle 550 markkaa. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista, 2,615: 10 
markasta, myönnetti in6) yleiselle ammattilaiskoululle 665 markkaa, taide-
teollisuuskeskuskoululle 1,175 markkaa, työväenopiston suomenkieliselle osas-
tolle 650 markkaa ja sen ruotsinkieliselle osastolle 125 markkaa. 

Rahatoimikonttorin ilmoitettua, että G. F. Ekholmin stipendirahaston 
korkovaroja oli käytettävissä 17,078 markkaa, kamari päät t i 7) , että korko-
varoista jaettaisiin kahdeksan 2,000 markan suuruista apurahaa, jota vas-
toin 1,078 markkaa lisättäisiin pääomaan. 

Rahatoimikamari päätti 8), että sittenkuin rouva S. Nyström, joka oli 
saanut vuotuista avustusta neiti Lina Borgströmin lahjoitusrahastojen korko-
varoista, oli kuollut, mainittu vuosiavustus myönnettäisiin leski A. S. Kaval-
lille, joka aikoinaan oli ollut lahjoittajattaren palveluksessa. 

Gustaf Pauligin rahaston korkovarat tekivät vuodelta 1927 5,157: 25 
markkaa ja tekisivät rahatoimikonttorin ilmoituksen mukaan kuluvalta vuo-
delta n. 4,500 markkaa. Näistä varoista rahatoimikamari pää t t i 9 ) jakaa 
9,500 markkaa stipendeinä ja lisätä loput pääomaan. 

Kelvollisen palvelusväen palkitsemisrahaston vuoden 1927 korkovaroista 
oli käytettävissä 280: 05 markan määrä, ja kuluvan vuoden korot tekivät 
800 markkaa. Näistä varoista oli10) 1,000 markkaa rahaston sääntöjen mukai-
sesti annettava avustuksiksi ja loput lisättävä pääomaan. Seuraaville henki-
löille annettiin n ) apurahoja 100 markkaa kullekin: M. K. Blomberg, S. Borgman, 

Rkmrin pöytäk. 14 p. helmik. 246 §. — 2) S:n 10 p. huhtik. 598 §. — 3) S:n 21 
p. helmik. 277 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 813 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. heinäk. 
4,610 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 3,346 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 814 §. — 
8) S:n 27 p. maalisk. 514 §. — 9 ) S:n 18 p. syysk. 1,508 §, — 10) S:n 18 p. syysk. 1,509 §. 
— n ) S:n 30 p. lokak. 1,787 §. " 
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H. M. Broberg, E. S. Forsman, F. Ch. Jernvall, M. J . Karén, M. Koponen, 
K. H. Ljungell, M. E. Olsson ja E. A. Vesander. 

Rouva B. von Fieandt, joka vuosittain sai 1,000 markkaa avustusta vel-
jensä Gunnar Hjeltin rahastosta testamentintekijän marraskuun 6 p:nä 1915 
päiväämän testamenttimääräyksen nojalla, anoi, että tämä avustus korotet-
taisiin 10,000 markkaan, mikä määrä ilmeisesti rahan arvon alennettua pa-
remmin vastasi sitä taloudellista apua, jonka testamentintekijä oli halunnut 
sisarelleen suoda. Tämän johdosta rahatoimikamari päätti1), että avustusta 
vuonna 1928 maksettaisiin 10,000 markkaa. 

C. Muut asiat. 

Rahatoimikamarin kokoukset y. m. Rahatoimikamari päät t i 2 ) : 
1) että kamarin varsinaiset kokoukset kuluvana vuonna pidettäisiin 

joka tiistai klo 19 ja ylimääräiset kokoukset tarpeen vaatiessa perjantaisin, 
niinikään klo 15, tai pyhän sattuessa lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan 
aikaan lukuunottamatta lauantaita, jolloin kokouksen tuli alkaa klo 14; 

2) että kamarin jaosto kokoontuisi keskiviikkoisin klo 15, ollen asian-
omaisilla jaostoilla kuitenkin oikeus sopia päivästä ja ajasta toisinkin; 

3) et tä jaoston kokoonpano olisi seuraava: tammi—huhtikuussa herrat 
Estlander ja Virta, touko—elokuussa herrat Levonius ja Halme sekä syys-
—joulukuussa herrat Kauppi ja Leopold; herra Estlanderin varamiehenä 
toimisi herra Leopold ja päinvastoin, herra Levoniuksen varamiehenä herra 
Kauppi ja päinvastoin sekä herra Halmeen varamiehenä herra Virta ja päin-
vastoin; 

4) että kaupunginjohtajat ja sihteerit olisivat yleisön tavattavina klo 
13—15, asiamies ja notaarit klo 10—15; sekä 

5) et tä rahatoimikamarin ja -konttorin tiedonannot ja ilmoitukset Sano-
malehtien ilmoitustoimiston välityksellä julkaistaisiin sanomalehdissä Arbetar-
bladet, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosialidemokraatti 
ja Uusi Suomi. 

Rahatoimikamarin jaostoon erinäisten kansanpuistojen valvojan toimi-
piiriä koskevien asiain käsittelyä varten kuuluisivat3) kaupunginjohtaja 
A. Castrén puheenjohtajana sekä herrat Estlander ja Halme jäseninä. 

Kesän aikana, kesäkuun 5 p:stä lähtien, rahatoimikamarin jaoston tuli 
kokoontua 4) tiistaisin klo 18. 

Kaupunginkassan vuosineljännestarkastuksissa tul i 5 ) kaupunginjohtajan 
olla saapuvilla rahatoimikamarin edustajana. 

Rahatoimikamarille osoitetut laskut tu l i 6 ) kanslianjohtajan ja hänen 
estyneenä ollessaan rahatoimenjohtajan hyväksyä. 

Rahatoimikamarin kanslia ja konttori sekä muut kamarin alaiset viras-
tot oli pidettävä suljettuina 7) pääsiäislauantaina, huhtikuun 7 p:nä, itsenäi-
syydenpäivänä, joulukuun 6:ntena, sekä jouluaattona, joulukuun 24:ntenä. 

Kanslianjohtaja J . W. Andersinille annett i in8) tehtäväksi määrätä ka-
marin eri viranhaltijain kesäloma-ajat. Kaupunginjohtaja A. Castrénille 
tai hänen ollessaan estyneenä sihteeri K. Hård af Segerstadille uskottiin teh-

*) Rkmrin. pöytäk. 21 p. jouluk. 2,274 §. — 2) S:n 3 p. tammik. 1 §. — 3) S:n 3 
p. tammik. 8 §. — 4) S:n 1 p. kesäk. 983 §. — 5) S:n 3 p. tammik. 2 §. - 6), S:n 3 p. 
tammik. 3 §. — 7 ) S:n 3 p. huhtik. 571 § ja 4 p. jouluk. 2,169 §. — 8) S:n 25 p. 
toukok. 962 §, 


