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Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston vuoden 1931 korot nousi-
vat 800 markkaan, ja seuraavat henkilöt saivat niistä kukin 100 markan suu-
ruisen avustuksen1y. V. M. Blomqvist, M. Forsberg, I. L. Hovinen, A. S. Kor-
honen, E. E. Mononen, M. E. Siikki, M. L. Sjöholm ja A. Tuominen. 

Sen jälkeen kun leski S. Kavall , joka oli nau t t inu t vuotuista avus tus ta 
Lina Borgströmin lahjoi tusrahastosta, oli kuollut, kaupunginhalli tus pää t t i 2 ) , 
e t tä puolet maini tun rahaston korkovaroista vuosit tain annettaisiin leski-
rouva E. V. Hellströmille, joka aikaisemmin oli ollut Borgströmin tupakka-
teh taan palveluksessa. 

Leskirouva B. von Fieandt oikeutettiin 3) myöskin vuonna 1931 nosta-
maan 10,000 markan suuruinen avustus Gunnar Hjel t in rahastosta . 

Rahatoimistoa kehoitettiin 4) maksamaan rouva S. Ilmonille 2,500 mar-
kan suuruinen avustus Ida Ekmanin kivulloisten kotimaisten laulutaiteili jain 
rahastosta . 

Talousarvioehdotus. Joulukuun 14 p:nä kaupunginhall i tus hyväksyi 5 ) 
raha to imenjohta jan laat iman kaupungin vuoden 1932 talousarvioehdotuksen 
ja päät t i lähet tää sen kaupunginvaltuustolle. 

C. Muut asiat. 
Kaupunginhallituksen kokoukset y. m. Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 6 ) 
e t tä hallituksen varsinaiset kokoukset ker tomusvuonna pidettäisiin tors-

taisin täsmälleen klo 15 j a pyhän sattuessa hallituksen määräämänä päi-
vänä sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa. Kokouskutsu oli an-
ne t tava kirjallisesti, kiireellisissä tapauksissa puhelimitse; 

e t tä hallituksen yleisjaosto kokoontuisi tiistaisin ja perjantaisin klo 15, 
syyskuun alusta lähtien torstaisin klo H 7); 

e t tä kaupungin johta ja olisi yleisön tava t tav issa varmimmin klo 13—15 
ja hallituksen muut viranhal t i ja t kaupunginkansliassa koko virka-ajan, tors-
taisin ja lauantaisin kuitenkin ainoastaan klo 15:een; 

e t tä milloin kaupunginjohtaja l la ta i avustavilla kaupunginjohtaj i l la oli 
este, ki inteis töjohtajan tuli toimia kaupunginjohta jan , kaupungin johta jan 
raha to imenjohta jan , teknillisen joh ta jan kiinteistöjohtajan, sosiali johtajan 
teknillisen joh ta jan ja raha to imenjohta jan sosialijohtajan si jaisena8); 

e t tä raha to imenjohta jan tul i esitellä asiat, jo tka koskivat määrärahain 
myöntämis tä yleisestä kalus tomäärärahasta sekä l isämäärärahain myöntä-
mistä 9); 

e t tä jäsenten Huotar in ja Uddin kaupunginhall i tuksen puolesta tul i t a r -
kastaa rahatoimistolle uskot tu jen varain hoitoa1 0); edellisen tilalle valittiin 
hänen kuol tuaan jäsen S a l o v a a r a u ) ; 

e t tä ulkomaisille pankeille lähete t tävät maksuosoitukset, kirjeet y. m. s. 
kir jelmät allekirjoittaisi kaupungin johta ja Tulenheimo, raha to imenjohta ja 
Hupli tai ki inteistöjohtaja von Frenckell ja varmentaisi joku seuraavista 
viranhalti joista: kaupunginsihteeri K. Rein, kaupunginlakimies E. Cavonius, 

!) Khs 8 p. lokak. 1,414 § ja 3 p. jouluk. 1,761 §. — S:n 26 p. marrask. 
1,717 §. — 3) S:n 23 p. jouluk. 1,931 §. — 4) K h n j s t o 8 p. toukok. 5,220 §.— 
5) Khs 14 p. jouluk. 1,851 §. — 6) S:n 8 p. tammik. 21 §. — 7) S:n 27 p. elok. 
1,195 §. — 8 ) S:n 8 p. tammik. 20 §. —9) S:n 8 p. tammik. 36 §. —10) S:n 8 p. 
tammik. 24 §. — n ) S:n 19 p. marrask. 1,650 §. 
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kansliasihteeri A. Danielson, kansliasihteeri G. Brotherus, kaupunginkamreeri 
P. J . Björk ta i rahatoimiston kirjanpito-osaston päällikkö E. Je rns t röm 1 ) . 

Kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) , e t tä kahden puheenjohta jan kulloinkin 
määräämän jäsenen tuli ta rkis taa hallituksen ja sen yleis jaoston pöytä-
k i r ja t . Si t temmin vali t t i in3) jäsen Hje lmman ja raha to imenjohta ja Hupli, 
varamiehinään jäsen Udd ja sosialijohtaja Itkonen, t a rk i s tamaan vuoden 
alkupuoliskon pöytäk i r ja t . Heinäkuuksi vali t t i in4) kamarin pöytäki r jaa 
t a rk i s tamaan raha to imenjohta ja Hupli ja jäsen Paloheimo sekä elokuuksi 
teknillinen joh ta ja Moring ja jäsen Jana tu inen . Yleis jaoston pöytäki r ja 
tul i heinäkuun aikana raha to imenjohta ja Hupiin ja teknillisen joh ta jan 
Moringin ta rk is taa ja elokuussa jälkimmäisen sekä sosialijohtaja Kedon. 
Kaupunginhall i tuksen pöytäkir ja in tarkis ta j iksi syyskuun 1 p:n ja joulu-
kuun 31 p:n väliseksi ajaksi vali t t i in5) jäsen Hje lmman ja sosialijohtaja 
Keto sekä näiden varamiehiksi jäsen Janatu inen ja teknillinen joh ta ja 
Moring. Kaupunginhall i tuksen yleis jaoston pöytäk i r ja t tuli6) sosialijohtaja 
Kedon tarkis taa , varamiehenään teknillinen joh ta ja Moring. 

Kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 28 §:ssä maini t tu velvollisuus ta r -
kas taa hallituksen hoidossa olevat vakuusasiakir ja t sekä ryh tyä tällöin ta r -
peellisiksi havai t tuihin toimenpiteisiin kaupungin oikeuden ja edun säilyttä-
miseksi uskott i in7) kertomusvuoden ajaksi jäsenten Halmeen, Hje lmmanin 
ja Norrménin tehtäväksi . Sitäpaitsi oikeutettiin kaupungin johta ja ja asian-
omaiset avus tava t kaupungin johta ja t olemaan saapuvilla tarkastuksessa. 

Ohjesääntönsä 30 §:n nojalla kaupunginhall i tus pää t t i 8 ) , e t tä k i r jaa jan 
asianomaisen esittelijän toimeksiannosta tuli allekirjoittaa lähetepäätökset 
ja esittelijän itsensä asiain valmistelua koskevat kir jelmät. 

Kaupunginhall i tuksen makset tavaksi kir joi te tut laskut tul i9) kaupungin-
sihteeri K. Reinin ja hänen ollessaan estyneenä kansliasihteeri G. Brothe-
ruksen hyväksyä. 

Konttoritarvikkeiden osto kaupunginhallitukselle. Kaupunginsihteeri K. 
Reinille ja hänen ollessaan estyneenä kansliasihteeri G. Brotherukselle annet-
tiin1 0) tehtäväksi hoitaa kaikki kaupunginhalli tuksen konttori tarvikeostot . 

Moottoriajoneuvo]en vakuuttaminen. Kaupunginsihteerille annett i in n ) 
edelleen tehtäväksi i lmoittaa rahatoimistolle sellaiset kaupunginkanslian 
autoston muutokset , jo tkaj voivat va ikut taa kaupungin moottoriajoneuvoja 
koskeviin vakuutussopimuksiin. 

Kaupunginhallitukselle osoitetut sähkösanomat, jo tka saapuivat virka-
a jan pää ty t tyä , oli vietävä kansliasihteeri G. Brotherukselle, jonka tuli viipy-
m ä t t ä puhelimitse saa t taa niiden sisällys kaupungin johta jan ja rahatoimen-
joh ta jan tietoon 12). 

Ulkomaisessa sähkösanomavaihdossa käyte t täväks i kaupunginhall i tuk-
sen lennätinosoitteeksi vahvistet t i in 13) Cityboard, Helsinki. 

Kaupunginhallituksen kansliasihteerien työjärjestys. Kaupunginhal l i tus 
määräsi14), e t tä kansliasihteeri A. Danielsonin tuli avustaa rahatoimenjoh-
t a j a a , kansliasihteeri A. Blombergin sosialijohtajaa sekä virkaatekevän kans-
liasihteerin K. Hård af Segerstadin teknillistä joh ta jaa . Kansliasihteeri G. 

^ Khs 15 p. tammik. 88 §. —2) S:nJ8 p. tammik. 26 §. —3) S:n 15 p. tammik. 
49 § ja 26 p. helmik. 313 §. — 4) S:n 26 p. kesåk 963 §. — 5 ) S:n 3 p. syysk. 1,219 §. 
—6) Khn jsto 1 p. lokak. 6,656 §. — 7) Khs 8 p. tammik. 25 §. —8) S:n 8 p. tammik. 
27 §. — 9) S:n 8 p. tammik. 32 §. — 10) S:n 8 p. tammik. 30 §. — n ) Khn jsto 13 p. 
helmik. 4,294 §. — 12) S:n 9 p. tammik. 4,006 §. — 13) S:n 9 p. tammik. 4,005 §. 
— 14) Khs 8 p. tammik. 28 §. 
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Brotherus määrät t i in hallituksen ja kansliasihteeri T. Nordberg yleis-
jaoston pöytäkir janpi tä jäks i . Kokousten jälkeen tuli herrain Brotheruksen 
j a Nordbergin hallituksen ohjeiden mukaisesti antaa sanomalehdistölle t iedot 
tehdyis tä päätöksistä, minkä ohessa jäsen Halme kuitenkin oikeutettiin edellä 
mainituin rajoi tuksin an tamaan samanlaisia uutisia Suomen sosialidemok-
raatille. 

Tiedonannot ja ilmoitukset. Kaupunginhall i tus päät t i 2), e t tä hallituksen 
ja rahatoimiston t iedonannot ja ilmoitukset Sanomalehtien ilmoitustoimiston 
välityksellä julkaistaisiin Arbetarbladetissa, Helsingin sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa, Suomen sosialidemokraatissa, Suomenmaassa ja Uudessa 
Suomessa sekä kunnallisverojen kantoa koskevat t iedonannot sitäpaitsi 
Kauppalehdessä. Tä tä päätös tä ei kui tenkaan ollut sovellettava kaupungin 
obligatiolainoja koskeviin t iedonantoihin, jo tka oli julkaistava lainaehdoissa 
määrätyl lä taval la ja lisäksi, kuten siihenkin asti, Finansbladetissa, Kauppa-
lehdessä ja Mercatorissa. 

Sanomalehtiuutisten korvaus. Sanomalehtimiestaholta tehdyn t ieduste-
lun johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) lausua, e t tä korvausta ei vaadi t tu 
sanomalehdille hallituksen käsittelemistä asioista annetuista uutisista, mikäli 
ainoastaan oli vas ta t tu tehtyihin kysymyksiin ta i esi tet ty asiakirjoja, mu t t a 
e t t ä hallitus ei katsonut voimassa olevan ohjesäännön vastaiseksi sitä, e t tä 
asianomaiset kansliasihteerit kantoivat palkkion itse laat imistaan käsitelty-
jen asiain selostuksista. 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntain yhteistyö. Kaupungin-
hallitus määräsi 4) ohjesääntönsä 20 §:n nojalla, e t tä kaupungin lautakunta in 
ennen kokoontumistaan tuli lähet tää kaupunginhallitukselle sekä sen asian-
omaisessa lautakunnassa olevalle edustajalle kappale kyseisen kokouksen 
esityslistaa sekä viimeistään toisena päivänä kokouksen jälkeen puheenjoh-
t a j a n ja sihteerin al lekirjoit tama, esityslistaan l i i t tyvä luettelo lopullisista 
päätöksistä . Sen jälkeen kun pöytäki r ja oli laadi t tu , oli siitä sitäpaitsi lähe-
t e t t ä v ä jäljennös kaupunginjohtajal le . 

Vapaapäivät. Pääsiäislauantaina, huht ikuun 4 p:nä, samoinkuin touko-
kuun 1 p:nä tuli kaikkien kaupunginhall i tuksen alaisten virastojen olla sul-
je t tu ina , mikä päätös oli asianomaisessa järjestyksessä i lmoitet tava 5); juhan-
nusaat tona, kesäkuun 23:ntena, työ kaikissa kaupungin virastoissa oli lope-
t e t t a v a klo 12, mu t t a asianomaiset päälliköt oikeutettiin pidentämään viran-
halti jain työaikaa, jos se työn laadun tak ia oli tarpeellista 6); ja jouluaat tona, 
joulukuun 24 p:nä, kaupunginkanslia, rahatoimisto ja t i lastotoimisto suljet-
tiin klo 12 7). 

Verotusvalmistelukunta o ikeute t t i in 8 ) kesäkuussa työskentelemään klo 
9:—15.15, lauantaisin ja pyhäin aat toina klo 9—13.15. 

Kaupungin virastojen työaika. Kaupunginval tuus ton vahv i s t e t t ua 9 ) 
kaupungin virastojen tehokkaan työa jan 6 1/2 tunniksi kaupunginhall i tus 
pää t t i 1 0 ) 

e t tä virastojen työa jan — ellei jonkin laitoksen osalta toisin pää te t ty — 
tu l i olla klo 9.30 —16.30, lauantaisin ja pyhäin aat toina klo 9.30 —1 5 , kesä-
kuukausina klo 9 — 14.3o; 

!) Khs 8 p. tammik. 28 §. — 2) S:n 8 p. tammik. 33 § ja 5 p. helmik. 186 §. — 
3) Khn jsto 6 p. helmik. 4,194 §. — 4) Khs 8 p. tammik. 23 §. — 5) S:n 26 p. 
maalisk. 479 § ja 30 p. huhtik. 608 §. — 6) S:n 18 p. kesäk. 947 §. — 7) Khn jsto 
21 p. jouluk. 7,732 §. —8) Khs 29 p. toukok. 805 §. —9) Ks. t ä tä kert. s. 113. — 
10) Khs 26 p. kesäk. 964 §. 
Kunnall. kert. 1931. 1 6 
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e t tä kahvi tauko sai kestää enintään puoli tun t ia klo 12:n ja klo 13:n 
välillä, ellei kaupunginhall i tus toisin pää t t äny t ; 

e t t ä l au takunna t saivat määrä tä kahvi tauon */4 tunniksi , jolloin työn 
sai lopettaa */4 tun t ia aikaisemmin" kuin edellä on mainit tu; 

e t tä kaupunginkanslian, rahatoimiston, verotusvalmistelukunnan j a 
revisionikonttorin kahvi tauon tuli kestää J/4 tunt ia ; 

e t tä t i lastotoimiston työa jan tuli olla klo 9:stä klo 12:een ja klo 13:sta 
klo 16.3o:een, lauantaisin ja pyhäin aat toina kuitenkin klo 9—12 ja klo 13—15, 
kesäkuukausina klo 9—14 yhtäjaksoisesti; 

e t tä t i lastotoimistoon oli j ä r jes te t tävä päivystys klo 12—13; 
e t tä kaupungin kassat avattaisiin yleisölle klo 10 ja suljettaisiin klo 15.30, 

lauantaisin ja pyhäin aat toina talvella vastaavast i klo 10 ja klo 14.30 sekä 
kesällä klo 10 ja klo 14; 

e t tä verotusvalmistelukunnan toimisto oli pidet tävä yleisölle avoinna 
klo 10—15.30, lauantaisin ja pyhäin aat toina talvella klo 10—14.30 ja 
kesällä klo 10—14; 

e t tä rakennuskonttor in työa jan kesäkuukausina tuli olla klo 9—16, lauan-
taisin ja pyhäin aat toina klo 9—14.30; sekä 

e t tä kesäkuukausiksi oli ka tso t tava kesä-, heinä- ja elokuu. 
Työaikaa koskevien määräysten ei t a rv innut koskea raas tuvanoikeut ta 

muiden viranhalt i jain kuin oikeuden puhtaaksiki r jo i t ta ja t tar ien osalta1) . 
Satamahalli tuksen työaika vahvistett i in 2) olemaan klo 9.30—16.15, lauan-

taisin ja pyhäin aat toina klo 9.30—44.45. Satamaliikennekonttorin työa jan 
tuli olla klo 9—12.30 ja klo 13—16, lauantaisin ja pyhäin aat toina klo 9—14.is; 
kahvi tauon ajaksi, klo 12.30—13, oli j ä r jes te t tävä päivystys. Sa tamakan-
nantakont tor in haaraosastoineen tuli työskennellä klo 9.30—16.15, lauantaisin 
ja pyhäin aat toina klo 9.30—14.15 1/4 tunnin kahvitauoin klo 12:n ja klo 
13:n välillä. 

Työnväli tystoimiston työa jan tuli j a tkua klo 8.30—-15.15, lauantaisin 
klo 8.30—13.45 V4 tunnin väliajoin klo 11.3o:n ja klo 12:n välillä, minä aikana 
toimistoa kui tenkaan ei saanut sulkea yleisöltä3). 

Oikeusaputoimisto oli ja tkuvas t i p idet tävä avoinna klo 9.30—2 sekä 
lisäksi tiistaisin ja perjantaisin klo 7—8 4 ) . 

Rai t t ius lautakunnan toimisto oli p idet tävä yleisölle avoinna klo 10—14 6). 
Kaupungin sairaalain lääkärien sekä sairaalatarkastajan vas taanot toa ja t 

määrät t i in 6) seuraaviksi: 
Arkipäivisin 

Marian sairaala: joh ta ja ja kirurgisen osaston ylilääkäri . . klo 11 —12 
sisätautiösaston ylilääkäri » 11 —12 
lastenosaston ylilääkäri » 9.30—10.30 

Kulkutaut isairaala: joh ta ja ja ylilääkäri » 10 —11 
Kivelän sairaala: mielisairaalan joh ta ja ja ylilääkäri . . . . » 12.30—13 

yleisen osaston ylilääkäri » 9.30—10.30 
Nikkilän sairaala: joh ta ja ja ylilääkäri » 9 —10 
sekä sitäpaitsi maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin » 16 —17 
Tuberkuloosisairaala: joh ta ja ja ylilääkäri » 12 —13 
Kaupungin sairaalain hallitus: sa i raala tarkasta ja » 12.bo—13.30 

!) Khs 16 p. heinäk. 1,044 §. —2) S:n 17 p. syysk. 1,292 §. —3) S:n 2 p. heinäk. 
1,006 §. —4) S:n 2 p. heinäk. 1,007 §. —5) S:n 27 p. elok. 1,198 §. —6) S:n 15 p. 
lokak. 1,474 §. 
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Nikkilän sairaalan konttorin työ- ja toimistoajan tuli kestää klo 9—13 
ja klo 15—17.80, lauantaisin klo 9—14x). 

Köyhäinhoi tolautakunnan keskuskanslian ja kaikkien sen osastojen ja 
toimistojen, avustuskansliain sekä kunnalliskodin ja työlaitoksen konttorien 
työa jan tul i kestää klo 9—16, lauantaisin ja pyhäin aat toina klo 9—14.30 1/2 
tunnin väliajoin klo I2:n ja klo 13:n välillä. Toimitus johta jan ja asiamiehen 
vas taanot toa jan tuli olla klo 10—.12, apulais johtajan klo 11—13, k a s s a - j a 
til iviraston sekä rekisteritoimiston klo 10—15, lauantaisin ja pyhäin aat toina 
klo 10—14, avustuskansliain vastaavast i klo 9—14 ja klo 9—13 sekä kunnal-
liskodin joh ta jan vas taanot toa jan klo 9—11. Köyhäinhoi to lautakunta oikeu-
tet t i in itse määräämään kodeissakävijäin ja diakonissain t y ö a j a t 2 ) . 

Suomenkielisten kansakoulujen kanslia oli kesäkuun 15 p:n ja elokuun 
15 p:n välisenä aikana pidet tävä avoinna perjantaisin klo 10—11 3). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen t a rkas ta j an ja ta loudenhoi ta jan vas-
taanot toa ika vahvistett i in4) olemaan keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10—-11. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kanslian työa jan tuli kesän aikana olla 
perjantaisin klo 11—12 5). 

Kaupunginhall i tus suostui6) lastentarhain kanslian sulkemiseen joulu-
kuun 24 p:n ja t ammikuun 7 p:n väliseksi ajaksi ehdoin, e t tä tänäkin 
aikana hoidettiin juoksevat asiat. 

Kaupunginki r jas ton työa jan tu l i 7 ) pysyä samana kuin ennen uuden 
virkasäännön vahvistamista. 

Koska kaupunginorkesterin kanslian työa jan pidentäminen ei ollut t a r -
peellista, kaupunginhall i tus vapau t t i 8 ) maini tun kanslian al is tumasta uuteen 
virkasääntöön sisältyviin virka-aikaa koskeviin määräyksiin. 

Teknillisten laitosten konttori t oli p idet tävä yleisölle avoinna klo 9.30—16, 
lauantaisin ja pyhäin aat toina klo 9.30—14.30, kesäkuukausina klo 9—149). 

Kaupunginvaltuuston uuden huoneiston vihkiäiset. Ensimmäiseen kokouk-
seen, jonka kaupunginval tuusto piti kaupungintalossa olevassa uudessa huo-
neistossaan, kaupunginhall i tus päät t i1 0) kutsua val tuuston entiset puheen-
joh ta j a t ja varapuheenjoh ta ja t rouvineen, nykyisten va l tuu te t tu jen rouvat 
sekä kaupungin korkeimmat virkamiehet rouvineen. Ennen kokousta vieraille 
järjestet täisi in tilaisuus t u tu s tua kaupungintaloon, rahatoimistoon, virasto-
taloon, uuteen raatihuoneeseen ja poliisitaloon. Kokouksen jälkeen t a r j o t -
taisiin teetä ja esitettäisiin musiikkiohjelma. 

Tontinrajain korkeusmääräykset. Maistraatt i i lmoi t t i n ) , e t tä korttelien 
n:ot 288 ja 293 tont inra ja in s ekäPoh j . Hesperiankadun tont t ien n:ot 9 ja 11 
tont inra ja in korkeusmääräykset oli vahvis te t tu maaliskuun 31 p:nä. 

Rakennuskorkeus Kauppatorin varrella. Kaupunginhall i tus pää t t i 1 2 ) 
val i t taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siitä, e t tä Uudenmaan läänin maa-
herra elokuun 21 p:nä oli vahvis tanut I kaupunginosan korttelin n:o 4 ton-
teille n:ot 3 ja 4 rakennet tavien seitsenkerroksisten rakennusten piirustuk-
set, an taa kiinteistöjohtajalle tehtäväksi neuvotella asianomaisten tont in-
omistajain kanssa korttelin n:o 31 tont in n:o 9, korttelin n:o 4 tont t ien n:ot 3 
ja 4 sekä korttelin n:o 5 tont in n:o 5 rakennuskorkeuden rajoi t tamisesta sekä 

x) Khs 16 p. heinäk. 1,046 §. — 2) S:n 16 p. heinäk. 1,052 §. — 3) Khn jsto 
26 p. t.oukok. 5,389 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 4,549 §. — 5) S:n 22 p. kesäk. 
5,678 §. — 6 ) Khs 14 p. jouluk. 1,870 §. —7) S:n 2 p. heinäk. 1,008 §. — 8) S:n 16 
p. heinäk. 1,045 §. — 9) S:n 16 p. heinäk. 1,047 §. — 10) S:n 30 p. jouluk. 1,958 §. 
— n ) S:n 16 p. huhtik. 577 ja 578 §. — 12) S:n 10 p. syysk. 1,270 §; ks. myös 
tätä kert. s. 108. 
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esit tää kaupunginvaltuustolle, e t t ä val tuusto ryhtyisi toimenpiteihin, jo t ta 
Kauppator in rakennuskorkeus saataisiin rakennusjär jes tyksen määräyksin 
rajoi tetuksi . 

Sähkövirran antamista koskeva sopimus. Kaupunginhall i tus pää t t i 1 ) , 
e t t ä kaupunginval tuuston hyväksyt täväks i al is tet tavaa toisaalta kaupungin 
sähkölaitoksen ja toisaalta osin Imat ran voimalaitoksen, osin Etelä-Suomen 
voimaosakeyhtiön välistä, sähkövirran hankkimista koskevaa sopimusluon-
nosta oli nouda te t tava t ammikuun 1 p:stä 1932, jolloin siihen asti voimassa 
olleet virranantosopimukset lakkasivat olemasta voimassa. 

Vuoden 1932 talousarvio. Kaupungin kaikille lautakunnille, hallituksille 
ja virastoille lähetett i in 2) vuoden 1932 talousarvioehdotusten laatimista kos-
keva kiertokirje, joka sisälsi pääpiirtein samat ohjeet, jo tka aikaisemminkin 
oli a n n e t t u 3 ) . Ehdotus ten antamisaika oli kuitenkin pidennet ty elokuun 
viimeisestä päivästä syyskuun 10:nteen ja kaupungin teknillisten laitosten ja 
yleisten töiden hallitukset oikeutet tu an tamaan ehdotuksensa edellinen syys-
kuun 20 ja jälkimmäinen 30 p:nä. Rakennusyr i tyksiä y. m. koskevat esityk-
set, joista kaupunginval tuuston oli t eh t ävä päätöksensä, ennenkuin kaupun-
ginhallitus voi merki tä niitä var ten määrä raha t talousarvioehdotukseensa, 
oli lähe te t tävä hallitukselle niin aikaisin kuin mahdollista ja viimeistään 
elokuun 15 p:nä. Niiden lautakunta in , joiden uudistyö- ja kor jausmäärä-
raha t sisältyivät yleisten töiden pääluokkaan, oli hyvissä ajoin ja viimeistään 
ennen kaupungin yleisten töiden hallituksen määräämää a jankohtaa lähe-
t e t t ä v ä mainitulle hallitukselle t iedot niistä korjausmäärärahoista , jo tka 
asianomaiset halusivat saada merkityiksi talousarvioon; tärkeissä tapauksissa 
voitiin esitykset lähet tää suoraan kaupunginhallitukselle viimeistään elokuun 
15 p:nä. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) , e t tä talousarvioehdotuksen ensimmäinen 
lukeminen tapahtuis i luvuit tain ja e t tä erät voi j ä t t ää avoimiksi, ellei 
niistä jostakin syystä ha lu t tu tehdä päätöstä , sekä e t tä toinen lukeminen 
tapahtuis i pääluokit tain ja e t tä tällöin ensimmäisessä lukemisessa t e h t y j ä 
päätöksiä sai muu t t aa ainoastaan jos kaikki hallituksen jäsenet olivat siitä 
yksimieliset. 

Kaupungin kassat. Raha to imenjoh ta ja ilmoitti pyytäneensä Kansallis-
o s a k e p a n k i n kamreeria G. Jermania t u tk imaan rahatoimiston kassajär j es-
telyä vertailemalla sitä pankissa nouda te t tuun jär jes te lmään ja kehoitta-
neensa hän tä laat imaan ehdotuksen toimenpiteistä, jo tka mahdollisesti havai t-
tiin tarpeellisiksi, jo t ta kassajärjestely saataisiin täysin tarkoi tuksenmukai-
seksi. Tämä toimenpide hyväksy t t i in 5 ) . 

Revisionikonttori ilmoitti kaupunginhall i tuksen asettamien kassan-
t a rkas t a j a in anomuksesta verranneensa rahatoimiston kirjoihin merki tyt 
pankkisaldot per lokakuun 1 p. asianomaisten pankkien antamiin saldotodis-
teihin i lman e t tä oli i lmaantunut aihet ta muistutuksiin. Ilmoitus merkitt i in 6) 
tiedoksi, ja samalla kaupunginhall i tus päät t i , e t tä tällainen ta rkas tus vast-
edes aina oli pan tava toimeen vuosineljännestarkastusten yhteydessä. 

Revisionikonttorin esityksestä kaupunginhall i tus p ä ä t t i 7 ) kehoit taa 
kaupungin lautakunt ia ja hallituksia huomaut t amaan asianomaisille kassan-
hoitajille, e t tä rahavaroja , varsinkin ennakko varoja, sai nostaa ainoastaan 

x) Khs 23 p. jouluk. 1,918 §. —2) S:n 15 p. toukok. 708 §. — 3) Vrt. v:n 1929 
kert. s. 261. — 4) Khs 20 p. marrask. 1,685 §. —5) Khn jsto 6 p. helmik. 
4,223 §. — 6) Khs 26 p. marrask. 1,729 §. — 7) S:n 3 p. jouluk. 1,760 §. 
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tarpeen mukaan ja ot taen huomioon kanne tu t ja kanne t t ava t tulot , ellei ollut 
olemassa erityisiä määräyksiä niiden t i l i t tämisestä, sekä e t tä yksityisiä varoja 
ei saanut säi lyt tää yhdessä kaupungin varojen kanssa, koska siitä voi aiheu-
tua sekaannusta. 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston kassaliike. Kaupunginhal l i tus päät-
ti1), e t tä kiinteistötoimiston maatalousosaston kassaliike oli j ä r jes te t tävä siten 

e t tä kiinteistötoimiston maatalousosaston hallinnossa olevilla tiloilla tul i 
kullakin olla kassansa, josta asianomaisen työn joh ta j an oli vas ta t tava ; 

e t tä Pukinmäessä olevalla maati lain keskuskonttorilla tul i olla oma kas-
sansa, josta kaupunginagronoomin apulainen vastasi; 

e t tä mainituilla kassanhoitajil la oli oikeus varain kannantaan; 
e t tä eri tilain kassojen oli lähete t tävä t i l i tyksensä keskuskassaan, missä 

oli laadi t tava kaikki kassat käsi t tävä kaupunginagronoomin hyväksy t t ävä 
yhteinen kuukausit i l i tys tarpeen vaat imine tilijaoitteluineen; 

e t tä keskuskassasta sai maksaa palkat ; 
e t tä eri maatilain rahaliikkeen tuli käydä keskuskassan kaut ta ; 
e t tä tilain käteiskassa sai nousta enintään 3,000 markkaan ja keskus-

kassa 10,000 markkaan, kuitenkin siten, e t tä nämä määrä t tilapäisesti sai 
yl i t tää palkanmaksupäivinä; 

e t tä keskuskassa sai pi tää omaa enintään 25,000 markan suuruista pank-
kitiliä; sekä 

e t tä varain ti l i tys rahatoimistoon sai t a p a h t u a kerran kuukaudessa. 
Kaupungin tulotodisteiden tarkkailu. Kaupungin hallituksille ja lauta-

kunnille lähetetyssä kiertokirjeessä kaupunginhall i tus kehoit t i2) näi tä entistä 
huolellisemmin tarkkai lemaan alaistensa kassa- ja t i l ivirastojen toimesta 
t apah tuvaa kaupungin varain kannantaa ja tällöin menettelemään siten 

1) e t tä kassa- ja tilivirastossa jokainen sellainen yleistulotodiste, joka 
ei perustu edeltäkäypään maksuunpanoon (esim. i r tol ippujärjestelmän 
mukaan) ja jossa varain luovut ta jana on viraston omaan henkilökuntaan 
kuuluva viranhalt i ja , ennen varain luovutusta asianmukaisesti ta rkas te taan , 
minkä tarkas tuksen suor i t tavat asianomaisen hallituksen, lauta- ta i johto-
kunnan määräämä viranhalt i ja ja kamreeri, joiden on todisteeseen t eh t ävä 
merkintä tarkastuksensa suorit tamisesta; 

2) e t tä ne yleistulotodisteet, joita viraston ulkopuoliset henkilöt varain-
luovutuksistaan j ä t t ävä t , viimeistään suoritusta seuraavana päivänä tarkas-
te taan edellä mainitulla tavalla; sekä 

3) e t tä jokainen kassa- ja tilivirasto sekä ti l ivirasto kohdaltaan jär jes tää 
alitilittäjiensä ja kantomiestensä tulojen kannannan mikäli mahdollista 
samalla tavalla ja siis yleensä niin, e t tä kantomiehelle annetussa tulotodis-
teessa on paitsi veloit tajan nimeä myöskin tulon oikeellisuutta t a rkas t amaan 
määrä tyn henkilön merkintä. 

Kaupungille tulevien osinkojen periminen konkurssipesistä y. m. Koska 
oli havai t tu , e t tä tulojen tarkkai lu rahatoimistossa eräissä suhteissa oli ollut 
epä tyydyt tävää , joten m. m. kaupungin varaili kaval taminen oli käyny t mah-
dolliseksi, kaupunginhall i tus revisionikonttorin ehdotuksesta päät t i 3 ) , e t tä oli 
ryhdy t t ävä p i tämään diaaria kaikista kiinteistöjen konkursseista ja pakko-
huutokaupoista , joissa kaupungilla oli e tu ja va lvot tavanaan ja joissa valvonta 
oli ollut t ammikuun 1 p:n jälkeen 1931. Samalla rahatoimiston tuli kiireelli-
sesti selvittää, miten paljon kaupungilla oli osinkoja noste t tavana ennen mai-

*) Khs 16 p. heinäk. 1,057 §. — 2) S:n 23 p. jouluk. 1,924 §. —3) S:n 17 p. 
jouluk. 1,880 §. 
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ni t tua a jankohtaa valvotuista konkurssisaatavista. Osingot oli s i t temmin 
nostet tava sikäli kuin konkurssipesäin selvitys edistyi, ja puheena olevaan 
ryhmään kuuluvat asiat, joita ei voinut pää t tää , koska saamamiehille 
anne t tava lopputili saattoi t a p a h t u a vasta tulevaisuudessa, oli merki t tävä 
vireillä olevain asiain luetteloon, jonka laatimista kaupunginkamreerin tul i 
valvoa. 

Rahatoimisto oikeutettiin aikaisempien konkurssiasiain selvittelyä var-
ten o t tamaan enintään viideksi kuukaudeksi t i lapäinen lainopillinen apu-
lainen, jonka tuli kaupunginlakimiehen valvonnan alaisena pitää kaupungin 
konkurssikirjaa; jokaisen konkurssipesästä saadun osingon ta i pakkohuuto-
kaupalla myydyn kiinteistön kauppahinnan saamisen jälkeen ilmoittaa kau-
punginkamreerille, milloin ja mi tkä määrä t kaupungilla oli nostettavissa 
asianomaisissa, diaariin merkityissä konkursseissa; sekä merkitä samaan 
diaariin rahatoimiston nos tamat määrä t . Kaupunginkamreeril le anne t tava t 
ilmoitukset oli merki t tävä valmiiksi painettuihin kaavakkeihin ja laadi t tava 
kaksin kappalein, joista toinen sen jälkeen kun rahamäärä oli nostet tu jäi 
tulotodisteeksi kassaan ja toinen palautett i in maksun t a p a h d u t t u a varustet-
t una asianmukaisella suoritusta koskevalla merkinnällä, joka oli vietävä kon-
kurssikirjaan. Jos oli vä l t t ämätön tä henkilökohtaisesti valvoa kaupungin 
etua velkojain kokouksissa, oli kaupunginhalli tuksen tai kiinteistötoimiston 
annet tava tarkasta ja l le val takir ja , joka kuitenkaan ei oikeut tanut t ä t ä vas-
t aano t t amaan maksua. Myöskään t a rkas ta j a ei saanut toimia uskot tuna-
eikä toimitusmiehenä konkursseissa, joissa kaupungilla oli saatavia valvot-
tavana . 

Edellä mainitun selvitystyön edis tyt tyä niin pitkälle, ettei erityistä apu-
laista enää ta rv i t tu , oli t eh tävä päätös tarkkai lun vastaisesta jär jestämisestä. 

Kaupungin lahjoitusrahastoja koskevat asiakirjat. Rahatoimistolle annet-
tiin tehtäväksi kiireellisesti koota ja pa ina t taa t äyden tävä osa Helsingin 
kaupungin lahjoi tusrahastoja koskevia asiakirjoja. 

Helsingin kaupungin virkamiesten yhdistys. Kaupunginhall i tus myönty i 2 ) 
Helsingin kaupungin virkamiesten yhdistyksen anomukseen, e t tä sille samoin 
kuin kaupungin hallituksille suotaisiin tilaisuus lausuntonsa antamiseen 
palkkajär jes te lyä sekä virkasääntöä ja eläkeohjesääntöä koskevista ehdotuk-
sista sekä annettaisiin t ieto mahdollisista muutosehdotuksista , joita hallitus 
aikoi esit tää kaupunginvaltuustolle. 

Ilmoitus avonaisista viroista. Kaupungin hallituksille, virastoille ja lauta-
kunnille huomautet t i in 3), e t t ä ne olivat velvolliset i lmoit tamaan kaupungin-
hallitukselle, milloin jokin niiden alainen virka joutui avoimeksi, jo t ta 
hallitus voisi tu tk ia , voitiinko virka mahdollisesti l akkaut taa ta i jä r jes tää 
uudelleen. 

Kansakoulunopettajan eroamisvelvollisuus. Suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan t iedustelun johdosta kaupunginhall i tus i lmoit t i 4) , e t tä 
kansakoulunopet tajal la yleisen lain määräysten nojalla oli oikeus'pysyä viras-
saan, kunnes oli t ä y t t ä n y t 67 vuot ta , siitä huolimatta , e t tä viranhalt i ja 
kaupungin viranhalt i jain palvelusehtosäännön mukaan oli velvollinen eroa-
maan t ä y t e t t y ä ä n 65 vuot ta . . 

Uuden virkasäännön soveltaminen. Sen johdosta e t tä ikära ja , jonka saavu-
t e t t uaan kaupungin viranhalt i ja on velvollinen eroamaan, oltuaan aikaisem-

!) Khn jsto 10 p. maalisk. 4,545 §. — 2) Khs 9 p. huhtik. 512 §. — 3) S:n 22 
p. lokak. 1,515 §. — 4) S:n 4 p. kesäk. 874 §. 
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min 65 vuot ta uudessa virkasäännössä oli vahvis te t tu 67 vuodeksi, kaupun-
ginhallitus päät t i 1 ) , ettei uuden säännön määräyksiä sovellettaisi viranhal-
t i joihin, jo tka oli oikeutet tu pysymään viroissaan 65 vuot ta t äy te t tyään , 
ellei kyseinen lupa mennyt umpeen ennen heinäkuun l p:ää, jolloin uusi 
sääntö astui voimaan; e t tä jos lupa meni umpeen heinäkuun 1 p:nä, asianomai-
nen viranhal t i ja sai pysyä virassaan, kunnes oli t ä y t t ä n y t 67 vuotta; sekä 
e t tä ennen heinäkuun 1 p:ää myönnet ty lupa virassa pysymiseen 67 vuoden 
iän jälkeen jäi voimaan. 

Kaupungin hallituksille, virastoille ja lautakunnille lähetetyssä kierto-
kirjeessä huomaute t t i in 2 ) edelleen, mitä niiden oli o te t tava huomioon uuden 
säännön as tu t tua voimaan. 

Tilapäisen työvoiman ottaminen. Tilastotoimisto ja kaupunginkamreeri 
oikeutettiin 3) edellinen kaupungin johta jan ja jälkimmäinen rahatoimenjohta-
j an suostumuksella o t tamaan palvelukseensa t i lapäistä työvoimaa, mikäli 
ei ollut kysymys henkilökunnasta, jota tarvi t t i in pitkähköksi ajaksi vakinais-
t e n töiden suori t tamista varten. Ilmoitus tällaisesta toimenpiteestä oli sit-
t emmin t eh tävä kaupunginhalli tuksen yleisjaostolle. 

Ylimääräisten eläkkeiden myöntäminen. Kaupungin kaikkien hallitusten 
ja lautakunta in noudatet tavaksi ilmoitettiin 4), e t tä ylimääräisiä eläkkeitä 
myönnett i in ainoastaan, jos haki ja oli varaton ja työkyvytön eikä voinut 
odottaa maini t tavaa avus tus ta elatusvelvollisilta omaisilta. Sitten kun oli 
selvitetty, e t tä maini tut edellytykset olivat olemassa, alistettiin eläkemäärää 
koskeva kysymys vapaast i harki t tavaksi ottaen huomioon kaikki asiaan vai-
ku t t ava t seikat. 

Eläkesäännön tulkinta. Terveydenhoitolautakunnan t iedustelun johdosta 
kaupunginhall i tus vahvis t i 5 ) sen kaupungin viranhalti jain eläkesäännön 4 §:n 
4 kohdan tulkinnan, e t tä maini t tu kohta koski myöskin lau takunnan alaisia, 
sairaiden hoidossa työskenteleviä sairaanhoi ta ja t tar ia ja mielisairaiden hoi-
t a j i a , joilla siis oli oikeus täyden eläkkeen saamiseen 53 ikä- ja 20 virka-
vuoden jälkeen. 

Vuokratiedustelu. Sosialiministeriön sosialisen tu tk imus- ja tilasto-
toimiston t iedustel tua, suostuiko kaupunki yhdessä toimiston kanssa heinä-
kuun aikana keräämään t ie toja pienasuntojen vuokrien suuruudesta, kaupun-
ginhallitus pää t t i 6 ) vastata , ettei kaupunki halunnut osallistua t iedusteluun, 
mut t a e t tä kaupungin tilastotoimisto voi valtion kustannuksella panna toimeen 
kyseisen tu tk imuksen Helsingissä. Sit temmin Suomen kir jansi tomonomista-
jain liitto ja Suomen graafillisen teollisuuden työnanta ja l i i t to huomaut t iva t 
kaupunginhallitukselle, e t tä ne pit ivät t ietojen hankkimista Helsingin vuokra-
tasosta kesäkuun aikana erit täin suotavana ja olivat halukkaat suor i t tamaan 
tu tk imuksen a iheut tamat kustannukset siinä tapauksessa, e t tä kaupunki 
suostui osallistumaan siihen. Tämän johdosta annet t i in 7) tilastotoimistolle 
tehtäväksi jär jes tää tiedustelu sekä aikanaan i lmoittaa kaupunginhall i tuk-
selle siitä a iheutuvat kustannukset . Suori tet tuaan t ä m ä n t eh tävän toimisto 
ilmoitti vuokratutkimukses ta olleen kustannuksia 6,900 markkaa , minkä 
jälkeen kaupunginhall i tus päät t i 8 ) ainoastaan kehoit taa edellä main i t tu ja 
yh tymiä maksamaan t ämän rahamäärän kaupunginkassaan. 

x) Khs 29 p. toukok. 806 §. — 2) S:n 4 p. kesäk. 863 §. — 3) Khn jsto 20 p. 
tammik. 4,111 §. — 4) Khs 11 p. kesäk. 903 §. — 5) S:n 18 p. kesäk. 941 §. — 
6) S:n 15 p.töukok. 734 §. — 7) S:n 4 p. kesäk. 875. §. —8) Khn jsto 23 p.heinäk. 
5,813 §. 
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Kunnallisen keskusarkiston perustaminen. Tilastotoimiston lähete t tyä 
vaadi tun selvityksen keskusarkiston aikaansaamista koskevasta kysymyksestä 
kaupunginhall i tus p ä ä t t i e t t e i täl laista arkistoa toistaiseksi perustettaisi , 
m u t t a e t tä ent. Stockmannin talosta varattaisi in t i laa vastaiselle arkistolle, 
jossa säilytettäisiin vanhoja asiakirjoja, sekä e t tä mikäli mahdollista jo ny t 
erinäisiä huoneita sisustettaisiin arkistotarkoituksia silmälläpitäen. 

Naiset kaupungin töissä. Sen jälkeen kun eräiltä kaupungin halli tuksilta 
ja lautakunni l ta oli t iedustel tu, voitaisiinko kaikki naispuolinen työvoima 
lukuun o t t ama t t a kaupungin maatiloilla t a rv i t tavaa , ot taa palvelukseen työn-
välitystoimiston välityksellä, jonka tällöin tuli ot taa huomioon, e t tä työ tä 
ensi sijassa annetti in leskille ja naisille, joilla joko ei ollut huol ta jaa tai joiden 
huol ta ja t olivat työt töminä , sekä olisiko kaupungin vakinaisten töiden mies-
puolinenkin työvoima ote t tava työhön ainoastaan edellä maini tun toimiston 
välityksellä, useimmat niistä olivat vastustaneet ehdotet tua järjestelyä, ja 
kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) senvuoksi ainoastaan lausua asianomaisille oh-
jeeksi, e t tä otettaessa naisia kaupungin töihin etusija oli annet tava työnha-
kijoille, joiden toimeentulo oli heidän oman ansionsa varassa. 

Kaupungin kaikkia virastoja ja laitoksia kehoitet t i in3) konttoriapulais-
toimia täy t täessään ja t i lapäistä työvoimaa ottaessaan yh tä ansioituneista 
hakijoista an tamaan etusija sellaisille henkilöille, joiden toimeentulo oli 
heidän oman työansionsa varassa. 

Työttömien henkilöiden korttiluettelo ja heidän kotivalvontansa. Työn-
välitystoimiston johtokunnalle annet t i in 4 ) tehtäväksi kiireisesti laatia ehdotus 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vaat imusten mukaisen kortiston 
laatimisesta työ t tömis tä henkilöistä sekä antaa lausuntonsa tällaisen luette-
lon hyödystä ja tarpeellisuudesta. Edelleen johtokuntaa kehoitet t i in5) lausu-
maan mielipiteensä kysymyksestä, oliko tarpeellista ot taa toimiston palveluk-
seen kodeissakävijöitä o t tamaan selvää työt tömien kotioloista y.m. 

Joh tokunnan sen jälkeen annet tua vaadi tu t lausunnot kaupunginhalli-
tus pää t t i 6 ) kehoit taa sitä v i ipymät tä ryh tymään toimenpiteihin maini tun 
työt tömyyskor t is ton laatimiseksi. Luettelon hoitoon kuluvaksi vuodeksi 
osoitettiin 18,000 markkaa kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta . 

Työttömien kotiolojen tutkimisen hyödyll isyyttä johtokunta oli suuresti 
epäillyt, mu t t a ei kui tenkaan ollut ase t tunut vas tus tamaan tällaisen koti-
valvonnan jär jes tämis tä koetteeksi. Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) senvuoksi 
oikeuttaa työnväli tystoimiston johtokunnan huht ikuun 15p:n ja elokuun 31 
p:n väliseksi ajaksi o t tamaan palvelukseensa kaksi t i lapäistä kodeissäkävijää, 
joiden palkat , 1,700 markkaa kuukaudel ta , maksettaisiin toimiston tilapäisen 
työvoiman määrärahas ta . 

Työnvälitystoimiston haaraosasto. Työnväl i tystoimisto oikeutet t i in 8 ) 
joulukuun, 1 p:nä avaamaan haaraosasto Vallilassa. 

Naisten työtuvan väliaikainen johtosääntö. Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 9 ) , 
e t tä seuraavaa raha to imenjohta jan laat imaa naisten työ tuvan johtosääntöä 
t)li nouda te t t ava toistaiseksi ja kunnes se saavute tun kokemuksen nojalla 
voitiin esit tää kaupunginvaltuuston, hyväksyt täväksi : 

1 §. Helsingin kaupungin naisten työ tuvan ja ti lapäisten ammat t ikurs -
sien johto ja valvonta uskotaan naisten työtupien johtokunnalle. 

x) Khs 22 p. tammik. 111 §. — 2) S:n 17 p. syysk. 1,289 §. — 3) S:n 24 
p. syysk. 1,333 §. —4) S:n 22 p. tammik. 122 §. —5) S:n 22 p. tammik. 123 §. — 
6) S:n 26 p. helmik. 318 §. — 7) S:n 9 p. huhtik. 514 §. — 8) S:n 3 p. jouluk. 
1,767 §; ks. myös tätä kert. s. 220. — 9 ) Khs 15 p. toukok. 705 §. 
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Johtokunta on välittömästi kaupunginhallituksen alainen ja siihen 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, jotka kaupun-
ginvaltuusto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. 

2 §. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan esty-
neenä varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin harkitaan tarpeelliseksi 
tai vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Jos sekä puheenjohtaja et tä vara-
puheenjohtaja ovat estyneet kokoukseen saapumasta, valitaan tilapäinen 
puheenjohtaja. 

J o h t o k u n t a a n päätösvaltainen vähintään kolmen jäsenen ollessa saapu-
villa, jos nämä ovat päätöksestä yksimieliset. Äänestyksessä tulee päätök-
seksi enemmistön mielipide, ja äänten mennessä tasan on puheenjohtajan 
ääni ratkaiseva. 

3 §. Johtokunnan kokouksissa tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava 
läsnäolevat jäsenet, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset, viimeksi maini-
t u t lyhyin perusteluin, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi. Jos päätös 
tehdään äänestämällä, on jäsenellä oikeus saada eriävä mielipiteensä pöytä-
kirjaan merkityksi. 

Johtokunnan pöytäkir jat ja johtokunnan päätöksistä aiheutuvat kir-
jelmät allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

4 §. Asiat esittelee johtokunnalle toimitusjohtaja, jolla on oikeus ottaa 
osaa asiain käsittelyyn, mut ta ei päätösten tekoon. 

5 §. Johtokunnan tulee 
1) seurata tarkasti työmarkkinoita ja työttömyyden sattuessa jär jestää 

työtuvassa tai ammattikursseilla taikka muulla kaupunginhallituksen hyväk-
symällä tavalla työtä kaupungin kirjoissa oleville, työnpuutet ta kärsiville nais-
puolisille työntekijöille; 

2) antaa lausuntoja kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 
naisten työt tömyyt tä koskevista asioista ja tehdä ehdotuksia ja suunnitelmia 
naistyöttömyyden torjumista tai helpottamista tarkoittavista toimenpiteistä; 

3) ottaa ja erottaa tarvi t tavat toimihenkilöt sekä kaupunginhallituksen 
ohjeiden mukaan määrätä heidän palkkansa, lukuunot tamat ta toimitusjoh-
ta jaa , jonka ottaminen ja erottaminen sekä palkan määrääminen on kaupun-
ginhallituksen asia; 

4) laatia vuosittain talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten ja 
ennen maaliskuun loppua antaa kaupunginhallitukselle kertomus edellisen 
vuoden toiminnasta; 

5) valvoa Helsingin kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 
määräysten noudattamista toiminta-alallaan; 

6) antaa ja vahvistaa johtosääntöjä alaisilleen laitoksille ja palveluk-
sessaan oleville henkilöille; 

7) määrätä vuodeksi kerrallaan ne henkilöt, jotka kaksi yhdessä sinä 
vuonna ovat oikeutetut allekirjoittamaan tarvi t tavat shekit ja valtakirjat; 

6 §. Johtokunnan toimiston henkilökuntaan kuuluu toimitusjohtaja, 
kirjanpitäjä, kassanhoitaja ja tarvi t tava määrä toimistoapulaisia. 

7 §. Toimistonjohtajan, joka on lähinnä johtokunnan alainen, tehtä-
vänä on: 

1) seurata tarkasti työmarkkinoita ja työttömyysti lannetta sekä tarpeen 
tullen tehdä sen johdosta johtokunnalle esityksiä; 

2) johtaa ja valvoa toimiston, työtuvan sekä tilapäisten ammattikurssien 
toimintaa johtokunnan tekemien päätösten ja antamien ohjeiden mukaan; 

3) pitää huolta siitä, et tä työtuvan ja toimiston hallussa olevaa kaupun-
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gin omaisuutta hoidetaan hyvin ja rahavaroja käsitellään säästeliäästi sekä 
kaupungin edun mukaisesti; 

4) hankkia työtuvassa suoritettavat työt ja esittää johtokunnan tai 
sen valtuuttaman jäsenen hyväksyttäväksi sellaiset hankinnat ja muut sitou-
mukset, joiden arvo ylittää johtokunnan toimitusjohtajan päätösvallalle 
määräämän rajan; 

5) yhdessä työtuvan johtajattaren kanssa laskea hankintojen hinnat 
sekä toimittaa tarveaineostot johtokunnan määräämissä rajoissa; 

6) seurata tarkasti työtuvan teollista toimintaa, jotta se muodostuisi 
kaupunkia mahdollisimman vähän rasittavaksi, sekä valvoa, että suoritetta-
vaksi otetut hankinnat valmistuvat sovittuun aikaan mennessä; 

7) toimia asioiden esittelijänä ja sihteerinä johtokunnan kokouksissa 
sekä laatia luonnos johtokunnalle talousarvioksi ja vuosikertomukseksi; sekä 

8) toimittaa ainakin kerran kuukaudessa kassan tarkastus. 
8 §. Kirjanpitäjän, joka on lähinnä toimitusjohtajan alainen, tehtä-

vänä on: 
1) huolellisesti hoitaa työtuvan kirjanpitoa niiden ohjeiden ja määräys-

ten mukaan, joita johtokunta, toimitusjohtaja ja kaupungin tarkastusviran-
omaiset tässä suhteessa antavat; sekä 

2) huolehtia siitä, että kirjanpäätös valmistuu määrättynä aikana. 
9 §. Kassanhoitajan, joka on lähinnä toimitusjohtajan alainen, tehtä-

vänä on laskuttaa ja kantaa työtuvalle tulevat saatavat sekä maksaa erään-
tyneet palkka- ja tarveaine- y.m. laskut sen jälkeen kun toimitusjohtaja on 
ne maksettavaksi hyväksynyt. 

10 §. Toimistoapulaisten, jotka ovat lähinnä toimitusjohtajan alaiset, 
tulee suorittaa tämän heille määräämät tehtävät. 

11 §. Työtuvan toimihenkilöihin kuuluu johtajatar sekä tarpeellinen 
määrä opettajattaria ja muuta henkilökuntaa. 

12 §. Johtajattaren, joka on lähinnä toimitusjohtajan alainen, tehtä-
vänä on: 

1) yhdessä toimitusjohtajan kanssa laskea tarjottavien hankintojen 
hinnat sekä tehdä toimitusjohtajalle esityksiä tarvittavista tarveaineista; 

2) pitää huolta siitä, että varastossa olevat tarveaineet ovat hyvin 
säilytetyt ja että varastosta on tarkka ja eritelty varastoluettelo; 

3) huolehtia siitä, että työt tulevat aikanaan ja kunnollisesti suorite-
tuiksi; 

4) määrätä opettajattarille ja muulle henkilökunnalle heidän työnsä ja 
valvoa, että kukin suorittaa tehtävänsä tunnollisesti; sekä 

5) valvoa, että työtuvassa on hyvä järjestys ja että työläiset noudatta-
vat niitä ohjeita ja määräyksiä, joita opettajattaret heille antavat, ja mitä 
asianomaisesti valmistetut työ- ja järjestyssäännöt Edellyttävät. 

Mjölbollstadin parantola. Rahatoimikamarin joulukuun 16 p:nä 1930 
tekemää päätöstä muuttaen kaupunginhallitus päät t i 1) uskoa kaupungin 
käytettäväksi Mjölbollstadin parantolasta luovutettujen sairassijain ylival-
vonnan terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi. 

Köyhäinhoidon työtuvat. Kaupunginhallituksen toimeksiannosta köy-
häinhoitolautakunta lähetti ehdotuksen työtuvan perustamisesta Suvilahden 
kasarmiin. Tämän ehdotuksen mukaan järjestettäisiin tässä työtuvassa, joka 
käsittäisi kolme suurta ja kaksi pienempää työsalia, työtä 220 naiselle ja 30 

Khs 26<p. helmik. 348 §. 
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miehelle, edellisille kuutena tun t ina päivässä ja 3 markan tuntipalkoin, jälkim-
mäisille kahdeksana tun t ina päivässä ja 15 markan päiväpalkoin, mihin sisäl-
ty i ruoka, joka arvioitiin 7 markaksi päivältä. Työtuvan to iminta jatkuisi 
kesäkuun 24 p:ään ja olisi sen jälkeen keskeytyneenä syyskuun 1 p:ään, jolloin 
se uudelleen aloitettaisiin. 

Kaupunginhal l i tus va l tuut t i köyhäinhoi tolautakunnan avaamaan 
uuden työ tuvan maaliskuun 1 p:nä. Kaupunginval tuustol ta päätet t i in anoa 
määrärahaa uu t t a yri tystä , varten 2). 

Lastenhoidon neuvonta. Elokuun 17 p:nä sisäasiainministeriö oli myön-
t y n y t 3 ) anomukseen, e t tä neuvonta-asemalle luovutettaisiin maksu t ta huo-
neisto Tehtaankadun lastensairaalasta syyskuun 1 pistä lukien edellyttäen, 
ettei sen to iminta häir innyt sairaalan työ tä , ja muuten an tanu t lääkintö-
hallituksen tehtäväksi määrä tä luovutuksen ehdot. Lääkintöhall i tuksen sen 
jälkeen kehoitet tua kaupunginhall i tusta vali tsemaan edustajansa yhdessä 
lääkintöhalli tuksen edustajain, professori A. Ylpön ja sai raanhoi ta ja tar-
opetuksen t a rkas t a j an V. Snellmanin kanssa aseman jär jes tämis tä koskevaa 
ehdotusta laat imaan, kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) kehoit taa lastensuojelulau-
t a k u n t a a valitsemaan kyseiset henkilöt. 

Harjoittelijain ottaminen Sofianlehdon pientenlastenkotiin. Kaupungin-
hallitus suostui4) siihen, e t tä kuusi lääkintöhallituksen nuorille koulutetuille 
sairaanhoitajat tari l le jär jestämien täydennyskurssien oppilasta sai harjoi-
tel la Sofianlehdon pientenlastenkodissa 8 1/2 kuukauden aikana ja t änä aikana 
saada kodissa ilmaisen ruoan. Heidän ruokamenonsa oli suori tet tava kodin 
ruokamäärärahasta . 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle huomautet t i in 5), e t tä sen 
oli i lmoitet tava kaupunginhallitukselle joka kerta tehdessään päätöksiä, 
j o tka koskivat kansakouluhuoneistojen luovut tamista lukukausien aikana 
muihin kuin koulujen omiin tarkoituksiin, paitsi milloin oli kysymys aivan 
tilapäisestä huoneistojen käytöstä , sekä kulloinkin saa te t tava ikäkorotusten 
myöntämis tä koskevat päätöksensä kouluhallituksen tietoon. Edelleen johto-
kunnan tuli merki tä kaupunginhallitukselle sivuvirkain pi tämistä koskevista 
päätöksis tä an tamaansa luetteloon toimen laatu ja laajuus. 

Kansakoulujen jatko-opetus. Kouluhalli tus i lmoit t i 6) , e t tä se ot taen huo-
mioon vallitsevan taloudellisen ahdinkotilan oli harkinnut kohtuulliseksi 
vapau t t aa kaupungit oppivelvollisuuslaissa edellytet tyjen täydellisten jatko-
luokkien ylläpitämisestä lukuvuodesta 1931—32 lähtien ehdoin, e t tä ne jär-
jestivät ja tko-opetusta iltaluokilla 36 viikkona vähintään 10 tun t ina viikossa 
ja e t tä opetustunnit eivät olleet klo 20:n jälkeen. 

Voimistelun järjestäminen valmistavan tyttöjen ammattikoulun oppilaille. 
Ammattiopetuslai tosten johtokunnan tiedustelun johdosta kaupunginhalli-
tus pää t t i 7 ) i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään muis tu t tamis ta sitä vastaan, e t tä 
valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ompeluosaston oppilaille jär jestet t i in 
voimistelua puoli tun t ia kahdesti viikossa. 

Päiväkodin laajentaminen. Lastentarhain johtokunta oikeutet t i in 8 ) 
väliaikaisesti syyslukukauden loppuun asti l aa jen tamaan Päiväkodin koulu-
kotia perustamalla siihen lisää sijoja 20 lapselle sekä käy t t ämään tähän tar -
koitukseen eräiden talousarviomäärärahain säästöt. 

x) Khs 26 p. helmik. 327 §. —2) Ks. tätä kert. s. 121. —- 3) Khs 17 p. syysk. 
1,316 §; ks. myös tätä kert. s. 121. — 4) Khs 11 p. kesäk. 925 §. — 5) S:n 24 p. 
syysk. 1,322 §. — 6) Khn jsto 6 p. toukok. 5,199 §; vrt. tätä kert. s. 186. —7) Khs 
16 p. huhtik. 586 §. —8) S:n 22 p. lokak. ^543 §. 
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Puhtaanapitolaitoksen hoitoa vastaan tehdyt muistutukset. Puhtaanapi to-
hallituksen jäsenten C. G. Herlitzin ja A. G. Nymanin esi tet tyä eräitä muis-
tu tuks ia puhtaanapitolai toksen hoitoa vastaan kaupunginhall i tus oli toimi-
t u t t a n u t perinpohjaisen tu tk imuksen, jolloin oli i lmennyt, ettei tavarain vas-
t aano t to puhtaanapitolaitoksessa ollut täysin tarkoi tuksenmukainen sekä 
e t tä varastoon joissakin tapauksissa oli ostet tu tavaroi ta enemmän kuin tosi-
ta rve vaati , ilmeisesti siitä syystä, e t tä ta lousarviomäärärahoja oli käyt tä-
mä t t ä , mi tä menettelyä ei ollut hyväksy t tävä . Koska puhtaanapitohal l i tus 
tuli valvomaan, et te ivät edellä maini tu t epäkohdat saaneet ja tkua , kaupun-
ginhallitus ei ka t sonu t 1 ) tarpeelliseksi ryh tyä mihinkään toimenpiteisiin. 
Samalla kaupunginhall i tus lausui, e t tä laitoksen varastosta oli myy ty halkoja 
enemmän kuin oli sopivaa, sekä e t tä oli voimassa olevien määräysten kiertä-
mistä, e t tä laitoksen kamreeri sivutoimena eri palkkiosta oli hoi tanut eräi-
den työpalkkain ta rkas tus ta . 

Kaupungintalon järjestyssäännöt. Ki inteis töjohtajan ehdotuksesta kau-
punginhallitus pää t t i 2 ) , e t tä kaupungintaloa oli vart ioi tava vuorokausi 
umpeensa siten, e t tä ovenvart i jan työaika kesti klo 8—16 klo 12:sta klo 
12.3o:een kestävin aamiaisväliajoin; toinen työvuoro oli klo 16—24 ja kolmas 
klo 24—8. Asianomaisille virastoille oli i lmoitet tava, e t tä kaupungintalossa 
olevat virastohuoneistot olivat avoinna klo 9—23 ja e t tä kaikkien huoneisto-
jen ehdot tomast i tul i olla tyh j inä viimeksi main i t tuna a jankohtana sekä e t te i 
ketään pääs te t ty sisään klo 2 t :n jälkeen, jolloin ulko-ovi suljettiin. Pääoven 
avaimet annettaisiin ainoastaan kaupunginjohtaj i l le , ja jos jonkun viranhal-
t i j an oli pakko klo 21:n jälkeen pääs tä kaupungintaloon tai työskennellä 
siellä klo 23:n jälkeen, oli t ähän hanki t tava kaupungin joh ta jan lupa ja siitä 
t eh tävä merkintä var tavasten laadi t tavaan päiväkir jaan. 

Kysymys keskuskeittolan hallinnon järjestelystä j ä t e t t i in 3 ) avoimeksi, -
kunnes kysymys teuras tamon hallituksen asettamisesta oli ra tkais tu . 

Matkakertomuksia antoivat herra A. Forsblom 4 ) , l as ten ta rhanjohta ja ta r 
T. Särki järvi 5 ) , Ry t ty l än koulukodin opet ta ja ta r L. Kivekäs 6 ) , kansakoulun-
ope t ta ja ta r M. Laurikainen 7), herra E. Törrönen 8), Nikkilän sairaalan ali-
hoi ta ja tar A. Troupp 9) , insinööri R. E. Brummer 1 0 ) , ruotsinkielisten kansa-
koulujen luokkaopet ta ja tar T. Höijer n ) , herra T. V. Söderström1 2) , filoso-
fianmaisteri N. Cleve13) kertomuksen Vanhankaupungin muinaistieteellisistä 
kaivauksista, avus tava kaupunginpuutarhur i L. Saarela1 4) , arkkiteht i E. 
Vaskinen1 5) , arkkitehti V. Tuukkanen 1 6 ) , rakennusmestar i K. Salonen 17), 
kaupunginmuseon intendent t i A. W. Rancken 18), ruotsinkielisten kansakou-
lujen ope t ta ja ta r R. Tallqvist1 9) , koululääkäri A. Ruotsalainen2 0) , talonisän-
nöitsijä S. Puranen2 1) , kansakoulunopet ta ja A. Tynell2 2), sähkölaitoksen insi-
nööri J . Lustig23), kaasulaitoksen insinööri R. J . Succo 24), tuberkuloosisairaa-
lan alilääkäri E. Segerstråle25), ruiskumestari O. Johansson kaupungin-

x) Khs 19 p.marrask. 1,674 §. —2) S:n 9 p.huhtik. 531 §. —3) S:n 17 p. jouluk. 
1,885 §. —4) Khn jsto 23 p. helmik. 4,332 §. —5) S:n 10 p. huhtik. 4,781 §. —6) S:n 
10 p.huhtik. 4,782 §. —7) S:n 10 p. huhtik. 4,783 §. —8) S:n 10 p.huhtik. 4,784 
§. — 9) S:n 10 p. huhtik. 4,785 §. — 10) S:n 22 p. huhtik. 4,933 §. — u ) S:n 22 p.-
huhtik. 4,934 §. — 12) S:n 22 p. huhtik. 4,935 §. — 13) S:n 22 p. huhtik. 4,936 §. 
—14) S:n 22 p. huhtik. 4,936 a §. —15) S:n 22 p. huhtik. 4,937 §. —16) S:n 22 p. 
huhtik. 4,938 §. — 17) S:n 22 p. huhtik. 4,939 §. —18) Khs 22 p. toukok. 772 §. — 
19) S:n 22 p. toukok. 784 §. —20) S:n 29 p. toukok. 823 §. —21) S:n 4 p. kesäk. 
867 §. —22) S:n 10 p. syysk. 1,281 §. —23) S:n 17 p. syysk. 1,315 § ja 24 p. syysk. 
1,352 §. —24) S:n 1 p. lokak. 1,398 § ja 8 p. lokak. 1,435 §. —25) S:n 1 p. lokak. 
1,403 §. — 26) S:n 15 p. lokak. 1,469 §. 
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eläinlääkäri W. Ehrs t röm insinööri G. A. Wentzel 2 ) , herra A.. Nordberg 3), 
herra S. A. Perret 4) ja ope t ta ja ta r A. Borg 5). 

Kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) , ettei kaupungin st ipendinsaajain opinto-
matkois taan antamia selontekoja enää lähetettäisi k ier tämään hallituksen 
jäsenten kesken, vaan e t tä ne, sen jälkeen kun ne oli esitelty, lähetéttäisiin 
t i lastotoimistoon säilytettäviksi . 

Kaupunginhallitus. Raha to imenjoh ta ja V. Ruplille myönnet t i in 7 ) sai-
rauden takia v i rkavapaut ta kuukaudeksi maaliskuun 16 p:stä lukien täysin 
palkkaeduin ja hänet oikeutettiin saamaan kahden viikon loma huht ikuun 
16 p:stä lukien. 

Ki inte is töjohtaja E. von Frenckellille myönnet t i in 8 ) v i rkavapau t ta tou-
kokuun 20 p:stä kesäkuun 8 p:ään, jolloin hän kaupungin edus ta jana tuli käy-
mään Berliinin kansainvälisessä asemakaava- ja asuntokongressissa. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) kaupunginvaltuustol le puoltaa sosialijoh-
t a j a R. Itkosen virkaeroanomusta1 0) ja samalla määrä tä , e t tä herra Itkosen 
huht ikuun palkka oli makset tava ainoastaan seitsemältä päivältä. Teknilli-
nen joh ta ja E. Moring määrät t i in 9 ) toistaiseksi, kunnes raha to imenjohta ja V. 
Hupli oli palannut u lkomaanmatkal taan , hoi tamaan sosialijohtaj an virkaan 
l i i t tyvät t eh tävä t . 

Kaupunginjohta ja l le ja teknilliselle johtajal le myönnet t i in 1 1 ) kesäloma 
heinäkuuksi, kiinteistöjohtajalle elokuuksi ja rahatoimenjohtaja l le elokuun 
3 p:stä 20:nteen. 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Arkkitehti K. Hård af Segerstad mää-
rättiin1 2) toistaiseksi hoi tamaan avointa 17 palkkaluokkaan kuuluvaa kanslia-
sihteerintointa 5,257 markan kuukausipalkasta , mikä määrä hänelle myönnet-
t y y n eläkkeeseen l isät tynä vastasi sitä palkkaa, joka hänellä oli ollut hänen 
erotessaan kaupungin virasta. 

Kansliasihteeri G. Brotherus määrä t t i in 1 3 ) vuoden loppuun asti toimi-
maan kaupunginsihteeri K. Reinin sijaisena t ä m ä n ollessa estyneenä virkaansa 
hoi tamasta . 

14 palkkaluokkaan kuuluvaan kansliasihteerin virkaan vali t t i in1 4) 17 
haki jas ta hovioikeudenauskultant t i T. Nordberg. 

17 palkkaluokkaan kuuluvaan kansliasihteerin virkaan valittiin 15) filo-
sofianmaisteri G. Brotherus, jonka tuli ryh tyä t ähän virkaan t ammikuun 
1 p:nä 1932. Virkaa oli hakenut 24 henkilöä. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 1 6 ) o t taa neiti E. Olsonin v. t . kanslistiksi kol-
meksi kuukaudeksi t ammikuun 26 pistä lukien 1,700 markan kuukausipal-
koin. Sit temmin neiti Olsoni vali t t i in1 7) vakinaiseksi 4 palkkaluokkaan kuu-
luvaksi kanslistiksi toukokuun 1 p:stä lukien. 

Kaupungin painatustöiden valvojalle päätet t i in 18) o t taa ylimääräinen 
apulainen. Tämän toimen oltua jul is tet tuna haet tavaksi hakijain saadessa 
i lmoittaa palkkavaat imuksensa sitä oli hakeijÉé 122 henkilöä, joista kaupun-
ginhallitus valitsi1 9) apulaiseksi latoja V. Stenmanin; valitun tuli astua vir-

J) Khs 15 p. lokak. 1,477 § ja 22 p. lokak. 1,546 §. —2) S:n 22 p. lokak. 1,541 § 
ja 29 p. lokak. 1,570 §. — 3) S:n 19.p. marrask. 1,683 §. — 4) S:n 23 p. jouluk. 
1,943 §. — 5) S:n 23 p. jouluk: 1,944 §. — 6) S:n 29 p. toukok. 793 §. —7) S:n 5 p. 
maalisk. 374 §. — 8) S:n 15 p. toukok. 702 §. —9) S:n 9 p.huhtik.518 §. —10) Ks. 
tätä kert. 123. — n ) Khs 15 p. toukok. 703 §. —12) S:n 8 p. tammik. 29 §. —13) 
S:n 23 p. heinäk. 1,087 §. —14) S:n 12 p. helmik. 227 §. —15) S:n 23 p. jouluk. 
1,920 §. —16) Khn jsto 6 p. helmik. 4,196 §. —17) Khs 26 p. maalisk. 494 §. — 
18) Khn jsto 6 p. helmik. 4,193 §. —19) S:n 27 p. helmik. 4,428 §. 
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kaansa maaliskuun 16 p:nä ja toistaiseksi saada 2,500 markan kuukausipalkka 
tilapäisen työvoiman määrärahas ta . 

Ylimääräiseksi apulaiseksi, jonka tul i avus taa kaupunginlakimiestä juok-
sevain asiain hoidossa, otettiin *) ent. senaattori A. A. Liuksiala, jonka palkka, 
3,000 markkaa kuukaudel ta , oli suori tet tava tilapäisen työvoiman mää rä -
rahasta . Lokakuun i pistä lukien myönnett i in2) vas taava rahamäärä kaupun-
ginlakimiehen käyte t täväks i ti lapäisestä avusta laskun mukaan suor i te t ta-
viin palkkioihin. 

Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 3 ) ot taa hovioikeudenauskultantt i E. Mante-
reen tilapäiseksi kansliasihteeriksi t ammikuun 26 p:stä lukien toistaiseksi 
3,000 markan kuukausipalkasta, joka suoritettaisiin talousarvioon t i lapäistä 
työvoimaa varten merki tys tä määrärahas ta . Heinäkuun 1 p:stä lukien palkka 
korotet t i in 4) 4,000 markkaan. 

Herra J . E. Andersin määrät t i in 5) maaliskuun 16 p:stä vuoden 1932 
t ammikuun loppuun laat imaan ja hoi tamaan kaupunginhall i tuksen luetteloa 
kaupungin viranhalti joista; hänen palkkansa, jonka heinäkuun 1 p:ään tul i 
olla 2,000 markkaa, sen jälkeen t ammikuun 1 p:ään 2,200 markkaa ja siitä 
lähtien 2,100 markkaa kuukaudel ta , oli suori tet tava kaupunginhall i tuksen 
tilapäisen työvoiman määrärahas ta . Herra Andersin oikeutettiin elo- ta i 
syyskuussa saamaan kolmen viikon kesäloma. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) , e t tä kaupunginkansliaan otettaisiin pika-
k i r jo i t ta ja ta r tilapäisen työvoiman määrärahas ta suori tet tavin 1,700 markan 
kuukausipalkoin. Ylimääräisenä kanslistina edellä mainituin palkkaeduin 
toimi si t temmin neiti A. Ruuh inen 7 ) kaksi viikkoa maaliskuun 16 pistä 
lukien sekä neiti B. Lindfors 8) huht ikuun 16 pistä lukien toistaiseksi. 

Rouva A. Teppo otettiin 9) avus tamaan talousarvioehdotuksen laatimi-
sessa syyskuun 1 pistä enintään vuoden loppuun 2,500 markan kuukausi-
palkoin, joka oli suori tet tava kaupunginkanslian tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta . 

Virkavapaut ta sairauden takia täysin palkkaeduin myönnett i in ylimää-
räiselle kansliasihteerille K. Hård af Segerstadille10) kuukaudeksi heinäkuun 
27 pistä lukien; kanslisti S. Holmströmille n ) kuukaudeksi maaliskuun 2 pistä 
lukien; kanslisti A. Beckerille12) maaliskuun 26 pistä huht ikuun 16inteen sekä 
ylimääräiselle apulaiselle S. Lindbergille13) kuukaudeksi toukokuun 15 pistä 
lukien. 

Kanslistien S. Holmströmin ja A. Beckerin sijaiseksi maaliskuun 21 pin 
ja huht ikuun 16 pin väliseksi ajaksi määrät t i in 14) neiti B.' Lindfors. 

Puhel imenhoitaja I. Vikstedtille myönnet t i in 1 5 ) kuukauden kesäloma 
heinäkuun 2 pistä lukien, sijaisena rouva H. Solin, jonka tuli saada 1,100 mar-
kan viransijaisuuspalkkio puhelinkeskuksen määrärahas ta . 

Siivoojatar S. Saleniukselle myönnett i in 1 6) kolmen viikon kesäloma hei-
näkuun 13 pistä lukien, s i i v o o Ä a r V. Vesterbergille kahden viikon kesäloma 
heinäkuun 1 pistä lukien seka l i ahv inke i t t ä j ä t ä r A. Willgrenille kymmenen 

x) Khnjsto 6 p. helmik. 4,192 § ja 7 p. helmik. 4,226 §. —2) Sin 8 p. lokak. 
6,787 §. —3) Sin 6 p. helmik. 4,195 §. —4) S:n 30 p. toukok. 5,421 §. — 5) Sin 10 p. 
maalisk. 4,525 §, 30 p. toukok. 5,403 §, 26 p. kesäk. 5,681 § ja 17 p. jouluk. 7,688 
§. —6) Sin 17 p. helmik. 4,297 §. —7) Sin 13 p. maalisk. 4,552 § ja 21 p. maalisk. 
4,652 §. — 8) Sin 20 p. huhtik. 4,930 §. — 9) Sin 3 p. syysk. 6,163 §. —10) Sin 3 
p. syysk. 6,171 §. — n ) Khs 5 p. maalisk. 376 §. — 12) Sin 19 p. maalisk. 443 §. 
— 13) Khn jsto 30 p. kesäk. 5,743 §. —14) Sin 21 p. maalisk. 4,653 §. — 15) 
Sin 30 p. kesäk. 5,749 § ja 13 p. elok. 5,897 §. — 16) Sin 30 p. kesäk. 5,734 § ja 
9 p. kesäk. 5,458 §. 
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päivän kesäloma, kaikille täysin palkkaeduin. Siivoojattarien sijaiset A. 
Palmroos ja E. Hjä rpe saivat 150 markan palkkion viikolta ja kahvinkei t tä-
jä t tä ren sijainen A. Hirvikoski 120 markkaa koko ajal ta . 

Rahatoimiston viranhaltijatr Kaupunginhall i tus määräsi1), e t tä kaupun-
ginkamreerin ollessa estyneenä kirjanpito-osaston päällikön E. Jernströmin 
tuli hoitaa hänen tehtävänsä . 

Niinikään val tuutet t i in 2) herra Jerns t röm kaupunginkamreerin toimeksi-
annosta al lekirjoit tamaan maksumääräykset kaikkiin asianmukaisessa jär-
jestyksessä hyväksyt tyihin laskuihin. 

Osastopäällikkö Hj . Storkäll oikeutet t i in 3) kesäkuun 1 p:n ja heinäkuun 
15 p:n sekä elokuun 16 ja 31 p:n välisinä aikoina yhdessä kassanhoitajain 
kanssa al lekir joi t tamaan rahatoimiston ase t tamat shekit. 

Vahvistaessaan viranhalt i jain kesälomajärjestelyn kaupunginhall i tus 
samalla määräsi4) , e t tä kirjanpito-osaston päällikölle E. Jernströmille kuu-
luvan eräiden kirjelmäin allekirjoittamisoikeuden hänen kesälomansa aikana 
tuli siirtyä kirjanpitäj i l le A. Törnblomille ja B. Sandmanille, jo tka osasto-
päällikön kesäloman aikana hoitivat hänen tehtävänsä . 

Kaupunginhall i tus määräsi 5) , miksi ajaksi ja miten suurin kuukausi-
palkoin rahatoimistoon vuonna 1932 sai ot taa tilapäisiä apulaisia. 

Työväenpalkkain kassanhoitaja W. Eriksson, joka oli kaval tanut huos-
taansa uskot tu ja virkavaroja, erotet t i in 6 ) virastaan. Samalla annett i in yli-
vahtimestari A. W. Juseliukselle tehtäväksi toistaiseksi hoitaa avointa virkaa 
saaden niin suuren lisäyksen omaan palkkaansa, e t tä loppusumma vastasi 
kassanhoitajan viran pohjapalkkaa, 3,250 markkaa . Ki r j anp i t ä j ä K. J . Söder-
lund määrät t i in avus tamaan Juseliusta työväenpalkkain maksamisessa. Kau-
punginreviisorille annetti in tehtäväksi to imi t taa tu tk imus kavallusten joh-
dosta. Herra Söderlundin k ie l täydyt tyä avus tamasta herra Juseliusta ja 
perusteltua kiel täytymistään sillä, e t tä hän itse aikaisemmin oli suori t tanut 
kyseiset palkanmaksut , kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) ainoastaan tehostaa, e t tä 
sen päätöksiä oli noudate t tava . 

Työväenpalkkain kassanhoitajaksi vali t t i in8) 413 haki jasta s i t temmin 
k i r janpi tä jä A. Ullner. Samalla myönnett i in yli vaht imestar i A. W. Juseliuk-
selle 300 markan kuukausipalkkio siitä, e t tä hän vakinaisen virkansa ohella 
tuli to imimaan edellä maini tun kassanhoitajan apulaisena. 

Miespuolisen apulaisen palkkaamiseksi rahatoimiston veronkannanta-
osastolle kaupunginhalli tus osoitt i9) 20,000 markkaa yleisistä käyttövarois-
taan . 

Koska rahatoimiston konttoriapulaiset I. Lamminen ja E. Hellberg oli-
vat anoneet eroa toimistaan, edellinen syyskuun 1 pistä ja jälkimmäinen 
lokakuun 1 pistä, kaupunginhall i tus päät t i 1 0 ) ainoastaan julistaa toimet haet-
taviksi. 359 haki jasta vali t t i in1 1) sen jälkeen 5 palkkaluokkaan kuuluvaksi 
konttoriapulaiseksi neiti H. Saarnio ja 4 palkkaluokkaan kuuluvaksi konttori-
apulaiseksi neiti G. Viklund. 

Asiatytöiksi otettiin 12) R. Koskinen ja G. Wickström, kumpikin 400 
markan kuukausipalkoin. 

x) Khs 8 p. tammik. 37 §. —2) S:n 8 p. tammik. 38 §. —3) Khn jsto 30 p. 
toukok. 5,404 §. — 4) Sin 30 p. toukok. 5,405 §. —5) Sin 30 p. jouluk. 7,818 §. — 
6) Khs 22 p. tammik. 121 §; ks. myös tätä kert. s.'47. — 7) Khn jsto 23 p. 
tammik. 4,117 §. — 8) Khs 5 p. maalisk. 386 §. — 9) S:n 12 p. maalisk. 425 
§. — 10) S:n 27 p. elok. 1,203 §. — u ) S:n 26 p. marrask. 1,734 §. — 12) Khn jsto 
20 p. tammik. 4,102 §. 
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Virkavapaut ta sairauden takia täysin palkkaeduin myönnett i in k i r jaa ja 
W. Helenille1) tammikuuksi ; konttoriapulaiselle K. Elfvengrenille2) kahdeksi 
viikoksi t ammikuun 27 p:stä lukien; konttoriapulaiselle M. Scholinille3) touko-
ja kesäkuuksi; konekir jo i t ta ja tar M. Montinille 4) kolmeksi viikoksi touko-
kuun 13 p:stä lukien ja viideksi viikoksi heinäkuun 31 pistä lukien; sekä 
konttoriapulaiselle T. Leivolle5) joulukuuksi. Hänen sijaisekseen otetti in 
neiti E. Leiqvist. 

Sit temmin myönnet t i in 6 ) konttoriapulaiselle M. Scholinille uudestaan 
v i rkavapaut ta sairauden takia kolmeksi kuukaudeksi marraskuun 23 pistä 
lukien, ja hänet oikeutettiin t ä l t ä a ja l ta saamaan ikäkorotuksensa ynnä 2/3 
pohj apalkastaan. 

Kanslia-apulaiselle E. Strahoffille u lkomaanmatkan takia joulukuun 
16 pistä 1930 kesäkuun 15 piään 1931 myönnet ty 7 ) virkavapaus pidennett i in8) 
olemaan voimassa viimeksi maini tun vuoden joulukuun 15 piään. Neiti 
Strahoffin sijaiseksi määrät t i in konttoriapulainen H j . Bolinder ja hänen sijai-
sekseen ylimääräinen apulainen A. Leiqvist, joiden kummankin tuli saada 
asianomaiseen toimeen l i i t tyvä pohjapalkka. 

Tilastotoimiston viranhaltijat. Kaupunginval tuus ton myönne t tyä 9 ) t i las-
totoimiston johtajal le O. Bruunille v i rkavapaut ta yksityisasiain takia helmi-, 
maalis- ja huhtikuuksi , sijaisena aktuaar i J . R. Torppa, kaupunginhall i tus 
määräsi 1 0) amanuenssi E. Ruuth in maini t tuna aikana hoi tamaan aktuaar in-
virkaa ja ent. kaupunginki r janpi tä jän A. Aureen hoi tamaan amanuenssi 
Ruuth in virkaa oikeuttaen heidät i tsekunkin saamaan asianomaisen viran 
pohjapalkan ja herra Ruuth in lisäksi vakinaisessa virassaan ansaitsemansa 
ikäkorotukset . Syyskuun 28 pistä lokakuun 17 piään joh ta ja Bruun uudes-
t aan sai v i rkavapaut ta yksityisasiain takia , ja hänen virkaansa hoi tamaan 
määrät t i in 1 1 ) täksi ajaksi aktuaar i Torppa, hänen virkaansa hoi tamaan ama-
nuenssi E. R u u t h ja Ruuth in virkaa hoi tamaan ent. kaupunginki r janpi tä jä 
A. Aure. 

Amanuenssi E. Ruuthil le myönnett i in 1 2) v i rkavapaut ta täysin palkka-
eduin kuukaudeksi kesäkuun 10 pistä lukien osanottoa var ten sotaväen re-
serviharjoituksiin. Hänen sijaisekseen mainituksi ajaksi määrät t i in ent. kau-
punginki r janpi tä jä A. Aure. 

Assistentti K. Hoffströmille, joka joh ta jan luvalla oli ollut yksityisasiain 
takia v i rkavapaana kahden viikon a jan t ammikuun 26 pistä lukien, myön-
nett i in1 3) j a tke t tua v i rkavapaut ta helmikuun 16 piään ilman oikeutta palkan 
nostamiseen. Hänen sijaisekseen määrät t i in laskuapulainen E. Renfors, jonka 
tul i saada assistentin viran pohjapalkka ynnä omassa toimessaan ansaitse-
mansa ikäkorotukset , ja neiti Renforsin virkaa hoi tamaan laskuapulainen 
A-M. Söderlund sen vahvistetusta pohjapalkasta . 

Laskuapulaiselle E. Inbergille, joka oli ollut sairauden takia vi rkavapaana 
kaksi viikkoa t ammikuun 1 pistä lukien, myönnett i in 14) j a tke t tua virka-
vapau t t a täysin palkkaeduin saman kuukauden 19 piään. Laskuapulainen 
A-M. Söderlund määrät t i in oman virkansa ohella hoi tamaan rouva Inbergin 
v i rka tehtävät . 

*) Khs 29 p.tammik. 152 §. —2) Khn jsto 6 p. helmik. 4,198 §. — 3) Sin 27 . 
p. huhtik. 5,023 §. — 4) Khs 22 p. toukok. 774 §, 13 p. elok. 1,125 § ja 3 p. syysk. 
1,220 §. — 5) Khn jsto 3 p. jouluk. 7,587 §. — 6) Khs 26 p. marrask. 1,732 §. — 
7) Ks. vin 1930 kert. os. II. — 8) Khs 30 p. huhtik. 626 §. —9) Ks. tätä kert. s. 
125. — 10) Khs 19 p. helmik. 277 §. — n ) Sin 24 p. syysk. 1,327 §. — 12) Sin 18 
p. kesäk. 944 §. — 13) Khn jsto 13 p. helmik. 4,279 §. — 14) Sin 16 p. tammik. 
4,057 §. 



257 " II. Kaupunginhallitus. 

Assistentti E. Särkisillalle myönnett i in sairauden takia v i rkavapaut ta , 
niinikään täysin palkkaeduin, lokakuun 19 p:stä joulukuun 3 p:ään, sijaise-
naan laskuapulainen M. Björklund, jonka virkaa laskuapulaisen A-M. Söder-
lundin t ä n ä aikana tuli hoitaa oman virkansa ohella. 

Tilastotoimisto oikeutett i in2) o t t amaan ylimääräisiksi apulaisiksi 1,500 
markan kuukausipalkoin herrat P. A. Caven ja N. Puisto, joiden tehtäväksi 
tul i suori t taa vuoden 1930 marraskuun väenlaskennassa kootun aineiston 
erikoiskäyttely. Edelleen toimisto oikeutettiin 3) toistaiseksi o t tamaan herra 
K. R. Niemi ylimääräiseksi apulaiseksi 1,500 markan kuukausipalkoin. 

Assistentti K. Hoffströmille myönnet t i in 4 ) anomuksesta ero virastaan 
elokuun 1 pistä lukien ja hänen sijaansa valittiin 5) assistentiksi 16 haki jasta 
laskuapulainen E. Renfors. Herra N. Puisto määrät t i in hoi tamaan avointa 
laskuapulaisentointa siihen li i t tyvin pohjapalkoin elokuun 1. p-.stä, kunnes 
se oli vakinaisesti t ä y t e t t y ja uusi halt i ja r yh tyny t sitä hoi tamaan. 

Laskuapulaiseksi va l i t t i in 6 ) s i t temmin 111 haki jas ta herra N. Puisto. 
Köyhäinhoitolautakunnan viranhaltijat. Kaupunginhall i tus määräs i 7 ) , 

e t tä köyhäinhoidon toimitusjohtajal le kuuluvat v i rka tehtävä t viran edellisen 
hal t i jan kuoleman jälkeen ollessa avoinna oli hoidet tava siten, e t tä apulais-
joh ta j a J . Jakobsson hoiti avointa köyhäinhoitoa koskevat asiat sekä vas-
taanoton ja asiamies V. A. Eloniemi köyhäinhoi tolautakunnan alaisia laitok-
sia koskevat asiat kodissakävijäin valvojan M. Molanderin ja tkuvas t i avus-
taessa apulais johtajaa juoksevien asiain hoidossa. Toimitusjohtajan viran 
pohjapalkasta , joka oli 5,800 markkaa kuukaudessa, tuli apulais johtaja Jakobs-
sonin saada 3,000 markkaa , asiamies Eloniemen 2,000 markkaa ja neiti Molan-
derin 800 markkaa helmikuun alusta lukien ja kunnes johta janvi rka oli t äy -
t e t t y ja val i t tu siihen ryh tyny t . 

Naisten työtuvan toimitusjohtajan virkaero. Naisten työ tuvan toimitus-
joh ta ja L. Laurin, joka oli hava i t tu sopimattomaksi toimeensa, sanotti in 
siitä i r t i 8 ) maaliskuun 15 p:stä, ja kaupunginhall i tus pää t t i julistaa viran 
avonaisena haet tavaksi ennen helmikuun 20 p:ää kehoittaen hakijoita ilmoit-
t a m a a n palkkavaat imuksensa. Määräajan kuluessa virkaa haki 39 henkilöä, 
ja näistä hallitus val i ts i 9) herra P. Kiljusen, jonka vaat ima palkka oli 50,400 
markkaa vuodelta. 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimiston apulaisasiamies 
T. Törnblom määrät t i in 1 0 ) toistaiseksi hoi tamaan kanslianeuvos H. J .Bos t rö-
min kuoleman jälkeen avoimeksi jou tunu t t a maini tun toimiston asiamiehen-
tointa , kuitenkin siten, e t tä herra Törnblom vapaute t t i in pöytäkir janpidosta , 
mihin t eh tävään oli käy te t t ävä t i lapäistä työvoimaa. Herra Törnblom oikeu-
te t t i in vuoden alusta lukien ja niin kauan kuin hän hoiti kyseistä virkaa saa-
maan siihen l i i t tyvä pohjapalkka ynnä vakinaisessa virassaan ansaitsemansa 
ikäkorotukset . Kiinteistötoimiston asiamieheksi valittiin n ) s i t temmin 20 haki-
jas ta molempien oikeuksien kandidaat t i S. J . Pent t i . 

Kansanpuistojen isännöitsijänvirka. Talonisännöitsijä S. Puranen hoiti 
kansanpuistojen isännöitsi jänvirkaa 2,000 markan kuukausipalkkiosta 12), 

! )Khnjsto5 p. marrask. 7,145 §. —2) S:n 9 p. tammik. 4,001 §. — 3)S:n20p. 
tammik. 4,110 § ja 9 p. kesäk. 5,487 §. — 4) Khs 2 p. heinäk. 998 § ja 16 p. 
heinäk. 1,038 §. —5) S:n 13 p. elok. 1,119 §. —6) S:n 17 p. syysk. 1,285 §. —7) S:n 
12 p. helmik. 248 §. — 8) S:n 12 p. helmik. 231 §. — 9) S:n 26 p. helmik. 329 §. 
— 10) S:n 22 p. tammik. 126 §. — n ) S:n 26 p. maalisk. 493 §. — 12) S:n 29 p. 
tammik. 143 §. 
Kunnall. kert. 1931. M 
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kunnes viran vakinaiseksi halt i jaksi 95 henkilön sitä hae t tua valittiin majur i 
F . Timgren. 

Sit temmin isännöitsijä Timgrenille myönnett i in 2) anomansa virkaero 
lukien t ammikuun 19 p:stä 1932 ehdoin, e t tä hän, ennenkuin luopui vi ras taan, 
toimit t i huostaansa uskotun kaupungin omaisuuden vuosi-inventtauksen. 

Korkeasaaren eläintarhan valvojantoimi. Ki inte is tölautakunta va l tuu-
tet t i in 3) määräämään talonisännöitsijä S. Puranen kansanpuistojen isän-
nöitsijän viran ohella toistaiseksi hoi tamaan myöskin Korkeasaaren eläintar-
han valvojan virkaa. 

Ovenvartijan ottaminen kaupungintaloon. Tehdessään kaupungintalon 
vartiointia koskevan päätöksensä 4 ) kaupunginhall i tus samalla a n t o i 5 ) kiin-
teistölautakunnalle tehtäväks i o t taa taloon ylimääräisen ovenvart i jan 1,350 
markan kuukausipalkoin. Tämän palkkaamiseen huht ikuun 15 p:n ja joulu-
kuun 31 p:n välisenä aikana hallitus myönsi 11,475 markan määrä rahan 
Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan . 

Kansanpuistojen vartiointi. Kaupunginhall i tus ano i 6 ) sisäasiainministe-
riöltä, e t tä Laut tasaaren kansanpuiston var t i jan käyte t täväks i annettaisi in 
poliisikoira. 

Virkavapaudet. Marian sairaalan kirurgisen osaston ylilääkärille H . 
Bardylle myönnett i in 7) v i rkavapaut ta sairauden takia lokakuun 6 p:stä mar-
raskuun 21 p:ään täysin palkkaeduin. Saman osaston alilääkäri M. Walle-
nius määrät t i in korvaukset ta oman virkansa ohella hoi tamaan ylilääkärin 
t eh t ävä t lokakuun 6 pistä 31:seen. Viimeksi maini tusta päivästä marraskuun 
21 piään tuli apulaislääkäri G. Björkmanin samoin ehdoin hoitaa yli lääkärin-
virkaa. 

Oikeus pysyä virassaan. Seuraavat viranhal t i ja t oikeutettiin poiketen 
eroamisvelvollisuutta koskevista virkasäännön määräyksistä j äämään vir-
koihinsa: 

sa tamakapteeni A. Lindfors 8) marraskuun 1 piään 1932; 
sa tamakannantakont tor in hissimekanikko A. V. Idman 9) vuoden ajaksi 

marraskuun 29 pistä lukien; 
terveydenhoi tolautakunnan toimiston sai raanhoi ta ja tar S. von Hellens1 0) 

vuoden ajaksi kesäkuun 28 pistä lukien; 
köyhäinhoi tolautakunnan apulaiskanslianhoitaja A. Lunden n ) vuoden 

ajaksi lukien helmikuun 21 pistä 1932; sekä 
ruotsinkielisten kansakoulujen laulunopet ta ja tar D. von Nandels tadh 12) 

marraskuun 6 pistä vuoden loppuun. 
Kaupungingeodeett i W. O. Lillelle myönnet ty 13) oikeus pysyä virassaan 

67 vuot ta t äy t e t t yään pidennetti in 14) olemaan voimassa joulukuun 1 piään 
1933. 

Sivutoimet. Koska asianomaisten kansakoulujohtokuntain kesäkuun 
4 pinä 1931 vahvistetun kansakoulujen jär jes tysmuotoa koskevan asetuksen 
36 §in nojalla tuli ra tkais ta kysymykset , jo tka koskivat kansakoulunopet ta-
jain oikeutta sivuvirkain pitämiseen, kaupunginhall i tus pää t t i 1 5 ) velvoit taa 

x) Khs 16 p. huhtik. 580 §. — 2) Sin 30 p. jouluk. 1,956 §. — 3) Sin 5 p. 
helmik. 201 §. — 4) Ks. tätä kert. s. 252. — 5) Khs 9 p. huhtik. 531 §. — 6) Sin 
4 p. kesäk. 866 §. — 7) Sin 5 p. marrask. 1,583 § ja 26 p. marrask. 1,746 §. — 
8) Sin 2 p. heinäk. 997 §. — 9) Sin 3 p. jouluk. 1,783 §. — 10) Sin 10 p. syysk. 
1,280 §. — n ) Sin 17 p. jouluk. 1,910 §. ~ 1 2 ) Sin 16 p. heinäk. 1,082 §. — 13) Ks. 
vin 1930 kert. os. II. —14) Khs 14 p. jouluk. 1,859 §. —15) Sin 3 p. syysk. 1,229 
ja 1,230 §. 
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suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen joh tokunnat an tamaan kaupungin-
hallitukselle tiedon tällaisten lupain myöntämisestä sekä i lmoi t t aa 1 ) johto-
kunnille ohjeeksi, e t tä kaupunginhall i tus itse myöntäessään kyseisiä lupia 
noudat t i seuraavia näkökohtia: 

e t tä lupa myönnett i in määräajaksi , tavallisesti yhdeksi vuodeksi ker-
rallaan; 

e t tä milloin päätointa oli hoidet tava määrä t ty inä virka-aikoina, sivu-
toimen hoitaminen ei saanut t a p a h t u a samaan aikaan; 

e t tä huomio kohdistetti in erikoisesti siihen, aiheutt iko sivutoimen hoita-
minen huomat t avaa rasi tusta ja työkyvyn vähenemistä; 

e t tä sivutoimi ei saanut estää viranhal t i jaa suor i t tamasta yli työtä, mil-
loin päätoimen hoitaminen sitä vaati; 

e t tä sivutoimen hoitamiseen sai kulua enintään 10 ä 12 tun t ia viikossa. 
Yleensä oli pyr i t ty supis tamaan sivutoimijärjestelmää, vaikka toisaalta 

ei ollut t ahdo t tu aset taa esteitä viranhalt i jain yritteliäisyyden tielle, milloin 
pääviran menestyksellinen hoitaminen ei siitä kärsinyt . Lupia myönnettäessä 
oli myönteisenä tek i jänä pidet ty sitä seikkaa, e t tä viranhalt i ja sivutoimessaan 
voi saada kokemuksia, joista hänelle oli hyötyä päävirassaan. 

Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 2 ) peruut taa kaikki oikeudet sivuvirkain pi tä-
miseen vuoden 1931 lopusta lukien ja määräsi, e t tä viranhalt i jain, jo tka edel-
leen halusivat naut t ia t ä t ä oikeutta, tul i anoa sitä hallitukselta ennen mai-
ni t tua a jankohtaa . 

Seuraavat henkilöt oikeutettiin vakinaisen virkansa ohella hoi tamaan 
alla main i t tu ja sivuvirkoja: 

sosialijohtaja J . W . Keto lukuvuonna 1931—32 pi tämään Yhteiskunnalli-
sessa korkeakoulussa kaksi luentoa viikossa sekä yhtenä tun t ina joka toinen 
viikko joh tamaan seminaariharjoituksia samassa opistossa 3); 

kaupungineläinlääkäri W. Ehrs t röm vuoden 1933 loppuun to imimaan 
opet ta jana maatalousministeriön eläinlääkäreille jär jestämillä kursseilla sekä 
Helsingin maidontarkastusyhdis tyksen sihteerinä4) ; 

l ihantarkas tamon joh ta ja H. Tallqvist vuoden 1933 loppuun to imimaan 
Suomen eläinvakuutusyhdistyksen eläinlääkärinä 4); 

kunnallinen ammat t i en ta rkas ta j a I. Schreck lukuvuonna 1931—32 ja t -
kuvast i nel jänä tun t ina viikossa to imimaan opet ta jana Helsingin suomalai-
sessa lyseossa 5) sekä vuoden 1933 loppuun ammat t ikoulujen t a rkas t a j ana ja 
opet ta jana edellä mainitussa koulussa 6); 

terveyspoliisin ylikaitsija W. Meriläinen vuoden 1933 loppuun to imimaan 
kunnallisena roko t ta jana 6); 

terveyspoliisin kaitsi ja G. W. Ahlgren vuoden 1933 loppuun to imimaan 
kunnallisena rokot ta jana 6); 

terveyspoliisin kaitsi ja O. I. Andersson vuoden 1933 loppuun pyhäpäivinä 
olemaan Johanneksenkirkon vahtimestarina 6); 

terveyspoliisin kaitsija A. Malmgren vuoden 1933 loppuun to imimaan 
ta lonmies- lämmit tä jänä desinfioimismajalassa 6); 

l ihantarkastuksen kaitsija H. W. Sjöblom vuoden 1933 loppuun hoita-
maan kalanmyyntipaikkain vaht imestar intointa 6); 

terveyspoliisin kaitsija W. G. Kranck kevät lukukautena 1932 hoi tamaan 

*) Khs 8 p. lokak. 1,444 §. —2) S:n 16 p. heinäk. 1,042 §. —3) S:n 24 p. syysk. 
1,328 §. -T-4) S:n 17 p.jouluk. 1,912 §. —5) S:n 2 p. heinäk. 1,033 §. —6) S:n 17 p. 
jouluk. 1,912 §. 
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venäjänkielen opetusta kadett ikoulussa ja ruotsalaisessa normaalilyseossa, 
mu t t a sen jälkeen ja vuoden 1933 loppuun ainoastaan toisessa edellä maini-
tu is ta oppilaitoksista 

ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger vuoden 1933 loppuun ole-
maan Osakeyhtiö P. Sinebrychoffin henkilökunnan ja Etelä-Suomen kauko-
puhelinosakeyhtiön lääkärinä sekä an tamaan todistuksia siirtolaisten ter-
veydentilasta 

Marian sairaalan joh ta ja ja sen kirurgisen osaston ylilääkäri H. Bardy 
vuoden 1933 loppuun to imimaan vakuutusneuvoston toisena lääkärinä sekä 
kirurgian dosenttina 2); 

Marian sairaalan kirurgisen osaston alilääkäri M. Wallenius vuoden 1933 
loppuun toimimaan Osuusliike Elannon henkilökunnan lääkärinä 2); 

Marian sairaalan kirurgisen osaston alilääkäri P. E. A. Nylander vuoden 
1933 loppuun hoi tamaan kirurgian dosentin virkaa 2); 

kulkutaut isairaalan apulaislääkäri C-E. Räihä vuoden 1933 loppuun ole-
maan v. t . assistenttina yliopiston fysiologisella laitoksella 2); 

Kivelän sairaalan joh ta ja ja sen mielisairaiden osaston ylilääkäri E. Ehrn -
rooth vuoden 1933 loppuun hoi tamaan ylim. professorin virkaa yliopistossa 2); 

Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkäri W. Kerppola vuoden 
1933 loppuun hoi tamaan sisätautiopin dosentinvirkaa yliopistossa sekä toi-
mimaan henkivakuutusyht iö Suomen lääkärinä 2); 

Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston apulaislääkäri M. Kaila vuoden 
1933 loppuun to imimaan lääkärinä Kammion sairaskodissa 2); 

Nikkilän sairaalan joh ta ja ja ylilääkäri S. E. Donner vuoden 1933 loppuun 
to imimaan diakonissalaitoksen tylsämielisten kodin lääkärinä 2); 

Nikkilän sairaalan alilääkäri E. Svanljung vuoden 1933 loppuun hoita-
maan Sipoon kunnan kunnanlääkär invirkaa 2); 

tuberkuloosisairaalan röntgenologi H. Haah t i vuoden 1933 loppuun toi-
mimaan vakuutusosakeyht iö W a r m a n toisena lääkärinä 2); 

tuberkuloosisairaalan laryngologi A. Saxen vuoden 1933 loppuun hoita-
maan dosentinvirkaa sekä to imimaan apulaisopet tajana yliopistossa 3); 

köyhäinhoi tolautakunnan kodissakävijä N. Gebauer sekä lautakun-
nan kirjuriapulainen B. Laurell vuoden 1933 loppuun to imimaan edellinen 
enintään S 1 ^ tun t ina viikossa opet ta jana eräässä pientenlastenkoulussa ja 
jä lkimmäinen ylimääräisenä apulaisena kaupunginkir jas ton Kallion haara-
osastolla, kuitenkin edellyttäen, e t tä he illalla i lman korvausta suori t t ivat 
yl i työtä vähintään yh tä monta tun t ia kuin mahdollisesti olivat käyt tänee t 
vakinaista työaikaansa maini t tu jen sivutoimien hoitamiseen 3); 

köyhäinhoi tolautakunnan vanhempi kir juriapulainen E. Roos vuoden 
1933 loppuun to imimaan kanslia-apulaisena Sörnäisten ruotsalaisen seura-
kunnan pastorinkansliassa 4); 

las tensuojelulautakunnan to imi tus joh ta ja R. Liukkonen vuoden 1933 
loppuun to imimaan Suomen liikeapulaisten liiton sihteerinä ja taloudenhoi-
t a j a n a sekä kuulumaan Lastensuojelulehden to imi tuskuntaan 5); 

lastensuojelulautakunnan kanslisti E. Hirn vuoden 1933 loppuun kuutena 
vi ikkotunt ina opet tamaan valmistavassa ty t tö j en ammatt ikoulussa, kuiten-
kin ehdoin, e t tä oppitunnit eivät olleet l au takunnan kanslia-aikana 6); 

Khs 17 p. jouluk. 1,912 §. —2) S:n 17 p. jouluk. 1,911 §. — 3 ) S:n 30 p. 
jouluk. 1,969 ja 1,970 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,971 §. — 5) S:n 19 p. marrask. 
1,684 §. — 6) S:n 14 p. jouluk. 1,873 §. 



261 " II. Kaupunginhallitus. 

Tavolan koulukodin joh ta ja J . Jokinen vuoden 1933 loppuun to imimaan 
Nummen kunnan köyhäinhoi tolautakunnan puheen joh ta jana 1 ) ; 

suomenkielisten kansakoulujen lääkäri E. Alho vuoden 1932 loppuun toi-
mimaan valtion rokkoaineenvalmistuslaitoksen j oh t a j ana 2 ) ; 

suomenkielisten kansakoulujen ta loudenhoi ta ja S. Ojanne vuoden 1932 
alusta toistaiseksi joh tamaan ja valvomaan Nuorten miesten kristillisen 
yhdistyksen yl läpi tämän työlaitoksen to imintaa 3); 

valmistavan poikain ammat t ikoulun joh ta ja L. Blomstedt vuoden 1933 
loppuun olemaan yleisen ammatt i laiskoulun joh t a j ana 4 ) ; 

valmistavan poikain ammat t ikoulun vakinainen opet ta ja E. Stenij vuoden 
1933 loppuun an tamaan tun t iope tus ta suomenkielisessä työväenopistossa 4); 

suomenkielisen työväenopiston joh ta ja Z. Castrén lukuvuonna 1931—32 
hoi tamaan dosentinvirkaa yliopistossa sekä an tamaan opetusta Yhteiskunnal-
lisessa korkeakoulussa 5); 

lastentarhain lääkäri E. Kiv ika ta ja kesäkuun 1 p:ään hoi tamaan kulku-
taut isairaalan apulaislääkärinvirkaa, kuitenkin saaden ainoastaan puolet sii-
hen l i i t tyvästä pohjapalkas ta 6); 

Barnabon las tentarhan ope t ta ja ta r B. Luther vuoden loppuun asti kah-
tena vi ikkotuntina an tamaan opetusta kaupungin sai raanhoi ta ja tar koulussa 
sekä sitäpaitsi kahtena tun t ina viikossa opet tamaan taideteollisuuskeskus-
koulussa ehdoin, e t tä neiti Luther heti luopui mainituista sivutoimista, jos ne 
osoi t tautuivat haitallisiksi hänen lastentarhatyölleen 7); 

apulas tentarha Aulan joh ta ja ta r T. Särkijärvi kuutena tun t ina viikossa 
vuoden aikana syyskuun 1 p:stä lukien an tamaan opetusta diakonissalaitok-
sen tylsämielisten kodissa 8); 

Ebeneserkodin ope t ta ja ta r E. Borenius vuoden 1933 loppuun hoi tamaan 
eräitä sosialiministeriön hänelle uskomia teh täv iä 9); 

kaupunginkir jas ton Töölön haaraosaston joh ta ja J . Weckman vuoden 
1933 loppuun olemaan valt ionrautateiden piir ikassanhoitajana 10); 

kaupunginkir jas ton Vallilan haaraosaston joh ta ja F . Lindroos vuoden 
1933 loppuun toimimaan valt ionrautateiden kilometrikonttorin k i r jaa jana 1 0 ) ; 

kaupunginki r jas ton Käpylän haaraosaston johta ja H. Hu t tunen vuoden 
1933 loppuun olemaan Laivastolehden toisena to imi t t a j ana n ) ; 

kaupunginkir jas ton avus tava k i r jas tonhoi ta ja L. Pohja la vuoden 1933 
loppuun toimimaan yl iopet ta jana suomalaisessa normaalilyseossa 12); 

kaupunginkir jas ton amanuenssi F. Wikman vuoden 1933 loppuun hoita-
maan maataloushall i tuksen k i r jaa jan virkaa 13); 

kaupunginorkesterin soit totaitei l i jat vuoden 1933 loppuun enintään kah-
tenatois ta tun t ina viikossa an tamaan soi t totunteja 14); 

kaupunginorkesterin viulutaiteilija K. Hellman vuoden 1933 loppuun 
toimimaan rannikkolaivaston soi t tokunnan joh ta jana 14); 

vesijohtolaitoksen ens. insinööri J . L. W. Lillja vuoden 1933 loppuun ole-
maan Tekniska föreningens i Finland förhandlingar nimisen julkaisun toimit-
t a j a n a 15); 

x) Khs 30 p.jouluk. 1,973 §. — 2 ) S:n 8 p. lokak. 1,439 §. —3) S:n 3 p. syysk. 
1,233 §. — 4) S:n 17 p. jouluk. 1,913 §. — 5) S:n 24 p. syysk. 1,353 §. — 6) S:n 26 
p. helmik. 343 §. — 7) S:n 20 p. elok. 1,193 §. — 8) S:n 17 p. syysk. 1,318 §. 
— 9 ) S:n 14 p. jouluk. 1,872 §. — 10) S:n 14 p. jouluk. 1,874 §. — S : n 30 p. 
jouluk. 1,972 §. —12) S:n 19 p. marrask. 1,678 §. —13) S:n 19 p. marrask. 1,679 §. 
—14) S:n 30 p. jouluk. 1,978 §. —15) S:n 14 p. jouluk. 1,868 §. 



262 II. Kaupunginhallitus. 

kaasulaitoksen k i r janpi tä jä F . Carlström vuoden 1933 loppuun olemaan 
Bulevardin talon n:o 14 isännöits i jänä1) ; 

sähkölaitoksen insinööri J . Lustig lukuvuonna 1931—32 hoi tamaan sähkö-
opin ja sähköpiirustuksen opetusta yleisessä ammatti laiskoulussa 2); 

sähkölaitoksen kamreeri G. Weekman vuoden 1933 loppuun olemaan 
Aktiebolaget K. F. Winter osakeyhtiön hallituksen puheenjohta jana sekä 
Temppel ikadun talon n:o 8 isännöits i jänä3) ; 

sähkölaitoksen rahas ta ja A. H . Ahlroos vuoden 1933 loppuun olemaan 
Pr iva ta svenska flickskolan nimisen koulun vaht imestar ina 4); 

sähkölaitoksen työn joh ta j a A. F. Johansson vuoden 1933 loppuun toimi-
maan Haagan sähkölaitoksen isännöi ts i jänä 5) ; 

rakennuskont tor in katuosaston avus tava insinööri W. A. Starck luku-
vuonna 1931—32 opet tamaan neljänä vi ikkotuntina Helsingin teollisuus-
koulussa 6); 

rakennuskont tor in katuosaston avus tava insinööri H. A. Relander syys-
lukukautena 1931 opet tamaan 12 vi ikkotunt ina ja kevät lukukautena 1932 
10 vi ikkotunt ina Helsingin teollisuuskoulussa 7); 

rakennuskonttor in huonerakennusosaston ylimääräinen arkkiteht i P . E. 
av Enehielm olemaan kolme vuot ta Asunto-osakeyhtiö Savila bostadsaktie-
bolagin isännöi ts i jänä 8 ) ; 

rakennuskont tor in t i l iviraston kamreeri R. Brandt vuoden 1933 loppuun 
to imimaan Oulunkylän kunnan kamreerina 9); 

kiinteistötoimiston asemakaavaosaston arkkiteht i V. Tuukkanen opetta-
maan rakennusoppia yliopiston maataloudellis-metsätieteellisessä t iedekun-
nassa 10); sekä 

Hie tarannan kaitsija K. Väkevä syksyllä neljänä tun t ina viikossa opetta-
maan nyrkkeilyä kadettikoulussa n ) . 

Sitäpaitsi kaupunginhall i tus vahvistaen suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan myön tämät luvat oikeutti alla maini tu t ope t ta ja t ja ope t ta ja t -
t a re t hoi tamaan sivutoimia: 

luokkaopet ta ja A. Tynellin syyslukukautena 1931 ope t tamaan 10 viikko-
tun t ina yleisessä ammatti laiskoulussa sekä hoi tamaan erästä to inta valtioneu-
voston julkaisuvarastossa1 2) ; sekä kevät lukukautena 1932 hoi tamaan ainoas-
t aan ensiksi maini t tua sivutointa kahtenatois ta vi ikkotunt ina 1 3) ; 

luokkaopet ta ja J . A. Tarpilan to imimaan kansakoulunopet ta ja in leski-
ja orpokassan kassanhoi ta jana ehdoin, e t tä hän ennen kevät lukukauden 1932 
loppua uudisti anomuksensa, jos hän halusi ja tkuvas t i hoitaa maini t tua sivu-
tointa 12); 

veis tonopet ta ja Y. Lahtisen lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 8 viikko-
tun t ina työväen musiikkiopistossa 12); 

luokkaopet ta ja V. Peltosen lukuvuonna 1931—32 ope t tamaan 9 viikko-
tun t ina suomenkielisessä työväenopistossa1 2) ; 

luokkaopet ta ja t ta re t I. Aallon ja E. Hohenthal in ope t tamaan edellisen 8 
ja jälkimmäisen 7 1 / 2 vi ikkotuntina valmistavassa ty t tö j en ammatt ikoulussa 
ehdoin, e t t ä he ennen vuoden 1932 kevät lukukauden pää t tymis tä uudis t ivat 
anomuksensa, jos halusivat j a tkuvas t i hoitaa kyseisiä sivutoimia1 2); 

x) Khs 30 p. jouluk. 1,965 §. —2) S:n 3 p. syysk. 1,228 §. — 3) S:n 30 p. jouluk. 
1,961 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,962 §. —5) S:n 30 p. jouluk. 1,963 §. —6) S:n 10 
p. syysk. 1,278 §. — 7) S:n 10 p. syysk. 1,279 §. —8) S:n 29 p. lokak. 1,569 §. — 
9) S:n 14 p. jouluk. 1,869 §.—1 0) S:n 14 p. jouluk. 1,858 §. — n ) S:n 17 p. syysk. 
1,308 §. —12) S:n 17 p. jouluk. 1,914 §. —13) S:n 30 p. jouluk. 1,974 §. 
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luokkaopet ta ja A. Kotivuoren lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 4 
vi ikkotuntina yleisessä ammatti laiskoulussa 

luokkaopet ta ja ta r E. Eranderin opet tamaan 4 vi ikkotuntina valmista-
vassa ty t tö j en ammatt ikoulussa 2); 

luokkaopet ta ja J . O. Metsikön lukuvuonna 1931—32 an tamaan opetusta 
lääninvankilassa 3); 

luokkaopet ta ja E. Sai olan opet tamaan 4 vi ikkotuntina työväenopis-
tossa 4); 

luokkaopet ta ja W. Sippolan lukuvuonna 1931—32 to imimaan kaupungin-
kir jaston Pasilan haaraosaston joh ta jana 4); 

luokkaopet ta ja A. Friskin opet tamaan 4 vi ikkotuntina eräällä ruotsin-
kielisellä jatkoluokalla 4); 

luokkaopet ta ja ta r E. Voionmaan lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 12 
vi ikkotunt ina työväenopistossa 5); 

luokkaopet ta ja ta r B. H. J . Axelsonin lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 
4 1/2 vi ikkotuntina työväenopistossa 5); 

luokkaopet ta ja V. B. Vaaran lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 10 1/2 
viikkotuntina yleisessä ammatti laiskoulussa 5); 

luokkaopet ta ja tar A. Takalan lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 4 viikko-
tun t ina yleisessä ammatt i laiskoulussa5) ; 

luokkaopet ta ja P . J . Laitisen lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 6 viikko-
tun t ina suomenkielisessä työväenopistossa 6); 

luokkaopet ta ja K. A. Horman lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 4 viik-
kotunt ina Taideteollisuuskeskuskoulussa 6); 

luokkaope t ta ja ta r A. S. Knaapin lukuvuonna 1931—32 opet tamaan enin-
t ä ä n 12 vi ikkotunt ina suomenkielisessä työväenopistossa 6); sekä 

luokkaope t ta ja ta r H. Lindeqvistin lukuvuonna 1931—32 opet tamaan 2 
vi ikkotuntina ruotsalaisessa tyttölyseossa 6). 

Sitävastoin evätti in 7) ruotsinkielisten kansakoulujen luokkaopet ta ja l ta 
B. Holmströmil tä lupa Kaupunkien yleisen paloapuyhtiön ki r janpi tä jäntoi -
men hoitamiseen, koska jälkimmäistä virkaa oli p idet tävä päävirkana, jonka 
hoitaminen ei voinut olla ha i t t aamat t a herra Holmströmin kansakoulutyötä . 

Virka-asunto. Tuberkuloosisairaalan l i inavaatevaraston j ohtaj attarelle 
T. Sireliukselle myönnett i in 8) lupa toistaiseksi asua sairaalan ulkopuolella. 

Lupa asua kaupungin ulkopuolella myönnett i in seuraaville viranhaltijoille: 
ulosottoapulaiselle E. Hellströmille lupa asua Kilon aseman luona tois-

taiseksi, kunnes toisin määrät t i in 9); 
kaupungin painatustöiden valvojalle T. J . Artmanille lupa toistaiseksi 

asua Kauniaisissa 10); 
terveyspoliisin ylikaitsijalle W. Meriläiselle lupa toistaiseksi ja enintään 

syyskuun 1 p:ään asua Kauniaisissa u ) ; 
eläinlääkintäbakteriologi J . Sjölundille lupa asua Kulosaaren huvilakau-

pungissa 12); 
Marian sairaalan puusepälle V. Mäkelälle lupa asua Malmilla13); 
kaupungin yleisten töiden hallituksen sihteerille I. Nordbergille lupa tois-

!) Khs 17 p. syysk. 1,914 §. — 2) S:n 8 p. lokak. 1,437 §. —3) S:n 8 p.lokak. 
1,438 §. — 4) S : n 5 p marrask. 1,596 §. — 5) S:n 26 p. marrask. 1,753 §. — 6) S:n 
30 p. jouluk. 1,947 §. — 7 ) S:n 18 p. kesäk. 948 §. —8) S:n 16 p. heinäk. 1,083 §. 
— 9) Khn jsto 5 p. marrask. 7,162 §. —10) S:n 27 p. elok. 6,065 §. — n ) S:n 23 p. 
tammik. 4,119 §. —12) S:n 10 p. jouluk. 7,625 §. —13) S:n 10 p. jouluk. 7,631 §. 
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täiseksi ja enintään niin kauan kuin hän hoiti edellä mainittua sihteerintointa 
asua Munkkiniemessä 

rakennuskonttorin katuosaston rakennusmestarille S. Rokkaselle lupa 
kesäkuun 1 p:ään 1932 asua Oulunkylässä2); sekä 

rakennusmestari G. Strömille lupa vuoden 1932 loppuun asua Oulun-
kylässä 3). 

Kaupunginhallituksen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kau-
punginhallituksen edustajaksi kiinteistölautakuntaan, lastentarhain johto-
kuntaan ja urheilulautakuntaan valittiin 4) kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, 
satamahallitukseen, kaupungin yleisten töiden hallitukseen, puhtaanapito-
hallitukseen ja kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen teknillinen joh-
ta ja E. Moring, terveydenhoitolautakuntaan, kaupungin sairaalain hallituk-
seen, köyhäinhoitolautakuntaan ja lastensuojelulautakuntaan sosialijohtaja 
R. Itkonen, musiikkilautakuntaan, työnvälitystoimiston johtokuntaan ja 
verotusvalmistelukuntaan, mikäli siellä käsiteltiin hallinnollisia kysymyksiä, 
rahatoimenjohtaja V. Hupli, palotoimikuntaan jäsen Paloheimo, ammatti-
opetuslaitosten johtokuntaan hallituksen jäsen Huotari, suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokuntaan jäsen Janatuinen, ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokuntaan sekä ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan jäsen Udd, 
suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan jäsen Halme, kaupunginkirjas-
ton johtokuntaan sekä oikeusaputoimiston johtokuntaan jäsen Norrmen ja 
kaupunginmuseon johtokuntaan jäsen Ramsay. 

Sosialijohtaja R. Itkosen erottua 5) kaupungin palveluksesta kaupungin-
hallitus päät t i 6 ) valita hänen sijaansa edustajakseen terveydenhoitolautakun-
taan herra Huotarin, kaupungin sairaalain hallitukseen herra Uddin sekä köy-
häinhoitolautakuntaan ja lastensuojelulautakuntaan herra Janatuisen. 

Toukokuun 8 p:stä rahatoimenjohtaja V. Hupiin tuli edustaa kaupunkia 
kaikissa niissä hallituksissa, lautakunnissa ja komiteoissa, joissa ent. sosiali-
johtaja R. Itkonen ennen eroamistaan kaupungin palveluksesta oli ollut sen 
edustajana 7). 

Kaupunginkamreeri P. J. Björk valittiin8) edustamaan hallitusta kau-
pungin vuoden 1930 kotimaiseen lainaan kuuluvien obligatiöiden arvonnassa. 

Edustajakseen teurastamon rakennustoimikuntaan kaupungin palveluk-
sesta eronneen ent. kaupunginjohtajan A. Castrenin sijaan kaupunginhalli-
tus valitsi9) kaupunginjohtaja A. Tulenheimon. Samalla hallitus päätti kun-
nallislain 34 §:n nojalla myöntää toimikunnalle samat valtuudet, jotka se oli 
saanut1 0) kaupunginvaltuustolta syyskuun 19 p:nä 1928. 

Ammattiopetuslaitosten johtokuntaan valittiin n ) jäsen V. V. Salovaara 
kertomusvuoden loppuun saakka. 

Helsingin ammatillisen keskusneuvoston kehoituksesta kaupunginhalli-
tus valitsi12) varain keräyksestä työttömille huolehtivaan komiteaan jäseneksi 
toimittaja K. Kukkosen. 

Kaupungin edustajiksi Helsingin sokeaintalo-säätiöön kaupunginhallitus 
valitsi13) kansliasihteeri A. Blombergin ja köyhäinhoidon toimitusjohtajan 
B. Sarlinin. 

Suomen-matkat nimisen liiton kehoitettua kaupunkia valitsemaan vaki-

x) Khn jsto 16 p. tammik. 4,064 §. —2) S:n 20 p. elok. 5,958 §. — 3) Khs 
30 p. jouluk. 1,967 §. — 4) S:n 8 p. tammik. 22 §. —5) Ks. tätä kert. s. 123. — 6) Khs 9 p. huhtik. 518 §. —7) S:n 7 p. toukok. 679 §. — 8) S:n26 p. maalisk. 480 §. 
— 9) S:n 12 p. maalisk. 413 §. —10) Ks. v:n 1928 kert. s. 30. — K h s 19 p. 
marrask. 1,651 §. —12) S:n 22 p. lokak. 1,547 §. —13) S:n 23 p. jouluk. 1,945 §. 



265 " II. Kaupunginhallitus. 

naisen jäsenen sekä varajäsenen liiton hallintoneuvostoon kaupunginhallitus 
valitsi1) edustajakseen kaupunginjohtaja Tulenheimon ja hänen varamiehek-
seen kiinteistöjohtaja von Frenckellin. 

Verband der Leiter städtischer Fuhrparks- und Strassenreinigungs-
betriebe Deutschlands nimisen yhtymän kehoitettua kaupunkia valitsemaan 
kaksi edustajaa kertomusvuonna Lontoossa pidettävän puhtaanapitokong-
ressin kunniatoimikuntaan kaupunginhallitus valitsi2) kyseisiksi edustajiksi 
ministeri R. Wittingin ja teknillisen johtajan E. Moringin. 

Kaupungin edustajaksi vuoden 1932 pohjoismaisten rakennuspäivien 
Suomen toimikuntaan valittiin 3) kaupunginjohtaja A. Tulenheimo ent. kau-
punginjohtajan A. Castrenin sijaan, joka oli eronnut kaupungin palveluksesta. 

Kaupungin edustajaksi Lyypekissä toukokuun 14 ja 15 p:nä pidettäviin 
n. s. Ostseejahrin avajaisjuhlallisuuksiin valittiin4) kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja kauppaneuvos I. Lindfors, jolle samalla myönnettiin 4,000 
markan matka-apuraha. 

Kiinteistöjohtaja E. von Frenckell valtuutettiin 5) edustamaan kaupun-
kia Berliinissä kesäkuun 1—5 p:nä pidettävässä kansainvälisessä kaupungin-
asemakaava- ja asuntokongressissa, johon kaupunki oli saanut kutsun. 

Vedenjako. Kaupungin edustajaksi helmikuun 20 p:nä pidettävään Tuur-
holman vesialueiden jakotoimitukseen valittiin6) kiinteistökonttorin avustava 
asiamies T. Törnblom ja hänen varamiehekseen kaupungingeodeetti W. O. Lille. 

Tuberkuloosisairaalan katselmus. Sen jälkeen kun Rakennustoimisto 
Rakentaja Malmi ja Ääri niminen urakoitsijaliike oli ilmoittanut suoritta-
neensa sopimuksen mukaiset tuberkuloosisairaalan korjaustyöt, kaupungin-
hallitus päät t i 7 ) antaa rakennuksen tarkastamisen tehtäväksi katselmus-
toimikunnalle, jossa kaupungin yleisten töiden hallitusta edustivat8) insi-
nööri T. Vähäkallio ja kaupunginarkkitehti G. Taucher ja johon kaupungin-
hallitus omaksi edustajakseen valitsi kiinteistöjohtaja E. von Frenckellin, 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan I. Lindforsin sekä kyseisen sairaalan 
ylilääkärin V. Seppäsen, ensiksi mainitun puheenjohtajaksi. 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö. Kiinteistöjohtaja E. von Frenckell val-
tuutettiin 9) edustamaan kaupunkia Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön vuosi-
kokouksessa ja hänelle lausuttiin ohjeeksi seuraavaa: että vuodelta 1930 oli 
jaettava osinkoa 100 markkaa osaketta kohden, että yhtiön säännöt oli muu-
tet tava siten, että yhtiön johtokunta valittaisiin vuodeksi kerrallaan ja ryh-
tyisi tehtäväänsä heti vuosikokouksen jälkeen; sekä että vuonna 1931 ero-
vuoroiset johtokunnan jäsenet oli valittava uudestaan. 

Kotitalous- ja siirtolapuutarha]ohtokunta valtuutettiin 10) kokoonpanol-
taan muuttumattomana toistaiseksi jatkamaan toimintaansa sekä käyttä-
mään niitä varoja, jotka oli osoitettu kotitalousneuvoni at oimintaa varten. 
Koska johtokunnan puheenjohtaja M. Sillanpää aikoi lähteä pitkäaikaiselle 
ulkomaanmatkalle, kaupunginhallitus päätti1 1) valita varapuheenjohtajaksi 
rouva H. Gebhardin. 

Naisten työtupain johtokunta valtuutetti in1 2) kokoonpanoltaan muuttu-
mattomana toistaiseksi jatkamaan toimintaansa. Myöhemmin kaupungin-

!) Khs 15 p. tammik. 77 §. —2) S:n 29 p. tammik. 142 §. —3) S:n 26 p. hel-
mik. 317 §. —4) S:n 9 p. huhtik. 507 §. —5) S:n 15 p. toukok. 702 §. —6) S:n 12 p. 
helmik. 242 §. —7) S:n 2 p. heinäk. 1,030 §. — 8) S:n 16 p. heinäk. 1,081 §. — 9) S:n 5 p. maalisk. 383 §. —10) S:n 29 p. tammik. 164 §. — n ) S:n 23 p. huhtik. 607 §. 
—12) S:n 15 p. tammik. 89 §. 
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hallitus määräs i x ) , e t tä joh tokuntaan vuonna 1931 kuuluisivat herrat O. 
Kauppi , A. G. Nyman ja J . E. Jana tu inen sekä rouva M. Ollonqvist ja t a r -
kas ta ja M. Sillanpää. Puheenjohta jaks i valittiin herra Kauppi , jolle kuitenkin 
jo maaliskuun 12 p:nä anomuksesta myönnet t i in 2 ) vapautus t eh täväs tään 
huht ikuun 1 pistä lukien, jolloin puheenjohta jaksi tuli pankin joh ta ja E. Ryd-
man. 

Keskuskeit tolan joh tokuntaan tul ivat vuonna 1931 kuulumaan filoso-
fianmaisteri G. Est lander puheenjohta jana ja to imi tus johta jana sekä rouvat 
H. Gebhard ja O. Tainio, varajaseninä rouva H. Seppälä ja lääketieteenlisen-
siaatt i U. Töt terman 3). 

Työttömyyslautakunta. Kaupunginhall i tus anoi 4) kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriöltä, e t tä hallitus hyväksyttäisi in sellaiseksi työ t tömyys-
lautakunnaksi , jollainen ministeriön päätöksen mukaan tuli olla jokaisessa 
kunnassa, jo t ta valtio panisi siellä käynti in varatöi tä , ja helmikuun 13 p:nä 
päivätyssä kirjeessä ministeriö i lmoit t i 5 ) , e t tä esitykseen oli myönnyt ty . 

Valiokunnat ja komiteat. Laad i t tua kaupunginval tuuston työjär jes tys-
ehdotusta t a rkas t amaan ase te t t i in 6 ) komitea, johon kuuluivat kaupungin-
val tuuston puheenjohta ja Lindfors, val tuuston varapuheenjohta ja Hje lmman, 
kaupungin joh ta ja Tulenheimo sekä kaupunginhall i tuksen jäsenet Jana tu i -
nen ja Norrmen. 

Komitealle, johon kuuluivat kaupungin joh ta ja Tulenheimo, kaupungin-
lakimies E. Cavonius ja kiinteistötoimiston asiamies S. Pen t t i sekä hallituk-
sen jäsenet Harvia ja Norrmen, annett i in 7) teh täväks i valmistella kysymystä 
kaupunginlakimiehelle ja kiinteistötoimistolle uskot tu jen tehtävien keskit tä-
misestä väl i t tömästi kaupunginhall i tuksen alaiseen toimistoon. 

Kolmimiehiselle valiokunnalle, johon valittiin kaupungin joh ta ja Tulen-
heimo, raha to imenjoh ta ja Hupli sekä jäsen Norrmen, annett i in 8) teh täväks i 
selvitellä kysymystä kaupungin viranhalt i jain virkasivutuloista. Valiokunnan 
sihteeriksi määrät t i in kaupunginlakimies E. Cavonius. 

Valmistelemaan kysymystä kunnallisverotuksen perusteiden muu t t a -
misesta asetettiin 9) uusi valiokunta, johon valittiin kaupungin johta ja Tulen-
heimo puheenjohta jaksi sekä sosialijohtaja Itkonen ja hallituksen jäsenet 
Harvia , Janatuinen, Norrmen jä Ramsay jäseniksi. 

Kaupunginhall i tus val i ts i1 0) kansliasihteeri A. Blombergin terveyden-
hoi tolautakunnan kunnalliselle hammaspoliklinikalle laadi t tua ohjesääntö-
ehdotusta t a rkas t amaan ase t taman komitean jäseneksi. 

Komitealle, johon kuuluivat sosiali johtaja Itkonen, hallituksen jäsenet 
Jana tu inen ja Ramsay sekä ens. kaupunginlääkäri F . Hisinger ja lääketie-
teenlisensiaatti E. Suolahti, ensiksi maini t tu puheenjohta jana , annet t i in 1 1 ) 
t eh täväks i valmistella kysymystä maksu t toman lääkärinhoidon jär jes tämi-
sestä kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. 

Teuras tamon hallinnon jär jes te lykysymystä valmistelemaan asetettiin 
komitea, johon valit t i in1 2) teknillinen joh ta ja Moring, kaupungin johta ja Tulen-
heimo ja hallituksen jäsen Harvia sekä terveydenhoi tolautakunnan puheen-
joh ta ja O. von Hellens ja sähköteknikko V. V. Salovaara. 

!) Khs 12 p. helmik. 231 §. — 2) S:n 12 p. maalisk. 418 §. — 3) S:n 8 p. 
tammik. 39 §. —4) S:n 22 p. tammik. 120 §. —5) S:n 26 p. helmik. 330 §; ks. myös 
tätä kert. s. 207. —6) Khs 26 p. maalisk. 475 §. —7) S:n 14 p. jouluk. 1,876 §. — 
8) S:n 18 p. kesäk. 951 §. — 9) S:n 5 p. maalisk. 380 §. — 10) S:n 26 p. helmik. 
346 §. — n ) S:n 5 p. helmik. 190 §. — 12) S:n 8 p. lokak. 1,411 
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Raha to imenjoh ta ja V. Hupli vapautet t i in Nikkilän sairaalan laajenta-
miskysymystä käsit telemään asetetun komitean jäsenyydestä, ja maini tun 
komitean uusiksi jäseniksi valittiin kaupungin joh ta ja Tulenheimo ja sosiali-
joh ta j a Itkonen, minkä ohessa kaupungin sairaalain halli tusta kehoitetti in 
vali tsemaan siihen yksi jäsen lisää. Herra Itkosen erot tua kaupungin palve-
luksesta tu l i 2 ) hänen sijaansa jäseneksi teknillinen joh ta ja Moring. 

Valmistelemaan kysymystä paikan osoittamisesta kaupunginkir jasto-
talolle kaupunginhall i tus ase t t i 3 ) komitean, johon kuuluivat kaupunginjoh-
t a j a Tulenheimo ja sosialijohtaja Itkonen sekä filosofiantohtori A. H. Berg-
holm, kaupunginasemakaava-arkki teht i B. Brunila, arkkitehti J . Eklund ja 
kaupunginkir jas tonhoi ta ja U. Therman, ensiksi maini t tu puheenjohta jana . 

Kaupunginhall i tus an to i 4 ) komitealle, johon kuuluivat teknillinen joh-
t a j a Moring puheenjohta jana sekä insinöörit R. Brandt , A. Marsio ja S. Ran-
delin, arkki teht i B. Brunila ja satamalai toksen joh ta ja O. E. Jaa t inen jäse-
ninä, teh täväks i valmistella kysymystä Sörnäisten niemekkeellä olevan kaa-
sulaitoksen alueen laajentamisesta, sopivan alueen osoittamisesta Salmisaa-
resta sähkölaitoksen tarpeisiin sekä 800 m2:n laajuisen alueen varaamisesta 
Töölön kaasukellon luota kaasulaitoksen työpa jan tarpeisiin. 

Komitea, joka vuonna 1924 oli asetet tu laa t imaan ehdotusta erinäisten 
Hietaniemen kaatopaikalla vallitsevien epäkohtien poistamisesta ja jolle 
myöhemmin oli uskot tu muitakin tehtäviä , oikeutettiin 5) o t t amaan pa lka t tu 
sihteeri. 

Komitealle, johon kuuluivat ki inteistöjohtaja von Frenckell, hallituksen 
jäsen Harvia sekä kaupunginasemakaava-arkki teht i B. Brunila, professori 
O. von Hellens ja kaupunginarkki teht i G. Taucher, ensiksi maini t tu puheen-
joh ta jana , annett i in 6) t eh täväks i laatia ehdotus perinpohjaisen muutos-
rakennustyön suorit tamisesta Kappeli-nimisessä ravintolarakennuksessa. 

Sit temmin kaupunginhall i tus oli p ä ä t t ä n y t 7 ) , e t tä ravintolarakennus 
ainoastaan korjattaisi in, minkä vuoksi komitea, joka oli asetet tu laa t imaan 
ehdotusta Kappelin uudelleenrakentamisesta, lakkautet t i in 8). 

Asetettiin komitea 9) laat imaan ehdotusta varatöiden jär jestämisestä ja 
muista mahdollisista toimenpiteistä kertomusvuoden kuluessa ilmenevän 
työ t tömyyden torjumiseksi . Tämän komitean puheenjohta jaks i valittiin 
raha to imenjohta ja Hupli ja jäseniksi teknillinen joh ta ja Moring, hallituksen 
jäsenet Halme ja Hje lmman sekä kaupungininsinööri O. Martikainen, minkä 
ohessa kaupungin johta ja i tseoikeutet tuna jäsenenä tul i osallistumaan komi-
tean töihin. 

Edelleen asetett i in1 0) komitea valmistelemaan kysymystä maksu t toman 
ruokinnan jär jestämisestä hä tää kärsiville, ja sen jäseniksi valittiin keskuskeit-
tolan johtokunnan puheenjohta ja G. Estlander, työnväl i tystoimiston joh ta ja 
W. O. Ahtio, köyhäinhoidon to imi tus joh ta ja B. Sarlin, t a rkas t a j a M. Sillan-
pää ja rouva M. Schultz-Cajander, ensiksi main i t tu puheenjohtajaksi . 

Selvittelemään kysymystä , olisiko yömajain jär jes täminen yksinäisille 
työttömil le henkilöille mahdollista ja tarkoi tuksenmukais ta , asetettiin komi-
tea, jonka puheenjohta jaks i valittiin u ) köyhäinhoidon to imi tus johta ja B. 
Sarlin ja jäseniksi hallituksen jäsenet Jana tu inen ja Udd sekä työnväli tystoi-

Khs 19 p. helmik. 307 §. —2) S:n 9 p. huhtik. 518 §. — 3) S:n 5 p. maalisk. 
372 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 94 §. —5) S:n 19 p. helmik. 310 §. —6) S:n 6 p. elok. 
1,114 §. —7) Ks. tätä kert. s. 153. —8) Khs 14 p. jouluk. 1,863 §. — 9 ) S:n 8 p. 
tammik. 40 §. — 10) S:n 1 p. lokak. 1,384 §. — ") S:n 5 p. marrask. 1,581 §. 
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miston joh ta ja W. 0 . Ahtio, talonisännöitsijä S. Puranen ja poliisimestarin-
apulainen K. Soinio. 

Asetettiin komitea laat imaan ehdotusta ammat t i - y. m. kurssien sekä 
luentojen jär jes tämisestä työttömille henkilöille, ja siihen valittiin puheen-
johta jaks i työväenopiston joh ta ja Z. Castrén sekä jäseniksi työnväli tystoi-
miston joh ta ja W. O. Ahtio, ammatt iopetuslai tosten t a rkas t a j a A. Breitholtz, 
sähköteknikko V. V. Salovaara, köyhäinhoidon to imi tus joh ta ja B. Sarlin ja 
ammatt ienedistämislai toksen säätiön sihteeri V. Valkola. 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 2 ) uudelleen aset taa sen komitean, joka vuonna 
1930 sa i 3 ) tehtäväkseen valmistella kysymystä kalakaupan järjestämisestä. 
Kaupungineläinlääkäri W. Ehrs t römin tuli toimia komitean puheenjohta jana , 
ja se oikeutetti in o t tamaan palvelukseensa sihteeri. 

Valmistelemaan kysymyksiä kansalaisoikeuksien ja elinkeino-oikeuksien 
sekä alkoholipitoisten denaturoi tu jen aineiden myynt i oikeuksien myöntämi-
sestä asetettiin 4) valiokunta, johon kuuluivat jäsenet Halme ja Norrmén. 

Raha to imenjoh ta ja Hupli vapautet t i in 5) anomuksestaan sen komitean 
puheenjohta jantoimesta , jolle oli anne t tu teh täväks i laatia ehdotus talviur-
heilukeskuksen aikaansaamiseksi. Puheenjohta jaks i valitt i in hänen sijaansa 
ki inteis töjohtaja von Frenckell ja uudeksi jäseneksi joh ta ja A. Palmroos. 

Valmistelemaan kysymystä paikan osoittamisesta uudelle uimalaitokselle 
kaupungin eteläosasta asetettiin 6) komitea, johon valittiin kaupunginasema-
kaava-arkki teht i B. Brunila, filosofianmaisteri G. Estlander, ki inteistöjohtaja 
von Frenckell ja kaupungininsinööri O. Martikainen, minkä ohessa urheilu-
lau takuntaa ja Helsingfors simsällskap nimistä seuraa kehoitetti in valitse-
maan kumpikin yksi jäsen. 

Komitea, jolle oli annet tu tehtäväksi ehdot taa , miten Hietaniemen uima-
ran ta lopullisesti oli j ä r jes te t tävä , l akkaute t t i in 7 ) , koska uimarannan jo kat -
sottiin vas taavan kohtuullisia vaat imuksia ja l isäparannukset vallitsevan 
pula-ajan johdosta joka tapauksessa oli si irrettävä toistaiseksi. 

Yleishyödyllisten yri tysten ja laitosten avus tamismäärärahan jakokysy-
mystä selvittelevän valiokunnan jäseniksi va l i t t i in 8 ) sosialijohtaja Itkonen 
ja teknillinen joh ta ja Moring sekä hallituksen jäsenet Hje lmman, Jana tu inen 
ja Ramsay , joista herra Moringin tul i toimia puheenjohta jana . Herra Itkosen 
erot tua kaupungin palveluksesta valittiin hänen sijaansa herra Halme 9). 

Osakeyhtiö Aktiebolaget Sörnässtrandin johtokunnan puheenjohta jaks i 
kaupunginhall i tus valitsi10) ki inteis töjohtaja von Frenckellin ja jäseniksi raha-
to imen joh ta ja Hupiin ja talonisännöitsijä S. Purasen. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöitten ja -osuuskuntain hallituksiin. 
Kaupungin edustaj iksi niiden asunto-osakeyhtiöit ten ja -osuuskuntain halli-
tuksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita ta i osuuksia ta i joille se oli myöntäny t 
lainoja, valitt i in seuraavat henkilöt: 

Aktiebolaget Tjäns temannabostäder — Virkamiesasuntoja osakeyhtiö: 
kansliasihteeri A. Blomberg, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson 
ja filosofianmaisteri G. Est lander 1 1 ) ; 

Tjäns temannabostäder Sampsavägen 50 Virkamiesasunto-osakeyhtiö 

x) Khs 3 p. jouluk. 1,758 §. — 2) S:n 11 p. kesäk. 914 §. —3) Ks. v:n 1930 
kert. os. II . — 4) Khs 8 p. tammik. 34 §. — 5) S:n 22 p. lokak. 1,518 §. — 
6) S:n 9 p. huhtik. 526 §. —7) S:n 22 p. lokak. 1,519 §. —8) S:n 8 p. tammik. 
31 § ja 9 p. huhtik. 518 §. —9) S:n 7 p. toukok. 680 §. — 10) S:n 29 p. tammik. 
156 §. — S:n 19 p. helmik. 279 §. 
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Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P . J . Björk, kansliasihteeri A. Blomberg 
ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson x); 

Asunto-osakeyhtiö Sture: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. Andersin, 
kansliasihteeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson2); 

Asunto-osakeyhtiö Stenbäckinkatu 18—20: filosofianmaisteri V. Kauko-
ran ta ja arkkitehti T. Salervo 3); 

Asunto-osuus Vanaja: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
hallituksen jäsen Jana tu inen ja kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä 
G. Ka rhumaa sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg ja A. Danielson4) ; 

Asunto-osakeyhtiö Hauho: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son, j oh ta j a K. R. Heinonen ja kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä 
G. Karhumaa sekä varalle kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 
ja talonisännöitsi jä S. Pu ranen 5 ) ; 

Osakeyhtiö Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: kiinteistötoimiston pääl-
likkö J . W. Andersin, kansliasihteeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osas-
ton joh ta j a A. Er iksson 6 ) ; 

Aktiebolaget Äshaka: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
herra A. Nyberg ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 7 ) ; 

Osakeyhtiö Lapinlahdenkatu n:o 27: talonisännöitsijä S. Puranen ja kiin-
teistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 8 ) ; 

Asunto-osakeyhtiö Poisto: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son, hallituksen jäsen Halme ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törn-
blom sekä varalle kansliasihteeri T. Nordberg ja työnväl i tysneuvoja T. Uski9); 

Vallilan asunto-osuuskunta r. 1.: kiinteistötoimiston osas tonjohta ja A. 
Eriksson, kansliasihteeri A. Blomberg ja hallituksen jäsen Halme sekä varalle 
talonisännöitsi jä S. Puranen ja työnväl i tysneuvoja T. Uski1 0); 

Asunto-osuuskunta K ä p y r. 1.: kiinteistötoimiston osas tonjohta ja A. 
Eriksson, hallituksen jäsen Halme ja työnväl i tysneuvoja T. Uski sekä varalle 
kansliasihteeri A. Danielson ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törn-
blom u ) ; 

Asunto-osakeyhtiö Tyyni: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
hallituksen jäsen Halme ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 
sekä varalle kansliasihteeri A. Blomberg ja hovioikeudenauskultant t i E. Man-
tere 12); 

Asunto-osakeyhtiö Aito: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
kansliasihteeri T. Nordberg ja herra A. Nyberg sekä varalle kansliasihteeri 
A. Danielson ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom1 3) ; 

Asunto-osakeyhtiö Savila: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son14); 

Asunto-osakeyhtiö Haapa r. 1.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. 
Eriksson, avus tava asemakaava-arkki teht i V. Määttä ja hallituksen jäsen 
Halme sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg ja A. Danielson 15); 

Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkki teht i 
B. Brunila, kiinteistötoimiston osas tonjohta ja A. Eriksson ja joh ta ja K. R. 
Heinonen sekä varalle kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä G. Karhu-
maa ja työnväl i tysneuvoja T. Uski1 6); 

x) Khs 19 p. helmik. 280 §. —2) S:n 19 p. helmik. 281 §. —3) S:n 19 p. helmik. 
282 §. — 4) S:n 12 p. maalisk. 431 §. — 5 ) S:n 12 p. maalisk. 432 §. —6) S:n 12 p. 
maalisk. 433 §. — 7) S:n 12 p. maalisk. 434 §. — 8) S:n 26 p. maalisk. 492 §. — 
9) S:n 10 p. syysk. 1,267 §. — 10) S:n 17 p. syysk. 1,305 §. — n ) S:n 8 p. lokak. 
1,429 §. — 12) S:n 29 p. lokak. 1,560 §. — 13) S:n 29 p. lokak. 1,561 §. —14) S:n 29 
p. lokak. 1,564 §. — 15) S:n 5 p. marrask. 1,586 §. —16) S:n 19 p. marrask. 1,665 §. 
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Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 2: kiinteistötoimiston 
joh ta ja J . W. Andersin, asemakaava-arkki teht i B. Brunila, kiinteistötoimis-
ton osas tonjohta ja A. Eriksson ja joh ta ja K. R. Heinonen sekä varalle kiin-
teistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja kunnallisten työväenasunto-
jen isännöitsijä G. Ka rhumaa 1 ) ; 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n: o 3: kansliasihteeri A. Blom-
berg, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, hallituksen jäsen Harvia , 
ki inteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom sekä työnväl i tysneuvoja 
T. Uski ja varalle herrat O. Forslund ja T. Hänninen 2); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4: asemakaava-arkki teht i 
B. Brunila, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, hallituksen jäse-
net Halme ja Harvia sekä työnväl i tysneuvoja T. Uski ja varalle kansliasih-
teeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 3 ) ; 

Asunto-osakeyhtiö Töölönkatu 19: ho vi oik. auskul tant t i E. Mantere 4); 
Asunto-osuuskunta Käpylä r. 1.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. 

Eriksson, herra E. Kort t i la , avus tava kaupunginarkki teht i V. Määt tä ja halli-
tuksen jäsen Halme sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg ja A. Danielson5); 

Asunto-osuuskunta Voitto r. 1.: kansliasihteeri A. Danielson, kiinteistötoi-
miston osastonjohtaja A. Eriksson ja jäsen Halme sekä varalle kansliasihteeri 
A. Blomberg ja kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä G. Karhumaa 6 ) ; 

Oma-asunto-osakeyhtiö: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
saman konttorin apulaisasiamies T. Törnblom ja hallituksen jäsen Halme, 
varalle kansliasihteerit T. Nordberg ja A. Danielson 7); 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunta r. 1.: kansliasih-
teeri A. Blomberg, asemakaava-arkki teht i B. Brunila, kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja A. Eriksson ja halli tuksen jäsen Halme sekä varalle kanslia-
sihteeri A. Danielson ja kunnallisen keskustoimiston sihteeri E. Waronen 8). 

Kalakauppa. Ki inte is tölautakuntaa kehoitettiin 9) asianmukaisesti val-
vomaan, e t tä kaupungin kauppatoreil la kauppaa har jo i t t ava t kalakauppiaat 
esi t t ivät maistraatil le säädetyn elinkeinoilmoituksen. 

Oikeus bensiinin kuljettamiseen. Liikemies P. Rahikainen oli vuodesta 
1929 alkaen ku l j e t t anu t bensiiniä suljetuissa astioissa Turunt ien talossa n:o 56 
olevalta bensiininjakeluasemaltaan kaupungin autoasemille, missä sisällys 
kaadett i in autojen säiliöihin, ja poliisilaitoksen epäiltyä t ämän kuljetuksen 
laillisuutta anonut maistraat i l ta lupaa mainitunlaiseen bensiininkuljetukseen. 
Anomus evätt i in kuitenkin, minkä jälkeen herra Rahikainen valitti Uuden-
maan läänin maaherralle, joka kumosi maistraat in päätöksen ja katsoi sel-
vitetyksi, e t tä puheena oleva bensiininkuljetus oli täysin laillista sekä ettei 
sen harjoi t tamiseen t a rv i t t u mi tään erikoista lupaa. Tämän päätöksen vah-
visti huht ikuun 29 p:nä korkein hallinto-oikeus, johon rahatoimikamari oli 
vedonnut . Samalla herra Rahikaiselle tuomit t i in makset tavaksi 650 mark-
kaa hänen oikeudenkäyntikulujensa korvaukseksi. Kaupunginhal l i tus päätt i1 0) 
suori t taa korvausmäärän yleisistä käyt tövarois taan. 

Lupa rohdosliikkeen harjoittamiseen. Maistraatille osoitetussa lausunnossa 
kaupunginhall i tus päät t i u ) i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään muis tu t tamis ta 
rohdoskauppaliikkeen har joi t tamisoikeut ta koskevaa anomusta vas taan. 

x) Khs 19 p. marrask. 1,666 §. —2) S:n 19 p. marrask. 1,667 §. — 3 ) S :n l9p . 
marrask. 1,668 §. — 4) S:n 19 p. marrask. 1,669 §.— 5) S:n 5 p. marrask. 1,587 §. 
—6) S:n 26 p. marrask. 1,738 §. —7) S:n 14 p. jouluk. 1,857 §. — 8) S:n 14 p. jouluk. 
1,866 §. — 9) S:n 15 p. lokak. 1,462 §. —10) S:n 18 p. kesäk. 954 §. - 1 1 ) S:n 29 p. 
toukok. 792 §. 


