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C. Muut asiat. 

Istunnot y.m. Kaupunginhal l i tus päät t i , e t tä hallituksen varsinaiset 
is tunnot vuonna 1932 pidettäisiin torstaisin klo 15.30 ja yleisjaoston is tunnot 
torstaisin klo 11 tahi pyhäpäivän sattuessa hallituksen kulloinkin määrää-
mänä päivänä; t ämä päätös oli sanomalehdistössä kuulu te t tava 

Pääte t t i in 2), e t tä kaupungin joh ta jan ja apulaiskaupunginjohtaja in sijai-
suudet kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 6 §:n mainitsemissa tapauksissa oli 
j ä r jes te t tävä samalla tavalla kuin edellisenä vuonna 3 ) sellaisin täydennyk-
sin, e t tä kaupungin johta jan sijaisiksi tu l ivat apula iskaupunginjohta ja t von 
Frenckell, Hupli , Moring ja Keto tässä mainitussa järjestyksessä. 

Pöytäkirjoin tarkistus. Kaupunginhall i tuksen pöytä kirjain tarkistaj iksi 
val i t t i in 4 ) kertomusvuoden edellisen puoliskon ajaksi teknillinen johta ja 
Moring ja hallituksen jäsen Jana tu inen sekä vuoden jälkipuoliskoksi sosiali-
joh ta ja Keto ja jäsen Jana tu inen sekä heidän varamiehekseen jäsen Plalme. 
Yleisjaoston pöytäkir ja in tarkistaj iksi valittiin 5) raha to imenjohta ja Hupli 
ja varalle ki inteistöjohtaja v.Frenckell; näiden ollessa estyneinä tu l i 6 ) teknil-
lisen joh ta jan Moringin tarkis taa pöytäki r ja . 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Halli tuksen jäsenet professori A. L. Hjelm-
man, lakitieteen kandidaat t i G. Norrmen ja ta loudenhoi ta ja A. Halme mää-
rät t i in 7) kuluvana vuonna to imi t tamaan kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 
28 §:n 2 momentin edel lyt tämät hallituksen hoidossa olevien vakuusasia-
kirjojen tarkas tukset . Ensiksi maini tun erot tua kaupunginhall i tuksen jäse-
nyydestä hallitus määräsi 8) kyseiseen teh tävään hänen tilalleen jäsenensä 
pank in joh ta j a E. Hj . Rydmanin . 

Rahatoimiston varojen hoidon valvonta. Halli tus määräs i 9 ) jäsenensä 
joh ta ja I. W. Uddin ja sähköteknikko Y. Y. Salovaaran kuluvan vuoden 
aikana to imi t tamaan kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 28 §:n 1 momentissa 
maini tut , rahatoimiston varojen hoitoa koskevat ta rkas tukse t . 

Esittely. Yleisjaosto päät t i1 0) , e t tä asianomaisten johta ja in tuli esitellä 
kuluvan vuoden kalustonhankintat i l i l tä myönnet täviä määrärahoja koske-
va t kysymykset . 

I.askujen hyväksyminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i n ) t iedustelun joh-
dosta i lmoittaa rahatoimistolle, e t tä kaupunginhall i tuksen käy te t t ävänä 
olevista määrärahoista suoritet tavien laskujen tahi muiden makset tavaksi 
a iot tujen sentapaisten asiakirjojen tuli olla kaupungin johta jan , rahatoimen-
johta jan , kaupunginsihteerin tahi viimeksi maini tun estyneenä ollessa kanslia-
sihteeri Nordbergin hyväksymiä. 

Kaupunginsihteeri K. Rein oikeutettiin 12) hyväksymään kaupungin-
hallituksen toukokuun 19 p:nä o t t aman ylimääräisen lainopillisen apulaisen 
palkkiolaskut. 

Kaupunginhallituksen vuoden 1932 kalustoluettelon laatiminen uskotti in 13) 
kanslia-apulaisen J . E. Andersinin tehtäväksi . Samalla yleisjaosto kaupungin-
reviisorin suostumukseen nojautuen päät t i , e t tä luettelo oli laadi t tava koko-

*) Khs 9 p. tammik. 1 §.—2) S:n 9 p. tammik. 2 §.—3) Ks. v:n 1931 kert. s. 239.— 
4) Khs 9 p. tammik. 7 § ja 22 p. kesåk. 1,091 §. — 5) Khn jsto 21 p . tammik. 3,126 §. 
— 6) S:n 1 p. el ok. 5,195 §. — 7) Khs 9 p. tammik. 6 §. —8) S:n 21 p. tammik. 118 §. 
—9) S:n 9 p. tammik. 5 §. — 10) Khn jsto 14 p. tammik. 3,071 §. — 11) S:n 11 p. 
tammik. 3,005 §. — 12) S:n 11 p. elok. 5,255§. — 13) Khn jsto 28 p. ' tammik. 3,278 §. 
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naan silloisia olosuhteita vastaavaksi ja että jokaiseen virkahuoneeseen oli 
asetettava ilmoitus siinä olevasta kalustosta. 

Uutisten antaminen sanomalehdistölle. Kansliasihteeri I. Nordberg ja 
v.t . kansliasihteeri E. Mantere päätet t i in määrä tä an tamaan sanomalehdis-
tölle t ie toja kaupunginhall i tuksen pää t tämis tä asioista noudat taen aikaisem-
min vahvis te t tu ja 2) periaat tei ta . 

Tiedonannot ja ilmoitukset. Pää te t t i in 3) vuonna 1932 julkaista kaupun-
ginhallituksen ja rahatoimiston kuulutukset Uudessa Suomessa, Hufvuds tads-
bladetissa, Helsingin Sanomissa, Suomen Sosialidemokraatissa ja Arbetar-
bladetissa. 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntain yhteistyö. Pää te t t i in 4), 
e t tä kaupungin lau takunta in ker tomusvuonna oli lähete t tävä kaupunginhalli-
tuksen ohjesäännön 20 §:n t a rko i t t ama tieto päätöksistään kaupunginhalli-
tukselle noudat taen samaa menet te lytapaa kuin edellisenä vuonna. 

Vapaapäivät. Kaupunginhal l i tuksen alaiset virastot päätet t i in 5) pi tää 
sul jet tuina pääsiäislauantaina maaliskuun 26 p:nä. Mniden kaupungin 
laitosten päälliköt oikeutettiin harkintansa mukaan pi tämään laitokset sul-
jet tuina maini t tuna päivänä; yleisiä töitä, puhtaanapi to töi tä sekä teknillis-
ten laitosten toimintaa ei kui tenkaan saanut keskeyt tää. Kesäkuun 25 p:nä 
oli kaupungin virastot p idet tävä 6 ) sul jet tuina. Jouluaa t tona ja uudenvuoden 
aa t tona virastot oli sul je t tava klo 12 ja loppiaisaattona, t ammikuun 7 p:nä 
1933, pidet tävä koko päivä sul jet tuina 7). 

Diaarista poistetut asiat. Kaupunginhal l i tuksen diaarista päätet t i in pois-
taa m u u t a m a t ra tka i semat tomat asiat, jo tka koskivat: kauppaneuvos Lind-
forsin t a r jous ta erään Espoossa sijaitsevan palstati lan myymisestä kau-
pungille 8); Helsingin anniskeluosakeyhtiön mahdollista l akkau t tamis ta 9 ) ; 
rakennuskont tor in työvälineiden kir janpi toa ja kor jaus ta 9); uuden mankelin 
hankkimis ta Sofianlehdon pikkuiastenkoti in 9); pitempiaikaisen työ t tömyy-
den tor jumisohjelman laat imista 9) ; mainoslehtisten jakelemista kaduilla ja 
heittelemistä lentokoneista9); kansakoulunoppilaiden viemistä kouluham-
masklinikkaan9) ; Asunto-osakeyhtiö Sturen isännöitsijän palkkaamista 9 ) ; 
O. Fedosejeffin t a r jous ta Pohj . Makasiinikadun talon ja tont in n:o 4 myy-
misestä kaupungille9); kunnallisten ravintolain perustamis ta 9 ) ; erinäisten 
Hietaniemellä vallitsevien epäkohtien poistamista1 0) ; joh ta ja L. Lerchen 
kuolinpesän t a r jous ta Aktiebolaget M. G. Stenius osakeyhtiön osakkeiden 
myymisestä kaupungille n ) ; Aktiebolaget Kinopalats osakeyhtiön anomusta 
saada rakentaa tornikerros 12); Asunto-osakeyhtiö Rauhankal l ion anomusta 
toimenpiteisiin ryhtymisestä Nybondas n:o 5 nimisen tilan muut tamises ta 
kruununluontoisesta perintöluontoiseksi1 3); Rauta t ientor in järjestelyä 14); 
jaoi tuskaavan laat imista rauta t ien eteläpuolella sijaitsevalle osalle Reimarsin 
a luet ta 15); kaupungin väliaikaisten varastoalueiden rakennusjär jes tyksen vah-
vistamista 16); kunnallisten voimistelusalien rakentamista1 7) ; yksityiskohtaisen 
ohjelman laat imista teiden rakentamiseksi Helsinkiin 18); sekä Hert toniemen 
ja Kulosaaren tilojen sekä kaupungin omistamien Viikin ja Kulosaaren osien 

!) Khs 9 p. tammik. 14 §. — 2 ) ICs. v:n 1931 kert. s. 241. — 3) Khs 9 p. tam-
mik. 8 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 4 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 528 §. — 6 ) S:n 9 p. 
kesäk. 1,020 §. — 7) S:n 22 p. jouluk. 2,015 §. — 8) S:n 16 p. maalisk. 506 §. — 
9) S:n 22 p. syysk. 1,433 §. — 10) S:n 13 p. lokak. 1,555 § . - 1 1 ) S:n 10 p. marrask. 
1,740 §. — 12) S:n 8 p. jouluk. 1,935 §. — 13) S:n 8 p. jouluk. 1,936 §. — 14) S:n 8 p. 
jouluk. 1,937 §. — 15) S:n 8 p. jouluk. 1,938 §. — 16) S:n 8 p. jouluk. 1,939 §. — 
17) S:n 8 p. jouluk. 1,940 §. — 18) S:n 8 p. jouluk. 1,941 §. 
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liittämistä kaupunkiin 1). Teknillisten laitosten hallitusta päätettiin2) kehoit-
t aa kiirehtimään lausunnon antamista kaasu- ja sähkömaksujen vakuu t t a -
mista koskevasta komiteanmiet innöstä3) sekä ehdotuksen laatimista teknillis-
ten laitosten til ivirastojen yhdistämisestä. 

Vuoden 1933 talousarvio. Kaupungin kaikille hallituksille, laitoksille, 
johto- ja lautakunnil le päätet t i in 4) lähet tää vuoden 1933 talousarvioehdotus-
ten laat imista ja antamis ta kaupunginhallitukselle koskeva kiertokirje, jossa 
annetu t ohjeet ja määräykset olivat samat kuin edellisten vuosien vastaavissa 
kiertokirjeissä 5). 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) , e t tä vuoden 1933 talousarvioehdotus läpi-
käy täisiin kolmessa lukemisessa. Jos ensimmäisessä lukemisessa syystä tai 
toisesta ei ha lu t tu tehdä päätös tä jostakin tulo- tai menoerästä, voitiin sel-
lainen kohta j ä t t ää avoimeksi. Toisessa lukemisessa sai yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä m u u t t a a vain sellaisia kohtia, jo tka ensimmäisessä 
lukemisessa oli j ä t e t ty avoimiksi tahi joista silloin oli ollut erimielisyyttä. 
Kolmannessa lukemisessa vaadit t i in muutosten tekoon yksimielinen päätös. 

Yleisdiaarin pitäminen rahatoimistossa. Rahato imikamar i l ta saamansa 
toimeksiannon7) mukaisesti kaupunginkamreer i oli laa t inut rahatoimiston 
diaarinpitoa koskevan ehdotuksen. Kaupunginreviisorin anne t tua siitä 
yksityiskohtaisen lausunnon kaupunginhall i tus hyväksyi 8) kaupunginkamree-
rin esityksen, ettei rahatoimistoa velvoitettaisi p i tämään aikajär jesteis tä 
yleisdiaaria, m u t t a pää t t i 8 ) kehoit taa kaupunginkamreeria o t t amaan varteen 
kaupunginreviisorin lausunnossa esitetyt asiakirjain rekisteröintiä koskevat 
ehdotukset . 

Maksumääräysten allekirjoittaminen. Rahatoimiston kirjanpito-osaston 
päällikkö E. Je rns t röm oikeutetti in 9) toimiston johtosäännön 9 §:n nojalla 
ja apulaiskaupunginkamreeri Tavasti la 10) kaupunginkamreerin määräysten 
mukaan al lekir joi t tamaan kaikkien asianmukaisesti hyväksy t ty jen laskujen 
maksumääräykset . 

Eräiden velkakirjojen säilyttäminen. Ki inteis tölautakunta oli ehdot ta-
nut n ) , e t tä kaupunginhall i tus määräisi tontt ikaupoissa syntyneet velkakir ja t 
siirrettäviksi kaupungin rahatoimistoon siellä edelleen säilytettäviksi, m u t t a 
kaupunginhall i tus päät t i n ) evätä t ämän ehdotuksen sekä huomaut taa lauta-
kunnalle, e t tä jos sen mielestä asiakirjain säilytys ei silloisillaan ollut r i i t tä-
vän turvall inen, se voi tehdä sen suhteen tarpeelliseksi katsomansa esityksen 
kaupunginhalli tukselle. 

Kunnallishallinnon keskuskirjaston järjestäminen. Kaupunginhal l i tus 
päätt i1 2) suostua ti lastotoimiston esi t tämään ehdotukseen kunnallishallinnon 
keskuskirjaston jär jestämisestä t i lastotoimiston uuteen huoneistoon. 

Kunnallisen väestörekisterin perustaminen. Koska kunnallisen väestö-
rekisterin perustamisen edel lyt tämän viraston perustamista pidettiin val-
litsevissa oloissa mahdot tomana , päätet t i in1 3) j ä t t ää väestörekisterin perusta-
mista koskeva kysymys toistaiseksi lepäämään. 

Erinäiset tilastotoimiston suorittamat tutkimukset1*). Tilastotoimiston 
laat ima tilasto kaupungin palveluksessa toimivista naimisissa olevista naisista 

x) Khs 8 p. jouluk. 1,942 §. —2) S:n 22 p. syysk. 1,433 §. — 3) Ks. tämän kert. 
s. 47. — 4) Khs 21 p. huhtik. 698 §. — 5 ) Ks. v:n 1931 kert. s. 244. — 6 ) Khs 21 p. 
marrask. 1,786 S. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 312. — 8) Khs 4 p. helmik. 241 §. — 
9) S:n 9 p. tammik. 17 §. —10) S:n 2 p. kesäk. 923 §. — n ) S:n 22 p. kesäk. 1,100 §. 
—12) Khn jsto 21 p. tammik. 3,123 §. — 13) Khs 6 p.lokak. 1,496 §. - 1 4 ) S:n 10 p. 
maalisk. 462 §. 
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ei an tanut*) aihet ta toimenpiteisiin, koska kaupunginhall i tus jo aikaisemmin 
oli kehoi t tanut lautakunt ia viranhalt i joi ta otettaessa an tamaan etusijan 
henkilöille, joiden oli itse huolehdit tava toimeentulostaan. 

Kaupunginhal l i tus antoi tilastotoimistolle tehtäväksi selvittää, missä 
määrin vuonna 1931 Helsingissä kotipaikkaoikeuden saaneet henkilöt olivat 
naut t ineet kaupungil ta köyhäinhoi toavustusta tai tulleet otetuiksi varatöihin. 
Tilastotoimiston aikanaan asiasta an tama selvitys sekä sosiali johtajan sen 
johdosta esi t tämä lausunto, jonka mukaan vuonna 1931 Helsingissä koti-
paikkaoikeuden saaneiden osalle tu l i köyhäinhoitoavustuksista n. 9.3 % eli 
n. 2,100,000 markkaa ja varatöihin uhra tu is ta varoista n. 1.63 % eli n. 572,000 
markkaa , merkit t i in 2) tiedoksi. 

Annettuaan3) kanslianeuvos O. Hallstenille tehtäväksi tu tk ia , millä edelly-
tyksillä voitaisiin perustaa kunnallinen leski- ja orpokassa, kaupunginhall i tus 
päät t i 3 ) antaa kanslianeuvos Hallstenin pyynnöstä kerätyn aineiston käsit te-
lyn tilastotoimiston tehtäväksi kanslianeuvos Hallstenin tarkempien ohjeiden 
mukaisesti . Toimiston si t temmin an tama ilmoitus, e t tä suunnitellun leski-
ja orpokassan kustannusten laskemiseen t a rv i t t ava t t i las totaulukot oli laa-
di t tu , merkit t i in 4) tiedoksi. 

Tilastotoimiston laa t imat , kaupungin vuoden 1930 raha-asioita koskevat 
t i las totaulukot lähetett i in 5) tilastolliselle päätoimistolle ja vuoden 1931 raha-
asioila koskevat kyselykaavakkeet tilastotoimistolle. 

Yuosit i l intarkastajien huomau te t tua kaupungin vuoden 1931 tilien ja 
hallinnon ta rkas tus ta koskevassa kertomuksessaan, e t tä kaupungin olisi 
saatava aikaan t a rkka ja kaikinpuolinen tu tk imus niistä veroista, joita ei 
saatu perityksi, kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) j ä t t ää tällaisen tu tk imuksen 
valmistamisen ti lastotoimiston tehtäväksi . 

Edelleen annett i in 7) tilastotoimistolle tehtäväksi tu tk ia asuntoreservin 
suuruu t ta ja laatua Helsingissä, jo t ta saataisiin selville, olisiko kaupungilla 
aihet ta työt tömyyst i lanteen hei polttamiseksi ryh tyä ki ihoi t tamaan yksityistä 
rakennustoimintaa. 

Toimiston t ämän johdosta to imi t tama tu tk imus sekä raha to imenjoh ta jan 
sen pohjalla laa t ima yksityiskohtainen selvitys tyh j i s tä asuinhuoneista eivät 
an tanee t 8 ) aihetta toimenpiteisiin. 

Tilastosoimiston julkaisujen jakelu. Kaupunginhal l i tus oikeut t i 9) t i lasto-
toimiston käy t t ämään kaupunginhall i tuksen autoa julkaisujensa jakelussa, 
sikäli kuin se voi t a p a h t u a kaupunginval tuus ton esityslistojen ja painet-
t u j e n asiakirjojen jakelun yhteydessä. 

Tutkijalautakunnan päätöksistä annettavan valitusosoituksen sanamuotoa 
koskeva Uudenmaan läänin maaherran kiertokirjelmä lähetett i in 10) verotus-
valmistelukunnalle tiedoksi ja noudate t tavaksi . 

Työnvälitystoimiston haaraosaston avaaminen Vallilassa. Kaupungin-
hallitus hyväksyi n ) työnväli tystoimiston johtokunnan esityksen toimiston 
haaraosaston avaamisesta Vallilassa, Sturenkadun talossa n:o 27, jossa haara-
osasto oli to iminut edellisinäkin vuosina 12). 

Työttömyyskortisto. Apulaiskaupunginkamreeri Tavasti lan rahatoimen-
johta jan kehoituksesta laadi t tua lausunnon työnväli tystoimiston työjär jes te-

x) Khs 10 p. maalisk. 462 §; ks. myös v:n 1931 kert. s. 248. — 2) Khs 21 p. 
huhtik. 711 §. — 3) Khn jsto 14 p. tammik. 3,102 §. — 4) S:n 17 p. maalisk. 3,930 §. 
— 5) S:n 4 p. helmik. 3,375 § ja 31 p. maalisk. 4,050 S. — 6) Khs 1 p. jouluk. 
1,898 §. — 7) Khn jsto 28 p. huhtik. 4,417 §. — 8) Khs 1 p. jouluk. 1,894 §. — 
9) Khn jsto 11 p. tammik. 3,006 §. — 10) S:n 20 p. lokak. 6,587 §. — n ) Khs 15 p. 
syysk. 1,386 §; ks. myös tämän kert. s. 266. — 12) Ks. v:n 1931 kert. s. 248. 
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lystä sekä työnväli tystoimiston joh ta jan lähe te t tyä hallitukselle kirjelmän, 
joka koski toimiston tehtävien l isääntymistä, hallitus p ä ä t t i t y ö n v ä l i t y s -
toimiston johtokunnal ta pyy tää lausuntoa siitä, voitaisiinko työnväli tys-
kortisto laatia sellaiseen muotoon, e t tä se sisällyttäisi itseensä valtion kaavak-
keen, tai voitaisiinko jollakin muulla tavalla vapau tua erikoisen varatyöläis-
kortiston pitämisestä. 

Uudenmaan läänin maaherran lähete t tyä kaupunginhalli tukselle kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirjeen, joka koski työ t tömyys-
kortistojen ta rkas tamis ta , ja samalla kehoi te t tua kaupunginhal l i tusta vielä 
kertomusvuoden kuluessa kodeissa käymällä jä r jes tämään Helsingin kau-
pungissa tarkastuksen työt tömiksi i lmoit tautuneiden työ t tömyyden ja avun-
tarpeen todenperäisyyden toteamiseksi kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) kehoit taa 
työnväli tystoimiston johtokuntaa ja köyhäinhoi tolautakuntaa yhteistoimin 
joulukuun kuluessa jä r jes tämään kyseisen työt tömyyskort is tojen tarkas-
tuksen ja sen pää ty t t yä an tamaan ta rkas tus tavas ta ja tuloksesta selostuksen 
kaupunginhallitukselle. 

Helsingin kaupungin ympäristöalueiden poliisihoidon uudelleenjärjestä-
minen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) Uudenmaan läänin maaherralle lähetet tä-
vässä kirjelmässä maaherran pyy tämänä lausuntonaan i lmoittaa, ettei halli-
tuksella ollut mi tään huomaut tamis ta Helsingin kaupungin ympäristöalueiden 
poliisihoitoa koskevaa komitean ehdotusta vastaan, edellyttäen, ettei sen 
to teut taminen nykyisissä oloissa a iheut tanut kaupungille kustannuksia . 

Pidätettyjen henkilöiden ruokinta. Kaupunkien osanottoa poliisilaitosten 
menoihin koskevan uuden lain tu l tua voimaan poliisilaitos oli t iedustellut, 
miten kaupunki halusi jär jes tää p idä te t ty jen henkilöiden ruokinnan. Kau-
punginhalli tus pää t t i 4 ) t ähän vas ta ta , e t tä siihenastista jär jestelmää, jonka 
mukaan ruoka oli o te t tu poliisilaitoksen keitt iöstä, sai edelleenkin noudat-
taa . Ruoka-annoksesta oli makse t tu 2: 25 markkaa ja jakelusta 380 markkaa 
kuukaudel ta . 

Torikauppa. Merkittiin 5) tiedoksi Uudenmaan läänin maaherran touko-
kuun -31 p:nä an tama, tor ikaupan edelleen sallimista koskeva päätös, jonka 
mukaan maaherra oli s i i r tänyt lihan, kyni tyn siipikarjan, kyni tyn tai nyl je tyn 
riistan, voin, juuston ja leivän kaupaksi tar joamisen kieltämistä kaupungin 
torilla koskevan Helsingin kaupungin terveydenhoitojär jestyksen määräyk-
sen soveltamisen kesäkuun 1 p:ään 1933 maaherran t a m m i k u u n 16 p:nä 1926 
asiasta antamassa päätöksessä määrä ty in ra joi tuksin 6). 

Lääkärintodistukset ajokortin saamista varten. Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) 
t ehdyn esityksen johdosta i lmoittaa palopäällikölle ja terveydenhoitolauta-
kunnalle, e t teivät aluelääkärit olleet velvollisia maksu t t a an t amaan lääkärin-
todistuksia ajokort in saamista var ten palolaitoksen miehistölle. 

Pienehköjen kotieläinten tappaminen. Djurskyddssamfunde t nimisen 
yhdistyksen anot tua , e t tä kaupunki maksu t t a luovuttaisi huoneiston pieneh-
köjen kotieläinten hengil täot tamista var ten, kaupunginhall i tus p ä ä t t i 8 ) 
kehoit taa hakijayhdistyksen puheenjohta jaa tarpeellisen yhteis toiminnan 
aikaansaamiseksi kään tymään kaupungin eläintenhuoltolaitoksen joh ta jan 
puoleen sekä an taa tälle laitokselle tehtäväksi huolehtia omistajaa vailla 

Khs 13 p. lokak. 1,535 §. — 2) S:n 1 p. jouluk. 1,895 §. — 3) S:n 6 p. lokak. 
1,497 §. — 4) Khn jsto 9 p. kesäk. 4,860 §. — 5 ) Khs 16 p. kesäk. 1,063 §. — 6) Ks. 
v:n 1923 kert. s. 63, v:n 1926 kert. s. 30 ja v:n 1931 kert. s. 18. —7) Khs 28 p. tam-
mik. 199 §. —8) S:n 22 p. syysk, 1,431 §. 
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olevien kissojen hengiltäottamisesta terveydenhoitolautakunnan määräysten 
mukaisesti ja asianomaisen talonomistajan kustannuksella. 

Valtion siviilisairaalain vastaanottoalue. Helsingin yleisen sairaalan 
vas taanot toa lue t ta koskeva lääkintöhall i tuksen ilmoitus merkit t i in tiedoksi 
ja sairaalahallitukselle ja terveydenhoitolautakunnalle i lmoitet tavaksi . 

Sairaalat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2) suostua sairaalahallituksen ano-
mukseen saada ot taa käytäntöön lääkintöhall i tuksen hyväksymät Nikkilän 
sairaalan ylimääräiset sairaspaikat. 

Sairaalahallituksen i lmoitet tua 3), e t tä Marian sairaalan sisätautiosas-
tol ta oli t i lanahtauden takia ollut pakko lähet tää entisten lisäksi 30 potilasta 
kulkutaut isairaalaan, ja esitettyä, e t tä ensiksi main i t tuun sairaalaan järjes-
tettäisiin ylimääräisiä sairassijoja, kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) oikeuttaa 
sairaalahallituksen jä r jes tämään kahdelle osastolle 6 ylimääräistä sairassijaa 
kummallekin sekä, jos ta rve vaati , kahdelle muullekin osastolle enintään 
6 ylimääräistä sairassijaa kummallekin. 

Sairaalahallitus oli j ä r j es täny t kulkutaut isairaalaan 8—10 potilasta 
käs i t tävän osaston hinkuyskäpoti lai ta var ten, jonka toimenpiteen kaupungin-
hallitus hyväksyi 5). 

Kaupunginhal l i tuksen anomuksesta 6) lääkintöhall i tus myönty i 7 ) siihen, 
e t tä Nikkilän sairaalassa ja Kivelän sairaalan mielisairasosastolla sai yllä-
pi tää silloin käytännössä olleita ylimääräisiä sairassijoja vuoden 1933 alusta 
lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrät t i in . 

Kaupunginhal l i tus päät t i 8) va l tuu t t aa sairaalahallituksen an tamaan 
Marian sairaalan johtajal le luvan määrä tä kaksi osas tonhoi ta ja tar ta ja mui-
den sairaaloiden johtaji l le luvan määrä tä kukin yhden osastonhoi ta ja t taren 
o t t amaan osaa lääkintöhall i tuksen jär jestämiin kasvatusopillisiin ja tkokurs-
seihin oikeuttaen nämä osas tonhoi ta ja t tare t kurssien aikana nau t t imaan 
palkkaetunsa, ehdoin, ettei kaupungille koi tunut eri menoja heidän virko-
jensa hoitamisesta kurssien aikana. 

Lääkintöhalli tukselle päätet t i in 9) t iedustelun johdosta i lmoit taa, e t tä 
10—13 sairaanhoi ta ja t tar ien täydennyskursseihin osallistuvaa sairaanhoitaja-
t a r t a voitiin ot taa kaupungin sairaaloihin harjoitteli joiksi. 

Sairaanhoitajatarkoulu. Samalla kuin kaupunginhall i tus päät t i , e t tä 
kaupungin sai raanhoi ta ja tarkoulua edelleenkin toistaiseksi oli yl läpidettävä, 
hallitus pää t t i 10) kehoit taa sairaalahalli tusta o t tamaan harki t tavakseen, eikö 
sen olisi syytä ki inni t tää eri sairaalain johta ja in huomiota siihen, e t tä nämä 
sa i raanhoi ta ja tarpaikkoja täy t täessään pyrkisivät an tamaan yh tä pätevistä 
hakijoista etusijan niille, jotka olivat käyneet kaupungin sa i raanhoi ta ja tar-
koulun. Niinikään päätet t i in kehoit taa sairaalahalli tusta tu tk imaan , olisiko 
kaupungin sa i raanhoi ta ja tarkoulun oppilaiden palkkaus uudelleen järjestel-
tävä , varsinkin supistamalla kolmannen vuosikurssin oppilaiden palkkausta 
silloisestaan, sekä aikoinaan i lmoi t tamaan t ämän tu tk imuksen tulos kau-
punginhallitukselle. 

Kellokosken piirimielisairaalan johtokunta ilmoitti n ) sairaalan jäsenkun-
tien pi tämässään kokouksessa hyväksyneen Helsingin kaupungin uudeksi 
jäsenkunnaksi . 

Khs 7 p. heinäk. 1,161 §. — 2) S:n 4 p. helmik. 272 §. — 3) S:n 25 p. helmik. 
401 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 482 §. — 5) S:n 10 p. maalisk. 483 §. — 6) S:n 13 p. 
iokak. 1,563 §. — 7) S:n 10 p. marrask. 1,750 §. — 8) S:n 2 p. kesäk. 960 §. — 9) S:n 
30 p. jouluk. 2,063 §. —10) S:n 27 p. Iokak. 1,657 §. — n ) S:n 12 p. toukok. 829 §. 
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Köyhäinhoitolautakunnan työtupien myymälä. Kaupunginhall i tus pää t t i 
oikeuttaa köyhäinhoi tolautakunnan perus tamaan alaistensa työtupien val-
misteiden vähi t tä ismyynt iä var ten l isämyymälän sekä käy t t ämään työ-
tupain työläisten pa lkkamäärärahas ta 9,600 markkaa myyjä t t ä ren palkkaa-
miseen sekä työtupain sekalaisten menojen määrärahas ta 20,000 markkaa 
myymälähuoneiston vuokrasta , valmisteiden kul jet tamisesta myymälään 
sekä sen valaisemisesta aiheutuviin menoihin. 

Kunnalliskodin ja työlaitoksen kaluston ostot. Rahato imikamar in pyydet-
tyä köyhäinhoi tolautakunnan lausuntoa siitä, oliko aihet ta m u u t t a a voi-
massa olevaa kunnalliskodin ja työlaitoksen johtosääntöä siten, e t tä suureh-
kot kaluston ostot oli al is tet tava l au takunnan harki t tavaksi ja hyväksyt tä -
väksi, ja köyhäinhoi tolautakunnan kaupunginhallitukselle antamassaan lau-
sunnossa, esitettyä, e t tä kysymys ta rpee t tomana saisi raueta , kaupunginhalli-
tus päät t i 2), ettei asia a iheu t tanu t enempiä toimenpitei tä. 

Lastenhoidon neuvonta. Lääkintöhall i tus i lmoitt i3) hyväksyneensä ehdo-
tuksen lastensairaalan yhteydessä toimivan kunnallisen neuvonta-aseman 4) 
järjestelyä koskeviksi määräyksiksi sekä aseman joh tokuntaan valinneensa 
professori A. Ylpön ja sairaanhoi ta ja tarkoulutuksen t a rkas ta j an Y. Snellmanin. 

Harjoittelu Sofianlehdon pikkulastenkodissa. Kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) 
puolestaan suostua siihen, e t tä valtion sa i raanhoi ta ja tarkoulun oppilaat, 
enintään 20 kerrallaan, saivat kuluvana vuonna kukin n. 2 kuukauden a jan 
harjoitella Sofianlehdon pikkulastenkodissa, ja myönsi yleisistä käyttövarois-
t aan 9,000 markkaa lastensuojelulautakunnan käyte t täväks i puheena olevaan 
tarkoitukseen. 

Kansakoulujen kesäsiirtoloihin otettavien lasten varattomuuden toteaminen. 
Molemmille kansakoulujen johtokunnille i lmoitet t i in6) Helsingin opet ta ja-
yhdistysten kesävirkistystoimikuntien tietoon saatet tavaksi , e t tä kesäsiirto-
loihin pyrkivien kansakoulujen oppilaiden vara t tomuus voitiin katsoa tode-
tuksi, milloin oppilaalle oli saman lukuvuoden aikana asianmukaisen selvi-
tyksen jälkeen anne t tu koulusta ruoka- tai vaa te tusavus tus ta tai ilmaiset 
koulutarpeet . Milloin asianomaisen luokan opet ta ja ja kouluhoi ta ja tar 
yksissä neuvoin esi t t ivät siirtolaan otet tavaksi oppilaan, joka ei t ä y t t ä n y t 
t ä t ä ehtoa, oli oppilaan vara t tomuudes ta vain epäselvissä tapauksissa pyy-
de t tävä köyhäinhoi tolautakunnal ta lausunto. 

Autoratsioiden toimituttaminen koulujen läheisyydessä. Poliisimestaria 
päätet t i in 7) pyy tää to imi tu t t amaan autoratsioita etenkin koulujen lähei-
syydessä, jo t ta au tonku l j e t t a j a t totutet ta is i in a j amaan erikoisen varovaisesti 
tällaisilla paikoilla. 

Lastentarhoin johtokunnan kanslia. Kaupunginhal l i tus suostui 8) lasten-
tarhain joh tokunnan anomukseen saada pi tää kansliansa sul je t tuna heinä-
kuun 15 ja 31 p:n välisenä aikana. 

Lastentarhoin kesä- ja joululomatoiminta. Las tentarhain johtokunnalle 
päätet t i in 9) i lmoittaa, e t tä kaupungin lastentarhain opet ta ja t ta r ien velvolli-
suudeksi oli ka t so t tava ilman eri korvausta asianomaisen viranomaisen mää-
räyksestä osallistua lastentarhain kesä- ja joululomatoimintaan edellyttäen, 
ettei opet ta ja t ta r ien oikeutta kahden kuukauden kesäloman saamiseen siten 
supistet tu. Edelleen päätet t i in johtokunnalle i lmoittaa, e t tä lomatyön järjes-

!) Khs 27 p. huhtik. 773 §. — 2) S:n 14 p. huhtik. 684 §. — 3) S:n 7 p. huhtik. 
649 §. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 91, 121, 219 ja 251. — 5 ) Khs 23 p. maalisk. 564 §. 
— 6) S:n 23 p. maalisk. 557 §. — 7) S:n 1 p. syysk. 1,325 §. — 8) S:n 9 p. kesäk. 
1,042 §. — 9) S:n 25 p. elok. 1,269 §. 
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telyohjelma oli al istet tava lastentarhain johtokunnan hyväksyt täväks i sekä 
e t tä ope t ta ja t eivät i lman johtokunnan suostumusta saaneet palkkaamalla 
itse tai antamalla asianomaisen las tentarhan joh ta ja t t a ren palkata itselleen 
sijaisen jäädä pois johtokunnan hyväksymässä lomatoiminnan järjestely-
ohjelmassa heille määrä tys tä työstä . 

Kaupunginhal l i tus päät t i x) hyväksyä lastentarhain joh tokunnan esi-
tyksen, e t tä Kotikallion las tentarhan koululasten päiväkotia saisi pi tää 
avoinna joulukuun 19 p:stä 23:nteen 1932 sekä t ammikuun 9 p:stä 14:nteen 
1933, ja määräsi siitä a iheutuvat kustannukset , noin 3,500 markkaa , suori-
re t tavaksi lastentarhain sen vuoden tililtä, johon ne kohdistuivat . 

Musiikkilautakunnan kokoonpano. Suomen säveltaiteilijain liitto oli 
es i t tänyt , e t tä musi ikki lautakunnan kokoonpanoa muutet tais i in siten, e t tä 
l au takun taan valittaisiin puoluenäkökohdista r i ippumat ta ammat t imiehiä 
ja t unne t tu j a , musiikkia harras tavia kansalaisia sekä e t tä l au takunnan vii-
destä jäsenestä kaksi valittaisiin liiton ehdot tamis ta henkilöistä, m u t t a koska 
t ämän ehdotuksen hyväksyminen olisi t i e tänyt , e t tä kaupunginval tuusto 
puheena olevassa vaalissa olisi osittain sidottu liiton esi t tämään ehdokaslis-
t aan ja koska tällaista jär jestelmää, joka lisäksi vaat i musi ikki lautakunnan 
johtosäännön muut tamis ta , ei voinut katsoa kunnallislain 34 §:n toisen 
kappaleen säännöksen mukaiseksi, kaupunginhall i tus päät t i 2), ettei esitys 
an tanu t aihetta toimenpiteisiin. 

Kaupunginkirjaston kirjavaraston inventtaus. Kaupunginreviisorin mieli-
piteeseen yhtyen kaupunginhall i tus päät t i 3) evätä kaupunginkir jas ton johto-
kunnan esityksen kir jaston kir javaraston invent taus tavan muut tamises ta , 
mut t a antoi johtokunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen kir javaraston invent-
tausmenetelmän kehittämisestä julkisen tarkas tuksen periaatteesta luopu-
m a t t a sekä ehdotuksen mahdollisesti tarvi t taviksi johtosäännön muutoksiksi . 

Rakennuskonttorin konttoriteknittinen järjestely. Til intarkastustoimisto 
Widenius, Sederholm & Somerin lausunto rakennuskont tor in konttoriteknill i-
sen jär jestelyn ta rkoi tuksenmukaisuut ta koskevasta tu tk imukses ta , jonka 
toimisto rahato imikamar in toimeksiannosta oli suor i t tanut , ei sillä ker taa 
a n t a n u t 4 ) aihetta muihin toimenpiteisiin kuin e t tä kaupunginreviisorin 
lausunnon jäljennös päätet t i in lähe t tää yleisten töiden hallitukselle niitä 
toimenpitei tä var ten, joihin se voi an taa aiheen. Hall i tusta kehoitett i in myö-
hemmin taloudellisten olojen pa rannu t tua harki tsemaan kysymystä koneiden 
käytäntöönot tamises ta työläispalkkalistojen ja -pussien kirjoit tamisessa. 

Keskuslämmityslaitosten valvonta. 'Kaupunginhal l i tus pää t t i 5) hyväksyä 
yleisten töiden hallituksen esityksen kaupungin keskuslämmityslaitosten val-
vontaa koskevien määräysten muut tamises ta siten, e t tä asianomainen lauta-
kunta kulloinkin sai lämpöteknikkoa kuul tuaan yksityistapauksissa pää t t ää , 
uskott i inko sen alaisen viraston hoidossa olevat keskuslämmityslaitokset 
Etelä-Suomen höyrykat t i layhdis tyksen vai Voima- ja polttoainetaloudelli-
sen yhdistyksen eli Ekonon valvontaan. 

Matkakertomukset. Ki in te is tö lautakunnan ja sa t amalau takunnan annet-
tua asiasta lausuntonsa kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) , e t te ivät reviisori Y. Wahl-
roosin matkaker tomuksessa esi tetyt erinäiset näkökohdat a iheut taneet toi-
menpitei tä. 

!) Khs 30 p. jouluk. 2,061 §. — 2 ) S:n 24 p. marrask. 1,791 §. — 3 ) S:n 8 p. jou-
luk. 1,950 §. — 4) S:n 28 p. heinäk. 1,207 §. — 5 ) S:n 16 p. kesäk. 1,073 §. — 6 ) S:n 
27 p. huhtik. 755 §. 
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Seuraavien henkilöiden kaupungin apurahoin tekemistään opintomat-
koista a n t a m a t kertomukset lähetett i in ti lastotoimiston säilytettäviksi: revii-
sori A. Lindrothin opin tomatkas taan Skandinaviaan x); avus tavan asunto-
t a rkas t a j an K. Rytkösen opin tomatkas taan Berliinin asuntokongressiin 2); 
palopäällikkö W. Bergströmin opintomatkas taan Tukholmaan 3); asema-
kaava-arkki teht i B. Aminoffin opin tomatkas taan Nor jan ja Ruotsin talvi-
urheilukeskuksiin 4); Reijolan lastenkodin joh ta ja t t a ren E. Ahlgrenin opinto-
matkas taan erinäisiin Skandinavian lastenkoteihin 5); voimistelunneuvoja 
S. Fontellin opintomatkas taan Saksaan, Sveitsiin, Tanskaan ja Ruotsiin 6); 
kansakoulunopet ta j ien R. Dahlgrenin ja E. Fel lmanin 7 ) ; sähkölaitoksen 
insinöörin O. Räberghin ja t yön joh ta j an L. Virran sekä vesijohtolaitoksen 
putkimestarien J . Äijälän ja U. Heleniuksen 8); rakennuskont tor in ka tu-
osaston insinöörin A. Lipan opintomatkas taan Ruotsiin, Tanskaan ja Sak-
saan 9); rakennuskonttor in satamaosaston päällikön S. Randelinin ja saman 
osaston toimistoinsinöörin G. Lindin heidän vuonna 1931 tekemistään opinto-
matkoista 10); teknikko B. Lönegrenin opin tomatkas taan Skandinaviaan1 1) ; 
s i tomonjohta ja K. V. Vasaran opin tomatkas taan Saksaan, Tanskaan ja 
Ruotsiin 12); sekä herra R. Ohlsin 13). 

Raastuvanoikeuden viranhaltijain kesälomat. Kaupunginhal l i tus hyväk-
syi14) erinäisiä yhteisen raastuvanoikeuden esityksiä, jo tka koskivat raastu-
vanoikeuden jäsenten ja virkailijoiden kesälomain järjestelyä ker tomusvuonna. 

Rahatoimenjohtajan sairasloma. Rahatoimenjohta ja l le myönnett i in 15) sai-
raslomaa täysin palkkaeduin yhden kuukauden ajaksi toukokuun 1 pistä lukien. 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 6 ) määrä tä 
kansliasihteeri A. Blombergin talousarvioehdotuksen laatimisen aikana 
huolehtimaan myöskin raha to imenjohta jan asiain valmistelusta sekä kanslia-
sihteeri G. Brotheruksen suori t tamaan talousarvioehdotuksen ruotsintamisen. 

Kaupunginhall i tus päätt i1 7) , e t tä ylimääräisen lainopillisen apulaisen 
sai toistaiseksi edelleenkin palkata kaupunginkansliaan vararikko- y. m. 
asiain hoitoa varten, kunnes kysymys asiamiesosaston uudelleenjärjestele-
misestä oli ra tkais tu . 

Puhelinkeskuksen toiseksi hoitajaksi otetti in1 8) toistaiseksi helmikuun 
8 p:stä lukien neiti E. Fl inckman 1,000 markan suuruisin kuukausipalkoin, 
joka oli suori tet tava puhelinkeskuksen tililtä. 

Kaupunginhall i tus myönsi19) kansliasihteeri T. Nordbergille virka-
vapau t t a täysin pakkaeduin kesäkuun 13 p:stä heinäkuun 12 p:ään reservi-
harjoituksiin osallistumista var ten ja määräsi20) hänen virkaansa hoi tamaan 
maini t tuna samoinkuin hänen kesälomansa aikana hovioikeudenauskul-
t an t t i E. Mantereen. 

Sairaslomaa täysin palkkaeduin myönnett i in kaupunginkanslian kans-
listille S. Holmströmille huht ikuun 25 p:stä toukokuun 22 p:ään2 1) ja edel-

x) Khs 14 p. tammik. 98 § ja 21 p. tammik. 132 §. — 2) S:n 21 p. tam-
mik. 154 § ja 28 p. tammik. 201 — 3) S:n 9 p. tammik. 41 § ja 14 p. tammik. 
107 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 33 § ja 21 p. tammik. 139 a §. — 5) S:n 14 p. 
tammik. 114 §. — 6) S:n 9 p. tammik. 51 § ja 21 p. tammik. 157 §. — 7) S:n 
23 p. maalisk. 563 § ja 7 p. huhtik. 651 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 269 §. — 9) S:n 
9 p. tammik. 40 §. — 10) S:n 16 p. maalisk. 524 § ja 23 p. maalisk. 550 §. — n ) S:n 
9 p. tammik. 52 § ja 21 p. tammik. 156 §. —12) S:n 21 p. tammik. 155 §. —13) S:n 
13 p. lokak. 1,562 § ja 20 p. lokak. 1,626 §. — Khn jsto 16 p. kesåk. 4,911 §. — 
15) Khs 27 p. huhtik. 751 §.—16) Khn jsto 15 p. syysk. 5,715 §.—17) Khs 19 p. tou-
kok. 861 §. — 18) Khn jsto 4 p. helmik. 3,386 §. — 19) Khs 19 p. toukok. 860 §. — 
20) S:n 22 p. kesåk. 1,094 §. ~ 21) S:n 6 p. toukok. 780 § ja 12 p. toukok. 810 §. 
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leen toukokuun 26 p:stä kesäkuun 11 piään1) sekä E. Olsonille2) kesäkuun 
15 ja 22 p:n väliseksi ajaksi. 

Ylimääräiselle kanslistille B. Adolfssonille myönnett i in 3) v i rkavapaut ta 
vuoden alusta huht ikuun 15 p:ään ilman oikeutta palkkaetuihin. 

Ylimääräiselle vahtimestaril le K. Palinille myönnet t i in 4 ) sairaslomaa 
heinäkuun 12 p:stä syyskuun 10 p:ään täysin palkkaeduin ja lokakuun 10 
p:stä joulukuun 31 p:ään, jolta a ja l ta hän sai naut t ia 2/3 palkkaeduis taan. 
Hänen sijaisekseen heinäkuun 18 p:stä lukien määrät t i in au tonkul je t t a ja 
P. Aspelin 1,300 markan kuukausipalkoin. 

Kaupunginhall i tuksen o ikeu t t amana 5 ) yleisjaosto pää t t i 6 ) kaupun-
g i n j o h t a j a t ja kaupunginkanslian virkailijain kesälomain järjestelystä. 

Rahatoimiston viranhaltijat. Rahatoimiston kirjanpito-osaston pääl-
likkö E. Jerns t röm määrät t i in 7) rahatoimiston johtosäännön 5 §:n 10 momen-
tin edellyttämissä tapauksissa kaupunginkamreerin estyneenä ollessa hoita-
maan hänen tehtäviään. 

Kaupunginval tuuston pää te t tyä 8) perustaa rahatoimistoon apulaiskam-
reerinviran kaupunginhall i tus ju l i s te t tuaan 9 ) sen haet tavaksi valitsi10) 
apulaiskaupunginkamreeriksi 79 haki jas ta konttoripäällikkö E. Tavasti lan 
toukokuun 15 p:stä lukien vuoden loppuun kestäväksi koeajaksi. 

Toimistoapulaiselle E. Millerille m y ö n n e t t i i n u ) hänen anomansa ero 
virastaan syyskuun 1 p:stä lukien. 

Rahatoimisto oikeutettiin1 2) edelleen pa lkkaamaan tilapäiset apulaiset A. 
Leiqvistin toukokuun 15 p: ään, E. Lindholmin toukokuun loppuun sekä Johans-
sonin huht ikuun loppuun, kunkin 1,000 markan suuruisin kuukausipalkoin. 

Tilapäiset apulaiset T. Tummento, E. Lindholm, G. Kuusisaari , A. 
Mickwitz, H. Gustafsson, A. Wiklund ja R. Wikst röm päätet t i in 13) pysy t tää 
rahatoimiston palveluksessa n. 15 päivän aika kunnallisverojen maksuun-
panotöiden suorit tamista varten 900 markan suuruisin kuukausipalkoin. 

Toimistoapulaiselle M. Scholinille myönnett i in 1 4) j a t ke t t ua 1 5 ) sairas-
lomaa helmikuun 23 p:stä toukokuun 23 p:ään, sijaisena neiti W. Wester-
marck, sekä edelleen kesäkuun 23 p:stä helmikuun 1 p:ään 1933, sijaisena 
neiti G. Kuusisaari. Rouva Scholin oikeutettiin loma-aikanaan naut t imaan 
kaikki virkasäännön sallimat palkkaedut 1 6 ) . 

Toimistoapulaiselle G. Frödingille myönnett i in1 7) kahden kuukauden 
sairasloma täysin palkkaeduin elokuun 23 p:stä lukien, sijaisena rouva 
R. Wikström. 

Toimiston asiapojalle H. Nybergille myönnet t i in 1 8 ) sairaslomaa täysin 
palkkaeduin elokuun 20 p:stä syyskuun 20 p:ään. 

Kaupunginhall i tuksen yleisjaosto jär jest i1 9) hallituksen toimeksian-
nosta 20) rahatoimiston virkailijain kesälomat toimiston esityksen mukaisesti. 

x) Khs 9 p. kesäk. 1,019 §. — 2) S:n 2 p. kesäk. 922 §. — 3) Khn jsto 
22 p. jouluk. 7,655 §. — 4) Khs 11 p. elok. 1,235 § sekä khn jsto 14 p. heinäk. 
5,116 § ja 6 p. lokak. 6,305 §; vrt. tämän kert. s. 228. — 5) Khs 19 p. toukok. 
859 §. — e) Khn jsto 26 p. toukok. 4,721 §, 9 p. kesäk. 4,861 §, 30 p. kesäk. 5,044 §, 
6 p. lokak. 6,304 §, 19 p. toukok. 4,606 § ja 16 p. kesäk. 4,897 ja 4,898 §. — 7) Khs 
9 p. tammik. 16 §. — 8) Ks. tämän kert. s. 124. — 9) Khs 10 p. maalisk. 474 §. 
— 10) S:n 21 p. huhtik. 700 §. — n ) S:n 1 p. jouluk. 1,897 §. — 12) Khn jsto 7 p. 
huhtik. 4,154 § ja khs 19 p. toukok. 873 §. — 13) Khn jsto 16 p. kesäk. 4,912 §. 
— 14) Khs 10 p. maalisk. 468 §, 22 p. kesäk. 1,103 § ja 17 p. marrask. 1,759 §; 
ks. myös tämän kert. s. 228. — 15) Ks. v:n 1931 kert. s. 256. — 16) Vrt. tämän 
kert. s. 60. — 17) Khn jsto 22 p. syysk. 5,988 §; ks. myös tämän kert. s. 228. — 
18) Khs 15 p. syysk. 1,384 §. — 19) Khn jsto 26 p. toukok. 4,744 §. — 20) Khs 26 p. 
toukok. 899 §. 
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Tilastotoimiston viranhaltijat. Amanuenssi V. Kuhlefeltille myönnet-
t i i n p a l k a t o n t a v i rkavapaut ta yksityisasiaan takia huh t ikuun 16 p:stä 
elokuun 1 p:ään ja hänen sijaisekseen määrät t i in ent. kaupunginkir jur i A. 
Aure 2,100 markan kuukausipalkoin. 

Laskuapulaiselle A. Emeleukselle myönnett i in sairauden takia virka-
vapau t t a täysin palkkaeduin 2 kuukaudeksi kesäkuun 21 p:stä lukien 2), 
ja laskuapulainen A-M. Söderlund määrät t i in t änä aikana oman virkansa 
ohella hoi tamaan hänen virkaansa. Sit temmin neiti Emeleus sai 3) ja tket -
tua sairaslomaa elokuun 21 p:stä marraskuun 21 p:ään oikeutet tuna saa-
maan 2/3 pohjapalkas taan ynnä ikäkorotuksensa, sijaisenaan edelleenkin 
laskuapulainen Söderlund, jonka virkaa hoi tamaan määrät t i in neiti A. 
Soura 4). 

Laskuapulaiselle H. Montellille myönnett i in5) sairaslomaa täysin palkka-
eduin yhden kuukauden ajaksi joulukuun 1 pistä lukien, minä aikana lasku-
apulaisen A-M. Söderlundin tuli hoitaa hänen virkaansa ja neiti A. Souran 
neiti Söderlundin virkaa 4). 

Kaupunginhal l i tus hylkäsi6) toimiston vahtimestarin V. F. Aarnion ano-
muksen saada kunnallisen toimensa ohella toimia eduskunnan kir jaston vahti-
mestarina. Aarnion sen jälkeen kie l täydyt tyä luopumasta sivuvirastaan kau-
punginhallitus pää t t i 7 ) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi irtisanoa 
hänet t i lastotoimiston vaht imestar intoimesta marraskuun 1 piään. Yahtimes-
tar inapulainen A. Gröndahl määrät t i in 8) hoi tamaan siten avoimeksi joutu-
nu t t a vaht imestar intointa yllä maini tusta päivästä toistaiseksi ja kunnes 
se vakinaisesti täy te t t i in 900 markan suuruisesta kuukausipalkasta . 

Kaupunginhall i tuksen yleisjaosto hyväksyi 9 ) eräin vähäisin muutok-
sin tilastotoimiston esityksen toimiston viranhalt i jain kesälomien jär jestä-
misestä. 

Naimisissa olevat naiset työnvälitystoimiston palveluksessa. Sitten kun 
työnvälitystoimistoon oli tilapäisiksi apulaisiksi otet tu naimisissa olevia 
naisia ja toimiston joh ta ja oli an tanu t täs tä häneltä vaadi tun selityksen 
kaupunginhall i tus päät t i 1 0 ) johtajalle huomaut taa , ettei hallitus p i tänyt 
hänen esit tämiään syitä r i i t tävinä ja et tä kaupunginhall i tuksen lähet tämiä 
kiertokirjeitä oli tarkoin noudate t tava . 

Työttömyystarkastajan virka. Raha to imenjoh ta jan i lmoitet tua, e t tä 
vara tuomari E. Kahra , jota oli a ja te l tu työ t tömyys ta rkas ta jaks i , oli ilmoit-
t anu t , ettei hän voinut ot taa maini t tua tointa vastaan, kaupunginhall i tus 
päätt i1 1) j ä t t ää kysymyksen työ t tömyys ta rkas ta jan ottamisesta toistaiseksi 
avoimeksi. 

Kolmannen palomestarin toimi12). Alistet tuaan tu tk i t tavakseen kolman-
nen palomestarin toimen t äy t t ämis t ä koskevan palotoimikunnan päätöksen 
kaupunginhall i tus päätti1 3), e t tä maini t tu toimi toistaiseksi sai jäädä t äy t t ä -
mät tä , mu t t a e t tä asia keväällä oli o te t tava uudestaan käsiteltäväksi. Palo-
toimikunnan t ämän päätöksen johdosta teh tyä uuden esityksen puheena 
olevan toimen täyt tämises tä kaupunginhall i tus sen hyväksyen päätti14), e t tä 

Khs 7 p. huhtik. 633 §; ks. myös tämän kert. s. 226. — 2 ) Khs 21 p. heinäk. 
1,172 §. — 3 ) S:n 25 p. elok. 1,257 § ja 27 p. lokak. 1,640 §. — 4) Yrt. tämän kert. 
s. 228. — 5 ) Khs 8 p. jouluk. 1,922 §. — 6 ) S:n 16 p. kesäk. 1,050 §. — 7 ) S:n 21 p. 
heinäk. 1,167 § .— 8 ) Khn jsto 20 p. lokak. 6,578 § ja 3 p. marrask. 6,813 §.— 
9) Khs 9 p. kesäk. 1,021 § ja khn jsto 9 p. kesäk. 4,857 §. — 10) Khn jsto 21 p. 
tammik. 3,125 §. — n ) Khs 30 p. jouluk. 2,045 §. — 12) Yrt. tämän kert. s. 129. 
—13) Khs 9 p. tammik. 43 §, 14 p. tammik. 110 § ja 21 p. tammik. 145 §. — 
14) S:n 16 p. kesäk. 1,074 §. 
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kolmannen palomestarin toimen sai julistaa haet tavaksi entisin palkkaeduin 
ja e t tä siihen mieluimmin oli va l i t tava henkilö, jolla oli rakennusteknill istä 
sivistystä. 

Teurastamon käyttöpäällikön virka. Kaupunginval tuus ton pääte t tyä*) 
perustaa 12 palkkaluokkaan kuuluvan kunnallisen teuras tamon käyt tö-
päällikön viran ja va l tuu te t tua kaupunginhall i tuksen teuras tamon raken-
nustoimikuntaa kuul tuaan tällä ker taa t äy t t ämään sen sekä pää t tämään , 
oliko sen hal t i ja l ta vaadi t tava kielitaitoa, kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) julis-
t aa sanotun viran haet tavaksi ase t t amat ta sen haltijalle mitään muodollisia 
kieli taitovaatimuksia. Teurastamon käyttöpäälliköksi nimitetti in 3) sittem-
min teuras tamon rakennustoimikunnan ensimmäiselle ehdokassijalle aset-
t a m a hakija , konemestari K. V. Virtanen. 

Poliisilaitoksen viranhaltijat. Kaupunkien osanotosta poliisilaitosten 
menoihin kesäkuun 27 p:nä 1931 annetun lain velvoitet tua kaupungin palk-
kaamaan erinäisiä poliisilaitoksen virkailijoita, nimit täin poliisilaitoksen 
lääkärin ja haavurin, etsivän osaston sai raanhoi ta ja t taren ja suojeluosaston 
kaksi sa i raanhoi ta ja tar ta , valtio oli l akkau t t anu t puheena olevat virat . Koska 
vielä ei ollut määrä t ty , minkä kaupungin elimen tuli pää t tää niiden t ä y t t ä -
misestä, kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) määrä tä seuraavat henkilöt kuluvan 
vuoden alusta toistaiseksi hoi tamaan niitä palkkioista, jo tka vastasivat alla 
maini t tu jen palkkaluokkien mukaisia pohjapalkkoja, kaupunginval tuuston 
joulukuun 16 p:nä 1931 tekemän päätöksen mukaisin vähennyksin: 

poliisilaitoksen lääkärinvirka: lääketieteenlisensiaatti N. Jännes, 9:s 
palkkaluokka; 

poliisilaitoksen haavurinvirka: F. E. Salovius, 6:s palkkaluokka; 
etsivän osaston sai raanhoi ta ja t tarenvirka: neiti A. Lindroos, 3:s palkka-

luokka; sekä 
suojeluosaston sairaanhoi ta ja t taren virat: rouvat J . Bäckman ja A. 

Kaskinen, 3:s palkkaluokka. 
Samalla kaupunginhall i tus päät t i kehoit taa terveydenhoi tolautakuntaa 

an tamaan lausuntonsa siitä, oliko ja mi tkä näistä viroista perus te t tava 
vakinaisesti, ja myönteisessä tapauksessa poliisimestarin kanssa neuvotel-
tuaan laat imaan ehdotukset virkoja koskeviksi johtosäännöiksi. 

Poliisilaitoksen lääkärille N. Jännekselle myönnet t i in 5 ) kesälomaa 
heinäkuun 1 p:stä 15:nteen sekä v i rkavapaut ta ilman palkkaa ajaksi heinä-
kuun 16 p:stä 31:seen. Viransijaiseksi määrät t i in koko heinäkuun ajaksi 
tohtori Hj . Söderström, jolle oli suori te t tava 2,000 markan suuruinen sijais-
palkkio poliisilaitoksen lääkkeiden ja sairaanhoitotarvikkeiden määrä-
rahasta . 

Etsivässä osastossa toimiva naispidätet tyjen var t i ja , sairaanhoitajatar 
A. Lindroos i r t isanot t i in 6) toimestaan sattuneiden laiminlyöntien vuoksi 
heinäkuun 1 p:stä lukien; toiselle kaupunginlääkärille annett i in tehtäväksi 
yksissä neuvoin poliisimestarin kanssa tehdä ehdotus toimen väliaikaisesta 
hoitamisesta sanotun päivän jälkeen. Sit temmin myönnett i in 7) neiti Lind-
roosille sairaslomaa täysin palkkaeduin kesäkuun ajaksi ja hänen sijaisek-
seen määrät t i in 7) vanhempi hoi ta ja tar S. Miettinen, jonka tuli saada sairas-
lomasijaismäärärahasta 1,200 markan suuruinen sijaispalkkio. 

Ks. tämän kert. s. 124. — 2) Khs 22 p. syysk. 1,416 §. — 3 ) S:n 17 p. 
marrask. 1,782 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 53 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 885 §. — 
6) S:n 26 p. toukok. 916 §. — 7 ) S:n 16 p. kesäk. 1,086 §. 
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Etsivän osaston sairaanhoitajat tareksi määrät t i in si t temmin toistai-
seksi heinäkuun 1 pistä lukien sa i raanhoi ta ja tar S. Miettinen, jonka tuli 
saada 1,350 markan suuruinen kuukausipalkkio poliisilaitoksen lääkkeiden 
ja sairaanhoitotarvikkeiden määrärahas ta . 

Aluelääkärit. Töölön aluelääkärille R. Forsiukselle myönnett i in 2) yksi-
tyisasiain takia pa lkatonta v i rkavapau t ta yhden kuukauden ajaksi heinä-
kuun 22 pistä lukien ja lääketieteenlisensiaatti A. Gräsbäck määrät t i in 
sanot tuna aikana hoi tamaan puheena olevaa virkaa. 

Sörnäisten aluelääkärille R. Lagukselle myönnett i in 3) osittaista virka-
vapau t t a kertomusvuoden loppuun yhden kuukauden ajaksi siten, e t tä 
lääketieteenlisensiaatti J . Lindroth hoitaisi osan tohtori Laguksen vastaan-
otosta heidän keskenään sovituin ehdoin. 

Kunnallinen ammattientarkastus. Terveydenhoi tolautakunnan esityk-
sen, ettei avoimeksi j ou tunu t t a kunnallisen ammat t ien tarkas tuksen yli-
t a rkas ta j an virkaa julistettaisi haet tavaksi , vaan e t tä siihen määrättäisi in 
joku ammat t ien ta rkas tuksen nykyisistä ta rkas ta j i s ta , kaupunginhall i tus 
hylkäsi4) päät täen kehoit taa l au takun taa jul is tamaan yl i tarkas ta janviran 
haet tavaksi . 

Ammat t i en ta rkas ta ja E. Heikkiselle 5) myönnett i in sairaslomaa täysin 
palkkaeduin huht ikuun 11 pistä toukokuun lOinteen ja ammat t ien tarkas-
t a j a K. Suhoselle6) v i rkavapau t ta täysin palkkaeduin kesäkuun 13 pistä 
heinäkuun 12 piään. 

Sairaalalääkärien virkavapaudet. Marian sairaalan johtajal le ja kirurgi-
sen osaston ylilääkärille H. Bardylle myönnet t i in 7 ) v i rkavapaut ta ilman 
palkkaetuja maal iskuun 7 pistä huh t ikuun 7 piään hänen osallistuakseen 
Madridissa maaliskuun 14—18 pinä pidet tävään kansainväliseen kirurgi-
kongressiin, ja hänen sijaisikseen määrät t i in joh ta janvi rkaan ylilääkäri F . 
Saltzman ja yli lääkärinvirkaan alilääkäri P. E. A. Nylander, jo tka hoitaisivat 
sijaisuuksiansa omien virkojensa ohella ilman eri korvausta. 

Koska päätöksen teko palkan myöntämisestä viranhaltijalle muun syyn 
kuin sairauden perusteella myönnetyn virkaloman a ja l ta kuuluu kaupungin-
hallitukselle, hallitus otti tu tk i t tavakseen sairaalahallituksen päätöksen virka-
vapauden myöntämisestä täysin palkkaeduin Marian sairaalan kirurgisen 
osaston apulaislääkäreille G. Björkenheimille ja K. E. Kalliolle sekä Nikki-
län sairaalan johtajal le S. E. Donnerille kesäkuun 29 pin ja heinäkuun 13 pin 
väliseksi ajaksi reserviharjoituksiin osanottoa varten, ja päät t i 8) puolestansa 
hyväksyä sairaalahallituksen main i tu t päätökset . 

Lastenvalvoja R. G. Kalliolle myönnetty virkavapaus. Lastenvalvoja 
R. G. Kallialle myönnett i in 9) v i rkavapaut ta huht ikuun ajaksi, joksi hänet oli 
määrä t ty hoi tamaan Tammelan tuomiokunnan tuomarinvirkaa, ja hänet 
oikeutettiin tä l tä a ja l ta nau t t imaan palkastaan 636 markkaa . Lastenval-
vojan sijaiseksi määrät t i in hovioikeudenauskultant t i L. F rö jdman , jolle oli 
suori tet tava 3,500 markan sijaispalkkio. 

Tarkastaja A. Jotunin sairasloma. Kaupunginhal l i tus päät t i 1 0 ) myöntää 
suomenkielisten kansakoulujen toiselle tarkasta ja l le A. Jotunille sairaslomaa 
täysin palkkaeduin syyskuun 1 pistä lokakuun loppuun sekä määrä tä ta r -

Khs 7 p. heinäk. 1,163 §.—2) Sin 2 p. kesäk. 964 §; ks. myös tämän kert. s. 227. 
— 3) Khs 22 p. jouluk. 2,028 §. — 4) S:n 2 p. kesäk. 949 § vrt. tämän kert. s. 129. — 
5) Khs 27 p. huhtik. 776 §. — 6 ) S:n 7 p. heinäk. 1,158 §. — 7) Sin 11 p. helmik. 316 §. 
— 8) Sin 19 p. toukok. 857 §. — 9) Sin 31 p. maalisk. 597 §; vrt . tämän kert. s. 227. 
—10) Khs 8 p. syysk. 1,352 § ja 20 p. lokak. 1,625 §; vrt . tämän kert. s. 231. 
KunnaU. kert. 1932, 19 
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kas ta ja M. Pesosen ja ta loudenhoi ta ja S. Ojanteen omien virkojensa ohella 
hoi tamaan t a rkas ta j a Jo tunin v i rka tehtävä t sanot tuna aikana. 

Eräiden kaupunginkirjaston uirkain hoito. Kir jas tonhoi ta ja U. Ther-
manille, myönnet t i in 1 ) j a tke t tua sairaslomaa täysin palkkaeduin joulukuun 
10 pistä 24:nteen. Avustavalle kir jastonhoitajal le H. Hirnille myönnet t i in 1 ) 
k i r jas tonhoi ta jan viran hoitamista varten v i rkavapaut ta marraskuun 25 
p:stä joulukuun 24 p:ään hänen varsinaiseen virkaansa kuuluvin palkka-
eduin. Tohtori Hirnin sijaiseksi määrät t i in x) samaksi ajaksi neiti 1. Hjelm-
man, jonka palkkaamiseen sairaslomasijaisten määrärahas ta mvönnett i in 
2,880 markkaa . 

Kaupunginorkesterin johtajan toimi. Musiikkilautakunnan tiedustelun 
johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) , e t tä kaupunginorkesterin johta jan-
toimen sai julistaa haet tavaksi 7,000 markan kuukausipalkoin. 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen L. Laurilan virkaero. Musiikki-
lau takunnan pää te t tyä irtisanoa kaupunginorkesterin järjestysmiehen L. 
Laurilan järjestysmiehen toimesta ja herra Laurilan val i te t tua täs tä päätök-
sestä kaupunginhall i tus t u t u s t u t t u a a n vali tuskirjelmään ja musiikkilauta-
kunnan sen johdosta an tamaan selitykseen päät t i 3 ) , e t tä l au takunnan edellä 
maini tun päätöksen sai panna täy tän töön. 

Rakennuskonttorin virat ja viranhaltijat. Kaupunginhal l i tus hyväksyi 4 ) 
yleisten töiden hallituksen ehdotuksen, ettei rakennuskonttorin tilivirastossa 
avoimeksi j ou tunu t t a konttoriapulaisen tointa vakinaisesti täytet tä is i , vaan 
et tä sitä toistaiseksi hoitaisi t i lapäinen apulainen supistetuin palkoin, koska 
rakennuskonttor in työmäärärahojen mahdollisesti edelleenkin j a tkuvan supis-
tamisen johdosta t i l ivirastonkin henkilökuntaa kenties oli pakko vähentää . 

Samoin hyväksyt t i in 5) yleisten töiden halli tuksen esitys, e t tä avoimeksi 
j ou tunu t 4 palkkaluokkaan kuuluva rakennuskonttor in huonerakennus-
osaston konttoriapulaisen toimi töiden vähenemisen takia toistaiseksi jä te t -
täisiin t ä y t t ä m ä t t ä . 

Yleisten töiden hallitus oikeutetti in 6) jul is tamaan katuosastolle perustet-
tavaksi ehdotet tu kemistinvirka haet tavaksi jo ennenkuin sen perustaminen 
011 lopullisesti pää t e t ty 7). 

Rakennuskont tor in varasto-osaston varastopäällikölle O. W. Hag-
lundille myönnett i in 8) sairaslomaa täysin palkkaeduin 4 viikon ajaksi huhti-
kuun 20 p:stä lukien ja hänen viransijaisekseen määrät t i in saman osaston 
k i r janp i tä jä J . Mellin. 

Henkikirjoittajan apulaisten luvun lisääminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) 
Uudenmaan läänin maaherralle tehdä esityksen henkik i r jo i t ta jan konttorin 
työvoimien lisäämisestä. 

Kiinteistötoimi st on asiamiehenvirka. Kiinteistötoimiston asiamiehelle 
laki t ieteenkandidaat t i S. J . Pentille myönnetti in1 0) hänen pyytämänsä virka-
ero syyskuun 1 p:stä lukien ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies vara tuomar i 
T. Törnblom määrät t i in oman virkansa ohella toistaiseksi hoi tamaan asia-
miehenvirkaa saaden siihen l i i t tyvän pohjapalkan kaupunginval tuuston 
joulukuun 16 p:nä 1931 tekemän päätöksen mukaisin vähennyksin sekä 
vakinaisessa toimessaan ansaitsemansa ikäkorotukset . Edelleen päätet t i in 
ylimääräisen apulaisen palkkaamiseksi v. t . asiamiehen avuksi osoittaa ikä-

i) Khs 24 p. marrask. 1,833 §. — 2) S:n 9 p. kesäk. 1,045 §. — 3) S:n 1 p. 
jouluk. 1,913 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 470 §. — 5) S:n 27 p. huhtik. 771 §. — 
6) S:n 2 p. kesäk. 948 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 127. — 8) Khs 27 p. huhtik. 769 §. 
— 9) S:n 21 p. tammik. 148 §. — 10) S:n 1 p. syysk. 1,324 §. 
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ja palkankorotusten tililtä 4,000 markan määräraha ki inteis tölautakunnan 
käyte t täväksi . Samalla päätet t i in kehoit taa ki in te is tölautakuntaa kiirehti-
mään kaupunginlakiini ehenviran ja kiinteistötoimiston asiamiesosaston 
yhdistämisestä vireille pannun asian käsit telyä. 

Kansanpuistojen isännöitsijän virka. Talonisännöitsijä S. Puranen mää-
rät t i in 2) oman virkansa ohella hoi tamaan kansanpuistojen isännöitsi jän-
virkaa t ammikuun 19 p:stä lukien toistaiseksi ja kunnes t ämä virka oli vaki-
naisesti t äy te t ty , 1,000 markan suuruisesta kuukausikorvauksesta , joka suori-
tettaisiin puheena olevan viran palkkatil i l tä. Kansanpuis tojen isännöitsijäksi 
valittiin 3) si t temmin huht ikuun 1 p:stä lukien poliisimestarinapulainen 
K. Soinio, jolle huht ikuun 1 p:stä 21:seen myönnet t i in 4 ) yksityisasioitaan 
var ten v i rkavapaut ta ilman palkkaetuja . 

Eroamisvelvollisen viranhaltijan oikeus pysyä virassaan. Seuraavat viran-
hal t i ja t oikeutetti in jäämään virkoihinsa s ivuute t tuaan säädetyn eroamisiän: 

satamahall intotoimiston sa tamakannantaosas ton vaakavaht imestar i t K .E 
Bäckström 5) ja A. K. Sandberg 6) yhdeksi vuodeksi, edellinen maaliskuun 
19 p:stä 1932 ja jälkimmäinen helmikuun 22 p:stä 1933 lukien, sekä saman 
osaston hissikoneenkäyttäjän apulainen A. V. Idman niinikään yhdeksi 
vuodeksi marraskuun 29 p:stä lukien 7); 

verotusvalmistelukunnan kanslisti H. A. Nordberg yhdeksi vuodeksi 
lukien helmikuun 2 p:stä 1933 8); 

kunnalliskodin osastonhoi tajatar K. Karanko yhdeksi vuodeksi kesäkuun 
27 pistä lukien 9); 

las tensuojelulautakunnan lääkäri E. O. Linden yhdeksi vuodeksi lukien 
huht ikuun 5 pistä 1933 10); 

las tensuojelulautakunnan naisopastaja O. Sarin heinäkuun 1 piään 193311); 
valmistavan poikain ammat t ikoulun puutöiden opet ta ja E. Rehn kulu-

van lukuvuoden loppuun 12); 
Bertha-Maria-kodin joh ta j a t a r L .Wendel l kertomusvuoden loppuun 13); 
kaupunginorkesterin vaht imestar i E. Y. E k yhdeksi vuodeksi lukien 

toukokuun 18 pistä 14); sekä 
asemakaavainsinööri T. Öller kertomusvuoden loppuun 15). 
Asianomaisten lau takunta in esitykset, jo tka koskivat terveystoimiston 

naisapulaisen H. Wallenin1 6) ja kunnalliskodin työlaitoksen sepäntöiden 
työn joh ta j an A. Lindbergin 17) oikeut tamista j äämään virkoihinsa, kaupungin-
hallitus sitä vastoin epäsi. 

Kaupunginval tuus ton evä t tyä 18) kaupunginhal l i tuksen esityksen viran-
halt i jain eroamisikää koskevan virkasäännön määräyksen muut tamises ta 
kaupunginhall i tus ei ka tsonut 1 9 ) mahdolliseksi esit tää valtuustolle, e t tä 
sa tamakapteeni A. Lindfors t äy t e t t yään 70 vuot ta oikeutettaisiin edelleen 
jäämään virkaansa. 

Sen sijaan kaupunginhall i tus päät t i 2 0) määrä tä sa tamakapteeni Lind-
forsin, joka niinmuodoin marraskuun 7 pinä täy t täessään 70 vuo t ta erosi viras-

!) Ks. vin 1931 kert. s. 266. — 2) Khs 21! p. tammik. 139 §. —r 3) S:n 11 p. 
helmik. 306 §. — 4) Sin 31 p. maalisk. 584 §. — 5) S:n 21 p. tammik. 146 §. — 
6) Sin 15 p. jouluk. 1,994 §. — 7) Sin 8 p. syysk. 1,345 §; ks. vin 1931 kert. s. 258. 
— 8) Khs 10 p. marrask. 1,736 §. — 9) Sin 19 p. toukok. 889 §. — 10) S:n 8 p. 
jouluk. 1,954 §. — u ) Sin 8 p. jouluk. 1,955 §. — 12) Sin 13 p. lokak. 1,561 §. — 
13) Sin 21 p. huhtik. 715 §. — 14) Sin 2 p. kesäk. 952 §. — 15) S:n 28 p. tammik. 
189 §. — 16) S:n 2 p. kesäk. 953 §. — 17) Sin 21 p. heinäk. 1,201 § ja 4 p. elok. 
1,231 §. — 18) Ks. tämän kert. s. 112. — 19) Khs 27 p. lokak. 1,656 §; ks. vin 
1931 kert. s. 258. — 20) Khs 3 p. marrask. 1,695 §; ks. myös tämän kert. s. 222. 
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t aan , sanotusta päivästä lukien virkaatekevänä hoi tamaan satamakapteenin-
virkaa, kunnes se vakinaisesti täyte t t i in . Kapteeni Lindforsin palkka oli mää-
rä t t ävä vasta sen jälkeen kun hänelle tulevan eläkkeen määrä oli vahvis te t tu . 

Koska kansakoulunopet ta jan pysyt tämis tä virassaan koskevien asiain 
ratkaiseminen kuului valtion viranomaiselle, m u t t a kaupunginhall i tus piti 
tärkeänä, et tä kaupungin viranomaisilla oli t ieto niistä tapauksis ta , jolloin 
kansakoulunopettaj i l le esitettiin myönnet täväksi puheena olevia oikeuksia, 
hallitus p ä ä t t i x ) kehoit taa kansakoulujen johtokunt ia kulloinkin an tamaan 
niistä tiedon kaupunginhallitukselle. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) i lmoit taa ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnalle, ettei hallituksella ollut mi tään huomaut tamis ta siihen, e t tä 
sanot tu jen koulujen opettajal le A. Kronströmille ja opet ta ja t tarel le A. M. 
Stenbergille esitettiin myönnet täväksi oikeus pysyä virassaan elokuun 
1 p:ään 1933. 

Oikeus pitää sivuvirkoja. Seuraavat henkilöt oikeutett i in vakinaisen vir-
kansa ohella hoi tamaan alla main i t tu ja sivuvirkoja: 

sosiali johtaja Keto lukuvuonna 1932—33 pi tämään Yhteiskunnallisessa 
korkeakoulussa kaksi luentoa viikossa sekä kymmenkun ta seminaariharjoi-
tus ta kaikkiaan 3); 

kansliasihteeri G. Brotherus vuoden 1933 loppuun hoi tamaan julkisivu-
piirustusten ta rkas tus to imikunnan sihteerintointa 4); 

kansliasihteeri T. Nordberg hoi tamaan sa tamalau takunnan sihteerin-
tointa vuoden 1933 loppuun 5); 

rahatoimiston toimisto-osaston päällikkö kapteeni H. Öhman vuoden 
1933 loppuun toimimaan Kulosaaren sillan isännöits i jänä6) ; 

rahatoimiston k i r janpi tä jä J . Norbäck vuoden 1933 loppuun hoi tamaan 
Haagan kauppalan kamreerinvirkaa 7); 

revisionikonttorin avus tava reviisori Y. Wahlroos vuoden 1933 loppuun 
hoi tamaan Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o l :n ja Helsingin kau-
pungin rakennusosakeyhtiö n:o 2:n isännöitsi jän tointa 8); 

toinen palomestari L. Gustafsson vuoden 1933 loppuun an tamaan kau-
pungin suomenkielisessä työväenopistossa kolme tun t ia viikossa kotivoimis-
telun sekä ruumiinhoidon ja terveysvoimistelun neuvonnan opetusta ehdoin, 
e t tä opetustunni t eivät sa t tuneet hänen päivystysvuorolleen 9); 

ammat t i en t a rkas t a j a 1. Schreck lukuvuonna 1932—33 an tamaan Helsin-
gin suomalaisessa lyseossa 4 vi ikkotuntina englanninkielen opetusta 10); 

ammat t i en ta rkas ta j a E. Heikkinen vuoden 1933 loppuun toimimaan 
Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen asiamiehenä Helsingin pohjoisessa 
piirissä n ) ; 

aluelääkäri R. Forsius vuoden 1933 loppuun toimimaan Sedmigradskvn 
pientenlastenkoulujen ja Nya svenska läroverket nimisen koulun koulu-
lääkärinä 12); 

terveystoimiston lääkäri J . Lojander vuoden 1933 loppuun hoi tamaan 
lääkärinvirkaa valtion ylimääräisessä venerisessä sairaalassa 13); 

kulkutaut isairaalan apulaislääkäri D. von Wendt hoi tamaan Kallion 
lastenpoliklinikan lääkärinvirkaa 14); 

x) Khs 3 p. marrask. 1,697 §. —2) S:n 27 p.lokak. 1,661 §. — 3) S:n 13 p. lokak. 
1,531 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 13 §. — 5) S:n 10 p. maalisk. 455 §. — 6) S:n 14 p. 
tammik. 95 § ja 30 p. jouluk. 2,046 §. — 7) S:n 28 p. tammik. 164 §. — 8) S:n 9 p. 
tammik. 27 §. — 9) S:n 10 p. maalisk. 481 §. — 10) S:n 2 p. kesäk. 954 §. — n ) S:n 
27 p. huhtik. 777 §. — 12) S:n 21 p. tammik. 152 §. — 13) S:n 21 p. tammik. 153 §. 
14) S:n 22 p. syysk. 1,432 §. 
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köyhäinhoi tolautakunnan apulaisasiamies S. Arpia vuoden 1933 loppuun 
hoi tamaan ylimääräisen notaarin virkaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
ehdoin, e t tä hän varsinaisessa virassaan suoritt i iltaisin yl i työtä ainakin virka-
a jas ta sivutoimen hoitoon ku lu te t tua aikaa vas taavan a jan *); 

köyhäinhoi tolautakunnan asiamies Y. A. Eloniemi vuoden 1933 loppuun 
toimimaan ylimääräisenä virkamiehenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
edellisessä kohdassa mainituin ehdoin 2); 

köyhäinhoidon apulais johtaja J . Jakobsson vuoden 1933 loppuun toimi-
maan erään yksityiskoulun voimistelunopet ta jana edellä maini tuin ehdoin3); 

suomenkielisten kansakoulujen lääkäri E. Alho vuoden 1934 loppuun 
hoi tamaan rokkoaineen valmistuslaitoksen joh ta janv i rkaa 4); 

suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja A. Haria lukuvuoden 1931—32 
aikana toimimaan Helsingin koelyseossa ja Helsingin toisessa suomalaisessa 
lyseossa laulunopet ta jana 4 tun t ia viikossa ehdoin, e t tä hän teki uuden ano-
muksen ennen kuluvan lukukauden loppua, mikäli hän aikoi ensi vuonna 
ja tkaa sivutoimen pi tämistä 5); 

suomenkielisten kansakoulujen veis tonopet taja Y. Laht inen huht ikuun 
loppuun asti o t t amaan osaa työttömille jä r jes te t ty jen työväenopistokurssien 
johtamiseen 2 tun t ia viikossa sekä lukuvuonna 1932—33 an tamaan Helsin-
gin työväenopistossa ja -akatemiassa opetusta 10 tun t ia viikossa 6); 

suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja P. J . Laitinen lukuvuonna 1932 
—33 an tamaan opetusta 6 tun t ia viikossa Helsingin työväenopistossa ja 
-akatemiassa 7); 

suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja A. Peltonen an tamaan kaupun-
gin työttömille järjestämillä työväenopistokursseilla 9 laskennontunt ia vii-
kossa sekä lukuvuonna 1932—33 opet tamaan Helsingin työväenopistossa ja 
-akatemiassa 8 tun t ia viikossa 8); 

suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja E. Salola an tamaan lausunnan-
opetusta työväenopistossa 6—8 tun t ia viikossa ja samojen koulujen opet ta ja 
V. Peltonen an tamaan työväenopistossa 6 vi ikkotunt ia 9); 

ruotsinkielisten kansakoulujen ta loudenhoi ta ja E. Pon tän vuoden 1933 
alusta lukien toimimaan ruotsalaisen normaalilyseon lehtorina 10); 

valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ope t ta ja ta r A. Palmgren vuoden 
1933 loppuun opet tamaan yleisessä ammatti laiskoulussa käsitöitä 4 tun t ia 
viikossa n ) ; 

valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ope t ta ja ta r A. Pulkkinen vuoden 
1933 loppuun an tamaan yleisessä ammatti laiskoulussa 4 opetustunt ia vii-
kossa 12); 

valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ope t ta ja ta r I. Stenius vuoden 
1933 loppuun hoi tamaan säestäjänvirkaa konservatorion oopperaluo-
kalla 13); 

suomenkielisen työväenopiston joh ta ja Z. Castren lukuvuonna 1932—33 
hoi tamaan Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa tunt iopet ta ja to imensa , johon 
kuului kaksi luentoa viikossa sekä kahden seminaari tunnin vuoro joka toinen 
viikko 14); 

x) Khs 9 p. tammik. 50 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 48 §. — 3) S:n 9 p. tammik. 
49 §. — 4 ) S:n 1 p. jouluk. 1,909 §. — 5) S:n 4 p. helmik. 277 §. —~ 6) S:n 23 p. maa-
lisk. 562 § ja 9 p. kesåk. 1,043 §. — 7) S:n 9 p. kesåk. 1,043 §. — 8) S:n 3 p. maalisk. 
451 § ja 9 p. kesåk. 1,043 §. — 9) S:n 6 p. lokak. 1,521 §. — 10) S:n 17 p. marrask. 
1,783 §. — n ) S:n 9 p. tammik. 56 §. —12) S:n 9 p. tammik. 54 §. —13) S:n 9 p. tam-
mik. 55 §. —14) S:n 6 p. lokak. 1,520 §. 
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las tentarha n joh ta j a t a r H . Bengelsdorff vuoden 1933 loppuun toimimaan 
kanslia-apulaisena pohjoisen ruotsalaisen seurakunnan pastorinkansliassa 

l as ten ta rhanope t ta ja ta r B. Luther vuoden 1933 loppuun an tamaan ope-
tus ta taideteollisuuskeskuskoulussa 2); 

insinööri J . Lustig toimimaan lukuvuoden 1932—33 aikana sähköopin 
ja sähköpiirustuksen ylimääräisenä tun t iope t t a j ana yleisessä ammatti lais-
koulussa 3); 

sähkölaitoksen mit tar i toimiston esimies B. Andersson vuoden 1933 
loppuun hoi tamaan Ruusu lankadun talon n:o 16 isännöitsi jäntointa 4); 

rakennuskont tor in katuosaston toimistoinsinööri W. Starck ja piiri-insi-
nööri H . A. Relander lukuvuonna 1932—33 an tamaan Helsingin teollisuus-
koulussa edellinen 9 ja jälkimmäinen 12 opetustunt ia viikossa 5); 

rakennuskonttor in rakennusmestar i L. A. Granö kertomusvuoden lop-
puun kuulumaan jäsenenä Oulunkylän kunnal l is lautakuntaan ja t ie lautakun-
taan sekä sen lisäksi hoi tamaan erinäisiä t ie lautakunnan tehtäviä ehdoin, e t tä 
hänen oli luovu t tava niistä siinä tapauksessa, e t tä ne tavalla tai toisella vai-
ku t t iva t haitallisesti hänen vakinaisiin virkatehtävi insä 6); 

rakennuskont tor in avus tava työpääll ikkö insinööri R. Granqvist vuoden 
1933 loppuun hoi tamaan Johanneksenrinteen talon n:o 1 isännöitsi jänvirkaa7) ; 

kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kanslisti rouva E. Rantanen 
vuoden 1932 aikana hoi tamaan Elä in ta rhan ja Hesperian urheilukenttien 
rahavarojen hoi ta jan to in ta 8); sekä 

kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom vuoden 1933 loppuun 
toimimaan ylimääräisenä virkamiehenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa9). 

Lupa asua kaupungin ulkopuolella. Seuraavat kaupungin vi ranhal t i ja t 
oikeutetti in asumaan kaupungin ulkopuolella: 

rakennuskont tor in katuosaston avus tava insinööri P. Est lander kesäkuun 
1 p:ään 1932 Leppävaarassa, vaakits i ja T-E. Roos joulukuun 31 p:ään Munkki-
niemessä, rakennusmestar i t L. A. Granö, C. Nyberg, J . Ahlgren, G. Nyman 
ja Y. Stigell joulukuun 31 p:ään 1932 ensimmäinen Oulunkylässä, toinen Haa-
gan kauppalassa, kolmas Kilossa, neljäs Pukinmäessä ja viides Tapanin-
kylässä10); sekä työn joh ta j a A. Rokkanen kesäkuun 1 p:ään 1933 Oulun-
kylässä n ) ; 

rakennuskont tor in satamaosaston rakennusmestari A. Kalervo ja avus-
t ava insinööri P. Duncker joulukuun 31 p:ään 1932 edellinen Laut tasaaressa 
ja jälkimmäinen Kauniaisissa, pi i rustaja H. Winqvist lokakuun 1 p:ään 1932 
Lauttasaaressa ja rakennusmestari B. Lindgren huh t ikuun 1 p:ään 1932 
Espoossa 12); 

kiinteistötoimiston asemakaavaosaston pi i r täjä A. Tammilehto t ammi-
kuun 1 p:ään 1934 Haagan kauppalassa 13); sekä 

halli var t i ja R. Lundst röm Kauniaisissa 14). 
Uuden säätiölain aiheuttamat toimenpiteet. Kaupungin joh ta ja ilmoitti, 

e t tä niille säätiöille, joiden hallituksissa kaupunginval tuusto tai kaupungin-
hallitus olivat edustet tuina, oli huomaute t tu huht ikuun 5 p:nä 1930 annetun 
säätiölain 28 §:n säännöksestä, joka koski säätiön i lmoit tamista säätiörekis-

x) Khs 25 p. helmik. 402 §. — 2) S:n 25 p. helmik. 403 §. — 3) S:n 1 p. syysk. 
1,327 §. — 4) S:n 28 p. tammik. 193 §. — 5) S:n 8 p. syysk. 1,346 §. — 6) S:n 23 p. 
maali sk. 554 §. — 7) S:n 31 p. maalisk. 591 §. — 8) S:n 6 p. toukok. 791 §. — 9) S:n 
9 p. tammik. 30 §. — 10) Khn jsto 11 p. helmik. 3,468 ja 3,470 §. — n ) S:n 7 p. 
heinäk. 5,103 §. — 12) S:n 11 p. helmik. 3,471 ja 3,469 §. — 13) S:n 28 p. huhtik. 
4,430 §. —1 4) S:n 11 p. helmik. 3,465 §. 
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teriin. Samalla kaupunginlakimies oli t a rkas tanu t kaupungin hoitamien eri 
lahjoi tusrahastojen asiakir jat selvittääkseen, oliko jotakin niistä pidet tävä 
sellaisena itsenäisenä säätiönä, johon puheena olevaa lakia oli sovellettava, 
m u t t a tul lut kielteiseen tulokseen. »Pro Helsingfors» nimisen pohjarahaston 
sääntöjen vahvistamisesta oli tehty anomus oikeusministeriölle, joka kuiten-
kin oli sen evännyt katsoen, ettei rahastoa, jonka pääomaa kaupunki hoitaa, 
voida pitää itsenäisenä säätiönä 1). 

Säätiö Pro Helsingfors. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) i lmoittaa, ettei sillä 
ollut mitään muis tu te t tavaa sitä vastaan, et tä säätiön hallituksen hyväksy-
mille säännöille hankit t i in asianmukainen vahvistus. 

Tohtori Haahden kirjelmäin painattaminen. Kaupunginhall i tus epäsi3) 
sairaalahallituksen anomuksen, et tä tuberkuloosisairaalan röntgenologin 
H. Haahden matkaker tomuksen ja hänen sairaalan röntgentyön jär jestä-
mistä koskevan ehdotuksensa saisi painat taa . 

Tonttien omistusoikeus. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) määrä tä , et tä laa-
manni J . Ugglan laa t imat selvitykset erinäisten kaupungin tont t ien omistus-
oikeudesta y. m. oli painet tava ainoastaan ruotsinkielisinä. 

Keskuskeittolan käyttö liikekannallepanon sattuessa. Helsingin varus-
kunnan li ikekannallepanotoimikunnan t iedustel tua, voitiinko keskuskeitto-
lan hallussa olevien kaupungin omistamien kuljetusastioiden käyttöoikeus 
ot taa huomioon puolustuslaitoksen liikekannallepanon varal ta suorittamissa 
suunnitteluissa, kaupunginhalli tus pää t t i 5 ) toimikunnalle ilmoittaa, e t tä koska 
keskuskeittolan liikekannallepanonkin sattuessa oli huolehdit tava köyhäin-
hoidon, kansakoulujen ja erinäisten muidenkin kunnallisten laitosten varusta-
misesta ruoalla, keittolan kuljetusastioita ei voitu luovut taa puolustuslaitok-
sen käyte t täväks i keittolassa valmis te t tavan ruoan kuljet tamiseen, jonka 
ruoan valmistuksesta jo aikaisemmin oli sotilasviranomaisten kanssa sovit tu. 

Sotalaitosjärjestelmän uusiminen. Uudenmaan läänin maaherran väli-
tyksellä saapui kaupunginhallitukselle kaksi puolustusministeriön lähet tämää 
kiertokir jet tä , joissa tehti in selvää sotalaitosjärjestelmän uusimisen aiheut-
tamis ta toimenpiteistä. Kir je lmät merkitt i in 6) tiedoksi. 

Pakolaisten oikeudet. Valtion pakolaisavustuskeskuksen t iedustel tua 
kunnalliselta keskustoimistolta, oliko vakinaisesti kunnassa oleskelevien ja 
sille veronsa maksavien pakolaisten lapsilla oikeutta käydä kunnan kouluja 
ja vara t tomina saada ilmaiset koulutarpeet , keskustoimisto oli vas tannut 
näihin kysymyksiin myöntäväst i vii taten kaupunkien kunnallislain 3 §:ään, 
jonka mukaan pakolaiset olematta Suomen kansalaisia voivat olla kunnan 
jäseniä ja siis omata oikeuden kunnan laitosten y. m. käyttämiseen. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi 7 ) keskustoimiston käsityksen ja päät t i i lmoittaa siitä 
kansakoulujen johtokunnille, lastensuojelulautakunnalle, köyhäinhoitolauta-
kunnalle, ammat.tiopetuslaitosten johtokunnalle ja kaupunginkir jaston johto-
kunnalle. 

Standarditaulukot. Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistys il-
moitt i 8), e t tä yhdistykseen li i t tyneet jäsenet saivat ilmaiseksi yhden kappa-
leen kaikkia l i i t tymispäivän jälkeen ilmestyneitä s tandardi taulukoita . 

Suosituskirjeen antaminen. Berliiniläisen kustannusliikkeen Max Schrö-
derin anomuksen, et tä kaupunginhall i tus antaisi sille suosituskirjeen liikkeen 

x) Khs 20 p. lokak. 1,595 §. — 2) S:n 18 p. helmik. 322 §. — 3 ) Khn jsto 1 p. 
jouluk. 7,389 §. — 4) S:n 13 p. lokak. 6,424 §. — 5) Khs 31 p. maalisk. 575 §. — 
ö) S:n 21 p. huhtik. 688 § ja khn jsto 17 p. marrask. 7,072 §. — 7) Khs 6 p. 
toukok. 803 §. — 8 ) Khn jsto 31 p. maalisk. 4,042 §. 
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suunnittelemaa, Helsinkiä esittävää kuvateosta varten, kaupunginhallitus 
päätt iperiaatteell isista syistä evätä. 

Elinkeino-oikeudet. Lääninhallitukselle annetuissa 5 lausunnossa elin-
keino-oikeuden myöntämis tä koskevista anomuksista kaupunginhall i tus 
pää t t i 2 ) ainoastaan yh tyä kaupunginval tuuston niistä antamiin lausuntoihin. 

Poliisilaitoksen spriivarastot. Palopäällikön to imit tamassaan palotarkas-
tuksessa määrä t tyä , e t tä Mariankadun 3:ssa oleva ensimmäisen poliisipiirin 
spriivarasto, joka oli s i joi tet tuna rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitse-
vaan erittäin tulenvaaralliseen huoneeseen, oli siirrettävä turvall isempaan 
paikkaan, kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) pyy tää poliisilaitosta siirtämään kaik-
kien poliisipiirien spriivarastot valtion alkoholivarastoon ensi tilassa ja ensim-
mäisen piirin spriivaston heti. 

Kolmannen luokan ravintolain tason kohottaminen. Sen jälkeen kun kau-
punginhalli tuksen tietoon oli tul lut , e t tä osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin 
hallintoneuvostossa oli pantu vireille kysymys I I I luokan ravintolain tason 
kohottamisesta joillakin monopolisoimistoimenpiteillä, hallitus pää t t i 4 ) an taa 
sosialijohtajalle tehtäväksi valmistella kysymystä , oliko kaupungin syytä 
ryh tyä joihinkin t ä t ä tarkoi t tavi in toimenpiteisiin, esim. perustaa samanlai-
nen yh tymä kuin aikaisempi anniskeluosakeyhtiö. 

Anniskeluoikeudet. Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) oikeut taa Kaivohuoneen, 
Kappelin, Kaisaniemen, Alppilan ja Luodon ravintolain sekä Korkeasaaren 
ja Seurasaaren kansanpuistojen ravintolain vuokraa ja t anomaan osakeyhtiö 
Alkoholiliikkeeltä ravintoloilleen I luokan sekä Pihlajasaaren ravintolan vuok-
raa jan II luokan anniskeluoikeuksia asianomaisten vuokraaja in sovit tua kiin-
te is tölautakunnan kanssa vuokramaksun korottamisesta, mikäli t ä t ä oli 
vuokrasopimuksissa edellytetty. 

Helsingin työväenyhdistykselle päätet t i in 6) i lmoittaa, ettei kaupungin-
hallituksella puolestaan ollut mitään huomaut tamis ta siihen, e t tä yhdistys 
anoi osakeyhtiö Alkoholiliikkeeltä oikeutta 3.2 %:n oluen tarjoilemiseen 
Must ikkamaan kesäravintolassa. 

Sen varal ta , e t tä kaupunginval tuusto jossakin tilaisuudessa halusi tar-
jota alkoholipitoisia juomia tai luovut taa istuntosalin käyte t täväksi jotakin 
juhlaa varten, jonka yhteydessä tarjoi lu saattoi tulla kysymykseen, kaupun-
ginhallitus pää t t i 7 ) , e t tä keskuskeittolalle oli anot tava alkoholijuomien tar-
joiluoikeuksia käyte t täväksi kaupunginhall i tuksen päätöksen mukaisesti 
erikoistapauksissa. 

Suomenlinnan oikeudellinen asema Helsingin kaupunkiin nähden. Käsi-
tellessään kysymystä Suomenlinnan laiturista Ehrensvärdin haudalle johta-
van tien kunnostamisesta kaupunginhall i tus pää t t i 8 ) pyy tää saada käyte t tä -
väkseen sen selvityksen Suomenlinnan oikeudellisesta asemasta Helsingin 
kaupunkiin nähden, jonka filosofianmaisteri Y. Harvia kaupungin ympäristö-
alueiden alueliitosasiaa valmistaessaan oli kerännyt . 

Munkkiniemen yhdyskunnan rakennussuunnitelma. Kaupunginhal l i tus 
pää t t i 9 ) Uudenmaan läänin maaherralle pyynnöstä lähetet tävässä kirjel-
mässä ilmoittaa, ettei hallituksella ollut mitään huomaut tamis ta Munkkinie-
men yhdyskunnalle laadi tun rakennussuunnitelman vahvistamista vastaan. 

Khs 3 p. maalisk. 419 § ja 31 p. maalisk. 566 §. — 2) S;n 16 p. kesäk. 
1,049 §, 11 p. helmik. 282 §, 31 p. maalisk. 568 § ja 19 p. toukok. 858 §. — 3) S:n 
6 p. toukok. 793 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 323 §. — 5) S:n 16 p. maalisk. 519 ja 
520 §. — 6) S:n 14 p. huhtik. 675 §. — 7) S:n 2 p. kesäk. 924 §. — 8) S:n 24 p. 
marrask. 1,820 § .— 9 ) S:n 20 p. lokak. 1,613 §. 
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Lauttasaaren sillalla kannettavat siltamaksut. Niinikään päätet t i in 
Uudenmaan läänin maaherralle pyynnöstä lähetettävässä kirjelmässä puoltaa 
Laut tasaaren taajaväkisen yhdyskunnan anomusta saada kantaa si l tamaksua 
suunnitellulla Laut tasaaren sillalla. 

Kaupunginhallituksen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kau-
punginhallituksen edus ta jaks i 2 ) ki inteis tölautakuntaan ja urhei lulautakun-
taan valittiin ki inteistöjohtaja von Frenckell, sa tamalau takun taan , yleisten 
töiden hallitukseen, puhtaanapitohall i tukseen ja teknillisten laitosten halli-
tukseen teknillinen joh ta ja Moring, palotoimikuntaan hallituksen jäsen 
Hje lmman ja hänen erot tuaan kaupunginhall i tuksen jäsenyydestä jäsen 
Rydman , terveydenhoi tolautakuntaan jäsen Suolahti, sairaalahallitukseen, 
köyhäinhoi tolautakuntaan, lastensuojelulautakuntaan, ammattiopetuslai tos-
ten joh tokuntaan ja t euras tamolau takuntaan sosialijohtaja Keto, suomen-
kielisten kansakoulujen joh tokuntaan jäsen Janatu inen , ruotsinkielisten kan 
sakoulujen joh tokuntaan ja kaupunginmuseon joh tokuntaan jäsen Udd, las-
tentarhain joh tokuntaan jäsen Helo ja hänen saatuaan pyynnöstään vapau-
tuksen täs tä teh täväs tä jäsen Flalme 3), suomenkielisen työväenopiston johto-
kun taan jäsen Halme, ruotsinkielisen työväenopiston joh tokuntaan jäsen 
Ramsay, kaupunginkir jaston johtokuntaan ja oikeusaputoimiston johtokun-
taan jäsen Norrmen, musi ikki lautakuntaan, työnväli tystoimiston johtokun-
taan ja verotusvalmistelukuntaan sen käsitellessä hallinnollisia asioita raha-
to imenjohta ja Hupli sekä kot i ta louslautakuntaan jäsen Salovaara. 

Kaupungin edustajaksi ruotsalaisen Olaus Petr i seurakunnan kirkon 
kulmakiven laskemistilaisuuteen val i t t i in 4) kaupunginval tuuston puheen-
joh ta ja I. Lindfors. 

Kaupunginhall i tus vali ts i5) kaupungin edustajiksi Hangossa elokuun 
15 ja 16 p:nä pidettäville kaupunkipäiville sosialijohtaja Kedon sekä jäse-
nensä Helon ja Rydmanin . 

Kaupungin edustajaksi Suomen punaisen ristin joh tokuntaan kaupun-
ginhallitus valitsi6) sa i raala tarkasta ja G. Palanderin. 

Kellokosken piirimielisairaalan rakennusto imikuntaan val i t t i in7) kau-
pungin edustajaksi rakennusmestari A. Nyberg. 

Insinööri R. Granqvistia ja ens. kaupunginlääkäriä F. Hisingeriä pää-
tett i in 8) pyy tää tu tk imaan Kellokosken piirimielisairaalan viemärioloja. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) valita raha to imenjoh ta ja V. Hupiin kau-
pungin edustajaksi Helsingin konservatorion säätiön isännistöön. 

Raha to imenjoh ta ja Hupli val tuutet t i in 1 0) lisäksi edus tamaan kaupunkia 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön maaliskuun 12 p:nä pidettävässä yhtiö-
kokouksessa ja hänelle lausutti in evästykseksi, e t tä osinkoa oli vuodelta 1931 
ehdote t tava jaet tavaksi johtokunnan ehdotuksen mukaisesti 20 % sekä et tä 
joh tokuntaan oli esitet tävä vali t taviksi silloiset jäsenet, professori O. Tar-
janne, kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin, filosofianmaisteri G. 
Estlander, pankin joh ta ja L. af Heurlin ja raha to imenjoh ta ja V. Hupli, sekä 
varajäsenet , ki inteistöjohtaja E. von Frenckell, pankin joh ta ja T. Grotenfelt 
ja joh ta ja K. R. Heinonen. 

Kaupungin edustajiksi stadionin piirustuskilpailun palkintolautakun-

x) Khs 10 p. marrask. 1,738 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 3 §. 21 p. tammik. 
117 § ja 27 p. lokak. 1,630 §. — 3) S:n 14 p. huhtik. 685 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 
457 §. — 5 ) S:n 11 p. elok. 1,233 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 865 §. — 7 ) S:n 16 p. ke-
säk. 1,085 §. — 8 ) Khn jsto 25 p. helmik. 3,689 §. — 9) Khs 7 p. huhtik. 647 §. — 
10) S:n 10 p. maalisk. 472 §. 
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t aan v a l i t t i i n k i i n t e i s t ö j o h t a j a von Frenckell ja kaupunginarkki teht i 
G. Taucher. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) va l tuu t t aa raha to imenjohta ja Hupiin edus-
t amaan kaupunkia Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa 
osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Teknillinen joh ta ja Moring päätet t i in 3) va l tuu t t aa edustamaan kaupun-
kia Helsingin makasiiniosakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hänelle 
evästykseksi lausutti in, e t tä yhtiön hallintoneuvoston erovuorossa olevat 
jäsenet oli val i t tava uudestaan. 

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyt t i in 4), e t tä kaupungin johta ja oli val tuut-
t anu t palotoimikunnan puheenjohta jan filosofiantohtori B. Nyberghin edus-
t amaan kaupunkia Suomen palosuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa. 

Kaupunginhal l i tus va l tuu t t i 5) kiinteistötoimiston päällikön J . W. Ander-
sinin edus tamaan kaupunkia Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen vuosi-
kokouksessa. 

Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen pyydet tyä kaupunginhall i tusta 
vali tsemaan edustajansa puheenjohtajaksi yhdistyksen ylimääräisen kokouk-
sen ase t tamaan lähetystöön, jonka yhdistyksen 100-vuotispäivänä tuli yhdis-
tyksen puolesta luovut taa sen johtokunnalle 1,000,000 markkaa palosuojelu-
rahastoksi , kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) valita kaupungin edustajaksi puheena 
olevaan lähetystöön kaupungin johta ja Tulenheimon. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) va l tuu t t aa teknillisen joh ta jan Moringin 
edus tamaan kaupunkia Voima- ja polttoainetaloudellisen yhdistyksen vuosi-
kokouksessa. 

Kaupunginhal l i tus hyväksyi 8) johtaj is ton toimenpiteen, e t tä teknillinen 
joh ta ja Moring oli määrä t ty edus tamaan kaupunkia Etelä-Suomen voimaosa-
keyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Kaupungininsinööri O. Martikainen oli kaupunginhall i tuksen val tuut -
t a m a n a 9) edus tanut kaupunkia Kuusankoskella joulukuun 14 p:nä pidetyssä 
Korian—Helsingin rauta t ien rakentamis ta koskevassa kuntien edustajien 
yhteisessä neuvottelukokouksessa. Hänen teh tyään selkoa kyseisestä kokouk-
sesta kaupunginhall i tus valitsi10) ki inteistöjohtaja von Frenckellin edusta-
maan kaupunkia asian edelleen ajamiseksi asetetussa toimikunnassa. 

Rautat iehal l i tuksen pyyde t tyä kaupunginhall i tusta lähet tämään edus-
t a j a n rautatiehall i tuksessa pidet tävään kokoukseen, jossa neuvoteltaisiin 
Helsingin—Turun pikajunien sekä Turun—Tukholman laivojen aikataului-
hin ehdotetuista muutoksista, kaupunginhall i tus p ä ä t t i n ) va l tuu t taa kiinteistö-
joh ta ja von Frenckellin edus tamaan kaupunkia tässä tilaisuudessa. 

Kaupunginhall i tus antoi1 2) ki inteistöjohtaja von Frenckellille tehtäväksi 
neuvotella rautat iehall i tuksen kanssa sopivien maa-alueiden luovuttamisesta 
kaupungille niiden alueiden korvaukseksi, jo tka kaupunginval tuusto oli päät-
t äny t 1 3 ) luovut taa valtionrautateil le P i tä jänmäen aseman kohdalla sekä Pasi-
lan ja Huopalahden asemain välillä suori tet tavia radan oikaisutöitä varten. 

Kansliasihteeri A. Blomberg val tuute t t i in 14) edus tamaan kaupunkia Bro-
marvin pi tä jän Bengtsärin kylässä toimitet tavissa veden- ja maanjakotoimi-
tuksissa. 

x) Khs 29 p. syysk. 1,436 §. — 2 ) S:n 23 p. maalisk. 541 §. — 3 ) S:n 23 p. maa-
lisk. 540 §. — 4) S:n 14 p. huhtik. 679 §. — 5 ) S:n 21 p. huhtik. 689 §. — 6 ) S:n 1 p. 
jouluk. 1,893 §. — 7 ) S:n 14 p. huhtik. 681 §. — 8 ) S:n 18 p. helmik. 321 §. — 9 ) S:n 
17 p. marrask. 1,768 §. —10) S:n 30 p. jouluk. 2,051 §. — S:n 25 p. elok. 1,264 §. 
—12) S:n 18 p. helmik. 318 §. — 13) Ks. tämän kert. s. 13. — 14) Khs 4 p. helmik. 
253 § ja 30 p. kesäk. 1,128 §. 
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Kaupungin välimieheksi Porvoon maant ien oikaisemiseen Pukinmäen 
tiloihin kuuluvasta Kaarls-nimisestä t i lasta R. N. 13 t a rv i t t avan maan pakko-
lunastamista var ten valittiin kaupungingeodeett i W. O. Lille ja asiamie-
heksi kiinteistötoimiston v. t . asiamies vara tuomari T. Törnblom. 

Kaupungingeodeett i W. O. Lille määrä t t i in 2 ) kaupungin edustajaksi 
Pukinmäen pysäkin luona valtion ja kaupungin välistä t i lusvaihtoa varten 
to imeenpantavaan maanmit taustoimitukseen. 

Tuomarinkylän tien sillan silta-aukon vapaan leveyden ja korkeuden 
määräämistä varten to imi te t tavaan lainmukaiseen katselmukseen kaupun-
ginhallitus pää t t i 3 ) valita kaupungin edustajaksi kaupungininsinööri O. Mar-
tikaisen. 

Kaupunginagronoomi A. J . Tamminen valittiin 4) kaupungin edustajaksi 
Santahaminan ja Degerön välistä t ietä koskevaan pakkolunastustoimituk-
seen ja val tuutet t i in 5) edelleen kuluvana vuonna edustamaan kaupunkia 
Helsingin p i tä jän mant taal ikunnassa ja t iekunnassa. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) va l tuu t t aa kaupungininsinööri O. Martikai-
sen edus tamaan kaupunkia Somerolla pidettävässä Helsingin—Turun maan-
tien suuntaa käsittelevässä kokouksessa. 

Lääninhall i tuksen kehoi tet tua Helsingin kaupunkia vali tsemaan esteettö-
män jäsenen tielain 15 §:n edel lyt tämään väl imieslautakuntaan, joka tuli 
käsit telemään m.m. kysymystä tarpeellisen tiealueen luovuttamisesta val-
tiolle Helsingin kaupungin omistamasta Dahlin t i lasta R. N. 662, kaupun-
ginhallitus pää t t i 7 ) välimieheksi valita kaupunginagronoomi A. J . Tam-
misen. 

Kiinteis töjohtaja von Frenckell val tuutet t i in 8) edustamaan kaupunkia 
Osakeyhtiö Pallokentän vuosikokouksessa. 

Kiinteistötoimiston asiamies S. J . Pent t i va l tuu te t t i in 9 ) edus tamaan 
kaupunkia eräitä Huopalahden kunnan Drumsön kylään kuuluvia vesialueita 
koskevissa kokouksissa sekä ryh tymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Sosialijohtaja Keto val tuutet t i in 1 0 ) edus tamaan kaupunkia Kulutus-
osuuskuntien keskusliiton edustajakokouksessa. 

Kaupungin edustajaksi Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistyk-
sen vuosikokoukseen valit t i in1 1) teknillinen joh ta ja Moring. 

Kaupunginhal l i tus päät t i 1 2 ) määrä tä kaupungin joh ta ja Tulenheimon 
edus tamaan kaupunkia »Suomen matkat» nimisen liiton vuosikokouksessa. 

Edellä maini tun liiton hallintoneuvostoon valittiin13) kaupungin edusta-
jiksi toimikaudeksi 1933—34 kaupungin joh ta ja Tulenheimo vakinaiseksi ja 
ki inteistöjohtaja von Frenckell varajäseneksi. 

Ulkoasiainministeriön ase t tamaan to imikuntaan, joka tuli huolehtimaan 
Ruotsin kruununprinssin joulukuussa t apah tuvan vierailun järjestämisestä, 
kaupunginhall i tus valitsi14) kaupungin edustajaksi ki inteistöjohtaja von 
Frenckellin. 

Helsingin sokeaintalosäätiön kuluvan vuoden tilejä t a rkas t amaan kau-
punginhallitus valitsi 15) kaupungin puolesta apulaiskaupunginkamreeri E. 
Tavasti lan. 

!) Khs 15 p. syvsk. 1,400 §. — 2) S:n 8 p. jouluk. 1,945 §. — 3) S:n 25 p. 
elok. 1,259 §. — 4) S:n 8 p. jouluk. 1,944 §. — 5 ) S:n 4 p. helmik. 257 §. — 6) S:n 
15 p. syysk. 1,402 §. — 7) S:n 15 p. syysk. 1,407 §. — 8 ) S:n 6 p. toukok. 795 §. — 
9) S:n 23 p. maalisk. 545 §. —10) S:n 12 p. toukok. 808 §. — n ) S:n21 p. huhtik. 
710 §. — 12) S:n 18 p. helmik. 320 §. — 13) S:n 30 p. jouluk. 2,042 §. — 14) S:n 
3 p. marrask. 1,672 §. — 15) S:n 26 p. toukok. 918 §. 
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Keskuskeittola. Keskuskeit tolan johtokunnan puheenjohtajaksi ja kes-
kuskeittolan toimitusjohtajaksi val i t t i in1) kertomusvuodeksi filosofianmais-
teri G. Estlander sekä johtokunnan jäseniksi rouva H. Gebhard ja kaupungin-
hallituksen jäsen V. V. Salovaara sekä varajäseniksi rouva H. Seppälä ja 
lääketieteenlisensiaatti U. Töt terman. Toimitus johta jan palkkio määrä t -
tiin kuluvaksi vuodeksi 2,700 markaksi kuukaudel ta . 

Rouva Seppälän kuoltua val i t t i in 2) johtokunnan varajäseneksi halli-
tuksen jäsen J . E. Jana tu inen . 

Naisten työtupa. Kuluvaksi vuodeksi valittiin 3) naisten työ tuvan johto-
kunnan puheenjohtajaksi pankin johta ja E. Rydman , varapuheenjohta jaks i 
kaupunginhall i tuksen jäsen J . E. Jana tu inen sekä jäseniksi teknikko A. G. 
Nyman, rouva M. Ollonqvist ja t a rkas t a j a M. Sillanpää. 

Työttömyyslautakunta. Kulkulai tosten ja yleisten töiden ministeriö 
i lmoit t i4) suostuneensa siihen, e t tä kaupunginhall i tus toimi kaupungin työt-
tömyys lau takuntana . 

Valiokunnat ja komiteat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) aset taa komitean 
harki tsemaan kunnallisverojen pakkoperimisen uudelleenjärjestämistä sekä 
laat imaan sitä koskevaa ehdotusta ja valitsi siihen kaupunginlakimies 
E. Cavoniuksen puheenjohta jaksi sekä jäseniksi toisen kaupunginvoudin 
L. Meruksen ja rahatoimiston veronkannantaosaston päällikön Hj . Storkållin. 

Kunnalliskodin työlaitoksen laa jentamiskysymystä valmistelemaan ase-
te t t i in 6) komitea, jonka puheenjohta jaksi valittiin sosialijohtaja Keto ja jäse-
niksi teknillinen joh ta ja Moring, köyhäinhoidon to imi tus johta ja B. Sarlin, 
eversti K. E. EhrstrÖm, herra J . Virtanen ja yl i johtaja A. P. Arvelo. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) aset taa komitean valmistelemaan kysymystä 
valmistavan poikain ammat t ikoulun huoneiston uusimisesta sekä valita komi-
tean puheenjohtajaksi sosialijohtaja Kedon ja jäseneksi kaupunginarkki teht i 
G. Taucherin, joiden lisäksi ammatt iopetuslai tosten johtokunnan tuli vali ta 
komiteaan kolme jäsentä. Näiksi joh tokunta si t temmin ilmoitti8) valinneensa 
rehtori M. Sergeliuksen, insinööri L. Blomstedtin ja t a rkas t a j a A. Breitholtzin. 

Sähkölaitoksen joh ta ja A. Marsio valittiin 9) kaupungin puolesta jäse-
neksi to imikuntaan, jonka teh tävänä oli laatia ehdotus sähkölaitoksen sodan-
aikaiseksi valvontaorganisatioksi. 

Kaupunginhall i tus päätt i1 0) aset taa komitean laat imaan ehdotuksen 
Hert toniemen öl jysa taman alueen rakentamis ta ja käy t töä koskeviksi mää-
räyksiksi ja valitsi sen puheenjohta jaks i kiinteistötoimiston päällikön J . W. 
Andersinin sekä jäseniksi rakennuskont tor in satamaosaston työpäällikön 
S. Randelinin ja palopäällikkö W. Bergströmin. 

Puhtaanapitolai toksen alue- y. m. kysymyksiä var ten ase te t tuun komi-
teaan valittiin1 1) uudeksi jäseneksi kansliasihteeri Hård af Segerstad-vainajan 
tilalle kansliasihteeri G. Brotherus. 

Kaupunginhall i tus päät t i1 2) aset taa komitean valmistelemaan kysymystä 
oikeudesta luopua kaupungin laillisista saatavista alentamalla vuokria sopi-
musajan kestäessä ja kutsui komitean jäseniksi kaupungin joh ta ja Tulenhei-
mon sekä ki inteistölautakunnan puheenjohta jan filosofianmaisteri Y. Har-
vian, kaupunginreviisori J . Toiviaisen ja kaupunginlakimies E. Cavoniuksen. 

x) Khs 9 p. tammik. 11 §. — 2 ) S:n 21 p. huhtik. 695 §. — 3 ) S:n 9 p. tammik. 
12 §. — 4) S:n 8 p. syysk. 1,332 §. — 5) S:n 27 p. huhtik. 760 §. — 6 ) S:n 22 p. 
kesäk. 1,120 §. — 7) S:n 19 p. toukok. 888 §. — 8 ) Khn jsto 9 p. kesäk. 4,892 §. — 
9) Khs 15 p. jouluk. 1,997 §; ks. tämän kert. s. 159. — 10) Khs 26 p. toukok. 911 §. 
- 1 1 ) S:n 14 p. huhtik. 682 §. —12) S:n 8 p. jouluk. 1,916 §. 
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Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 ) aset taa nelijäsenisen komitean, jonka teh-
tävänä oli palovakuutusasiaa valmistelleen komitean 2) mietinnössä tarkem-
min määritellyn selvityksen hankkiminen ja ehdotuksen tekeminen palova-
kuutusasian lopullisesta järjestämisestä, ja valitsi sen jäseniksi jäsenensä 
Rydmanin puheenjohta jaksi sekä vara tuomar i L. Pesosen ja talonisännöit-
sijä S. Purasen, minkä ohessa palotoimikuntaa päätet t i in kehoit taa komi-
teaan vali tsemaan yksi jäsen. Komitea oikeutettiin tarpeen mukaan käyt tä -
mään asiantunt i joi ta ja niiden laitosten ja lautakunt ien apua, joiden hoidossa 
olevasta omaisuudesta kulloinkin oli kysymys. 

Yleishyödyllisten yri tysten ja laitosten avus tusmäärärahan jakamiskysy-
mystä valmistelemaan asetet t i in 3 ) val iokunta, johon valittiin sosialijohtaja 
Keto, teknillinen joh ta ja Moring sekä hallituksen jäsenet Hje lmman, Jana-
tuinen ja Ramsay. 

Kaupunginhall i tuksen työt tömyyskomiteaan valittiin 4) kuluvaksi vuo-
deksi puheenjohta jaksi raha to imenjohta ja Hupli sekä jäseniksi teknillinen 
joh ta ja Moring, hallituksen jäsenet Halme ja Hje lmman sekä kaupungininsi-
nööri O. Martikainen, minkä ohessa kaupungin johta ja Tulenheimon tuli toi-
mia komitean i tseoikeutet tuna jäsenenä. 

Professori A. L. Hje lmman jä i 5 ) e ro t tuaan 6) kaupunginhall i tuksen jäse-
nyydestä edelleenkin työt tömyyskomitean sekä yleishyödyllisten yri tysten ja 
laitosten avus tusmäärärahan jakamisen valmistelua var ten asetetun valio-
kunnan jäseneksi. 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön ase t tamaan komiteaan, joka 
tuli toimeenpanemaan julkisen rahankeräyksen Helsingin kaupungissa työt-
tömyydestä kärsimään joutuneiden hyväksi, val i t t i in7) kaupunginhall i tuk-
sen edustajaksi kaupunginval tuuston jäsen K. Kukkonen. 

Kansalaisoikeutta, elinkeino-oikeutta ja denaturoi tujen alkoholipitois-
ten aineiden kauppaoikeut ta koskevien anomusten valmistelua var ten ase-
tet t i in 8) val iokunta, johon tul ivat hallituksen jäsenet Helo ja Udd. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) aset taa komitean harki tsemaan kysymystä 
kaasusuojelun jär jestämisestä kaupungissa ja valitsi sen puheenjohta jaksi 
teknillisen joh ta jan Moringin sekä jäseniksi ens. kaupunginlääkärin F. Hisin-
gerin, kaupungininsinööri O. Martikaisen ja palopäällikkö W. Bergströmin, 
minkä ohessa poliisilaitosta oli pyyde t tävä vali tsemaan komiteaan edusta-
jansa. 

Osakeyhtiö Mankala fors aktiebolagin varsinaiseen yhtiökokoukseen valit-
tiin10) kaupunginlakimies kaupungin edustajaksi ja hänelle evästykseksi lau-
sutti in, e t tä yht iön joh tokuntaan oli va l i t tava filosofianmaisteri G. Estlan-
der puheenjohta jaksi sekä kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin ja 
hallituksen jäsen V. V. Salovaara vakinaisiksi sekä kaupunginlakimies E. Ca-
vonius ja työnväl i tysneuvoja T. Uski varajäseniksi. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöitten ia -osuuskuntain hallituksiin. 
Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain halli-
tuksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita tai osuuksia tai joille se oli myöntä-
ny t lainoja, oli val i t tava seuraavat henkilöt: 

Aktiebolaget Äshaka osakeyhtiö: kiinteistötoimiston osastonj ohta j a 

x) Khs 1 p. jouluk. 1,890 §. — 2) Ks. v:n 1928 kert. s. 276 ja tämän kert. s. 24. 
— 3) Khs 9 p. tammik. 9 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 18 §. — 5) S:n 21 p. tammik. 
119 §. — 6) Ks. tämän kert. s. 137 — 7) Khs 27 p. lokak. 1,660 §. — 8) S:n 9 p. 
tammik. 10 §. — 9) S:n 15 p. syysk. 1,380 §. — 10) S:n 16 p. maalisk. 516 §. 
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A. Eriksson, kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja arkki teht i 
A. Nyberg1) ; 

Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiö: talonisännöitsi jä S. Puranen, 
kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja yhtiön entinen isännöitsijä 
V. Uusisaari2) ; 

Asunto-osakeyhtiö Sture: kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin, 
kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson ja kansliasihteeri A. Blom-
berg 3); arkki teht i Erikssonin saatua pyynnös tään eron täs tä t eh täväs tä 
valittiin 4) hänen tilalleen vakinaiseksi jäseneksi v. t . kansliasihteeri E. Man-
tere sekä varajäseniksi kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja 
asemakaava-arkki teht i B. Brunila; 

Asunto-osakeyhtiö Stenbäckkatu 18—20: arkki teht i T. Salervo ja filo-
sof ianmaisteri Y. Kaukoran ta 5); 

Asunto-osakeyhtiö Osmo — K ä p y l ä : apula is- rakennustarkasta ja A. Toi-
vonen vakinaiseksi ja kansliasihteeri T. Nordberg varajäseneksi 6 ) ; 

Tjänstemannabostadsakt iebolaget Sampsavägen 50 —Virkamiesasunto-
osakeyhtiö Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J . Björk, kansliasihteeri 
A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson 7); 

Aktiebolaget Tjäns temannabostäder —Virkamiesasunto ja osakeyhtiö: 
kansliasihteeri A. Blomberg, kiinteistötoimiston osas tonjohta ja A. Eriksson 
ja filosofianmaisteri G. Est lander 8); 

Asunto-osakeyhtiö Hauho: joh ta ja K. R. Heinonen, isännöitsijä G. V. 
Karhumaa ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson vakinaisiksi sekä 
kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja talonisännöitsi jä S. Pura -
nen varajäseniksi9) ; 

Aktiebolaget Tjäns temannabostäder — Osakeyhtiö Virkamiesasuntoja 
Sampsantie 40: kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin, kiinteistötoimis-
ton osastonjohtaja A. Eriksson ja kansliasihteeri A. Blomberg 10); 

Osakeyhtiö Lapinlahdenkatu 27: talonisännöitsijä S. Puranen ja kiin-
teistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom vakinaisiksi sekä kansliasihteeri 
G. Brotherus varajäseneksi n ) ; 

Asunto-osuus Vanaja r. 1.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
hallituksen jäsen Jana tu inen ja isännöitsijä G. V. Karhumaa 12); 

Oma-asunto osakeyhtiö: hallituksen jäsen Halme, kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja A. Eriksson ja apulaisasiamies T. Törnblom vakinaisiksi sekä 
kansliasihteerit A. Danielson ja T. Nordberg varajäseniksi1 3) ; 

Vallilan asunto-osuuskunta: hallituksen jäsen Halme, kiinteistötoimis-
ton osastonjohtaja A. Eriksson ja kansliasihteeri A. Blomberg vakinaisiksi 
sekä talonisännöitsijä S. Puranen ja v. t . kansliasihteeri E. Mantere vara-
jäseniksi14); 

Asunto-osuuskunta Poisto r. 1.: hallituksen jäsen Halme, kiinteistö-
toimiston osastonjohtaja A. Eriksson ja apulaisasiamies T. Törnblom vakinai-
siksi sekä työnväl i tysneuvoja T. Uski ja kansliasihteeri T. Nordberg vara-
jäseniksi 15); 

Asunto-osuuskunta Käpy r. 1.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-

x) Khs 10 p. maalisk. 480 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 824 § ja 26 p. toukok. 
907 §. — 3) S:n 21 p. tammik. 140 §.. — 4) S:n 12 p. toukok. 820 §. — 5) S:n 21 p. 
tammik. 142 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 185 §. —7) S:n 18 p.helmik. 349 §. — 8) S:n 
18 p. helmik. 351 §. — 9 ) S:n 3 p. maalisk. 435 §. — 10) S:n 3 p. maalisk. 438 §.— 
u ) S:n 23 p. maalisk. 546 §. — 12) S:n 23 p. maalisk. 544 §. — 13) S:n 1 p. syysk. 
1,323 §. —14) S:n 15 p. syysk. 1,396 §. — 15) S:n 15 p. syysk. 1,398 §. 
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son, hallituksen jäsen Halme ja työnväli tysneuvoja T. Uski vakinaisiksi 
sekä kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja v. t . kansliasihteeri 
E. Mantere varajäseniksi 

Asunto-osakeyhtiö Tyyni: 'kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
hallituksen jäsen Halme ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 
vakinaisiksi sekä kansliasihteerit A. Blomberg ja E. Mantere varajäse-
niksi 2); 

Asunto-osakeyhtiö Savila bostadsaktiebolag: kiinteistötoimiston osaston-
joh ta ja A. Eriksson 3); 

Asunto-osakeyhtiö Aito: arkki teht i A. Nyberg, kiinteistötoimiston osas-
ton joh ta j a A. Eriksson ja kansliasihteeri T. Nordberg vakinaisiksi sekä 
kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja v. t . kansliasihteeri 
E. Mantere varajäseniksi 4) ; 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 3: filosofianmaisteri Y. Har-
via, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, kansliasihteeri A. Blom-
berg, kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom sekä työnväli tys-
neuvoja T. Uski 5) ; 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4: filosofianmaisteri Y. Har-
via, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, hallituksen jäsen Halme 
ja työnväli tysneuvoja T. Uski vakinaisiksi sekä asemakaava-arkki teht i 
B. Brunila ja v. t . kansliasihteeri E. Mantere varajäseniksi 6) ; 

Asunto-osakeyhtiö Töölönkatu 19: v. t . kansliasihteeri E. Mantere vaki-
naiseksi ja joh ta ja K. R. Heinonen varajäseneksi 7) ; 

Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o 1: j o h t a j a K. R. Heinonen, 
kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson ja asemakaava-arkki teht i 
B. Brunila vakinaisiksi sekä työnväli tysneuvoja T. Uski ja isännöitsijä G. V. 
Karhumaa varajäseniksi 8); 

Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o 2: joh ta ja K. R. Heinonen, 
kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin ja kiinteistötoimiston osaston-
joh ta ja A. Eriksson vakinaisiksi sekä asemakaava-arkki teht i B. Brunila 
ja isännöitsijä G. V. Karhumaa varajäseniksi9) ; 

Asunto-osuuskunta Voitto r.l.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son, talonisännöitsijä S. Puranen ja hallituksen jäsen Halme vakinaisiksi 
sekä kansliasihteeri A. Blomberg ja isännöitsijä G. V. Karhumaa varajäse-
niksi 10); 

Asunto-osuuskunta Haapa r. 1.: hallituksen jäsen Halme, avus tava 
kaupunginarkki teht i V. Määt tä ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son vakinaisiksi sekä kansliasihteerit A. Blomberg ja A. Danielson vara-
jäseniksi n ) ; 

Asunto-osuuskunta Käpylä r. 1.: hallituksen jäsen Halme, avus tava 
kaupunginarkki teht i V. Määt tä , kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son ja herra E. Kort t i la vakinaisiksi sekä kansliasihteeri A. Blomberg ja 
talonisännöitsijä S. Puranen varajäseniksi1 2); sekä 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunta Vallila r. 1.: kiin-
teistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, kansliasihteeri A. Blomberg, 
asemakaava-arkki teht i B. Brunila ja hallituksen jäsen Halme vakinaisiksi 

Khs 13 p. lokak. 1,542 §. — 2) S:n 13 p. lokak. 1,543 §. — 3) S:n 20 p. lo-
kak. 1,611 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 1,652 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 1,776 §. — 
6) S:n 17 p. marrask. 1,777 §. — 7) S:n 24 p. marrask. 1,814 §. — 8) S:n 24 p. mar-
rask. 1,815 §. — 9) S:n 24 p. marrask. 1,816 §. — 10) S:n 15 p. jouluk. 1,986 §. — 
u ) S:n 15 p. jouluk. 1,987 §. —12) S:n 15 p. jouluk. 1,988 §. 
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sekä kansliasihteeri A. Danielson ja filosofianmaisteri A. Varonen vara-
jäseniksi1). 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Kaupunginhall i tus ei ka t sonu t 2 ) voi-
vansa suostua Osakeyhtiö Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 nimisen yhtiön 
yht iöjär jestyksen muuttamiseen siten, e t tä joh tokuntaan kuuluvien kau-
pungin edustajien lukumäärä supistettaisiin kolmesta kahteen ja e t tä yhtiön 
isännöitsijän valitsemisoikeus siirrettäisiin johtokunnal ta yhtiökokoukselle. 

x) Khs 22 p. jouluk. 2,016 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 587 §. 




