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» » valtionapu 104, 207 
» » virkain uudelleenjärjestely 126 
» » v:n 1933 menosääntö 94 
» » vuosisijaisten ja tuntiopettajain oikeus sairasapuun 216 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 66 
» ruotsinkieliset, niiden taloudenhoitajan palkan vahvistaminen . . 222 
» suomenkieliset, » opettajain laulukuoron johtajan palkkio . . 56 
» » » toiselle tarkastajalle myönnetty sairasloma 289 

Kansakoulutalot. niiden korjauskustannukset 97, 162—163 
» » käyttö 21 
» » luovuttaminen muihin kuin koulutarkoituksiin . . 152—154 
» » pihamaiden järjestäminen 180, 324 
» » vuokrain laskeminen 94 
» rakennustöiden suorittaminen niissä 23 
» uusien sellaisten rakentaminen 97, 328, 337 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niitä koskevat anomukset 130 
Kansan näyttämö, tontin luovuttaminen sille 143, 324 

» näyttämön kannatusosakeyhtiölle myönnetty avustus 255 
Kansankonsertit 139* 
Kansanpuistot, alueiden vuokraaminen niistä 338 

» niiden isännöitsijän viran hoitaminen 223, 291 
» » käyttöoikeudet 338 
» » liikennettä varten rakennettava moottorivenelaituri . . . . 98 
» » liikenteen järjestäminen 338 
» » metsänraivaustyöt 185 
» » ravintolain hinnastot 338 
» » » vuokralle antaminen 338 

Kappelin ravintolaa koskevat päätökset 164, 331 
Kasarmintorin järjestely 327 



Hakemisto. 173* 

Kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 18 §:n muuttaminen 70 
Kasvatusopilliset jatkokurssit, lääkintöhallituksen järjestämät 282 
Katajanokka, sen erään alueen luovuttaminen valtiolle 308 

» » sataman rakennustöitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut 
määrärahat 98 

» » satamarakennustöiden suorittaminen 178 
» täytemaan vastaanotto siellä 178 

Katolisen kirkon edustalla olevan aukean järjestely 328 
Katukauppaa koskevat asiat 19, 20, 149, 256, 329, 337 
Katumaan hankkiminen 5, 7, 10, 28 
Katuosuuksien kunnossapito 168 
Katuprofiilit, ehdotetut ja vahvistetut 167, 327 
Katusillan rakentaminen Käpylään 170 
Katutyöt, erilaiset, niiden suorittaminen 28—32, 171, 172, 16*—19* 

» niistä suoritettavat korvaukset 209 
Katuvalaistus, sen järjestäminen 186—187 

» siihen käytetyn sähkövoiman hinta 203 
» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 99 

Kaukoputket, niiden pitämiseen yleisön kävtettävinä myönnetty lupa 330 
Kauppahallit 328, 335 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tontti, sen kauppahinnan suorittamisen 

lykkääminen 45 
» » » » takaisinostaminen 11, 324 

Kauppaoppilaitokset, niille myönnetty avustus 95 
Kauppatori, sen varrella sijaitsevien tonttien rakennusten korkeus 10, 158 

» sillä tapahtuva torikauppa 113 
Kaupunginagronoomin oikeus hyväksyä laskuja 305 
Kaupunginarkkitehdin palkkaedut 56 
Kaupunginasemakaavanmuutokset 3—8, 29, 327 
Kaupungingeodeetti, hänen antamansa toimintakertomus 352 
Kaupunginhallitus, sen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m 297 

» » istunnot y.m 277 
» » j a lautakuntain yhteistyö 278 
» » johtosääntöön tehtävä lisäys 118 
» » jäsenten vaali 137 
» » kalustoluettelon laatiminen 277 
» » kokoonpano, kokoukset y.m 142 
» » määrärahat v:n 1933 menoarviossa 91 
» » määrärahoista suoritettavien laskujen hyväksyminen . . 277 
» » päättämistä asioista sanomalehdistölle annettavat uutiset 278 
» » pöytäkirjain tarkistus 277 
» » työttömyyskomitean asettaminen 301 
» » viranhaltijain kesälomain järjestely 286 

Kaupunginjohtajain sijaisuudet 277 
Kaupunginkamreerin palkan vähentäminen 54, 55 
Kaupunginkanslia, sen kaluston hankinta ja korjaus 270 

» » sihteereille tulevat käännöspalkkiot 233 
» » tilapäisen työvoiman palkkaaminen 232 
» » viranhaltijoita koskevat asiat 285—286 
» » v:n 1933 menosääntö 91 

Kaupunginkassan tarkastusmiesten vaali 138 
Kaupunginkirjasto, eräiden sen virkain hoito 290 

» sen johtokunnan jäsenten vaali 139 
» » » vuosikertomus 127* 
» » kirjavaraston inventtaus 284 
» » tulot ja menot 95, 134*, 135* 
» sitä varten myönnetty määräraha 67 

Kaupunginlakimiehen viran uudelleen järjestäminen 308 
Kaupunginlääkäri, toinen, hänen palkkansa vähentäminen 54, 55 
Kaupunginmuseo, sen johtokunnan jäsenten vaali 139 

» » v:n 1933 menosääntö 95 
» » vuosikertomus 136* 

Kaupunginorkesteri, sen johtajan toimen haettavaksi julistaminen 290 
» » järjestysmiehen erottaminen virastaan 290 



174* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Kaupunginorkesteri, sen jäsenelle Kaalbekille myönnetty henkilökohtainen pal-
kanlisäys 223 

» » konserttimestarin virkavuodet 221 
» » käyttö oopperassa 139* 
» » toiminta 137* 
» » valtionapu 104, 208 
» » ylimääräisten johtajien y.m. palkkaaminen 223 
» » » konserttien tulojen tilittäminen . . . . . . 204 

Kaupungintalo, kaluston hankkiminen sinne 270 
sen peltikaton korjaaminen 160' 

» puhelinkeskuksen laajentaminen 23 
ulkokaihtimien hankkiminen sen ikkunoihin 307 

Kaupunginvaltuusto, sen arkiston säilyttäminen 337 
» » edustajat eri tilaisuuksissa 140—141 
» » huoneiston siivoaminen 232 
» » istuntosalin akustiikka 23 
» » » luovuttaminen eri tarkoituksiin 154 
» » » sisustaminen 160 
» » kaluston hankinta 270 
» » kokoonpano 1 
» » kokoukset 2 
» » tammikuun 7 p:n istunto 271—272 
» » vaalilautakunnan jäsenten vaali 137 

Kaupunginvouti, avustava, hänen palkkansa vähentäminen 53, 55 
Kaupunkilähetykselle myönnetty avustus 248, 257, 258 
Kaupunkipäivät 69, 140, 272, 297, 305 
Kavallukset, rahatoimistossa tapahtuneet 52, 212 
Kelkkamäet . 1 8 1 
Kellokosken piirimielisairaala, Helsingin kaupungin osallistuminen sairaalayri-

tykseen 119, 282 
» » sen rakennustoimikunnan jäsenen vaali 297 
» » » sairaspaikkoja varten v:n 1933 menosääntöön 

otettu määräraha 93 
» » sille myönnetyt määrärahat 198 

Kellosaari, laiturin rakentaminen sinne 179 
» sen lentosataman sähkön kulutus 43* 
» » » tasoitustöiden määräraha 203 
» » » toimistorakennuksen rakentaminen 166 

Kemistinviran perustaminen rakennuskonttoriin 127 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitolle myönnetty avustus 256, 258 
Kerhotoiminta, kotitalouslautakunnan järjestämä 125* 
Kerjuun torjuminen 61*, 77* 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistys, sille myönnetty avustus 257, 258 
Keskityskanslia, hyväntekeväisyyttä harjoittavien järjestöjen, sen toimirta 61* 

» » » » » ylläpitämiseen 
myönnetty avustus 261 

Keskuskeittola, sen anniskeluoikeus 296 
» » käyttö liikekannallepanon sattuessa 295 
» » määrärahain ylittäminen 68 
» » toimitusjohtajan sekä johtokunnan puheenjohtajanvaali . . 300 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 100, 104 

Keskuskirjasto, kunnallishallinnon, sen järjestäminen 279 
Keskuskodit, henkisesti sairaiden 117 
Keskuskortiston järjestäminen köyhäinhoitovirastoon 70* 
Keskuslämmityslaitokset, niiden valvonta 284, 335 
Keskuspoliisitalon pylvässalin käyttö 332 
Kesäloma, kunnan työntekijäin nauttima 12* 

» sen myöntämistä koskevat päätökset 224, 232, 236, 237, 286, 287, 288, 307 
» » saamisen perusteet 216, 224 

Kesäsiirtola, kunnantyöntekijäin, sitä varten myönnetty avustus 261 
Kesäsiirtolat kansakoulujen, niihin otettavien lasten varattomuuden toteaminen 283 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 85* 
Kiertävän sairaanhoitajattaren viran perustaminen Marian sairaalaan 124 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 197 



Hakemisto. 175* 

Kiinteistölautakunta, selonteko sen toiminnasta v. 1932 305 
» sen edustus kaupunkipäivillä 305 
» » ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 305 
» » jäsenet, osastot, kokoukset y.m. . 305 
» » kaluston hankinta 270 
» » käyttövarojen käyttö 307 
» » maatalousosaston laskujen hyväksyminen 305 
» » määrärahain ylittäminen 68 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 137 

Kiinteistöt, kaupungin, niiden palovakuuttaminen 24 
» niiden ostamista varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 101 
» » osto pakkohuutokaupalla 11, 12 
» » puhtaanapito 31*—33*, 36* 
» ulkomaalaisten oikeus niiden omistamiseen 131 

Kiinteistötoimisto, sen asiamiehenviran ylläpitäminen 290, 308 
» » autonkuljettajan kesäloma 307 
» » kaluston hankinta 270, 271 
» » kansanpuisto-osaston moottoriveneen korjaus 307 
» » liittyminen Internationaler Verband für Wohnungswesen 

nimisen liiton jäseneksi 305 
» » maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle palkattava 

vahtimestari 100 
» » talo-osaston alaisten toimenhaltijain palkat 336 
» » viranhaltijat 306 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 100, 104 

Kiinteä omaisuus, sen katselmusmiesten vaali 138 
» » » palovakuutus 185 

Kilpailupalkintolautakunnan jäsenten vaali 137 
Kilpien asettamiseen myönnetty lupa 323 
Kinnekullen huvilapalstan kuntoonpaneminen III , 181 
Kioskit 166, 327, 329, 330, 337 
Kirjapainokoulu, sen vahtimestarin palkan määrääminen 222 

» » valtionapu 207, 208 
» vahtimestarinviran perustaminen siihen 95, 126 

Kirjasto, kunnalliskodin 84* 
Kirjavarasto, kaupunginkirjaston 132* 
Kirjoitustarpeiden hankkiminen 269 
Kirjoja sokeille nimiselle yhdistykselle nyönnetty avustus 257, 259 
Kirkko, Johanneksen ja Kallion, niiden puistikkojen kunnossapito 182 

» sen rakentaminen Temppeliaukiolle 16, 136 
» tontin luovuttaminen sitä varten Tehtaanpuistosta 145, 327 

Kivelän sairaala, jäävaraston järjestäminen sille 265 
» » sen apulaislääkärinviran täyttäminen 129 
» » » edustalla kasvavien mäntyjen kaataminen 150 
» » » henkilökunnan virkavuodet 220 
» » » hoitohenkilökunnan asuntokysymys 166 
» » » uuden paviljongin sisustaminen 166 
» » » » » sisustamismäärärahan siirtäminen v:een 

1933 69 
» » » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 93, 103 
» » » ylimääräisten sairaspaikkojen ylläpitäminen 282 
» » sitä varten myönnetyt määrärahat 64 
» » uusien virkain perustaminen siihen 125 

Kivisaaren osto 308 
Kodissakävijät, köyhäinhoitolautakunnan, heidän tekemänsä käynnit 76* 
Kodissakäynnit, aluelääkärien, korvauksen myöntäminen niistä 55 
Koe-eläinten osto maidontarkastamoon 92 
Koiravero, sen korottaminen 47 

» » suorittaminen 206 
Koiton näyttämön kannatusyhdistyksen avustuksen myöntämistä koskeva anomus 85 
Kojuista tapahtuva kauppa 19, 149 
Kokoukset, niitä varten myönnetyt määrärahat 272 
Kolmannen palomestarin toimen täyttäminen 129, 287 



176* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Kolme seppää, taideteos, paikan osoittaminen sille 149 
» » » sen perustöitä varten myönnetty määräraha 98 

Komitea, ks. myös Toimikunta. 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 234—236 
Komiteat, niiden asettaminen 41, 300—301, 38* 

» » jäsenten vaali 136 
Kompassintarkastuspaalun asettaminen 43* 
Kone- ja siltarakennusosakeyhtiö, sen oppilaskoululle myönnetty määräraha . . . . 94 
Kongressit, niitä varten myönnetyt määrärahat 272 
Kontorens platsförmedling niminen yhdistys, avustuksen myöntämistä sille kos-

keva anomus 85 
» » » » sen pyytämä työnvälityksen har-

joittamislupa 131 
Konttorikoneet, niiden hoito 269, 2* 
Konttoristit, työttömät, heidän avustamisensa 80, 249—250 
Konttoritarpeiden hankkiminen 269 
Konttorityöntekijäin osasto n:o 44 nimiselle järjestölle myönnetty avustus . . . . 80, 249 
Korjauspajat, puhtaanapitolaitoksen 34* 

» rakennuskonttorin 25* 
Korjaus- ja sisustustyöt, kaupungin omien ja sen hallussa olevien talojen 23, 24,160, 20* 
Korkeasaari, sen eläintarhaa koskevat asiat 184, 339 

» » eläintenhoitajan palkan vahvistaminen 223 
» » eräiden rakennusten korjaaminen 164, 307, 308 
» » laivaliikenteen ylläpitäminen 308 
» » tuotteiden myynti 184 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 158, 327 
Korko, kaupungin varoista myönnettyjen lainain 45, 197, 324 
Korokkeet, niiden rakentaminen eri paikkoihin 183 

» » rakentamiseen myönnetty määräraha 98 
Kortteli n:o 38, sen tontilla n:o 8 olevan tiilirakennuksen purkaminen 309 

» » 118, » tonttien luonne 6 
» » 178, » alueita ja rakennuksia koskevat sopimukset 331, 332 
» » 198, » kunnostaminen 180 
» » 215, ks. Kampin alue 
» » 484, sen hankkiminen kaupungille 156 

Korttikeskus, sille myönnetty lupa postikorttien myyntiin Korkeasaarella 338 
Korvaukset, erinäiset kaupungille tulevat 208—210 

» kaupungin suorittamat 210—212 
Koteja kodittomille lapsille nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus . . . . 256, 258 
Kotieläimet, niiden tappaminen 281 
Kotikallion lastenseimi, erään sen toimen uudelleenjärjestely 127 

» » sen kahden hoitajattaren kesälomasijaisten palkkiot . . 59 
» » » kesätoiminta 232 

Kotipaikkaoikeus, kunnan avustamien henkilöiden, sitä koskevat tutkimukset 280.3*, 75* 
Kotitalouslautakunta, kotitalousopettajattarenviran perustamista sinne koskeva 

ehdotus 127 
» sen keittiöiden käyttöoikeus 155 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 138 
» » » palkkio 61 
» » toimintakertomus 124* 
» » v:n 1933 menosääntö 95 
» sille myönnetty määräraha 67 

Kouluhammasklinikka, kaluston osto sen haaraklinikkaan 63 
» sen haaraklinikan perustaminen 116 
» » haaraklinikkaan perustettavat uudet virat 125 
» » johtosääntö 116 
» » v:n 1933 menosääntö 92 
» » vuokrankorotuksen suorittaminen 266 

Koulukodit, niitä koskevat asiat 185, 104* 
Koulukonsertit, kaupunginorkesterin toimeenpanemat 140* 
Koulunkäynti vieraassa kunnassa, helsinkiläisten lasten 212 
Koulutarpeiden antaminen ilmaiseksi kansakoulujen oppilaille 120 
Kreikkalaiskatolinen seurakunta, siltä perittävä saatava 197 
Kriminaalimielisairaat, heidän hoitokustannustensa suorittaminen 205, 71* 



Hakemisto. 177* 

Kristliga föreningen av unga män nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
Kuhlefelt, E., lääketieteenlisensiaatti, hänen silmäpoliklinikkansa ylläpitäminen 84, 92 
Kulkukauppa, sen harjoittamisen estäminen 149 
Kulkutautisairaala, hinkuyskäpotilaiden osaston avaaminen siellä 282 

» sen boilerien korjaus y.m 97 
» siellä hoidettujen puolustuslaitokseen kuuluvien henkilöiden 

sairaalamaksujen suorittaminen 205 
Kullervo puhuu miekallensa, taideteos, paikan osoittaminen sille 149 
Kulosaaren kartanon vuokraajan häätäminen 332 
Kulosaari, sen kaakkoisniemellä olevan laiturin ylläpito 179 

» » sillan korjaus 179 
» » » siltamaksujen suorittamista koskevat kysymykset . . 50, 206—207 

Kulutusosuuskuntien keskusliiton pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa . . . . 131 
Kultaklausulit, kaupungin lainasopimuksiin sisältyvät 42, 195 
Kumpulan omakotitaloihin kiinnitettvjen lainojen ottaminen kaupungin vastatta-

vaksi 324 
Kunnallisen teurastamon hallinto 117 

» väestörekisterin perustaminen 279 
Kunnalliset ammattientarkastajanvirat, niitä koskevat päätökset 129 

» ammattientarkastajat, niiden kanslian kaluston hankinta 270 
» työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 353 
» » » korjauskustannukset 97, 164 
» » » vuokrien alentaminen 332, 333 
» » » » suorittamista koskeva päätös . . . . 335 

Kunnallishallinnon keskuskirjaston järjestäminen 279 
Kunnalliskoti, sen alihoitajattaren virkavuodet 220 

» » kaluston ostot 283 
» » vesi-ja viemäri-sekä sähköjohtojen uusiminen 97 
» » V:n 1933 menosääntö 93 
» » » » tulosääntö 103 
» » vuosikertomus 81* 

Kunnallispormestarin kesälomasijaisen hyväksyminen 130 
Kunnallisverojen pakkoperiminen 300, 6* —7* 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 46, 205—206, 9*—10* 
Kunnianosoitukset, niitä varten myönnetyt määrärahat 268 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö 275 
Kurssierotuksia varten varatun määrärahan ylittäminen 61 
Kurssitappion korvaaminen 203 
Kurssitoiminta, Ammattienedistämislaitoksen 45 

» työttömien avustamiseksi 75, 80 
Kustaa Aadolfin puisto 15 

» II Aadolfin muistopatsaan paikka 15, 327 
» » » » pystyttäminen 268 

Kuulutukset, kaupungin, niiden julkaiseminen : . . . . 278, 305 
Kyläsaaren puhdistuslaitos, koneiston hankkiminen sinne . 98, 175 

» » sen koneiston hinta 214 
» » » rakennustyöt 37, 18* 
» » siellä suoritetut tutkimukset 18* 
» venelaituri 43* 

Käpylä, hajoituskaivon poistaminen sen kansakoululta 163 
» sen aluelääkärin vastaanottohuoneen vuokran maksaminen 266 
» » raviradan luovuttaminen eri tarkoituksiin 340 
» sinne rautatien yli rakennettava katusilta 170 
» vesi- ja viemärijohtojen laskeminen sinne 26 

Käpylän nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty avustus . . 256, 258 
» Taivaskallion kahvila-alueen vuokraoikeuden pidennys 315 
» —Tuomarinkylän tietä koskevat asiat 12, 98, 173 

Käsityönopetus, kotitalouslautakunnan järjestämä 125* 
» siihen tarvittavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden antaminen 

ilmaiseksi kansakoulujen oppilaille 120 
Käteiskassat, niiden pitämiseen myönnetvt oikeudet 202 
Käymälät 167, 324, 31*—33*, 36* 
Käännöspalkkiot, kaupunginkanslian sihteereille tulevat 233 
Köyhäinhoito, sen aktien desentralisatio 73* 
Kunnall. hert. 1932. 1 2 * 



178* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Köyhäinhoito, sen korvaaminen rahalla 93* 
» » » työtä tekemällä 72* 
» » säätäväin kirjaaminen ja poistaminen tileistä 69, 72* 
» » tulot ja menot ' 93, 103, 92*, 93* 

Köyhäinhoitolautakunta, sen alaiset virkailijat 75* 
» » asiamiesosaston toiminta 78*, 94*, 95* 
» » avustuksensaajain omaisuuden haltuunotto . . . . . . . 71* 
» » avustuskansliaan asetettu sähkömittari 307 
» » avustuskansliain lukumäärän lisääminen 65 
» » jaostot 64* 
» » jäsenmäärän lisääminen 12u 
» » kanslioiden työtaakka 76*, 96* 
» » kokoonpano 62*—63* 
» » kokoukset 65* 
» » puheenjohtaja!n ja varapuheenjohtaja t vaali . . . . 139 
» » päiväkoti 85* 
» » rekisterikortiston uudistaminen 65 
» » saatavan turvaaminen 19H 
» » tarkastuspiirit 63*, 64*, 66* 
» » työtupien huoneisto-olot 147 
» » » myymälä 283 
» » » tarkoituksenmukaisuutta tutkiva komitea 74* 
» » » valmisteiden myynti 70*, 73* 
» » » vuosikertomus 90* 
» » työtuvan ja avustuskanslian huoneiston korjaukset 162 
» » virastojen kaluston hankinta 270 
» » vuosikertomus 59* 
» » ylimääräisen apulaisjohtajan viran merkitseminen 

vakinaiseen palkkasääntöön 126 
» sille myönnetyt määrärahat 64 
» uusien toimien perustaminen sen virastoihin 93 

Laboranttikursseja varten myönnetty avustus . . . 261 
Lahjoitus, kainojen köyhien hyväksi tehty <S8 
Lahjoitusrahastot, avustusten jakaminen niistä köyhäinhoitolautakunnan toi-

mesta * 90* 
» lastensuojelulautakunnan käytettävissä olevat 115* 
» niiden korkovarojen käyttö 88, 274—276 
» niistä myönnetyt lainat 196 

Laina-asiat, kaupungin 42—45, 188—197 
Lainasopimukset, kaupungin, niihin sisältyvä kultaklausuli 42, 195 
Lainat, kaupungin antamat 196—197 

» » ottamat 188—194 
» kuoletuslainoiksi muunnetut avustus- 196, 324 
» niiden koron alentaminen 45, 197, 324 

Lainrikkojat, alaikäiset, lastensuojelulautakunnan hoidossa olevat 103* 
Laiturit, niiden rakentaminen ja korjaaminen 179 
Lapinlahdenkadun kansakoulun vahtimestarin- ja talonmiehenvirkain uudelleen-

järjestely 126 
» tontin n:o 17 osto 32 s 

Lapinniemen varastoalueen nimittäminen Ruoholahden varastoalueeksi 30<s 
Lapinrinteen tontin n:o 10 osto 309 
Lasten työkotiyhdistykselle myönnetty avustus 255, 256, 258 
Lastenhoidon neuvonta-asemat, niiden toiminta 100*, 118* 

» » sellaisen ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 25s 
Lastenhoitoyhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
Lastenkodinkadun tontin n:o 1 b osto 10, 19K 
Lastenkodit, kaupungin varoilla avustetut 256, 257 

» lastensuojelulautakunnan alaiset 107* 
Lastenpoliklinikka, huoneiston hankkiminen sille 147 

» sen huoneiston korjaukset 161 
» » ylläpitäminen 63, 92 

Lastenseimi, Kotikallion, erään sen toimen uudelleenjärjestely 127 



Hakemisto. 179* 

Lastenseimi, kunnallinen, sen perustaminen 121 

» » aviottomain lasten osasto 112* 
» lastenvalvojalle myönnetty virkavapaus 289 

» » määrärahan ylittäminen 66 
» » nuorisonhuoltojaosto 111* 
» » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

.' 139 
» » turvattomain lasten osasto 107* 
» » virkailijat 100* 
» » vuosikertomus ". . . 98* 
» » vleisen kansliaosaston toiminta 102* 

Lastensuojelutoiminnan, tulot ja menot 94, 103, 116* 
Lastentarhat, eräiden niiden osastojen vakinaistaminen 121 

teikkipaikkain järjestäminen niille 181, 182 
niiden aputyttöjen palkankorotus 221 

» huoneistojen korjaukset 163 
» huoneisto-olot 147, 334, 337 
» johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali ' 139 
» kaluston hankinta ja korjaus 270 
)> kanslian aukipitäminen kesällä 283 
» » huoneiston vuokra 267 
» » kaluston hankinta 270 
» » lämmityskulut 307 
» kesä- ja joululomatoiminta 283 
» opettajiston palkkaa koskevat asiat 216, 217 
» tarpeisiin myönnetyt määrärahat 265 
» toiminnan laajentaminen 121 
» valtionapu 104 

niissä työskentelevien harjoittelijoiden oikeus saada lapsille valmis-
tettua ruokaa 219 
niitä varten myönnetty määräraha 67, 95 

Laulu- ja soittojuhlat, paikan luovuttaminen niiden järjestämistä varten 150 
Laulukuoro, suomenkielisten kansakoulujen opettajain, sen johtajan palkkio . . . . 56 
Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 308, 324, 326, 327 

» palotoimikunnan antamat 51*—52*, 54* 
» rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston antamat 12*—13* 
» satamalautakunnan antamat 40*—41* 

Lautakunnat, niiden puheenjohtajain, varapuheenjohtajain, jäsenten ja varajäsen-
ten vaali 137—140 

Lauttasaari, sen ja Salmisaaren välinen siltayhteys 35, 308 
» » kansanpuiston vartiokoirien opettaminen 307 
» » sillalla kannettavat siltamaksut 297, 308 
» » sillanrakennustyö 174 
» siellä sijaitsevan huvilarakennuksen osto 22 

Lehtisaaren ja Hagalundin välinen silta 174 
Leikkikentät 181, 324, 327, 17* 
Leikkitoiminnan edistämiseksi myönnetyt avustukset 101, 260 
Lentokentät, niiden järjestäminen 180, 308 
Lentokoneiden laskeutumis- ja oleskelumaksut 48* 
Lepokoti, kunnan sairaanhoitajattarien, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus . . 261 
Leppäsuon alueen pakkolunastaminen 142 
Leski-ja orpokassan perustaminen 262, 280, 2* 
Levanto, A.-L., ammattienylitarkastaja, hänelle myönnetty virkaero 129 
Lihantarkastamo, sen osanotto maatalousnäyttelyyn 264 

» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 92, 104 
Lihantarkastustoiminta, sen alistaminen sosiali- ja opetusasiain johtajan alaiseksi 118 

» sitä koskevien asetusten uusiminen 119 
Liikealalla toimivien keskusavustustoimisto, huoneiston luovuttaminen sille . . 155 

» » » sille myönnetty avustus . . . . 80, 249 
Liikeapulaiskurssit, niitä varten myönnetty avustus , 95 
Liikenne, sen järjestämistä tarkoitta\ rat toimenpiteet 182, 327 328 
Liikennejärj estys 123 



180* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Liikennelaskenta 308 
Liikennemaksut 47, 47*, 49* 
Liikennemerkit, niiden asettamiseen myönnetty määräraha 98, 327 
Liljebladin, Alma, rahaston korkovarojen käyttö 275 
Lindfors, A., v.t. satamakapteeni, hänelle suoritettava palkkio 222 
Linja-autoliikenne 151, 327 
Loviisan varatyömaa 240 
Luistinratojen ylläpitämiseen myönnetty avustus 101 
Luistinurheilun edistäminen . . . . 259, 163* 
Lukusalit, kaupunginkirjaston 131* 
Lumenajo kaupungin taloista 203 
Lumityöt, kaupungin, niiden suorittamistapa 238 
Lundenius, G. A., hänen kaupungille testamenttaamansa varat . 274 
Luontoisedut 216, 219 
Luottokuljetuslippujen hankkiminen 68* 
Lupa asua kaupungin ulkopuolella 294 
Luvat, erilaiset, kiinteistölautakunnan myöntämät 322—323, 330, 338 
Lybeck, I., toiminimi, vahingonkorvauskanteen nostaminen sen omistajia vastaan 206 
Lyhytaikainen luotto, kaupunginhallituksen oikeus ottaa 45 

» » sen tarpeen tyydyttäminen 188—189 
Lämpökeskuksen rakentaminen teurastuslaitokselle 22 
Lämpökustannukset, Hämeentien talon n:o 39 eräiden huoneistojen 204 
Lämpöteknikon vuosikertomus 22* 
Länsisataman rakennustyöt, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrä-

rahat 98 
Länt. Kaivopuiston huvila-alueiden vuokraoikeuden pidennys 18, 145 
Lääkärinapu, varattomien, sitä varten varatun määrärahan ylittäminen 62 
Lääkärinhoito, kunnalliskodin ja työlaitoksen 84* 
Lääkärintodistukset ajokortin saamista varten 281 
Lönnrotinkadun jatkeen noususilta 28, 167, 168 

» liikenneväylän valmistuminen 168 
» päällystäminen 170 
» tonttien n:ot 19 ja 21 julkisivuoikeus 106 

Maa-alueiden hankkiminen teitä varten 142, 143 
» luovuttaminen maantietä varten 34, 35 
» » valtionrautateille * 13 
» osto rautatietä varten 9 

Maalariammattikoulu, sen avustaminen 84 
» sille myönnetty määräraha 94 

Maalentokentät, niiden järjestäminen 180 
Maantiet, maan hankkiminen niitä varten 143 

» niiden kunnossapitoon myönnetty valtionapu 208 
» » rakentaminen 33, 35, 327 

Maanviljelys, kunnalliskodin ja työlaitoksen 84* 
Maanvuokrat, pakkohuutokaupassa ostetuista vuokratonteista perityt 200 
Maatalousnäyttelyyn osanottoa varten myönnetty määräraha 264 
Maatalousosasto, "kiinteistötoimiston, sen toimintakertomus 342 
Maatilat, niiden menot ja tulot 100, 104, 351 
Maidontarkastamo, sen kaluston hankinta 270 

» » osanotto maatalousnäyttelyyn 264 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 92, 103 
» sille myönnetyt määrärahat 63, 264 

Maidontarkastusta koskeva sopimus 117 
Mainoslaitteiden asettamiseen myönnetty lupa 323, 330 
Maistraatinsihteerinviran uudelleenjärjestely 107—111 
Maistraatti, eräiden sen virkain uudelleenjärjestely 107 

» sen kaluston hankinta 270 
» » muuttokustannukset 267 
» » viransijaisuuspalkkioiden suorittaminen 57 
» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 90 

Maitopisara-yhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 
Majoituslautakunta, sen jäsenten palkkiot 60 

» » v:n 1933 menosääntö 102 



Hakemisto. 181* 

Makasiinirannan paaluarinan korjaus 27 
Makkaranmyynti kaduilla 329, 337 
Maksumääräykset, niiden allekirjoittaminen 1 279 
Malmin hautausmaan laajentaminen 12^ 

» kaatopaikka 33* 
» kalkkihiekkatiilitehdasosakeyhtiön osakkeiden osto 308 

Mankala fors aktiebolag, osakeyhtiö, konttokuranttitilin avaaminen sille raha-
toimistossa 203 

» » ;> » sen johtokunnan jäsenten vaali 301 
Mannerheimin, Sofie, yksinäisten äitien ja heidän lastensa kodin voimassapitoon 

myönnetty avustus 256, 258 
» ks. myös Kenraali Mannerheimin. 

Mansner, E. A., autonkuljettaja, korvauksen suorittaminen hänelle 211 
Marian sairaala, kiertävän sairaanhoitajattaren viran perustaminen sinne 124 

» » määräraha sen uudishankintaa varten 97 
» » sen v:n 1933 menosääntö 93 
» » ylimääräisten sairaspaikkojen järjestäminen sinne 282 

Mariayhdistys, sille myönnetty avustus 257, 258 
Marjaniemeen vievä tie 35 
Marjojen myynti, paikkojen luovuttaminen sitä varten 329 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 236 

» v:n 1933 menosääntöön merkityt 101 
Matkailualusten satamamaksut 205 
Matkakertomukset 284—285 
Matkakulut, niiden korvaaminen 69, 224—225 
Matkarahan myöntäminen vara työläisille 241—242 
Matkustajatullipaviljongin rakentaminen Eteläsatamaan 166 
Mechelininkadun leveys 30 

» poikki- ja pituusprofiilit 327 
Mellunkylään vievä tie 174 
Menoarvio, kaupungin v:n 1933 88, 90 
Merenkävijät nimiselle seuralle myönnetty lupa aallonmurtajan rakentamiseen . . 145 
Merimerkkien kunnossapito 175 
Merimiesten työnvälitys 154* 
Merisatama, moottoriveneiden vauhdin vähentämistä tarkoittavien varoitustau-

lujen asettaminen sinne 262 
» sen moottoriveneliikenne 42* 

Messut, ks. Suomen messut. 
Metsänvartijanviran ottaminen vakinaiseen menosääntöön 128 
Metsästysoikeudet kaupungin mailla, niiden myöntäminen 326 
Mielisairaalat, niiden valtionapu 207 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 89* 
» valtion, niissä hoidettujen kriminaalimielisairaiden hoitomaksujen 

suorittaminen 205 
Miesten työlaitoksen toiminta 81*, 95* 
Minervankadun kunnostaminen 30 

» tontin n:o 4 katuosuuksien päällystäminen 170 
Mjölbollstadin parantola, sen sairasmaksut 205 
Momenttireservilaitteen hankkiminen sähkölaitokseen 27 
Moottoriajoneuvokilpailut, kaupungin tulot niistä 150 
Moottoriajoneuvoliikennettä koskevat säännökset . 123 
Moottoriajoneuvot, niiden verovapaus 206 

» takavarikoidut, niiden säilyttäminen 209 
Moottoriveneliikenne Merisatamassa 42* 
Morsian saarella.olevien rakennusten osto 145, 324 

» saarta koskeva vuokrasopimus 145 
Muistopatsaat 268 
Muistotaulu, A. E. Nordenskiöldin syntymätaloon asetettu 15 
Mukavuuslaitokset, niiden puhtaanapito 31*—33*, 36* 

» » rakentaminen 167, 324 
Munkkiniemen yhdyskunnan oikeus siltamaksun perimiseen 132 

» » rakennussuunnitelma 296 
Munkkisaaren makasiinit, niiden vuokralle antaminen 331 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 



182* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Musiikkijuhlat, niitä varten myönnetyt avustukset 85 
Musiikkilautakunta, sen jäsenten vaali 139 

» » kokoonpanoa koskeva esitys 284 
» » tarverahamäärärahan ylittäminen 67 
» » v:n 1933 menosääntö 95 
» » vuosikertomus 137* 

Mustasaari, sen ravintolan vuokralle antaminen 338 
» sitä ympäröivän vesialueen jakaminen 144, 308 

Mustikkamaa, sen vanhan uimalaitoksen purkaminen . . . . 165 
Muuntaja-asema, Tilkan, sen pitäminen käynnissä 160 
Muuttoilmoituslomakkeet, niitä varten varatun määrärahan ylittäminen 62 
Muuttokustannukset 267 
Myyntiluettelo, tonttien, sen vahvistaminen 143. 311 
Myyntipaikkain luovuttaminen 19. 329, 330 
Mäkelän ulkoilmanäyttämön alueen vuokraaminen 315 
Määrärahain siirtäminen vuodesta toiseen 69 

» säästöjen siirto seuraavaan vuoteen 41 
Määräykset, työntekijöille myönnettävää sairas- ja hautausapua koskevat 71 

Nackbölen tila, alueen osto siitä 308 
Naimisissa olevat naiset kaupungin palveluksessa 279, 287 
Naisjärjestöjen hätäaputoimikunnan huoneiston korjaaminen 165 
Naisten työtupa, sen johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 300 
-•' » » » toiminta 246 

» » » tulojen käyttö 204 
» » » valtionapu 208 
» » » vuosikertomus 158* 

Naurissaari, sillä olevan rakennuksen osto 308 
Neuvonta, lastenhoidon 118* 
Nikkilän sairaala, sen alihoitajattaren virkavuodet 220 

» » » henkilökunnan asuinrakennuksen rakentaminen 97 
» » » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 93, 103 
» » » ylimääräisten sairaspaikkojen käytäntöönottaminen . . . . 282 
» » sitä varten myönnetyt määrärahat 64 
» » uudisrakennustöiden suorittaminen siellä 97 
» » uusien virkain perustaminen sinne 125, 

Nilsiäntien kansakoulun sisustaminen 23 
NobelrStandarcl osakeyhtiö Suomessa, sen vuokrakysvmysten selvittely 319 
Nordberg. I., varatuomari, hänen valitsemisensa vleisten töiden hallituksen sih-

teeriksi 130 
Nordenskiöldin, A. E., muistotaulu 15 
Nordenskiöldinkadun alikäytävän laajentaminen 169. 186, 239 

» tasoitus 170, 171 
Normaalikellojen kunnossapito 69, 100 
Nuohoustoimi 54* 
Nuoriso- ja raittiusliitto Fvlgialle myönnetty avustus 256, 258 
Nuorisonhuolto 111* 
Nuorten miesten kristillinen yhdistys, ks. Helsingin nuorten miesten kristillinen 

yhdistys. 
Nurmikenttä, sen järjestäminen Töölönlahden pohjoispäähän 180 
Nyländska jaktklubben nimiselle seuralle myönnetty laskun suorittamisen lykkäys 208 
Näyteikkunat, virastotalosta vuokratut, niiden kunnostaminen 161 

Obligatiolainat, kaupungin 43, 44, 45, 190—196 
Obligatiot, niiden arvonta 19') 

» » lunastaminen 194 
Ohjesääntö, terveydenhoitolautakunnan 113 
Oikeus, ks. Lupa. 
Oikeusaputoimisto, sen johtokunnan jäsenten vaali 138 

» » määrärahan ylittäminen 62 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 145* 

Oluen anniskelu ja myynti 135 



Hakemisto. 183* 

Omakotirakentajat, heidän osoittamisensa kaupungin varatöihin 238 
Omakotitaloihin kiinnitettyjen lainojen ottaminen kaupungin vastattavaksi 324 
Omakotitontit, aitojen rakentaminen niille 185 

» pakkohuutokaupalla ostetut, niiden lainakorkojen poistaminen 
tileistä 310 

Opetuslaitokset, niitä varten v:n 1933 menosääntöön merkityt määrärahat . . . . 94 
Opetusministeriön retkeilylautakunta, avustuksen myöntäminen sille 101 

» » huoneistojen luovuttaminen sille . . 154, 155 
Opintokurssit, niiden järjestäminen työttömille 75, 245—246. 249 
Opintomatka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 236 

» niitä varten v:n 1933 menosääntöön merkityt määrärahat 101 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen valitseminen 140 
Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan luetteloimat 165* 
Orkesteritoiminta, Helsingin, sen historiikin julkaiseminen 265 
Osakeyhtiö Agros, sille vuokratun alueen järjestely 145 

»' Stockmann, siltä ostetun kiinteistön kauppahinnan suorittaminen . . 199 
Osakkeiden osto 29, 197 
Osuuskassojen keskuslainarahasto osakeyhtiön kanssa tehty sopimus 8 
Oulunkylä, siellä sijaitsevien maa-alueiden hankkiminen 10 

» tien rakentaminen sinne 174 
Oulunkylän tila, sen peltoalueen luovuttaminen Toivolan koulukodille . . . . 145, 100* 

» urheilu-ja leikkikenttää koskevat asiat 37, 181, 327 
» —Viikin—Herttoniemen rautatie 9, 13, 177, 309 

Pakinkylän sähköosakeyhtiön j a kaupungin välisen vuokrasopimuksen purkaminen 326, 
» uimarannan kuntoonpanettaminen 38 

Pakkohuutokaupalla ostaminen, kiinteistöjen 11, 12 
» » vuokraoikeuksien ja rakennusten 17, 18, 144, 200 
» ostettujen kiinteistöjen menot ja tulot 70 

Pakkolunastaminen, Leppäsuon alueen . 142 
Pakkolunastuskustannuksen vakuus, Herttoniemen radan rakennustoimiluvassa 

määrätty 178 
Pakolaisten oikeudet 295 
Palkankorotukset 56, 57, 221—222 
Palkanvähennys, kaupunginvaltuuston sitä koskevan päätöksen tulkitseminen 

217—218 
Palkat, kaupungin työntekijäin 70 

<> » varatyontekijäin 32 
-> » viranhaltijain, niiden alentaminen 54, 217—218 
» kaupunginhallituksen vahvistamat 222—223 
-> puhtaanapitolaitoksen työntekijäin 27* 

Palkintolautakunnan jäsenten vaali 137 
Palkka, oikeus sen nauttimiseen virkavapauden ajalta 225—226, 282, 285 

>> sen nostossa tapahtunut petos 236 
» » suorittamista viranhaltijoille koskevat ohjeet 218 

Palkkakysymykset, erinäiset ' 53, 60, 215—224 
» niitä koskevien päätösten vahvistaminen 53, 55 

Palkkiot, kaupungin lautakuntain v. m. jäsenten, niiden määrääminen . . . . 60, 61 
» kaupunginhallituksen eri tehtävistä myöntämät 233—236 
» kunnan maksettavat, niiden alentaminen 54, 60 

Paloasema, Kallion, sen muutos- ja lisärakennustyöt 23, 97 
Paloilmoituslaitos 53* 
Palokunta, erinäiset sitä koskevat asiat 52* 

» sen avustus- ja huvirahasto 58* 
Palolaitos, sen miehistön ajokortin saanti 281 

» » määrärahan ylittäminen 62 
>> » sairasauton korjaus 62 
» » teknillinen varustus 52* 
» » v:n 1933 menosääntö 92 
» » vuosikertomus 51* 
» sille hankittava uusi sairaiden kuljetusauto 92 
» » suoritetun vakuutusmäärän käyttö 204 

Palomestarin, kolmannen, toimen täyttäminen 129, 287 
Palomuurin, yhteisen, rakentaminen kahdelle tontille 19, 324 



184* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Palopostit 53 
Palopäällikön toimisto, sen kaluston hankinta 270 
Palotarkastukset 53* 
Palotoimikunta, sen jäsenten vaali 139 

» » kokoonpano v. 1932 51* 
Palovahingot ja niiden korvaaminen . 210—211, 57* 
Palovakuutus, kaupungin irtaimiston 214 

» » kiinteän omaisuuden 24, 185—186, 309, 336, 337 
Palovakuutusasiain lopullinen järjestäminen . 301 
Palvelusvuodet, niiden laskeminen 72 
Parturiammattikoulu, Helsingin, sen avustaminen 84, 94 
Pasilan haarakirjasto, sen hoitaminen 223 

» lastenseimi, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 257, 258 
» nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty avustus . . . . 256, 258 

Passintarkastussuojan järjestäminen Eteläsatamaan 160,166, 41* 
Paulig, E., johtaja, rakennusten lunastaminen häneltä 22 
Pauligin, Gustaf, lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 276 
Pelastusarmeija, sen avustaminen 85, 257, 258 
Perunapalstojen paaluttaminen 307 
Pesulaitos, kunnalliskodin 84* 
Petos palkan nostossa 236 
Petsamo, laiva, sen satamamaksujen suorittaminen 204 
Pidätettyjen henkilöiden ruokinta 281 
Pienasunnot, niiden rakentamisen edistämiseksi myönnetyt avustuslainat . . . . 196 
Pienolan lastentarhan lastentarhaosaston muuttaminen kokopäiväosastoksi . . . . 121 
Pientenlastenkodin ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 258 

» ks. myös Sofianlehdon pikkulastenkoti. 
Pihamaa, yhteinen, sen järjestäminen korttelin n:o 77 tonteille 106 
Pihlajasaari, sen rannan hiekoittaminen 185 
Piirustukset, kaupunginvaltuuston hyväksymät 23. 27, 28 

» kiinteistölautakunnan hyväksymät 323 
» satamalautakunnan hyväksymät 46* 

Pitäjänmäen radan oikaiseminen 13 
Planktologiset tutkimukset, niitä varten myönnetty määräraha 266 
Pohjoismainen raittiuskokous 272 
Pohjoismaiset apukoulunopettajat, kahvitarjoilun järjestäminen heille 272 

» musiikkijuhlat, kaupunginorkesterin käyttäminen niiden konser-
teissa 85, 272, 139* 

» rakennus päivät 272 
Poikakoti, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 258 
Poliisihoito, kaupungin ympäristöalueiden 134, 281 
Poliisikoirat, niiden opettaminen 307 
Poliisilaitos, kaupungin osanottoa sen menoihin koskevien määräysten tulkitse-

minen 262 
» sen etsivän osaston pidätettyjen säilytyshuoneiden lisääminen . . . . 337 
» » huoneistojen korjaukset 23, 97, 161 
» » lääkärin vastaanottoa varten vuokrattu huone 147, 335 
» » miehistöauton käyttömaksu 261 
» » spriivarastojen säilyttäminen 296, 337 
» » suojeluosaston sairasosasto 123 
» » tutkinto-osaston sijoittaminen 335 
» » viranhaltijoita koskevat päätökset 288—289 
» » v:n 1933 menosääntö 92 
» sille myönnetyt määrärahat 262—264 
» voimistelusalien asettaminen sen käytettäväksi 156, 332 

Poliisimaneesin hoito 165 
Poliisitalojen siivoojien maksuton lääkärinhoito 337 
Polttoainehankinnat 335 
Pontän, E., ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja, hänen sopimuspalk-

kansa vahvistaminen 222 
Porthaninkadun koulutalon sisäänkäytävän muuttaminen 163 
Porthaninrinteen leventäminen .. . ." 168 
Porvoon—Helsingin maantie 174 
Porvoonkadun tontin n:o 25 katuosuuden kunnossapito 171 



Hakemisto. 185* 

Postponoiminen, kiinnityksen ' 121 
Pro Helsingfors nimisen säätiön sääntöjen vahvistus 295 
Proomut, uponneet, niiden poistaminen satama-alueelta 179 
Puhakka, E., hänen pientenlastenkotiaan varten myönnetty avustus . . . . 257, 258 
Puhdistuslaitos, Alppilan 31, 17*—18* 

» Kyläsaaren 37, 18* 
Puhelimet, niitä koskevat asiat 267—268 
Puhelinkaapelin laskeminen Pohjoissatamaan 43* 
Puhelinkeskus, kaupungintalon, neiti E. Flinckmanin ottaminen sen toiseksi 

hoitajaksi 285 
» » sen laajentaminen : 23 

Puhelinkioskit 183, 324, 336, 337 
Puhtaanapito, katujen ja teiden talvisaikainen 180 

» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 99 
Puhtaanapitolaitos, sen alue- y.m. kysymyksiä valmistelevan komitean jäsenen 

vaali " 300 
» » johtosääntö 123 
» » kaluston hankinta 270 
» » kuormausaseman paikka 328 
» » määrärahain ylittäminen 68 
» » tiliviraston johtosääntö 123 
» » työntekijäin palkan korottaminen 237 
» » vahtimestarintoimen siirtäminen 2 palkkaluokkaan . . . 56 
» » varastonhoitajan virkavuodet 221 
» » virkain uudelleenjärjestely 128 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 99. 104 
» » vuosikertomus 26* 
» siellä esiintyneet epäkohdat 41 
» » tapahtuneet väärinkäytökset 213 

Puhtaanapitolautakunta, sen johtosääntö 123 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 140 

Puhtaanapitotoimen hallinto 122 
Puidenkaataminen 150 
Puistojen kunnossapito 23* 

» käyttöoikeudet 150, 323, 340 
Puiston järjestäminen kortteliin n:o 164 5 
Pukinmäen entisen toipumakodin rakennuksen vuokralle antaminen 332 

» urheilukenttä, koivujen istuttaminen sinne 326 
Pula-ajan vaikeudet 187 
Puodinkylän alueiden osto 307 

» tie 174 
Puuistutukset · · 180 
Puutarhakadun taloon n:o 4 kuuluvan jalkakäytävän päällystäminen asfaltilla 307 
Puutavaran uitto Lauttasaaren sillan aukon kautta 37 
Päiväkodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 85* 
Päivätyökotien perustaminen henkisesti vajaakykyisille lapsille 100* 
Pääskylän lastentarhan lämpökustannusten suorittaminen 204 
Pöydiltä tapahtuva kauppa 19, 149 

Raastuvanoikeus, sen ensimmäisen siviilinotaarin virkavuodet 219 
» » huoneiston korjaukset · '160 
» » viranhaltijain kesälomat 285 
» » » palkkain vähennys 218 
» » viransijaisuuspalkkioiden suorittaminen . 57 
» » ylimääräisten neuvosmiesten palkat 53, 55 
» sitä varten v:n 1933 talousarvioon otettu määräraha 90 

Raatihuone, kaluston hankkiminen siihen 270 
» sen arkiston määrärahan ylittäminen 61 
» » » ylimääräisen apulaisen palkkaamista varten myön-

netty määräraha 91 
Radionantennimaston pystyttäminen Tähtitorninvuorelle 184 
Rahasto Kulosaaren uuden sillan rakentamista varten 52 
Rahastot, köyhäinhoidolle lahjoitetut 90* 

» lastensuojelu tarkoituksiin lahjoitetut 115* 



186* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Rahatoimenjohtajan sairasloma 285 
Rahatoimisto, sen johtosäännön muuttaminen 112 

» » kaluston hankinta ja korjaus 270 
» » konttoriapulaisen virkavuodet 220 
» » muuttokustannukset 267 
» » määrärahan ylittäminen 61 
» » työvoimien lisääminen 124 
» » varojen hoidon valvonta 277 
» » veronkannantaosaston osastopäällikön palkankorotus . . . . 56, 221 
» » viranhaltijoita koskevat asiat 286 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » yleisdiaarin pitäminen 279 
» » ylimääräisten apulaisten palkkain määrääminen 223 
» siellä tapahtuneet kavallukset 52. 212 

Rahatoimistotalo, pohjavesipumpun hankkiminen siihen 166 
» sen y.m. talojen talonmiehen palkan määrääminen 222 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, siltä kaupungille tuleva osinko 198 
Raitiotiekäyttöön tarvittavan sähkövirran hinta 50 
Raitiotieraiteiden siirtäminen 184 
Raitiotievuosikortit, niiden myöntämistä koskevat päätökset 225 
Raittiudenvalvojat, heidän erottamisensa toimistaan 121 

» irtisanotut, kesälomapalkan myöntäminen heille 224 
Raittiuslautakunta, sen arkiston uskominen tilastotoimiston hoidettavaksi . . . . 271 

» » hallussa ollut irtaimisto 271 
» » lakkauttaminen 121 
» » moottoriveneen luovuttaminen satamaviranomaisille 271, 42* 

Raittius viikon vietto 262 
Raittiusyhdistykset, niille myönnetyt avustukset 258, 259. 262 
Rajankäyntitoimitus, sen hyväksyminen 144 
Rajasaari, työsillan rakentaminen sinne 179 
Rakennukset, niiden korjauksia varten myönnetyt määrärahat 97 

» » käyttö 154 
» » myvnti 165 
» » osto 17, 18, 22, 144. 165 
» » purkaminen 165 
» niissä suoritetut korjaus- ja muutostyöt 23, 24, 160, 20* 

Rakennusajan pidennys 106 
Rakennuskielto, erinäisiä tontteja koskeva 29, 158 
Rakennuskonttori, sen alusten palovakuuttaminen 214 

» » huonerakennusosaston vuosikertomus 20* 
» » kaluston hankinta ja korjaus . . . . 270, 271 
» » katu- ja viemäriosastolle perustettu kemistinvirka . . . . 127 
» » katu- ja viemäriosaston vuosikertomus 16* 
» » konttoriteknillinen järjestely 284 
» » korjauspajan yhteyteen rakennettava katos 167 
» » puisto-osaston vuosikertomus . 22* 
» » satama- ja rautatieosastolle hankitun mammutpumpun 

asentaminen 203 
» » satama- ja rautatieosaston vuosikertomus 12* 
» » tilaamien pumppu- y.m. laitteiden hinnan suorittaminen 

Saksan valuutassa 214 
» » tiliviraston vuosikertomus 25* 
» » varasto-osaston vuosikertomus 25* 
» » virkoja ja viranhaltijoita koskevat päätökset . . . . 127, 290 

Rakennuskorkeus, sitä koskevat päätökset 158 
Rakennuslupa, sitä koskeva lausunto 146 
Rakennusmestarien talo, osakeyhtiö, sen lisätystä rakentamisoikeudesta suori-

tettava korvaus 210 
Rakennusoikeus, sen lisääminen 8, 46, 210 
Rakennusrajain muuttaminen 7 
Rakennustarkastus, sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha . . . . 91 
Rakennustarkastuskonttori, sen taksa 205 

» » vuosikertomus 141* 
Rakennustoimisto, sen johtosääntö 122 



Hakemisto. 

Rakennustoimisto, sen tiliviraston johtosääntö 122 
» » v:n 1933 menosääntö 97 

Rantakasvullisuustutkimukset, niitä varten myönnetty määräraha 266 
Ratsastuskilpailut 340 
Rautatie, maa-alueiden hankkiminen sitä varten 9, 13, 309 
Rautatientori, lähtölaiturin rakentaminen sinne 327 
Ravintolat, kolmannen luokan, niiden tason korottaminen 296 

» . niiden anniskeluoikeus 135 
» » vuokralleanto 156. 331. 338 

Reijolan lastenkotiin johtava tie 171 
Rekisterikortisto, köyhäinhoitolautakunnan, sen järjestäminen uudelleen 65 
Rekisteritoimisto, köyhäinhoitolautakunnan 77* 
Renlundin, K. II., stipendi- ja palkintorahaston korkovarojen käyttö 276 
Revisionikonttori, sen johtosäännön 3 §:n muuttaminen 112 

» » kaluston korjaus 270 
» » v:n 1933 menosääntö 91 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin virkain lakkauttaminen 124 
Rosqvist, A. J., tuberkuloosilääkäri, hänelle myönnetty virkaero 129 

» » » v.t. tuberkuloosilääkäri, hänelle suoritettava palkkio 222 
Runeberginkadun tontin n:o 12 takaisinostaminen 11 

» tonttien n:ot 40 ja 42 rakennuttaminen 158 
Ruoantarjoilu, maksuton, sen järjestäminen työttömille . . . . 78. 80, 164, 242—244 
Ruoanvastiketöitä koskevat asiat 79, 99. 181, 243 
Ruoholahden varastoalue 308 
Ruoholahdenkadun leventäminen 6. 28. 308 
Ruoholahdenrannan laiturin korjaaminen 27, 179 

» moottorivenelaiturin rakentaminen 98 
Ruokalat, satama-alueella olevat 45* 
Ruokalippujen jakaminen työttömille konttoristeille 249 
Ruokasalin järjestäminen Kampin alueelle 164 
Ruoppaustyöt, 'niiden suorittaminen Taivallahdessa 176 

» niissä suoritetun ylityön korvaaminen 237 
» Rajasaaren puhdistuslaitokselle rakennettavaa pääviemäriä var-

ten suoritettavat 27 
Ruotsalaisen teatterin kulissivarasto, sen eristäminen kaupungin varasto-

alueesta 146, 337 
Ruotsalaisten koululaivain vierailu 272 
Ruotsin kruununprinssin ja kruununprinsessan vierailu 105. 272 
Ruskeasuon kaatopaikan kuntoonpaneminen . . . 73. 172. 66* 

» palstojen vuokraehdot 321 
Rvssänsillan kohdalla tapahtuva jäiden räjähdyttäminen 179 
Ryttvlän koulukoti, kasvihuoneen rakentaminen sinne 99* 

» » sen alueilla olevien teiden käyttö 310 
» » » karjakontoimen uudelleenjärjestely 126. 99* 
» » » kohdalla olevan maantienmutkan oikaiseminen 143 
»> » » metallipajan korjaaminen 162 
>> tila, harvennushakkuu sen metsässä 185 

Rönkä, T., Rvttylän koulukodin johtaja, hänen kantamansa välityspalkkio . . . . 213 

Sahalaitos, sen rakennuttaminen Isoon Verkkosaareen 146 
Sairaalakomitea, kaupungin ja valtion yhteinen, sen jäsenen vaali 136 

» » » » » » määrärahan siirtäminen 
v:een 1933 69 

S.nrMalat, harjoittelijani ottaminen niihin 282 
»> ks. myös Kivelän sairaala, Kulkutautisairaala, Marian sairaala, Nikki-

län sairaala ja Tuberkuloosisairaala. 
» niiden hallituksen kaluston hankinta 270 
» » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

vaali ' ! . . 137. 139 
» » korjauskustannukset 97 
» » lääkärien virkavapaudet 289 
»> » osastonhoitajattarien osanotto jatkokursseihin 282 
» » ruokintakustannukset ' 93 
» » saatavien maksuunpano y.m 204 



188* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Sairaalat, niiden v:n 1933 tulo- ja menosääntö 93. 103 
» niissä hoidetut kövhäinhoidolliset henkilöt 88 * 
» niitä varten myönnetyt määrärahat · · 64 

Sairaanhoitajatarkoulu 219. 282 
Sairaankuljetus, kaupungin kustantama / ' ' ; ' 2 6 5 
Sairaankuljetustoimi, palolaitoksen 62, 92. 57* 
Sairasapu, sitä koskevat päätökset 71, 72, 252, 264. 307 
Sairasloma, ks. Virkavapaudet. 
Sairaslomamääräysten tulkitseminen 215 
Sairauden aikaiset viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 227—231 
Sairaus toimesta erottamisen syynä 308 
Sakkokorko, maksujen suorittamisen laiminlyömisestä johtuva 204 
Salminen, Iv., kirvesmies, hänen velkansa suoritusehdot 197 
Salmisaari, sen ja Lauttasaaren välinen siltayhteys . .· 35 

» » moottorivenesilta 42* 
Samfundet folkhälsan i svenska Finland, tonttien luovuttaminen sille 14 
Sandman, W., everstiluutnantti, hänen valitsemisensa väkijuomaliikkeen tar-

kastajaksi 
Sanomalehdet, kaupungin tiedonantojen ja ilmoitusten julkaiseminen niissä 278. 305 

» kaupunginhallituksen käsittelemiä asioita koskevien uutisten 
lähettäminen niille 278 

Sanomalehtikauppa 20, 149. 337 
Satama-alueet, niiden rajain muuttaminen 176 

» niillä sijaitsevien varastopaikkojen hoito 318. 44* 
Satamahallinto, sen viranhaltijain virkavuodet 220 

» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 91 
Satamahallintotoimisto. sen satamakannantaosaston konttori kirjurin viran täyt-

täminen 39* 
» » » vuosikertomus 48* 
» » satamaliikenneosaston ilmoitustoimiston esimiehen 

viran täyttäminen 38* 
» » » satamakapteenin viran hoito 39* 
» » » vuosikertomus 48* 
» » sihteerin viran täyttäminen 38* 

Satamajäänsärkijä Herculeksen korjaaminen 61. 165. 42* 
Satamakatujen ja laiturien asfaltoiminen 43* 
Satamalautakunta, sen määrärahan ylittäminen 61 

» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 138 
» » tehtäväksi siirretty kannanta ja velotus . . . . 318, 337. 44* 
» » vuosikertomus 37* 

Satamaliitto, Suomen, sen kokous Hangossa 69, 141 
Satamamaksut, kannetut 49* 

» matkailualusten 205 
» niiden suorittamiseen myönnetty määräraha 204 
» niistä myönnetty alennus 46*—47* 

Satamamaksutariffin muuttaminen 47* 
Satamarata, sen jatkaminen Kyläsaaresta Arabiaan 98, 102 

» » laajentaminen kaksiraiteiseksi 98. 102 
Satamat, niiden mainostus 38* 

» » uudistyöt 14*—16*, 43* 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 98, 103 
» niissä suoritetut työt 178—179 

Satuillat, kaupunginkirjastoon järjestetyt 132* 
Saunan rakentaminen työlaitokselle 97 
Schneevoigt, G., professori, juhlakonsertti hänen kunniakseen 140* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, niiden tilintarkastajain 

vaali ' 136 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, vastuuvapauden myöntä-

minen niiden johtokunnalle " 42 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja sen toiminnan laajentaminen 121 
Senaatintorin joulukuusi 265 
Serumlaboratorion tonttikysymys 327 
Siirtolapuutarha, Vallilan,\sen laajentaminen 38 
Siirto! apuutarhaneuvoj an apulaisen palkkaaminen 69, 100. 306 



Hakemisto. 189* 

Siirtolapuutarhapalstain vuokraehdot 18 
Siirtolapuutarhat, niiden v:n 1933 meno- ja tulosääntö 100, 101, 105 

» niille suunniteltujen majojen tyyppipiirustusten hyväksyminen 327 
Siirtomäärärahat, niiden ylijäämäin käyttö 203 
Siivojat, kiinteistötoimiston talo-osaston alaiset, heidän palkkansa vahvistaminen 336 
Sijaispalkkiot, niiden määräämisessä noudatettavat periaatteet 215 
Silmäpoliklinikka, sen avustaminen 84, 92 
Silta, sen rakentaminen Humalluodon ja Rajasaaren välille 179 

» » » Lauttasaaren ja Salmisaaren välille 35 
» » » Lehtisaaren ja Hagalundin välille 174 
» \ rantaanjoen yli kulkeva 177 

Siltalan tilan myymisestä kannettu välityspalkkio 213 
Siltamaksut, niiden periminen Kulosaaren sillalla 50, 206—207 

» » » Munkkiniemen ja Meilahden välisellä sillalla . . . . 132 
» » suorittamisesta myönnetty vapautus . . 206—207 

Siltasaarenkadun tontti n:o 2, sen puhdistaminen . . . 181 
Sinebrychoffin alue 3—6, 327 
Sirkuspuistikon kuntoonpaneminen . . . 328 
Sivistysjärjestöjen kansankoservatorio, sille myönnetty avustus 257, 259 
Sivistyslaitokset, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 94 
Sivutoimet 287, 292—294 
Snellmaninkoulun sähköjohtojen korjaaminen 163 
Sofiankadun talojen ja tonttien n:ot 2 ja 6 osto 101, 102 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden harjoittelu siellä 283 

» » sen toiminta 107*, 108* 
Sokeain maatalous-kotiseuralle myönnetty avustus 255 

» ystävät niminen yhdistys, sille myönnetty korvaus 163 
» » » » » myönnetyt lahjoitusrahaston korkovarat 275 

Sokeiden valmistamien tuotteiden myynti 149 
Sopimus, Helsingin makasiiniosakeyhtiön ja kaupungin välinen 213 

». Nordenskiöldinkadun alikäytäväsillan laajentamista koskeva 169 
» sähköenergian hankkimista koskeva 106 
» valtion jäänsärkijäin vedenottoa ja hiilivarastopaikkaa koskeva 145 

Soran otto 150 
Sosialidemokraattisen työläisnuorisoliiton avustaminen 85 
Sotalaitosjärjestelmän uusiminen 295 
Sotaväen ravinto- ja rehuannokset 130 
Sotilashankinnat, naisten työtuvassa valmistetut 247 
Sotilasmajoitus 266 
Stadionin paikan määrääminen 15, 327 

» piirustuskilpailun palkintolautakunnan jäsenten vaati 297 
Stadion-säätiön myöntämä laina 189 
Standarditaulukot, Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistyksen laatimat . . 295 
Stockholms enskilda bankin antama luotto 189 
Stockmannin talon kauppahinnan suoritus 199 
Stormossan nimisen rahkasuon osto 308 
Suhonen, K. K., diploomi-insinööri, hänen valitsemisensa ammattienylitarkasta-

jaksi 129 
Sulhanen saarella olevien rakennusten osto 324 

» saarta koskeva vuokrasopimus 145 
Suojelupoliisin sairasosasto 123 
Suojeluskunta, sille myönnettyä määrärahaa koskeva päätös 83 
Suomalaisten teknikkojen seuran pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa . . . . 131 
Suomen apukouluyhdistyksen avustaminen 85 

» asianajajaliiton jäsenten käyttäväksi raatihuoneesta luovutetut huoneet 154 
» kaasusuojelujärjestö, sille myönnetty avustus 102 
» kahdeksannen yleisen ruotsalaisen laulu- ja soittojuhlan järjestämistä 

varten myönnetty avustus 85 
» kunnallisteknillinen yhdistys, sen vuosikokous 272 
» kähertäjäin liiton pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa 131 
» lastenhoitoyhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
» matkat nimisen järjestön avustaminen 101 
» merimieslähetysseuralle myönnetty avustus 257, 258 
» messut, osuuskunta, tonttipaikan luovuttaminen sille 144, 328 



190* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Suomen metsästysyhdistykselle myönnetty oikeus vuokraoikeuden siirtämiseen 
kolmannelle henkilölle 147, 324 

» punainen risti, sen johtokunnan jäsenen vaali 297 
» » » » sairaalalle suoritettu korvaus 265 
» » » » sairaalan laajentamista varten varattava tontti . . 324 
» » » » » sairaspaikkoja varten v:n 1933 menosään-

töön otettu määräraha 93 
» » » sille myönnetty laina 196 
» sairaanhoitajatarliitolle myönnetty avustus 257, 258 
» satamaliiton kokous Hangossa 69, 141 
» työväen arkistoa varten myönnetty avustus 257, 259 
» vankeusyhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 

Suomenlinna, sen kansakouluhuoneiston korjaaminen 162 
» » linnoitusesplanaadin rajat 175, 30^ 
» » oikeudellinen asema Helsingin kaupunkiin nähden 29*· 

Suomi-seura, sille myönnetty avustus 261 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoitolautakunnan jakamat 86* 

» » sellaisten myöntämistä työttömille koskevat anomukset 81 
Suosituskirjeen antaminen kuvateosta varten 295 
Suurtelakkakysymys ". 81, 42* 
Suvannontien viemärin siirto 176 
Svartholmen, ks. Mustasaari. 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors niminen säätiö, sen hallituksen jäsenen 

vaali 140' 
» kvinnoförbundet yhdistyksen pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa 131 

Sähköenergian hankinta 106 
Sähkölaitos, erään sen kirvesmiehen oikeus lukea hyväkseen palvelusvuosia . . . . l i 

» koneiston hankkiminen sille 102 
» momenttireservilaitteen hankkiminen sille 27 
» sen höyrykattilan luovuttaminen teurastus!aitokselle 22 
» » jakeluosaston insinöörin virkavuodet 221 
» » käytön sodanaikainen turvaaminen 159 
» » määrärahan ylittäminen 68 
» » pääaseman ohjauslaitteen laajentaminen 27 
» >> sodanaikainen valvontaorganisatio 30*» 
» » Töölön asemarakennus 7, 27, 159 
» » uudistyöt 159 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96, 104 

Sähkölinjan vetäminen Kulosaaresta kaupungin sähkölaitokseen 184 
Sähkömaksut, niiden tariffi . 49 

» » vakuusjärjestelmä 47, 204 
» työttömäin suoritettavat 244 

Sähkövirta, sen jakelutaksa 49 
Särkkä, sen ja Harakan väliseen salmeen rakennettava aallonmurtaja 145 
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 139* 
Säästäväisyys, kaupunginhallinnossa noudatettava 214 
Säätiö Pro Helsingfors, sen sääntöjen vahvistus 295 
Säätiölain, uuden, aiheuttamat toimenpiteet 294 
Sörnäisten aluelääkärinhoito 63 

» nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty avustus . . 256, 258 
» sataman uudelleenjärjestäminen 178 
» tullivartion vartiokoju 43* 
» työväennävttämö, alueen vuokraaminen sille 315 

Sörnäs aktiebolag, sen alueilla käymisen kieltäminen 146 
» » » kieltojen ja uhkasakkojen määräämistä koskeva anomus 324 

Taideteokset, niiden osto 98, 269 
» » sijoittaminen kaupungin puistoihin 149 

Taideteollisuuskeskuskoulu, sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 140 
Taivallahti, sen ruoppaustyöt 27, 176 

» » teiden ja varastoalueiden tascitustöiden määräraha 203 
Taivaskallion kahvila-alueen vuokraoikeuden pidennys 315 
Takaajien hyväksyminen 201 
Takavarikoitujen moottoriajoneuvojen ja alkoholipitoisten aineiden säilyttäminen 209 
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Taksa, rakennustarkastuskonttorin 205 
» sähkövirran jakelu- 49 
» vuokra-autojen 131 

Taksamittarien sinetöiminen / 132 
Taksoituslautakunta, sen jäsenten vaali 138 
Talin kartanon kalaveden vuokraaminen 326 

» » osto 101, 102 
» » päärakennuksen y. m. vuokraaminen Helsingin golfklubille . . . . 326 

Taloudelliset olot, pula-aikana vallitsevat 187 
Talousarvioehdotus, v:n 1933 276, 279 
Talouskurssit, niiden järjestäminen 208, 124*, 161* 
Taloustariffi, sähkömaksujen, sen ottaminen käytäntöön 50 
Tapaturmat, kaupungin yleisissä töissä sattuneet 12* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet 56*—57* 
Xapaturmavakuutukset, niiden määrärahan ylittäminen 68 
Tariffi, sähkömaksujen 49 
Tarkastukset, kaupungin rahavarain y. m 112 
Tarkka-ampujapataljoonan 120-vuotisjuhla 261 
Tavara-aseman järjestäminen Vallilaan 176, 328 
Tavaststjernankädun kuntoonpaneminen. 30 

» tontit n:ot 7 b ja 7 c, niiden luovuttaminen 14 
Teatterien avustaminen 85 
Teatteriesplanaadi, sen järjestely 15 

» » mukavuuslaitoksen muutostyöt 97 
» » vedenheittolaitoksen siirtäminen 167 

Teatterit, niihin järjestetty turvavartio 54* 
Tehtaanpuisto, kirkon sijoittaminen sinne 145, 327 
Teknilliset laitokset, niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

jäsenten vaali 140 
» » » siirtomäärärahalla kustannettavien uudistöiden käyn-

tiin paneminen 99 
i> » » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96, 104 
» oppilaitokset, niille myönnetty avustus 95 

Tekniska läroverket i Helsingfors nimiselle säätiölle myönnetty maksun suoritta-
misen lykkäys . . 85 

Telakan aikaansaaminen Helsinkiin 81 
Temppeliaukio, sille suunniteltu kirkko 16, 136, 324 
Teollisuuskoulu, sen johtokunnan jäsenen vaali 140 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle myönnetty avustus 257, 258 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 139* 
Terveydellisten tutkimusten laboratoori, sen tarpeisiin myönnetty määräraha 63, 92 
Terveydenhoito, lastensuojelulautakunnan huostaan otettujen lasten 119* 

» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 92 
» tulot siitä v:n 1933 tulosäännön mukaan 103 

Tervevdenhoitojärjestys, sen määräysten aiheuttama valitus 116 
» » torikauppaa koskevien määräysten soveltaminen . . 281 

Terveydenhoitolautakunta, sen jäsenen ja varajäsenen vaali 139 
» » kaluston hankinta 270 
» » määrärahan ylittäminen 62 
» » ohjesääntö 113 
> » toimiston sairaanhoitajattaren virkavuodet . . . . 220 

Terveystoimisto, sille myönnetty määräraha 63, 92 
Teurastamo, käyttöpäälliköntoimen perustaminen siihen 124 

» rautatieraiteen rakentaminen sille 320 
» sen hallinto 117, 308 
» » käyttöpäällikön viran täyttäminen 288 
» » lämpökeskus 22 
» » rakennustoimikunnan puheenjohtajan palkkio 60 
» » rakennustöitä varten myönnetty määräraha 97 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 92, 104 

Teurastamolautakunta, sen johtosääntö 118 
» » perustaminen 118 
» » puheenjohtajan ja jäsenten palkkio 61 
» » » » » vaali 140 
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Teurastamotoiminta, sen alistaminen sosiali- ja opetusasiain johtajan alaiseksi . . 118 
Teurastuslaitos, ks. Teurastamo. 
Tiedonannot, kaupungin, niiden julkaiseminen 278, 305 
Tiekysymykset, erinäiset 98, 145, 173—175, 19*—20* 
Tienviitat, niiden asettaminen eri paikkoihin 182, 327 
Tilapäinen työvoima, sen palkkaaminen 215 
Tilastolliset tutkimukset, määrärahoja niitä varten 262 
Tilastotoimisto, raittiuslautakunnan arkiston antaminen sen hoidettavaksi 271 

» sen arkiston hoito 91 
» » henkilökunta . 1* 
» » huoneiston kuntoonpanotyöt 160 
» » julkaisujen jakelu 280 
» » julkaisut, kertomusvuonna ilmestyneet 2* 
» » kaluston hankinta ja korjaus . 270, 271 
» » menot ja tulot 91, 3* 
» » muuttokustannukset 267 
» » suorittamat tutkimukset 279 
» » vahtimestarin palkan korottaminen 221 
» » viranhaltijoita koskevat asiat 287 
» » vuosikertomus 1* 

Tilien, kaupungin v:n 1930, tarkastus 39 
» » » 1931 » 41 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1931 38, 187 
» keskuskeittolan v:n 1931 187 

Tilintarkastajain vaali 136 
Tilkan muuntaja-asema, sen pitäminen käynnissä 160 
Tilusvaihto Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntain kanssa 12, 143, 328 

» maa-alueiden hankkimiseksi Käpylän—Tuomarinkylän uutta maan-
tietä sekä Herttoniemen rautatietä varten 12, 143 

» Petaksen tilan omistajan kanssa 310 
» ·valtion ja kaupungin välinen, keskusvankila-aluetta koskeva 319 
» valtionrautateiden kanssa 13, 14, 298, 299, 327 

Tivolipaikan luovuttaminen Kampin alueelta 330 
Toimikunta, kurssien järjestämistä varten työttömille 245 
Toipumakoti, Pukinmäessä ollut ent., sen rakennuksen vuokralle antaminen . . . . 332 
Toisen julkisen notaarin viran uudelleenjärjestely 107—112 

» kaupunginvoudin konttori, sen kaluston hankinta 270 
» » » » määrärahan ylittäminen 61 
» linjan kulmatontin n:o 1 rakennusoikeus 8 

Toivolan koulukoti, maa-alueen luovuttaminen sille 145, 326 
» » sen toiminta 107*—108* 

Toivoniemen koulukodin tuulimoottorin siirtäminen Bengtsärin koulukotiin . . . . 185 
Toivonliitto, sen toimikunnalle myönnetty avustus 256 
Tomtbackan tila, alueen osto siitä 308 
Tontinlunastusmaksut v:n 1933 tuloarviossa 104 
Tontit, alennuksen myöntäminen niiden kauppahinnasta 14, 200 

» kaupungille pakkohuutokaupalla takaisin ostetut 11, 12, 17, 18, 200, 309, 310 
» kaupunginvaltuuston luovuttamat 14, 19 
» kiinteistölautakunnan myymät 310 
» niiden kauppahinnan suorittamistapa 200, 201, 324 
» » » vahvistaminen 310, 311 
» » myynnissä noudatettavat periaatteet 143 
» » omistusoikeutta koskevat selvitykset 295 
» » osittaminen 7 
» » vuokran alentaminen 320—321, 324 
» » yhdistäminen 7 

Tontti, Hakaniementorin varrella sijaitseva, sen luovuttaminen Kansan näyttä-
mölle 144 

» Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalle luovutettu, sitä koskevat pää-
tökset 11, 45, 324 

» n:o 7, korttelissa n:o 474 sijaitseva, kaupungin etuoikeus sen lunastamiseen 144 
Tonttijaon muutos 7 
Tonttiveron poistaminen 42 
Topeliuksen, Z., muistopatsaat 15, 182, 268, 327 
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Topeliuksenkadun tontin n:o 3 b varaaminen sairaalaa varten ·. . . 324 
Topeliuksenkoulu. sen I ämmittä jän huoneen paperoiminen 163 
Torikauppa 113, 148, 281. 328. 337 
Torni, kiinteistö-osakeyhtiö, sen lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava kor-

vaus * ' 210 
Torni kerros te n sisustaminen 8 
Toukola, jalkakäytävän järjestäminen sinne 168 

» sen kansakoulun johtajan palkkio 56 
» » kansakoulutaloon järjestettävä koulukeittiö ja ruokailuhuone . . . . 163 
» » lastentarhan keittäjättären kesäpaikan maksaminen 67 

Tuberkuloosihuoltotoimisto, sen johtosääntö 116 
» » määrärahain siirto 69 
» » v:n 1933 me nos ään tö 92 

Tuberkuloosilääkäri A. J. Rosqvist, hänelle myönnetty virkaero 129 
Tuberkuloosisairaala, sen alueella esiintyvien sähköisten maajännitvsten vaiku-

tukset * 159 
» » valtionapu 207 
» » virkain uudelleenjärjestely 125 
» » v:n 1933 menosääntö 93 
» siellä ilmenneiden vikojen korjaaminen 161, 162 

Tulipalot, kertomusvuonna sattuneet 54*—56* 
» niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 210—211. 57* 

Tullipakkahuoneitten ulkopuolella olevien tavaroiden punnitus 50* 
Tullipaviljongin rakentaminen Eteläsatamaan 166 
Tullitarkastuspaviljonki, siinä suoritettavat muutostyöt 160 
Tullivartijain vartiokojun korjaaminen 160 
Tuloarvio, kaupungin v:n 1933 88, 102 
Tulo- ja omaisuusverolautakunta, sen jäsenten ja varajäsenten vaali 140 
Tuomarinkvlän—Käpylän tietä koskevat asiat 12, 98. 173. 308 

» tilan irtaimiston hoito 184 
Turistilaivojen satamamaksut 205 
Turun maantien oikaiseminen 35 
Turvavartio teattereissa 54* 
Tutkijalautakunta, sen jäsenten vaali 138 

» » päätöksistä annettavan valitusosoituksen sanamuoto . . 280 
Tuulaaki, sen kaupungille tuottamat tulot • 48*. 49* 

» » palauttaminen 47, 48* 
» » vahvistaminen 205 

Tuurholman kaitsijan asuntokysymys 339 
» kioskien vuokralle antaminen 338 
» tilaa koskevat sopimukset 326 

Työaika, sen vähentäminen kaupungin työmailla 237 
Työkotipaviljongin rakentaminen kunnalliskodin yhteyteen 68* 
Työlaitos, komitean asettaminen sen laajentamiskysvmystä valmistelemaan . . . . 300 

» miesten, sen toiminta 81*. 95* 
» sen aidan pystyttäminen 181 
» » kaluston ostot 283 
» » perustaminen maaseudulle 61*, 68* 
» » saunan rakentaminen 97 
» » tulot 103 
» yhdistetyn puutyökoneen ostaminen sille 65 

Työläisnuorisopäivät, niiden järjestämistä varten myönnetty avustus 85 
Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän eläkesääntönsä tulkitseminen . . 250 

» » » » » lomasääntöjensä muuttaminen . . 309 
» » » » » palkkaansa koskevat päätökset . . 

32, 70, 173, 237 
» » » » » sairas- ja hautausapunsa 71 
» » » » huvilan luovuttaminen heille kesävirkis-

tyspaikaksi 156 
» » yleisissä töissä olevat 11* 

Työnvälityksen harjoittamislupa 131 
Työnvälitystoimisto, naimisissa olevat naiset sen palveluksessa 287 

» sen haara-osaston avaaminen 280 
» » huoneisto-olojen järjestäminen 147 

KunnalL keri. 1932. 1 3 * 
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Työnvälitystoimisto, sen johtokunnan puheenjohta jan , varapuheenjohta jan , jä-
senten ja vara jäsenten vaali 138 

» » määrärahan yl i t täminen 61 
» » vahtimestari l le myönnet ty lisäpalkkio 223 
» » vaht imestar in virkavuodet 220 
» » Vallilan haaraosaston vuokra 266 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 149* 

Työt tömyys , sen l ieventämistä ta rkoi t tava t toimenpiteet 13, 31, 72—81, 83, 101, 
164, 169, 188, 238—250, 337, 20*, 155*, 160* 

» siitä aiheutuneet kus tannukset 3* 
Työt tömyysavustukset , köyhäinhoitoviranomaisten j akamat 69*, 90* 
Työttömyyskomitea, Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön aset tama 301 

» kaupunginhalli tuksen aset tama 301 
Työt tömyyskort is to 280 
Työt tömyyskor t t ien väär inkäyt tö 244 
Työt tömyyslautakunta , kaupunginhalli tuksen oikeus toimia sinä 300 
Työt tömyystarkas ta janvi ran avoimeksi jä t täminen 287 
Tvöt tömyvst i lannet ta koskevat selvitykset, Uudenmaan läänin maaherralle lähe-

t e t y t " 239 
Työt tömät , heidän avuntarpeensa todenperäisyyden toteaminen 74* 

» » lähet tämisensä kotipaikkakunnilleen . . . 238, 68* 
» » s i joi t tamisessaan varatöihin noudate t tava t ohjeet . 238 

Työtuvat , köyhäinhoitolautakunnan . . . 90* 
» ks. myös Naisten työtupa . 

Työväen pursiseuralle myönnet ty oikeus purjeveneiden ankkuroimiseen Tervasaa-
ren pohjoispuolelle 43* 

TyÖväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot . 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, sen huoneistokysymys 147 

» » » johtokunnan jäsenten ja va ra jäsen tenvaa l i 
137, 139 

Työväenopisto, suomenkielinen, sen huoneiston käyttöoikeus 155 
» » » johtokunnan jäsenten j a vara jäsenten vaali 139 
» » » tont in louhimistyö 180 

Työväenopistot, niiden valt ionapu 104 
» » v:n 1933 menosäännöt 95 

Töölön asemakaavaehdotuksen käsi t te lyjär jes tys 158 
» » tekst in painat taminen 308 

Töölönlahti, sen pohjoispäähän jä r jes te t t ävä nurmikent tä 180 
Töölöntorin jär jes te ly 30, 328 
Töölöntorinkadun tontin n:o 1 rakennusajan pidennys 106 

Uhkakiel to 146 
Uhlenin, Alma, rahaston korkovarojen käyt tö 275 
Uimakoulut , niiden avustaminen 101 
Uimalaitos, Must ikkamaan vanha, sen purkaminen 165 
Uimaranta , Pakinkylän, sen kuntoonpanet taminen 38 

» ks. myös Hietaranta . 
Uimaseurat , niiden toiminta 162* 
Uit to , Laut tasaaren sillan aukon kau t t a 37 
Ulkoilmakonserti t 139* 
Ulkoi lmanäyttämö, alueen vuokraaminen sitä var ten 315 
Ulkolaitamoottorien kul je t ta ja in seuran ja kaupungin välinen sopimus 338 
Ulkomaalaisten elinkeino-oikeudet 131 

» oikeus omistaa kiinteistöjä 131 
Ulkosuomalaisten vas taanot to 261 
Ullanlinnan kylpylaitos, määräraha sen uudishankintaa var ten 97 

» » sen vuokralle antaminen 331 
Ulosottolaitos, sen tarkas ta ja in vuosikertomus 5* 

» » v:n 1933 menosääntö 90—91 
Union internationale des villes et pouvoirs locaux, sen kongressin johdosta ilmes-

tyvä juhlajulkaisu 268 
Unioninkadun talon ja tontin n:o 5 Dsto 101, 102 
Urakkajärjestelmä kaupungin töissä 237 
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Urheilukenttiä koskevat kysymykset 37, 97, 98, 180, 202, 339. 340, 19*, 163* 
Urheilulautakunta, sen jäsenten vaali 138 

» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 162* 

Urheilun edistäminen 260 
Uudisrakennukset, rakennustarkastuskonttorin valvonnan alaiset 142* 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 278 

Vaali, hallitusten ja lautakuntain puheenjohtajain, varapuheenjohtajat , jäsenten 
ja varajäsenten 120, 137—140 

» kaupungin yleisten töiden hallituksen sihteerin 130 
» Kivelän sairaalan apulaislääkärin . 129 
» kunnallisen ammattientarkastajan 129 
» » ammattienylitarkastajan 129 
» » väkijuomaliikkeen tarkastajan 130 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan 

jäsenten 137,139 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilien tarkasta-

jien . . 136 . 
» urheilulautakunnan jäsenten 138' 
» vuositilintarkastajain 136 

Vaalikustannukset 62, 91 
Vakanssisäästö, siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle maksettu 225 
Vakuusasiakirjat, niiden tarkastus 188, 277 
Vakuusjärjestelmä, kaasu- ja sähkölaitosten maksujen 47, 204 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, sen rakennuksen korottaminen 157 
Valio, voinviemtiosuusliike, sen terveyclenhoitojärjestystä koskeva valitus 116 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen asettamat 300—301 
Valkosaaren vesijohtokaapeli 42* 
Vallila, sen kansakoulun vuokrahuoneiden vuokran maksaminen 266 

» » kansakoulutalon korjaukset 162 
» » kouluhammasklinikan kaluston osto 63 
» » » perustaminen 116 
» » kouluhammasklinikkaan perustettavat uudet virat 125-
» » ruotsinkielisen kansakoulun sisustaminen 23' 
» » siirtolapuutarhaan palkattava vartija 101 
» » siirtolapuutarhan eteläosan kuntoonpaneminen 101 
» » » laajentaminen 38 
» » siirtolapuutarhamajojen tyyppipiirustusten hyväksyminen 327 
» » siirtolapuutarhapalstain vuokraehdot 18 
» » työväenasuntorakennusten rahoittamiseen saadun avustuslainan 

muuntaminen kuoletuslainaksi 90 
» tavara-aseman järjestäminen sinne 176 

Valmistava poikain ammattikoulu, sen huoneiston uusiminen 300 
» » » » sähköjohtojen uusiminen 163 
» » » » tuntiopettajain palkkioiden suorittami-

nen 219 
» » » » valtionapu 207, 208 \ 
» » » » v:n 1933 menosääntö 95 
i) » » sitä varten myönnetty määräraha 67 
» tyttöjen ammattikoulu, palkkioiden antaminen sen oppilaille 265 
» ' » » sen tuntiopettajain palkkioiden suorittami-

nen . 219 
» » » » valtionapu 207, 208 
» » » » v:n 1933 menosääntö . . 95 
» » » sitä varten myönnetty määräraha 67 

Valokuvauspaikat 329 
Valoreklaamipaikkojen luovuttaminen kaupungin kioskien katoilta 330 \ 
Valtion siviilisairaalain vastaanottoalue 282 

» toiminta, työttömyyden lieventämistä tarkoittava 239, 241 
Valtionavut, eri tarkoituksiin myönnetyt 77, 78, 104, 207—208 
Valtionrautatiet, tilusvaihto niiden kanssa 13, 14, 308 
Valuuttaostot 194 
Wanda puistokyläosakevhtiön osakkeiden osto 308 
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Vanhempainneuvostojen valitseminen 14<» 
Vantaanjoki, sen jäänlähtö '179 

» » sillan rakennuskustannusten suorittaminen 3m 
» » vedenottamolla ilmaantuneet häiriöt 159 
» » yli kulkeva rautatiesilta 177 

Vapaaehtoinen palokunta 
Vapaampi käyttöoikeus vuokra-alueisiin, myönnetty 321, 324 
Vapaapäivät 27* 
Varastoalueet 308, 31* 
Varastokirjanpito, köyhäinhoitolautakunnan alaisten laitosten 7n* 
Varasto-olot, kaupungin 269. 30* 
Varastot, niistä tapahtuvaa myyntiä koskevat ohjeet 271 
Vara työntekijät, heidän kunnallis verojensa ulosmittaus 206 

» » palkkakysymyksensä 32. 17:; 
» kaupungin yleisissä töissä olevat 11 

Varatyöt, niiden järjestäminen 31, 72, 169, 172, 174, 180, 181, 239—242. 20*, 66 
»" niitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 99 

Varoitustaulujen asettaminen Merisatamaan 262, 42 
Vartiokojun siirtäminen 15'-
VVasastjernan, O., rahaston varain käyttö 274 
Vastaanottokoti, sen laajentaminen 66 

» » muutostöiden suorittaminen 165 
)> » toiminta 104 

Vastuuvapaus, sen myöntäminen kaupungin hallituksille, lautakunnille ja viras-
toille 41, 42 

» » » Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin johtokunnalle 42 

Vaunuista tapahtuva kauppa 19. 149 
Vedenhinta, sen korottaminen 267 
Vedenotto, valtion jäänsärkijäin 14" 
Velat, niitä varten v:n 1933 talousarvioon otettu määräraha 9<> 
Velkakirjat, tonttikaupoissa syntyneet, niiden säilyttäminen 279 
Veneet, niiden talviteloille paneminen 42 
Venepaikkain järjestäminen 98, 179 
Verkkosaaren saharakennushanke 51 
Verot, niiden kannanta 206 

» » pakkoperiminen 6*—7 
» perimättä jääneet, niitä koskeva tutkimus 28o 

Verotus, kunnallis-, sen perusteiden muuttaminen 46 
» siitä kertyvät tulot v:n 1933 tulosäännön mukaan 105 

Verotusvalmistelukunta. sen kaluston hankinta 27n 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 9 
» tervevsikkunain järjestäminen sen huoneistoon 161 

Verovapaus, moottoriajoneuvojen 206 
Vesialueen jakaminen 14 4 
Vesijohdon uusiminen 26 
Vesijohtojen laskeminen 26, 30, 96. 102, 171 
Vesijohtokaapeli, Kaivopuiston rannasta Valkosaareen vedetty 42 
Vesijohtolaitos, sen tarpeisiin myönnetyt määrärahat 67 

» » tulot 104. 
» » työntekijäin kesälomaa koskeva kysymys 237 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96. 10-
» tvöpajarakennuksen vuokraaminen sille 147 

Vesikioskit, niiden vuokralle antaminen 32! 
Viemärit, niiden korjaukset ja kunnossapito 98, 17*— 

» » rakentaminen 26, 31. 1 71, 172, 175, 176. 18*—lv 
Viikin latokartanon sähköjohdot ja muuntajatorni 207 
Viinin anniskelu ja myynti 13f 

Viittojen y. m. merimerkkien kunnossapito I7" 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 312, 32' 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän eroamisvelvollisuutensa I L 

» » » palkkainsa vähentäminen . . . . 54, 105, 217—21* 
Viransijaiset, heidän oikeutensa kesälomaan 21t| 
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Viransijaisuuspalkkiot. kaupunginhallituksen myöntämät 226—231 
» niiden suorittaminen 57, 59 

Virastotalo, sen kellarin sisustaminen arkistohuoneiksi 97 
» käytävän avaaminen siitä Sofiankadun talon n:o 6 pihalle 337 

Virkaerot, myönnetyt 129, 290, 38*, 39* 
Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen . . 304 
Virkasivutulot, kaupungin viranhaltijain 107 
Virkasääntö, sen tulkitseminen 215—217 
Virkavapaudet 59. 225—226. 282, 285—287, 288—291, 306, 39* 
Virkavuodet, niiden laskeminen 60, 109, 219—222 
Viron vapaussodassa kaatuneiden hauta, sen koristaminen 182 
Vironkadun talon n:o 5 osto 308 
Virta, K. llj., autonomistaja, korvauksen suorittaminen hänelle 211 
Voimistelu, sen edistämiseksi myönnetyt avustukset 101, 260 
Voimisteluseurat, niiden oikeuttaminen käyttämään kansakoulujen voimistelu-

saleja 152 
» maa-alueiden vuokraaminen niille 338 

Vuokra-ajan pidennys 145, 313—315 
Vuokraamattomat huoneistot, niitä koskeva tiedustelu 262 
Vuokra-autojen asemapaikat 182 

» taksat 131 
Vuokraehdot, niiden täyttämisen valvonta 148 

» Vallilan siirtolapuutarhapalstat 18 
Vuokrakiinteistöjen luovutus 19 
Vuokralle annetut bensiininjakelupaikat. 151, 322, 45* 

» » ravintolat . . 156, 331, 338 
» >> tontit ja palstat 311—313, 325 
» » varastoalueet 318 
» >> viljelyspalstat 312, 325 
» otetut huoneistot 147. 333, 334. 335 

Vuokramaksut, niiden alentaminen 18, 300, 320. 321, 332, 333, 334, 335 
» » palauttaminen 148 
» » suorittamisen lykkääminen 201 

Vuokramäärärahan käyttö 266 
Vuokranveloitusten peruuttaminen 148 
Vuokraoikeudet, niiden lunastaminen pakkohuutokaupalla 17, 18, 144, 309 

» » pidentäminen 18, 313—315 
» » siirto 147, 316—318, 325 

Vuokratiedustelu, tilastotoimiston toimittama 262, 2* 
Vuokrausasiat, satamalautakunnan käsittelemät 44*—45* 
Vuositilintarkastajat, johtosääntöehdotuksen laatiminen heille 41 
Väestörekisterin, kunnallisen, perustaminen 279 
Väestötilasto, sen tarkistus 3 
Vähennys verovelvollisen henkilön tulosta, verotettaessa tehtävä 46 
Väkijuomain anniskeluoikeus 131 

» liikennemaksujen alentaminen 47, 47 
» myyntiohjelma Helsingissä 135 

Väkijuomaliikkeen kunnallinen tarkastaja, huoneiston järjestäminen hänelle 148, 332 
» » » hänen palkkansa ja johtosääntönsä 128 
» » » » vaalinsa ' . . . ' . 128. 130 

Yhteentörmäys, hinaajalaiva H 2:n ja höyryalus Ledan 212 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 85*, 107 
Yleisdiaarin pitäminen rahatoimistossa 279 
Yleiset ammattikoulut, niiden valtionapu 104, 207. 208 

» » » v:n 1933 menosääntö 94 
» paikat, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 97 
» työt, kaupunginhallituksen niiden aloittamista koskeva päätösvalta . . . . 99 
» » niiden hallinto 122 
» » » hallituksen antama vuosikertomus 11 
» » » lautakunnan johtosääntö 122 
» » » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 140 
» » niitä varten myönnettyjen määrärahain siirtäminen v:een 1932 . . 69 
» » » » mvönnetvt määrärahat 68 



198* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Yleiset työt, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 97-̂  
» » tulot niistä v:n 1933 tulosäännön mukaan 104 

Yleiset työt, varatuomari I. Nordberg valittu niiden hallituksen sihteeriksi 130' 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämisrahastosta myönnettyjen lainain 

korko * 45, 197 
Yleishyödylliset tarkoitukset, niiden määrärahat v:n 1933 talousarviossa . . . . . . 101 
Yleishyödylliset yritykset ja laitokset, niiden avustaminen 255 

» » » » » avustusmäärärahan jakamiskysy-
mvstä valmisteleva valiokunta . . 301' 

Ylityökorvaukset 1 215, 219, 237 
Yöpymispaikkain järjestäminen työttömille 79, 155, 244, 249, 67* 

Äiti-kerho, kotitalouslautakunnan perustama 
Öljysatama, ks. Herttoniemen satama. 

125* 



Julkaisujen luettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-

kaisema. 
1—14. 1910—29. 
15—17. 1930—32 (ensimmäinen osa). 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

II—III. U lkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimis-
ton julkaisema. 
1—5. 1927—32. 

IV. Helsingin kaupungin teknill iset laitokset. Helsingin kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen julkaisema. 
1—18. 1916—33. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston jul-
kaisema. 
1—18. 1916—33. 

VI. Opetuslaitokset . Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—7. 1916—30. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
5—11 1909—15. 12—27. 1919—34. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin 
kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
21—45. 1908—32. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
1—10. 1911, 1914, 1919, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kau-
pungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1923—33. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 




