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I. Kaupunginvaltuusto. 

1,102,177 markkaan ollen l isääntynyt 5,744 markkaa; Korkeasaaren vuokrista 
arvioitiin ka r t tuvan uusia tuloja 13,200 markkaa ja akvaariosta 15,000 mark-
kaa, samoin Satamasaaren ravintolan ja kesähuvilan vuokrista 3,000 mark-
kaa sekä Hert toniemen si i r tolapuutarhan maanvuokraa 25,000 markkaa ja 
Elä in tarhan urheilukentän lämminvesisuihkusta 10,000 markkaa . Erinäisiä 
vuokria laskettiin kerääntyvän 1,687,196 markkaa vähemmän kuin v:n 1933 
talousarvio edellytti eli 8,078,182 markkaa. Vähennys aiheutui kansakoulujen 
ja työväenopistotalon vuokratulojen alenemisesta. 

Yhdenteentoista osastoon sisältyvät sekalaiset tulot osoitt ivat 138,675 
markan suuruista vähennystä , mikä johtui val tuuston pää tökses tä 1 ) alen-
t a a ainoastaan 1,500 markkaa suurempia viranhalt i jain palkkoja. Uutena 
moment t ina merkit t i in t ähän kaupungin työlaitosten vas taperus te tun 2 ) 
myynt ia i tan tuloja 95,000 markkaa . Osaston kokonaistulot nousivat 7,825,275 
markkaan. 

Kahdenteentois ta , Verotus nimiseen lukuun merkit t i in kunnan vero-
velvollisilta jäseniltä verotuksella koot tava määrä, joka v:n 1933 talous-
arviossa oli ollut 227,284,258 markan suuruinen, 197,031,937 markaksi, 
joten supistus oli 30,252,321 markkaa . 

C. Muut asiat. 

Erinäisten rakennussuunnitelmat laatiminen. Koska m.m. Huopalah-
den, Oulunkylän ja Kulosaaren maalaiskunnat sekä Helsingin maalaiskun-
nan Talin kylä, Pakinkylä, Tuomarinkylä, Puodinkylä, Hert toniemen, Dege-
rön ja Santahaminan kylät kokonaisuudessaan ja osia Konalan, Kaarelan ja 
Malmin kylistä sekä mahdollisesti mui takin t aa j aan a su t tu j a keskuksia Hel-
singin ympäristövyöhykkeeseen kuuluvista alueista todennäköisesti lähi-
tulevaisuudessa liitettäisiin kaupungin alueeseen, Uudenmaan läänin maa-
herra tiedusteli, oliko kaupunki rakennusjär jes te lyn joudut tamiseksi halukas 
vas taamaan niistä kustannuksista , jo tka alueiden rakennussuunnitelmain 
laatiminen aiheuttaisi, Kiinteis tölautakunnan käsiteltyä asiaa kaupungin-
val tuusto pää t t i 3 ) i lmoittaa maaherralle kaupungin suostuvan kiinteistölauta-
kunnan esittämällä tavalla omalla kustannuksel laan l aad i tu t t amaan Pi tä-
jänmäen, Pakinkylän, Pukinmäen, Oulunkylän ja Puodinkylän, Marjaniemeä 
lukuunot tamat ta , t aa javäkis ten yhdyskunta in rakennussuunni te lmat sekä 
maanomista ja in kustannuksella rakennussuunni te lmat Tammelundin huvila-
yhdyskunnan ja Strömsin ti lan mai ta var ten sekä Degerön sillan ja Hevos-
salmen läheisyydessä sijaitsevia Degerön saaren huvila-alueita var ten. 

A uto-ja moottoriajoneuvoliikennettä koskevien säännösten muuttaminen. Mer-
kinantotaulujen pys ty t t ämis tä sellaisten li ikennevyöhykkeiden rajoille, joissa 
ajonopeus olisi supistet tu, t a rko i t t avan poliisiviranomaisten anomuksen yhtey-
dessä, minkä johdosta pyytämänsä erinäiset lausunnot saa tuaan kaupungin-
hallitus oli päässyt sellaiseen tulokseen, e t tä uuden jär jestelyn edellytyksenä 
olisi yleisen l i ikennejärjestyssäännön muut taminen sekä myöskin e t tä moot-
toriajoneuvoliikenteestä annet tua asetusta olisi muute t t ava , jo t ta nopeampi 
ajo Turuntiellä voitaisiin sallia, kaupunginval tuusto kaupunginhall i tuksen 
ehdotuksesta pää t t i 4 ) tehdä valtioneuvostolle esityksen t ammikuun 18 p:nä 

Ks. tämän kert. s. 40. — 
4) S:n 11 p. lokak. 11 §. 

2) S:n s. 76 ja 214. — 3) Kvstö 12 p. huhtik. 3 — 
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1929 annetun liikennejärjestyssäännön 6 §:n muuttamisesta niin, että sivu-
tieltä tuleva voitiin kieltää ajamasta päätielle, ennenkuin tie oli vapaa, sekä 
samana päivänä moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen 72 §:n muut-
tamisesta siten, että erinäisillä kaupungin asemakaavoitetun alueen pääteillä 
enintään 60 km:n tunt inopeus olisi sallittu. 

Poliisijärjestyksen täydentäminen koirien irrallaan juoksentelemista rajoit-
tavilla säännöksillä. Kaupunginval tuusto p ä ä t t i t e h d ä Uudenmaan läänin 
maaherralle esityksen sellaisen määräyksen lisäämisestä poliisij ärj estyksen 
19 §:ään, e t tä koirat eivät saisi juoksennella irrallaan kaupungin toreilla tai 
muilla yleisillä paikoilla, missä elintarpeita pidettiin kaupan, eikä myöskään 
huht ikuun 15 p:n ja syyskuun 30 p:n välisenä aikana kaupungin yleisissä 
puistoissa, puistikoissa ja hautausmail la. 

Kyseisen päätöksen johdosta useat henkilöt tekivät maaherralle valituk-
sen anoen, e t tä hän kieltäytyisi vahvis tamasta sitä. Viitaten niihin sangen 
suuriin vahinkoihin, joita irtonaisina juoksentelevat koirat kesäisin aikaan-
saivat kaupungin istutuksilla ja puistoissa, val tuusto pää t t i 2 ) annet tavassa 
selityksessään huomaut taa , e t te ivät va l i t t a ja t olleet osoittaneet, e t tä vali tuk-
senalainen päätös olisi lainvastainen ta i loukkaisi väl i t tä jä in yksi tyis tä oi-
keut ta , minkä vuoksi val tuusto edellytti, e t tä maaherra vahvistaisi päätöksen. 

Koiraverolainsäädännön uusiminen. Koska voimassa oleva asetus koira-
verosta, joka oli annet tu joulukuun 14 p:nä 1894 ja sen jälkeen muute t tu vain 
kerran, joulukuun 30 p:nä 1921 annetulla lailla, ei enää vanhentuneisuutensa 
ja epäselvyytensä takia ollut aikansa tasalla, kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) 
pyy t ää valtioneuvostoa ryh tymään toimenpiteisiin koiraverolainsäädännön 
uusimiseksi, tällöin ottaen huomioon m.m., e t tä asianomaisella kunnallisella 
elimellä, kaupungeissa kaupunginhallituksella, olisi oikeus vapau t t aa koiran-
omista ja suor i t tamasta veroa koirastaan koko kalenterivuodelta, jos koira vain 
osan vuot ta oli oli at hänen hallussaan, ja myöntää vapautus ta veron suorit ta-
misesta sellaisista koirista, joita ei p idet ty yksinomaan huvin vuoksi vaan käy-
tet t i in hyödyllisiin tarkoituksiin. 

Kunnan viranomaisten pöytäkirjakieli y.m. sekä kunnan viranhaltijain 
kielitaito. Helsingin kaupungin, joka kielilain 2 §:n mukaan oli ka tso t tava 
kaksikieliseksi, vaikka siellä asuvien toiskielisten luku ei nousisisi 10 %:iin 
asujamiston koko määrästä , oltua siihen saakka kaksikielinen kunta , jonka 
väestöstä enemmän kuin kolmasosa oli toiskielistä, oli joulukuun 29 p:nä 1932 
annetun asetuksen mukaan si t temmin kaksikielinen kunta, jonka väestöstä 
vähemmän kuin kolmasosa oli toiskielistä. Tämän johdosta kaupunginval-
tuus to pää t t i 4 ) hyväksyä kaupunginhall i tuksen ehdotuksen 5 ) kunnan viran-
omaisten pöytäkir jakiel tä y.m. koskevien mää räys t en 6 ) muuttamiseksi sekä 
kumoten lokakuun 17 p:nä 1928 vahvis tamansa säännön Helsingin kaupun-
gin palkkasääntöisten virkain halti joilta vaadi t tavas ta kielitaidosta vahvistaa 
uuden Helsingin kaupungin viranhalt i jain kielitaitosäännön 7). 

Uuden terveydenhoitoj ärj estyksen vahvistaminen ja poliisij ärj estyksen 
eräiden pykälien kumoaminen. Kaupunginval tuuston hyväksy t tyä 8) ehdo-
tuksen uudeksi terveydenhoitoj är j estykseksi olivat Voinvienti-osuusliike Valio 
r.l., vara tuomari E. 1. Niemelä, filosofiantohtori F . M. Pi tkäniemi ja apu-
la is johtaja S. Salomaa väi t täen maini tun jär jes tyksen 68 ja 69 §:ään sisälty-

-1) Kvsto 3 p. toukok. 10 §. — 2) S:n 21 p. kesäk. 21 §. — 3) S:n 21 p. kesäk. 20 §. — 
4) S:n 1 p. maalisk. 7 §. — 5) Kvston pain. asiakirj. nro 2. — 6) Ks. Kunnall. asetuskok. 
s. 33. — 7) Sm s. 34. — 8) Ks. vrn 1930 kert s. 158. 

Kunnall. kert. 1933. 6 
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vien määräysten loukkaavan heidän oikeuksiaan yhdessä vali t taneet t äs tä 
päätöksestä Uudenmaan läänin maaherralle sekä maaherran hylä t tyä heidän 
valituksensa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämän niinikään hylä t tyä 
maini tun valituksen kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) , e t tä uusi terveydenhoito-
jä r j es tys 2 ) heti astuisi voimaan samoin kuin pääasiallisesti siitä joh tuva t 
val tuuston samalla kertaa hyväksymä t 3 ) kaupungin poliisijärjestyksen eri-
näisten pykälien muutokset 4), jo tka maaherra t ammikuun 20 p:nä oli vahvis-
t anu t . 

Kunnallisen teurastamon ja siihen liittyvien laitosten toiminnan järjestä-
miseksi kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) teuras tamolautakunnan esityksen 6) 
mukaisesti: 

siirtää v:n 1933 alusta lukien l ihantarkastamon marraskuun 11 p:nä 
1925 vahvistetussa johtosäännössä terveydenhoitolautakunnalle anne tu t 
hal l in to tehtävät teurastamolautakunnal le; 

hyväksyä ja alistaa Uudenmaan läänin maaherran vahvistet taviksi 
maksujen laskemista teuras tamon käyt tämisestä sekä l ihantarkastamon 
ta rkas tusmaksujen laskemista koskevat taksaehdotukse t 7 ) ; 

vahvistaa maksujen laskemista suolipesimön ja navetan käyt tämisestä 
ja elävän kar jan ja lihan punnituksesta teurastamossa, maksujen laskemista 
teuras tamon jäähdytyslai toksen käyt tämisestä sekä teuras tamon l ihantukku-
myyntihall in halli-, punnitus- y .m. maksujen laskemista koskevat taksaehdo-
tukse t 8 ) ; 

määrätä , e t tä teuras tamolautakunnan tuli vahvistaessaan taksoja, 
joiden mukaan maksut teurastamisesta ja muusta yleisön palvelemisesta 
saatiin kantaa , soveltaa urakkapalkkajär jes te lmää 9); 

l akkau t taa kesäkuun 1 p:stä 1933 lukien erinäiset l ihantarkastamon virat, 
nimit täin 2 tarkastuseläinlääkärin-, 1 rahastonhoitajan- , 1 päiväkir janpi tä-
jän-, 1 leimaajan- ja 4 kanta janvi rkaa ; 

perustaa kesäkuun 1 p:stä 1933 lukien erinäisiä uusia virkoja teuras ta-
moon ja siihen liittyviin laitoksiin, nimit täin 15 palkkaluokan mukaisen apu-
lais joh ta jan viran, kaksi 14 palkkaluokan mukaista vanhemman tarkastuseläin-
lääkärin virkaa, 12 palkkaluokan mukaisen nuoremman tarkastuseläinlääkärin 
viran, 9 palkkaluokkaan kuuluvan ki r janpi tä jänviran, 4 palkkaluokkaan kuu-
luvan kassanhoitaja-kanslistinviran, 6 palkkaluokkaan luet tavan halliyliesi-
miehen viran, 3 palkkaluokan mukaisen ta innut ta janvi ran , 6 palkkaluokan 
mukaisen kassanhoitajanviran, 5 palkkaluokan mukaisen halliesimiehen-
viran, neljä 4 palkkaluokan mukaista vaakaa j an virkaa, 5 palkkaluokkaan 
luet tavan j äähdy t t ämön esimiehen viran ja 8 palkkaluokan mukaisen koneen-
käy t t ä jänv i ran sekä navettamiehenviran, port invart i janviran, yövar t i jan-
viran ja 2 lämmit tä jänvi rkaa , jo tka luettaisiin palkkasääntöön merkit-
semät tömäin pysyväisten virkain ryhmään; 

mää rä t ä apulaisjohtajanViran kuulumaan I I I kielitaitoluokkaan; 
oikeut taa teuras tamolautakunnan maksamaan uusien virkain palkat 

v. 1933 l ihantarkastamon sääntöpalkkaisten virkain määrärahasta ; 
oikeuttaa l ihantarkastamon lakkaute tun kassanhoitajanviran nykyisen 

hal t i jan nau t t imaan 7 palkkaluokan mukaisia palkkaetuja , jos hänet nimitet-
tiin perus te t tuun uuteen 6 palkkaluokkaan kuuluvaan kassanh.oitajanvirkaan; 

Kvsto 1 p. maalisk. 3 §, — 2) Ks,. Kunnall. asetuskok. s. 1. — 3) Ks. v:n 1930 
kert. s. 158. — 4) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 24. — 5) Kvsto 1 p. maalisk. 8 §. — 6) Kvston 
pain. asiakiri. n:o 4. — 7) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 79. —8) S:n s. 80, 81 ja 82. —9) S:n 
s. 82. 
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oikeuttaa teura.stamolautakunnan käy t t ämään ker tomusvuonna uuden 
teuras tamon tarpeisiin l ihantarkastamon tileillä talousarviossa olevia määrä-
rahoja; sekä 

myöntää Teurastuslaitos nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tö-
varoistaan 675,000 markkaa maini tun lau takunnan käyte t täväks i v. 1933 
teuras tamon ja siihen liit tyvien laitosten käyt tökus tannuksia varten pääasial-
lisesti l au takunnan laat iman laskelman mukaisesti. 

Maksujen laskemista teuras tamon sekä l ihantarkastamon käyt tämises tä 
koskevat val tuuston hyväksymät taksaehdotukset Uudenmaan läänin maa-
herra erinäisin ehdoin vahvisti 2) elokuun 25 p:nä. 

Kaupungineläinlääkärin ja eläinlääkintäbakteriologin johtosääntöjen uusi-
minen. Sen jälkeen kun teuras tamolautakunnal le oli si irretty osa terveyden-
hoitolautakunnalle ennen kuuluneita tehtäviä, oli eräiden virkain hava i t tu 
kaipaavan uudelleenjärjestämistä, mikä johti m.m. kaupungineläinlääkärin 
ja eläinlääkintäbakteriologin johtosääntöjen tarkistamiseen. Tämän jälkeen 
uudis te tun Helsingin kaupungineläinlääkärin johtosäännön 3 ) kaupungin-
va l tuus to vahvis t i 4 ) tu lemaan voimaan heinäkuun 1 p:stä sekä pää t t i samalla 
muu t t aa eläinlääkintäbakteriologinviran toisen kaupungineläinlääkärin vi-
raksi vahvistaen Helsingin toisen kaupungineläinlääkärin johtosäännön 5 ) 
niinikään tu lemaan voimaan heinäkuun 1 pistä. 

Teurastamontoimiston johtosääntö. Kaupunginval tuus to vahvis t i 6 ) eri-
näisin muutoksin teuras tamolautakunnan laat iman Helsingin kaupungin 
teurastamontoimiston johtosääntöehdotuksen 7) pää t täen samalla, e t tä se tu-
lisi voimaan kesäkuun 1 p:nä. 

Helsingin kaupungin teurastamon järjestyssääntöjen vahvistaminen. Hel-
singin kaupungin teuras tamon järjestyssääntöehdotuksen8) , jonka teuras tamo-
lau takunta oli laat inut j a sen sekä terveydenhoi tolautakunnan laat imaan ehdo-
tus ta l ihantarkastuksesta voimassa olevien kunnallisten säännösten uusimi-
seksi yhteisesti aset tama komitea ta rkas tanut , kaupunginval tuusto erinäisin 
pienin muutoksin vahvis t i 9 ) tulemaan voimaan heti. 

Teurastamon määrääminen yleisesti käytettäväksi. Kaupunginval tuus to 
pää t t i 1 0 ) anoa valtioneuvostolta, e t tä Helsingin kaupungin teuras tamo voi-
massa olevan l ihantarkastuslain 5 §:n nojalla määrättäisi in yleiseksi teurasta-
moksi ja e t tä maini tun laitoksen pakollinen käyt täminen ulotettaisiin 3 km:n 
päähän kaupungin alueen rajoista. 

Sairaanhoitajatarkoulun johtajattarenviran luonteen määritteleminen. Sai-
raanhoi ta ja ta r koulun valmistavan koulun ja oppilas kodin joh ta ja t t a ren äsket-
tä in t äy t e t t yä 57 vuot ta oli otet tu harkinnan alaiseksi, oliko maini tun viran 
hal t i ja luet tava kuuluvaksi sairaanhoitohenkilökuntaan, johon nähden eroa-
misikä oli 57 vuot ta ja joka oli oikeutet tu täyteen eläkkeeseen 53 vuoden iässä 
ja 20 palvelusvuoden jälkeen eli 10 vuot ta aikaisemmin kuin muut viranhalt i-
jat , vai oliko hänen tässä suhteessa ka tso t tava olevan samassa asemassa kuin 
sanotut m u u t viranhalt i jat , minkä johdosta kaupunginval tuusto määräsi1 1) , 
e t tä maini t tu virka eroamisiän, eläke-etujen y.m.s. suhteen oli ka tso t tava 
sai raanhoi ta ja t tarenvirkain veroiseksi. 

Ks. Kunnall. asetuskok. s. 79 ja 80. — 2) Kvsto 20 p. syysk, 7 §. — 3) Ks. Kun-
nall. asetuskok. s. 83. — 4) Kvsto 21 p. kesäk. 15 §. —5) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 84. — 
6) Kvsto 3 p. toukok. 15 §. — 7) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 54. — 8) Kvston pain. asia-
kirj. n:o 12; ks. Kunnall. asetuskok. s. 69. — 9) Kvsto 20 p, syysk. 12 §. —10) S:n 1 p. 
marrask. 9 §. — n ) S:n 8 p. helmik. 12 §; ks. myös Kunnall.asetuskok. s. 32. 
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Kaupungin liittyminen Tuberkuloosiparantolat ja -sairaalain keskus-
yhdistys r.y:n jäseneksi. Tuberku loos iparan to la t ja -sairaalain keskus-
yhdistys r.y. nimisen yhdistyksen kehoitettua Helsingin kaupunkia liittymään 
yhdistyksen jäseneksi lähettäen nähtäväksi sääntönsä, joiden mukaan sen 
tarkoituksena oli aikaansaada ja ylläpitää yhteistoimintaa maan tuber-
kuloosiparantolain ja -sairaalain kesken sekä valvoa niiden etuja ja oikeuksia, 
kaupunginvaltuusto p ä ä t t i n o u d a t t a a kehoitusta sekä samalla jättää kau-
punginhallituksen tehtäväksi edustajan valitsemisen yhdistyksen kokouksiin. 

Köyhäinhoidon hallintojärjestelmän uudistaminen. Voimassa olevan 
köyhäinhoitolain muut tamises ta annetun lain ava t tua mahdollisuuden köy-
häinhoidon hallinnon uudistamiseen entis tään tarkoi tuksenmukaisemmaksi 
Helsingin köyhäinhoi tolautakunta asetti komitean laat imaan ehdotusta 
kaupungin köyhäinhoitojärjestelmän kehit tämisestä sekä myöhemmin myös-
kin tarpeellisiksi asetuksiksi ja uusiksi ohje- ja johtosäännöiksi. Mainitun 
komitean si t temmin laat iman köyhäinhoi tolautakunnan hyväksymän ehdo-
tuksen kaupunginval tuusto päät t i 2 ) periaatteellisesti hyväksyä sekä vahvisti 
köyhäinhoi tolautakunnan jäsenten ja varajäsenten kumpienkin lukumäärän 
18:ksi. Kyseisen ehdotuksen mukaan järjestet täisi in köyhäinhoidon hallinto 
pääpiir tei t täin seuraavalla tavalla: 

1) Köyhäinhoidon antamis ta koskevissa asioissa tekisi päätökset 3-
jäseninen jaosto, johon kuuluisi kaksi l au takunnan jäsentä ja asianomainen 
apulais johtaja . Jaosto käsittelisi asiat, kuten aikaisemminkin, kodissakävijäin 
ehdotusten ja niistä laadi t tavan esityslistan perusteella. 

2) Puheen joh ta jana jaostossa toimisi asianomainen apula is johta ja ja 
varapuheenjohta jana lautakunnan määräämä jäsen. 

3) Esit teli jänä jaostossa toimisi avustuskanslian esimies, jollainen virka 
olisi perus te t tava jokaiseen avustuskansliaan. Hänen estyneenä ollessaan 
astuisi tilalle avustuskanslian kanslianhoitaja. Esityslistat valmistelisi kans-
lian esimies, joten kanslianhoitaja voisi käy t t ää kaiken aikansa kanslia-
tehtävi in. 

4) Esityslistat laadittaisiin nykyisiä täydellisemmiksi ja jaettaisiin päi-
vää ennen kokousta jaoston jäsenille. 

5) Kodissakävijäin ehdotusten tarkas tuksen toimittaisi kanslian esimies, 
eikä apulaisjohtaja, kuten aikaisemmin oli asian laita. Tämä työ jakautuisi 
t ä t en 9 virkamiehen suoritet tavaksi , joten apulais johtaja t voisivat omistaa 
enemmän aikaa avustuskanslioiden valvontaan ja ohjaamiseen. 

6) Kiireellisen, enintään viikon ajaksi myönnet tävän avustuksen antaisi 
kanslian esimies; kiireellisen, yli viikon ajaksi mu t t a enintään kuukaudeksi 
anne t tavan avustuksen antaisi kanslian esimies yksissä neuvoin asianomaisen 
apula is johta jan kanssa ollen Viimeksimainitulla erimielisyyden sattuessa 
ra tka isuval ta . 

7) Henkilöasiakirjain ta rkas tus tehtäisiin entistä tehoisammaksi ja 
käytännöllisemmäksi. 

8) Kanslian esimies olisi velvollinen toimimaan kansliansa alueella myös-
kin niissä tehtävissä, jo tka ennen kuuluivat kodissakävijäin valvojalle, suo-
r i t taen ta rkas tuskäynte jä todetakseen, olivatko kanslian kodissakävijät 
laat ineet avustusehdotuksensa lain ja olosuhteiden mukaisesti. Tulokset 
näistä käynneistä esimies esittäisi lähinnä seuraavassa jaoston kokouksessa. 

9) Avunpyytä j ien vali tukset vastaanottais i kanslian esimies. 

Kvsto 13 p. jouluk. 30 §. — 2) S:n 22 p. marrask. 16 §. 
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10) Avustuskanslioiden tarkastuksen suorittaisi asianomainen apulais-
johtaja. Vuoden alussa lautakunta määräisi, mitkä avustuskansliat ja jaostot 
olivat minkin apulaisjohtajan huollettavia. Apulaisjohtajani vastaanottoajat 
keskuskansliassa ja työskentely siellä voitaisiin supistaa 2—3 tunniksi päi-
vässä. 

11) Tarpeen vaatiessa pidettäisiin to imi tus johta jan määrääminä päivinä 
apulaisjohtaj ien ja kanslianesimiesten neuvottelukokouksia opastus- ja 
tarkastustarkoi tuksessa sekä periaatteellisten kysymysten ratkaisemiseksi ja 
menet te lytapojen yhdenmukaistamiseksi . 

12) Jos jaoston puheenjohta ja tai jäsen ta ikka to imi tus johta ja tai asia-
mies sitä vaatisivat, olisi jaoston käsittelemä asia al istet tava ra tkais tavaksi 
sitä var ten asete t tavaan erikoisjaostoon, johon kuuluisivat to imi tus johta ja 
puheenjohta jana, asiamies varapuheenjohta jana sekä kaksi l au takunnan 
vuodeksi kerrallaan keskuudestaan vali tsemaa jäsentä. 

13) Köyhäinhoidon hallintoa var ten ase te t tavat muu t jaostot toimisivat 
voimassa olevan ohjesäännön mukaisesti, kuitenkin vain 3-jäsenisinä. 

Työlaitoksen sijoittaminen maaseudulle. Kaupunginhall i tuksen työlaitok-
sen laa jentamiskysymystä selvi t tämään asetetun komitean 1 ) mietinnön 
johdosta tekemän esityksen2), joka koski työlaitoksen si joi t tamista sitä varten 
ostettavalle Vesterkullan tilalle, kaupunginval tuusto epäsi3) antaen samalla 
kaupunginhalli tukselle tehtäväksi asiaa koskevan uuden esityksen tekemisen. 

Lastensuojelulautakunnan ohjesäännön muuttaminen. Sen muodollisen 
ristiriidan poistamiseksi, joka oli olemassa kansakoulun jär jes tysmuodosta 
kesäkuun 4 p:nä 1931 annetun asetuksen ja Helsingin kaupungin lastensuo-
je lulautakunnan ohjesäännön, sikäli kuin se koski las tensuojelulautakunnan 
to imintaa kansakolujohtokuntana, säännösten välillä, kaupunginval tuusto 
pää t t i 4 ) hyväksyä kaupunginhall i tuksen ehdotuksen lastensuojelulautakun-
nan ohjesäännön 4 §:n kahden ensimmäisen momentin muut tamiseks i 5 ) . 

Kansakoulutarkastajain liittyminen Siviilivirkakunnan leski- ja orpo-
kassaan. • Kouluhall i tuksen j ä t e t tyä kaupunkikansakoulujen ta rkas ta ja in 
l i i t tymistä Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan jäseniksi koskevan, mai-
n i t tu jen virkailijain kokouksen tekemän esityksen m.m. Helsingin kaupungin 
harki t tavaksi kaupunginval tuusto pää t t i 6 ) tehdä valtiovarainministeriölle 
anomuksen Helsingin suomenkielisten kansakoulujen t a rkas ta jan viran ja 
ruotsinkielisten kansakouluj en ta rkas ta j anviran lii t tämisestä het immiten 
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan sekä suomenkielisten kansakoulu-
jen toisen t a rkas ta jan viran li i t tämisestä maini t tuun kassaan viran j ää tyä 
avoimeksi nykyisen hal t i jansa jälkeen. Samalla val tuusto sitoutui suorit ta-
maan erinäisille eläkekassoille menevästä palkansäästöstä toukokuun 7 p:nä 
1926 annetussa laissa mää rä ty t palkansäästöt ja vas taamaan siitä, e t tä kyseis-
ten virkain hal t i ja t suori t t ivat kassalle tulevat vuotuiset eläkemaksut . 

Uuden lastentarhan perustaminen. Siihen katsoen, e t tä lastentarhoihin 
edellisenä syksynä oli i lmoitettu koko joukon enemmän lapsia kuin voitiin 
ot taa vas taan ja niiden oppilasmäärä paraikaakin oli suurempi kuin mitä 
talousarvio edellytti, kaupunginval tuusto pää t t i 7) v:n 1934 syyskuun 
1 p:stä lukien perustaa Kallion kaupunginosaan uuden las tentarhan koko-
päiväosastoineen ja sitä varten kolme 6 palkkaluokkaan kuuluvaa opet ta-
ja t ta renvi rkaa sekä yhden talousapulaisentoimen ja kaksi aputytöntoin ta , 

Ks. v:n 1932 kert. s. 300. — 2) Kvston pain. asiakirj. nro 10. —3) Kvsto 7 p. kesäk. 
5 § ja 21 p. kesäk. 4 §. —4) S:n22 p. marrask. 18 §. —5) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 120. — 
6) Kvsto 22 p. maalisk. 19 §. — 7) S:n 22 p. marrask. 21 §. 
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jo tka kuuluisivat palkkasääntöön merki tsemättömäin pysyväisten virkain 
ryhmään. Samalla val tuusto päät t i , e t tä asianomaisia määrärahoja seuraa-
van vuoden talousarviossa vastaavast i korotettaisiin. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin erinäisten virkain lakkauttaminen. 
Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin töiden vähennyt tyä kaupungin-
val tuusto p ä ä t t i l ) l akkau t taa maini tun konttorin yhden palkkasääntöön mer-
ki tsemättömäin pysyväisten tointen ryhmään kuuluvan ulosottoapulaisen-
viran kertomusvuoden joulukuun 1 p:stä lukien sekä yhden 3 palkkaluokkaan 
kuuluvan konttoriapulaisenviran v:n 1934 maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Eräiden maistraatin virkain uudelleenjärjestelyä koskevat va l i tukse t 2 ) 
Uudenmaan läänin maaherra toukokuun 4 p:nä pää t t i 3 ) hylätä . 

Edellä mainitun maaherran päätöksen johdosta toinen julkinen notaari 
C. Oker-Rlom anoi korkeimmalta hallinto-oikeudelta, e t tä maaherran ja 
kaupunginval tuuston asiassa tekemät päätökset kumottaisi in. Tämän joh-
dosta annet tavassa selityksessään val tuusto pää t t i 4 ) anoa valituksen hyl-
käämistä vii taten siihen, ettei virkasäännön 7 §:n määräyksen voida kat-
soa olevan ristiriidassa toimituskir j ain lunastusta koskevan asetuksen 
määräys ten kanssa, koska t ämä asetus ainoastaan määrää mistä toimitus-
kirjoista ja virantoimituksista sekä minkä määräisiä maksu ja asianosaisten 
tulee suori t taa. 

Maistraatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin F. Hasselblatt in 
val i te t tua korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellä maini tusta maaherran pää-
töksestä ja oikeuden vaadi t tua maaherran välityksellä kaupunginval tuustol ta 
selitystä val tuusto päät t i 5 ) maaherralle annetussa selityksessä esitetyin perus-
tein anoa, e t tä valitus evättäisiin, sekä samalla huomaut taa , e t tä kaupungin-
hallituksen lausunnot korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevissa, 
valituskirjelmissä käsitellyissä asioissa eivät koskeneet l akkaute t tavan 
viran tai toimen hal t i jan toukokuun 22 p:nä 1931 annetussa laissa m ä ä r ä t t y j ä 
oikeuksia tai velvollisuuksia, sekä e t tä va l i t ta jan moi t t imat ehdolliset pää-
tökset oli t eh ty lähinnä val i t ta jan laissa säädet ty jen oikeuksien turvaamiseksi . 

Kaupunginlakimiehen ja kiinteistötoimiston asiamiehen virkatehtäväin 
uudelleenjärjestäminen. Kaupunginhall i tuksen asete t tua komitean selvittä-
mään kysymystä kaupunginlakimiehelle ja kiinteistötoimiston asiamiehelle 
kuuluvien virkatehtäväin keskit tämisestä yhteiseen toimistoon kaupungin-
val tuusto p ä ä t t i 6 ) pääpiir tei t täin maini tun komitean ehdotuksen 7) mukai-
sesti: 

e t tä kaupunginhalli tukseen perustettaisiin asiamiesosasto, jota kaupun-
gin johta jan alainen kaupunginlakimies lähinnä johtaisi; 

e t tä tälle osastolle perustettaisiin 15 palkka- ja II kielitaitoluokkaan kuu-
luva asiamiehenvirka sekä yksi 4 palkkaluokkaan ja yksi 3 palkkaluokkaan 
kuuluva konttoriapulaisenvirka, jo tka kumpikin kuuluisivat IV kielitaito-
luokkaan; 

e t tä kiinteistötoimiston apulaisasiamiehenvirka, yksi kaupunginkans-
lian 4 palkkaluokan mukainen kanslistinvirka ja yksi kiinteistötoimiston 3 
palkkaluokan mukainen toimistoapulaisenvirka sitä vastoin lakkautettaisi in; 

e t tä kiinteistötoimiston asiamiehenvirka muutet taisi in 16 palkkaluok-
kaan kuuluvaksi sihteerinviraksi; 

x) Kvsto 13 p. jouluk. 7 §. — 2) Ks. v:n 1932 kert. s. 107 ja seur. — 3) Kvsto 23 p. 
toukok. 7 §. — 4) S:n 21 p. kesäk. 30 §. — 5) S:n 30 p. elok. 4 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 
9 §. — 7) Kvston pain. asiakirj. n:o 7. 
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e t tä ehdotus1) kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 24 ja 30 §:n muut tami-
seksi hyväksyttäis i in sekä alistettaisiin päätös valtioneuvoston tu tk i t t avaks i 
ja vahvistet tavaksi ; 

e t tä hyväksyttäis i in ehdotus kaupunginhall i tuksen asiamiesosaston 
j ohtosäännöksi sekä kaupunginhalli tuksen, kaupunginkanslian, kiinteistö-
lautakunnan, kiinteistötoimiston ja rahatoimiston johtosääntöjen muut t a -
miseksi 2); sekä 

e t tä kaupunginhall i tuksen toimeksi annettaisiin ryh tyä edellä mainit-
tu jen päätösten aiheuttamiin toimenpiteisiin. 

Sisäasiainministeriö vahvis t i 3 ) kesäkuun 28 p:nä edellä maini tun val tuus-
ton päätöksen kaupunginhall i tuksen ohjesäännön muut tamises ta . 

Uusien toimien perustaminen Kallion paloasemalle. Kallion paloasemalle, 
jonka laa jennustyöt tulisivat loppuunsuoritetuiksi v:n 1934 alkupuoliskolla, 
kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) maini tun vuoden heinäkuun 1 p:stä lukien perus-
t aa yhden 7 palkkaluokkaan kuuluvan kersantintoimen, kaksi 6 palkka-
luokkaan kuuluvaa vanhemman korpraalin tointa, kaksi 5 palkkaluokan mu-
kaista nuoremman korpraalin tointa sekä kaksi vanhemman palomiehen 
tointa, jo tka luettiin 4 palkkaluokkaan, ja kaksi nuoremman palomiehen 
tointa, jo tka luetti in 3 palkkaluokkaan. 

Toisen kaupunginlääkärin viran uudelleenjärjestäminen ja poliisilääkärin-
viran perustaminen. Terveydenhoi tolautakunnan lähete t tyä kaupunginval-
tuustolle hyväksyt täväks i t ä t ä varten aset tamansa komitean esityksen mukai-
sesti toisen kaupunginlääkärin virkaan kuuluvain tehtäväin uudelleenjärjes-
tämis tä ja uuden lääkärinviran perustamista poliisimiehistöä var ten koske-
van ehdotuksen sekä näiden johtosäännöt ja annet tua ehdotuksen kyseisten 
virkain halt i jain palkkaeduista, val tuusto pää t t i 5 ) muutamin pienehköin 
muutoksin kaupunginhall i tuksen t ämän johdosta tekemään ehdotukseen 6 ) : 

korot taa v:n 1934 alusta lukien toisen kaupunginlääkärin viran 15 palkka-
luokkaan; 

perustaa v:n 1934 alusta lukien 8 palkkaluokkaan kuuluvan poliisilää-
kärin viran; 

hyväksyä ehdotuksen toisen kaupunginlääkärin uudeksi johtosäännöksi 
sekä alistaa sen maaherran vahvistet tavaksi ; 

vahvis taa ehdotuksen poliisilaitoksen suojeluosaston sairasosaston johto-
säännöksi 7); 

vahvistaa ehdotuksen poliisilääkärin johtosäännöksi 7) ; sekä 
alistaa valtioneuvoston vahvis te t tavaksi ehdote tut toisen kaupungin-

lääkärin palkkaedut . 
Uusien virkain perustaminen takavarikoimisasemalle ja maidontarkasta-

moon. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 8 ) perustaa takavarikoimisasemalle ja 
maidontarkastamoon syyskuun 21 p:stä lukien vahtimestarin- ja laboratoori-
apulaisenvirat, jo tka kumpikin kuuluisivat 3 palkkaluokkaan. 

Tuberkuloosilääkärinviran hoitaminen. Kaupunginval tuus to määräs i 9 ) 
tuberkuloosihuoltotoimiston alilääkärin E. Qvarnströmin hoi tamaan avoinna 
olevaa tuberkuloosilääkärinvirkaa helmikuun 15 p:stä lukien toistaiseksi. 

Uuden vahtimestarintoimen perustaminen kouluhammasklinikkaan. Kau-
punginval tuusto päät t i 1 0 ) lukien t ammikuun 1 p:stä 1934 perustaa koulu-

Ks. Kunnall. asetuskok. s. 62. — 2) S:n s. 63 ja seur. — 3) Kvsto 30 p. elok. 
3 §. — 4) S:n 1 p. marrask. 8 §. — 5) S:n 22 p. marrask. 3 §. — 6) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 17. — 7) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 118 ja 119. — 8) Kvsto 20 p. syysk. 
19 §. — 9) S:n 1 p. maalisk. 20 §. — 10) S:n 22 p. marrask. 13 §. 
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hammasklinikan pääklinikkaan 2 palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin-
toimen. 

Sairaanhoitajattarenviran perustaminen henkisesti sairaiden huoltotoi-
mistoon. Siihen katsoen, e t tä suuri joukko kaupungin mielisairaaloista poistet-
t u j a mu t t a siitä huol imat ta säännöllisen huollon tarpeessa olevia potilaita 
ei omasta aloitteestaan tul lut kääntyneeksi henkisesti sairaiden huoltotoi-
miston puoleen, joten heidän luonaan oli käytävä, mikä kävi ylivoimaiseksi 
toimiston ainoalle hoitajat tarelle, kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) perustaa 
v:n 1934 alusta lukien henkisesti sairaiden huoltotoimistoon 6 palkkaluok-
kaan kuuluvan toisen sai raanhoi ta ja t tarenviran. 

Kylvettäjättärentoimen perustaminen desinfioimismajalaan. Kaupungin 
desinfioimismajalan työn l isääntymistään l isäännyt tyä alkaen käydä sen 
nykyiselle henkilökunnalle ylivoimaiseksi kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) v:n 
1934 alusta perustaa desinfioimismaj alaan palkkasääntöön merki tsemät tö-
mäin pysyväisten virkain ryhmään kuuluvan kylvet tä jä t tä rento imen. 

Uusien toimien perustaminen kulkutautisairaalaan. Kaupunginval tuus to 
epäsi3) sairaalahallituksen ehdotuksen kahden palveli jat taren- ja yhden pesu-
apulaisentoimen perustamisesta kulkutaut isairaalaan. 

Kivelän sairaalan virkain uudelleenjärjestely. Koska t ämä oli hava i t tu 
tarpeen vaatimaksi , kaupunginval tuusto pää t t i 4) perustaa v:n 1934 alusta 
lukien Kivelän sairaalaan kaksi 5 palkkaluokkaan kuuluvaa mieshoitajan-
virkaa sekä samalla l akkaut taa kaksi 3 palkkaluokan mukais ta a l ihoi ta ja t ta-
renvirkaa. 

Nikkilän sairaalan virkain uudelleenjärjestely. Nikkilän sairaalan perhe-
hoidon yhä laajentuessa kaupunginval tuusto päät t i 5) v:n 1934 alusta 
lukien perustaa maini t tuun sairaalaan kaksi perhehoidon hoi ta ja t ta ren virkaa, 
jo tka kuuluisivat 5 palkkaluokkaan, sekä lisäksi samasta a jankohdasta lukien 
lakkau t taa yhden maini tun sairaalan perhehoidon hoi ta jan viran. 

Köyhäinhoitolautakunnan yömajan vahtimestarintoimen lakkauttaminen. 
Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 6 ) joulukuun 31 p:stä lukien l akkau t taa köyhäin-
hoi tolautakunnan yömajan vahtimestarintoimen, joka oli j ääny t l akkau t t a -
ma t t a yhta ikaa perus te tun 7 )yömajan toiminnan lakkauttamisen8) yhteydessä. 

Uuden kouluhoitajattarenviran perustaminen. Suomenkielisten kansakou-
lujen neljän kouluhoi ta ja t taren työn käydessä oppilasmäärän suuren nousun 
vuoksi heille ylivoimaiseksi kaupunginval tuusto pää t t i 9 ) syyskuun 1 pistä 
1934 lukien perustaa maini t tuihin kouluihin viidennen kouluhoi ta ja t taren-
viran, joka luettiin 7 palkkaluokkaan. 

Raastuvanoikeuden vanhemmaksi oikeusneuvosmieheksi1 0) valittiin nuo-
rempi oikeusneuvosmies, kenraali P. M. Wetzer ja nuoremmaksi oikeusneuvos-
mieheksi u ) v. t . nuorempi oikeusneuvosmies W. L. Gyllenbögel. 

Revisionikonttorin kirjaajanviran täyttäminen. Pxevisionikonttorin k i r jaa-
jan E. Cajanderin i lmoitet tua virkasäännön 5 §:n nojalla lokakuun 25 pinä 
eroavansa virastaan siirtyen eläkkeelle kaupunginvaltuusto, koska kyseisen 
konttorin johtosääntö lähitulevaisuudessa uusittaisiin, päät t i1 2) , ettei maini t -
tua avoimeksi tulevaa kirj aaj anvirkaa toistaiseksi täytet täis i , vaan e t tä revi-
sionikonttorin asiaksi jäisi tuonnempana tehdä ehdotus sen täy t tämises tä . 
V. t . k i r jaa jaksi määrät t i in revisioniapulainen A. Kinnunen. 

Kvsto 11 p. lokak. 14 §. — 2) S:n 11 p. lokak. 15 §. — 3) S:n 3 p. toukok. 12 §.— 
4) S:n 11 p. lokak. 18 §. — 5) S:n 11 p. lokak. 17 §. — 6) S:n 3 p. toukok. 13 §. — 
7) Ks. vin 1928 kert. s. 125.—1B) Ks. vin 1931 kert. s. 77*.—'Kvsto 11 p. lokak. 19 §.— 
10) S:n 12 p. huhtik. 6 §. — n) S:n 20 p. syysk. 13 §. — 12) S:n 1 p. marrask. 12. §. 
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Kunnalliseksi ammattientarkastajaksi kaupunginvaltuusto va l i t s i r ouva 
S. Lindströmin. 

Marian sairaalan lastenosaston ylilääkäriksi va l i t t i in 2 ) lääketieteen- ja 
kirurgiantohtori V. V. Pxantasalo. 

Kaupunginvakaajaksi valittiin 3) insinööri K. M. Oksala. 
Väkijuomaliikkeen tarkastajanviran täyttäminen. Sosialiministeriön annet-

tua kunnanval tuus to jen aset tamain väkijuomaliikkeen t a rkas ta ja in ohjeet 4 ) 
kaupunginval tuusto päätt i5) an taa kaupunginhallitukselle tehtäväks i a ikanaan 
irtisanoa väkijuomaliikkeen kunnallisen t a rkas ta j an viran haltijan6), eversti-
luu tnan t t i W. Sandmanin, sekä julistaa viran haet tavaksi pidät täen kolmen 
kuukauden molemminpuolisen ir t isanomisajan ja ilmoittaen, e t tä ta rkas ta ja l la 
ei ollut oikeutta niihin etuihin, joita kaupungin virkasääntö y.m. säännökset 
ja määräykse t kaupungin viranhaltijoille myönsivät . 

Irt isanomisen t a p a h d u t t u a lokakuun 1 p:stä lukien siihen si t temmin 
val i t t i in 7 ) viideksi vuodeksi filosofianmaisteri M. Aronen. 

Helsingin panttiosakeyhtiön haarakonttorin johtajan vaalin hyväksyminen. 
Ammatt imaisen panttilainausliikkeen harjoi t tamisoikeudesta huht ikuun 19 
p:nä 1898 annetun asetuksen 2 §:n säännöksen mukaisesti oli maaherran mais-
t raa t t ia , poliisikamaria ja kaupunginval tuustoa kuu l tuaan hyväksy t t ävä 
osakeyhtiön perus taman pantt i lainauslaitoksen joh ta ja . K u n Helsingin pant -
t iosakeyhtiön haarakont tor i C:n johta jaks i oli val i t tu kassanhoitaja E. Ny-
ström, mais t raa t t i pyysi Uudenmaan läänin maaherran hyväksymisen saa-
miseksi m.m. kaupunginval tuuston lausuntoa asiasta. Valtuusto i lmoit t i 8) 
tällöin, ettei sillä ollut mi tään muis tu t tamis ta anomukseen myöntymis tä 
vastaan. 

Kaupunginjohtajain valitseminen eduskuntaan. Ki inte is tö johta ja E. von 
Frenckellin i lmoitet tua suostuvansa jälleen ase t tumaan ehdolle kesällä toi-
mitet tavissa eduskuntavaaleissa kaupunginval tuusto pää t t i 9 ) lausua olevan 
suotavaa, e t tä kaupungin johta ja tai apulaiskaupunginjohtaja , joka valittiin 
kansanedustajaksi , pyysi v i rkavapaut ta eduskunta työn ajaksi . 

Kansanedusta jaks i vaalikaudeksi 1933—36 vali tun ki inteis töjohtaja 
von Frenckellin anomukseen saada v i rkavapaut ta lukien lokakuun 1 pistä 
1933 eduskunta työn ajaksi maini t tuna vaal ikautena velvollisuuksin ja oi-
keuksin o t taa osaa ki inteis töjohtajan hoidettavien asiain käsi t telyyn kau-
pung in joh ta jan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaupunginval tuusto 
suostui1 0) sellaisin rajoi tuksin, e t tä ki inteis töjohtaja von Frenckellille myön-
nett i in v i rkavapaus siksi kuin eduskunta seuraavana keväänä pää t t i istunto-
kautensa . 

Köyhäinhoidon toimitusjohtajan valitseminen eduskuntaan. Kaupungin-
val tuusto myönsi1 1) köyhäinhoidon toimitusjohtajal le B. Sarlinille, joka oli 
vali t tu kansanedustajaksi vaalikaudeksi 1933—36, osittaista v i rkavapaut ta 
eduskunta työn ajaksi lukien lokakuun 1 p:stä 1933 siksi kuin eduskunta seu-
raavana keväänä pää t t i i s tuntokautensa oikeuksin ja velvollisuuksin edus-
kunnan koollaoloaikanakin hoitaa köyhäinhoi tolautakunnan käsi tel tävät 
asiat ja sellaiset asiat, jo tka to imi tus johta ja ohjesääntönsä mukaisesti yksin 
ratkaisi, sekä kaikki muutk in asiat, mikäli eduskunta työ ei t ä t ä es tänyt . 

Myönnetyt virkavapaudet. Kunnalliselle ammat t ien tarkas ta ja l le E. Sund-

Kvsto 25 p. tammik. 28 §. — 2) S:n 1 p. maalisk. 18 §. —3) S:n 22 p. maalisk. 
9 §. — 4) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 25. — 5) Kvsto 3 p. toukok. 7 §. — 6) Ks. v:n 
1932 kert. s. 128 ja 130. —7) Kvsto 20 p. syysk. 14 §. —8) S:n 25 p. tammik. 7 §. — 
9) S:n 3 p. toukok. 9 §. — 10) S:n 20 p. syysk. 10 §.— n) S:n 20 p. syysk. 11 §. 
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bäckille myönnet t i in 1 ) hänelle virantoimituksessa sat tuneen t apa tu rman 
vuoksi sairaslomaa täysin palkkaeduin maaliskuun 10 pistä heinäkuun 10 
p:ään asti ja hänen sijaisekseen määrät t i in teknikko K. Lundberg huht ikuun 
1 pistä lukien kyseisen sairasloman loppuun. 

Hermannin alueen aluelääkärille H. Roosille myönnet t i in 2 ) sairaslomaa 
elokuun 24 pin ja lokakuun 31 pin väliseksi ajaksi oikeuksin naut t ia 2/3 pohja-
palkastaan ja ikäkorotuksensa. Viransijaiseksi mainituksi ajaksi määrät t i in 
lääketieteenlisensiaatti W. Grönholm. Myöhemmin terveydenhoi tolautakunta 
esitti aluelääkäri Roosille myönnet täväksi j a tke t tua sairaslomaa vielä mar-
raskuun 1 pin ja vin 1934 helmikuun 2 pin väliseksi ajaksi, sijaisena edelleen 
lääketieteenlisensiaatti Grönholm, oikeuksin nostaa koko a ja l ta 2/3 pohja-
palkastaan ynnä ikäkorotuksensa, mu t t a kaupunginhall i tus puolsi loman 
myöntämis tä virkasäännön mukaisin palkkaeduin eli oikeuksin naut t ia 2/3 
pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa marraskuun 1 ja 24 pin välisenä aikana 
ja sen jälkeen palkat ta . Tällöin val tuusto myönsi 3) loman ja hyväksyi sijai-
sen, m u t t a palaut t i j a tke tun sairasloman a ja l ta myönne t tävää palkkaa kos-
kevan kysymyksen kaupunginhalli tukseen edelleen valmisteltavaksi. Han-
ki t tuaan lisäselvitystä asiassa kaupunginhall i tus virkasäännön 30 §in nojalla 
ra tkais i 4 ) sen. 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset. Uudenmaan läänin maa-
herran pyydet tyä kaupunginval tuus ton lausuntoa sotalaitoksen tarpeisiin 
rauhan aikana annet tavia luontoissuorituksia koskevan lain määräämien 
ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannoksien hinnoituksesta val tuusto majoi tus-
lau takunnan ehdotuksesta ja sen laatimien laskelmain mukaisesti p ä ä t t i 5 ) 
ehdottaa, e t tä miehen päivittäisen perusravintoannoksen hinnaksi v. 1934 
määrättäisi in 5: 63 markkaa eli, kun lisätään käteisvarat , Oi 71 markkaa, 
yhteensä 6i 34 markkaa, mistä aamuteen korvaukseksi li 58 markkaa, lou-
naan 2i 54 markkaa ja päivällisen 2: 22 markkaa, sekä hevosen päivittäisen 
perusrehu- ja kuivikeannoksen hinnaksi 9: 85 markkaa, jota paitsi, sen varal ta 
e t tä muita kuin perusrehuannoksia käytettäisiin, oli laskettu annosten hin-
nat erikseen ratsu- ja kuormahevosia varten. 

Kansalaisoikeudet. 100 tapauksessa kaupunginval tuusto puolsi ja 5 ta-
pauksessa ehdott i evättäviksi anomuksia 6 ) , jo tka koskivat Suomen kansa-
laisoikeuksien myöntämistä; 2 tapauksessa val tuusto ei katsonut asiakseen 
antaa lausuntoa tämänlaatuis is ta anomuksista. Ensinmaini tuis ta t apauk-
sista 23 koski Ruotsin, 19 Saksan, 23 ent. Venäjän, 6 Latvian, 8 Viron, 
4 Norjan, 4 Sveitsin, 3 Persian, 2 Itävallan, 2 Neuvosto-Venäjän, 1 Alanko-
maiden, 1 Italian, 1 Kreikan, 1 Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain, 1 Puolan 
ja 1 Tanskan kansalaisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Maistraatin pyyde t tyä kaupunginval-
tuus ton lausuntoa 49 väki juomain anniskeluoikeuksia koskevasta anomuk-
sesta 7) val tuusto pää t t i 11 tapauksessa puoltaa jo myönnet ty jen anniskelu-
oikeuksien pysyt tämis tä ennallaan, 3 tapauksessa l isät tyjen oikeuksien ja 
33 tapauksessa uusien oikeuksien myöntämistä , joista kuitenkin yh tä vain 

Kvsto 12 p. huhtik. 19 §. — 2) S:n 20 p. syysk. 18 §. — 3) S:n 22 p. marrask. 
14 §.—4) S:n 13 p. jouluk. 14 §; ks. myös tämän kert. s. 219.—5) Kvsto 13 p. jouluk. 
6 §. — 6) S:n 25 p. tammik. 4 §, 8 p. helmik. 1 §, 1 p. maalisk. 1 §, 22 p. maalisk. 2 §, 
12 p. huhtik. 1 §, 3 p. toukok. 1 §, 23 p. toukok. 1 §, 7 p. kesäk. 3 §, 21 p. kesäk. 1 §, 
30 p. elok. 6 §, 20 p. syysk. 1 §, 11 p. lokak. 2 §, 1 p. marrask. 2 §, 22 p. marrask. 
2 § ja 13 p. jouluk. 5 §. — 7) S:n 25 p. tammik. 16 §, 1 p. maalisk. 9 §, 22 p. maalisk. 
10 §, 12 p. huhtik. 9 §, 3 p. toukok. 3 §, 7 p. kesäk. 19 §, 30 p. elok. 24 §, 1 p. marrask. 
21 § ja 13 p. jouluk. 35 §. 
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osaksi vuotta, mutta 2 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myön-
tämistä koskevat anomukset evättäviksi. 

Elinkeino-oikeudet. 4 tapauksessa kaupunginval tuusto antoi puol tavan 
ja 2 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksis ta 1 ) , jo tka 
koskivat oikeutta elinkeinon har joi t tamiseen kaupungissa. 

Valtuusto pää t t i 2 ) i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään muis tu t tamis ta 
2 anomuksen suhteen, jo tka koskivat lupaa räjähdysaineiden kaupan har-
joit tamiseen ja varastoimiseen, sekä 1 räjähdysaineiden väl i tysmyynti-
oikeutta koskevaan anomukseen suostumista vastaan. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhall i tusta kuul tuaan val tuusto pää t t i 
myöntyä 86 talousspriin myynt i lupahakemukseen 3), jolloin 18 luvista myön-
netti in olemaan voimassa kesäkuun 1 p:ään 1934, 13 heinäkuun 1 p:ään 1934 
j a 55 kesäkuun 1 p:ään 1935. 

Valtuusto i lmoitt i4) , ettei sillä ollut mi tään muis tu t tamis ta 5 huuto-
kauppaliikkeen har jo i t tamis ta koskevaan anomukseen myöntymis tä vastaan. 

Työnvälityksen harjoittamislupa. Maistraatille annettavissa lausunnoissa 
kaupunginval tuusto pää t t i i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään muis tu t tamis ta 
s i tä vastaan, e t tä Suomen opet ta jayhdis tys 5) perusti Helsinkiin Kansakou-
l u n o p e t t a j a t paikanväli tystoimisto nimisen työnväli tystoimiston opet ta ja-
voimien hankkimiseksi kansakouluille ja kansakoulunopet ta janpaikkain toi-
mit tamis ta var ten omille jäsenilleen kantaen asiakkail taan posti- y. m. kulu-
jen korvaamiseksi 10 markkaa kerralta, eikä myöskään Suomen apteekkari-
yhdistys r.y. nimisen yhdis tyksen 6 ) anomusta vastaan, joka koski työn-
välityksen har joi t tamisoikeut ta työvoiman toimittamiseksi apteekkeihin, joi-
den omista ja t olivat yhdistyksen jäseniä, sekä työn hankkimiseksi apteekki-
alan työntekijöille, kantaen jäseniltään kultakin väli tykseltä posti-, ilmoitus-
y. m. kulujen peittämiseksi 100 markan palkkion. 

Sitä vastoin val tuusto ei ka t sonu t 7 ) voivansa puoltaa Finska hotell, 
r es tauran t och kafebet jänings förening r.f. nimisen yhdistyksen anomusta 
vas taan saada kolmen vuoden aikana maksut tomast i Helsingissä väl i t tää 
t yö t ä omille jäsenilleen, koska yhdistys aikoi samassa huoneistossa, jossa 
työnväl i tys tapahtuisi , har jo i t taa kahvila- ja ravintolaliikettä, mikä seikka 
oli työnvälityslain 14 §:n kanssa ristiriitainen. 

Kaupunginvaltuutettujen vaalin ajan määrääminen. Kaupunginval tuus to 
pää t t i 8 ) , e t tä kaupunginval tuute t tu jen vaali vuosiksi 1934—36 toimitet tai-
siin paitsi joulukuun 4 p:nä myöskin maini tun kuukauden 5 p:nä. 

Tilintarkastajain vaali. Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian 
turvakodin v:n 1933 tilien tarkasta j iks i kaupunginval tuusto val i ts i 9 ) kam-
reeri S. Ehrs tedt in ja k i r ja l ta ja K. F . Hellgrenin sekä heidän varamiehikseen 
v tn Anderssonin ja pankinvirkail i ja B. Armfelt in. 

Vuositilintarkastajain vaali. Kaupungin v:n 1933 hallinnon ja tilien 
tarkas ta j iks i kaupunginval tuusto val i ts i 1 0 ) v t t Sallilan ja Vilppulan, filoso-
fianmaisteri A. Edbergin, pankin joh ta ja W. Ewersin, kamreeri V. Houg-
bergin, professori I. W. Kaitilan, ta loudenhoi ta ja A. Lassilan, to imi t t a ja 
E. Lähteen, kassanhoitaja M. Sinisalon, konttoripääll ikkö F . Smedbergin, 

Kvsto 8 p. helmik. 2 §, 12 p. huhtik. 2 § ja 11 p. lokak. 3 §. —2) S:n 21 p. kesäk. 
3 § ja 30 p. elok. 7 ja 8 §. — 3) S:n 25 p. tammik. 5 §, 8 p. helmik. 3 §, 1 p. maalisk. 
26 §, 3 p. toukok. 21 §, 23 p. toukok. 19 §, 7 p. kesäk. 20 §, 21 p. kesäk. 29 §, 30 p. 
elok. 25 §, 20 p. syysk. 25 §, 11 p. lokak. 22 §, 22 p. marrask. 28 § ja 13 p. jouluk. 
36 §. — 4) S:n 11 p. tammik. 2 §, 25 p. tammik. 6 §, 1 p. maalisk. 2 §, 3 p. toukok. 2 § 
ja 23 p. toukok. 2 §. — 6) S:n 25 p. tammik. 8 §. — 6) S:n 13 p. jouluk. 8 §. — 7) S:n 11 p. 
lokak. 4 §.—8) S:n 20 p. syysk. 2 §.—9) S:n 23 p. toukok. 17 §.—10) S:n 11 p. tammik. 1 §. 
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valantehneen t i l in tarkas ta jan J . Somerin ja filosofiantohtori R . Tuhdin sekä 
t i l in tarkastaja in varamiehiksi v tn Kukkosen, k i r janpi tä jä V. Arosen, pankin-
prokuristi B. Halleenin, pank in joh ta ja H . Hultinin, ylioppilas K . Hut tusen , 
kauppakoulunjoh ta ja S. J . Liedon, lehtori E. Malmbergin, pankinkamreeri 
A. E. Monnbergin, pankinvirkail i ja V. Roslanderin, to imi t t a ja E. Saxellin, 
vara tuomari S. Selinin ja val t iot ieteidenkandidaat t i H. Schybergsonin. 

Laatimaan ehdotusta vuosititintarkastajain johtosäännöksi asetetun1) komi-
tean jäseniksi kaupunginval tuusto val i ts i 2 ) kaupunginreviisori J . Toiviaisen 
lisäksi v t t Nyberghin, Salovaaran, Töt termanin ja Vilppulan sekä talouden-
hoi ta ja A. Lassilan. 

Keskussairaalakomitea, joka oli i lmoit tanut työnsä loppuun suoritetuksi, 
vapaute t t i in 3) t eh täväs tään . 

Hallitusten ja lautakuntain täydentäminen. Verotusvalmistelukunnan jäse-
neksi val i t t i in 4 ) edesmenneen joh ta ja J . E. Ja lavan tilalle v t Aalto. 

Kiinteis tölautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin 5), v tn Linkomiehen 
anomuksestaan saatua vapautuksen sen jäsenyydestä tu l tuaan t ammikuun 
11 p:nä valituksi kaupunginhall i tuksen vuosijäseneksi, arkkitehti O. Kallio. 

Vt Päivänsalo-vainajan tilalle t u l i 6 ) köyhäinhoi tolautakuntaan vara-
jäsen ope t ta ja ta r I. Grönberg. 

Kaupunginmuseon johtokunnan jäseneksi valittiin 7) edesmenneen filo-
sofiantohtori J . Ailion tilalle professori V. Voionmaa ja yl iarkkitehti S. M. 
Scherfbeckin kuoltua filosofiantohtori T. Stjernschantz. 

Erinäisiä vaaleja koskeva valitus. Taksoi tus lautakunnan jäsen, kamreeri 
R . Est lander oli t ehny t lääninhallitukselle vali tuksen siitä, e t tä kaupungin-
val tuus to joulukuun 7 p:nä 1932 toimit t i ammatt iopetuslai tosten johtokun-
nan puheenjohta jan ja jäsenten vaalin, jonka voimassa olevain säännösten 
mukaisesti tuli t apah tua kahdeksi vuodeksi kerrallaan, vaikka se juuri edelli-
sen vuoden joulukuun 16 p:nä oli val innut kyseisen joh tokunnan puheen-
joh ta jan ja jäsenet, sekä siitä, e t tä val tuusto samoin ensinmainitussa kokouk-
sessaan oli laiminlyönyt teuras tamolautakunnan puheenjohta jan ja jäsenten 
vaalin toimittamisen, minkä säännösten mukaisesti tuli t apah tua joulukuussa 
ja vuodeksi kerrallaan kuten muutamia poikkeuksia lukuuno t t ama t t a kun-
nallisten lau takunta in ja halli tusten jäsenten vaalin suhteen meneteltiin, 
vaatien tällöin edellisen val tuuston päätöksen kumot tavaks i ja teuras tamo-
lau takunnan puheenjohta jan ja jäsenten vaalin het immiten toimite t tavaksi . 
Tämän johdosta val tuusto p ä ä t t i 8 ) an taa seuraavansisältöisen selityksen: 

Koska heinäkuun 31 p:nä 1930 annet tu laki kaupunkien kunnallislain 
muut tamises ta katkaisi m. m. kaikkien kunnallisten lau takunta in ja hallitus-
ten puheenjohta ja in ja jäsenten toimikauden, val tuusto valitsi joulukuun 
17 p:nä 1930 m. m. kyseisen johtokunnan jäsenet sekä sen puheenjohta jaks i 
kunnallisneuvos V. von Wrightin, joiden toimikauden siis katsott i in käsi t tä-
vän vuodet 1931 ja 1932. Puheen joh ta jan kuitenkin v:n 1931 lopussa pyy-
täessä vapau tus ta t eh täväs tään val tuusto maini tun vuoden joulukuun 16 p:nä 
valitessaan jäsenet kunnallisiin lautakunt i in ja hallituksiin toimit t i myöskin 
kyseisen johtokunnan puheen joh ta janvaa l in , valiten toimeen rehtori M. Ser-
geliuksen. Epähuomiosta val tuusto tällöin samalla toimit t i jäsentenkin vaa-
lin, joka oli ka t so t tava voimassa olevain säännösten vastaiseksi, sen kuiten-
kaan va iku t t ama t t a asiaan, koska valituiksi tällöin tu l ivat samat henkilöt 

Ks. v:n 1932 kert. s. 41. — 2) Kvsto 23 p. toukok. 13 §. — 3) S:n 13 p. jouluk. 
24 §. — 4) S:n 30 p. elok. 13 §. — 5) S:n 25 p. tammik. 11 §. — 6) S:n 30 p. elok. 2 §.— 
7) S:n 12 p. huhtik. 21 § ja 20 p. svysk. 20 §. — 8) S:n 8 p. helmik. 8 §. 
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kuin v. 1930. Joulukuussa 1932 oli valtuuston taas toimitettava uusi vaali 
vuosiksi 1933 ja 1934 kuten oli tapahtunutkin. Koska siis esillä oleva 
valitus koski vaalia, jota ei voine katsoa säännösten vastaiseksi, valtuusto 
selityksessään esitti, että valitus aiheettomana hylättäisiin. 

Mitä tulee teuras tamolautäkunnan puheenjohta jan ja jäsenten vaalia 
koskevaan valituksen osaan, niin val tuusto v:n 1932 lokakuun 12 p:nä valitsi 
t ämän lau takunnan puheenjohta jan ja jäsenet siinä mielessä, e t tä l au takunta 
heti voisi ryh tyä erinäisiin valmisteleviin toimenpiteisiin sekä toimimaan 
l au takun tana v:n 1933 alusta, minkä vuoksi uuden vaalin toimit taminen 
saman vuoden joulukuussa olisi ollut tu rhaa . Tämän vuoksi val tuusto seli-
tyksessään esitti, e t tä valitus tä l täkin osaltaan aiheet tomana hylättäisiin. 

Antaessaan maaliskuun 9 p:nä päätöksen asiasta Uudenmaan läänin 
maaherra katsoi 1 ) oikeaksi hylätä valituksen edellisen osan, m u t t a sen jäl-
kimmäisen osan suhteen hän päät t i , et tä, koskei ollut esitetty selvitystä 
l au takun taan val i t tu jen henkilöiden toimikaudesta, mikä niinmuodoin oli 
ka tso t tava päät tyneeksi v:n 1932 lopussa, val tuusto oli v i ipymät tä velvoi-
t e t t ava ryh tymään toimenpiteisiin kyseisen lau takunnan puheenjohta jan ja 
jäsenten valitsemiseksi kertomusvuodeksi. 

Tyytyen maaherran edellä maini t tuun päätökseen val tuusto val i ts i x ) 
kertomusvuodeksi teuras tamolautakunnan puheenjohta jaksi v tn Hohenthalin 
ja jäseniksi v tn Salovaaran, kaupungineläinlääkäri W. Ehrströmin, varatuo-
mari A. ^Vikströmin ja osastopäällikkö F . Moisalan. 

Kaupunginhallituksen jäseniksi v:ksi 1933 val i t t i in 2) v t t Estlander, 
Halme, Janatuinen, Linkomies, Norrmen, Rydman, Salovaara, Suolahti ja 
Udd sekä v tn Halmeen kuoltua 3) t ämän tilalle vt Helo. 

Hallitusten ja lautakuntain jäsenten vaali. Kaupungin hallitusten ja 
lau takunta in puheenjohtaj iksi , varapuheenjohtaj iksi , jäseniksi ja varajäse-
niksi val i t t i in 4 ) seuraavaksi toimikaudeksi alla maini tu t henkilöt: 

kaupunginval tuuston vaal i lautakuntaan: jäseniksi pankin joh ta ja K. Kivi-
alho, to imi t ta ja A.. E. Leino ja vara tuomari K.-E. Östenson sekä varajäse-
niksi filosofianmaisteri V. Helanen, filosofiantohtori J . Helo ja insinööri 
E . Lucander; 

sa tamalau takuntaan : puheenjohta jaks i kauppaneuvos I. Lindfors ja jäse-
niksi sa tamatyönteki jä U. Ilmanen, to imi t ta ja V. Koivula, merenkulkuneu-
vos A. V. Lindberg, vuorineuvos K. A. Paloheimo, filosofiantohtori H . Ram-
say ja merikapteeni A. Wihuri; 

työnväli tystoimiston johtokuntaan: puheenjohta jaks i vara tuomari E. Tu-
lenheimo ja varapuheenjohta jaks i to imi t t a j a E. H u t t u n e n sekä jäseniksi 
joh ta j a W. Korhonen ja insinööri P . Kyrenius työnan ta ja in edustaj ina ja 
jär jestösihteeri L. Mikkonen ja eristäjä K. R. Saarnijärvi työnteki jä in edus-
ta j ina , ja varajäseniksi kamreeri O. Tiderman työnanta ja in ja toimitsi ja T. 
Bryggari työnteki jä in edusta jana; 

kaupungin ir taimen omaisuuden inventtaaj iksi : kamreeri V. Apajalaht i , 
maalarimestari H. A. Bergström, ylikonemestari R. Forsbom, konttoripääl-
likkö K. E. Grönlund, rouva E. Hämäläinen, k i r ja l ta ja A. Karvosenoja, 
opet ta ja J . A.Tarpila, k i r jeenkanta ja B. Wäisänen ja työnteki jä J . Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi: tullipäällysmies 
A. Forsström, maalari K. Ollila, insinööri J . I. Packalen, rakennusmestar i 
H. G. D. Welroos ja viilaaja F . A. Åkerman; 

Kvsto 22 p. maalisk. 4 §. — 2) S:n 11 p. tammik. 1 §. — 3) S:n 22 p. maalisk. 
1 § ja 12 p. huhtik. 5 §. — 4) S:n 13 p. jouluk. 1 ja 2 §. 
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kaupunginkassan tarkastusmiehiksi: kamreeri V. Hougberg ja kont to-
risti E . Jokinen sekä varalle asiamies V. Ahde ja kamreeri S. Ehrs tedt ; 

verotusvalmistelukuntaan: jäseniksi oikeusneuvosmies K. Furuhje lm ja 
filosofiantohtori J . Helo; 

taksoi tus lautakuntaan: jäseniksi to imi t ta ja J . Ahokas, postisäästöpankin 
to imi tus johta ja E. von Bonsdorff, kamreeri R . Estlander, vara tuomari B. von 
Fieandt , maalarimestari A. Haanoja , everst i luutnant t i H j . Honkanen, talou-
denhoitaja R. Hällfors, faktor i A. Josefsson, metal l i työntekijä H. P. Kalervo, 
kir jelaj i t tel i ja K. A. Lampenius, toimits i ja L. Lehto, ku to ja O. Leinonen, 
vara tuomar i A. Linturi , sähkötyönteki jä T. Mutikainen, kauppaneuvos 
A. F. Nyman, to imi t ta ja E. A. Pulli, l au ta ta rhan työntek i jä V. Puska, kont-
toripäällikkö G. Pätynen, asiamies Y. Ruohonen, vara tuomari U. Rusk ja 
ope t ta ja J . A. Tarpila; 

tu tk i j a lau takuntaan : jäseniksi au tonkul je t t a ja K. Altti, protokollasih-
teeri G. W. Boijer, joh ta ja K. M. Lassila, joh ta ja R. Lauren, hydrograafi 
T. Olin, faktori E. Pihl, er istäjä K. R. Saarnijärvi ja pank in joh ta ja Y. Sipi; 

julkisivupiirustusten tarkas tus toimikuntaan: jäseniksi professori O. Tar-
janne ja työnväl i tysneuvoja T. Uski; 

holhouslautakuntaan: jäseniksi hallintoneuvos A. Rikberg; 
oikeusaputoimiston johtokuntaan: jäseniksi lakitieteenylioppilas A. E. 

Heiskanen, vara tuomari O. Y. Johansson, oikeusneuvosmies G. Leopold, 
vara tuomar i S. T. Mannermaa ja vara tuomar i E. Tulenheimo; 

urhei lulautakuntaan: jäseniksi kauppat ie te idenkandidaat t i O. Fellman, 
lehtori Y. Laherma, lääketieteenlisensiaatti U. Töt terman, kamreeri T. H . 
Vilppula ja kapteeni K. H. Öhman; 

ammatt ioppi las lautakuntaan: puheenjohta jaks i insinööri E. Söderman, 
varapuheenjohta jaks i k i r ja l ta ja A. J . Hellström, jäseniksi maalarimestari 
A. Haano ja ja kultaseppä O. Lindroos työnan ta ja in edusta j ina sekä varas-
tonhoi ta ja J . V. Laine ja t yön joh ta j a F . E. Merikoski työnteki jä in edusta j ina 
ja varalle insinööri F . Kreander ja k i r japa inonjohta ja J . K. Paasio työn-
anta ja in sekä rouva L. Ahmala ja räätäl i R. Virta työnteki jä in edustaj ina; 

palotoimikuntaan: jäseniksi muurar i H . Ahmala, metal l i työnteki jä 
H j . Blomqvist, insinööri E. Lucander, filosofiantohtori B. Nybergh ja vara-
tuomar i L. Pesonen; 

majo i tus lautakuntaan: jäseniksi muurar i K. Kallio, everst i luutnant t i 
I. Lydman ja kansanpuistojen isännöitsijä K. Soinio sekä varajäseniksi 
filosofianmaisteri H . Allenius, varastomies N. Lehto ja eversti P . Talvela, 
minkä ohessa puheenjohta jaks i valitt i in everst i luutnant t i Lydman ja vara-
puheenjohta jaks i kansanpuistojen isännöitsijä Soinio; 

terveydenhoi tolautakuntaan: jäseniksi professori O. von Hellens, toi-
mi t t a j a A. E. Leino, lääketieteenlisensiaatti A. Nikula, konttoriapulainen 
M. Salmela, lääketieteenlisensiaatti S. Savonen ja koululääkäri H . Sundelius, 
sekä varajäseniksi ylilääkäri E. Anttinen, oikeusneuvosmies K. Furuhje lm, 
arkki teht i S. Lagerborg-Stenius, lääket ieteenkandidaat t i M. Ryömä, toimit-
t a j a C.-J. Sundström ja filosofianmaisteri E. Waronen; 

teuras tamolautakuntaan: puheenjohta jaks i kauppaneuvos S. A. Hohen-
thal ja jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrs t röm, to imi t ta ja A. E. 
Leino, osastopäällikkö F . Moisala ja vara tuomari A. Wikström; 

kaupungin sairaalain hallitukseen: jäseniksi rakennusmestar i P . Asti-
kainen, professori S. A. Brofeldt, ensimmäinen kaupunginlääkäri F . Hisin-
ger, lääketieteenlisensiaatti T. V. Jääskeläinen, dosentti F . Langenskiöld, 
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filosofiantohtori B. Nybergh, toimittaja A. Pohjanmaa ja lääketieteentohtori 
E. Suolahti, minkä ohessa valittiin puheenjohta jaks i dosentti Langenskiöld 
ja varapuheenjohta jaks i lääketieteentohtori Suolahti; 

köyhäinhoi tolautakuntaan: jäseniksi filosofianmaisteri H. Allenius, yli-
joh ta ja A. Arvelo, eversti O. Ehrs t röm, isännöitsijä C. F . Fagerholm, filo-
sofiantohtori J . af Forselles, lehtori N. Furus tam, kouluhoi ta ja tar L. Hagan, 
ope t ta ja ta r M. Hannula, rouva E . Hut tunen , insinööri F . Kreander, malli-
veistäjä T. J . Kuukkanen, varastomies S. Laine, kivi työnteki jä O. Nuutinen, 
ope t ta ja ta r O. Oinola, asiamies R. Paasio, rouva S. Savenius, osastosihteeri 
A. Venäläinen ja pianoteknikko J . Virtanen sekä varajäseniksi koululääkäri 
E. Alho, pastori T. af Björkstén, tullipäällysmies A. Forsström, ope t ta ja ta r 
E. LIeikel, konttorist i E. Jokinen, filosofianmaisteri A. Kallioniemi, varasto-
mies N. Lehto, to imi t ta ja A. E. Leino, konemestari G. A. Lemström, työn-
teki jä A. Mäki, vaa t tu r i E. Paasio, koululääkäri A. Ruotsalainen, rouva 
E. Stolt, pastori J . Valtasaari, lääketieteenlisensiaatti A. Vartiovaara, alue-
lääkäri L. Wet ters t rand, ta loudenhoi ta ja C. Vilén ja työnteki jä J . H. Vää-
täinen, minkä ohessa valittiin puheenjohta jaks i insinööri Kreander ja vara-
puheenjohta jaks i pianoteknikko Virtanen; 

lastensuojelulautakuntaan: jäseniksi rouva M. Hut tunen , pää to imi t ta ja 
E. Kilpi, konttorist i T. Leivo, oikeusneuvosmies T. Nilsson, professori M. Ruu th , 
k i r j anp i tä jä B. Tabelle ja professori A. Ylppö, minkä ohessa puheenjohta jaks i 
valittiin professori R u u t h ja varapuheenjohta jaks i pää to imi t ta ja Kilpi; 

las tensuojelulautakunnan muodostamaan kansakoulujohtokuntaan: 
rouva M. Hut tunen , pää to imi t ta ja E. Kilpi, oikeusneuvosmies T. Nilsson, 
professori M. Ruu th , k i r janpi tä jä B. Tabelle ja professori A. Ylppö; 

suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan: jäseniksi filosofiankandi-
daa t t i S.-K. Kilpi, fi losofiantohtori K. Kivialho, filosofianmaisteri E. Lehto, 
to imi t t a ja P. Lönngren, filosofiantohtori E . Railo ja filosofianmaisteri P . Railo; 

ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan: jäseniksi liittosihteeri 
G. Andersson, yl iopet ta ja E. Meinander, lehtori A. Mickwitz, rouva E. Sund-
bäck, libristi F . Sundqvist ja to imi t ta ja A. Ahlström; 

kot i ta louslautakuntaan: puheenjohta jaks i t a rkas ta ja M. Sillanpää ja jäse-
niksi rouvat H. Bränder ja H. Gebhard, arkki teht i S. Lagerborg-Stenius ja 
kot i ta lousopet ta ja tar A. Lindström; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan: jäseniksi esittelijäneuvos 
E. Böök, kauppamatkus ta j a P. Kivi, filosofianmaisteri R. Liukkonen, filoso-
fianmaisteri P . Railo, to imi t ta ja C.-J. Sundström ja filosofianmaisteri H. J . 
Viher juuri sekä varajäseniksi lehtori B. Malmio ja kivi työnteki jä O. Nuutinen; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan: jäseniksi tul l ivart i ja 
B. Engman, käher tä jä M. Fager, to imi t ta ja K.-A. Fagerholm, filosofiantoh-
tori J . af Forselles, lehtori A. Mickwitz ja rehtori C. Sanmark sekä varajäse-
niksi liittosihteeri G. Andersson ja lehtori J . Forsman; 

lastentarhain johtokuntaan: jäseniksi rouva T. Hanemann, lääketieteen-
lisensiaatti N. Jännes, rouva T. Oksanen, ope t ta ja ta r L. Salovaara, lasten-
t a rhanope t t a j a t a r S. Siirala, rouva H. Valta ja kirkkoherra E. Wirén, minkä 
ohessa puheenjohta jaks i valittiin kirkkoherra Wirén ja varapuheenjohta jaks i 
lääketieteenlisensiaatti Jännes; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokun-
taan: jäseniksi kamreeri V. Hougberg ja libristi F . Sundqvist; 

kaupunginkir jas ton johtokuntaan: jäseniksi y l ik i r jas tonhoi ta ja A. H. 
Bergholm, rouva E. Peräläinen, filosofiantohtori H. Pipping, fi losofiantohtori 
H . Renqvist ja to imi t ta ja C.-J. Sundström; 
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kaupunginmuseon johtokuntaan: jäseniksi professori A. Hämäläinen, 
filosofiantohtori T. St jernschantz ja professori V. Voionmaa; 

musi ikki lautakuntaan: jäseniksi rouva E. von Frenckell, k i r ja l ta ja S. K . 
Leino, filosofiantohtori H . Ramsay, lääketieteentohtori E. Suolahti ja asian-
a j a j a T. Sventorzetski; 

kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen: jäseniksi kauppaneuvos 
R. Gesellius, toimitsi ja L. Mikkonen, sähköteknikko V. V. Salovaara, insi-
nööri E. Schröder ja professori B. Wuolle, minkä ohessa puheenjohta jaks i 
valittiin professori Wuolle ja varapuheenjohta jaks i sähköteknikko Salovaara; 

yleisten töiden lau takuntaan : puheenjohta jaks i joh ta ja G. K. Bergman 
ja jäseniksi pank in joh ta ja T. Grotenfelt, vuorineuvos C. G. Herlitz, toimit-
t a j a E. Hut tunen , sähkö työnteki jä O. Oksanen, professori O. Tar janne ja 
insinööri T. R. Vähäkallio; 

puhtaanapi to lau takuntaan: puheenjohta jaks i filosofianmaisteri G. Es t -
lander ja jäseniksi to imi t ta ja A. Aalto, apteekkari P . F . Elmgren, työn-
teki jä K . Kaukonen, teknikko A. G. Nyman, y l i johta ja Y. Sadeniemi ja 
pankin joh ta ja V. Sipi; sekä 

ki inteistölautakuntaan: puheenjohta jaks i joh ta ja Y. Harvia ja jäseniksi 
ve tur inkul je t ta ja F . B. Gröndahl, filosofiantohtori K . Huhta la , joh ta ja C. Neo-
vius, järjestösihteeri E. Sallila, j oh ta j a T. Salmio, insinööri E. von Schantz, 
työnväl i tysneuvoja T. Uski ja arkkitehti V. Vähäkallio. 

Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaalilautakuntain 
jäsenten vaali. Kaupunginval tuus to valitsi kunnalliseen keskusvaalilauta-
kun taan puheenjohta jan , neljä jäsentä ja neljä varajäsentä , kaupungin kun-
nallisvaalien 52 vaal i lautakuntaan puheenjohta jan , kaksi jäsentä ja kolme 
vara jäsentä kuhunkin ja varapuheenjohta jan sekä keskusvaal i lautakunnan 
e t tä kunkin vaal i lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. Myöhem-
min val tuusto p ä ä t t i 2 ) suostua erinäisten estyneiden val i t tu jen vapautus-
anomuksiin sekä toimit t i täydennysvaal i t heidän paikkainsa täyt tämiseksi . 

Jäsenten valitseminen Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakuntaan. 
Kaupunginval tuus to val i ts i 3) Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslauta-
kunnan jäseniksi v tn Helon ja yliopistonaktuaari A. Sallmenin sekä vara-
jäseneksi vara tuomar i J . Malmströmin. 

Jäsenten valitseminen Helsingin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan. Uuden-
maan läänin maaherran määrä t tyä Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusvero-
lau takunnan jäsenmäärän kahdeksaksi kaupunginval tuusto vali tsi4) omasta 
puolestaan maini tun lau takunnan varsinaisiksi jäseniksi vara tuomar i B. von 
Fieandtin, everst i luutnant t i H j . Llonkasen, k i r ja l ta ja A. Karvosenojan ja 
varastomies N. Lehdon sekä sen varajäseniksi asiamies V. Ahteen, kont-
toripäällikkö G. Pätysen, asessori E. Stigzeliuksen ja asiamies M. Tammi-
lehdon. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten hallituksiin. Taideteollisuus-
keskuskoulun johtokunnan jäseniksi va l i t t i in 5 ) arkkiteht i V. Jung ja toi-
mi t t a j a Y. Räisänen sekä varajäseniksi rouva E. Ryömä ja y l i johta ja Y. Sade-
niemi. 

Helsingin teollisuuskoulun johtokunnan jäseniksi vali t t i in5) rakennus-
mestari P . Astikainen, insinööri H . J . Malmi, maalari J . Nikula ja rakennus-
mestari H . G. D. Welroos. 

Kvsto 7 p. kesäk. 4 §. — 2) S:n 22 p. marrask. 8 §. —3) S:n 12 p. huhtik. 4 §. — 
4) S:n 13 p. jouluk. 4 §. —5) S:n 13 p. jouluk. 1 §. 
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Kauppakorkeakoulun hallituksen jäseneksi v a l i t t i i n p ä ä j o h t a j a 
J . Castren. 

Suomen liikemiesten kauppaopiston hallituksen jäseneksi valittiin l) 
vuorineuvos K. A. Paloheimo. 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun hallintoneuvoston jäseneksi val i t t i in 1) 
j oh ta j a Y. Harvia ja varalle sosiali- ja opetusasiain joh ta ja J . W. Keto. 

Sailors Homen hallituksen jäseneksi kaupunginval tuusto vali tsi1) kam-
reeri Y. Hougbergin ja varajäseneksi filosofianmaisteri H. Alleniuksen, sekä 
Sailors Homen t i l intarkastajaksi pankkiiri O. Lucanderin ja hänen varamie-
hekseen pankinkamreeri A. E. Monnbergin. 

Stadion-säätiön hallituksen jäseniksi kaupunginval tuusto vali tsix) auton-
ku l je t t a ja G. Anderssonin, liittosihteeri G. Anderssonin, pank in joh ta ja 
T. Aron, yli junaili ja A. E. Björkmanin, pormestari A. Castrenin, päätoi-
mi t t a ja E. Erkon, ki inteistöjohtaja E. von Frenckellin, lakitieteenylioppilas 
A. Heiskasen, raha to imenjoh ta ja V. Hupiin, ta loudenhoi ta ja J . Klamin, 
varatuomari S. T. Mannermaan, teknillisen joh ta j an E. Moringin, kansan-
puistojen isännöitsijän K. Soinion, to imi t t a ja Y. Toi värin ja lääketieteen-
lisensiaatti U. Töt termanin . 

Jäseneksi Helsingin suomalaisen tyttölyseon vanhempainneuvostoon valit-
tiin 2) elokuun 31 p:nä päät tyväksi toimikaudeksi edesmenneen rouva J . Ke-
don tilalle rouva L. Lehtonen. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostojen vaali. Uudenmaan läänin maa-
herran kehoituksesta kaupunginval tuusto valitsi 3) Helsingin 23 suomalai-
selle ja 13 ruotsalaiselle oppikoululle sekä Helsingin venäläiselle lyseolle, 
Pyhän Marian koululle, Saksalaiselle koululle ja Judiska samskolan i Hel-
singfors nimiselle oppilaitokselle 5-jäsenisen vanhempainneuvoston kullekin 
kolmeksi lukuvuodeksi, koska nykyisten vanhempainneuvostojen toimikausi 
oli p ä ä t t y n y t syyskuun 1 p:nä. 

Kaupunginvaltuuston edustajat. Kaupunginval tuusto val i ts i 4) 3-vuotis-
kaudeksi 1934—36 kaupungin edustajaksi Mjölbollstadin parantolan hallin-
toon ensimmäisen kaupunginlääkärin F. Hisingerin ja varalle lääketieteen-
lisensiaatti U. Töt termanin. Samalla val tuusto päätt i , e t tä tä ten vali tun 
edus ta jan ja varaedus ta jan tuli edellä maini tun 3-vuotiskauden loppuun 
saakka, parantolan uusien sääntöjen tu l tua vahvistetuiksi, toimia niiden 
edel lyt tämänä l i i t toval tuute t tuna ja hänen varamiehenään. 

Kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) , e t tä Helsingin kaupunki yhtyisi uusien 
perussääntöjen mukaiseen Kellokosken piirimielisairaalaan osallistuvien kun-
tain liittoon, sekä valitsi kaupungin edustaj iksi syyskuun 10 p:nä pidettä-
vään, maalaiskuntain kunnallislain muut tamises ta annetun lain 42 §:ssäG) 
säädetyn kuntain liiton perustamista ja sen perussäännön 7) hyväksymistä ja 
vahvis tamista käsit televään edusta ja in kokoukseen v t t Rydmanin ja Jana -
tuisen sekä heidän varamiehikseen v t t Linkomiehen ja Salovaaran val tuut -
taen heidät edustamaan kaupunkia myöskin siinä kokouksessa, joka käsitte-
lisi kokouskutsussa maini tut m u u t asiat, nimittäin joh tokunnan esitykset 
rakennustoimikunnan ottamien lyhytaikaisten lainain vakaut tamises ta 
pitempiaikaisiksi sekä lisämaan hankkimisesta sairaalalle ja uusien sairas-
sijain jär jestämisestä ja myymisestä uusille jäsenkunnille. 

r) Kvsto 13 p. jouluk. 1 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 9 §. — 3) S:n 20 p. syysk. 
15 §. — 4) S:n 13 p. jouluk. 3 §. — 5) S:n 30 p. elok. 17 §.— 8) Ks. v:n 1932 Kunnall. 
asetuskok. s. 103. — 7) Kvston pain. asiakirj. n:o 11. 

Kunnall. keri. 193o. 
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Kesäkuun 17 p:nä pidettävään Kellokosken piirimielisairaalan vuosi-
kokoukseen valittiin!) Helsingin kaupungin jäsenkuntaa edustamaan sosiali-
ja opetusasiain johtaja J. W. Keto ja Kivelän sairaalan johtaja, professori 
E. Ehrnrooth. 

Kaupungin edustajaksi siihen muistojuhlaan, jonka maanmittaushallitus 
kesäkuun 29 p:nä aikoi järjestää eduskuntataloon, koska kesällä tuli kulu-
neeksi 300 vuotta Suomen maanmittauslaitoksen toiminnan alkamisesta, valit-
tiin2) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kauppaneuvos I. Lindfors. 

!) Kvsto 7 p. kesäk. 8 §. — 2) S:n 7 p. kesäk. 14 §. 


