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» vuosikertomus 146* 

Kaupunginlakimiehenviran uudelleenjärjestäminen 86, 210 
Kaupunginlääkäri, toinen, hänen virkansa uudelleenjärjestäminen 87, 154 
Kaupunginmuseo, K. K. Meinanderin muotokuvan hankkiminen sinne 198 

» sen johtokunnan jäsenten vaali 96 
» » sisäänpääsymaksujen määrääminen 142 
» » vuosikertomus 155* 

Kaupunginorkesterin hyväksi tehty lahjoitus 58 
» johtajan henkilökohtainen palkankorotus 41 
» » toimen järjestäminen 29 
» konserttien radioiminen 158* 
» konserttimatka Lontooseen 171 
» » maaseudulle 215, 158* 
» toiminta 156* 
» » sen taloudelliset tulokset 157* 
» valtionapu 78 

Kaupungintalon kaluston hankinta 2021 
Kaupunginvakaajanviran hoitaminen 222 

» täyttäminen 89 
Kaupunginvaltuuston edustajien valitseminen 97 

» juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 111 
» kokoonpano 1 
» kokoukset 2 
» vaalilautakunnan jäsenten vaali 93 

Kaupunginvaltuutettujen vaalin ajan määrääminen 91 
Kaupunginvoudinkonttorin toiminta 10*—12*" 
Kaupunkilähetykselle myönnetty avustus 182, 192, 194 
Kaupustelun ehkäiseminen 215 
Kavaltaminen, kaupungin varain 38. 39, 146 
Kellokosken piirimielisairaala, edustajien valitseminen sen asioita käsittelevään 

kokoukseen . 97, 98 
» » kuoletuslainan ottaminen sitä varten 34 
» » potilaiden ottamisessa sinne noudatettava menet-

telytapa 213 
» » rakennusavustuksen maksaminen sen rakennus-

toimikunnalle 138 
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Kellokosken piirimielisairaalan vuosikokouksen päätökset 213—214 
Kellosaaren lentosatama, erilaisten töiden suorittaminen siellä . . . . 118, 130, 20* 

» » sen lentohallin paikanvuokran lyhentäminen 145 
Kengänkiilloituspaikkain luovuttaminen 15 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 192, 194 
Kerhotoiminta, kotitalouslautakunnan järjestämä 145* 
Kerjuun ehkäiseminen 215, 93* 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 192, 194 
Keskuskeittolan määrärahan ylittäminen 47 

» puheenjohtajan, toimitusjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 227 
» toimitusjohtajan palkan vahvistaminen . . . : 152 
» v:n 1934 meno- jatulosääntö 74, 79 

Keskuskoti, henkisesti sairaiden miesten, sen vuokrasopimuksen rekisteröiminen 259 
» » » naisten, sen sairaanhoitajattarelle myönnetty 

korvaus 151 
Keskussairaalakomitea, määrärahan myöntäminen sille 48 

» sen vapauttaminen tehtävästään 92 
Keskusvaalilautakunta, kunnallinen, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 

jäsenten ja varajäsenten vaali 96 
Kesäloman myöntämistä koskeva määräys 151 
Kesälomasijaisten palkkaamisessa noudatettavat periaatteet 148 
Kesälomat, kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 218 

» kunnan työntekijäin nauttimat 16*, 41* 
Kesän aikana noudatettava työaika 209 
Kesäsiirtoloita varten myönnetyt määrärahat 191, 192, 193, 195 
Kesävirkistystoiminta, kansakouluoppilaiden, sen hyväksi tehty lahjoitus 58 

» » sitä koskevat määräykset 152 
Kielikysymykset 81, 209, 3* 
Kielitaitosääntö, kaupunginvaltuuston vahvistama 81 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 139 
Kiinteistöjen ostamista varten v:n 1934 menosääntöön otetut määrärahat 75 

» osto pakkohuutokaupalla 7, 140 
» puhtaanapito 37* 

Kiinteistöjohtajan oikeuttaminen palkan nauttimiseen virkavapautensa ajalta . . 159 
» » päättämään liikenneväylien tilapäisestä sulke-

misesta . 109 
» valitseminen eduskuntaan 89 
» virkaloma 215 

Kiinteistölautakunta, selonteko sen toiminnasta 236 
» sen ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 236 
» » jäsenet, osastot, kokoukset y. m 236 
» » kaluston hankinta 202 
» » käyttövarojen käyttö 237—238 
» » laskujen hyväksyminen 236 
» » määrärahan ylittäminen 47 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 96 
» sille myönnetyt määrärahat 74 

Kiinteistötoimiston asiamiehen virkatehtävien uudelleenjärjestäminen . . . . 86, 210 
» määrärahat 47, Ih, 
» sihteerinviran täyttäminen 221 
» viranhaltijain vaihtuminen 237 
» » virkavapaudet 237 
» » ylityön korvaaminen 238 
» vuokra-jahenkilökortistonhankkiminen 238 

Kiinteä omaisuus, sen katselmusmiesten vaali 93 
» » » palovakuuttaminen 119 
» » siitä kertyvät tulot 79 

Kilon—Tarvon—Helsingin maantien rakentaminen 26 
Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 193, 194 
Kilpien asettamiseen mvönnetty lupa 249 
Kioskit ! 212, 256, 257 
Kirjanpitokysymykset, erinäiset 139 
Kirjapainokoulun huoneiston käyttämiseen myönnetty lupa 112 
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Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
» kunnalliskodin 100* 

Kirjoja sokeille, yhdistys, sen avustaminen 193, 194 
Kirkkotontin luovuttaminen Kulosaarelta 102 

» » Tehtaanpuistosta 3, 9, 113, 131, 240 
Kirkollisverojen pakkoperintä* 10*—12* 
Kisatoverit, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 185* 
Kivelän sairaalan hallintorakennuksen rakentaminen 33 

» » luovuttaminen yliopiston käytettäväksi 213 
» » määrärahat 44, 65 
» » potilaiden röntgentutkimusten järjestäminen 44 
» » viranhaltijan virkavuosien laskeminen 156 
» » virkain uudelleenjärjestely 88 

Kivi, Aleksis, hänen muistopatsaansa sijoittaminen 12 
Kivinokan kalastajatorpan korjaustyöt 238 

» » vuokralleanto 262 
» kansanpuiston liikenteen järjestäminen 263 

Kodissakävijät, köyhäinhoitolautakunnan, heidän toimintansa 92* 
Koirat, hautausmaan järjestäminen niille 254 

» niiden irrallaan juoksentelemisen rajoittaminen 81 
Koiraverolainsäädännön uusiminen 81 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 193, 194 
Kokoushuoneistoja koskevien määräysten uudistaminen 230 
Kolme seppää nimisen kuvanveistoksen vastaanottaminen 58 
Komiteain asettaminen ja jäsenten vaali > 92, 180, 228—231, 83*, 88*, 89* 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 168—170 

» niiden vähentäminen 42 
Kompassintarkistuspoijun käyttäminen 46* 
Kone- ja siltarakennus osakeyhtiölle myönnetty oikeus kaapelin ja johtosillan 

rakennuttamiseen 106 
Konttorikoneiden hoito 201 
Konttoritarvikkeiden osto 201 
Korjauspajat , puhtaanapitolaitoksen 39* 

» rakennustoimiston 29* 
Korjaus- ja sisustustyöt, kaupungin omien ja sen hallussa olevien talojen 71,115—117, 25* 
Korkeasaari, hiekan ruiskuttaminen sen kylpyrannalle 105, 238, 265 

» sen eläintarhaa koskevat asiat 238, 263 
» » uimalaitosten ja auringonkylpy alueen vuokralleanto 264 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 113, 254 
Korko, kaupungin varoista myönnettyjen lainain 34, 35 
Korokkeet, niiden rakentaminen eri paikkoihin 124 
Korttelin nro 133 omistusoikeutta koskeva selvitys 168 

» » 1 7 8 alueita ja rakennuksia koskevat sopimukset 259 
» » 194 rakennusten käyttö 239, 259 
» » 351 käyttö ja kuntoonpano 4, 10, 20 

Korvaukset, erinäiset, kaupungin suorittamat 145, 178, 185 
» köyhäinhoidosta kertyneet 110*, 111* 

Korvaus Eläintarhanajon yhteyteen järjestetystä tarjoilusta 257 
Koteja kodittomille lapsille, yhdistys, sen avustaminen 192, 193 
Kotieläinten hautausmaa, alueen luovuttaminen sitä varten . 254 
Kotinäyttely, kotitalouslautakunnan osanotto siihen 198 
Kotipaikkaoikeus, työttömäin henkilöiden, sen tutkiminen 230 
Kotitalouslautakunnan kaluston hankinta 202 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
» tulojen käyttäminen menojen peittämiseen 140 
» vuosikertomus 144* 

Kotitalousneuvojan virkavuosien laskeminen 157 
Kotitalousopetuksen huoneisto-olot 110 
Kotkan kaupungin köyhäinhoidollisten henkilöiden avustaminen 146 
Kotkat, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 186* 
Kotschack, M., kauppias, hänen tekemänsä testamentti kaupungin hyväksi 59 
Kouluhammasklinikka, sen määrärahain lisääminen ja ylittäminen 43 

» » virkojen hoitaminen 158 
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Kouluhammasklinikka, siellä suoritettavat maksut 141 
» uuden vahtimestarinviran perustaminen sinne 87 

Kouluhoitajattarenviran perustaminen . 88 
Kouluhuoneistot, niiden luovuttaminen muihin kuin koulu tarkoituksiin 111 
Koulukodit, niiden kansakoulujohtokunnan jäsenten ja johtajain vaalia koskevat 

määräykset 116* 
» . » toiminta 120* 

Koulukonsertit, kaupunginorkesterin antamat . . 158* 
Koulunkäynti vieraissa kunnissa, helsinkiläisten lasten 143 
Kovaäänisen asettaminen Mäntymäelle 107 
Kristianinkadun järjestely 121 
Kristliga föreningen av unga män, yhdistys, sen avustaminen . . . . 191, 193, 186* 
Kronohagens idrottsförening, yhdistys, sen avustaminen 185* 
Kuhlefelt, S., arkkitehti, hänelle myönnetty oikeus lunastaa tontteja ilman huuto-

kauppaa 6, 99 
Kuivaustelineiden pystyttäminen Kaivopuiston rannalle 130 
Kulkukaupan ehkäiseminen 215 
Kulkutautisairaala, anginaosaston perustaminen sinne 213 

» makuuhallin rakennuttaminen sinne 18 
» sen henkilökunnan luontoisetujen korvaaminen 152 
» » hevostallin muuttaminen autovajaksi 116 
» sitä varten myönnetty määräraha 44, 65 
» sotilaiden hoitaminen siellä 142, 213 
» uusien toimien perustaminen sinne 88 

Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 185* 
Kulosaaren kartanon rakennusten vuokralleanto 258 

» seurakunta, tonttipaikan luovuttaminen sille 102 
» siltaa koskevat asiat 23, 47, 122, 142—143, 197, 16*, 20* 

Kultamääräisten saatavien periminen 136 
Kumpulan omakotialueella olevien rakennusten korjaustyöt 117 
Kunnallisen ammattientarkastajan sairasloma 220 

» » viran täyttäminen 89 
» asetuskokoelman ruotsinkielisen tekstin laatiminen 211 
» » toimittamista koskeva neuvotteleminen kaupun-

ginlakimiehen kanssa 210 
Kunnalliset tvöväenasunnot, määrärahan myöntäminen niitä varten 237 

» » niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 274 
» » » vuokrain määrääminen 259 

Kunnalliskalenterin toimittamista koskeva päätös 211, 229 
Kunnalliskertomuksen supistaminen 210, 229 
Kunnalliskoti, sen viemäriolojen järjestäminen 23 

» » v:n 1934 meno- ja tulosääntö 66, 78 
» » vuosikertomus 97* 
» siellä tapahtunut kavallus 38 

Kunnallisverojen pakkoperintä 10*—12* 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 37, 80, 140, 13* 
Kunnantyöntekijät , ks. Helsingin kaupungin kunnantyöntekijät ja Työntekijät. 
Kunnianosoitukset 200, 201, 158* 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahasto, sen korkovarojen käyttö 205 
Kuoletuslainat, kaupungin antamat, niiden korkojen alentamista koskevat esi-

tykset 34, 35 
Kuolinpesät, viranhaltijain, niille maksettavan palkan määrääminen 150 
Kuormauslaiturin rakentaminen Rajasaaren länsirannalle 10 
Kuormauspaikan järjestäminen Arabian radan varrelle 20* 
Kurssitoiminta työttömien avustamiseksi 35, 50, 112, 180—185, 230, 178* 
Kutsuntatoimisto, kaupungin edustajan valitseminen siihen 227 
Kuulutukset, kaupungin, niiden julkaiseminen 208, 236 
Kuuromykät, heidän avustamisensa 51, 193, 194, 185* 
Kuvanveistoksen vastaanottaminen 58 
Kyläsaaren puhdistuslaitoksen toiminta 22*—23* 
Kylätieksi julistaminen 127 
Käpylä, asunto-osuuskunta, sen lainan ehtojen noudattaminen 234 
Käpylän katusillan rakentaminen ja katselmus 122, 227 
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Käpylän kunto, urheiluseura, sen avustaminen 185* 
»" leikkikenttä, käymälän rakentaminen sinne 131 
» naisvoimistelijat, yhdistys, sen avustaminen 185* 
» nuorten miesten kristillinen yhdistys, sen avustaminen — 191, 193 
» raviradan kunnostaminen 131 
» » käyttöoikeus 105 
» viemärioloj en järjestäminen 23 

Käsityökoulu, Helsingin, huoneiston hankkiminen sille 17 
Käsityönopetuskurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 144* 
Köyhäinhoito, kotkalaisille annettu 146 

» sen hallinnon organisation uudistaminen 84, 83* 
» » kassa- ja tiliviraston kamreerin sairasloma 220 
» » lisämäärärahat 44 
» » menojen supistaminen 45, 146, 229, 85*, 88* 
» » sairaanhoitomenot 142, 110* 
» » toimitusjohtajan valitseminen eduskuntaan 89 
» » » virkavapaus 159, 220 
» » tulot ja menot . 109*, 110* 
» » v:n 1934 meno- ja tuloarvio 66, 78 
» siitä kertyneet korvaukset 110*—111* 

Köyhäinhoitolautakunnan antamat vuokra-avustukset 29 
» avustuskansliain luvun lisääminen 44, 82* 
» avustuskanslian vuokran korottaminen 259 
» huostaan joutuneiden huoneistojen hoito 110, 139 
» jaostot 80* 
» kaluston hankinta 202 
» kokoonpano 76*—78* 
» kokoukset 81* 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja vara-

jäsenten vaali 95 
» tarkastuspiirit 78*—80* 
» työtuvat 155, 201, 214, 259, 83*, 84* 
» vuosikertomus 74* 
» yömajan vahtimestarintoimen lakkauttaminen 88 

Köyhäinhoitoviraston asiamiesosaston toiminta 94*, 112* 
» diakonissain toiminta 92* 
» » vaali 221 
» kansliatyö 91*, 113* 
» kodissakävijäin toiminta 92* 
» kodissakävijän virkavuosien laskeminen 156 
» rekisteritoimiston toiminta 92* 
» vahtimestarille myönnetty lisäpalkkio 158 
» virkailijain opintokurssit 197, 89* 
» » vaihtuminen 91* 

Laajalahti , siihen johtavien salmien poikki rakennettavat sillat 127 
Lahjoitus, Prahan kauppa-akatemialaisten tekemä 58 

» testamentin kautta tehty · · · . · · 58, 59 
Lahjoitusrahastot, avustusten j akaminen niistä köyhäinhoitolautakunnan toimesta 106* 

» lastensuojelulautakunnan käytettävissä olevat 132* 
» niiden korkovarojen käyttö 59, 205—207 
» niistä myönnetyt lainat 135 

Lainat, kaupungin antamat 31—34, 52, 55, 56, 135 
» » ot tamat . . . . . 32—34, 133—135 

Lainavarojen käyttö 76, 77 
Lainopinylioppilaiden kokouksen osanottajat, illanvieton järjestäminen heille . . 203 
Lainrikkojat, alaikäiset, lastensuojelulautakunnan hoidossa olleet 120* 
Laiturin vahvistamista varten myönnetty määräraha 10 
Laituripaikat, niiden osoittaminen korjattavia laivoja varten 46* 
Laivat, niiden varaaminen sodanuhka-ajaksi .·, 215 
Lapinlahdenkadun talon ja tontin n:o 10 osto 6, 99, 135 
Laskujen hyväksyminen 208, 236 
Lasten työkotiyhdistyksen avustaminen . . . 51, 191 
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Lastenhoidon neuvonta-asemat 195, 134* 
Lastenhuoltolaitokset, niissä olevien lasten hammashoito 141 
Lastenkodit, kaupungin varoilla avustetut * 191, 192 

» lastensuojelulautakunnan alaiset 123* 
Lastenseimi, määrärahan myöntäminen sen ylläpitämiseen -.· 193, 194 

» sen perustaminen Kallioon 116 
Lastensuojelulautakunnan aviottomain lasten osasto 128* 

» eräiden viranhaltijain palkanalennusta koskeva kysy-
mys 151 

» hoidokkien matkalippujen hinnan alennus 144 
» kaluston hankinta 202 
» kokoonpano 114* 
» ohjesäännön muuttaminen 85 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
» turvattomain lasten osasto 123* 
» virkailijat 117* 
» vuosikertomus 114* 

Lastensuojelutoiminta, sen menot ja tulot 132*—133* 
» » v:n 1934 meno- ja tuloarvio 67, 78 
» sitä varten myönnetyt lisämäärärahat 45 

Lastentarhat , erään sellaisen muuttaminen kaksikieliseksi 214 
» niiden huoneistokysymykset 110, 112, 116, 117 
» » johtajattarien sairaslomapalkan laskeminen 150 
» » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 95 
» » kesävirkistyskustannusten tilitys 29, 30 
» » lasten ruokamaksut 143, 89* 
» » loma-aikaisen työskentelyn järjestäminen 150 
» » luvun lisääminen 69, 85 
» » opettajan virkavuosien laskeminen 157 
» » tarkastajan sairasloma 221 
» » valtionapu 78 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 46 

Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 239, 250, 254, 262 
» palotoimikunnan ja palopäällikön antamat . . 57* 
» rakennustoimiston satamarakennusosaston antamat 16* 
» satamalautakunnan antamat 44*—45* 

Lautakuntain ja kaupunginhallituksen yhteistyö 209 
» puheenjohtajain, varapuheenjohtajain ja jäsenten palkkioiden 

vähentäminen 42 
» puheenjohtajain, varapuheenjohtajain, jäsenten ja varajäsenten 

vaali 92,93—96 
» pöytäkirjakieli '· · 209 

Lauttasaarenkadun katusillan rakentaminen 100 
Lauttasaari , sen halki johtavan maantien rakentaminen 24 

» » ja Salmisaaren välisen sillan rakentaminen 9, 24 
» » kahvilakioskin maalaaminen 238 
» » kansanpuiston metsästä kaadetuista puista suoritettava korvaus 265 
» siellä olevan huvilan vuokralleanto 258 
» » » kioskin vuokralleanto 263 

Leikkikentät 20, 104, 131 
Lennätinjohdot, suojaverkon asettaminen niiden päälle 107 
Lentohallin paikanvuokran lyhentäminen 145 
Lentokentän rakentaminen 33 
Lentokoneiden oleskelumaksut 50* 
Lentosatama, erilaisten töiden suorittaminen siellä 118, 130, 20* 
Lepokoti, kunnan sairaanhoitajattarien, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus . . 195 
Leppäsuon alueen pakkolunastus . ' . . . ' 7, 31, 75, 76, 99 
Leski- ja orpokassan perustaminen 185 
Lihan tukkuhinnat 71* 

» tukkukaupan valvonta 64* 
Lihanhankinta kaupungin laitoksille 212, 89* 
Lihantarkastamon eräiden virkojen lakkauttaminen 82 
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Lihantarkastamon tarkastusmaksujen määrääminen 82 
» toiminta 64*, 67*, 72* 
» viranhaltijat .* 218 

Liikealan työttömäin avustaminen 50, 51, 184, 230 
Liikenne kansanpuistoihin 263 

» sen turvaamista koskevat toimenpiteet 23 
Liikennejärjestyssäännön 6 §:n muuttaminen 81 
Liikennemaksut 37, 50*, 52* 
Liikennemerkkien asettaminen eri paikkoihin 124 
Liikennetarkastus 200 
Liikenneväyläin tilapäinen sulkeminen 109 
Liljebladin, Alma, rahaston korkovarojen käyttö 206 
Linja-autojen asemapaikat 107 
Linja-autoliikenne, sen harjoittamislupaa koskevat lausunnot 108 

» sitä koskevat määräykset 107 
Loiston rakentaminen Särkkä-saarelle ja Vasikkasaarelle 129—130 
Luistinradan vahingoittamat Runeberginkadun kentän lehmukset 131 
Luistinurheilun edistäminen 104, 131, 195, 265, 183*—184* 
Lukusalit, kaupunginkirjaston 150*, 151* 
Lumen poistaminen kaupungin kaduilta 36* 
Lumensulatuskaivojen rakentaminen 33* 
Lumensulatuskoneen osto 238 
Lundenius, G. A., protokollasihteeri, hänen tekemänsä testamentti kaupungin 

hyväksi 58 
Luontoisetujen korvausmäärien vahvistaminen 152 
Luottokuljetuslippujen hankkiminen 85*. 115* 
Lupa asua kaupungin ulkopuolella 226 
Luvat, erilaiset, kiinteistölautakunnan myöntämät 249, 253, 257, 265 
Lyhentämisoikeus, kaupungin vuokrasaatavain 35 
Lyhytaikaisen luoton ottaminen 33 
Lähetystöt, Suomen ulkomaiset, niiden henkilökunnan verottaminen 140 
Lämpöteknikon vuosikertomus 26* 
Länsisataman liikenneolojen parantaminen 46* 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet, köyhäinhoidon menot niistä 85*, 110* 
Lääkärinavun antamista varten varattomille myönnetty määräraha 43 
Lönnrotinkadun liikenneväylän rakennusvaiheet 121 

Maa-alueiden hankkiminen katuja ja teitä varten 6, 9, 24, 25, 100, 101 
» » Nikkilän sairaalan vedenottamoa varten 113 

Maalaamisessa käytettävät värivivahdukset 132 
Maalaiskuntien liiton kunnallispäivät 203, 227 
Maalariammattikoulun huoneistokysymykset 112, 259 
Maalentokentän järjestäminen 130 
Maanmittauslaitoksen muistojuhla 98, 202 
Maantienjatkeiden kunnossapidosta mvönnetty korvaus 144 
Maantiet " 9, 23, 24, 26, 100, 101, 126—127 
Maanviljelys, kunnalliskodin ja työlaitoksen 101* 
Maatalouskiinteistöjen katselmukset 227 
Maatalousosasto, kiinteistölautakunnan, sen toimintakertomus 266 
Maatilat, epävarmojen saatavain tilin avaaminen niiden kirjanpidossa 140 

» niiden määrärahain ylittäminen 47 
» niitä koskevat vuositilintarkastajain huomautukset 30 

Magnuskärr nimisen asutustilan osto 101 
Maidontarkastamo, lisämäärärahan myöntäminen sille 43 

» uusien virkojen perustaminen sinne 87 
Mainoslaitteiden asettamiseen myönnetyt luvat : 105, 249 
Mainostaminen, aitojen vuokraaminen sitä varten 249, 250 
Maistraatin huoneiston muutostöiden suorittaminen 115 

» kaluston hankinta 202 
» virkain uudelleenjärjestely 86 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen 51, 192, 194 
Majoituslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajä-

senten vaali 94 
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Makkarainmyynti kaduilla 256 
Makkaratehtaiden valvojain virka-asema 213 
Makuuhallin rakentaminen kulkutautisairaalaan 18 
Malmin kaatopaikkaa koskeva Uudenmaan läänin maaherran päätös 32* 

» sähkölaitos osakeyhtiölle myönnetty lupa sähköjohdon asettamiseen ja 
muuntajakioskin rakentamiseen 253 

Mankala fors aktiebolag, sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 227 
Marian sairaalan henkilökunnan asunto-olot 220 

» » kirurgisen osaston apulaislääkärinviran hoitaminen 220 
» » koneenkäyttäjän virkavuosien laskeminen 156 
» » lastenosaston ylilääkärin vaali 89 
» » » » virkaloma 220 
» » määrärahat 44, 65 
» » sisätautien osaston poliklinikan tilapäisen apulaislääkärin palk-

kaaminen 220 
» » » » ylilääkärin sairasloma 220 
» turvakodin johtokunnalle myönnetty vastuuvapaus 31 

Mariayhdistyksen avustaminen 192, 194 
Marjaniemi, maanhankinnat sinne johtavaa tietä varten 100 
Marjojen myynti 256 
Mars pikatoimiston järjestämä sanomalehtien myynti 256 
Marttayhdistysten avustaminen 193, 194 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 170—171 
Matkakulujen korvaaminen 158 
Matkarahan myöntäminen varatyöntekijöille 176 
Mechelininkadun tasoittaminen 12 
Menoarvio, kaupungin v:n 1934 59—76 
Mentaalihygieninen propagandaviikko 196 
Merimiehet, heidän työnvälityksensä 172* 

» työttömät, heidän avustamisensa 50, 181, 230 
Merimieslähetysseura, Suomen, sen avustaminen 192, 194 
Messurakennus, tontin luovuttaminen sitä varten 5, 11 
Metallikutomo osakeyhtiön vuokratonttien vuokran korottaminen 103 
Metsästysoikeudet, kiinteistölautakunnan myöntämät 253 
Metsät, kaupungin, niiden palovakuuttaminen 120 
Metsätyöläiset, kurssien järjestäminen heille 230 
Mielisairaalan sijoituspaikan osoittaminen 102 
Mielisairaalat, niiden valtionapu 144 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 105* 
Miesten työlaitoksen toiminta 97*, 112* 
Miesylioppilaitten kristillisen yhdistyksen sosialisen kerhon koti, kodittomien mies-

ten sijoittaminen sinne 85* 
Mikkola, Maila, kirjailija, hänelle myönnetty vuokraoikeuden pidennys . . 14 
Mjölbollstadin parantolan hallinto,* kaupungin edustajien valitseminen siihen . . . . 97 

» » lyhytaikaisen lainan vakauttaminen 34 
» » vuosikokouksen päätökset 213 

Momenttireservilaitteen hankkiminen sähkölaitokseen 20 
Moottoriajoneuvoliikennettä koskevien säännösten muuttaminen 80 
Moottorialusten liikenteen järjestely 45* 
Muhametinuskoisten kansakouluoppilaiden opetus 197 
Mukavuuslaitosten puhtaanapito 37*, 41*, 42* 
Munkkiniemen huvilayhdyskunnan ja kaupungin välinen rajankäynti 237 

» raitiotielinjan ajomaksun alentaminen 38 
» » siirtäminen 16 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 96 

» määrärahan ylittäminen 46 
» vuosikertomus 156* 

Mustasaaren ravintolarakennuksen vuokralleanto 263 
Mustikkamaa, riisuutumis- ja pukeutumissuojien sijoittaminen sinne 265 
Muuntaja-asemien rakentaminen 114, 253 
Myrsten, E. D., johtajanleski, hänen tekemänsä testamentti kaupungin hyväksi 

. 59, 204—205 



202* XXV. Urheilulautakunta. 

Myyntiait taa koskevat asiat 115, 139, 147, 214, 227, 229, 86*, 180* 
Myyntiluettelo, tonttien, sen vahvistaminen . . 241 
Mäntymäki, kovaäänisen asettaminen sinne . . <. 107 
Määrärahain siirtäminen vuodesta toiseen 35 

Naisjärjestöjen hätäapukomitea, huoneiston luovuttaminen sille 112 
» » sen kurssitoiminta 183 

Naisten työtuvan johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
vaali 227 

» » kansliahuoneiston korjaaminen 117 
» » vuosikertomus 176* 

Neuvonta-asemat, lastenhoidon 195, 116*, 134* 
Nikkilän sairaalan henkilökunnan asuinhuoneiden järjestäminen 116 

» » » luontoisetujen korvaaminen 152 
» » määrärahat 44, 65 
» » puutarhan laajentaminen 130 
» » tarpeisiin hankit tava lisämaa 9 
» » urheilukentän järjestäminen 130 
» » uudisrakennustyöt 17 
» » valtionapu 144 
» » vedentarpeen tyydyttäminen 113 
» » viemäriveden puhdistuslaitoksen uudelleenrakentaminen 118, 23* 
» » viranhalti jan virkavuosien laskeminen 156 
» » virkain uudelleenjärjestely 88 

Nikkinen, H., työntekijä, hänelle liikaa suoritetun paikkamäärän takaisinperiminen 171 
Norden-yhdistyksen järjestämien kurssien osanottajat, teekutsujen pitäminen 

heille 202 
Nordenskiöldinkadun alikäytäväsillan valmistuminen 121 
Normaalikellojen kunnossapito 47 
Nosturit satamissa, niiden käyttö 51* 
Nouseva voima, yhdistys, sen avustaminen 193, 194 
Nuohoustoimi 57* 
Nuorisohuolto 127* 
Nyländska jaktklubben nimiselle seuralle myönnetty vuokraoikeuden pidennys . . 14 

Obligatioiden arvonta 138 
» lunastaminen 136—138 

Obligatiolainat 31—33, 76—77, 133—134 
Ohjesääntö, lastensuojelulautakunnan 85 
Oikeus, ks. Lupa. 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 94 

» määrärahan ylittäminen 42 
» viranhaltijan virkavuosien laskeminen . 156 
» vuosikertomus 163* 

Olinin, A. I., rahaston sääntöjen hyväksyminen 58 
Omaisuusarvioinnin toimittaminen 28 
Omakotirakentajien taloudellista asemaa koskeva selvitys 232 
Ompelukurssien järjestäminen työttömille naisille 183 
Opetuskeittiön perustamista koskeva esitys 110 
Opetuslaitokset, niiden v:n 1934 meno- ja tuloarvio 67, 78 

» nimisen julkaisun toimittaminen .. . 211, 229, 3* 
Opintokurssit, niiden järjestäminen köyhäinhoidon virkailijoille 197, 89* 

» » » työttömille miehille 180, 230 
» niitä varten myönnetty valtionapu 144 

Opintomatka, oikeus palkan nostamiseen sitä varten myönnetyn virkaloman ajal ta 
159—160 

Opintomatka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 170—171 
Oppikoulut, vapaaoppilaspaikan saaminen niissä 90* 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 193, 194 
Orpoeläkkeiden järjestämistä koskevat toimenpiteet . 185 
Osakeyhtiö Julius Tallberg yhtiön ja kaupungin välinen sopimus . 24 
Osakkeiden osto 8, 138 
Oulunkylän rakennussuunnitelma 80, 254 
Ourasaaren huvitan vuokralleanto 263 
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Painiliitto, apurahan myöntäminen sille . . 196 
Pakinkylän rakennussuunnitelman laatiminen 80 
Pakkahuoneen rakentaminen Länsisatamaan 118 

» sijoittamiskysymystä tutkivan komitean asettaminen 231 
Pakkohuutokaupalla ostetut kiinteistöt ja vuokraoikeudet 7, 140 
Pakkolunastus, Leppäsuon alueen 7, 31, 75, 76, 99 
Pakkoperintä, verojen ja maksujen 10*—12* 
Palkankorotukset 87, 154 
Palkanvähennykset 40, 154 
Palkka, oikeus sen nauttimiseen virkavapauden a ja l ta 42, 159—167 
Palkkakysymykset , tvöntekijäin 48, 49, 171 

» viranhalt i jain 40, 148—168 
Palkkamääräysten tulkitseminen 148 
Palkkasouturiliike, luvan myöntäminen sen harjoi t tamiseen 212 
Palkkiot, eri tehtävis tä myönnetyt 167—168 

» niiden vähentäminen 40, 42 
Pal lokenttä osakeyhtiön johtokunnan jäsenten sekä sen t i l in tarkasta jan vaali . . . . 228 
Pallotoverit , urheiluseura, sen avustaminen 186* 
Paloasema, Kallion, sen laajentaminen 17, 87, 118 

» tontin luovuttaminen sitä varten 102 
Paloilmoituslaitos 56* 
Palokunta , Degerön vapaaehtoinen, sen avustaminen 196 

» Helsingin vapaaehtoinen, sen toiminta 56* 
» sen avustus- ja huvirahasto 62* 

Palolaitoksen alipäällystön luontoisetujen korvaaminen 152 
» kustannukset 62* 
» miesluku 56* 
» moottoriajoneuvot 56* 
» päällystön palvelusjärjestys 55* 

Palomestarin, kolmannen, virkaloma 218 
Palomuurin, yhteisen, rakentaminen kahdelle tontille 15 
Palopost i t 56* 
Palotarkas tukset 57* 
Palotoimikunnan jäsenten vaali 94 

» vuosikertomus 54* 
Palovahingot 61* 
Palovakuut taminen, Isolla Satamasaarella olevien rakennusten 262 

» kaupungin kiinteän omaisuuden 119, 120 
Palovakuutusosakeyhtiö Ima t ran ja kaupungin välinen korvausjut tu 145 
Palvelusvuosi, ks. Virkavuosi. 
Pant t iosakeyht iön haarakonttor in joh ta jan vaalin hyväksyminen . 89 
Partiolaisten hyväksi t eh ty lahjoitus 59, 204 

» toiminnan tukemiseksi myönnet ty apuraha 192, 194 
Partioliikkeen perustajan vierailu Helsingissä 203 
Pasilan haarakir jaston erään viran hoitaminen 158 

» lastenseimen ylläpitämiseen myönnet ty määräraha 193, 194 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 191, 193 

Passintarkastuskoj un siirtäminen 115 
Pat japuss ien hankkiminen työttömille 177 
Pauligin, Gustav, lahjoi tusrahaston korkovarojen käyt tö 59 

» huvilat , niiden korjaustyöt 115, 116 
Pelastusarmeija, halkojen hankinnan uskominen sille 262 

» sen avustaminen . . 192, 194 
» » joulupadat 257 

Pensaiden is tut taminen eri paikkoihin · · 131 
Perheellisyysmääritelmän, varatöissä noudatet tavan, muut taminen 48 
Perunapalstojen luovuttaminen työttömille 239 
Petos palkan nostossa 171 
P idä te t ty jen naisten tarkastus , · 212 
Pientenlastenkotien avustaminen 192, 193, 194 
Piirustukset, kiinteistölautakunnan hyväksymät 250 

» sa tamalautakunnan hyväksymät 49*—50* 
P i tä jänmäen rakennussuunnitelman laatiminen 80' 
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Pohjoismaisen eläinlääkärikongressin osanottajille järjestettävät teekutsut 203 
» lainopinylioppilaiden kokouksen osanottajille järjestettävä illan-

vietto ; 203 
Poikakotia varten myönnetty määräraha 192, 193 
Poliisijärjestyksen täydentäminen ja eräiden sen pykälien kumoaminen 81 
Poliisilaitoksen erään rakennuksen luovuttaminen pidätettyjen henkilöiden säi-

lyttämiseen 112 
» huoneistojen korjaaminen 115 
» moottorivenepaikat 104 
» määrärahat 63, 200 
» oikeus Käpylän raviradan käyttämiseen 105 
» pidättämien naisten tarkastus 212 
» talojen pihamaiden kunnostaminen 130 
» viranhaltijain virkavapaudet 218 

Poliisilääkärinviran perustaminen 87 
Polkupyöräily kaupungin puistoissa 109 
Polttouuni, jätteiden, alueen varaaminen sitä varten 10 
Ponnistus, voimistelu- ja urheiluseura, Kivinokan kalastajatorpan vuokraaminen 

sille 262 
Porvoon—Helsingin maantie 126 
Posti-, ja lennätinhallituksen vuokraaman huoneiston vuokran korottaminen . . . . 47* 
Postitalo, tonttipaikan varaaminen sitä varten . . 102 
Prahan kauppa-akatemialaisten lahjoitus 58 
Puhdistuslaitokset 31, 22*—23* 
Puhelimia koskevat asiat 199 
Puhelinilmakaapelin vetämiseen myönnetty lupa 106 
Puhelinjohdot, suojaverkon asettaminen niiden päälle 107 
Puhelinkioskien sijoittaminen 107 
Puhelinkioskipaikkojen vuokralleanto 261 
Puhtaanapito, katujen, talven aikana 120 
Puhtaanapitolaitos, päivystyksen järjestäminen sinne 215. 33* 

» sen autotalli ja -korjaamo 40* 
» » hevostalli 40* 
» » johtajan oikeus ostaa tarveaineita y. m 39 
» » korjauspajan toiminta 39* 
» » kuormaus-ja kaatopaikat 10, 16*. 31* 
» » menot 41* 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 96 
» » toiminnassa esiintyneet väärinkävtökset 30, 39, 147 
» » tulot 42* 
» » varaston hoito 39* 
» » v:n 1934 meno- ja tulosääntö 74. 79 
» » vuosikertomus 30* 

Puiden istuttaminen eri paikkoihin 131 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, toimintakertomus 26* 
Puistot, niiden käyttöoikeudet 249 

» » määrärahain ylittäminen 47 
» polkupyöräilyn salliminen niissä 109 

Puistotien, It., leventäminen 6, 20, 121 
Pukinmäen erään tien oikaiseminen 253 

» rakennussuunnitelman laatiminen 80 
» tila, ladon rakennuttaminen sinne 119 

Punainen risti, ks. Suomen punainen risti. 
Puodinkylän rakennussuunnitelman laatiminen 80 

» tilan osto 8 
Puolukkamehusta suoritettavat liikennemaksut 50* 
Puolustuslaitoksen alaisten henkilöiden hoito kulkutautisairaalassa 142 
Päiväkodeissa hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 101* 
Pääomansijoitusten välttäminen 30 
Pöytäkirjakieli, virastojen, lau ta- ja johtokuntain 81, 209 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen vaali 88 
Raatihuoneen kaluston hankinta 202 
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Rahastot, köyhäinhoidolle lahjoitetut 106* 
» lastensuojelutarkoituksiin lahjoitetut 132* 

Rahatoimenjohtajan sairasloma 215 
Rahatoimiston kaluston hankinta 202 

» tilapäisen työvoiman palkkaaminen 197 
» varain hoidon valvonta 208 
» viranhaltijat 163, 216 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön järjestyssäännöt 109 
» » » jäsenten ja varajäsenten vaali 228 

Raitiotielinjain rakentaminen 16 
Raitiotielippujen jakaminen kansakouluoppilaille 159 
Raitiotiemaksujen alentaminen 38 
Raitiotiet, niiden käyttämän sähkövirran hinta 142 
Raitiovaunujen ajonopeus 109 
Raittiustyö, määrärahan myöntäminen sen tukemiseksi 193, 195, 90* 
Rajamäen työsiirtolaan huollettaviksi toimitettujen korvausvelvollisuus 82* 
Rajasaaren puhdistuslaitos 31, 33, 23* 
Rakennukset, niiden korjaukset 115—117 

» » käyttö 111—112 
» » myynti, osto, purkaminen 117 

Rakennuslupaa koskevat lausunnot 103 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen 17, 250 
Rakennusrajan muuttaminen 3 
Rakennussuunnitelma]n laatiminen kaupungin ympäristövyöhykkeeseen kuulu-

ville alueille 80, 113, 254 
Rakennustarkastuskonttorin apulaisrakennusinsinöörin virkavuosien laskeminen 155 

» vuosikertomus 159* 
Rakennustoimiston kaluston hankinta 202 

» katurakennusosaston toimintakertomus 21* 
» konepajan käyttäminen 29, 30 
» laskujen hyväksyminen 140 
» puisto-osaston toimintakertomus 26* 
» satamarakennusosaston toimintakertomus 16* 
» talorakennusosaston toimintakertomus 25* 
» tiliviraston toimintakertomus 29* 
» varasto-osaston toimintakertomus 29* 
» varastopaikkain tarpeen tyydyttäminen 102 
» viranhaltijain sairaslomat 187, 188, 221 

Rakentamisoikeuden lisääminen 30, 38, 145 
Rakentamisvelvollisuuden täyttämisen määräajan pidentäminen 38 
Rautatievaunun vuokraaminen työttömäin asunnoksi 178 
Ravintolahuoneistoja koskevien määräysten uudistaminen 230 
Ravintolain vuokralleanto 258, 263 
Ravirata, Käpylän, sen kunnostaminen 131 
Rekisteritoimisto, köyhäinhoitolautakunnan, sen toiminta 92* 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkintorahastojen korkovarojen käyttö 207 
Revisionikonttorin kaluston hankinta 202 

» kirjaajanviran täyttäminen 88 
» vahtimestarin virkavuosien laskeminen 155 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 193, 194 
Rikosasiainnotaari A. Mestertonin ikäkorotukset 157 
Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin erinäisten virkain lakkauttaminen 86 
Romutavaran myynti kansanpuistoista 265 
Rund um die Ostsee nimisen julkaisun tilaaminen 199 
Runeberginkadun kentän lehmusten vahingoittuminen 131 
Ruoantarjoilu työttömille 49, 179, 81*, 84* 
Ruoanvastiketyöt 49, 123, 178, 28* 
Ruoholahdenkadun talon n:o 5 aiheuttamat menot 47 

» » » » omistavan yhtiön osakkeiden osto 138 
Ruokailu, valtion työmailla olevien helsinkiläisten 178 
Ruokailuhuoneisto, työttömäin, sen kunnostaminen 117 
Ruokalanpito satamissa 49* 
Ruoppaustyöt 18* 
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Ruotsin kuninkaan syntymäpäivän kunniaksi ilmestyneen julkaisun tilaaminen . . 199 
Ruskeasuo, sen tonttien n:ot 32 ja 39 vuokraehtoja koskeva selitys 103 

» vesijohtoverkoston ulottamista sinne tarkoittava esitys 114 
Ryttylän koulukodin uudisrakennukset 118, 115*, 116* 

» » voimistelu-ja urheiluseuran Yrityksen avustaminen 186* 
Räjähdysainevarastoalueen vuokraaminen Kaarelasta 253 
Röntgenhoidon järjestäminen Kivelän sairaalan potilaille 44 

Saatavat, kaupungin, niiden suorittamisen lykkääminen 145 
Sahalaitoksen rakennuttaminen Verkkosaareen 104, 55* 
Sailors Home, sen hallituksen jäsenen sekä tilintarkastajan ja varamiesten vaali . . 97 
Sairaalamaksujen taksan muuttaminen 37 

» ulosmittaaminen 142 
Sairaalat, harjoittelijain ottaminen niihin 214 

» niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 94 
» » määrärahat 44, 65 
» niissä hoidetut kövhäinhoidolliset henkilöt 105* 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 213 

Sairaanhoitajatarkoulun johtajattarenviran luonteen määritteleminen 83 
» oppilaiden palkkauksen uudelleenjärjestely 41 

Sairaanhoitajatarliitto, Suomen, sen avustaminen 192, 194 
Sairaanhoitajattarien täydennyskurssien osanottajien harjoitteleminen kaupungin 

sairaaloissa 214 
Sairaanhoitomenot, köyhäinhoidon 142 

» v:n 1934 menoarviossa 65 
Sairaanhoitotulot v:n 1934 tuloarviossa 78 
Sairaanhoito viranomaisten vuosikertomusten painattaminen 211 
Sairaankuljetustoimi 61* 
Sairasapu, kiinteistölautakunnan myöntämä 238 

» puhtaanapitolautakunnan myöntämä 40* 
» sitä koskevien sääntöjen tulkitseminen 185 

Sairassijäisten palkkaamisessa noudatettavat periaatteet 148 
Sairauden aikaiset viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 162—167 

» takia myönnetyt virkavapaudet ks. Virkavapaudet. 
Saksalainen laivasto, teekutsujen järjestäminen sen upseeristolle 203 
Salmisaaren erään huvila-alueen vuokraoikeuden y. m. lunastaminen 75 

» tehdaskorttelin n:o 781 luovuttaminen kaupungille 25 
Sanomalehdet, niiden myyntipaikkain luovuttaminen 256 

» » myyntivaunutyypin hyväksyminen 256 
» uutisten antaminen niille 208 

Satama-alueiden hallinto . . . 2 1 1 
Satamahallinnon viranhaltijat 44* 
Satamahallintotoimiston kaluston hankinta 202 
Satamajärjestyksen muuttamista koskeva esitys 211 
Satamajäänsärkijän hankkiminen 129, 45* 

» toiminta 51* 
Satamakannanta 52*, 53* 
Satamakannantaosaston vuosikertomus 52* 
Satamakapteeninviran täyttäminen 218, 44* 
Satamalautakunnan määrärahan ylittäminen 42 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 93 
» vuosikertomus 43* 

Satamaliikenneosaston vuosikertomus 51* 
Satamamaksut 36, 50*, 52* 
Satamamaksutariffin muuttaminen 36, 141 
Satamaradan alitse laskettavat johdot 127 

» järjestelytyöt 128 
» Vanhankaupungin, sen suunnan muuttaminen 5 

Satamasaarten käyttäminen kansanpuistona 262 
» osto 8, 75, 77 

Satamat, niiden kannattavaisuutta koskeva laskelma 211 
» » maaliikenteen suojaaminen 46* 
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» 

» 

Satamat, niiden mainostus 200 
» » nosturien käyttötunnit 51* 

» valaistus 45* 
» v:n 1934 menosääntö 72 
» vuokra-alueiden hoito 47*—48* 

niissä suoritetut työt 16*—21* 
ruokalan- ja kahvilanpito niissä 49* 

Satuillat, kaupunginkirjaston järjestämät 151* 
Saukonrannan väliaikaisen päätelaiturin rakentaminen 130 
Saunan rakentaminen työlaitokselle 17, 84* 
Savilan puhdistuslaitoksen puhdistusteho 22* 

» pumppuaseman työt 31 
Schneevoigt, G., kaupunginorkesterin johtaja, palkankorotuksen myöntämistä 

hänelle koskeva esitys 41 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuuvapaus 31 
» » ja Marian turvakodin johtokunnan jäsen-

ten vaali 95 
» » ja Marian turvakodin vuosikertomuksen 

painattaminen 211 
Senaatintorin joulukuusi 238 
Sepelin hakkauttamiseen myönnetty oikeus 105 
Seppeleiden hankkiminen eräille haudoille 200, 201 
Seurakuntain diakoniakeskuksen suurkeräys 195 

» hautausmaatoimikunnalle myönnetty oikeus hiekanottoon 105 
Shell osakeyhtiön laitteiden piirustusten hyväksyminen 107 
Sigurdsin joukkueen muistomerkki, nimien kaivertaminen siihen 201 
Siirtolaisten vastaanotto 196 
Siirtolapuutarhain vuosikertomus 280 
Siirtolapuutarhan perustaminen Herttoniemeen 26 
Siirtomäärärahat eräitä uudistöitä varten, kaupunginhallituksen oikeus päättää 

niiden käyttämisestä 73—74 
Siltalan tilan myymisestä kannettu välityspalkkio 146 
Siltavuorenrannan jaoittelu 16* 

» järjestely 130 
Sinebrychoffin aluetta koskeva asemakaavanmuutos 3 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion ylläpitämiseen myönnetty määräraha 193,194 
Sivistyslaitoksia varten myönnetyt määrärahat 67 
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa, kansakoulutarkastajain liittyminen siihen 85 
Sivutoimien hoitamiseen myönnetty lupa . . 222—225 
Skogmans, Emmy och David, minnesfond nimisen rahaston vastaanotto . . 204—205 
Sodanuhkan aiheuttamat toimenpiteet 215, 227, 231 
Sofianlehdon pikkulastenkodin harjoittelupalkkain luovuttaminen diakonissoille 

214. 115* 
» » toiminta 123*—125*, 140* 

Sokeain a v u s t a m i n e n . . . . . . . 192, 194 
» ystävät, yhdistys, sen toiminnan ja tilien tarkastus 168, 206 

Sokeaintalo-säätiön tilintarkastajan vaali 228 
Sopimus, kaupungin ja Marjaniemen huvilayhdyskunta osakeyhtiön välinen . . . . 100 

» suurtelakan rakentamista koskeva 52 
Sosialisten johto- ja lautakuntain johtosääntöjen uudistaminen 229 
Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset 90 
Spriikauppa, luvaton, toimenpiteitä sen johdosta 212 
Stadion, siihen liittyvien alueiden järjestely 33 
Stadion-säätiön hallituksen jäsenten vaali 97 
Stenbäckinkata 10, asunto-osakeyhtiö, sille myönnetty rakentamisajan pidennys 38 
Stenfors, J. V. E., Marian sairaalan toimitsija, hänen hautajaistensa kustantaminen 190 
Stockholms enskilda hankin antama laina 1.35 

» studentsängarförbund, lauluseura, teekutsujen järjestäminen sen vie-
railun johdosta 203 

Stockmannin taloon kiinnitetyt lainat 135 
Strömsin tilan huvila-alueiden rakennussuunnitelman laatiminen 80 
Suojaverkon asettaminen lennätin- ja puhelinjohtojen päälle 107 
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Suojeluskuntapiiri, Helsingin, sen rakennussuunnitelmat 9 
Suomalainen naisvoimisteluseura, sen avustaminen 185* 

» ooppera, sen ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 158* 
» Shell osakeyhtiö, sen laitteiden piirustusten hyväksyminen 107 

Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 192, 194 
» liikemiesten kauppaopiston hallituksen jäsenen vaali 97 
» liiketyöntekijäin liiton avustaminen 51 
» maanmittauslaitoksen muistojuhla, kaupunginvaltuuston edustus siinä 98 
» matkat, yhdistys, sen avustaminen 196 
» merimieslähetysseuran avustaminen 192, 194 
» merimiesten ja lämmittäjäin unionin avustaminen 50,181 
» m eri vakuutus osakeyhtiön lahjoitus 129—130 
» messut, kotitalouslautakunnan osanotto sen näyttelyyn 198 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 193, 194 
» punaisen ristin sairaala, lisäkorvauksen suorittaminen sille . . 48 
» » » » määrärahan myöntäminen sille 200 
» » » » sen ja Kivelän sairaalan välinen sopimus 44 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 192, 194 
» sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 192, 194 
» työväen arkisto, määrärahan myöntäminen sitä varten 193, 194 
» ulkomaisten lähetystöjen henkilökunnan verottaminen 140 
» vankeusyhdistyksen avustaminen 192, 194 

Suomenlinnan lastentarha, huoneiston hankkiminen sille 110 
» urheilukenttä, pukeutumissuoj an rakentaminen sinne 131 

Suomi-seuran avustaminen 196 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoitolautakunnan jakamat 102* 
Suurtelakan rakentaminen 52 
Svenska kvinnoförbundets gymnastikklubb, yhdistys, sen avustaminen 185* 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor, yhdistys, sen avustaminen 186* 
Syöpäläisten hävittäminen sinihappokaasulla 213 
Sähköjohdon asettamiseen myönnetty lupa 253 
Sähkökaapelin siirtäminen 115 
Sähkölaitos, momenttireservilaitteen hankkiminen sille 20 

» sen uudistyöt 114 
» » vaihtogeneraattorin myynti 114 
» » viranhaltijain virkavuosien laskeminen 157 
» » v:n 1934 meno- ja tulosääntö 70, 79 

Sähkövirta, raitioteiden käyttämä 142 
» sen hinnan korottaminen 38, 198 

Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 185* 
Säännöt, niiden vahvistaminen A. I. Olinin rahastolle 58 
Säästäväisyys, kaupungin hallinnossa noudatettava 148 
Sörnäisten nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 191, 193 

Taideteokset, niiden hankkiminen 201 
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 96 
Takavarikoimisasema, uusien virkain perustaminen sinne 87 
Takavarikoimiset, teurastamon tekemät 72*—73* 
Taksa, teurastamon tukkumyvntihallin 37 

» suurtelakan käytön 54 
» sähkön hinnan 38 

Taksat, kouluhammasklinikan 141 
» teurastamon 141 

Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 94 
» toiminta 13* 

Talin kartanon erään alueen vuokralleanto 13 
» venevalkaman käyttämiseen myönnetty lupa 253 

Tallberg, J., kauppaneuvos, hänen perillistensä ja kaupungin välinen sopimus . . . . 24 
Tallinna meestelaulu selts, lauluseura, vastaanottotilaisuuden järjestäminen sen 

jäsenille 203 
Talorakennusosaston, rakennustoimiston, toimintakertomus 25* 
Talousarvio, kaupungin v:n 1934 59—80, 207, 209 

» kiinteistölautakunnan v:ksi 1934 hyväksymä 239 



Hakemisto. 209* 

Talousarviolaskelman muuttaminen 228 
Talouskurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 144* 

» niiden järjestäminen työttömille naisille 181, 183 
» niitä varten myönnetty valtionapu 144 

Taloustyöntekijäin koti, määrärahan myöntäminen sen ylläpitämiseen 192, 194 
Talviurheilukeskuksen aikaansaaminen 12 
Tammelundin huvilayhdyskunnan rakennussuunnitelman laatiminen 80 
Tapaturmat, kaupungin yleisissä töissä sattuneet 16* 

» niiden aiheuttamat vahingonkorvaukset 185 
» tulipalojen yhteydessä sattuneet 60*—61 * 

Tarmo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 185* 
Tasoylikäytävän järjestäminen teurastamon raiteen leikkaukseen 122 
Tattarisuon aluetta koskevan salaojitussuunnitelman hankkiminen . 130 
Tavara-aseman järjestäminen Vallilaan 104, 127 
Teatterien avustaminen 52, 69, 195 

» henkilö- ja paloturvallisuussääntöjen laatiminen 199 
» turvavartio 57* 
» varustaminen erinäisillä turvallisuuslaitteilla 54* 

Teatteriesplanaadin kunnostaminen 131 
Tehtaanpuiston järjestäminen 21 

» kirkkotonttia koskevat asiat 3, 9, 113, 127, 131, 240 
Teiden rakentamista koskeva esitys 23 
Teknilliset laitokset, ks. myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 
Teknillisten laitosten hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

vaali 96 
» » mainoskustannusten tilitys 29 
» » oikeuttaminen olemaan rahallisessa suhteessa vuorovaiku-

tuksessa keskenään 139 
» » v:n 1934 meno- ja tulosääntö 69, 79 

Telakan rakentamista varten myönnetty avustus 52 
Teollisuuskadun poikki johtavan rautatieraiteen rakentaminen 16 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 192, 194 
Teosto, säveltäjäin tekijänoikeustoimisto, sen ja musiikki! autakunnan välinen 

sopimus 158* 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin lisämääräraha 43 

"» » » sisustustyöt 115 
Terveydenhoito, sitä varten v:n 1934 menosääntöön otetut määrärahat 63 

» tulot siitä v:n 1934 tulosäännön mukaan 78 
Terveydenhoitojärjestvksen 52 §:n soveltaminen 15 

» uuden, vahvistaminen 81 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten vaali 94 

» kaluston hankinta 202 
» lisämääräraha 43 

Terveydenhoitoviranomaisten vuosikertomusten painattaminen 211 
Terveystoimiston lääkärin virkaloma 219 

» määrärahan ylittäminen 43 
» viranhaltijain virkavuosien laskeminen 156 

Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 185* 
Testamentit, kaupungin hyväksi tehdyt 58—59, 204—205 
Teurastamolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94 
Teurastamon järjestyssääntöjen vahvistaminen 83 

» kaluston y. m. hankinta 42 
» käyttämisestä suoritettavat maksut 82, 141 
» laboratorion toiminta 65* 
» lopputarkastuksen toimittaminen 118 
» mainostus 197 
» määrääminen yleisesti käytettäväksi 83 
» raiteen leikkaukseen järjestet tävä tasoylikäytävä 122 
» rakennusten palovakuuttaminen 118 
» rakennustoimikunnan lisämääräraha 43 
» toiminnan järjestäminen 82 
» toimintakertomus 63* 
» tukkumvyntihallin taksan muuttaminen 37 

Kunnall. hert. 1933. 1 4 * 
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Teurastamon tulot ja menot 70* 
» viranhaltijat 152, 218 
» v:n 1934 meno- ja tulosääntö . 63, 79 

Teurastamontoimiston johtosääntö 83 
Tiedonannot, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 208 
Tietyöt 9, 23, 24, 26, 24* 
Tilapäiset apulaiset, heidän palkkansa määrääminen 148 
Tilastollisen vuosikirjan supistaminen 210, 229, 3* 
Tilastotoimiston antamien otteiden lunastusmaksut 37, 141, 9* 

» julkaisut ja tutkimukset 106, 210—211, 229, 2*—6* 
» kaluston hankinta ja korjaus 202, 8* 
» menot ja tulot 8* 
» sähköjohtojen korjaus 115, 8* 
» vahtimestarin virkavuosien laskeminen 155, 2* 
» viranhalti jat 217, 1*—2* 
» vuosikertomus 1* 

Tilien, kaupungin v:n 1932, tarkastus 27 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1932 27, 132 
Tilintarkastajain vaali 91 
Tilkka, vesijohtoverkoston ulottamista sinne tarkoittava esitys 114 
Tilusvaihdot 9, 47, 101 
Toisen kaupunginlääkärin viran uudelleenjärjestäminen 87 

» kaupunginvoudin konttorin oikeuttaminen ylit tämään määrärahansa . . . . 42 
Toivolan koulukoti, kuivaushuoneen järjestäminen sinne 115, 116* 

» » maa-alueen luovuttaminen sille 253 
Toivonliiton, Helsingin, avustaminen 191, 193, 195 
Tontinhintojen indeksiluvut 7* 
Tontinvuokran alentaminen 103 
Tontit, keinottelun estäminen niiden ostoissa 101 

» kiinteistötoimiston myymät 241 
Topeliuksenkadun puistikon järjestäminen 132 
Torikauppaa koskevat asiat ' 15, 106, 231, 255 
Tornikerrosten sisustaminen 5, 38 
Toukokuun 16 ρ:n vietto 196 
Toukolan eräiden asuntotonttien järjestely 248 

» lastentarhan muuttaminen kaksikieliseksi 214 
Tuberkuloosihuoltotoimiston määrärahan ylittäminen 43 
Tuberkuloosilääkärinviran hoitaminen 87 

» täyttäminen 219 
Tuberkuloosiparantolat ja-sairaalainkeskusyhdistys, kaupungin liittyminen siihen 84 
Tuberkuloosisairaalan hoitajattarien vuokrarahan vähentäminen 65 

» hoitohenkilökunnan huoneiston järjestäminen 112, 116 
» korjaustyöt 116 
» tilapäisen työmestarin palkkaaminen 220 
» vahtimestarin oikeus asua sairaalan ulkopuolella 220 
» valtionapu 144 

Tuberkuloottisten lasten kodille suoritettavan päivärahan korottaminen . . . . 51, 67 
Tulipalot 58*—60* 
Tullipakkahuoneiden ulkopuolella olevien tavaroiden punnitus 53* 
Tullitarkastuskojun siirtäminen 45* 
Tullitarkastusrakennuksen uudestirakentaminen 16* 
Tulo- ja omaisuusverojen pakkoperintä 10*—12* 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 96 
Tuloarvio, kaupungin v:n 1934 59, 60, 76 
Tuomarinkylän maantie 9, 47, 101, 126 
Tuotantolaitosten yhteismyymälä, ks. Myyntiaitta. 
Tupakanmyynnin järjestäminen 15 
Turistilaivain satamamaksut 36, 141 
Turun kasarmialueen käyttäminen 239, 259 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 94 
Tuulaakimaksun palauttaminen 50* 

» prosenttimäärän vahvistaminen 141 
Tuurholman kansanpuiston liikenteen järjestäminen 263 
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Tykistökadun tontin n:o 7 jakaminen 113 
Työaika kesällä 209 
Työlaitoksen saunan rakentaminen 17, 118, 84* 

» sijoittaminen maaseudulle 85 
» toiminta 97*, 112* 
» vahtimestarin huoneisto, sähköhellan asentaminen sinne 115 

Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän lomiensa aiheuttamat kustannuk-
set 239 

» » » » » oikeutensa lukea hyväkseen palve-
lusvuosia 49 

» » » » » palkkaansa koskevat päätökset . . 48 
» » yleisissä töissä olevat 15*, 16* 

Työnvälityksen harjoittamislupaa koskevat lausunnot 91, 169* 
Työnvälitystoimiston huoneisto-olojen järjestäminen 115, 259 

» johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten 
ja varajäsenten vaali 93 

» kaluston hankinta 202 
» vuosikertomus 167* 

Työolot Helsingissä 174* 
Työttömyyden lieventämistä tarkoittavat toimenpiteet 42, 48—51, 76, 171—185, 

24*, 86*—87*, 174* 
Työttömyyskomitean avustaminen 182 

» jäsenen vaali 229, 230 
Työttömyyskortiston uusiminen 169* 
Työttömvyslainan ottaminen 33, 77 
Työttömäin avustamista tarkoittava esitys 48 

» liikealan, ammattikurssit 50, 51 
» merimiesten ammattikurssit 50 
» ruokinta 49, 117 
» siirtyminen asutustilallisiksi 171 
» työttömyyskortistoon merkitsemisen ehdot 168* 
» viljelyspalstatoiminta 102, 239 

Työväen naisvoimistelijat, yhdistys, sen avustaminen 185* 
» voimistelijat, yhdistys, sen avustaminen 185* 

Työväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot. 
Työväenopistojen johtokuntien jäsenten ja varajäsenten vaali 95 

» tuntiopettajain ja luennoitsijain palkkiot 41 
» valtionapu 78 

Työväenopiston, ruotsinkielisen, vuosikertomuksen painattaminen . . 211, 229 
» suomenkielisen, huoneistossa järjestettävät ammattiendistämis-

kurssit H 2 
Tölö svenska samskola, sille myönnetty vuokraoikeuden pidennys 14 
Töölön kansakoulun pihamaan tasoittaminen 131 

» naisvoimistelijat, yhdistys, sen avustaminen 185* 
» paloasema, tonttipaikan varaaminen sille 102 

Uhlenin, Alma, rahaston korkovarojen käyttö 206 
Uimahalli osakeyhtiölle myönnetyn lainan koron alentaminen y. m 34 
Uimakoulujen oppilasmäärä 183* 
Uimakurssien järjestäminen Hietarannalla 265 
Uimalaitoskomitean jäsenen vaali 231 
Uimalaitosten vuokralleanto 264 
Uinnin opetuksesta kansakouluissa maksettava palkkio 41 
Ulfäsa nimisen huvila-alueen käyttö ja vuokraoikeus 14 
Ulkoilmakonsertit 158* 
Ulkoilmateatterin, Kaivohuoneen, lakkauttaminen 19 
Ulkolaitamoottorien kuljettajain seuran kanssa tehty sopimus 263 
Ulkosalla tapahtuva kauppa 256 
Ulkosuomalaisten vastaanotto 196 
Ullakkokerrosten sisustaminen 5 
Ulosottolaitoksen tarkastajan toimintakertomus 10* 

» viranhaltijain virkavuosien laskeminen 155 
Urheiluharjoitusten ohjaamisesta kansakouluissa maksettava palkkio 41 
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Urheilukenttiä koskevat asiat 12, 104, 130, 131, 24* 
Urheilukeskus, alueen varaaminen sitä varten 12 
Urheilulautakunnan jäsenten vaali 94 

» vuosikertomus 183* 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten ja varajäsenen vaali . 96 
Uudisrakennustoiminta 159* 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 208 

Vaali, apulaiskaupunginkamreerin 216 
» hallitusten ja lautakuntain puheenjohtajani, varapuheenjohta ja t , jäsenten 

ja varajäsenten 93 
» kaupungingeodeetin 221 
» kaupunginvakaajan 89 
» kiinteistötoimiston sihteerin 221 
» kunnallisen ammatt ientarkastajan 89 
» Marian sairaalan lastenosaston ylilääkärin 89 
» raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen 88 
» satamakapteenin . . 218 
» sitä koskeva valitus 92 
» tilintarkastajain 91 
» toisen kaupungineläinlääkärin 219 
» vuositilintarkastajain 91 
» väkijuomaliikkeen tarkastajan 89 

Vaalikustannukset 199 
Vaalilautakunnat, kunnalliset, niiden puheenjohtaja]n, varapuheenjohtajain, jäsen-

ten ja varajäsenten vaali 96 
Vaateavustuksen myöntäminen työttömille 177 
Vakuusas iaki r ja t tarkastus 208 
Vakuutukset, irtaimiston 144 
Valitus, erinäisiä vaaleja koskeva 92 

» viranhaltijain palkkain vähennystä koskeva . 41 
Valkonauhavhdistyksen avustaminen 192, 194. 
Valkosaaren eräiden alueiden vuokraoikeuksien pidentäminen 247—248 
Vallila, asunto-osuuskunta, sen sääntöjen muuttaminen 231 
Vallilan haarakirjastohuoneistoon kuuluvan myvmälähuoneen vuokraajan irti-

sanominen 19 
» kansakoulutalon korjaustyöt . 45 
» korttelin n:o 580 tonttia n:o 72 koskevien vuokraehtojen muuttaminen . . 248 
» puutavara osakeyhtiön oikeus rakentaa rautatieraide 16 
» » » vuokraamien tonttien yhdistäminen 5 
» ruotsinkielisen kansakoulun avajaisjuhla 197 
» » » sisustaminen 119 
» siirtolapuutarha, virvokkeiden myynti siellä 265 
» tavara-asema, sitä koskeva sopimusehdotus 127 
» » » tiemaan osoittaminen sitä varten 10, 104 
» ulkoilmanäyttämö, alueen luovu ttaminen sitä varten 247 

Valmistavan poikain ammattikoulun määrärahan ylittäminen 46 
» tyttöjen ammattikoulun apulaisopet ta ja t taan sairasloma 221 
» » ' » harjoittelijat, palkkion suorittaminen heille 198 
» » » kaluston hankinta 202 
» » » leipomon valvonta 41 
» » » » vuokran arviointi 140 
» » » määrärahain lisääminen ja ylittäminen . . 46 
» » » ompelimossa tarvittavien tvöaineiden han-

kinta . ." 140 
» » » talouden ja tilinpidon tarkastus 168 

Valokuvauspaikkojen luovuttaminen 257, 262 
Valtionavut 78, 144 
Valtionrautateiden maa-aluetarve Helsingissä 238 

» omistusoikeus kaupungissa sijaitseviin alueisiin 215, 238 
Vanhankaupungin—Malmin maantie 101 

» muuntoasemalta rakennettava tie 101 
» satamaradan suunnan muuttaminen 5 



Hakemisto. 213* 

Vanhempainneuvostojen, oppikoulujen, jäsenten vaali 97 
Vankeusyhdistys, Suomen, sen avustaminen 192, 194 
Vantaanjoen maantiesillan rakentaminen 126 

» rautatiesillan rakentaminen 128 
Vapaaehtoinen palokunta 56* 
Vapaan vuokransiifto-oikeuden myöntäminen 248 
Vapaaopiston, Kalliolan, avustaminen 191, 193 
Vapaapäivät 209 
Varastettujen työkalujen korvaaminen 171 
Varastoalueiden vuokralleanto 247 
Varasto-osaston, rakennustoimiston, toiminta 29* 
Varatyöntekijäin kuljetuskustannusten peittäminen 49 
Varatyöt 21, 48, 122, 176, 20*, 24* 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskodin talon rakennuttaminen 119 

» » » toiminta 120* 
Vastuuvapauden myöntäminen kaupungin hallituksille, lautakunnille ja viras-

toille 31 
» » Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian 

turvakodin johtokunnalle 31 
Vedenhinnan korottaminen 198 
Vedenottopaikan osoittaminen valtion jäänsärkijöille 104 
Veduta nimisen kahvilarakennuksen vuokran alentaminen 258 
Venelaiturin laajentaminen 16* 
Venepaikkoja koskevat päätökset 46* 
Veneveistämö, alueen vuokraaminen sitä varten 247 
Verojen kannanta 140 

» pakkoperintä 10*—12* 
Verotusvalmistelukunta, kellarihuoneiden luovuttaminen sille 115 

» sen jäsenten vaali 94 
» » kaluston hankinta 202 
» » toimintakertomus 13* 
» sitä koskevat vuositilintarkastajain huomautukset . . . . 28 

Veroäyriltä maksettava veromäärä 140, 14* 
Vesa, Voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 185* 
Vesialueiden erottamistoimitus 227 
Vesijohtojen laskeminen Mechelininkatuun 19 
Vesijohtolaitoksen huoltokonttorin perustaminen 215 

» v:n 1934 meno- ja tulosääntö · • · · 69. 79 
Vesijohtoverkoston ulottaminen Tilkan ja Ruskeasuon alueille 114 
Vesipostin asettaminen Töölön kortteliin n:o 519 114 
Vesterkullan tila, työlaitoksen sijoittamista sinne tarkoittava ehdotus 85 
Wetzer, P. M., kenraali, valittu raastuvanoikeuden vanhemmaksi oikeusneuvos-

mieheksi 88 
Viemärijohtojen laskeminen Mechelininkatuun 19 
Viemäriolojen, Käpylän, järjestäminen 23 
Viemärit, niiden korjaus- ja uudisrakennustyöt 72, 22*—24* 

» niitä koskevan sopimuksen irtisanominen 127 
Viemäriverkoston, korttelin n:o 666, väliaikainen järjestäminen 5 
Viikin—Herttoniemen maantie 126 
Viljelysalueiden vuokralleanto 242. 251—253 

* » vuokraoikeuksien pidentäminen 245 
Viljelyspalstatoiminnan järjestäminen työttömille 102, 87* 
Wilkmanin, J. G., rahaston korkovarojen käyttö 207 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän eroamisvelvollisuutensa 222 

» » » palkkansa vähentäminen 40, 41, 154 
» » heiltä vaadittava kielitaito 81 
» » yksityisten toiminimien johdossa tai osakkaina olevat 29 

Viransijaisuusmääräysten tulkitseminen 148 
Viransijaisuuspalkan määrääminen 149 
Virastotalon rakentaminen Hakaniementorille 118 
Virat ja toimet, kaupungin, niiden täyttämismenetelmä 210 
Virkavapaudet . . . : . . 89, 90, 150, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 237, 1*, 43*, 55* 
Virkavuosien laskeminen 42, 155—157 



Hakemisto. 

Viron vapaussodassa kaatuneiden haudan koristaminen 132 
Virta, K. Hj., autonomistaja, hänelle suoritettava korvaus 145 
Virvoitusjuomakioskien ja -vaunupaikkojen vuokralleanto 212, 256 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 185* 
Voimistelun edistämiseksi myönnetyt avustukset 185* 
Vuokraajan häätäminen 253 
Vuokra-alueiden käyttäminen katumaiksi , . 13 
Vuokra-asiat, satamalautakunnan käsittelemät 47* 
Vuokra-autoasemien puhelinjärjestelmä . . 107 
Vuokraehtojen muuttaminen 248 
Vuokralle otetut huoneistot 260 
Vuokralleanto, eräiden alueiden 13 

» Lauttasaaren erään huvilan 258 
» ravintolain 258 
» tehdaskorttelin n:o 176 alueiden 53, 56 
» viljelyspalstoin 242, 251—258 

Vuokramaksujen alentaminen 15, 248, 261 
Vuokramoottoriveneliikennettä koskevat päätökset 212, 45* 
Vuokramäärärahat, kaupunginhallituksen myöntämät 198 
Vuokraoikeuksien lunastaminen pakkohuutokaupalla 7 

» pidentäminen .13, 14, 243—244, 245, 249 
» siirto 240, 245—247, 248, 253 

Vuokrasaatavien, kaupungin, lyhentämisoikeus 35 
Vuokrasopimuksien purkaminen 103 
Vuokrasopimus, Länt. Kaivopuiston tonttia n:o 3 koskeva 14 

» tehdaskorttelissa n:o 178 sijaitsevia rakennuksia y. m. koskeva . . 14 
Vuokratiedustelun toimittaminen 199, 6* 
Vuorelan sosialidemokraattisen lasten raittiusosaston avustaminen 193, 194 
Vuosisijaisten, kansakoulujen, kesä- ja sairaslomaedut 149 
Vuositilintarkastajain johtosäännön laatiminen 92, 

» kertomus 27 
» vaali 91 

Väestönsuojelu, toimikunnan asettaminen sitä varten 227 
Vähennys verovelvollisen henkilön tulosta, verotettaessa tehtävä 37 
Väkijuomain anniskeluoikeudet · 90 
Väkijuomaliikkeen tarkastaj anviran hoitaminen 221 

» » täyttäminen 89 
Välityspalkkion kantaminen Siltalan tilan myymisestä 146 
Värivivahduksien määrääminen kaiteita y. m. maalattaessa 132 
Väylät, Helsinkiin johtavat, niiden valaistuksen parantaminen 129—130 

Yhdistyneet teatterit, näyttämöyritys, sen avustaminen 52, 195 
»" » »' » johtokunnan jäsenen ja sen tilien 

tarkastajan vaali 97 
Yhteiskunnallisen korkeakoulun hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen vaali . . 97 
Yksityishoitoon annetut henkilöt, köyhäinhoitolautakunnan toimesta 101* 

» » lapset, lastensuojelulautakunnan toimesta 125* 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto 250 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 191—195, 229 
Yleisten ammattilaiskoulujen valtionapu 78, 144 

» töiden lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 96 
» » » toimintakertomus 15* 
» » määrärahat 46, 71 

Ylimääräisten vakinaisten töiden j ärj estäminen 49 
Ylityön korvaukset 153, 171 

» lakkauttaminen virastoissa 30 
Ympäristöalueita, kaupungin, koskevan mietinnön painattaminen 198 
Yösuojan ylläpitäminen ·. 182, 87* 



Julkaisujen luettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
(Ilmestyi aikaisemmin erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, myö-
hemmin kaksikielisenä painoksena suomen- j a ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. 
Y. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkieli-
nen teksti; vain sarjasta YI on olemassa erillinen ruotsinkielinen painos, joka 
sisältää ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset; taulukoissa on 
ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, II, III ja VI— ranskankieliset otsakkeet.) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema. 
1—14. 1910—29. 
15—17. Edellinen osa 1930—32. 

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

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

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
1—6. 1927—34. 

IV. Helsingin kaupungin teknill iset la i tokset . Helsingin kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen julkaisema. 
1—19. 1916—34. 

V. Kaupungin tilit ja t i l inpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston an-
tama kertomus. 
1—19. 1916—34. 

VI. Opetuslai tokset . Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—8. 1916—33. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Hels ingin k a u p u n g i n 
t i l a s to to imi s ton ju lka i sema . 
(Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laa-
dittu myöskin ranskankielellä.) 
5—11. 1909—15. 
12—28. 1919—35. 

G. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin 
k a u p u n g i n t i l a s to to imis ton ju lka i sema . 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:sta 1932 alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena.) 
21—46. 1908—33. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto 1. 1875—78. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Hels ingin k a u p u n g i n t i las-
to to imis ton ju lka i sema . 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—11. 1911—35. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Hels ingin k a u -
pung in t i l a s to to imis ton ju lka i sema . 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—12. 1923—34. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Hels ingin k a u p u n g i n t i l a s to to imi s ton ju lka i sema (1930). 
(Julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 


