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Kauppahallit 250, 256 
Kauppaliikkeiden aukioloaika : · · · · : ^ 
Kauppatorin varrella olevain rakennusten korkeuden rajoittaminen 66 
Kaupunginagronoomin valtuudet edustaa kaupunkia eräissä toimituksissa 217 

» vuosikertomus 260 
Kaupungineläinlääkäri, toinen, hänelle myönnetty virkavapaus 209 

» työhuoneen järjestäminen hänelle 107—108 
Kaupungingeodeetin v:n 1935 toimintakertomus 267 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston eräiden virkain siirtäminen ylempään palk-

kaluokkaan 38 
» » johtosäännön muuttaminen 69 
» » viranhaltijat 85, 207 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m 215 
» istunnot y.m 198 
» ja kaupungin lautakuntain yhteistyö 199 
» johtosäännönu muttaminen 69 
» jäsenten vaali 81 
» kansliasihteerit, Suomen kunnallislehden tilaaminen heille 192 
» kokoonpano 85 
» kokoukset 85 
» määrärahain ylittäminen 40 
» pöytäkirj ain tarkistus 198 

Kaupunginjohtajain sijaisuudet 198 
» Suomen, kokous, lounaan tarjoaminen sen osanottajille . . . . 195 



196* Hakemisto. 

Kaupunginkanslian viranhaltijat 85, 139, 206 
Kaupunginkassan tarkastukset 128 

» tarkastusmiesten vaali 81 
Kaupunginkirjaston huoneistokysymys 145* 

» johtokunnan jäsenten vaali 82 
» pääkirjaston tonttipaikka 16 
» tulot ja menot 153*, 154* 
» vuosikertomus 145* 

Kaupunginlakimiehen tehtävien hoitaminen hänen estyneenä ollessaan 70 
Kaupunginlääkärin, toisen, sairasloma 209 

>> » viran täyttäminen 78 
Kaupunginmuseo, sen johtokunnan jäsenten vaali 82 

» » vuosikertomus 155* 
» vanhojen kilometripylväiden siirtäminen sinne 193 

Kaupunginorkesterin esiintyminen Sibelius-juhlassa 203 
» johtajan palkkaehdot 38, 140 
» jäsenluvun lisääminen 157* 
» konserttien radiointi 159* 
» konserttiohjelmien selostaminen 159* 
» taloudenhoitajan palkankorotus 39 
» toiminta 157* 
» vuokratariffi 159* 

Kaupunginvaltuuston edustajien valitseminen 84 
» istuntosalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 102 
» kokoonpano 1 
» kokoukset 3 
» puheenjohtajain muotokuvien hankkiminen 192 
» vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 81 

Kaupunginviskaalien palkkain järjestely 38 
» virkojen hoitaminen 209 

Kaupunginviskaalinviraston muuttokustannukset 191 
Kaupunginvoudin, toisen, konttori, uuden konttoriapulaisenviran perustaminen 

sinne 74 
Kaupunginvoudinkonttorien muuttokustannukset 191 
Kaupunkiliiton Oulussa pidetty kokous, kaupungin edustaminen siinä 195 
Kaupunkilähetyksen toiminnan tukeminen 175, 184, 186 
Kaupunkipäivät, kaupungin viranhaltijain osallistuminen niihin 216 

» päivällisten järjestäminen niiden ulkomaalaisille osanottajille . . 195 
Kavaltaminen, kaupungin varain 37, 138 
Kelkkamäet 269 
Kellosaaren lentohalli, polyteknikkojen ilmailukerhon liitokoneen säilyttäminen 

siellä 103, 46* 
» lentosataman korjaustyöt 29 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 184, 186 
Kenttäurheilijat yhdistyksen avustaminen 187* 
Kerjäämisestä varoitetut henkilöt 90* 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 184, 186 
Keskuskauppakamarin ansiomerkin hankkiminen kamreeri F. Rosendahlille 192 
Keskuskeittola, kaupungin laitosten lihanhankinnan järjestäminen sen välityksellä 203 

» sen henkilökunnan palkat 141 
» » puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 217 
» » toimintaa koskevat tutkimukset 138, 158 
» » toimitusjohtajan palkan määrääminen 140 

Keskuslämmityspiipun, yhteisen, rakentaminen Turuntien tonteille n:ot 60 ja 62 . . 15 
Keskusvankila-aluetta koskeva tilusvaihto 11 
Kesäkoti, Helsingin kunnantyöntekijäin, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 187 
Kesälomasijaisten palkkaaminen 145 
Kesälomat, kaupungin työntekijöille myönnetyt 13*, 38* 

» kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 208 
» sellaisen järjestämistä koskeva valitus 211 

Kesän aikana noudatettava työaika 200 
Kesäsiirtolat, niiden avustaminen 184 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 98* 



Hakemisto. 197* 

Kesävirkistystä varten myönnetyt apurahat 185 
Keuhkotautiparantolahanke, Uudenmaan suomenkielisten kuntain 220 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 128 
Kiinteistöjen osto 10, 85 

» puhtaanapito 32* 
Kiinteistölautakunnan kokoonpano 226 

» kokoukset 226 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 82 

Kiinteistömäärärahain ylittäminen j a lisääminen 45 
Kiinteistörekisterin laatiminen 227 
Kiinteistötoimiston asemakaavainsinöörin V. Meriluodon oikeuttaminen laske-

maan hyväkseen virkavuosia 142 
» johtosäännön muuttaminen 69 
» kansanpuisto-osaston vuosikertomus 269 
» maanmittaus-ja kartastotöiden osaston toiminta 267 
» maatalousosaston vuosikertomus 260 
» tonttiosaston johtajan palkankorotus 39 
» viranhaltijat 227, 229, 243, 248, 249, 255, 259 
» vuosikertomus . 226 

Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katselmusmiesten vaali 80, 81 
» » » » » v:n 1933 toimintakertomus 204 
» » » » palo vakuuttaminen 109 
» » » sitä koskevien sopimusten säilyttäminen 70 

Kiljavannummen keuhkotautiparantolan vedenhankinnan ja viemäriolojen järjes-
täminen 118 

Kilometripylväiden siirtäminen kaupunginmuseoon 193 
Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 185, 186 
Kioskikauppaa koskevat asiat 69, 106, 251, 256, 257 
Kirjailijakokous, neljäs pohjoismainen, lounaan tarjoaminen sen osanottajille . . . . 196 
Kirjanpitoa, kaupungin, koskevan tutkielman painattaminen 192 
Kirjanpitoarvo, ulkomaisessa valuutassa otetun vakautetun velan 32 
Kirjapainokoulu, lisämäärärahan myöntäminen sille 44 
Kirjapainotuotteiden suurnäyttely 187 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 185, 186 
Kirkollisverojen pakkoperintä 6*—9* 
Kirkon rakentaminen Temppeliaukiolle 18 
Kissojen nukuttaminen 192 
Kivelän sairaala, lääketieteellisen opetuksen antaminen siellä 72, 201 

» » sen hallintorakennuksen sisustaminen 23 
» » » kahden toimenhaltijan irtisanomisen peruuttamista kos-

keva esitys 77 
» » » määrärahat 42 
» » » sairassijat 201 
» » » työvoiman lisääminen 75 
» » » uudisrakennukset 106 

Kivihiililastien purkaminen Sörnäisten satamassa 17 
Kivinokan kansanpuiston kioskin vuokralleanto 257 
Koirien irrallaan juoksentelemisen rajoittaminen 69 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 185, 186 
Koivujen myynti Toivoniemen tilalta 110 
Kokoojajohdon, Merikadun, rakentaminen 26 
Kolmivuotiskatselmukset 240 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 158 
Komiteat, kaupunginhallituksen asettamat 217 

» kiinteistölautakunnan asettamat 227 
» palolautakunnan asettama sellainen 59* 

Kongressien järjestämistä varten myönnetyt apurahat 187 
Konttokuranttiluoton järjestäminen 122 
Konttorikoneiden hoito 193 

» ja -kalustojen hankinta 86* 
Konttorist-ikurssien järjestäminen työttömille 178 
Konttoritarvikkeiden hankinta 224 



198* Hakemisto. 

Konverttaaminen, lainain 123 
Korjaus- ja sisustustyöt, kaupungin omien ja sen hallussa olevien talojen 22—24, 107 
Korjauspajat, puhtaanapitolaitoksen 35* 

» rakennustoimiston 28* 
Korkeasaari, postikorttien myynti siellä 257 

» sen eläintarha, sen eläinten hankinnat ja luovutukset 257, 258 
» » » sitä koskeva vuosikertomus 274 
» » leijonalinna, sen avajaiset 260 
» » » siellä kannettavat pääsymaksut 258 
» » oppaan julkaiseminen 257, 276 
» » uimalaitoksen ja uimarannan vuokraaminen 258 
» » vesijohtoverkoston korjaaminen 260 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 9, 104, 248 
Korko, kaupungin varoista myönnettyjen lainain 35 
Korokkeiden rakentaminen 98, 114 
Korpaksen tilalta maantielle johtava tie 246 
Korttelin n:o 99 uudelleenjärjestely 86 

» »178 vartiointi 256 
» »217 rakennusten vuokralleanto 102 

Korvaukset, autovakuutusrahastosta myönnetyt 190, 191 
» erinäiset, kaupungin suorittamat 137, 138 
» kiinteistölautakunnan suorittamat 260 
» köyhäinhoidosta kertyneet 108* 

Kotiapulaisten kodin avustaminen 184 
Kotikallion lastentarhan pihamaan kuntoonpaneminen 110 
Kotitalouslautakunnan huoneiston luovuttaminen kaupungin siirtolapuutarha-

yhdistyksille 102 
» järjestämät kurssit 175, 178 
» määrärahan ylittäminen ja lisääminen 45 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 82 
» toimintakertomus 142* 
» uuden opetuskeittiön perustaminen 44 

Kotitalousneuvoja M. Koiviston oikeuttaminen laskemaan hyväkseen virkavuosia 142 
Kotitalousneuvoj anviran täyttäminen 211 
Kotkat voimistelu- ja urheiluseuran avustaminen 187* 
Kouluhammasklinikka, sen johtajan ja apulaisjohtajan virkavapaus 210 

» » virkain järjestely 75 
» sitä varten myönnetyt määrärahat 41 

Kouluhuoneistojen luovuttaminen eri tarkoituksiin 102 
Koulukodit, niiden kansakoulutointa koskeva lainsäädäntö 202 

» » toiminta 118* 
Koululaiskonsertti, musiikkilautakunnan järjestämä 159* 
Koululaisten hammashoito-olojen tutkiminen 42 
Koulunkäynti vieraassa kunnassa 137 
Koulupuutarhat, lipputankojen pystyttäminen niihin 111 

» sellaisen luovuttaminen suomalaiselle normaalilyseolle 89 
Kreikkalais-katolisen seurakunnan erään tonttialueen luovuttaminen kaupungille 87 

» yksityisen, seurakunnan hautausmaan järjestely 5 
Krematorioyhdistyksen vapauttaminen lainansa korkojen maksamisesta 35 
Kronohagens idrottsförening urheiluseuran avustaminen 187* 
Kruunuvuorenkadun kunnostaminen 112 
Kukkien myyntipaikkojen luovuttaminen 252 
Kuljetuskustannukset, valtion varatöissä olevien helsinkiläisten työntekijäin . . . . 172 
Kulkutautisairaala, puolustuslaitoksen alaisten henkilöiden hoito siellä 134 

» sen aidan kunnostaminen 110 
» » eräälle potilaalle myönnetty korvaus 138 
» » korjaustyöt 108 
» » määrärahat 42 
» ulkokaihdinten hankkiminen sen makuuhalliin 190 

Kullatorpan lastenkoti, lisäkaivon rakentaminen sinne 110 
» » sen sähköjohtojen korjaukset 108 

Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, Mustikkamaan alueen n:o 4 b vuokraami-
nen sille 256 

» » » » sen avustaminen 187* 



Hakemisto. 199* 

Kulomaan taajaväkisen yhdyskunnan liittäminen kaupunkiin 104 
Kulosaaren kartanon eräiden rakennusten vuokralleanto 253 

» » parannusten korvaaminen 256 
» raitiotieliikenteen korvaaminen linja-autoliikenteellä 68 
» sillan isännöitsijän toimi 212 
» » rahasto 47 
» » siltamaksut 135, 157 
» » valvonta 157 
» tilan erottamiskustannusten suorittaminen 229 

Kumpulan koulupuutarha, lipputankojen pystyttäminen sinne 111 
» siirtolapuutarha, hyppyradan rakentaminen sinne 260 
» uusien omakotialueiden vuokraehdot 240 

Kunnalliset työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 267 
Kunnalliskoti, eri laitosten vaatteiden pesun keskittäminen sen pesulaan 218 

» sen hoidokkien päiväkustannuksen vahvistaminen 86* 
» » ja Hämeentien välisen alueen jaoituskaava 9 
» » vuosikertomus 94* 
» uuden kaluston hankkiminen sen työlaitokselle 195 

Kunnallisneuvosmiehen, maistraatin, vaali 77 
Kunnallisten laitosten ja virastojen toiminnan valvonta 200 
Kunnallisverot, niiden pakkoperintä . . 6*—9* 
Kunnallisverotus 129, 10*—11* 
Kunnianosoituksia 192 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö 197 
Kurssitoiminta, kotitalouslautakunnan 142*—144* 

» Marttayhdistysten 185 
» työttömien hyväksi 170—175, 178 

Kuulutukset, kaupungin, niiden julkaiseminen 200, 225, 226 
Kuuromykkäin voimistelu- ja urheiluseuran avustaminen 187* 
Kuuromykkäyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 185, 186 
Kuusisaaren liittäminen Munkkiniemeen 67 
Kuvateosten osto 193 
Kymintien tontin n:o 51 vuokraoikeuden y.m. lunastaminen 16, 88 
Kytkinkaapin asettamiseen myönnetty lupa 97 
Kähertäjänliikkeiden aukioloaika 69 
Käpylän Kunto, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 187* 

» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 187* 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 184, 185 
» omakotialueet . 7, 29 
» urheilukenttä, eräiden rakennustöiden suorittaminen siellä 28 
» urheilu veikot yhdistyksen avustaminen 187* 

Käsityökurssien järjestäminen työttömille 178 
Käymälät, niiden rakentaminen 106 

» sellaisen luovuttaminen Sokeain ystäville 105 
Käyttörahasto, sen säännöt 69 

» varain siirtäminen siihen . 35 
Königsbergin hallintomiesten retkikunta, lounaan tarjoaminen sille 195 
Köyhäinhoidolliset potilaat, heidän sairaalamaksunsa 133, 86* 

» varatyöt 29, 167, 85* 
Köyhäinhoito, sen toimitusjohtajan ja apulaisjohtajan virkavapaudet 210 

» sitä koskevien kysymysten valmistelu kaupunginhallituksessa 69 
Köyhäinhoitolautakunnan alaisten virkailijain opintokurssit 43, 189 

» asiamiesosaston toiminta 90*, 91*, 110* 
» jaostot 84* 
» jäsenet 82* 
» kokoukset 85*—88* 
» määrärahat 43, 172 
» tarkastuspiirit 83* 
» työttömille jakamat avustukset 172, 105* 
» työtuvat, kertomus niiden toiminnasta 105* 
» » lisäpalkkion myöntäminen niiden johta-

jattarelle 141 



200* Hakemisto. 

Köyhäinhoitolautakunnan työtuvat, niiden ja naisten työtuvan yhdistäminen . . 219 
» » » kaluston käyttö 193 
» vuosikertomus 82* 

Köyhäinhoitoviraston huoneistojen korjaukset 108 
» kansliain toiminta 89*, 111* 
» kodissakävijät 89* 
» rekisteritoimisto 90* 
» viranhaltijat, heidän vastaanotto aikansa 200 
» » heitä koskeva selostus 88* 

Kööpenhaminan kuninkaallisen teatterin vapauttaminen suorittamasta liikenne-
maksuja 131, 45* 

Lahjoitusrahastot, avustusten jakaminen niistä kövhäinhoitolautakunnan toi-
mesta * 104*—105* 

» lastensuojelutarkoituksiin käytettävät 141* 
» niiden korkovarojen käyttö y.m 53, 70, 197 
» » varojen sijoittaminen 126, 127 
» niistä myönnettyjä lainoja koskevat asiat 127 

Lainakorkojen alentaminen 127 
Lainat, kaupungin ottamat 33, 123, 124 

» niiden konverttaaminen 123 
» » käyttösuunnitelmain muuttaminen 33 
» niitä koskevien päätösten vahvistaminen 33 

Lainrikkojat, alaikäiset, lastensuojelulautakunnan hoidossa olleet 118* 
Laitoshoitoa nauttineet köyhäinhoidolliset henkilöt 102*—104* 
Laituripituus, kaupungin satamain 49* 
Laivurinrinteen puistikon luovuttaminen koulupuutarhaksi 89 
Lamellirakennuskorttelin perustaminen 6 
Lasipalatsi osakeyhtiö, alueen vuokraaminen sille 238 

» » kolmen linja-auto aseman huoneen vuokraaminen sille.. 252 
Laskujen hyväksyminen 199, 226 
Lassas nimisen tilan pakkolunastus 88 
Lastauttajankadun rautatieraiteiden järjestely 120 
Lasten työkotiyhdistyksen avustaminen 49 
Lastenhoidon neuvonta-asemat 184, 114*, 129* 
Lastenhuoltolaitosten vuokrain määrääminen 114* 
Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset . . 121* 

» niiden avustaminen 184 
Lastensairaalassa oleva lastenhoidon neuvonta-asema 129* 
Lastensuojelua koskevien kysymysten valmistelu kaupunginhallituksessa 69 
Lastensuojelulautakunnan alaisen lääkärin viran hoitaminen 115* 

v alaiset virkailijat, heidän opintokurssimaksujensa suo-
rittaminen 189 

» » heitä koskeva selostus 115* 
aviottomain lasten osasto 126* 
kokoonpano ja kokoukset 112* 
nuorisonhuolto 125* 
turvattomain lasten osasto 121* 
vuosikertomus 112* 

Lastensuojelutoiminnan menot ja tulot 138* 
Lastentarhat, niiden alempien viranhaltijain oikeudellisen aseman turvaaminen 

139, 203 
» » eräiden toimien järjestely 76 
» » » viranhaltijain palkkajärjestelmän uusiminen 139 
» » huoneisto-olot 107 
» » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 82 
» » lasten kuljettaminen raitioteillä 190 
» » määrärahan ylittäminen 45 
» » pihamaiden kunnostaminen 110 
» » tarkastajan viran hoitaminen 211 
» niitä koskevat uudet määräykset 203, 85* 
» sellaisen perustaminen Ruoholahden seuduille 73 



Hakemisto. 201* 

Lastenvalvoja, hänen tilitystensä tarkastaminen 128, 113* 
» » virkansa hoitaminen 78, 211 
» palkankorotuksen myöntämistä hänelle koskeva esitys 39 

Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 228, 229, 243, 247, 248, 249, 256, 260 
» palolautakunnan antamat 59* 
» satamalautakunnan antamat 40*—43* 
» teurastamolautakunnan antamat 66* 

Lautakuntain, kaupungin, ja kaupunginhallituksen yhteistyö 199 
» » jäsenluvun täydentäminen 80 

Lauttasaaren kautta kulkevan tien suunnan hyväksyminen 248 
» kioskin vuokralleanto 256 
» silta 115 
» taajaväkisen yhdyskunnan rajain määrääminen 67 

Lauttasaarenrannan laiturin rakentaminen 120 
Lauttaussääntö, Vantaanjoen ja satama-alueen 90 
Leijonalinna, Korkeasaaren 258, 260, 274, 275 
Leikkityön edistäminen 125*, 186* 
Leiriytyminen kansanpuistoihin 272 
Lentokenttä, eräät sitä koskevat päätökset 119 

» sen rakennustöiden valvonta 216 
» » rakentaminen Helsinkiin 19 
» tien rakentaminen sinne 116 

Lentokoneiden satamamaksut, kertyneet 53*, 55* 
Lentoliikenne : · · · · . 57* 
Lentosatama, Katajanokan, huoneiston luovuttaminen sikäläisestä vajarakennuk-

sesta posti- ja lennätinlaitokselle 109, 47* 
Lentosatamat, niissä suoritetut korjaustyöt 29, 15* 
Lepokoti, kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 187 
Leppävaaran—Otnäsin—Hagalundin kylätie 116, 166 
Leskieläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 51 
Lihan tukkuhinnat Helsingissä 81* 

» tuonti Helsinkiin 81* 
Lihanhankinta, kaupungin laitosten 203 
Lihantarkastamon luovuttaminen Virosta tuodun lihan tarkastukseen 203 

» toiminta 69* 
Liikennelaskelman suorittaminen 189 
Liikenneluvat 94 
Liikennemaksut, kertyneet 53* 

» niiden suorittaminen 130—133, 44*, 45* 
» » yleisten perusteiden muuttaminen 36 

Liikennemaksutariffin muuttaminen 44* 
Liikennemerkkien asettaminen kaupungin eri osiin 114 
Liikennenopeus, satama-alueella sallittu, suurin 89 
Liikennettä koskevat päätökset 98 
Liikenneväylän rakentaminen korttelin n:o 99 halki 86 
Liiketoimistojen aukioloaika . 69 
Liisankadun korttelin n:o 45 erään osan luovuttaminen kaupungille 87 
Liljebladin, A., rahaston korkovarojen käyttö 197 
Linja-autoasema, poliisipäivystyshuoneen järjestäminen sinne 102 

» sen järjestyssäännöt ja toimistomaksut 204 
» » järjestäminen kortteliin n:o 194 18, 25, 106, 107 
» » käymälän maksun vahvistaminen 252 
» » lähtökilpien hyväksyminen 107 
» » vuokralleanto 106, 252 

Linja-autoliikenteen järjestäminen Haagaan ja Kulosaareen 68 
» tilastotaulukkojen lunastaminen 192 
» väliaikainen järjestely 99 

Linja-autopysäkit 99 
Linnankoskenkadun tontin n:o 3 a myynti 15 
Lintulahdenkatu, johtokanavan rakentaminen sen alitse 96 
Liuskasaaren vuokraaminen Helsingfors segelsällskap nimiselle yhdistykselle. . . . 239 
Luistelunäytösten järjestäminen Kaisaniemeen 259 
Luistinradat 259, 269, 185* 



202* Hakemisto. 

Luistinurheilun edistäminen 187, 185* 
Luodolla olevien rakennusten lunastaminen 88 
Luontoisetujen korvausmäärien vahvistaminen 140 
Lupa asua kaupungin ulkopuolella 214—215 
Luvat, erilaiset, kaupunginhallituksen myöntämät 97, 100 

» » kiinteistölautakunnan myöntämät 241, 252 
Lyhytaikaisen luoton ottaminen 33, 122 
Lämmittely tuvan avustaminen 176 
Lämpöteknikon vuosikertomus 23* 
Länsisatama, höyläämön rakentaminen sinne 21 

» sen aitaus 45* 
Lääketieteellisen opetuksen antaminen Kivelän sairaalassa 72, 201 
Lääkärinavun korvaaminen 156 
Lönnrotinkadun tontin n:o 30 jakaminen kahtia : . . 8 

Maa-alueiden hankkiminen 4, 5, 10 
Maalentokenttä, ks. myös Lentokenttä. 

» sen läheisyydessä olevain vuokra-alueiden järjestely 88 
» sitä koskevat päätökset 119 

Maanmittauskustannusten korvaaminen 191 
Maanmittaustoimitukset, kaupungin edustaminen niissä 216, 217 
Maantienjatkeiden kunnossapitokustannukset 137, 18* 
Maantiet 116—118 
Maatalousosasto, kiinteistötoimiston, sen kirjanpidon tutkiminen 247 

» » » vuosikertomus 260 
Magnuskärr nimistä asutustilaa koskeva myyntitarjous 86 
Maidontarkastamo, sen kansliahuoneen suurentaminen 108 

» » sijaispalkkioiden korottaminen 42 
» sitä varten myönnetyt määrärahat 41 

Maidontarkastuslääkärien neuvottelukokous, lounaan järjestäminen sen osanotta-
jille 195 

Mainoskongressi, pohjoismainen, teetarjoilun järjestäminen sen osanottajille . . . . 196 
Mainoslaitteiden asettamiseen myönnetyt luvat 92, 241 
Maistraatin arkiston määrärahain ylittäminen 41 

» eräiden virkojen hoitaminen 209 
» kunnallisneuvosmiehen vaali 77 
» määrärahain ylittäminen 41 

Makasiininvuokrat, kertyneet 53*, 55* 
Makkabi nimisen urheiluseuran avustaminen 187* 
Makkaranmyynti kaduilla 251 
Makkaratehtaiden valvojain lomasijaisten palkkaaminen 139 
Malmin kaatopaikka 89, 34* 
Malminkylän Huvila nro 123 nimisen tilan osto 10 
Maneesikadun tontin nro 7 jakaminen 7 
Mankalafors aktiebolag nimisen osakeyhtiön johtokunnan jäsenten ja tilintarkasta-

jain vaali 
Mankalan koskitilan tienparannus-y.m. töiden suorittaminen 27 
Marian sairaala, sen korjaustyöt 22, 108 

» » » silmäpoliklinikka, sen toimintaehdot 201 
» » » » sitä varten myönnetyt määrärahat 41 
» » » työvoiman lisääminen 75, 76 
» » sitä varten myönnetyt määrärahat 42 
» turvakoti, ks. Sedmigradskyn pientenlastenkoulut. 

Mariankadun tontin nro 17 jakaminen kahtia 8 
Mariayhdistyksen avustaminen 184, 186 
Martis nimisen tilan pakkolunastus 88 
Marttayhdistyksen avustaminen 185, 186 
Matka-apuraha, kiinteistölautakunnan myöntämä 228 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 160,39*, 86* 
Matkailija-alukset, Helsingin satamissa käyneet 51*, 52* 

» niiden satamamaksujen alentaminen 36, 45* 
Matkakulujen korvaaminen 47, 142 
Matkakertomukset -. 205 
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Mechelininkadun tontin n:o 28 jakaminen kahtia 8 
Melontaurheilu 271 
Menoarvio, kaupungin v:n 1936 53, 55 
Merenkulku 50* 
Merenkulkuopetuslaitoksen avustaminen 204 
Merenkulkutilaston laadinta 3* 
Merikadun kokoojajohdon rakentaminen 26 
Merikortin, Helsingin satama-alueen käsittävän, laatiminen 119, 44* 
Merimiehet, työttömät, ammattikurssien järjestäminen heille 173, 219 
Merimieshuoneiden lakkauttaminen 204 
Merimieslähetysseuran avustaminen 185 
Merimiesten työnvälitys 173* 
Merisataman käyttäminen varastoalueena 89 

» mukavuuslaitoksen poistaminen 105 
Metsänhoidolliset varatyöt 170 
Metsänraivaus- y.m. töiden järjestäminen 29 
Metsästysoikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 247 
Metsätyökurssien järjestäminen 170 
Mielisairaalat, niitä varten myönnetty valtionapu 136 
Minna Canthin kadun tonttien n:ot 1 ja 3 myynti 15 
Mjölbollstadin parantola, lisäpaikkojen varaaminen siellä 34 

» » sen hoitomaksut 134 
» » » uudet sairaspaikat 201 

Mooseksenuskoinen seurakunta, hautausmaa-alueen luovuttaminen sille 87 
» » sen hautausmaan järjestely 5 

Moottoriajoneuvovero 134 
Moottorikerhon, Helsingin, avustaminen 187 
Moottoripyöräkilpailujen järjestäminen jäälle 259 
Moottoriveneen hankkiminen satamaliikenneosastolle . . 46* 

» raittiuslautakunnan entisen, myynti 46* 
Moottorivenekilpailun järjestäminen Kaivopuiston edustalle 45* 
Moottori veneliikenteen harjoittamista koskeva valitus 111 
Moottorivenesiltoja koskevat päätökset 47* 
Morselaitteen hankkiminen pääpaloasemalle 190 
Muistoesineiden myynti Kaivopuistossa 252 
Muistotaulun hankkiminen pääpaloasemalle 192 
Mukavuuslaitoksen, Merisataman, poistaminen 105 
Mukavuuslaitosten puhtaanapito 32* 

» rakentaminen 106 
Munkkiniemi, Kuusisaaren liittäminen siihen 67 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Munkkisaaren erään alueen vuokralleanto 17, 228 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 82 

» vuosikertomus 157* 
Mustikkamaan pukusuojain vuokraaminen 258 
Muuttokustannusten suorittaminen 191 
Myllylaitoksen rakentaminen Munkkisaareen 17 
Myrkyllisten preparaattien valmistusoikeutta koskeva anomus 80 
Myyntiaitan johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 217 

» vuosikertomus 182* 
Määrärahain siirtäminen 37, 46, 128 

Naisten työtupa, ammattikurssien järjestäminen sen yhteyteen 174 
» » sen ja köyhäinhoitolautakunnan työtupien yhdistäminen . . . . 219 
» » » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 217 
» » » vuosikertomus 176* 
» työtupien edustajien kokous 187, 181* 

Nikkilän sairaalan korjaustyöt 108 
» » laajentaminen 23 
» » lämpökeskus 106 
» » määrärahat 42 
» » sairassijat 201 
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Nikkilän sairaalan työvoiman lisääminen 75 
» j> uusi puhdistuslaitos 20*, 21* 
» » vedenottamon rakentamisen aiheuttamat korvaukset 137 

Nobel-Standard osakeyhtiön Suomessa liikennemaksujen veloittamista koskeva 
valitus 131 

Nokivalkeat 61* 
Norden yhdistyksen järjestämä insinöörikokous, aamiaisen tarjoaminen sen osan 

ottajille 196 
» » ». » sen järjestelykomitean jäsenen 

vaali 219 
Normaalikellon kuntoonsaattaminen 256 
Nosturimaksut, kertyneet 53* 
Nosturin, Eteläsatamassa olevan, korottaminen 120, 45* 
Nosturit, satamissa olevat, niiden käyttö 52* 
Nosturitaksan hyväksyminen 45* 
Nouseva voima raittiusyhdistyksen avustaminen 185, 186 
Nuohoustoimi, sen uudelleenjärjestely 71, 157, 58* 

» v. 1935 " 61* 
Nuorisonhuolto, lastensuojelulautakunnan 125* 
Nuorisosiirtolat, helsinkiläisten oleskelu niissä 173 

» niiden oppilaiden sijoittaminen ammattikouluihin 137 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 175, 184, 185, 187* 

» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 184, 185 
Nurmijärven-Helsingin välisen maantieyhteyden parantaminen 116 

Obligatioiden arvonta 125 
» osto 32 
» painattamisen valvonta 156 

Obligatiolainan ottaminen 123 
Ohjesääntöjen kuulutus 200 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 82 

» määrärahain ylittäminen 43 
» vuosikertomus 164* 

Oikeusneuvosmiesten, nuorempien, vaali 77 
Olympialaiskisojen järjestäminen Helsinkiin v. 1940 205 
Olympialaiskomitean, Suomen, jäsenen vaali 219 
Omakotialueen, Taivaskallion, jaoituskaavan muuttaminen 7 
Omakotialueiden järjestäminen Käpylään 29 

» Kumpulan uusien, vuokraehdot 240 
Omakotirakennustoiminnan rahoittaminen 33 
Omakotirakentajien pääseminen varatöihin 165 
Omakotitonttien järjestäminen Limingantien varrelle 7 

» vuokrat 21 
Opettajainpäivät, virolais-suomalaiset, illanvieton järjestäminen niihin osallistu-

ville 196 
Opettajakuoron, Helsingin, avustaminen 187 
Opetuskeittiöt 44, 142*—144* 
Opetusministeriön retkeilylautakunnalle myönnetty apuraha 187 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 83 
Oppisopimukset 188* 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 185, 186 
Organisatiopäällikön toimen perustaminen 200 
Orkesteri, ks. Kaupunginorkesteri. 
Orpoeläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 51 
Osuustukkukaupan oikeuttaminen muuttamaan korttelin nro 288 raidesuunnitel-

maa 96 
» » rakentamaan johtokanava 96 

Oulunkylä, sen eräiden tilain yhdistäminen 88 
» » kunnan rakennustarkastajan ehdottaminen 220 
» yleisen kaivon rakentaminen sinne 92 

Paikallislisän suorittaminen valtion varatöissä oleville helsinkiläisille työntekijöille 172 
Paikan vuokrat, kertyneet 53*, 55* 
Painatustöiden valvojan vrn 1935 toimintakertomus 223 
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Painejohdon, kaasulaitoksen, rakentaminen 26, 122 
» vesijohtolaitoksen, rakentaminen 26 

Pakinkylän urheilukentän rakentaminen 90 
Pakkohuutokaupalla ostettu lohkotila 10 

» ostetut vuokraoikeudet 16, 88 
Pakkolunastus, Martis ja Lassas nimisten tilain 88 
Pakkoperintä 6* 
Palkankorotukset 38, 39, 140, 163, 2*, 39* 
Palkat, kaupunginhallituksen vahvistamat 139 

» naisten työtuvassa työskenteleville maksetut 177*, 178*, 179*, 180* 
Palkka, oikeus sen nauttimiseen virkavapauden ajalta 39, 143—145 

» sen nostossa havaittu petos 163 
» » suorittaminen viranhaltijoille kesäloman ajalta 139 

Palkkakysymykset, työntekijäin, eräät 48 
Palkkiot eri tehtävistä 156 
Palmgrenin, R., filosofianmaisteri, kokoama Helsingin seudun luontoa koskeva 

aineisto 191 
Paloaseman, pohjoisen, isännöitsijän toimi 201 
Paloilmoituslaitos 60* 
Palojärjestys, uusi 71, 59* 
Palokunta, Degerön vapaaehtoinen, sen avustaminen 187 

» Helsingin vapaaehtoinen, sen toiminta 60* 
» Pitäjänmäen vapaaehtoinen, sen avustaminen 187 
» sen kansliassa sattunut kavallus 37 
» » miehistön ruokalanpitäjän korvausvaatimus 37 
» » rahastot 65* 
» » virkailijat 59* 

Palolaitos, morselaitteen hankkiminen sen pääasemalle 190 
» muistotaulun hankkiminen sen pääasemalle 192 
» palokorpraali A. Järvisen lesken oikeuttaminen asumaan eräässä sille 

kuuluvassa huoneistossa 103 
» satamalautakunnan veneiden luovuttaminen sen käytettäviksi 103 
» sen kalustoluettelosta poistettujen esineiden myynti 193 
» » menot 65* 
» » miesvahvuus ja moottoriajoneuvojen luku 59* 
» » määrärahat 41, 190 
» » vuosikertomus 58* 

Palolautakunnan jäsenet ja toiminta 58* 
Palomiehistön perustettava osuusruokala 59* 

» tapaturmavakuuttaminen 161 
Palomuurien, yhteisten, rakentamiseen myönnetyt luvat 15, 242 
Palopäällikön, kaupungin, määrääminen Herttoniemen öljysataman palopäälli-

köksi 29 
Palosuojelu, Yanhassakaupungissa olevan varastoalueen 201 
Palotarkastukset 60* 
Palotoimikunta, katselmuksien toimittamisen maaseudulla olevissa kaupungin lai-

toksissa antaminen sen tehtäväksi 201 
» sen jäsenten vaali 81 

Palovahinkojen korvaaminen 64* 
Palovakuuttaminen, kaupungin kiinteän omaisuuden 109 
Palovartioaseman järjestäminen Töölöön 58* 
Palvelusvuosien laskeminen 49 
Pan ttilainayhtiöiden kunnallistaminen 73 
Parkkisen, M. ja E., muotokuvien lahjoittaminen kaupungille 196 
Partiojärjestön avustaminen 185 
Parturinliikkeiden aukioloaika 69 
Pasilan nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 184 

» torin kunnostaminen 27 
Patjapussien hankkiminen valtion varatöissä oleville helsinkiläisille työntekijöille. . 172 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö . . . 53, 198 
Pelastusarmeijan avustaminen 176, 184, 186, 197 

» kiinteistöosakeyhtiön lainaehtojen muuttaminen 34 
Penkereen rakentaminen Hernesaarelta Hernesaarenkarille 120 
Perhelisän suorittaminen valtion varatöissä oleville helsinkiläisille työntekijöille . . 172 
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Perustutkimukset, rakennustoimiston 119 
Pesun, eri laitosten vaatteiden, keskittäminen kunnalliskotiin 218 
Petos palkan nostossa 163 
Pidätettyjen henkilöiden säilytyshuoneiden desinfioiminen 107 
Pienasuntotyyppien aikaansaaminen XIV kaupunginosan pohjoisosaa varten . . . . 243 
Pientenlastenkodin, E. Puhakan, avustaminen 184, 186 

» Leppävaarassa olevan, avustaminen 184, 185 
Pihlajasaari, kaupan harjoittaminen siellä 257 

» sen puhelinkaapelin korj auskustannukset 260 
» » ravintolarakennuksen vuokralleanto 257 

Piirilääkärien kokouksen osanottajien retki Räpylään 195 
Piirustukset, kaupunginhallituksen hyväksymät 105 

» kaupunginvaltuuston hyväksymät 23, 24 
» kiinteistölautakunnan hyväksymät 242, 259 
» satamalautakunnan hyväksymät 47* 

Pitäjänmäen vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 187 
Pohjoismaiden yhdyspankki osakeyhtiö, lisätyn rakentamisoikeuden myöntämi-

nen sille 203 
» » » tonttien myynti sille ilman huutokaup-

paa 15 
Pohjoismaiset opintopäivät, illanvieton järjestäminen niiden osanottajille 196 
Pohjoispaloaseman isännöitsijän toimi 201 
Poliisijärjestyksen koirien irrallaan juoksentelemista koskevat säännöt 69 
Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset 107, 108 

» määrärahat 189 
» rikospoliisiosaston sairaanhoitajattaren viran vakinaistaminen . . 74 
» suojeluosaston sairasosaston yhden sairaanhoitajattaren palkan 

korottaminen 38 
Poliisilääkäri, tarkastushuoneen järjestäminen hänelle 108 
Poliisipäivystyshuoneen järjestäminen linja-autoasemalle 102 
Poliisitalojen korjaukset 22 
Polkupyörätelineiden asettaminen kaduille 97 
Polyteknikkojen ilmailukerhon liitokoneen säilyttäminen Kellosaaren lentohallissa 

^ 103, 46* 
Porvoon—Helsingin tien vihkiminen 47 
Posti-jalennätinlaitoksen huoneisto lentosatamassa 109, 47* 
Postipakettien tullikäsittely 102 
Postitalon edustalla olevan aukion järjestely 104 

» tonttia koskevan aluevaihtosopimuksen toteuttaminen 86 
Puhdistuslaitokset 26, 118, 19*—20* 
Puhelimet 188, 46* 
Puhelinkaapelin vetäminen Katajanokan laiturille 44* 
Puhelinkeskuksen järjestäminen Kivelän sairaalaan 23 

» rakentaminen Reimarsiin 17 
Puhelinmaksut, vuokra-autoasemain . 134 
Puhelinyhdistyksen oikeuttaminen kytkinkaapin asettamiseen 97 
Puhtaanapitolaitoksen pyhäpäivinä suoritettavat työt 163 

» toimistoapulaisen K. F. Silanderin oikeuttaminen laske-
maan hyväkseen virkavuosia 142 

» vuosikertomus 29* 
Puhtaanapitolautakunnan määrärahain ylittäminen 45 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 83 
Puiden siirtäminen 119 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus . 24* 
Puistot, niiden käyttöoikeudet 93, 242, 251 
Punainen risti, ks. Suomen punainen risti. 
Punnitseminen tullipakkahuoneen ulkopuolella 72 

» vuotamakasiinissa 45* 
Puodinkylän—Herttoniemen—Viikin tie 117 
Puolustuslaitoksen alaisten henkilöiden hoito kulkutautisairaalassa 134 
Putkikaivon rakentaminen Käpylän kortteliin n:o 892 242 
Puujoen perkaus 110 
Puutarhatuotteiden myynnin järjestäminen kaupungin toreilla 21 
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Pyhäpä iv inä suori tet tavien töiden korvaaminen 163 
Pysäköimiskiellot 99 
Pyöräilyn harjoittaminen Kallion urheilukentällä 258 
Päiväkodeissa hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 98* 
Päätymuurien, yhteisten, rakentamiseen myönnetty lupa 242 

Raastuvanoikeuden arkiston määrärahain ylittäminen 41 
» eräiden virkojen hoitaminen 209 
» hyväksymät tonttijaonmuutokset 104 
» nuorempien oikeusneuvosmiesten vaali 77 

Raatihuoneen, vanhan, varustaminen lämpöjohdoilla 108 
Radiohäiriöiden ehkäiseminen 218 
Radiolaitteiden hankkiminen kansakouluihin 195 
Radiolupa, kansakouluille myönnetty 134 
Rahastot, kaupungin 35, 36, 126 
Rahatoimiston erään huoneen sisustaminen 107 

» varain hoidon valvonta 199 
» viranhaltijat 139, 207 

Raidepituus, kaupungin satamain 49* 
Raidesuunnitelman, korttelin nro 288, muuttaminen 96 
Raiteiden rakentamista koskevat päätökset 96, 97 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali . . 219 

» » » yhtiöjärjestyksen muuttaminen 223 
Raitiotiepysäkit 98 
Raitiotieraiteiden laskeminen Kaivokatuun 96 
Raitiotievuosikorttien myöntäminen 143 
Raittiuslautakunnan hallussa olleen moottoriveneen myynti 46* 
Raittiustoiminnan tukeminen 185 
Rajajärjestely, Töölönkadun tonttia nro 53 koskeva 14 
Rajasaaren puhdistuslaitoksen sähköistystyöt 118 
Rakennuskiellon antaminen 3, 67, 93 
Rakennuskorkeuden rajoittaminen 66 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennustarkastuskonttorin määrärahain ylittäminen 40 

» työvoiman lisääminen 74 
» vuosikertomus 161* 

Rakennusten käyttö eri tarkoituksiin 102, 251 
» purkaminen ja myynti 86, 105 
» pysyttäminen paikoillaan 100 

Rakennustoimiston eräiden viranhaltijain palkankorotus 39 
» katurakennusosaston eräiden virkain vakinaistaminen 77 
» » toimintakertomus 18* 
» perustutkimusten keskittäminen 119 
» puisto-osaston toimintakertomus 24* 
» satamarakennusosaston toimintakertomus 13* 
» talorakennusosaston toimintakertomus 22* 
» tiliviraston vuosikertomus 28* 
» varastonpäällikön sairasloma 212 
» varasto-osaston vuosikertomus 28* 

Rakennusyhtymille myönnettyjen kuoletuslainain koron alentaminen 35 
Rakentamisoikeuden lisääminen 203 
Rannikkoliikenne 50* 
Ratarakennustarpeiden myynti 193 
Ratsastustiet ja -kentät 113, 271 
Rauhalan lastentarha, leikkipihan järjestäminen sille 110 
Rautatie, Herttoniemen 121 
Rautatieaseman ympäristöä koskeva valtion ja kaupungin välinen tilusvaihto . . 12, 87 
Rautatielaitos, huoneiston vuokraaminen sen virastolle Länsisatamasta 48* 
Rautatien eläinsuojelusyhdistyksen avustaminen 192 
Rautatieraiteen jatkaminen kortteliin nro 247 96 
Rautatiesilta, Vantaanjoen 120 
Rautatiesuunnitelma, Helsingin—Keravan—Korian 216 
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Ravintolarakennusten vuokralleanto 253, 257 
Reijolan alueen erään osan rakennuskielto 67 

» lastenkodin pihamaan aitaaminen 110 
» » vedenhankinta 202, 114* 

Reimarsin alue, sen erään osan vuokralleanto 17 
» » sikäläisten rakennusyritysten tarkastus 92, 243 

Renlundin, K. H.,stipendi-japalkintorahaston korkovarojen käyttö 198 
Retkeilypäivien järjestäminen 187 
Revisionikonttorin johtosäännön uusiminen 200 

» reviisorinviran hoitaminen j a täyttäminen 77 
» viranhaltijat 205 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 185, 186 
Rikospoliisin pidättämien henkilöiden säilytyshuoneiden desinfioiminen 107 
Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin yhden ulosottoapulaisenviran lakkautta-

minen 74 
Roomalais-katolinen seurakunta, hautausmaa-alueen luovuttaminen sille 87 

» » sen hautausmaan järjestely 5 
Runeberginkadun jatkaminen satamaradan yli 27 
Ruoholahdenkadun tontin n:o 3 a ja Kalevankadun tontin n:o 56 b välisen lauta-

aidan rakentaminen 243 
Ruoholahdenrannan laiturin jatkaminen ja varustaminen raiteilla 120 
Ruokailuhuoneet, satamatyöntekijäin 48* 
Ruokatarjoilu työttömille 176 
Ruotsalainen, A., kansakoululääkäri, apurahan myöntäminen hänelle tieteellisiä 

tutkimuksia varten 186 
Ruumishuoneen rakentaminen 87 
Ryttylän koulukodin kohdalla olevan maantien mutkan oikaiseminen . . 118,168, 113* 

» » vesijohtokysymys 113* 
Räjähdysaineiden myyntilupaa koskevat anomukset 79 

Saaristojäänmurtajan hankkiminen Helsinkiin 43* 
Sairaalamaksujen, kaupungin töissä olevien potilaiden, perimistäpä . 133 

» köyhäinhoidollisten potilaiden, perimistäpä 133, 86* 
Sairaalat, niiden eräiden virkain uudelleenjärjestely 75, 76 

» » hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vaali 81 

» » henkilökunnan lisääminen 210 
» » korjaustyöt 22, 23 
» » palkkasääntöön merkitsemättömäin viranhaltijain työaika . . . . 72 
» » talousapulaisten valitseminen valmistavan tyttöjen ammatti-

koulun käyneistä 202 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 102*—104* 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 42 

Sairaanhoitajatarkoulu, sen erään oppilaan maksuton sairaalahoito 50 
» » uudelleenjärjestely 76 
» siellä pidetyistä luennoista myönnetty palkkio 157 

Sairaanhoitajatarkoulutuksen järjestäminen 202 
Sairaanhoitajattarien täydennyskurssit .····..· 2 0 2 

Sairaanhoitotyön ja terveydenhuollon keskittäminen Sörnäisten aluelääkärin pii-
rissä 113* 

Sairaankuljetustoimi, palokunnan 64* 
Sairasapu, kaupunginhallituksen myöntämä 161 

» kiinteistölautakunnan myöntämä 247, 260 
» puhtaanapitolautakunnan myöntämä 38* 
» sen myöntäminen eräille teurastamon viranhaltijoille 152 

Sairasloman aikaisen palkan nauttimiseen myönnetty oikeus 39, 40, 48, 143—445 
Sairaslomat, kaupunginhallituksen myöntämät 206, 207, 208, 209, 210 

» kaupunginvaltuuston myöntämät 78, 79 
» kiinteistölautakunnan myöntämät 227 
» satamalautakunnan myöntämät 40* 
» teurastamolautakunnan myöntämät 67* 

Saksalaisen kouluretkeilykunnan osanottajat, Pohjolan valkea kaupunki nimisen 
teoksen jakaminen heille 193 
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Sanomalehdet, niiden myyntipaikkojen määrääminen 252 
» » pääkonttorin aukioloaika 69 
» » tilausten hankinnat 224 
» niille annettavat tiedot kaupunginhallituksen päättämistä asioista 199 

Sanomalehtimiesten kokouksen osanottajain vastaanotto 47, 196 
Satama-alue, sen käsittävän merikortin laatiminen 119 

» » lauttaussäännön uusiminen 90 
» sillä salittu suurin liikennenopeus 89 

Satama-alueet, satamalautakunnan vuokralle antamat 46* 
» niiden päällystäminen 46* 

Satamahallintotoimiston tilapäisen työvoiman palkkajärjestely 141 
» toimistoapulaisen palkankorotus 39 
» viranhaltijat 39* 

Satamajäänmurtajamaksut, kertyneet 53*, 54* 
Satamajäänsärkijä Herculeksen korjaaminen 120, 44* 

» » käyttö 46 
» » miehistön palkkausrahoissa syntynyt vajaus . . . . 138 
» » toiminta 52* 

Satamakaitsija, virkapukuavustuksen myöntäminen hänelle 39 
Satamakannanta 52* 
Satamakannantaosaston, satamahallintotoimiston, viranhaltijat 39* 
Satamalautakunnan alaisten viranhaltijain palkan korottaminen 39* 

» antama vuosikertomus 39* 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 83 
» veneiden käyttö 103 

Satamaliikenne 49* 
Satamaliikenneosasto, satamahallintotoimiston, moottoriveneen hankkiminen sille 46* 

» » sen viranhaltijat 39* 
Satamamaksut, alennuksen myöntämistä niistä koskeva anomus 45* 

» kertyneet 53* 
Satamamaksutariffin muuttaminen 36, 45* 
Satamarata, sillan rakentaminen sen yli Runeberginkadun kohdalle 27 
Satamasaaren kansanpuistossa olevan huvilan kahden huoneen vuokralleanto . . . . 257 
Satamat, niiden aukiolo 49* 

» » mainostaminen 48* 
» niitä varten myönnettyjen määrärahain ylittäminen 45 
» oleskelu-, pukeutumis- ja pesuhuoneiden järjestäminen niissä työsken-

televille 25 
» rakennustoimiston niissä suorittamat työt 13*—18* 

Satamatyöntekijäin oleskelu-ja ruokailuhuoneet 25, 48* 
Satamavesipostit 52* 
Saukonlaiturin hiilitonttien vuokraajain hyväksyminen 90 
Saunojen käyttöä koskeva sopimus 87* 
Savenottoaluetta koskeva tilusvaihto 14 
Schneevoigt, G., kaupunginorkesterin johtaja, hänen paikkaehtojensa tulkitsemi-

nen 140 
Sedmigradskyn pintenlastenkoulut ja Marian turvakoti, niiden johtokunnan jäsen-

ten vaali 82 
» » » » » » tilintarkastajain 

vaali 80 
» » » » » vastuuvapauden myöntä-

minen niiden johtokun-
nalle 32 

Seppeleiden laskeminen eräille haudoille „ 192 
Seurakuntien ja kaupungin välinen tilusvaihto 87 
Seurasaaren uimalaitoksen vuokraaminen 258 
Sibelius, Jean, professori, hänen 70-vuotispäivänsä vietto 219, 160* 
Sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin puhelinjohdon lunastaminen 188 
Sieluntervevsseuran avustaminen 49 
Siirtolapuutarhat 31, 259, 260, 276 
Sillan rakentaminen Hanasalmen yli 115 

» » satamaradan yli Runeberginkadun kohdalle 27 
Silmäpoliklinikkaa varten myönnetty määräraha 41 
Kunnall. kert. 1935. 14* 
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Silmäsairaiden, köyhäinhoidollisten, hoito . . 87* 
Siltatien leventäminen 4, 10 
Siltavuorenpenkereen tonttien n:ot 1, 2 ja 3 luovuttaminen valtiolle 11, 87 
Simonkadun järjestelytyöt 27 

» puistikon alentaminen 118 • 
Sirpalesaari, vesijohtoputken vetäminen sinne 242 
Siviiliväestön suojeleminen kaasuhyökkäyksen sattuessa 205 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 185, 186 
Skogmanin, E. ja D., muistorahaston korkovarojen käyttö 197 
Snellmanin- ja Unioninkadun välisen liikenneyhteyden parantaminen 12 
Snellmaninkoulun aidan uudistaminen 110 
Sofiankadun tasoittaminen 111 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, markiisien hankkiminen sinne 114* 

» » sen eräiden viranhaltijain lomakysymys 145 
» » siellä sattuneet onnettomuustapaukset 202 

Sokeain avustaminen valtion varoilla 87* 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä hyväntekeväi-

syysyhdistysten avustusmäärärahasta ' 184 
» harjoittama torikauppa 21 
» ystävät yhdistys, käymälän luovuttaminen sille 105 

Sokeaintalo-säätiön omistaman talon korjaaminen 109 
Sopimukset, kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat, niiden säilyttämistä kos-

keva päätös 70 
Sopimus, kadun rakentamista korttelin n:o 44 halki koskeva 12 

» kaupungin ja rautatiehallituksen välinen, Kaasutehtaankadun leventä-
mistä koskeva 86 

Sorakuopista maksettava vero 37, 130 
Soran ottoon myönnetty lupa 100 
Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto, apurahan myöntäminen sille 187 
Sosialilautakunnan asettamista koskeva aloite 83 
Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset 79 
Stadionalueen asemakaava 6 
Stadion-säätiön hallituksen jäsenten vaali 83 

» myöntämät lainat 122 
Sukupuolineuvonta-asema 201 
Suolalihan tarkastuksen järjestäminen 158 
Suomalainen naisvoimisteluseura, sen avustaminen 187* 

normaalilyseo, koulupuutarhan luovuttaminen sille . 89 
ooppera osakeyhtiön ja muusiikkilautakunnan välinen sopimus . . . . 159* 
Shell osakeyhtiö, korttelin n:o 194 erään alueen vuokraaminen sille 239 

» » sea liikennemaksujen veloittamista koskeva vali-
tus : 131 

Suomen hotelli- ja ravintolakoulu, huoneiston luovuttaminen sille 253 
» kaupunginjohtajani kokous, lounaan tarjoaminen sen osanottajille 195 
» kaupunginvoutien yhdistyksen vuosikokous, illallisten tarjoaminen sen 

osanottajille 195 
» kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa osakeyhtiötä koskevat 

päätökset 220 
» kaupunkien huoltotoimihenkilöiden yhdistyksen opintokurssit . . . . . . 189, 196 
» krematorioyhdistyksen vapauttaminen lainansa korkojen maksamisesta . 35 
» kunnallislehden tilaaminen kaupunginhallituksen kansliasihteereille 192 
» kunnan työntekijäin liiton edustajain kokous, illallisen tarjoaminen sen 

osanottajille 196 
» merimieslähetysseuran avustaminen 1 185, 186 
» » 60-vuotisjuhla 190 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 185, 186 
» punaisen ristin sairaalan hoitomaksujen maksaminen 43 
» » » » rakentamiskustannukset 126 
» » » » ylimääräisten sairassijain käytäntöönotto . . . . 72 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen . . . 18^ , 186 
» satamaliiton kokous, eräiden kaupungin viranhaltijain osanotto siihen . . 47 
» sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 184, 186 
» sähkölaitosyhdistys, huoneen vuokraaminen sille 103 
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Suomen tapaturmasuojeluyhdjstys, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 205 
» työväen arkiston avustaminen 185, 186 
» » musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestön avustamista koskeva 

esitys 50 
Suomenlinnan ravintola • 48* 

» urheilijat yhdistyksen avustaminen 187* 
Suomi, keskinäinen henkivakuutusyhtiö, istutusten järjestäminen sen tontille.. 90 
Suomi-seuran avustaminen 187 
Suurjännitelinjan pitäminen Herttoniemessä 97 
Suvilahden kasarmirakennuksen erään huoneiston korjaaminen 108 
Syyttäjistön määrärahain ylittäminen 41 
Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen . . . . . . 184, 185 

» kvinnoförbundets gvmnastikklubb voimisteluseuran avustaminen . . . . 187* 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avustaminen 187* 
Sähkölaitoksen 25-vuotiskertcmus 191 
Sähkömaksu.jen tariffit 134 
Sähkönhinnan korotus 189 
Säkenet naisvoimisteluseuran avustaminen 187* 
Säästöarviolaskelma, kiinteistölautakunnan rahatoimistolle lähettämä 227 
Sörnäisten nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 184, 185 
Sörnäistenkadun väliaikainen kunnostaminen 113 
Sörnässtrand osakeyhtiö, kaupungin sille myöntämän lainan koron alentaminen 126 

Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 83 
Taideteollisuustuotteiden kaupan harjoittaminen Kaivopuistossa 252 
Taideteosten osto, kunnostaminen y.m 192 

» ulkosalla olevien, kunnossapito 118 
Taidetta kouluihin yhdistyksen avustaminen 184, 185 
Taivaskallion eräiden tonttien vuokran korottamisen siirtäminen 21 

» omakotialueen jaoituskaavan muuttaminen 7 
» » kuntoonpano ja uuden omakotialueen perustaminen 

sinne 29 
Takaussitoumukset, kaupungin 126 
Takavarikoiminen teurastamossa > 79*—80* 
Takavarikoimisaseman sijaispalkkioiden korottaminen 42 
Taksa, liikennemaksujen 36 

» vesijohtolaitoksen 36 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 81 

» toiminta 10* 
Tali, siirtolapuutarhan perustaminen sinne 31 
Tallbackan huvilan vuokralleanto 253 
Taloudellista tilaa, kaupungin, koskeva selonteko 168 
Talousarvio, kaupungin v:n 1936 53 
Talousarvioehdotus, kiinteistölautakunnan v:n 1936 227 

» sen v:n 1936 valmistelu 156, 215 
Talouskurssit, kotitalouslau.takunnan järjestämät 175 

» niiden järjestäminen työttömille 178 
» niitä varten myönnetty valtionapu 137 

Taloustyöntekijäkodin avustaminen 184 
Tapanilan urheilukentän rakentaminen 90 
Tapaturmakorvauksen suorittaminen puistosiivooja O. Kankaiselle 260 
Tapaturmat, kaupungin yleisissä töissä sattuneet 13* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet 63* 
Tapaturmavakuutukset 161 
Tarkastukset, valtion viranomaisten varatvömailla toimittamat 171 
Tattarisuon lentokenttä, sitä koskevat päätökset 19, 119, 216 

» » tien rakentaminen sinne 116 
Tavaraliikenne 50* 
Tavaststjernankadun tontin n:o 9 rakennu.srajain muuttaminen 7 
Teatterien turvavartlo 60* 
Teatterikujassa, It., olevien pylväiden poistaminen 98 
Teknilliset laitokset, määrärahan myöntäminen niitä varten 46 

» » niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
jäsenten vaali 83 
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Teknilliset laitokset, niiden kirjanpito 70 
» » » uudistyöt 121 

Telakkasääntöjen, Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiön, vahvista-
minen 204 

Telakoimistaksan vahvistaminen 204 
Temppeliaukion kirkkotontin luovuttamisehtojen muuttaminen 18 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 184, 186 
Teollisuustontteja koskevat vuokrasopimukset 240 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 159* 
Tervehdyslähetystön lähettäminen lääkintöneuvos A. Toiletin luo 84 
Terveydellisten tutkimusten laboratorion assistentin palkankorotus 38 
Terveydenhoidon satamakaitsija, virkapukuavustuksen myöntäminen hänelle.. 39 
Terveydenhoitolautakunnan kanslian työvoiman lisääminen 74 

» toimiston huoneisto 101 
Terveydenhoitomäärärahain lisääminen ja ylittäminen 41 
Terveydenhuolto- ja sairaanhoitotyön keskittäminen Sörnäisten aluelääkärin pii-

rissä . 113* 
Terveystoimiston huoneistokysymys 101 

» kaitsijain palkankorotus . . . 39 
Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 187* 
Testamentit, kaupungin hyväksi tehdyt 52, 197 
Teurastamo, kanateurastamon rakentaminen sen yhteyteen 25 

» sen eräille viranhaltijoille myönnetty sairasapu 152 
» » harjoittelijat 67* 
» » henkilökuntaa koskevat asiat 162, 66* 
» » kirjanpito 128 
» » laboratoriossa vallitsevat terveydelliset epäkohdat 24 
» » lämmitys- ja tuuletuslaitteiden muuttamissuunitelma 109 
» » nuoremman tarkastuseläinlääkärin viran h o i t a m i n e n . . . . . . . . 212 
» » rakennustoimikunnan ja Yleinen rakennus osakeyhtiön välinen 

riitajuttu 191 
» » toimiston kirjanpitäjän palkankorotus 39 
» » tulot ja menot 76*—77* 
» » vuosikertomus 203 
» teuraskarjan näyttelyn järjestäminen sinne 66* 

Teurastamolautakunnan antamat lausunnot 66* 
» kokoonpano ja kokoukset 66* 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 83 

Tiealueiden lunastusmaksut 37 
Tietyöt H6, 117, 118 
Tilastotaulukkojen yhtenäistäminen 4* 
Tilastotoimiston huoneisto-olot 2* 

» julkaisutoiminta 2* 
» määrärahain ylittäminen 40 
» tutkimukset ja esitykset 200, 2*, 3* 
» yhden vahtimestarin palkankorotus 38 
» viranhaltijat 208, 1* 
» vuosikertomus 1* 

Tilgmann, F., osakeyhtiö, sen oikeuttaminen rakentamaan rautatieraide kortteliin 
n:o 247 96 

Tilien, kaupungin v:n 1934, tarkastus 32 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1934 31, 122 
Tilintarkastajain johtosäännön uusiminen 69 

» vaali 80, 221, 222 
Tilintarkastustyöhön tarvittavan sihteerin palkkaaminen 156 
Tilusvaihdot 10, 11, 12, 14, 86, 87 
Tivolin, pysyväisen, perustaminen 218 

» ylläpitäminen Kaisaniemessä 93 
Toimikunnat, kiinteistölautakunnan asettamat 227 
Toimiluvat, kapearaiteita koskevat 96 
Toivolan koulukodin palvelijan valitus hänen kesälomansa järjestämisestä 211 
Toivoniemen tila, ianeerikoivujen myynti sen metsästä 110, 113* 
Toivonliiton, Helsingin, avustaminen 184, 185 
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Tontit, kaupungin myymät, niiden maksamattoman kauppahinnan koron alenta-
mista koskeva esitys 35 
» kiinteistölautakunnan myymät 229 
» niiden jakaminen 7—9 
» » myyntiluettelon vahvistaminen 230 
» » yhdistäminen 7 

Tonttijakokarttojen hyväksyminen . . . . . 249 
Tonttijaonmuutokset 
Torikahvilan huoneiston vuokralleantaminen 10 
Torikauppa 21, 92, 250 
Toukolan lastenhoidon neuvonta-asema 132* 
Tuberkuloosihuoltotoimiston työvoiman lisääminen 74 

» uudelleenjärjestäminen 72 
Tuberkuloosiparantolapaikkatarpeen tyydyttäminen .33 
Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen laajentaminen 23 

» » luonnospiirustukset 157 
» hissien korjaukset 108' 
» määrärahain ylittäminen v 43 
» valtionapu 136 

Tuberkuloottisten asuntola, mankelihuoneen sisustaminen sinne 41 
Tukholman kaupunginvaltuuston puheenjohtajan hautajaiset, kaupungin edusta-

minen niissä 195, 216 
» kiinteistöjohtajan y.m. vierailu Helsingissä 227 

Tulenarkain nesteiden varastoiminen 93 
Tulipalot 61*—63* 
Tullihuoneistojen automaattipuhelimia koskeva sopimus 46* 

» korjaukset 108 
Tullikäsittely, postipakettien 102 
Tullilaitos, huoneiston vuokraaminen sille Länsisatamasta 48* 
Tullipakkahuoneen ulkopuolella käsiteltävien tavarain punnitseminen ja mittaa-

minen 56* 
» » » » punnitsemisessa noudatet-

tavat järjestyssäännöt ja 
taksa 40* 

» » » » vaakamestarin toimen uu-
delleenjärjestely . . . . 72, 40* 

Tullisäännön muuttaminen 44* 
Tullivarastoon pannusta ja tullaamattomana toiselle paikkakunnalle lähetetystä 

tavarasta maksettava liikennemaksu 36 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten vaali 83 
Tuloarvio, kaupungin v:n 1936 54, 64 
Tuomarinkylän tie 116, 216 
Turistilaivat, alennuksen myöntäminen niille satamamaksujen maksamisessa 36, 45* 

» Helsingin satamissa käyneet 51*, 52* 
Turun—Helsingin maantie 116 

» kasarmin alueen käyttö 18 
» » » rakennuksen n:o 2 vuokralleanto 103 

Turuntien ja Arkadiankadun kulmaus, pensaiden istuttaminen sinne 118 
» leventäminen 239 
» tontin n:o 40 myynti 14 
» tonttien n:ot 54," 56, 58 ja 62 myynti 15 

Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 81 
Tuulaakimaksut . . . 130, 53* 
Työaika, eräiden sairaalain viranhaltijain 72 

» kesällä 200 
Työehtosopimuksen aikaansaaminen 48, 163 
Työlaitos, miesten, sen toiminta 94*, 102*, 110* 

» » uuden kaluston hankkiminen sinne 195 
Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän palkkainsa korottaminen 163 

» » yleisissä töissä olleet, heidän lukumääränsä 12* 
» » " » » » » nauttimansa kesäloma . . 13* 
» naisten työtuvassa työskennelleet 177*, 180* 
» ks. myös Yaratyöntekijät. 

Työnvälityksen harjoittamislupaa koskevat anomukset . . . 80, 169* 
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Työnvälitystoimiston henkilökunta 169* 
» huoneistokysymys 168* 
» johtokunnan1 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsen-

ten ja /arajäsenten vaali 82 
» valtionapu . 136 
» virkailijain virkamatkat 164 
» vuosikertomus 168* 

Työolot Helsingissä v. 1935 174* 
Työsiirtolat 173 
Työtupa, kaupunkilähetyksen, sen avustaminen 175 

» ks. myös Köyhäinhoitolautakunnan työtuvat ja Naisten työtupa. 
Työtupien edustajakokous 187, 181* 
Työttömyys, kaupungissa vallitseva, sitä koskeva selonteko. 168 

» sen aiheuttamien kustannusten j akaminen valtion j a kuntien kesken 164 
» » torjumista koskevat toimenpiteet 28—29, 164—178, 174* 
» » torjumistoimenpiteitä koskeva selostus 164 

Työttömyysavustukset, köyhäinhoitolautakunnan jakamat -105* 
Työttömyyskomitean alustaminen 176 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali . . . . 218 
Työttömyyskortisto . > 165, 169* 
Työttömyysohjeet, valtioneuvoston vahvistamat 169 
Työttömyystilanne - 176* 
Työttömät, heidän harjoittamansa aikakauslehtimyynti 164 

» » pääsemisensä asutustilallisiksi 167 
» henkisen työn tekijät, heidän avustamisensa 176—178, 88* 
» kansanopistoihin sijoitetut 173 
» merimiehet, ammattikurssien järjestäminen heille 173 
» valtion varatyömailla työskentelevät, heidän avustamisensa 172 

Työvirastojen oikeuttaminen antamaan maksusitoumuksia sairaaloille 133 
Työväen mailapojat yhdistyksen avustaminen 187* 

» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 187* 
Työväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot. 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 82 

» » » määrärahan ylittäminen 44 
» Suomenkielinen, arkistohuoneen järjestäminen sille 108 
» » lisämäärärahan myöntäminen sille 44 
» » sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 82 
» » työohjeiden vahvistaminen sen viranhaltijoille.. 202 

Töölön lastenhoidon neuvonta-asema 131* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 187* 

Töölönkadun tontin n:o 34 myynti 10 
» » » 42 jakaminen kahtia 9 
» » » 42 b rakennusrajain muuttaminen 5 
» » » 53 rajan suoristaminen 6, 14 
» tonttien n:ot 30 a ja 30 b muodostaminen 9 

Töölöntorinkadun tonttien n:ot 7, 9 ja 11 muodostaminen 9 

Uhlenin, A., rahaston korkovarojen kävttö 197 
Uimalaitokset " 258, 273, 184* 
Uintia tarkoittavan kieltotaulun asettaminen uuden hautausmaan lounaisrannalle 111 
Ulkoantennien asettamista koskevat erikoismääräykset 218 
Ulkoilmakonsertit 159* 
Ulkoilmanäyttämön ylläpitäminen Hesperian huvila-alueella 241 
Ulkokuntalaisten lasten ottaminen kaupungin lastentarhoihin 203 
Ulkomaalaisten elinkeino-oikeuksien saantia koskevat anomukset 79 

» oikeus kiinteistön omistamiseen kaupungissa 80 
Ulkomaankaupan raha-arvo 51* 
Ulkosuomalaisten vastaanotto 187 
Ullanlinnan kylpylaitoksen vuokralleanto 253 
Ulosottolaitoksen vuosikertomus 6* 
Unioninkadun ja Snellmaninkadun välisen liikenneyhteyden parantaminen 12 

» leventäminen 3, 10, 12, 87 
» tontin n:o 9 rakennuskorkeuden rajoittaminen 3 

Urheilukenttiä koskevat asiat ' 90, 258, 270, 21*, 186* 
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Urheilulautakunnan jäsenten vaali 82 
» vuosikertomus 184* 

Urheiluseurani avustaminen 186* 
Urheilutoiminta 269 
Uudenmaan suomenkielisten kuntain keuhkotautiparantolahanke 33, 220 
Uudisrakennukset, rakennustarkastuskonttorin valvonnan alaiset 161* 
Uunisaaren uimalaitoksen rannan kunnostaminen 111 

» » toiminta 184* 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 199 

Vaasankadun tonttien n:ot 14 ja 20 jakaminen . 8 
Vaatetusavustusten antaminen valtion varatöissä oleville helsinkiläisille työnteki-

jöille * 172 
Vahingonkorvaukset, myönnetyt 138 
Vahvavirtakaapelin vetäminen Suomenlinnasta Katajanokan sotasataman alueelle 46* 
Vakuusasiakirjain tarkastus 156, 199 
Valaistusmäärärahassa, työnvälitystoimiston, esiintyneen vajauksen täyttäminen 189 
Valiokuntain jäsenten vaali 217 
Valitus, kunnallisverotusta koskeva 129 
Vallilan suomenkielisen kansakoulun huoneistokvsvmys 101 

» » » uudelleenrakentaminen 24 
» ulkoilmanäyttämö, käymälän rakentaminen sen läheisyyteen 106 
» » sen uudistustyöt 50 

Valmistava poikain ammattikoulu, lisämäärärahan myöntäminen sille 44 
» » » tontin varaaminen sille rakennettavalle talolle 16 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu, rinnakkaisluokan perustaminen sinne . . 44, 202 
» » » sen eräiden viranhaltijain palkankorotus.. 39 
» » » » hyväksi tehty testamentti 197 
» » » » määrärahain ylittäminen 44 
» » » » ruokamaksut 134 
» » » » voimistelunopettajalle suoritettava yli-

työkorvaus 156 
Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 251 
Valtion ja kaupungin välinen tilusvaihto ; · · · · ; 1 1 

» osanotto työttömyyden aiheuttamien kustannusten suorittamiseen . . . . 164 
» varatyöt, helsinkiläisille osoitetut 168 
» » henkisen työn tekijöille järjestetyt 176 
» » niissä olevien helsinkiläisten työttömien avustaminen 172 

Valtionavut 136 
Vangit, vapautuneet, varatöiden järjestäminen heille 49, 167 
Vanhainkodin rakentaminen Räpylään 17 
Vanhankirkon puiston sankarihautojen koristaminen 118 
Vanhempainneuvostojen, oppikoulujen, jäsenten vaali 83 
Vantaanjoen lauttaussäännön uusiminen 90 

» rautatiesilta 120 
Vapaapäivät 200 
Varastoalueet, satamalautakunnan vuokralle antamat 46* 
Varasto-olojen, kunnallisten laitosten, kehittäminen 200 
Varastopaikkain, Herttoniemen öljysataman, järjestyssäännöt ja vuokraehdot.. 29 
Varastosuojarakennuksen rakentaminen Ratajanokalle 25 
Varatyömailla toimitetut tarkastukset 171 
Varatyöntekijäin avustaminen 172 

» palkkakysymys 166 
Varatyöohjelma, v:n 1936 168 
Varatyöt, köyhäinhoidolliset 167 

» metsänhoidolliset 170 
» niiden järjestäminen henkisen työn tekijöille 176, 177, 88* 
» » » ruumiillisen työn tekijöille 28, 17*, 22* 
» niihin pääsemistä koskeva päätös 165 
» niitä koskevat valtioneuvoston vahvistamat ohjeet 169 
» » varten myönnetyt määrärahat . . . . · 166 
» valtion helsinkiläisille järjestämät 168 
» vapautuneille vangeille järjestetyt 49, 167 
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Varatyötoimintaa, kaupungin, koskevat huomautukset 165 
Varsasaaren kioskin vuokralleanto 257 
Wasastjernan, I. M., neiti, testamenttivarojen vastaanottaminen 52, 197 
Vastaanottokodin toiminta 118* 
Vastuuvapauden myöntäminen kaupungin hallituksille, lautakunnille ja virastoille 32 

» » Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian 
turvakodin johtokunnalle 32 

Veduta nimisen kahvilarakennuksen vuokralleanto 253 
Velka, kaupungin vakautettu, sen kirjanpitoarvo 32 
Veneeristen tautien poliklinikan vuokra 101 
Venelaiturien poistaminen Ruoholahden satamasta ja Haapaniemeltä 44* 
Venelaiturimaksut, kertyneet 53*, 55* 
Venesiltoja koskevat päätökset 47* 
Venäläisten sotilaiden hautausmaa-alueen järjestely 5 
Verhoilija-ammattikoulu, huoneiston luovuttaminen sille 102, 253 
Verkkopallokenttien käyttö 271 
Verohuoltotoimiston asioiden yhteydessä muodostunut kassavajaus 191 

» toiminta 141 
Verojäämien pakkoperintä 6* 
Veron suorittaminen kaupungin Helsingin maalaiskunnassa omistamista sorakuo-

pista 37, 130 
Veronlisäyksen maksamista koskeva selitys 129 
Verot, kaupungin töissä olevien henkilöiden maksamatta jättämät 157 
Verotasausrahasto, sen säännöt 69 

» varain siirtäminen siihen 35, 126 
Verotuksen, kaupunkiin kohdistuvan, valvonta 130 
Verotusvalmistelukunnan vuosikertomus 10* 
Verotusvalmistelutoimiston johtosääntöehdotuksen y.m. laatiminen 217 
Verotusvalmisteluviraston kustannusten jakaminen valtion ja kaupungin kesken 71 

» uudelleenjärjestely 70 
Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys 36 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 129, 11* 
Vesa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 187* 
Vesialueiden, Degerön, jako 88 
Vesijohdon siirtäminen 25 

» vetäminen Sirpalesaarelle 242 
Vesijohtojen asentaminen Räpylään 30 
Vesijohtolaitoksen uudistyöt 26, 121, 122 

» uusi taksa 36^ 
Vesipostit 52 
Vesisäiliön, uuden, rakentaminen 16, 26^ 
Viemärit, niiden korjaus- ja uudisrakennustyöt 118, 19 21 

» » rakentaminen Räpylään 
» sellaisen rakentaminen Museokadulta Siltavuorenrantaan 14 

Viikin—Herttoniemen—Puodinkylän tie 117 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 233, 244—246 
Vilielyspalstatoiminta 167, 218 105* 
Wilkmanin, J. G., rahaston korkovarojen käyttö 198 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän eroamisvelvollisuutensa 212—214 

» » » i r t isanomistaan ja e ro t tamis taan koskevat mää-
räykse t 69, 86*, 168* 

» » » koulutus-, p ä t e v y y s - j a opetusasiainsa jä r jes tä -
minen 156, 217 

» » palkan maksaminen heille kesäloman ajalta 139 
Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 146—155 
Virastotalon rakentaminen , 113 
Virastovuokrat · 
Virkapukuavustuksen myöntäminen terveydenhoidon satamakaitsijalle ¿y 
Virkasäännön muuttaminen °9 
Virkavapaudet, kaupunginvaltuuston myöntämät 78 

» satamalautakunnan myöntämät 40 
Virkavuosien laskeminen > 
Virolaisten koululaisten vastaanotto 196 
Viron vapaussodassa kaatuneiden haudan koristaminen 118 
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Virosta tuodun lihan tarkastaminen lihantarkastamolla 203 
Virroille metsätöihin lähetettyjä työttömiä koskeva muistutus 170 
Virvoitusjuomakioskien rakentaminen 106 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 187* 
Voimisteluseu.rain avustaminen 186* 
Vuokra-alueiden järjestelyt 88, 239 
Vuokra-autoasemain puhelinmaksut 134 
Vuokraehdot, Herttoniemen öljysataman 29 
Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat 230—233 
Vuokramaksujen alentaminen 90, 239, 255 

» korottaminen 240, 255 
» periminen 92 

Vuokramäärärahat, kaupunginhallituksen myöntämät 188 
Vuokraoikeuksien lunastaminen pakkohuutokaupalla 16, 88 

» pidentäminen 234, 235, 236, 246 
» siirto 236—238, 246 

Vuokrasopimuskaavakkeet, kiinteistölautakunnan hyväksymät 228 
Vuokrasopimusten purkaminen 91 
Vuokratiedustelu 190, 201, 3* 
Vuositilintarkastajain vaali 80 
Vuotakaupan järjestäminen 133 
Vuotamakasiinissa tapahtuva punnitseminen 45* 
Väestösuojelupäivän toimeenpano 205 
Väkijuomain anniskeluoikeudet 79 
Väkijuomaliikkeen perustaminen taka-Töölöön 73 

» tarkastajan palkankorotus 39 

Yksityinen kreikkalais-katolinen seurakunta, hautausmaa-alueen luovuttaminen 
sille 87 

Yksityishoitoon annetut köyhäinhoidolliset lapset 123* 
Yleinen ammattilaiskoulu, lisämäärärahan myöntäminen sille 44 
Yleiset työt, niiden lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 82 

» » » » toimintakertomus 12* 
» » niitä varten myönnetyt määrärahat 45 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myönnetyt lainat 35, 243 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen 183—186, 219 
Yliopisto, sen ja kaupungin välinen lääketieteellisen opetuksen antamista Kivelän 

sairaalassa koskeva sopimus 72, 201 
» » lääketieteellis-kemiallinen ja farmakologinen laitos, rakennuspaikan 

luovuttaminen sitä varten 87 
» tonttien luovuttaminen sen tarpeisiin 11 

Ympäristöalueiden liittäminen kaupunkiin 104 
Yritys, Ryttylän koulukodin voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen. . . . 187* 
Yöpymismajain avustaminen 175, 184 
Yövartijan, korttelin n:o 178, toimen lakkauttaminen 77 

Ahlgrenin, J. O., rakennusmestari, invaliiditeettieläke 162 

Ärtin koulupuutarha, lipputankojen pystyttäminen sinne 111 

Örnen urheilukerhon avustaminen 187* 



Julkaisujen luettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
(Ilmestyi aikaisemmin erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, myö-
hemmin kaksikielisenä painoksena suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaisteks-
tein. V. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yksinomaan suo-
menkielinen teksti; vain sarjasta VI on olemassa erillinen ruotsinkielinen pai-
nos, joka sisältää ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset; tau-
lukoissa on ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, II, III ja VI — ranskankieliset 
otsakkeet.) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisema. 
1—17. 1910—32. 
18—20. 1933—35 (edellinen osa). 

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 tilastotoimis-
ton julkaisema. 
1—6. 1927—34. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen julkaisema. 
1—21. 1916—36. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston an-
tama kertomus. 
1—21. 1916—36. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—8. 1916/17—1932/33. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
(Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laa-
dittu mvöskin ranskankielellä.) 
5—11. 1909—15. 
12—29. 1919—36. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin 
kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:n 1932 kertomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena.) 
21—48. 1908—35. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto 1. 1875—78. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—13. 1911—37. 

E . Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kau-
pungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—14. 1923—36. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema (1930). 
(Julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 


