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Vanhempien lainain käyttämättä jääneistä varoista: 
Rahapajanrannan nostureita varten Smk 900,000: — 
Vesijohtotöihin » 5,470,000: — 

Yhteensä Smk 6,370,000: — 

Otettavaksi päätetystä uudesta lainasta 1): 
Korttelissa n:o 45 olevain Unioninkadun talon ja tontin 

n:o 2 ostoon Smk 1,000,000: — 
Ab. Sörnässtrand nimisen yhtiön purkamiseen » 6,000,000: — 
Rahapajanrannan varastorakennuksen töihin » 3,050,000: — 

» nostureita varten » 1,000,000: — 
Satama- ja saaristojäänmurtajan hankintaan » 4,000,000: — 
Vesisäiliön rakentamiseen Alppilan ääreiselle vuorelle . . » 10,000,000: — 
Kaasulaitoksen pääputkiverkoston laajentamiseen ja 

uusimiseen » 134,000: — 
Sähkölaitoksen rakennuksia varten » 1,000,000: — 

» koneistoa varten » 970,000: — 
» johtoverkostoa ja jakelulaitteita varten. » 3,306,000: — 

Siirtoon yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-
lainarahastoon » 1,000,000: — 

Yhteensä Smk 31,460,000: — 
Kaikkiaan Smk 37,830,000: — 

Kertomusvuoden säästö merkittiin v:n 1937 tulosääntöön 57,000,000 
markasta 82,000,000 markkaan korotetuin määrin. 

C. Muut asiat. 
Rakennusajan pidentäminen. Kaupunginvaltuusto päätti2) pidentää 

Pelastusarmeijan kiinteistö oy:n XI kaupunginosan korttelissa n:o 326 omis-
taman Alppikadun tontin n:o 25 rakennusaikaa joulukuun 31 p:ään 1937, 
ehdoin että rakennustöihin ryhdyttiin viimeistään kertomusvuoden syys-
kuussa ja että lopulliset rakennuspiirustukset jätettiin ennen rakennustöihin 
ryhtymistä kaupunginhallituksen tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Myöhemmin pidennettiin 3) lykkäyksen edellytyksenä oleva aikamäärä 
rakennustöiden aloittamisesta kertomusvuoden loppuun saakka. 

Pukinmäen yhdyskunnan rakennussuunnitelma. Helsingin maalaiskun-
nan kunnanvaltuuston jätettyä Uudenmaan läänin maaherralle anomuksen 
kaupunginvaltuuston aikaisemmin hyväksymän Pukinmäen jaoituskaavan 4) 
sekä siihen liittyvän ranta-alueita koskevan vaihtoehdotuksen hyväksymi-
sestä, maaherra pyysi anomuksesta kaupungin viranomaisten lausuntoa. Täl-
löin kiinteistölautakunta ottaen huomioon, ettei aikaisempi j aoituskaava-
ehdotus enää vastannut asemakaavalain ja rakennussäännön määräyksiä eikä 
myöskään enää ollut tapahtuneiden aluejärjestelyiden tasalla, laaditutti 
uuden mollia 1,610 merkityn Pukinmäen yhdyskunnan rakennussuunnitel-
man, johon liittyi molla 1,611 merkitty alueen viemärisuunnitelma. Uusi 

Vrt. tämän kert. s. 37. — 2) Kvsto 3 p. kesäk. 16 §; vrt. myös v:n 1934 kert. 
s. 80. — 3) Kvsto 28 p. lokak. 38 §. — 4) Vrt. v:n 1927 kert. s. 131. 
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rakennussuunnitelma perustui aikaisempaan jaoituskaavaehdotukseen, ollen 
siihen kuitenkin tehty erinäisiä pienehköjä muutoksia. Valtionrautateiden 
alueen raja oli siinä piirretty uuden rajajärjestelyn mukaan, yhdyskunnan 
alueella oleva Sonabyn tilan palstoitus otettu huomioon ja katusuunnat enti-
sestään tarkistettu. Päinvastoin kuin aikaisemmassa oli uudessa suunnitel-
massa osa asuntotontteja säilytetty, ja entiset tiet ja yksityisten hallussa 
olevain palstojen rajat oli mikäli mahdollista koetettu säilyttää. Suuria 
yksinomaan kaupungin maalla kulkevia valtateitä varten oli varattu 40 m:n 
levyinen tiealue, muut päätiet olisivat 16—20 m ja sivutiet yleensä 18—10 m 
leveät; yleisiä rakennuksia ja puistoja varten oli varattu laajoja alueita. Mitä 
viemärisuunnitelmaan tulee, oli ajateltu rakennettavaksi puhdistuslaitos 
rautatiesillan pohjoispuolelle, koska koko viemäröimisalue johti Vantaanjo-
keen, josta kaupungin juomavesi otettiin.Viemärit olisivat yleensä 1.4—1.6m:n 
syvyydessä viemärin sisälakeen mitattuna. Rautatien itäpuolella olevan 
matalan ranta-alueen pintavesi saisi juosta pitkin ojia jokeen ja likavesi joh-
dettaisiin erillisiä likavesijohtoja pitkin puhdistuslaitokseen ja pumputtaisiin 
siellä tarpeelliseen korkeuteen. Kaupunginhallituksen katsottua asianmukai-
seksi saattaa kysymyksen kaupunginvaltuuston harkintaan tämä päätti 
lähettää edellä selostetut rakennus- ja viemärisuunnitelmaehdotukset maa-
herralle ilmoittaen puoltavansa niiden asianmukaista hyväksymistä. 

Pakinkylän rakennussuunnitelma. Kun kiinteistölautakunta oli laatinut 
Pakinkylän taajaväkisen yhdyskunnan rakennussuunnitelmaehdotuksen2), 
jossa esitettiin vahvistettaviksi vain varsinaiset rakennuskorttelit, julkisia 
rakennuksia varten varatut alueet ja puistoalueet ajatellen rakennustoiminta 
säännösteltäväksi myöhemmin laadittavalla rakennusjärjestyksellä, ja yhdys-
kunnan hallintolautakunta anonut sille Uudenmaan läänin maaherran vah-
vistusta, eräät Pakinkylän tontinomistajat, maalari E. Mastomäki, kamreeri 
V. Björkqvist ja rouva F. Paulavaara jättivät maaherralle muistutuskirjel-
in ät, joiden johdosta tämä pyysi kaupungin viranomaisten lausuntoa. Maa-
lari Mastomäen korttelissa nro 164 omistamansa tontin RN 3351 ennallaan 
säilyttämistä tarkoittavan muistutuksen johdosta kiinteistölautakunta kat-
soi, että tontin rikkovaa n.s. Lepolantietä ei etelästä pohjoiseen johtavana 
päätienä voitu siirtää, mutta kun tietä ei kuitenkaan vielä lähitulevaisuudessa 
tarvinnut rakentaa täyteen leveyteensä, voisi tontilla oleva rakennus vielä 
pitkäksi aikaa jäädä paikoilleen, joten tämä muistutus olisi jätettävä var-
teenottamatta. Kamreeri Björkqvistin ja rouva Paulavaaran muistutuksien 
johdosta, että korttelien n:ot 31 ja 36 välinen kapea tie siirrettäisiin toiseen 
paikkaan, ehdotettiin, että tie jätettäisiin kokonaan pois rakennussuunnitel-
masta, koska se ei ollut liikenteelle tarpeellinen, sekä että mainitut korttelit 
yhdistettäisiin yhdeksi. Kaupunginhallituksen saatettua laaditun rakennus-
suunnitelman ennen sen lopullista hyväksymistä kaupunginvaltuuston tar-
kastettavaksi tämä päätti 3) ilmoittaa maaherralle puolestaan hyväksyvänsä 
suunnitelman kiinteistölautakunnan ehdottamalla tavalla muutettuna. 

Arabian—Vanhankaupungin raitiotielinjan rakentamisen lykkääminen. 
Raitiotie- ja omnibus oy:lle myönnetyn Arabian—Vanhankaupungin raitio-
tielinjan rakentamisen lykkäyksen 4) määräajan kuluttua umpeen kaupungin-
valtuusto päätti5) oikeuttaa mainitun yhtiön siirtämään kyseisen linjan 
rakentamien vielä kolmeksi vuodeksi eteenpäin eli elokuun 27 p:ään 1939 
saakka. 

Kvsto 12 p. helmik. 4 §. — 2) Vrt. v:n 1933 kert. s. 80. — 3) Kvsto 3 p. kesäk. 
4 §. — 4) Ks. v:n 1933 kert. s. 16. —5) Kvsto 18 p. maalisk. 14 §. 
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Sopimus sähköenergian hankkimisesta. Etelä-Suomen voima oy:n irti-
sanottua yhteisymmärryksessä sähkölaitoksen kanssa sen, Imatran voima oy:n 
ja kaupungin välisen, sähköenergian hankkimista kaupungin tarpeisiin koske-
van sopimuksen siinä mielessä, että yhtiön teho-osuus lisättäisiin yhtä suu-
reksi kuin Imatran voima oy:n osuus, käytiin neuvotteluja uudesta sopi-
muksesta, minkä jälkeen laaditun sopimusluonnosehdotuksen kaupungin-
valtuusto sittemmin hyväksyi2) sekä oikeutti teknillisten laitosten halli-
tuksen allekirjoittamaan sopimuksen. 

Kaupungin ja Helsingin puhelinyhdistyksen välisen toimilupasopimuksen 
voimassaoloajan pidentäminen. Kaupunginvaltuusto valtuutti3) kaupungin-
hallituksen tekemään Helsingin puhelinyhdistyksen kanssa 35 vuodeksi 
v:n 1937 heinäkuun 1 p:stä lukien, jolloin entisen sopimuksen voimassaoloaika 
päättyi, mainitussa sopimuksessa 4) sekä siihen tehdyssä lisäyksessä5) mai-
nituin ehdoin tarpeellisine muodollisine muutoksineen uuden toimilupasopi-
muksen puhelinkaapelirumpujen asettamisesta kaupungin katujen, yleisten 
paikkain, istutusten ja teiden alle. 

Työlaitoksen perustaminen maaseudulle. Kaupunginvaltuusto päätt i6) 
perustaa ostamilleen Tervalammen kartanoon kuuluville tiloille työlaitoksen 
sekä mies- että naishoidokkeja varten. 

Kunnallisen hautausmaan perustamista koskeva vtn Sundströmin y.m. 
aloite lähetettiin 7) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Raajarikkoisten huoltolaitoksen oppilaiden hammashoito. Kaupunginval-
tuusto päätti8), että otsakkeessa mainitussa laitoksessa hoidettaville kansa-
koululapsille saatiin antaa ilmaista hammashoitoa kaupungin kouluhammas-
klinikassa. 

Mankalan koskialue matkailupaikkana. Erinäisten tienparannus- y.m. 
töiden suorittamista Mankalan koskitilalla koskeva vtn Viherjuuren aloite 9) 
sekä Suomen matkailijayhdistyksen esitys, että kaupunki ottaisi huolehtiak-
seen Mankalan koskien kehittämisestä niiden luonnollisia edellytyksiä vas-
taavaksi matkailupaikaksi, eivät antaneet10) kaupunginvaltuustolle toimen-
piteen aihetta niiden lisäksi, joihin Mankala fors ab:n sekä paikkakunta-
laisten toimesta jo oli ryhdytty n ) . 

Nuohoustoimen uudelleenjärjestämistä sekä uuden palojärjestyksen hyväk-
symistä koskevat valitukset. Kaupunginvaltuuston päätettyä 12) jättää kau-
pungin nuohoustoimen hoidon uuden palojärjestyksen voimaantultua perus-
tettavalle nuohouslaitososakeyhtiölle, merkitä kertomusvuoden talousarvioon 
määrärahan sen osake-enemmistön hankkimista varten kaupungille sekä antaa 
kaupunginhallituksen tehtäväksi ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin piiri-
nuohoojat J. A. Ekman y.m. anoivat Uudenmaan läänin maaherralta maini-
tun päätöksen kumoamista, koska se heidän mielestään oli syntynyt laista 
poikkeavassa järjestyksessä, oli lain, asetusten sekä heidän ja kaupungin 
välisten työsopimusten vastainen, ylitti valtuuston toimivallan, loukkasi 
välittäjäin yksityistä etua ja oikeutta y.m. Valittajat huomauttivat m.m. 
että palotoimikunta oli asettanut heidät toimiinsa ja että voimassa olevan 
palojärjestyksen mukaan oli maistraatin eikä kaupunginvaltuuston asiana 

Vrt. v:n 1932 kert. s. 106. — 2) Kvsto 13 p. toukok. 16 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 213. — 3) Kvsto 16 p. syysk. 25 §. — 4) Ks. Berättelse angående Hel-
singfors stads kommunalförvaltning år 1902 s. 37. — 5) Ks. v:n 1915 kert. s. 23. — 
6) Kvsto 12 p. helmik. 9 §; ks. myös tämän kert. s. 14 ja 50. —7) Kvsto 11 p. marrask. 
31 §. —8) S:n 11 p. marrask. 24 §. —9) Vrt. v:n 1935 kert. s. 27. —10) Kvsto 26 p. elok. 
23 §. — «) Vrt. tämän kert. s. 99. — 12) S:n v:n 1935 kert. s. 71. 
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ratkaista, oliko hairahduksen tapahtuessa piirinuohooja erotettava toimes-
taan. Uuden palosäännön 29 §:ään sisältyi kuitenkin valtuuston mielestä 
valtuus palolautakunnalle peruuttaa nykyisten nuohoojain toimet, ja puolsi-
kin lautakunta yksimielisesti tätä valtuuston päättämää muutosta, sekä 
samoin tukivat valtuuston mielestä sekä palolain että palosäännön määräyk-
set sen seikan oikeutta, että nuohoojantoimet voitiin peruuttaa muutenkin 
kuin tapahtunutta hairahdusta seuraavana kurinpitotoimenpiteenä. Välittä-
jäin lausuntoon, että heiltä lainvastaisesti riistettäisiin oikeus harjoittaa elin-
keinoaan, valtuusto huomautti tarkoituksen olevan, että uusi laitos tarjoaisi 
työtä kaikille nykyään toimiville työkykyisille ja työnhaluisille piirinuohooja-
mestareille ja nuohoojille ottaen myöskin eläkettä määrättäessä huomioon 
heidän ennen palvelemansa ajat. Aikaisemmin mahdollisesti voimassa olleet 
määräykset siitä, saiko nuohoojanammattia säännöstellä, olivat myös koko-
naan poistetut palolain 35 §:n ja palosäännön 29 §:n säännöksillä. 

Maaherralle jättämässään kirjelmässä valittajat olivat valittaneet myös-
kin Helsingin kaupungin uuden palojärjestyksen hyväksymistä koskevasta 
valtuuston päätöksestä 1). Valtuusto oli välittäjäin väitteen mukaisesti vastoin 
heidän kanssaan tekemiään työsopimuksia sen 33 §:ssä säätänyt, että nuohous-
toimen hoitaa palopäällikön valvonnan alaisena kunnallinen tai palolautakun-
nan hyväksymä yksityinen nuohouslaitos tai ellei sellaista ole palolautakun-
nan hyväksymät piirinuohoojat, minkä lisäksi samassa pykälässä säädettiin, 
että hyväksyminen voidaan peruuttaa. Koska kaupunki ei ollut oikeutettu 
yksipuolisesti muuttamaan edellä mainittuja työsopimuksia, valittajat anoi-
vat, että maaherra kumoten valtuuston päätöksen kieltäytyisi vahvistamasta 
palojärjestystä tai tekisi sen 33 §:ään, mikäli se voi tapahtua, sellaisen lisäyk-
sen, ettei sen määräyksiä saisi soveltaa valittajiin niin kauan kuin he pysyi-
vät toimissaan. Maaherran valituksen johdosta siltä vaatimassa selityksessä 
valtuusto päätti viitata edellisessä valitusasiassa antamaansa selitykseen sekä 
huomauttaa, että palotoimikunta, kuten siinä on selvitetty oli uuden palo-
lainsäädännön nojalla oikeutettu peruuttamaan piirinuohoojien tehtävät. 
Uuden palojärjestyksen 33 §:n määräys, että hyväksyminen voidaan peruut-
taa, ilmeisesti tarkoitti vastaisuudessa, uuden palojärjestyksen voimassaolo-
aikana, annettavaa hyväksymistä eikä siis koskenut välittäjäin oikeutta. 
Mitä taas tulee saman pykälän määräykseen siitä, että vaihtoehtoisesti kun-
nallisen tai yksityisen nuohouslaitoksen tuli hoitaa kaupungin nuohousta, 
ei valituskirjelmässä edes oltu väitetty sen sisältöä lainvastaiseksi. 

Edellä mainituin perustein sekä viitaten asiaa valmistelleen komitean 
mietintöön 2) valtuusto anoi 3), että maaherra hylkäisi valitukset sekä välittä-
jäin kuluja koskevat korvausvaatimukset. 

Huhtikuun 22 p:nä maaherra hylkäsi 4) nuohoustoimen uudelleenjärjes-
tämistä koskevan valituksen, koska ei ollut näytetty toteen valituksenalaisen 
päätöksen olevan ristiriidassa yleisen lain tai asetusten kanssa tai ylittävän 
valtuuston toimivaltaa, sekä samoin uuden palojärjestyksen hyväksymistä 
koskevan valituksen vahvistaen kyseisen palojärjestyksen asianomaisten nou-
datettavaksi. 

Välittäjäin sittemmin anottua tähän tyytymättöminä korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle osoittamassaan kirjelmässä maaherran asiassa tekemäin pää-
tösten kumoamista ja välittäjäin valituksien ja heidän niissä tekemiensä vaa-

Vrt. v:n 1935 kert. s. 71. — 2) Vrt. v:n 1935 pain. asiakirj. n:o 14. — 3) Kvsto 
12 p. helmik. 3 §. — 4) S:n 17 p. kesäk. 1 §. 
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timusten hyväksymistä, toistaen pääasiallisesti saman, minkä he aikanaan 
olivat maaherralle esittäneet, valtuusto tämän johdosta korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle annettavassa esityksessään ehdo t t i va l i t ukse t hylättäviksi 
maaherralle aikanaan antamassaan selityksessä esitetyin perustein. 

Torikaupan harjoittaminen Kauppatorilla. Kaupunginvaltuusto epäsi2) 
eräiden Kauppatorilla torikauppaa harjoittavien anomuksen, että valtuusto 
esittäisi Uudenmaan läänin maaherralle kaupungin terveydenhoitojärjestyk-
sen 52 §:ään sisältyvän torikauppakiellon soveltamisen lykkäämistä edelleen 
viidellä vuodella tai siksi kuin kaupunki rakennutti ajanmukaisen kauppa-
hallin torikauppiaille. 

Eräiden torikauppiaiden asiassa tämän jälkeen tekemä uusi esitys ei 
antanut 3) valtuustolle toimenpiteen aihetta. 

Neljän muun torikauppiaan valtuuston ensiksi mainitun päätöksen joh-
dosta maaherralle lähettämän valituskirjelmän johdosta annettavassa seli-
tyksessään valtuusto huomauttaen, että välittäjäin oikeus torikaupan har-
joittamiseen päättyi lääninhallituksen asiasta v. 1933 tekemän päätöksen 4) 
sekä kaupungin vuokrasopimuksen mukaan kesäkuun 1 p:nä, ja koska valitta-
jat eivät olleet väittäneetkään, että valtuuston puheena oleva päätös olisi 
laiton tai että valtuusto sitä tehdessään olisi mennyt toimivaltaansa ulom-
maksi, ehdotti 5), että maaherra hylkäisi valituksen aiheettomana. Mikäli 
kirjelmällä oli muuta tarkoitettu, niin sen seikan suhteen, että maaherra 
voisi ilman valtuuston tekemää esitystä siirtää terveydenhoitojärjestyksen 
kyseisen pykälän soveltamisen ajankohtaa, valtuusto viittasi saman järjes-
tyksen 149 §:n säännökseen, jonka mukaan se ei käynyt päinsä; mitä tuli 
anojain toivomukseen, että maaherra kehoittaisi valtuustoa tekemään tällai-
sen esityksen ei valtuusto katsonut itsellään olevan syytä sitä käsitellä. 

Kysymyksen asiallisen puolen suhteen valitus ei antanut valtuustolle 
toimenpiteen aihetta. 

Kesäkuun 25 p:nä antamallaan päätöksellä lääninhallitus hylkäsi 6) vali-
tuksen ja sen yhteydessä tehdyn hakemuksen. 

Terveydenhoitojärjestyksen muuttamista siten, että jälleen sallittaisiin nii-
den tavarain torikauppa, jotka terveydenhoitojärjestyksen 52 §:n mukaan 
olivat kielletyt, koskeva vtn Norrmenin aloite lähetettiin 7) kaupunginhalli-
tuksen valmisteltavaksi. 

Silmätautien osaston ja poliklinikan järjestäminen Kivelän sairaalaan. 
Sen jälkeen kun oli ryhdytty suunnittelemaan mahdollisuutta silmätautien 
hoitotason parantamiseksi sijoittaa Marian sairaalassa toimiva kaupungin 
avustusta nauttiva lääketieteen- ja kirurgiantohtori J. G. Lindbergin silmä-
poliklinikka jonkun kaupungin omistaman suuren sairaalan yhteyteen, kau-
punginvaltuusto päätti8): 

järjestää Kivelän sairaalaan heinäkuun 1 p:stä 1937 silmätautien osaston 
ja silmätautien poliklinikan; 

lakkauttaa edellä mainitun tohtori Lindbergin silmäpoliklinikan avus-
tuksen v:n 1937 kesäkuun umpeen mennessä; sekä 

perustaa Kivelän sairaalan silmätautien osastolla ja poliklinikassa annet-
tavaa lääkärinhoitoa varten v:n 1937 heinäkuun alusta 12 palkkaluokkaan 
kuuluvan alilääkärinviran ja 9 palkkaluokkaan kuuluvan apulaislääkärinviran. 

!) Kvsto 12 p. helmik. 3 §. —2) S:n 29 p. huhtik. 25 §. — 3) S:n 3 p. kesäk. 34 §. — 
4) Vrt. v:n 1933 kert. s. 15. —5) Kvsto 3 p. kesäk. 35 §. — 6) S:n 26 p. elok. 6 §. — 
7) S:n 11 p. marrask. 30 §. — 8) S:n 28 p. lokak. 27 §; vrt. myös tämän kert. s. 25. 
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Kaupungin vastaisen lasarettisairaspaikkatarpeen tyydyttäminen. Jo kym-
menisen vuotta oli kysymys joko valtion ja kaupungin yhteisen keskussairaa-
lan aikaansaamisesta tai lasarettipaikkain varaamisesta muulla tavoin kau-
pungille ollut vireillä, jona aikana kolme valtion ja kaupungin yhteisesti aset-
tamaa n.s. yhteistyökomiteaa sekä yksistään kaupungin asettama n.s. kunnal-
linen sairaalakomiteä olivat valmistelleet asiaa pääsemättä kuitenkaan tulok-
seen. Lääkintöhallituksen sittemmin ehdotettua sisäasiainministeriölle, että 
ensitilassa olisi asetettava valtion ja kaupungin edustajista kokoonpantu neu-
vottelukunta laatimaan ehdotusta molempien asianosaisten välisestä yhteis-
työstä uusia yliopistosairaalaosastoja, etupäässä kaupungin erikoisesti tar-
vitsemaa lastentautien osastoa perustettaessa, edellytyksin että valtio perus-
taisi ja ylläpitäisi sairaalan ja luovuttaisi sen sairaspaikkoja kaupungin käy-
tettäviksi päinvastoin kuin ennen oli suunniteltu, sisäasiainministeriö toimitti 
tämän hallituksen lausunnon kaupungille pyytäen kaupunginvaltuuston 
lausuntoa siinä olevasta neuvottelukunnan asettamista tarkoittavasta ehdo-
tuksesta. 

Kun asiaa tämän jälkeen oli valmisteltu.valtuusto päätti1): 
ilmoittaa kaupungin olevan suostuvainen valitsemaan jäseniä valtion ja 

kaupungin edustajista kokoonpantuun neuvottelukuntaan, jonka tehtävänä 
olisi laatia lääkintöhallituksen ehdottamalla pohjalla ehdotus valtion ja kau-
pungin välisestä yhteistyöstä uusia yliopistosairaalaosastoja perustettaessa; 

siinä tapauksessa että sisäasiainministeriö puolestaan päätti asettaa mai-
nitun neuvottelukunnan, valtuuttaa kaupunginhallituksen nimittämään 
yhteistoiminnassa kaupungin sairaalain hallituksen kanssa kaupungin edus-
ta jat siihen; sekä 

antaa neuvottelukuntaan valittaville kaupungin edustajille tehtäväksi 
lisäksi valmistella kysymystä kaupungin vastaisen lasarettisairaspaikka-
tarpeen tyydyttämisestä muullakin kuin lääkintöhallituksen esittämällä 
tavalla ja tällöin tarkistamalla III yhteistyökomitean ja kunnallisen keskus-
sairaalakomitean laskelmat nykyoloja vastaaviksi ja tutkimalla niitä mahdol-
lisuuksia, joita Kivelän sairaalan laajentamissuunnitelma saattoi tarjota, ja 
mitä kustannuksia siitä aiheutuisi sekä huomioonottamalla myöskin ensim-
mäisessä kohdassa mainitun ehdotuksen selvitellä, mikä näistä ehdotuksista 
ja suunnitelmista tulisi kaupungille edullisimmaksi kaupungin vastaisen 
lasarettipaikkatarpeen tyydyttämistä silmälläpitäen. 

Nummelan parantolan paikkain varaaminen kaupungille. Ab. Num-
mela sanatorium oli tarjonnut kaupungille vuokralle 30 mainitun paran-
tolan puisen paviljongin potilaspaikkaa kahden vuoden ajaksi ehdoin: että 
kaupunki maksoi jokaisesta paikasta 14,000 markkaa käytettiin sitä tai ei; 
että tähän maksuun sisältyi korvaus kaikesta potilaan ylläpidosta ja sairaan-
hoidosta, paitsi erikoislääkkeistä, kuten kultapreparaateista, insuliinista, 
gomenol-öljystä, rivanolista j.n.e., ilmarintahoidosta, josta oli maksettava 
5 markkaa kerralta, röntgenvalokuvauksesta, josta oli maksettava 50 markkaa 
kerralta, kuumemittarista ja sylkiastiasta, jotka jäivät potilaan omaisuudeksi, 
sekä Röykän aseman ja parantolan välisten matkain kustannuksista, joista 
kannettaisiin 5 markan maksu hengeltä; että kaupungille kuukausittain 
esitettävä lasku oli suoritettava ennen seuraavan kuukauden 15 p:ää; sekä 
että parantolan ylilääkäri määräsi, voitiinko parantolaan pyrkivä potilas 
ottaa sinne. Lääkintöhallituksen edustajain ilmoitettua asiasta käydyissä 

Kvsto 18 p. maalisk. 5 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 2. 
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neuvotteluissa, että kaupunki saisi hoitopäivää kohden 9 markan suuruisen 
valtionavun, mitä vuosittain olisi anottava edelliseltä vuodelta, ja siihen kat-
soen, että kaupungilla tulisi olemaan suuri parantolapaikkainpuute raken-
nettavan Kiljavannummen parantolan valmistumiseen asti, mikä toden-
näköisesti tapahtuisi v:n 1938 puolivälissä, kaupunginvaltuusto oikeutti1) 
terveydenhoitolautakunnan tekemään mainitun parantolaosakeyhtiön kanssa 
sopimuksen kyseisten paikkain vuokraamisesta kaupungille edellä mainituin 
ehdoin enintään kahdeksi vuodeksi. 

Kiinteistölautakunnan päätösvalta. Kaupunginvaltuusto päätti2) oikeut-
taa kiinteistölautakunnan lopullisesti päättämään yhteisen palomuurin 
rakentamisesta eri tonteille mikäli ne koskivat kaupungin omistamia saman 
vuoden tontinmyyntiluetteloon kuulumattomia tontteja edellytyksin, että 
palolautakunta katsoi voivansa puoltaa anomuksia. 

Tullisäännön muuttaminen. Joulukuun 30 p:nä 1887 annetun tullisään-
nön mukaan saatiin sellaisissa merikaupungeissa, joissa oli tullikamari, ulko-
mailta tuotu tavara, sen jälkeen kun se tullin toimesta oli tutkittu, panna 
omistajan ja tullilaitoksen lukolla varustettuun varastoon, tarvitsematta 
suorittaa tullia ennen kuin tavara otettiin kotimaassa kulutettavaksi, 
ollen omistajalla oikeus viedä tavara myöskin ulkomaille; tästä varastoon-
panosta kantoi tullilaitos tullisäännön 91 §:n mukaan 1 % tavaran 
tullimäärästä käsittävän varastoonpanomaksun. Kun kuitenkin ulkomaille 
vietävän tavaran varastomaksu näytti muodostuvan esteeksi suurempien 
keskusvarastojen syntymiselle sekä maan satamista tapahtuvalle ulkomaiden 
tavarain viennille ulkomaille, kaupunginvaltuusto päätti3) esittää valtio-
neuvostolle tullisäännön muuttamista siten, että sen 87 ja 91 §:ssä mainittu 
varastoonpanomaksu niistä ulkomaan tavaroista, jotka vietiin ulkomaille, 
poistettaisiin joko siten, että tällaiset tavarat joko kokonaan vapautettaisiin 
tästä maksusta taikka että täällä varastoon pannun ulkomaan tavaran, kun 
se todistettavasti oli jälleen viety maasta, varastoonpanomaksu anomuksesta 
palautettaisiin. 

Koska joulukuun 30 p:nä 1887 annetun tullisäännön 16 §:n määräys, 
että maan ulkopuolella olevasta paikasta saapunut tullinalainen tavara 
yleensä heti purkamisen jälkeen oli pantava pakkahuoneeseen ja siellä tulli-
käsiteltävä, käytännössä oli osoittautunut vanhentuneeksi, kaupunginval-
tuusto päätti 4) tehdä valtioneuvostolle esityksen sen ensimmäisen kappa-
leen muuttamisesta 5) paremmin ajan vaatimuksia vastaavaksi. 

Revisionikonttorin uuden johtosäännön vahvistaminen. Vuositilintarkas-
kastajain johtosäännön uusimisehdotusta laatimaan asetetun komitean esi-
tettyä antamassaan mietinnössä myöskin erinäisiä tämän johdosta revisioni-
konttorin johtosääntöön tehtäviä muutoksia 6) kaupunginhallitus kuitenkin 
katsoi, etteivät ehdotetut muutokset poistaneet tarvetta tarkistaa mainittua 
johtosääntöä kokonaisuudessaan, minkä vuoksi hallitus ei ollut pitänyt 
asianmukaisena tehdä ehdotusta puheenalaisen johtosäännön osittaisesta 
muuttamisesta vaan oli kehoittanut kaupunginreviisoria laatimaan täydel-
lisen ehdotuksen sen uusimiseksi. Tämän sittemmin laatima ehdotus, jossa 
nimitys revisionikonttori oli muutettu revisiotoimistoksi, perustui suureksi 
osaksi konttorin voimassa olevaan johtosääntöön, mutta oli siinä otettu huo-

Kvsto 17 p. kesäk. 21 §. — 2) S:n 28 p. lokak. 21 §; vrt. myös tämän kert. s. 22 
ja v:n 1934 kert. s. 82 sekä Kunnall. asetuskok. s. 171. — 3) Kvsto 7 p. lokak. 22 §. — 
4) S:n 8 p. huhtik. 12 §. — 5) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 173. — 6) Vrt. v:n 1935 kert. 
s. 200. 
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mioon se muutos, jonka toukokuun 18 p:nä 1934 annettu laki v:n 1873 kun-
nallisasetuksen muuttamisesta on tehnyt kaupunginreviisorin asemaan kau-
punkien hallintojärjestelmässä. Kaupunginvaltuusto h y v ä k s y i p u h e e n a 
olevan johtosääntöehdotuksen 2) eräin pienin muutoksin. 

Poliisilaitoksen suojeluosaston sairasosaston uuden nimityksen vahvista-
minen. Ottaen huomioon, että otsakkeessa mainittu laitos v. 1932 siirtyi 
kaupungille ollen nykyään terveydenhoitolautakunnan alainen, sen tämän 
jälkeen tarkoitustaan vastaamaton ja väärinkäytöksiä aiheuttava nimitys 
päätettiin 3) muuttaa nimitykseksi Helsingin kaupungin sielullisesti sairaiden 
vastaanottoasema — Helsingfors stads upptagningsstation för psykiskt sjuka. 

Sairaanhoitajatarkoulun johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttyä kaupunginhallituksen esityksen kaupungin sairaanhoitajatar-
koulun uudelleenjärjestämisestä 4) oli koulun muutettu johtosääntö alistettu 
lääkintöhallituksen vahvistettavaksi, jolloin tämä kuitenkin ehdotti siihen 
tehtäväksi erinäisiä muutoksia. Sairaalahallituksenkin esitettyä eräitä muu-
toksia siihen kaupunginhallitus, jonka asettama erinäisten sosiaalisten laitos-
ten johtosääntöjen uudistamista valmisteleva komitea oli antanut lausuntonsa 
asiasta komitean ehdotuksen mukaisesti laati uuden ehdotuksen koulun johto-
säännöksi, jonka kaupunginvaltuusto päätt i5) hyväksyä. Lääkintöhallitus 
vahvisti 6) mainitun johtosäännön toukokuun 27 p:nä. 

Uusien huoltolakien soveltaminen Helsingissä. Siihen katsoen, että maassa 
v:n 1937 alusta tulisi voimaan laki kunnallisesta huoltolautakunnasta, jonka 
alaisiksi sosiaalisen huoltotoiminnan eri haarat hallinnollisesti keskitettäisiin, 
sekä lastensuojelu-, irtolais- ja alkoholistilait, jolloin kuitenkin pääkau-
gissa tai muussa suuressa kunnassa, jossa yhteiskunnallisen huollon hallintoa 
ei voitu tarkoituksenmukaisesti järjestää huoltolautakunnasta annetun lain 
säännösten mukaisesti, voitiin asetuksella säätää poikkeuksia niistä, kau-
punginvaltuusto asettuen periaatteellisesti sellaiselle kannalle, että lasten-
suojelulautakunta oli pääkaupungissa edelleen säilytettävä itsenäisenä lasten-
huollon hallintoelimenä, puolestaan hyväksyi7) tämän mukaisesti laaditun 
ehdotuksen Helsingin kaupungin yhteiskunnallisen huollon hallintoa koske-
vaksi asetukseksi sekä antoi samalla kaupunginhallituksen tehtäväksi val-
mistaa siihen liittyvät ehdotukset kunnan yleiseksi huolto-ohjesäännöksi ja 
sitä täydentäväksi erityiseksi lastensuojeluohjesäännöksi. Valtioneuvosto 
hyväksyi8) joulukuun 4 p:nä eräin poikkeuksin valtuuston ehdotuksen Hel-
singin kaupungin yhteiskunnallisen huollon hallintoa koskevaksi asetukseksi. 

Kaupunginhallituksen sittemmin laadituttamat ehdotukset huolto-
ohjesäännöksi ja lastensuojeluohjesäännöksi valtuusto hyväksyi9) eräin 
pienin muutoksin edellisen tulemaan voimaan v:n 1937 alusta alistaen pää-
töksensä sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. 

Huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten ohjesäännön hyväksyminen. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi10) laaditun Helsingin kaupungin huoltolauta-
kunnan alaisten huoltolaitosten ohjesääntöehdotuksen, koskien tämä kun-
nalliskotia sekä työlaitoksia. Ehdotus alistettiin sosiaaliministeriön vahvis-
tettavaksi. 

Kvsto 28 p.lokak. 12 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 14. —2) Ks. Kunnall. asetus-
kok. s. 165. — 3) Kvsto 8 p. huhtik. 14 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 116. — 4) Ks. 
v:n 1935 kert. s. 76 ja 202. — 5) Kvsto 29 p. huhtik. 11 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 
125. — «) Kvsto 17 p. kesäk. 2 §. — 7) S:n 26 p. elok. 11 § ja 7 p. lokak. 6 § sekä kvston 
pain. asiakirj. n:ot 8 ja 10. —8) Kvsto 16 p. jouluk. 2 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 6 § ja kvston 
pain. asiakirj. n:o 10. — 10) Kvsto 11 p. marrask. 8 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 16. 
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Työnvälitystoimiston uudelleenjärjestely ja ohjesääntö. Siihen katsoen, 
että vallitsevan työnvälitysjärjestelmän kehittämiseksi entistä paremmin 
tarkoitustaan vastaavaksi v:n 1937 alusta tulisi voimaan uusi laki työn-
välityksestä ja asetus sen toimeenpanosta, kuitenkin niin, että eräitä jo ole-
massa olevien työnvälitystoimistojen ja -asiamiesten toiminnan jatkamista 
keskeytyksettä sekä uusien työnvälitystoimistojen perustamista ja työn-
välitysasiamiesten asettamista koskevia säännöksiä jo sitä ennen oli sovel-
lettava, kaupunginvaltuusto mainitun lain määräysten mukaisesti päätti 
että kaupungissa toimivan työnvälitystoimiston oli jatkettava toimintaansa 
keskeytyksettä v:n 1937 alusta lukien ja että siihen oli asetettava erikois-
osastot merimiesten, nuorison ja henkisen työn tekijäin työnvälitystä varten, 
sekä tehdä sitä koskevat esitykset valtioneuvostolle ja sosiaaliministeriölle. 
Samalla valtuusto hyväksyi laaditun työnvälitystoimiston ohjesääntöehdo-
tuksen, jossa m.m. oli otettu huomioon, että uuden työnvälityslain mukaan 
työnvälitystoimiston johtokunnan tilalle tulisi työnvälityslautakunta, sekä 
että työttömyyshuolto siirtyisi v:n 1937 alusta voimaan tulevien huolto-
lakien 2) mukaan huoltolautakunnan tehtäväksi. Sosiaaliministeriö ilmoitti 3) 
sittemmin suostuneensa työnvälitystoimiston toiminnan keskeytymätöntä 
jatkumista tarkoittavaan valtuuston esitykseen sekä vahvisti 4) marraskuun 
12 p:nä ohjesäännön noudatettavaksi v:n 1937 alusta. 

Apukoulujen uudelleenjärjestäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi5) 
kansakoulujen johtokuntain ehdotuksen apukoulujen järjestämisestä vuodes-
ta 1937 lähtien 7-luokkaisiksi kouluiksi ilman jatkoluokkia. 

Samalla päätettiin, että apukoulunopettajain palkka oli oleva sama kuin 
yläkoulunopettaj ain. 

Musiikkilautakunnalle, kaupunginorkesterille sekä musiikkilautakunnan 
ja kaupunginorkesterin toimistolle laaditut uudet johtosäännöt6) vahvistet-
tiin 7) tulemaan voimaan v:n 1937 alusta. 

Kiinteistötoimiston johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i8) uuden notaarinviran perustamisen johdosta kiinteistötoimiston 
kansliaosastolle muuttaa toimiston johtosäännön 4 ja 6 §:iä sekä vahvistaa 
siihen uuden 5a §:n. 

Rakennustoimiston johtosäännön 29 §:ään hyväksyttiin 9) varastonhoita-
jan apulaisen ja inventtaajan tointen perustamista sen varasto-osastolle kos-
keva lisäys. 

Satamahallintotoimiston johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti1 0) hyväksyä satamahallintotoimiston voimassa olevan johtosäännön 
eräät pykälät eräiden satamalaitoksen virkain uudelleenjärjestelyn u ) aiheut-
tamien muutosten mukaisina. 

Lihan jälkitarkastus. Käsitellessään tammikuun 22 p:nä kaupunginval-
tuuston valtioneuvostolle tekemää esitystä12) lihan jälkitarkastuksen toimeen-
panemisesta Helsingissä maatalousministeriö epäsi13) sen. 

Kvsto 7 p. lokak. 7 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 11. —2)Vrt. tämän kert. s. 79. — 
3) Kvsto 16 p. jouluk. 4 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 3 §; ks. myös Kunnall. asetus-
kok. s. 193. — 5) Kvsto 13 p. toukok. 15 §; ks.myös Kunnall. asetuskok. s. 123. — 6) Ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 159—163. — 7) Kvsto 16 p. syysk. 5 § ja kvston pain. asiakirj. 
n:o 9. — 8) Kvsto 8 p. huhtik. 8 §; ks. myös tämän kert. s. 87 ja Kunnall. asetuskok. 
s. 115. — 9) Kvsto 7 p. lokak. 17 §; vrt. myös tämän kert. s. 88 ja Kunnall. asetuskok. 
s. 164. — 10) Kvsto 13 p. toukok. 12 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 122. — l l ) Vrt. 
tämän kert. s. 88. — 12) Ks. v:n 1934 kert. s. 83. — 13) Kvsto 13 p. toukok. 1 §. 
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Elävän karjan myynnin järjestäminen kaupungin teurastamossa. Kau-
punginvaltuusto vahvisti1) kaupungin teurastamon elävän karjan myynti-
osaston järjestyssäännöt sekä taksan maksujen laskemiseksi tämän osaston 
käyttämisestä. 

Karja- ja maataloustuotteiden tukkukauppiasliiton sittemmin valitettua 
Uudenmaan läänin maaherralle tästä päätöksestä pyytäen, että maaherra 
jättäisi taksan vahvistamatta ja palauttaisi asian uudelleen valtuuston käsi-
teltäväksi, maaherra pyysi valtuustolta selitystä asiassa. Koska valitus-
kirjelmässä vain ilmaistiin tyytymättömyyttä sen johdosta, että ennen mai-
tun myyntiosaston käyttämisestä kannettiin maksua sekä ettei ennen asian 
lopullista ratkaisua ollut kuultu myöskin valittajajärjestöä, jonka jäsenten 
kautta suurin osa teurastamon liikevaihdosta tapahtui, eikä edes väitetty-
kään valituksenalaisen päätöksen olevan laiton tai valtuuston sitä tehdessään 
menneen toimivaltansa ulkopuolelle taikka päätöksen loukkaavan valittajan 
yksityistä oikeutta, valtuusto selityskirjelmässään ehdotti2), että maaherra 
hylkäisi valituksen aiheettomana. 

Myöhemmin valtuusto vahvisti3) maksujen laskemista elävän karjan 
myyntiosaston käyttämisestä koskevaan taksaan lisäyksen sen estämiseksi, 
että samasta eläimestä kannettaisiin kaksinkertainen myyntimaksu. 

Kaupungin maatilain hyväksikäyttöjärjestelmää koskeva selvitys. Merkit-
tiin tiedoksi 4) rahatoimiston kiinteistölautakunnan pyynnöstä laatima selvi-
tys kaupungin omistamien tilain hyväksikäyttöjärjestelmästä v. 1934, minkä 
ohessa vastaisten selvitysten hankkimiseksi oli kaupungin v:n 1935 talous-
arvioon laadittu asetelma, jossa arvioitiin yksityiskohtaisesti kunkin maa-
tilan tulot ja menot sekä puhdas tuotto erikseen maataloudesta, maanvuok-
rauksesta ja rakennusten vuokrauksesta, sekä kaupunginagronoomin raha-
toimiston selvityksen perusteella laatima vertaileva taulukko mainituilta 
vuosilta, käyden selvityksestä kiinteistölautakunnan mielestä selville, että 
sekä taloudellisista että muistakin syistä oli tarkoituksenmukaisinta pitää 
kaupungin maatilain käyttöjärjestelmä toistaiseksi entisellään ja luopua 
suunnittelemasta vuokrausjärjestelmän laajentamista. 

Helsingin maalentokenttä. Helsingin maalentokentän rakentamista kos-
kevan sopimuksen 5) 7 §:ään viitaten kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriö lähetti jäljennöksen valtion ja Aero oy:n välillä tehdystä kyseisen ken-
tän hoitoa mainitun yhtiön toimesta koskevasta sopimuksesta, mikä merkit-
tiin 6) tiedoksi. 

Koska joulukuun puolivälissä liikenteelle avattavalle Helsingin maa-
lentokentälle ilmeisesti järjestettäisiin saman tapainen tullitarkastus kuin 
Katajanokan lentosatamassa, oli tarpeen että yksi Helsingin poliisilaitoksen 
konstaapeli järjestysvallan edustajana saatiin lentokoneiden lähtö- ja saa-
pumisaj öiksi komentaa tälle poliisipiirin ulkopuolella olevalle lentoasemalle. 
Kaupunginvaltuusto päätti7) suostua tätä koskevaan kaupunginhallituksen 
esitykseen. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin ulosottoapulaisenviran lakkaut-
taminen. Koska otsakkeessa mainitun konttorin töissä oli havaittavissa 
jonkun verran vähenemistä päätettiin8) lakkauttaa sen haltijansa kuoltua 

Kvsto 12 p. helmik. 14 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 22 ja 23. — 2) Kvsto 
29 p. huhtik. 3 §. — 3) S:n 26 p. elok. 39 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 130. — 
4) Kvsto 11 p. marrask. 11 §; vrt. myös v:n 1934 kert. s. 35. — 5) Yrt. v:n 1935 kert. 
s. 19 ja tämän kert. s. 107 ja 120— 6) Kvsto 28 p. lokak. 2 §. — 7) S:n 2 p. jouluk. 
10 §. —8) S:n 13 p. toukok. 5 §. 
Kunnall. kert. 1936. 6 
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avoimeksi joutunut palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain 
ryhmään kuulunut ulosottoapulaisenvirka toukokuun 1 p:stä lukien. 

Bengtsdrin koulukodin avoinna oleva luokkaopettajanvirka päätettiin 
lakkauttaa v:n 1937 alusta lukien. 

Revisionikonttorin virkain uudellenj ärj estely. Revisionikonttorin johto-
säännön uudistamista koskevan ehdotuksensa2) yhteydessä kaupungin-
reviisori teki esityksen eräiden konttorin virkain uudelleenjärjestämisestä, 
minkä mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti 3): 

muuttaa v:n 1937 alusta lukien revisionikonttorin avustavan reviisorin 
viran alemman palkkaluokan reviisorinviraksi, sijoitettavaksi 12 palkka-
ja III kielitaitoluokkaan; 

muuttaa ensiksi avoimeksi tulevan reviisorinviran alemman palkka-
luokan reviisorinviraksi, sijoitettavaksi samoin 12 palkka- ja III kielitaito-
luokkaan; sekä 

perustaa v:n 1937 alusta lukien revisiotoimistoon kaksi uutta revisio-
apulaisenvirkaa, joista toisen 5 ja toisen 4 palkkaluokkaan. 

Eräiden tilastotoimiston virkain uudelleenjärjestely. Tilastotoimiston 
virkaolojen järjestely tarkoituksessa kaupunginvaltuusto päätti 4): 

siirtää toimiston avoinna olevan amanuenssinviran v:n 1937 alusta 
lukien 8 palkkaluokasta 11 palkkaluokkaan nimittäen sen toisen aktuaarin 
viraksi; 

siirtää kaksi toimiston laskuapulaisenvirkaa samasta ajankohdasta 
lukien 1 palkkaluokasta 3 palkkaluokkaan; 

perustaa toimistoon, samasta ajankohdasta lukien, uuden 3 palkkaluok-
kaan luettavan laskuapulaisenviran; sekä 

että uusi laskuapulaisenvirka ja avoinna oleva 3 palkkaluokkaan siir-
retty laskuapulaisenvirka saatiin täyttää virkoja haettaviksi julistamatta 
siirtämällä niihin toimiston ylimääräisiä apulaisia. 

Verotusvalmisteluviraston uudelleenjärjestely. Kaupunginhallituksen, sen 
jälkeen kun Uudenmaan läänin maaherra oli ilmoittanut hyväksyvänsä 
kaupunginvaltuuston ehdotuksen verotusvalmisteluviraston uudelleenjärjes-
tämiseksi5), asettaman komitean, jossa valtiollakin oli edustajansa, mietin-
töön sisältyi maaherran esityksen mukaisesti verotusvalmisteluviraston 
johtosääntö- sekä viraston palkkausten järjestämisehdotusten lisäksi ehdo-
tus viraston tarkkailijain toimintaohjeiksi. Tehden kaupunginhallituksen 
suurin piirtein näiden mukaisesti laatimiin vastaaviin ehdotuksiin joitakin 
muutoksia kaupunginvaltuusto sittemmin päätti6): 

vahvistaa laaditun ehdotuksen verotusvalmisteluviraston johtosään-
nöksi kaupunginhallituksen siihen ehdottamine muutoksineen; 

vahvistaa ehdotuksen verotusvalmisteluviraston tarkkailijain toiminta-
ohjeiksi; 

hyväksyä verotusvalmisteluvirastoa varten sellaisen palkkausj ärj es-
telyn: että verotusvalmistelukunnan puheenjohtajan virka muutetaan 
12 palkkaluokkaan kuuluvaksi verotusvalmisteluviraston johtajan viraksi, 
kuitenkin siten, että eläke-edut on laskettava 15 palkkaluokan mukaisesti; 
viraston ensimmäisen sihteerin virka siirretään 14 ja toisen sihteerin virka 
12 palkkaluokkaan; seitsemän kanslistinvirkaa siirretään 5 palkkaluokasta 

Kvsto 2 p. jouluk. 27 §. — 2) Vrt. tämän kert. s. 78. — 3) Kvsto 28 p. lokak. 
13 §. — 4) S:n 7 p. lokak. 8 §. —5) Vrt. v:n 1935 kert. s. 70. — 6) Kvsto 17 p. kesäk. 
5 § ja 16 p. syysk. 4 § sekä kvston pain. asiakirj. n:o 5. 
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4 palkkaluokkaan; kolmesta vanhemman ja kuudesta nuoremman kanslistin 
virasta muodostetaan 3 palkkaluokkaan kuuluvia sääntöpalkkaisia nuorem-
man kanslistin virkoja; kaksikymmentä kanslia-apulaisenvirkaa sijoitetaan 
2 palkkaluokkaan ja vahtimestarinvirka 4 palkkaluokkaan; kansliapäällikön 
palkka on oleva 54,000 markkaa, liike- ja kiinteistökäsittelijöiden 42,000 
markkaa, osastonjohtaj ien 36,000 markkaa, käsittelijöiden 30,000 markkaa, 
tilapäisesti palkattujen nuorempien kanslistien 16,800 markkaa ja kanslia-
apulaisten osaksi 15,600 markkaa, osaksi 12,000 markkaa sekä tilapäisten vah-
timestarinapulaisten 7,200—14,400 markkaa vuodessa; yhdelle tilintarkasta-
janvalan tehneelle liikeosaston käsittelijälle ja asianvalvojana toimivalle 
käsittelijälle, milloin tämä on lakimies, suoritetaan kummallekin 12,000 mar-
kan lisäpalkkio vuodessa; ja ylityökorvauksia suoritettaessa on noudatet-
tava kaupungin yleisiä ylityösääntöjä; sekä 

määrätä, että edellä mainitut verotusvalmisteluviraston johtosääntö, 
viraston tarkkailijain toimintaohjeet ja viraston palkkain järjestely tulevat 
voimaan v:n 1937 alusta lukien, kuitenkin niin että viraston viranhaltijat 
saavat pitää entiset palkkaetunsa vähentämättöminä, mutta että järjeste-
lystä mahdollisesti aiheutuva korotus tulee jo heidän hyväkseen. 

Valtuuston esitettyä maaherran hyväksyttäviksi verotusvalmistelu-
viraston johtosäännön ja viraston tarkkailij ain toimintaohjeet sekä sen 
palkkasäännön, maaherra sittemmin ilmoitti1), ettei hänellä ollut mitään 
valtuuston päätösten eikä johtosääntöjen johdosta huomauttamista. 

Verotusvalmisteluviraston johtosäännön 4 §:n mukaisesti kaupungin-
hallitus ja maaherra määräsivät kumpikin yhden henkilön tarkkailemaan 
viraston toimintaa ja sen varain käyttöä; tarkkailijain toimintaohjeiden 
1 §:n mukaisesti tarkkailijat valittiin vuodeksi kerrallaan. Valtuusto päätti 
esittää maaherralle, että kyseisten tarkkailijain palkkio määrättäisiin 6,000 
markaksi vuodessa. Sittemmin maaherra ilmoitti2) puolestaan vahvista-
neensa edellä mainitun palkkiomäärän sekä määränneensä valtion puolesta 
tarkkailijan v:n 1937 alusta toistaiseksi, kuitenkin enintään mainitun vuoden 
loppuun. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion tointen nimitykset. Saadakseen 
näiden tointen nimitykset paremmin niiden haltijoille kuuluvia tehtäviä 
vastaaviksi kaupunginvaltuusto päätt i3) muuttaa terveydellisten tutki-
musten laboratorion vahtimestarintoimen laboraattorintoimeksi sekä sen 
vahtimestarinapulaisentoimen vahtimestarintoimeksi. 

Veneeristen tautien poliklinikan uudelleen]äriestäminen. Lääkintöhallitus 
oli ilmoittanut, ettei valtio enää v:n 1937 alusta kuten ennen ylläpidä venee-
risten tautien poliklinikan naisten osastoa, mutta että valtion mainitun 
vuoden talousarvioon oli otettu tähän edellisenä vuonna tarvitun menoerän 
suuruinen määräraha avustukseksi kaupungille siinä tapauksessa että se 
yksinään ylläpitäisi poliklinikan sekä miesten että naisten osastot. Tämän 
johdosta kaupunginvaltuusto päätti4), että veneeristen tautien poliklinikka 
oli järjestettävä uudelleen siten, että kaupunki yksinään ylläpitää kum-
matkin osastot, kuitenkin edellytyksin, että valtio vuosittain myöntää tähän 
kohtuullisen avustuksen. 

Samalla päätettiin mainitun vuoden alusta lakkauttaa klinikan 7 palkka-
luokkaan kuuluva lääkärinvirka, 2 palkkaluokan mukainen assistentinvirka 

Kvsto 28 p. lokak. 3 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 153—159. — 2) Kvsto 
16 p. jouluk. 11 §. —3) S:n 11 p. marrask. 16 §. — 4) S:n 11 p. marrask. 17 §. 
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ja palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään kuu-
luva hoitajattarenvirka sekä perustaa sinne 13 palkkaluokkaan kuuluva 
lääkärinvirka, 8 palkkaluokkaan kuuluva ensimmäisen assistentin virka 
ja 6 palkkaluokan mukainen toisen assistentin virka sekä kaksi hoitajattaren-
virkaa, joista toinen luettaisiin 2 palkkaluokkaan ja toinen palkkasääntöön 
merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään. 

Erään ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin viran vakinaistaminen. 
V:sta 1930 saakka ensimmäisen kaupunginvoudin konttorissa olleen yhteis-
määrärahasta palkatun ylimääräisen ulosottoapulaisen viran vakinaistami-
seksi kaupunginvaltuusto p ä ä t t i v : n 1937 alusta lukien perustaa mainit-
tuun konttoriin uuden 9 palkkaluokkaan luettavan ulosottoapulaisenviran 
eväten sitä vastoin samalla kertaa tehdyn esityksen konttorin erään yli-
määräisen konttoriapulaisentoimen siirtämisestä palkkaluokittelun alaiseksi. 

Uusien virkain perustaminen kouluhammasklinikkaan. Ottaen huo-
mioon, että kouluhammasklinikka entisin työvoimin ei pystynyt antamaan 
järjestelmällistä hampaiden hoitoa kaikille kansakoulujen ja lastentarhain 
oppilaille kaupunginvaltuusto keskushammasklinikan huoneiston laaj en-
nuttua 2) päätti3) perustaa sinne v:n 1937 alusta lukien kaksi 7 palkka-
luokkaan kuuluvaa kouluhammaslääkärinvirkaa kolmen tunnin päivittäisin 
työajoin sekä 5 palkkaluokkaan kuuluvan röntgenhoitajattarenviran. Lisäksi 
valtuusto päätti merkitä v:n 1937 talousarvioon 6,400 markan erän koulu-
hammasklinikan tilapäisen työvoiman tilille ylimääräisen siivoojan palkkaa-
miseksi 8 kuukauden aikana. 

Eräiden sielullisesti sairaiden huoltotoiminnan virkain järjestely. Kau-
pungin kansakoulujen tarkastajaneuvoston ehdotettua, että kansakoulujen 
tarkastajille varattaisiin mahdollisuus käyttää apunaan erityistä psykiatri-
lääkäriä, kun oli kysymys kesäkuun 13 p:nä 1935 annetun sterilisoimis-
asetuksen 7 §:n säännöksen mukaisesta tylsä- ja vähämielisen lapsen ilmoit-
tamisesta terveydenhoitolautakunnalle sekä heikkolahjaisten oppilaiden 
siirtämisestä apukouluun, sekä toisen kaupunginlääkärin pyydettyä sielulli-
sesti sairaiden huoltotyön lisäännyttyä lisätyövoimaa tälle alalle, kaupungin-
valtuusto päätti 4): 

perustaa sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle v:n 1937 alusta 
9 palkkaluokkaan kuuluvan apulaislääkärinviran, jonka haltijan tehtävänä 
oli avustaa toista kaupunginlääkäriä sekä kansakoulujen tarkastajia ja 
koululääkäreitä lapsia kansakoulusta apukouluun siirrettäessä samoin kuin 
tylsä- ja vähämielisten lasten lainmukaisessa ilmoittamisessa terveyden-
hoitolautakunnalle; 

perustaa saman vuoden alusta sielullisesti sairaiden huoltotoimistoon 
kaksi 6 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitaj attarenvirkaa; 

maksaa sielullisesti sairaiden huoltotoimiston johtajalääkärille E. Antti-
selle samasta ajankohdasta lukien 3,000 markan suuruisen sopimuspalkan 
kuukaudessa; sekä 

muuttaa mainitun huoltotoimiston 7 palkkaluokkaan kuuluvan sairaan-
hoitaj attarenviran ylihoitaj attarenviraksi. 

Kaupungin sairaalain virkain järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti 5) 
siirtää Marian sairaalan kiertävien sairaanhoitajattarien aikanaan, kun 

*) Kvsto 7 p. lokak. 28 §. — 2) Vrt. tämän kert. s. 23. — 3) Kvsto 26 p. elok. 
30 §. — 4) S:n 16 p. syysk. 23 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 163 ja 164. —5) Kvsto 
26 p. elok. 27 §. 
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heidän itsensä täytyi hankkia asuntonsa, 7 palkkaluokkaan siirretyt virat 
takaisin 5 palkkaluokkaan, mutta oikeutti kyseisten virkain silloiset haltijat 
nauttimaan entisiä palkkaetujaan niin kauan kuin he pysyivät näissä viroissa. 

Sairaalain palveluskunnan työajan ja vapaapäivien järjestelyn tehtyä 
tämän tarpeen vaatimaksi valtuusto päätti2) v:n 1937 alusta lukien perustaa 
kulkutautisairaalaan palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten vir-
kain ryhmään kuuluvan palvelijantoimen. 

Valtuusto päätti 3), että kaupungin sairaaloihin perustetaan helmikuun 
1 p:stä lukien lyhennetyn 9-tuntisen työpäivän käytäntöönottamisen joh-
dosta tarpeellisiksi käyneet seuraavat uudet toimet: Marian sairaalaan neljä 
siivoojan-, yksi kylvettäjän-, kaksi palvelijan- ja yksi lämmittäjäntoimi 
lakkauttaen samalla kertomusvuoden alusta lukien sairaalan yksi pesu-
apulaisentoimi, kulkutautisairaalaan yksi lämmittäjäntoimi, Kivelän sairaa-
laan seitsemän siivoojan-, neljä palvelijan- ja yksi lämmittäjäntoimi sekä 
tuberkuloosisairaalaan seitsemän siivoojan-, kolme palvelijan- ja yksi rengin-
toimi. Mainittujen uusien toimien palkkaamiseen valtuusto myönsi sairaan-
hoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 281,545 markkaa sekä 
oikeutti sairaalahallituksen käyttämään lakkautetun toimen palkan jonkun 
uuden perustettavaksi ehdotetun samanpalkkaisen toimen palkkaamiseen. 

Havaittuaan tämän tarpeelliseksi valtuusto päätti4) v:n 1937 alusta 
lukien perustaa kaupungin sairaaloihin seuraavat uudet virat: Marian sairaa-
laan 3 palkkaluokkaan kuuluvan laboratoriohoitajattarenviran, kulkutauti-
sairaalaan 5 palkkaluokkaan kuuluvan laboratoriohoitajattarenviran, Kive-
län sairaalaan 3 palkkaluokan mukaisen laboratoriohoitajattarenviran ja 
kaksi lämmittäjäntointa sekä Nikkilän sairaalaan 5 palkkaluokan mukaisina 
laboratoriohoitajattaren- ja apteekkihoitajattarenviran, 3 palkkaluokkaan 
kuuluvina 2 alihoitaj attarenvirkaa, konttoriapulaisenviran ja autonkuljetta-
jantoimen sekä kaksi siivoojantointa. Edelleen valtuusto päätti samasta 
ajankohdasta lakkauttaa Kivelän sairaalan kaksi rengintointa ja Nikkilän 
sairaalan laskuapulaisenviran. 

Sofianlehdon pikkulastenkodin lämmittäjä-talonmiehen toimi siirrettiin 5) 
v:n 1937 tammikuun 1 p:stä lukien palkkasääntöön merkitsemättömien pysy-
väisten virkain ryhmästä vakinaisen palkkasäännön 5 palkka- sekä V kieli-
taitoluokkaan. 

Kunnallisten lastenhoidon neuvonta-asemien vakinaistaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti6) vakinaistaa toiminnassa olevat Tehtaankadun, 
Töölön ja Toukolan kunnalliset lastenhoidon neuvonta-asemat perustamalla 
niitä varten heinäkuun 1 p:stä lukien kolme 7 palkkaluokkaan ja IV kieli-
taitoluokkaan kuuluvaa hoitaj attarenvirkaa, mihin tarkoitukseen myön-
nettiin uusien virkain palkkain sekä palkankorotusten määrärahasta 41,400 
markan määräraha. Samalla valtuusto päätti lakkauttaa lastensuojelulauta-
kunnan kanslian palkkasääntöön merkitsemättömiin pysyväisiin virkoihin 
kuuluvan kodissakävijänviran samasta ajankohdasta lukien. 

Myöhemmin valtuusto oikeutti7) lastensuojelulautakunnan samasta 
päivästä lukien nimittämään vastaavasti Tehtaankadun, Töölön ja Toukolan 
lastenhoidon neuvonta-asemain vakinaisiksi hoitajattariksi virkoja haetta-
viksi julistamatta niihin kuuluvia tehtäviä siihen asti hoitaneet terveys-
sisaret L. Soinin, R. Krohnin ja L. Hirstiön. 

Vrt. v:n 1935 kert. s. 72. — 2) Kvsto 3 p. kesäk. 23 §. —3) S:n 22 p. tammik. 
18 §; vrt. myös v:n 1935 kert. s. 72. — *) Kvsto 13 p. toukok. 14 §. — 5) S:n 7 p. lo-
kak. 23 §. — 6) S:n 12 p. helmik. 13 §. — 7) S:n 29 p. huhtik. 16 §. 
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Työnvälitystoimiston uudelleenjärjestely. Kaupunginhallituksen v:n 1937 
alusta voimaan tulevan uuden työ n välity slain työnvälitystoimiston järjes-
telyn ja sen henkilökunnan kokoonpanon suhteen vaatimia muutoksia tutki-
maan asettaman komitean asiasta laatiman mietinnön mukaisesti kaupungin-
valtuusto päätt i1) mainitusta ajankohdasta lukien: 

perustaa työnvälitystoimistoon henkisen työn tekijäin työnvälitys-
osaston, nuorison työnvälitysosaston, rakennusalan ammattimiesten ala-
osaston ja metallialan ammattimiesten alaosaston; 

lakkauttaa toimiston miespuolisten konttori- ja liikeapulaisten sekä 
poikain osaston ynnä naispuolisten konttori- ja liikeapulaisten sekä tyttöjen 
osaston; 

perustaa toimistoon 13 palkka- ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan hen-
kisen työn tekijäin työnvälitysosaston johtajan viran, 12 palkka- ja IV kieli-
taitoluokkaan kuuluvan nuorison työnvälitysosaston johtajan viran, kaksi 
8 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa alaosastonhoitajanvirkaa ja 
neljä 7 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen-
virkaa; sekä 

lakkauttaa 8 palkkaluokkaan kuuluvan miespuolisen osastonjohtajan 
viran, 7 palkkaluokkaan kuuluvan naispuolisen osastonjohtajan viran ja 
6 palkkaluokkaan kuuluvan naispuolisen toimistoapulaisen viran. 

Lisäksi valtuusto päätti, että ne uudet virat, jotka julistetaan haetta-
viksi, täytetään aluksi vuoden koeajaksi. 

Uusien kouluhoitajattarenvirkain perustaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i2) kouluhoitajattarien runsaan työtaakan helpottamiseksi tammi-
kuun 1 p:stä 1937 lukien perustaa suomenkielisiä kansakouluja varten kaksi 
uutta 7 palkkaluokan mukaista kouluhoitajattarenvirkaa. 

Lastentarhain kanslian vahtimestarintoimen vakinaistaminen. Lasten-
tarhain kansliassa jo kauan olleen tilapäisesti palkatun vahtimestarin tar-
peelliseksi osoittautuneen toimen vakinaistamiseksi kaupunginvaltuusto 
päätti3) perustaa lastentarhain kansliaan v:n 1937 alusta lukien palkka-
sääntöön merkitsemättömiin pysyväisiin virkoihin kuuluvan vahtimestarin-
toimen. 

Apulastentarha Aulan laajentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 4) 
perustaa apulastentarha Aulaan v:n 1937 alusta lukien 15 lasta käsittävän 
tarpeellisen lisäosaston sekä tämän vuoksi perustaa lastentarhaan 6 palkka-
luokkaan kuuluvan opettajattarenviran sekä palkkasääntöön merkitsemät-
tömäin pysyväisten virkain ryhmään kuuluvan lastenhoitajantoimen. 

Uusien suomenkielisten lastentarhain perustaminen. Vallitsevan lasten-
tarhapaikkain puutteen helpottamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 5) perus-
taa Kruununhakaan v:n 1937 syyskuun alusta uuden suomenkielisen lasten-
tarhan sekä merkitä mainitun vuoden talousarvioon sitä varten 101,675 mark-
kaa menopuolelle ja 37,291 markkaa tulopuolelle. Samalla valtuusto päätti 
perustaa sitä varten neljä 6 palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhan opetta-
jattarenvirkaa sekä yhden talousapulaisentoimen ja kaksi aputytöntointa. 

Sittemmin valtuusto lisäksi päätti6): 
perustaa Kallioon v:n 1937 syyskuun alusta uuden lastentarhan 100 lasta 

varten ottaen mainitun vuoden talousarvioon tätä varten menopuolelle 

Kvsto 11 p. marrask. 9 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 17. — 2) Kvsto 3 p. kesäk. 
27 §. — 3) S:n 26 p. elok. 36 §. — 4) S:n 3 p. kesäk. 26 §. —5) S:n 17 p. kesäk. 26 §. — 
6) S:n 28 p. lokak. 36 §. 
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131,083 markkaa ja tulopuolelle 47,901 markkaa sekä perustaa kyseistä 
lastentarhaa varten viisi 6 palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhanopetta-
jattarenvirkaa sekä yhden talousapulaisen- ja kolme aputytöntointa; 

lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien Toukolassa toimivan Majgärdin 
lastentarhan ruotsinkielisistä lastentarhaosastoista toisen samoin kuin sen 
yhden opettajattarenviran; 

perustaa samasta ajankohdasta lukien viimeksi mainittuun lastentar-
haan kaksi suomenkielistä lastentarhaosastoa, kummatkin 25 lapselle, mer-
kiten niitä varten v:n 1937 talousarvioon menopuolelle 36,200 markkaa ja 
tulopuolelle 13,956 markkaa sekä perustaa niitä varten kaksi 6 palkkaluok-
kaan kuuluvaa lastentarhanopettaj attarenvirkaa; sekä 

v:n 1937 alusta lukien vakinaistaa saman lastentarhan kokopäivän-
osaston ja muuttaa sen mainitun vuoden syyskuun alusta sekä suomen- että 
ruotsinkielisiä lapsia varten toimivaksi merkiten sitä varten talousarvioon 
41,625 markkaa ja perustaen sitä varten yhden aputytöntoimen. 

Kallion lastenseimen vakinaistaminen. Kallion väliaikaisen lastenseimen 
vakinaistamiseksi tämän osoittauduttua tarpeen vaatimaksi kaupungin-
valtuusto p ä ä t t i v : n 1937 alusta lukien perustaa seimeen 6 palkkaluok-
kaan kuuluvan opettajattarenviran sekä palkkasääntöön merkitsemättömäin 
pysyväisten virkain ryhmään kuuluvina kaksi hoitajattarenvirkaa ja yhden 
siivoojanviran. Samalla lastentarhain johtokunta oikeutettiin siirtämään 
siihenastiset viranhaltijat uusiin virkoihin niitä haettaviksi julistamatta. 

Uusien virkain perustaminen kaupunginkirjastoon. Kaupunginkirjaston 
vakinaisen työvoiman lisäämiseksi kaupunginvaltuusto päätti2) perustaa 
sinne v:n 1937 alusta lukien viisi 5 palkkaluokkaan kuuluvaa amanuenssin-
virkaa, joiden haltijoista kaksi tulisi toimimaan pääkirjastossa sekä yksi 
Kallion, yksi Vallilan ja yksi Töölön haarakirjastossa. 

Notaarinviran perustaminen kiinteistötoimiston kansliaosastolle. Ottaen 
huomioon, ettei kiinteistötoimiston kansliaosaston tehtäviä saatu tyydyt-
tävästi hoidetuiksi entisin työvoimin kaupunginvaltuusto päätti 3) perustaa 
sinne 11 palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan notaarinviran 
toukokuun 1 p:stä lukien tehden toimiston johtosääntöön tästä aiheutuvat 
muutokset ja lisäykset4) sekä myöntää uusien virkojen palkkain ja palkan-
korotusten määrärahasta 28,800 markkaa viran palkkausta varten kertomus-
vuonna. 

Lämpöteknikontoimen vakinaistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 5) 
muuttaa siihen asti sivutoimena hoidetun rakennustoimiston talorakennus-
osaston lämpöteknikontoimen, johon kuului laaja ja vastuunalainen työ, 
syyskuun 1 p:stä lukien vakinaiseksi 16 palkka- ja III kielitaitoluokkaan 
kuuluvaksi pääviraksi oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan täyttämään 
tämän viran sekä myöntäen lämpöteknikon näin lisääntyneen palkan suo-
rittamiseen kertomusvuodeksi 23,200 markan määrärahan uusien virkain 
palkkoihin sekä palkankorotuksiin varatuista käyttövaroistaan. 

Avustavan talojenisännöitsijän viran perustaminen. Kiinteistötoimiston 
talo-osaston nykyisen liian suuren työmäärän ruuhkautumisen estämiseksi 
kaupunginvaltuusto päätt i6) perustaa osastolle v:n 1937 alusta lukien 
13 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan avustavan talojenisännöitsijän 

*) Kvsto 8 p. huhtik. 16 §. — 2) S:n 26 p. elok.43 §. —3) S:n 8 p. huhtik. 8 §. — 
4) Vrt. tämän kert. s. 80. —5) Kvsto 17 p. kesäk. 18 §. — 6) S:n 28 p. lokak. 19 §; ks. 
myös Kunnall. asetuskok. s. 171. 
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viran sekä hyväksyä toimiston johtosääntöön tästä johtuvat lisäykset ja 
muutokset siten, että myöskin nykyinen talonisännöitsijän nimitys muu-
tettiin talojenisännöitsijäksi. 

Rakennustoimiston eräiden virkain järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti1) 
tammikuun 1 p:stä 1937 alkaen muuttaa rakennustoimiston varasto-osaston 
korjauspajainsinöörin toimen 15 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuulu-
vaksi viraksi sekä siirtää toimiston varastopäällikön viran 15 palkkaluokkaan. 

Lisäksi valtuusto samasta ajankohdasta lukien päätt i2) muuttaa toi-
miston varasto-osaston kaksi 4 palkkaluokan mukaista toimistoapulaisen-
virkaa varastonhoitajan apulaisen viraksi ja inventtaajan viraksi, jotka 
molemmat kuuluisivat 6 palkka- ja V kielitaitoluokkaan. Nämä toimet saa-
tiin täyttää niitä haettaviksi julistamatta siirtämällä entiset toimenhaltijat 
niihin. 

Sitä vastoin valtuusto ei katsonut3) olevan syytä ryhtyä toimenpiteisiin 
toimiston talorakennusosaston pysyvän luokittelemattoman arkkitehdin-
toimen siirtämistä luokiteltujen virkain ryhmään tarkoittavan yleisten töi-
den lautakunnan esityksen johdosta. 

Eräiden satamalaitoksen virkain uudelleenjärjestely. Tehden satama-
lautakunnan johtosääntöön tästä aiheutuvat muutokset4) kaupunginval-
tuusto näiden muutosten osoittauduttua tarpeellisiksi5) päätti: 

säilyttää kaupungin pakkahuoneella olevan vaakamestarinviran, jol-
loin vaakamestarin kuitenkin tuli huolehtia, paitsi tullisäännön edellyttä-
mistä punnitsemisista, tulli- ja pakkahuoneella olevan kaupungin omaisuu-
den hoidosta; lakkauttaa avustavien vaakamestarien ja vaakavahtimestarien 
toimet v:n 1937 alusta lukien; ja perustaa satamahallintotoimiston satama-
kannantaosastolle v:n 1937 alusta kahdeksan 4 palkkaluokkaan ja V kieli-
taitoluokkaan kuuluvaa vanhemman vahtimestarin tointa sekä kahdeksan 
3 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa nuoremman vahtimestarin 
tointa; 

antaa satamalautakunnalle tehtäväksi sopia asianomaisen tullinhoitaj an 
kanssa tullipostitoimistossa tapahtuvasta kaupungille tulevien maksujen kan-
tamisesta; 

perustaa satamahallintotoimiston satamakannantaosastolle v:n 1937 
alusta uuden 7 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan laskuttajanviran; 

perustaa v:n 1937 alusta satamahallintotoimistoon 3 palkka- ja V kieli-
taitoluokkaan kuuluvan vahtimestarinviran; 

perustaa v:n 1937 alusta satamahallintotoimistoon 13 palkka- ja II kieli-
taitoluokkaan kuuluvan aktuaarinviran; ja lakkauttaa satamalautakunnan 
sihteerinviran v:n 1937 alusta lukien ja siirtää hänen tehtävänsä lautakunnan 
aktuaarille; sekä 

oikeuttaa satamalautakunnan täyttämään virkoja niitä avoimiksi julis-
tamatta sikäli kuin oli kysymys virkain uudestijärj estelystä aiheutuvista 
siirroista. 

Uutta satamajäänmurtajaa varten perustettavat virat. Kaupunginvaltuusto 
päätt i6) perustaa kaupungin uutta satamajäänmurtajaa varten marraskuun 
1 p:stä 14 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan päällikönviran, syys-
kuun 21 p:stä 9 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan ylikonemestarin-

Kvsto 7 p. lokak. 16 §. —2) S:n 7 p. lokak. 17 §; vrt. myös tämän kert. s. 80. — 
3) Kvsto 7 p. lokak. 18 §. — 4) Vrt. tämän kert. s. 80. —5) Kvsto 13 p. toukok. 12 §. — 
6) S:n 16 p. syysk. 22 §. 
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viran sekä v:n 1937 alusta 3 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan tunkki-
miehenviran. Samalla valtuusto myönsi uusien virkain palkkoihin sekä 
palkankorotuksiin varatuista käyttövaroistaan 19,367 markkaa edellä mai-
nittujen päällikön- ja ylikonemestarinvirkain palkkaamiseen kertomus-
vuonna. 

Vesijohtolaitoksen eräiden virkain järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti1) 
lakkauttaa haltijansa kuoltua avoimeksi jääneen vesijohtolaitoksen työ-
pajainsinöörinviran joulukuun 31 p:stä lukien sekä perustaa laitokseen mar-
raskuun 1 p:stä lukien 11 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan työ-
pajamestarinviran, jonka haltijalle siirtyisi osa työpajainsinöörille ennen 
kuuluneita tehtäviä, sekä 3 palkka- ja V kielitaitoluokkaan luettavan toi-
mistoapulaisenviran. Edellä mainittujen virkain haltijain palkkaamiseen 
kertomusvuonna valtuusto osoitti uusien virkain palkkoihin sekä palkan-
korotuksiin tarkoitetuista käyttövaroistaan yhteensä 10,200 markkaa. 

Johtoteknikontoimen perustaminen sähkölaitokseen. Kaikenlaisten sähkö-, 
sisäjohto- ja valaistustöiden suunnittelun ja valvonnan kaupungin omissa 
talorakennus- ja korjaustöissä lisäännyttyä siinä määrin, että ne jo useita 
vuosia olivat vaatineet yhden ammattimiehen pitämisen niitä varten sähkö-
laitoksessa, ollen tämä kuitenkin tähän asti palkattu piirtäjänä, kaupungin-
valtuusto nyt päätti2) v:n 1937 tammikuun 1 p:stä lukien perustaa sähkö-
laitokseen 10 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan luettavan johtoteknikontoimen. 

Revisionikonttorin reviisorinviran väliaikainen hoitaminen. Kaupungin-
valtuusto myöntyi 3) kaupunginreviisorin esitykseen, että avoimeksi tullutta 
revisionikonttorin reviisorinvirkaa määrättäisiin väliaikaisesti hoitamaan 
filosofianmaisteri O. Wiherheimo oikeuksin nauttia kyseisen viran perus-
palkkaa. 

Kunnallispormestarin virantäyttäminen. Kaupunginvaltuuston asetet-
tua 4) lakitieteentohtori L. R. Ehrnroothin, valtionsyyttäjä A. Hj. Plantin-
gin ja oikeusneuvosmies K. E. Furuhjelmin ehdokkaiksi kaupungin kun-
nallispormestarin virkaan korkein oikeus nimitti virkaan tohtori Ehnroothin. 

Rakennustarkastajanvirka. Rakennustarkastajanviran jouduttua hal-
tijansa kuoltua avoimeksi apulaisrakennustarkastaja A. Toivonen määrät-
tiin 5) hoitamaan sitä sekä rakennuskontrollööri A. Leidenius hoitamaan 
viimeksi mainitun virkaa, kumpikin kunnes rakennustarkastajanvirka vaki-
naisesti täytettiin. 

Sittemmin valittiin rakennustarkastajaksi0) apulaisrakennustarkastaja 
A. Toivonen sekä apulaisrakennustarkastajaksi7) arkkitehti I. Ahonen. 

Raastuvanoikeuden vanhemmaksi oikeusneuvosmieheksi valittiin 8) vara-
lääninsihteeri A. A. Kyti. 

Aluelääkärinvirat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi9) kaupunginhalli-
tuksen päätöksen määrätä lääketieteenlisensiaatti G. Töttermanin hoita-
maan avoinna olevaa Sörnäisten aluelääkärin virkaa kesäkuun 1 p:stä 
lukien toistaiseksi sekä lääketieteenlisensiaatti R. Rondestamin hoitamaan 
ylimääräisen aluelääkärin virkaa kaupunginhallituksen määräyksen päätty-
misestä elokuun loppuun. 

Kvsto 7 p. lokak. 19 §. — 2) S:n 7 p. lokak. 20 §. — 3) S:n 22 p. tammik. 17 §; 
vrt. myös v:n 1935 kert. s. 206. — 4) Kvsto 16 p. syysk. 17 §. — 5) S:n 8 p. huhtik. 
18 §. — 6) S:n 3 p. kesäk. 8 §. — 7) S:n 28 p. lokak. 6 §. — 8) S:n 16 p. syysk. 18 §. — 
9) S:n 26 p. elok. 28 §; vrt. myös tämän kert. s. 216. 
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Töölön aluelääkäriksi valittiin *) Sörnäisten aluelääkäri R. Lagus, jolle 
myönnettiin2) oikeus astua virkaan kesäkuun 1 p:nä, määräten lääketieteen-
lisensiaatti S. Stenius siihen saakka sitä hoitamaan. 

Sörnäisten aluelääkäriksi valittiin 3) lääketieteenlisensiaatti E. K. K. 
Lindström. 

Veneeristen tautien poliklinikan lääkärinvirka. Veneeristen tautien poli-
klinikan lääkärille B. Grönroosille myönnettiin 4) hänen sitä pyydettyään 
sairauden vuoksi ero virastaan maaliskuun viimeisestä päivästä lukien. 

Hyväksyen terveydenhoitolautakunnan esityksen, ettei mainittua 
avoinna olevaa lääkärinvirkaa vielä julistettaisi haettavaksi siihen katsoen, 
että oli avoinna kysymys sen ylläpitämisestä yhteisesti valtion kanssa, kau-
punginvaltuusto sittemmin määräsi5) kyseisen klinikan ensimmäisen assisten-
tin N. E. Wilenin hoitamaan puheena olevaa lääkärinvirkaa kertomusvuoden 
loppuun. 

Kunnalliseksi ammattientarkastajaksi valittiin6) seuraavaksi viisivuotis-
kaudeksi viran siihenastinen haltija F. H. Tornberg. 

Marian sairaalan lastenosaston johtajan virkaan valittiin 7) lääketieteen-
ja kirurgiantohtori P. J. Heiniö. 

Kulkutautisairaalan johtajanvirka. Kaupunginvaltuusto määräsi8) kul-
kutautisairaalan alilääkärin E. R. Nystenin edelleen oman virkansa ohella 
hoitamaan mainitun sairaalan johtajanvirkaa helmikuun 18 p:stä lukien 
kunnes virka saatiin vakinaisesti täytetyksi ja sen uusi haltija itse ryhtyi 
sitä hoitamaan, ollen tohtori Nystenillä oikeus saada johtajanviran pohja-
palkka sekä oman virkansa ikäkorotukset. 

Sittemmin valittiin9) sairaalan ylilääkäriksi ja johtajaksi Marian sairaalan 
lastenosaston ylilääkäri V. Rantasalo. 

Kullatorpan lastenkodin valvontalääkärinviran hoitaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti10), että avoinna oleva toinen Kullatorpan lastenkodin 
valvontalääkärinvirka saadaan toistaiseksi jättää vakinaisesti täyttämättä 
sekä määräsi viran väliaikaiseksi hoitajaksi kertomusvuoden alusta lukien 
toistaiseksi lääketieteen- ja kirurgiantohtori U. Muroman edellytyksin, että 
hän virkaan kuuluvasta pohjapalkasta samalla huolehtisi Töölön ja Tou-
kolan lastenhoidon neuvonta-asemien lääkärintehtävistä. 

Lastentarhain tarkastajanvirka. Kaupunginvaltuusto määräs i n ) otsak-
keessa mainitun viran entisen haltijan S. Warheenmaan hoitamaan lasten-
tarhain tarkastajanvirkaa maaliskuun 1 p:stä lukien kunnes viran uusi hal-
tija voi ottaa sen vastaan. 

Lastentarhain tarkastajaksi valittiin12) myöhemmin lastentarhanopet-
tajatar E. Borenius. 

Myönnetyt virkavapaudet. Kaupunginvaltuusto myöntyi13) edustaja-
ehdokkuuden tulevaa eduskuntavaalikautta varten vastaanottaneen kiin-
teistöjohtaja E. von Frenckellin anomukseen saada, jos hänet valittiin edus-
kuntaan, aikaisemman samasta syystä myönnetyn virkavapautensa14) 
mukaista osittaista virkavapautta tulevaksi eduskuntakaudeksi kaupungin-
hallituksen vahvistettavin ehdoin. 

Kvsto 4 p. maalisk. 20 §. —2) S:n 29 p. huhtik. 13 §. —3) S:n 16 p. syysk. 19 §.— 
4) S:n 4 p. maalisk. 22 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 22 §. — 6) S:n 8 p. huhtik. 13 §. — 7) S:n 
7 p. lokak. 27 §. — 8) S:n 4 p. maalisk. 18 §. — 9) S:n 17 p. kesäk. 25 §. — 10) S:n 
22 p. tammik. 19 §. — n ) S:n 12 p. helmik. 33 §. — 12) S:n 4 p. maalisk. 21 §. —13) S:n 
29 p. huhtik. 9 §. — 14) Vrt. v:n 1934 kert. s. 88. 
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Valtioneuvoston jäseneksi kutsutulle köyhäinhoidon toimitusjohtajalle 
B. Sarlinille myönnettiin1) jatkettua palkatonta virkavapautta maaliskuun 
alusta lukien siksi ajaksi, jona hänen toimintansa valtioneuvoston jäsenenä 
kestää, viransijaisenaan köyhäinhoidon ylimääräinen apulaisjohtaja S. 
Seppälä. 

Kaupunginvaltuusto myönsi2) lastentarhain apulaistarkastajalle L. Rud-
bäckille jatkettua sairaslomaa maaliskuun 1 p:n ja huhtikuun 3 p:n väliseksi 
ajaksi. 

Eroamisvelvollisen viranhaltijan oikeus pysyä virassaan. Revisionikont-
torin reviisori O. Paldani, joka joulukuun 25 p:nä 1936 täytti 67 vuotta, 
oikeutettiin 3) pysymään virassaan kesäkuun 1 p:ään 1937. 

Kaupunginvaltuusto myönsi4) sairaalatarkastaja G. Palanderille tämän 
täytettyä 67 vuotta oikeuden pysyä virassaan heinäkuun 16 p:ään 1937. 

Vesijohtolaitoksen toimitusjohtaja A. Skog, joka kertomusvuoden mar-
raskuun 27 p:nä täytti 67 vuotta, oikeutettiin 5) pysymään virassaan yhden 
vuoden aika edellä mainitusta päivästä lukien. 

Asutuslautakunnan asettaminen. Koska helmikuun 28 p:nä annettu 
laki tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta edel-
lytti kaikissa kaupungeissa ja kauppaloissa olevan asutuslautakunnan 6), 
asutushallitus tähän viitaten kehoitti kaupunginhallitusta ryhtymään kiireel-
lisiin toimenpiteisiin asutuslautakunnan asettamiseksi Helsinkiin sekä sen 
jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi asutuslautakunnista annetun lain 
3 §:n määräämällä tavalla. Kiinteistölautakunnan asiasta antaman lausun-
non mukaisesti kaupunginvaltuusto sen jälkeen päätti7): 

valita asutuslautakuntaan 8) neljä jäsentä ja neljä varajäsentä ja 
hankkia tähän asutushallituksen suostumuksen; 

asettaa asutusneuvojan, johon toimeen oli valittava joku kaupungin 
tonttipolitiikkaan ja varsinkin omakotialueiden hoitoon perehtynyt, kiin-
teistötoimistossa toimiva virkamies; 

suorittaa asutuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille samat palk-
kiot kuin kaupunginhallituksen asettamien komiteain puheenjohtajille ja 
jäsenille; 

suorittaa päivärahan ja korvauksen matkakuluista kaupungin matkus-
tussäännön ensimmäisen luokan mukaisesti; sekä 

antaa asutuslautakunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen lautakunnan 
ohjesäännöksi. 

Lokakuun 21 p:nä antamallaan päätöksellä asutushallitus 9) määräsi, 
että Helsingin kaupungin asutuslautakunnassa oli oleva neljä jäsentä ja 
neljä varajäsentä, lähettäen samalla jäljennöksen maatalousministeriön 
kirjelmästä kesäkuun 28 p:ltä, josta ilmeni ministeriön määränneen 9) kau-
pungeissa ja kauppaloissa asutuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten 
sekä asutusneuvojan päivärahat huhtikuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1936 
väliseksi ajaksi. 

Raittiusvalistuslautakunnan asettaminen. Raittiuslautakunnan asetta-
mista Helsinkiin koskevain uudistettujen anomusten6) johdosta, joita oli-
vat tehneet eräät raittiusyhdistykset, laaditun tavallisen kunnallisen lauta-

Kvsto 22 p. tammik. 20 §; vrt. myös tämän kert. s. 218. — 2) Kvsto 29 p. huhtik. 
17 §. _ 3 ) S : n 28 p. lokak. 37 §. —4) S:n 12 p. helmik. 12 §. —5) S:n 7 p. lokak. 29 §.— 
6) Vrt. v:n 1934 kert. s. 94. — 7) Kvsto 13 p. toukok. 2 §. — 8) Vrt. myös tämän kert. 
s. 98. — 9) Kvsto 11 p. marrask. 2 §. 
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kunnan tapaisen eikä raittiuslautakunnista annetun asetuksen määräysten 
mukaisen n.s. raittiusvalistuslautakunnan johtosääntöehdotuksen kaupun-
ginvaltuusto palautti *) kaupunginhallitukseen edelleen valmisteltavaksi 
pannen asian muilta osin pöydälle. 

Sittemmin valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen myöhemmin 
laatiman ehdotuksen raittiusvalistuslautakunnan uudeksi johtosäännöksi, 
joka pääasiallisesti erosi edellisestä sikäli että lausunnon antaminen anniskelu-
oikeuksien myöntämisestä ja väkijuomien myyntipaikoista kaupungissa 
nyt oli poistettu lautakunnan tehtävistä. Samalla määrättiin lautakunnan 
puheenjohtajan palkkio 100 markaksi ja jäsenten palkkiot 75 markaksi 
kokoukselta mutta evättiin esitys määrärahan merkitsemisestä v:n 1937 
talousarvioon kyseistä lautakuntaa varten. 

Sosiaalilautakunnan asettamista koskevan vtn Sundströmin y.m. aloit-
teen suhteen päätettiin 3) käsittelyn jälkeen, ettei se antaisi kaupungin-
valtuustolle toimenpiteen aihetta. 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset. Uudenmaan läänin maa-
herran pyydettyä kaupunginvaltuuston lausuntoa sotalaitoksen tarpeisiin 
rauhan aikana annettavia luontoissuorituksia koskevan lain määräämien 
ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannoksien hinnoituksesta valtuusto majoitus-
lautakunnan ehdotuksesta ja sen laatimien laskelmain mukaisesti päätti 4) 
ehdottaa, että miehen päivittäisen perusravintoannoksen hinnaksi v. 1937 
määrättäisiin 6:08 markkaa, eli, kun lisätään käteisvarat, 0:42 markkaa, 
yhteensä 6: 50 markkaa, mistä aamuteen korvaukseksi 1: 63 markkaa, 
lounaan 2: 60 markkaa ja päivällisen 2: 27 markkaa, sekä hevosen päivit-
täisen perusrehu- ja kuivikeannoksen hinnaksi 9: 93 markkaa, jota paitsi, 
sen varalta että muita kuin perusrehuannoksia käytettäisiin, oli laskettu 
annosten hinnat erikseen ratsu- ja kuormahevosia varten. 

Kansalaisoikeudet. 124 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 
1 tapauksessa ehdotti evättäväksi anomuksia 5), jotka koskivat Suomen kan-
salaisoikeuksien myöntämistä; 4 tällaisesta anomuksesta valtuusto ei kat-
sonut asiakseen antaa lausuntoa. Ensiksi mainituista tapauksista 58 koski 
ent. Venäjän, 20 Ruotsin, 16 Saksan, 11 Viron, 4 Rritannian, 4 Tanskan, 
3 Puolan, 1 Italian, 1 Itävallan, 1 Kreikan, 1 Latvian, 1 Norjan, 1 Persian, 
1 Pohjois-Amerikan yhdysvaltain ja 1 Sveitsin kansalaisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Maistraatin pyydettyä kertomusvuo-
den varrella kaupunginvaltuuston lausuntoa 21 väkijuomain anniskelu-
oikeuksia koskevasta anomuksesta valtuusto päätti6), muutamissa kohdin 
eräin rajoituksin, 3 tapauksessa puoltaa jo myönnettyjen oikeuksien pysyt-
tämistä ennallaan sekä 4 tapauksessa lisättyjen oikeuksien ja 6 tapauksessa 
uusien oikeuksien myöntämistä, mutta 8 tapauksessa ehdottaa mainittujen 
oikeuksien myöntämistä koskevat anomukset evättäviksi. 

Samoin pyynnöstä maistraatille annettavassa lausunnossa 252 väki-
juomain anniskeluoikeuksien myöntämistä v:n 1937 alusta kesäkuun 1 p:ään 

Kvsto 11 p. marrask. 22 §. — 2) S:n 2 p. jouluk. 9 §. — 3) S:n 13 p. toukok. 6 §; 
vrt. myös v:n 1935 kert.s. 83. — 4) Kvsto 2 p. jouluk. 3 §. —5) S:n 22 p. tammik. 4 §, 
12 p. helmik. 5 §, 4 p. maalisk. 2 §, 18 p. maalisk. 3 §, 8 p. huhtik. 2 §, 29 p. huhtik. 
5 §, 13 p. toukok. 3 §, 3 p. kesäk. 11 §, 17 p. kesäk. 4 §, 26 p. elok. 9 §, 16 p. syysk. 3 §, 
7 p. lokak. 3 §, 28 p. lokak. 4 §, 11 p. marrask. 4 §, 2 p. jouluk. 4 § ja 16 p. jouluk. 
16 §. — 6) S:n 22 p. tammik. 36 ja 37 §, 12 p. helmik. 38 §, 4 p. maalisk. 27 §, 18 p. 
maalisk. 18 §, 8 p. huhtik. 20 §, 29 p. huhtik. 21 §, 13 p. toukok. 19 §, 17 p. kesäk. 34 § 
ja 26 p. elok. 49 §. 
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1939 kestäväksi anniskelukaudeksi koskevasta a n o m u k s e s t a v a l t u u s t o 
kaupunginhallituksen asettaman komitean käsiteltyä asiaa, päät t i 2) yksi-
tyiskohtaisten perustelujen jälkeen joissakin kohdin eräin rajoituksin 172 
tapauksessa puoltaa jo myönnettyjen oikeuksien pysyttämistä ennallaan 
sekä 5 tapauksessa lisättyjen oikeuksien, 4 tapauksessa vähennettyjen 
oikeuksien ja 4 tapauksessa uusien oikeuksien myöntämistä mutta 61 tapauk-
sessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä koskevat anomukset 
evättäviksi sekä 6 tapauksessa lykätä päätöksen teon ennenaikaisista y.m. 
anomuksista. 

Elinkeino-oikeudet. 7 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi3) puol-
tavan ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti 4) 
myöntyä 45 talousspriin myyntilupahakemukseen, jolloin 14 luvista myön-
nettiin olemaan voimassa kesäkuun 1 p:ään 1937 ja 31 kesäkuun 1 p:ään 1938. 

Työnvälityksen harjoittamisinpa. Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa 
maistraatille, ettei sillä ollut mitään muistuttamista Suomen ravintoloitsi-
jain liiton 5) anomusta vastaan saada harjoittaa työnvälitystä Helsingissä 
omille jäsenilleen kantaen välityspalkkiota ainoastaan työnantajilta, Suo-
men muusikeriliiton6) anomusta vastaan saada harjoittaa paikanvälitys-
toimintaa jäsentensä hyväksi kaikkialla Suomessa perien välityspalkkiona 
2 % ensimmäisen kuukauden palkasta sekä Finlands svenska studentkårs-
förbund nimisen liiton7) anomukseen suostumista vastaan, joka tarkoitti 
oikeutta maksuttoman työnvälityksen harjoittamiseen liittoon kuuluvien 
yhdistysten varsinaisille ja entisille jäsenille. 

Samoin valtuusto päätti ilmoittaa maistraatille, ettei sillä ollut muuta 
muistuttamista Suomen teollisuusteknikkojen liiton6) anomusta vastaan 
saada välittää työpaikkoja liittoon kuuluvien paikallisyhdistysten jäsenille 
kuin pitävänsä suunniteltua 50 markan palkkiota kultakin välitykseltä 
liian korkeana, sekä Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen 6) 
anomusta vastaan saada edelleenkin kolmen vuoden aikana harjoittaa Hel-
singissä omistamansa Pikatoimisto Marsin kautta maksutonta työnvälitys-
toimintaa työttömille pojille, nuorukaisille ja miehille kuin että se olisi 
rajoitettava poikiin ja alle 18 vuotisiin nuorukaisiin. 

Oikeus kiinteistöjen omistamiseen. Kaupunginvaltuusto puolsi8) 2 ulko-
maalaisten oikeutta kiinteistön omistamiseen ja hallitsemiseen kaupungissa 
koskevaa anomusta. 

Kaupunginvaltuutettujen vaalin ajan määrääminen. Kaupunginvaltuusto 
päät t i 9) , että kaupunginvaltuutettujen vaali v:ksi 1937—39 toimitettaisiin 
paitsi joulukuun 4 p:nä myöskin mainitun kuukauden 5 p:nä. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin v:n 1936 tilien 
tarkastajiksi valittiin10) pankinvirkailija B. Armfelt ja toimittaja Y. Räisänen 
sekä heidän varamiehikseen liittosihteeri G. Andersson ja johtaja J . Hellsten. 

Kvston pain. asiakirj. n:o 19. —2) Kvsto 16 p. jouluk. 19 §. —3) S:n 22 p. tam-
mik. 5 §, 12 p. helmik. 6 §, 29 p. huhtik. 6 §, 26 p. elok. 7 §, 7 p. lokak. 4 § ja 28 p. 
lokak. 5 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 39 §, 4 p. maalisk. 26 §, 8 p. huhtik. 21 §, 29 p. huh-
tik. 22 §, 13 p. toukok. 20 §, 3 p. kesäk. 33 §, 17 p. kesäk. 35 §, 26 p. elok. 50 §, 16 p. 
svysk. 30 §, 7 p. lokak. 38 §, 28 p. lokak. 41 § ja 2 p. jouluk. 33 §. — 5) S:n 4 p. 
maalisk. 3 — 6) S:n 26 p. elok. 8 §. — 7) S:n 2 p. jouluk. 5 §. — 8) S:n 12 p. helmik. 
7 § ja 26 p. elok. 10 §. — 9) S:n 28 p. lokak. 10 §. — 10) S:n 26 p. elok. 42 §. 
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Vuositilintarkasiajain vaali. Kaupungin v:n 1936 hallinnon ja tilien 
tarkastajiksi valittiin1) toimittaja A. Aalto, dosentti V. Annala, toimiston-
johtaja A. Edberg, pankinjohtaja W. Evers, pankinkamreeri Y. Hougberg, 
taloudenhoitaja A. Lassila, toimittaja E. Lähde, osastonhoitaja A. Ruoko-
salmi, konttoristi M. Sinisalo, konttoripäällikkö F. Smedberg, toimiston-
johtaja R. Tuhti ja pankinkamreeri T. H. Wilppula sekä tilintarkastajain 
varamiehiksi konttoristi Y. Aronen, pankinprokuristi R. Halleen, pankin-
johtaja Hj. Hultin, professori K. Kauppi, toimittaja K. Kukkonen, varasto-
työntekijä N. Hj. Lehto, lehtori E. Malmberg, asiamies R. Paasio, asianajaja 
R. Rönnholm, järjestösihteeri E. Sallila, professori H. Schybergson ja pankin-
johtaja S. Selin. 

Kellokosken piirimielisairaalan omistavan kuntainliiton liittovaltuustoon 
kaupunginvaltuusto valitsi2) v:ksi 1937—39 varsinaiseksi jäseneksi sosiaali-
ja opetusasiain johtajan J.W. Kedon sekä varajäseneksi vt Rydmanin. 

Hallitusten ja lautakuntain täydentäminen. Köyhäinhoitolautakuntaan 
valittiin3) edesmenneen vt Furustamin sijalle konemestari G. A. Lemström. 

Kiinteistölautakunnan jäseneksi valittiin 4) vt Sallila-vainajan sijalle 
vt Valta. 

Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin vt Furuhjelm5) 
vt Rergmanin saatua lääkärintodistuksen nojalla vapautuksen tästä tehtä-
västä sekä jäseneksi ensiksi mainitun sijalle vt Nybergh 6). 

Teurastamon katselmusmiesten täydentäminen. Teurastamon loppu-
katselmusta toimittamaan 7) valittiin 8) edesmenneen vt Sallilan ja terveys-
syistä estyneen vt Rergmanin sijalle vt t Hellsten ja Huttunen. 

Kaupunginhallituksen jäseniksi v:ksi 1936 valittiin 9) vtt Nybergh, 
Rydman, Räisänen, Salovaara, Sundström, Suolahti, Tulenheimo ja Udd 
sekä kaupunginvaltuuston varajäsen O. W. Johansson. 

Eräiden lautakuntain jäsenluvun määrääminen. Kaupunginvaltuusto 
määräsi10), että työnvälityslautakuntaan oli puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan lisäksi valittava 4 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. 

Kaupunginvaltuusto p ä ä t t i n ) valita huoltolautakuntaan puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuina 10 jäsentä ja 10 lisäjäsentä 
sekä yhtä monta varajäsentä ja varalisäjäsentä. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti12) lastensuojelulautakunnan jäsenten luku-
määrän seitsemäksi ja varajäsenten viideksi, ollen puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja valittava ensiksi mainittujen joukosta. 

Hallitusten ja lautakuntain jäsenten vaali. Kaupungin hallitusten ja 
lautakuntain puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi, varajäseniksi 
y.m. valittiin13) seuraavaksi toimikaudeksi alla mainitut henkilöt: 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1937: jäseniksi toimis-
tonjohtaja K. Huhtala, toimittaja A. E. Leino ja pankintaloudenhoitaja 
A. E. Monnberg, sekä varajäseniksi pankinjohtaja A. Linturi, insinööri A. 
Myrsky ja professori G. von Wendt; 

kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajiksi v:ksi 1937: maalari-
mestari H. A. Bergström, ylikonemestari R. Forsbom, konttoripäällikkö 
K. E. Grönlund, rouva E. Hämäläinen, kirjaltaja A. Karvosenoja, seppä 

!) Kvsto 8 p. tammik. 4 §. — 2) S:n 26 p. elok. 17 §. — 3) S:n 28 p. lokak. 24 §. — 
4) S:n 16 p. syysk. 2 §. — 5) S:n 16 p. syysk. 1 §. — 6) S:n 28 p. lokak. 23 §. — 7) Vrt. 
v:n 1934 kert. s. 90. — 8) Kvsto 7 p. lokak. 12 §. — 9) S:n 8 p. tammik. 4 §. — 10) S:n 
11 p. marrask. 6 §. — n ) S:n 2 p. jouluk. 13 §. — 12) S:n 16 p. jouluk. 10 §. — 13j S:n 
16 p. jouluk. 5, 6, 7, 9 ja 10 §. 
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K. Linnamaa, toimittaja J. Raitio, johtaja S. Salomaa, insinööri B. Svedlin, 
kansakoulunopettaja J. A. Tarpila, kirjeenkantaja B. Väisänen ja lauta-
tarhantyöntekijä J. H. Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi v:ksi 1937: tulli-
päällysmies A. Forsström, työläistarkastaja S. Kurkinen, maalari K. Ollila, 
rakennusmestari G. Welroos ja insinööri T. Vähäkallio; 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi v:ksi 1937: kamreeri V. Hougberg 
ja konttoristi E. Jokinen sekä varalle pankinvirkailija B. Armfelt ja varasto-
työntekijä V. T. Jussila; 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1937: jäseniksi toimitusjohtaja E. von Bons-
dorff, sihteeri B. von Fieandt, talousneuvos A. Haanoja, isännöitsijä L.Hagert, 
kirjapainonjohtaja A. Josefsson, sähköasentaja E. Kulmala, kirjeidenlajittelija 
K. W. Lampenius, konttoristi L. Lehto, kutoja O. Leinonen, kirvesmies 
V. Liljeqvist, verotusvalmistelukunnan puheenjohtaja A. Linturi, johtaja 
J. Louhivaara, liikkeenhoitaja U. Merilinna, toimitsija L. Metsämäki, 
liikennetarkastaja H. Mustonen, sähkötyöntekijä T. Mutikainen, kauppa-
neuvos A. F. Nyman, lautatarhantyöntekijä V. A. Puska, konttoripäällikkö 
G. Pätynen, varatuomari U. Rusk ja hovioikeudenauskultantti W.W.Wirtanen; 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1937: jäseniksi autonkuljettaja K. Altti, 
protokollasihteeri G. W. Boijer, varastotyöntekijä V. T. Jussila, ministeri 
K. Kauppi, ylikamreeri K. M. Lassila, hydrografi T. Olin, eristäjä K. R. Saarni-
järvi ja konttoripäällikkö A. M. Winberg; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan v:ksi 1937: jäseniksi profes-
sori O. Tarjanne ja työnvälitysneuvoja T. Uski; 

majoituslautakuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi muurari K. Kallio, 
everstiluutnantti G. I. Lydman ja kansanpuistojen isännöitsijä K. Soinio 
sekä varajäseniksi toimistonjohtaja H. Allenius, autoilija O.Linneo ja johtaja 
P. Talvela, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin kansanpuistojen isän-
nöitsijä Soinio ja varapuheenjohtajaksi everstiluutnantti Lydman; 

holhouslautakuntaan v:ksi 1937—40: jäseneksi esittelijäneuvos I. V. 
Groundstroem; 

palolautakuntaan v:ksi 1937: jäseniksi metallityöntekijä Hj. Blomqvist, 
insinööri E. Lucander, johtaja B. Nybergh, monttööri H. Puukko ja tekno-
logiantohtori Y. Talvitie; 

terveydenhoitolautakuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi professori O. von 
Hellens, toimittaja A. E. Leino, lääketieteenlisensiaatti A. Nikula, pankin-
johtaja K. F. Nyman, toimistoapulainen M. Salmela-Järvinen ja lääketieteen-
lisensiaatti S. Savonen sekä varajäseniksi lääketieteenlisensiaatti E. Antti-
nen, oikeusneuvosmies K. Furuhjelm, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius, 
lääketieteenkandidaatti M. Ryömä, kunnallisen keskustoimiston sihteeri 
E. J. Waronen ja toimitsija S. Winter; 

kaupungin sairaalain hallitukseen v:ksi 1937: jäseniksi professori S. A. Bro-
feldt, kunnallispormestari L. Ehrnrooth, ensimmäinen kaupunginlääkäri 
F. Hisinger, lääketieteenlisensiaatti T. V. Jääskeläinen, professori F. Langen-
skiöld, rouva A. Lehtokoski, toimittaja A. Pohjanmaa ja lääketieteen- ja 
kirurgiantohtori E. Suolahti,minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi professori 
Langenskiöld ja varapuheenjohtajaksi tohtori Suolahti; 

huoltolautakuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi toimittaja H. Adler, toimis-
tonjohtaja H. Allenius, putkityöntekijä J. Kivistö, insinööri F. Kreander, 
pastori F. E. Lilja, liikkeenhoitaja U. Merilinna, varatuomari M. Olsson, 
kirjaltaja R. Paasio, pankinjohtaja V. Sipi ja rakennusmestari G. Welroos, 
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varaj äseniksi kirkkoherranapulainen Th. af Bj örksten, tullipäällysmies A. Fors-
ström, konttoristi E. Jokinen, opettaja A. Kallioniemi, varastotyöntekijä S. Lai-
ne, johtaja A. Linko, myymälänhoitaja L. Pukander, taloudenhoitaja K.Wilen, 
merenkulkuneuvos A. Viranko ja pianoteknikko J. Virtanen, lisäjäseniksi joh-
taja J. Hellsten, filosofianmaisteri E. Korpela, konemestari G. A. Lemström, 
rouvat M. Paaso ja F. Pietikäinen, teologiantohtori V. Päivänsalo, rouvat 
S. Saveri ja E. Stolt, esittelijäneuvos A. Vehilä ja rouva E. Östenson sekä 
varalisäjäseniksi koululääkäri E. Alho, valtion kirjastotoimiston johtaja 
H. Cannelin, kouluhoitajatar L. Hagan, rouva E. Huttunen, mallipuuseppä 
T. J. Kuukkanen, insinööri L. B. Liljefors, kivityöntekijä O. Nuutinen, 
opettaja K. Saltzman, työnjohtaja V. Tuomi ja aluelääkäri L. Wetterstrand, 
minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin insinööri F. Kreander ja vara-
puheenj ohtaj aksi kirj altaj a Paasio; 

lastensuojelulautakuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi rouva M. Huttunen, 
päätoimittaja E. Kilpi, toimistoapulainen T. Leivo, oikeusneuvosmies 
T. Nilsson, kirjanpitäjä B. Tabelle, kirkkoherra P. Virkkunen ja professori 
A. Ylppö sekä varajäseniksi ylilääkäri P. Heiniö, toimittajat K. Kukkonen 
ja K.-M. Rydberg, asianajaja R. V. Rönnholm ja opettaja K. Saltzman, 
minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin päätoimittaja Kilpi ja varapuheen-
johtajaksi kirkkoherra Virkkunen; 

lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen 
johtokuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi rouva M. Huttunen, päätoimittaja 
E. Kilpi, oikeusneuvosmies T. Nilsson, kirjanpitäjä B. Tabelle, kirkkoherra 
P. Virkkunen ja professori A. Ylppö; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1937: jäseniksi asianajaja N. Aro-
nen, oikeusneuvosmies G. Leopold, asianajaja S. T. Mannermaa, varatuomari 
B. Planting ja asianajaja E. Tulenheimo; 

työnvälityslautakuntaan v:ksi 1937—39: puheenjohtajaksi asianajaja 
E. Tulenheimo, varapuheenjohtajaksi työnjohtaja K. Hiltunen, jäseniksi 
johtaja W. Korhonen ja rakennusmestari O. Vilamo työnantajain edustajina 
ja järjestösihteeri L. Mikkonen ja eristäjä K. R. Saarnijärvi työntekijäin 
edustajina sekä varajäseniksi insinööri V. Hintikka ja kamreeri O. Tiderman 
työnantajain ja kivityöntekijä T. Bryggari ja pianoteknikko J. Virtanen 
työntekijäin edustajina; 

urheilulautakuntaan v:ksi 1937: jäseniksi kauppatieteidenkandidaatti 
O. Fellman, puuseppä H. Kangas, lääketieteenlisensiaatit L. Tanner ja 
U. Tötterman sekä pankinkamreeri T. H. Wilppula; 

suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi 
iilosofiankandidaatti S.-K. Kilpi, pankinylikamreeri K. Kivialho, filosofian-
maisteri A. E. Lehto, toimittaja P. Lönngren, liittosihteeri P. Railo ja johtaja 
H. J. Viher juuri; 

ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi 
järjestösihteeri G. Andersson, toimittaja K.-A. Fagerholm, yliopettaja 
E. Meinander, lehtori A. Mickwitz, ammattientarkastaja E. Sundbäck ja 
libristi F. Sundqvist; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1937: jäseniksi opet-
taja A. Kallioniemi, konttoristi P. Kivi, kivityöntekijä O. Nuutinen, liitto-
sihteeri P. Railo, sihteeri K. N. Rauhala ja rovasti J . Waltasaari sekä vara-
jäseniksi rouva A. Lehtokoski ja lehtori B. Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1937: jäseniksi tulli-
vartija B. Engman, kähertäjä M. Fager, toimittaja K.-A. Fagerholm, arkki-
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tehti S. Lagerborg-Stenius, lehtori A. Mickwitz ja toimistopäällikkö G. Modeen 
sekä varajäseniksi järjestösihteeri G. Andersson ja insinööri H. Leander; 

ammattiopetuslaitosten johtokuntaan v:ksi 1937—38: puheenjohtajaksi 
rehtori M. Sergelius sekä jäseniksi osastonjohtaja J. Ekebom, rouva E. Ivalo, 
konemestari G. A. Lemström, kirjaltaja I. Mattila, rouva M. Paaso ja teolli-
suusneuvos P. Pero; 

kotitalouslautakuntaan v:ksi 1937: puheenjohtajaksi tarkastaja M. Sillan-
pää sekä jäseniksi rouvat H. Brander ja H. Gebhard, arkkitehti S. Lagerborg-
Stenius ja rouva M. Mutikainen; 

lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1937: jäseniksi rouva T. Hanemann, 
lääketieteenlisensiaatti N. Jännes, rouva T. Oksanen, kansakoulunopettaja 
L. Salovaara, lastentarhanjohtaja S. Siirala, kätilö H. Walta ja kirkkoherra 
E. Wirén, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Wirén ja 
varapuheenjohtajaksi lääketieteenlisensiaatti Jännes; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johto-
kuntaan v:ksi 1937—39: jäseniksi pankinkamreeri Y. Hougberg ja libristi 
F. Sundqvist; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan v:ksi 1937: jäseniksi konttoristi 
V. Aronen, ylikirjastonhoitaja A. H. Bergholm, toimistopäällikkö G. Modeen, 
konttoristi E. Peräläinen ja toimistonjohtaja H. Renqvist; 

kaupunginmuseon johtokuntaan v:ksi 1937: jäseniksi professori A. Hämä-
läinen, intendentti T. Stjernschantz ja professori Y. Voionmaa; 

musiikkilautakuntaan v:ksi 1937: jäseniksi rouva E. von Frenckell, vaat-
turi T. Hiekkaranta, kirjaltaja S. Leino, laulunopettaja A. Maasalo, johtaja 
H. Ramsay, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti ja asianajaja T. 
Swentorzetski, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin tohtori Suolahti; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1937: puheenjohtajaksi toimistonjohtaja 
Y. Harvia sekä jäseniksi rakennusmestari P. Astikainen, veturinkuljettaja 
F. R. Gröndahl, johtaja J. Hellsten, toimistonjohtaja K. Huhtala, varatuo-
mari R. G. Kallia, johtaja T. Salmio, insinööri E. von Schantz ja työnvälitys-
neuvoja T. Uski; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1937: puheenjohtajaksi toimittaja 
E. Huttunen sekä jäseniksi pankinjohtaja T. Grotenfelt, johtaja B. Nybergh, 
sähkötyöntekijä O. Oksanen, professori O. Tarjanne ja insinööri T. R. Vähä-
kallio; 

puhtaanapitolautakuntaan v:ksi 1937: puheenjohtajaksi toimittaja 
A. A. Aalto sekä jäseniksi johtaja J. Hellsten, seppä K. Kaukonen, pankin-
johtaja A. Linturi, pankinvirkailija A. E. Monnberg, teknologiantohtori 
Y. Talvitie ja valaja A. Valta; 

satamalautakuntaan v:ksi 1937: puheenjohtajaksi kauppaneuvos I. Lind-
fors sekä jäseniksi vahtimestari U. Ilmanen, filosofiantohtori P. Korpisaari, 
sähkötyöntekijä K. Laakso, asianajaja G. Norrmén, vuorineuvos K. A. Palo-
heimo ja johtaja H. Ramsay; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1937: puheenjohtajaksi kauppaneuvos 
S. A. Harima sekä jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja 
A. E. Leino, osastonjohtaja F. Moisala ja pankinvirkailija A. E. Monnberg; 
sekä 

kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen v:ksi 1937: jäseniksi toi-
mitsija E. Aittola, seppä Y. Salo, insinöörit E. von Schantz ja E. Schröder 
sekä professori B. Wuolle, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin professori 
Wuolle ja varapuheenjohtajaksi seppä Salo. 
Kunnall. hert. 1936. 1 
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Asutuslautakuntaan valittiin v:n 1939 loppuun kestäväksi toimi-
kaudeksi varsinaisiksi jäseniksi agronoomi R. Karlsson, toimittaja H. Lehti, 
agronoomi C. Neovius ja varatuomari M. Olsson sekä varalle kivityöntekijä 
T. Bryggari, liittosihteeri K. Harvala, asianajaja G. Norrmen ja pankin-
johtaja V. Sipi. 

Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaalilautakuntain 
jäsenten vaali. Kaupunginvaltuusto valitsi2) kunnalliseen keskusvaali-
lautakuntaan puheenjohtajan, neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, kaupun-
gin kunnallisvaalien 52 vaalilautakuntaan puheenjohtajan, kaksi jäsentä 
ja kolme varajäsentä kuhunkin ja varapuheenjohtajan sekä keskusvaali-
lautakunnan että kunkin vaalilautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. 
Eräiden edesmenneiden, estyneiden y.m. vaalilautakuntiin valittujen palk-
kain täyttämiseksi toimitettiin 3) sittemmin täydennysvaalit. 

Jäsenten valitseminen Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakuntaan. 
Kaupunginvaltuusto valitsi4) Uudenmaan läänin vaalipiirin keskulauta-
kunnan varsinaisiksi jäseniksi rahatoimenjohtaja J. Helon ja yliopiston-
aktuaari A. Sallmenin sekä varajäseneksi varatuomari J. Malmströmin. 

Jäsenten valitseminen Helsingin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan. 
Uudenmaan läänin maaherran määrättyä Helsingin kaupungin tulo- ja 
omaisuusverolautakunnan jäsenmäärän seuraavaksi toimikaudeksi puheen-
johtajaa lukuunottamatta kahdeksaksi kaupunginvaltuusto valitsi5) omasta 
puolestaan mainitun lautakunnan varsinaisiksi jäseniksi asiamies V. Ahteen, 
sihteeri B. von Fieandtin, kirjaltaja A. Karvosenojan ja johtaja J. Louhi-
vaaran sekä varajäseniksi varastomies N. Lehdon, konttoripäällikkö G. Päty-
sen, asessori E. Stigzeliuksen ja asiamies M. Tammilehdon. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten hallituksiin. Alla mainittujen 
laitosten hallituksiin y.m. valittiin6) seuraavat henkilöt: 

taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäseniksi v:ksi 1937 arkkitehti 
Y. Jung ja toimittaja Y. Räisänen sekä varajäseniksi ylijohtaja Y. Sadeniemi 
ja rouva E. Sinervo-Ryömä; 

Helsingin teollisuuskoulun johtokunnan jäseniksi v:ksi 1937—39 raken-
nusmestari P. Astikainen, yli-insinööri H. A. Malmi, rakennusmestari 
K. A. Nyberg ja työnvälitysneuvoja T. Uski; 

kauppakorkeakoulun hallituksen jäseneksi v:ksi 1937—39 rahatoimen-
johtaja J. Helo; 

Suomen liikemiesten kauppaopiston johtokunnan jäseneksi v:ksi 1937—39 
vuorineuvos K. A. Paloheimo; 

yhteiskunnallisen korkeakoulun hallituksen jäseneksi v:ksi 1937—39 
johtaja Y. Harvia ja varajäseneksi sosiaali- ja opetusasiain johtaja J.W. Keto; 
sekä 

Sailors Homen hallituksen jäseneksi v:ksi 1937—39 kamreeri V. Houg-
berg ja varajäseneksi toimistonjohtaja H. Allenius sekä tilintarkastajaksi 
osastopäällikkö J. Ekebom ja tämän varamieheksi pankinvirkailija A. E. 
Monnberg. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Jäseniksi Helsingin yhteislyseon 
ja Lapinpuiston yhteislyseon vanhempainneuvostoon valittiin 7) elokuun 
31 p:nä päättyväksi toimikaudeksi edesmenneiden kouluneuvos O. Rauhamaan 

1) Kvsto 11 p. marrask. 2 §; vrt. myös tämän kert. s. 91. —2) Kvsto 3 p. kesäk. 
7 §. — 3) S:n 11 p. marrask. 29 § ja 2 p. jouluk. 34 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 2 §. — 
5) S:n 16 p. jouluk. 8 §. — 6) S:n 16 p. jouluk. 5 §. — 7) S:n 12 p. helmik. 35 §. 
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ja isännöitsijä K. V. Kaarnan sijalle agronoomi E. Sihvola ja toimittaja 
Y. Kaarne. 

Uudenmaan läänin maaherran kehoituksesta kaupunginvaltuusto 
va l i t s iHels ingin 24 suomenkieliselle ja 13 ruotsinkieliselle oppikoululle sekä 
Helsingin venäläiselle lyseolle, Pyhän Maarian koululle, Saksalaiselle koululle 
ja Judiska samskolan i Helsingfors nimiselle oppilaitokselle viisijäsenisen van-
hempainneuvoston kullekin kolmeksi vuodeksi, koska entisten vanhempain-
neuvostojen toimikausi päättyi elokuun 31 p:nä. 

Helsingin venäläisen lyseon 2) sekä Helsingin V yhteiskoulun 3) vanhem-
painneuvostojen eräiden sittemmin kuolleiden jäsenten tilalle valittiin myö-
hemmin uudet. 

Kaupungin edustajat. Kaupunginvaltuusto valitsi 4) kolmivuotiskaudeksi 
1937—39 kaupungin edustajaksi Mjölbollstadin parantolan liittovaltuustoon 
ensimmäisen kaupunginlääkärin F. Hisingerin ja varalle lääketieteenlisen-
siaatti U. E. Töttermanin. 

Kaupungin edustajaksi Temppeliaukion kirkon suunnittelua varten 
julistettavaksi päätetyn uuden yleisen piirustuskilpailun palkintolauta-
kuntaan valittiin5) kaupunginjohtaja A. Tulenheimo. 

Mankala for s ab. Muutamat Iitin kuntalaiset olivat ryhtyneet tieyhtey-
den aikaansaamiseksi Mankalan koskilta Heinolan—Mikkelin maantielle ja 
Vuolenkoskella olevaan myllylaitokseen kylätien rakentamiseen Mankalan 
kylätieltä Kalaksuen kylätielle, jolloin tietä varten tarvittaisiin eräästä 
Mankala fors ab:n omistaman tilan suopalstasta n. 1,050 m2:n suuruinen alue. 
Asiasta päättämään koolle kutsuttavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 
kaupunginhallitus oli valtuuttanut6) edustajakseen teknillisen johtajan E. 
Moringin kehoituksin äänestää mainitun tiealueen korvauksettoman luovu-
tuksen puolesta, minkä toimenpiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi7). 

Kutsu olympialaisten kisain järjestämiseksi Suomeen. Kaupungin-
valtuusto oikeutti8) kaupunginhallituksen kaupungin nimessä antamaan 
julkisen kutsun olympialaisten kisain järjestämiseksi v. 1940 Helsinkiin, jol-
loin kutsusta tuli ilmetä myöskin valtion olevan sen takana. 

Kvsto 17 p. kesäk. 11 § ja 26 p. elok. 38 §. — 2) S:n 7 p. lokak. 10 §. — 3) S:n 
28 p. lokak. 25 §. — 4) S:n 7 p. lokak. 9 §. —5) S:n 3 p. kesäk. 9 §. — 6) Ks. tämän 
kert. s. 102. — 7) Kvsto 26 p. elok. 24 §. — 8) S:n 17 p. kesäk. 7 §. 


