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väenopiston luokkahuoneiden vuokralleantoa1), irtisanomisvalitusta 2), poik-
keuksen myöntämistä terveydenhoito]ärjestyksen määräyksistä3), neljän 
puhelinkaapin sijoittamista toisen kaupunginvoudin konttorin uuteen huo-
neistoon 4), väliaikaisen lavan pystyttämistä Kaisaniemen ravintolan 
edustalle5), ulkoilmajuhlien järjestämistä6), Kauppatorin satama-altaissa 
veneistä tapahtuvaa kauppaa 7), kansainvälisten moottorivenekilpailujen jär-
jestämistä 8), Hangonkadun 4—6:ssa olevan tuberkuloottisten perheiden 
asuntotalon luovuttamista tuberkuloottisten miesten asuntolaksi 9), turisti-
esineiden myyntiä kaupungin satama-alueilla10), Museokadun tontilla n:o 12 
olevan koulurakennuksen luovuttamista suomenkielisten kansakoulujen 
käytettäväksi11), Kansakoulukadun 3:ssa olevan ammattikoulutalon kiin-
teistön hoitoa12), vesipostin pystyttämistä Kauppatorille13), entisen Suoma-
laisen yhteiskoulun talon vuokrallean'otarjousta14) ja puhelimen asetta-
mista erinäisille autoasemille15). 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Maa-alueiden vuokralleanto ja luovuttaminen kansanpuistoista. Kivi-
nokan kansanpuistossa oleva Rälläkkäniemi niminen alue ja sillä oleva kalas-
tajatorppa vuokrattiin16) edelleen voimistelu- ja urheiluseura Helsingin 
Ponnistukselle huhtikuun 1 p:stä 1 vuodeksi 1,300 markan vuokrasta ollen 
yhdistyksen omalla kustannuksellaan tehtävä haluamansa korjaustyöt. Lii-
terirakennuksen ulkokaton kunnostamiseen tarvittavan huopapaperin ostoon 
oli kuitenkin myönnettävä enintään 300 markkaa kyseisen kansanpuiston 
korj ausmäärärahoista. 

Kansanpuistojen ravintolat ja kioskit. Lautakunta päätti1 7) vuokrata 
Seurasaaren ravintolan v:ksi 1937 rouva A. Axille 23,000 markan vuosivuok-
rasta ollen kaupungin suoritettava mainitussa ravintolarakennuksessa kaikki 
sisäkorjaukset. Seurasaaren uimalaitoksen vuokraajalle varattiin oikeus 
myydä uimalaitosta käyttäville virvokkeita joko omaan laskuunsa tai ravin-
tolan vuokraajan hankkimia virvokkeita, joista ravintoloitsija saa kantaa 
enintään 10 %. 

Pihlajasaaren ravintolarakennus vuokrattiin18) kesäkaudeksi 1936 rouva 
B. Nylundille 9,000 markan vuokrasta. 

Sittemmin myönnettiin19) mainitulle vuokraajalle 5,000 markan suurui-
sen vuokravelan maksuajan pidennys maliskuun 1937 loppuun ehdoin, että 
vuokraaja suoritti summalle 10 %:n koron vuokravelan maksupäivästä lukien. 

Tuurholman kansanpuiston kahvilakioski ja rantakioski vuokrattiin 20) 
rouva N. Kilpiselle kesän ajaksi 3,000 markan vuokrasta ollen vuokraaja 
oikeutettu epäsuotuisan kesän sattuessa pitämään kahvilakioskia avoinna 
ainoastaan lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta n.s. rantakioskia joka päivä. 

!) Kiint. lautak. 24 p. helmik. 254 ja 256 §, 9 p. maalisk. 318 § ja 8 p. kesäk. 820 §. — 
2) S:n 30 p. maalisk. 420 §. — 3) S:n 6 p. huhtik. 466 § ja 20 p. toukok- 712 §. — 4) S:n 
14 p. huhtik. 496 §. —5) S:n 14 p. huhtik. 497 §. — 6) S:n 27 p. huhtik. 589—590 § ja 4 p. 
toukok. 624 §. —7) S:n 5 p. kesäk. 803 §. —8) S:n 8 p. kesäk. 822 §. —9) S:nl3 p. heinäk. 
1,003 §. — 10) S:n 20 p. heinäk. 1,033—1,034 §. — n ) S:n 14 p. syysk. 1,253 §. — 12) S:n 
14 p. syysk. 1,255 §. —13) S:n 19 p. lokak. 1,465 §. —14) S:n 7 p. jouluk. 1,758 §. —15) S:n 
21 p. jouluk. 1,835—1,836 §. — 16) S:n 30 p. maalisk. 421 §. — 17) S:n 21 p. jouluk. 
1,841 §. —18) S:n 25 p. toukok. 762 §. —19) S:n 26 p. lokak. 1,526 §. —20) S:n 30 p. maa-
lisk. 423 §. 
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Lauttasaaren kioski vuokrattiin kesän ajaksi rouva E. Bergenströmille 
1,003 markan vuokrasta; kioskia varten tarvittavien tavarain kuljetuksesta 
höyrylaiva H 5:llä vuokraajan oli suoritettava 100 markan kertakaikkinen 
maksu. 

Varsasaaren kioski vuokrattiin2) kesän ajaksi liikemies V. Klevströmille 
800 markan vuokrasta. 

Neiti A. M. Mäkäräinen oikeutettiin3) kaitsijanvaimo E. Tiihoselta osta-
massaan Kivinokan kansanpuistossa olevassa kioskissa harjoittamaan kioski-
kauppaa kesän aikana 1,500 markan maksusta ollen kioski myyntikauden 
päätyttyä korvauksetta luovutettava kaupungille. 

Rouva H. S. Rosqvist oikeutettiin4) kesän aikana harjoittamaan kioski-
kauppaa Satamasaaressa olevan huvilan tätä tarkoitusta varten varatussa 
osastossa ja käyttämään yhtä mainitun huvilan yläkerran huonetta asunto-
naan yhteensä 400 markan vuokrasta. 

Kansanpuistoissa olevien ravintoloiden ja kioskien hinnastot kesäksi 
1936 vahvistettiin5). 

Kansanpuistoissa olevat huvilat. Kesän ajaksi vuokrattiin seuraavassa 
mainitut huvilat tai huvilahuoneistot seuraaville vuokraajille alla mainituin 
vuokrin: Palosaaren huvilan alakerta rouva H. Nevanlinnalle 2,250 mar-
kasta6), Pihlajasaarella oleva n.s. Kansallis-osake-pankin entinen huvila 
Osuusliike Elannon työnjohtajain kerholle ja konttorihenkilökunnan kerholle 
2,700 markasta 7), n.s. Sillmanin huvila Pihlajasaarella liikemies E. Kietzille 
2,500 markasta8), poliisien kesäkotitoimikunnalle 2 Pihlajasaarella olevaa 
toimikunnan hallussa ennenkin ollutta huvilaa sekä sauna ja ulkohuone-
rakennukset 3,000 markasta9), Tuurholman kansanpuistossa oleva tupa-
rakennus herra E. Bjurlingille 500 markasta10), Pihlajasaaren rantatupa työn-
välitysneuvoja T. Uskille 500 markasta11), Lauttasaaren kaitsijan asuin-
rakennuksessa vapaana olevat huoneet varatuomari V. Björkqvistille 900 mar-
kasta 12), Pihlajasaaren kaitsijan asuinrakennuksen yläkerrassa olevat huo-
neet rahatoimiston toimistoapulaisille 300 markasta13), Tuurholman kansan-
puiston rantahuvila teurastamon johtajalle H. Tallqvistille 1,500 markasta 
ehdoin, että vuokraaja suoritti omaan laskuunsa huoneiden kaasuttamisen, 
lattioiden maalaamisen sekä muut tarpeelliset korjaustyöt14), Pihlajasaaren 
huvilan n:o 1 yläkerta sekä se osa alakerrasta, jota ei käytetty naisten puku-
suojana, isännöitsijä S. Puraselle 2,200 markasta15), Palosaaren suuren huvi-
lan yläkerrasta 2 huonetta ja keittiön käsittävä huoneisto johtaja G. E. Björk-
quistille 1,500 markasta 16), Seurasaaren kaitsijan rakennuksen yläkerta 
liikemies E. Mattakselle 1,600 markasta 17), Tuurholman kansanpuiston n.s. 
leipomotuparakennus neiti E. Kochille ja rouva E. Rantaselle 400 markasta18). 

Mustikkamaan kansanpuiston itäisellä niemellä oleva huvila vuokrat-
tiin 19) Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle kesäkuun 1 p:stä 
1 vuodeksi 1,000 markasta vuodessa. 

Tuurholman kansanpuistossa oleva n.s. Sylvanderin huvila vuokrattiin20) 
rouva E. Sandmanille kuluvaksi vuodeksi 900 markan vuokrasta. 

!) Kiint. lautak. 20 p. huhtik. 538 §. — 2) S:n 20 p. huhtik. 541 §. — 3) S:n 20 p 
huhtik. 544 §. — 4) S:n 25 p. toukok. 764 §. — 5) S:n 27 p. huhtik. 592 §. — 6) S:n 6 p 
huhtik. 479 §. — 7) S:n 20 p. huhtik. 542 §. — 8) S:n 20 p. huhtik. 543 §. — 9) S:n 27 p 
huhtik. 593 §. —10) S:n 27 p. huhtik. 594 §. — n ) S:n 4 p. toukok. 627 §. —12) S:n 11 p 
toukok. 667 §. —13) S:n 11 p. toukok. 672 §. —14) S:n 18 p. toukok. 709 §. —15) S:n 25 p 
toukok. 757 §. —16) S:n 25 p. toukok. 759 §. —17) S:n 25 p. toukok. 760 §. —18) S:n 25 p 
toukok. 761 §. — 19) S:n 11 p. toukok. 670 §. —20) S:n 6 p. huhtik. 477 §. 
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Palosaaren pienempi asuinrakennus vuokrattiin1) ajomies E. Ranta-
mäelle marraskuun 15 pistä 300 markan kuukausivuokrasta. 

Kansanpuistojen isännöitsijä oikeutettiin2) vuokraamaan Palosaaren 
huvilarakennuksen keittiö lämpöineen ja valoineen Korkeasaaren eläintarhan 
eläintenhoitaja P. Kuikalle 50 markasta kuukaudessa sekä luovuttamaan 
Lauttasaaren kansanpuiston kaitsijan rakennuksen tyhjinä olevat huoneet 
kuluvan talven ajaksi Helsingin kansakoulujen kesäsiirtolatoimikunnalle 
talviretkeilymajaksi ollen toimikunnan kuitenkin korvattava lämmityspuiden 
kulutus kansanpuistojen isännöitsijän arvioinnin mukaan. 

Tuurholman vartijatupa vuokrattiin3) professori W. Wahlille lokakuun 
21 pistä 2 viikoksi 50 markan vuokrasta ollen vuokraajan hankittava tuvan 
lämmittämiseen tarvittavat puut. 

Puodinkylän kartano. Lautakunta päätti4) vuokrata erinäisin ehdoin 
Puodinkylän kartanon päärakennuksen ja 4 huonetta meijerirakennuksesta 
rouva E. Grönholmille kuluvaksi vuodeksi 8,000 markan vuokrasta. 

Kansanpuistoissa harjoitettu kauppa ja muu ansiotoiminta. Liikemies 
H. Saarelainen oikeutettiin5) kesän aikana Hietarannalla myymään uima-
pukuja, leikkitarpeita y.m. 3,200 markan maksusta. 

Rouva R. Laine oikeutettiin6) kesän aikana Pihlajasaarella myymään 
uimapukuja ja ihovoiteita 200 markan maksusta. 

Kivinokan kansanpuiston valokuvauspaikka vuokrattiin7) herra 
A. J. Enckellille kesän ajaksi 500 markasta. 

Kansanpuistojen ja kenttien käyttöoikeudet. Eräät yhdistykset y.m. jär-
jestöt oikeutettiin8) kilpailu-, näytös-, kokous- y.m. tarkoituksiin käyttä-
mään kaupungin kansanpuistoja ja kenttiä 8 tapauksessa, eräissä tapauksissa 
vuokraa vastaan ja erinäisin ehdoin. 

Telttojen pito-oikeus Kivinokan, Satamasaaren ja Varsasaaren kansan 
puistoissa päätettiin 9) sallia toukokuun 9 pin ja syyskuun 15 pin välisenä 
aikana. 

Liikenne kansanpuistoihin. Lautakunta vahvisti10) kansanpuistoihin 
liikennettä harjoittavien alusten kulkuvuorot. 

Herra A. Nyholm oikeutettiin11) harjoittamaan moottoriveneliikennettä 
Kyläsaaren ja Kivinokan välillä. Kuljetusmaksu vahvistettiin li 50 mar-
kaksi aikuisilta ja 1 markaksi lapsilta; samalla vahvistettiin liikenteessä nou-
datettava aikataulu ja erinäiset muut ehdot. 

Poliisien kesäkotitoimikunnalle annettiin12) käytettäväksi Pihlajasaareen 
liikennettä välittävään höyrylaivaan 10 vuosilippua, joista 5 määrätyille 
henkilöille ja 5 kesäkodin asukkaille. 

Kivinokka. Kivinokan kansanpuistoa varten hyväksyttiin13) uusi jär-
jestysmääräys. 

Korkeasaaren eläintarha. Lautakunta päätti14) luovuttaa eläintarhan 
aasin Helsingin piirin Lotta Svärd järjestön XIII osaston käytettäväksi sen 
Kaivopuistossa toukokuun 16 ja 17 pinä järjestämää lastenjuhlaa varten 
200 markan maksusta. 

Kiint. lautak. 2 p. marrask. 1,565 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 79 § ja 20 p. tammik. 
106 §. — 3) S:n 19 p. lokak. 1,471 §. — 4) S:n 6 p. huhtik. 473 §. — 5) S:n 14 p. huhtik. 
502 §. — 6) S:n 8 p. kesäk. 831 §. — 7) S:n 25 p. toukok. 756 §. — 8) S:n 14 p. huhtik. 
503 §, 27 p. huhtik. 599 §, 4 p. toukok. 628 §, 11 p. toukok. 671 §, 2 p. kesäk. 793 §, 15 p. 
kesäk. 866 §, 6 p. heinäk. 977 § ja 31 p. elok. 1,178 §. — 9) S:n 27 p. huhtik. 598 i — 
10) S:n 20 p. huhtik. 537 §. — n ) S:n 27 p. huhtik. 596 §. —12) S:n 27 p. huhtik. 593 §. — 
13j S:n 15 p. kesäk. 868 §. —14) S:n 11 p. toukok. 674 §. 
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Eläintarhan valvoja oikeutettiinx) lainaamaan haikara Kenraali Manner-
heimin lastensuojeluliiton messuhallissa toukokuun 1 p:nä järjestämää lasten-
juhlaa varten. 

Eläintarhan aasi päätettiin2) erinäisin ehdoin vuokrata Orismalan kar-
tanon omistajalle L. Björkenheimille maalis-huhtikuun ajaksi 100 markasta. 

Lahjoitusten, ostojen, vaihtojen ja myynnin johdosta tapahtui eläin-
tarhan eläimistössä pienempiä muutoksia vuoden aikana3). 

Korkeasaaren opas. Lautakunta päätti4) hyväksyä Korkeasaaren 
oppaasta toimitettavaksi uuden enintään 5,000 suomenkielistä ja 1,200 ruot-
sinkielistä kappaletta käsittävän painoksen ehdoin, ettei kaupunki vaatinut 
hyvitystä käsikirjoituksen käytöstä ja oppaan myynnistä myyntihinnan 
ollessa 2 markkaa. 

Eläintarhan urheilukenttä. Lautakunta vuokrasi5) Eläintarhan urheilu-
kentän pukusuojat kesäkaudeksi 1936 eri urheiluseuroille, jakoi6) kentän 
kenttävuorot kilpailutarkoituksia varten sekä oikeutti kansanpuistojen isän-
nöitsijän vuokraamaan kentän vapaina olevina päivinä muihin kilpailutar-
koituksiin. 

Lautakunta päätti7), että Suomen urheiluliiton järjestämistä olympia-
laiskarsinnoista Eläintarhan urheilukentällä heinäkuun 12 ja 13 p:nä oli kan-
nettava vahvistettu vuokra, kuitenkin siten, että jos bruttotulot ylittävät 
50,000 markkaa molempien päivien kilpailuista, niin kannetaan vuokraa 15 % 
hyväksytyn 20 %:n asemesta 

Eläintarhan urheilukentän 12 seisomapaikkakoroketta päätettiin8) 
vuokrata erinäisiä kilpailuja varten määrätyin ehdoin. 

Lautakunta vahvisti9) sisäänpääsymaksut Eläintarhan urheilukentän 
luistinradalle. Lisäksi päätettiin antaa kansanpuistojen isännöitsijän tehtä-
väksi järjestää joukkueille harjoitus- ja maksuttomat otteluvuorot ollen etu-
sija varattava yleisten liittojen virallisille otteluille. Kaikkien otteluihin 
osallistuvien on maksettava hyväksytty pääsymaksu, jos ottelut pidetään 
arkipäivisin klo 17 jälkeen tai sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Jos muulla ajalla 
tahdotaan radalla järjestää pääsymaksuttomia erikoisotteluja, on kustakin 
ottelusta maksettava 50 markkaa, jos kansanpuisto-osasto niin määrää. 
Sanomalehtimiehille ja ottelujen toimitsijoille annetaan tarvittaessa yleis-
lippu maksutta. Maksullisista kilpailu sta kannetaan vuokraa 20 % brutto-
tuloista, kuitenkin vähintään 400 markkaa, huolehtien kaupunki tällöin 
kentän kunnostamisesta, pääsylippujen painattamisesta, niiden myynnistä 
j.n.e., kuten kesäkilpailuissakin. 

Uimalaitokset. Lautakunta päätti1 0) kesäksi 1936 luovuttaa Humallah-
den uimalaitoksen Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uimalaitoksen Hel-
singin työväen uimareille ehdoin, että seurat pitäisivät uimalaitoksellaan 
uimakoulua, jossa koululaiset saisivat maksutonta opetusta määräajoin, jonka 
lisäksi poliisi- ja palomiehistölle oli varattava tilaisuus maksuttomaan uintiin. 

Seurasaaren uimalaitos vuokrattiin10) kesän ajaksi rouva A. Michelssonille 
1,700 markan vuokrasta ollen kaupungilla sitä paitsi oikeus pitää saarella 
pari vapaauintipaikkaa. 

Kiint. lautak. 20 p. huhtik. 546 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 326 §. — 3) S:n 2 p. 
maalisk. 295 §, 9 p. maalisk: 327 §, 13 p. heinäk. 1,010 a §, 27 p. heinäk. 1,070 §, 14 p. 
syysk. 1,257 §, 5 p. lokak. 1,397 §, 16 p. marrask. 1,639, 1,641 ja 1,642 § ja 7 p. jouluk. 
1,764 §; vrt. myös tämän kert. s. 283. — 4) Kiint. lautak. 13 p. heinäk. 1,011 §. — 5) S:n 
20 p. huhtik. 540 §. — 6) S:n 11 p. toukok. 673 §. — 7) S:n 6 p. heinäk. 975 §. — 8): S:n 
21 p. syysk. 1,309 § ja 28 p. syysk. 1,351 §, — 9) S:n 21 p. jouluk. 1,838 §. — 10) S:n 4 p. 
toukok. 625 §. 
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Korkeasaaren uimalaitokset ja uimaranta vuokrattiin1) kesän ajaksi 
rouva A. Rantamäelle 400 markan vuokrasta. Uintimaksut vahvistettiin 
1 markaksi aikuisilta ja 50 penniksi lapsilta sisältyen näihin maksuihin myös-
kin vaatteiden säilytys. 

Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen pukusuojat vuokrattiin2) kesäksi 
rouva A. Mannilalle 75 markan vuokrasta ja vahvistettiin pukusuojan maksu 
1 markaksi tunnilta ja koko päivältä enintään 5 markaksi. 

Uunisaaren merikylpylä. Lautakunta päätti 3) periaatteessa hyväksyä 
Uunisaaren merikylpylän hyppytelineen, uimaratojen y.m. rakentamisen 
Liuskasaaren puoleiselle kalliolle kyseisen paikan osoittautuessa alkuperäistä 
suunnittelua edullisemmaksi. 

Luistinradat. Luistinkaudeksi 1936 — 37 oikeutettiin4) Helsingin luis-
telijat rakentamaan luistinrata Kaisaniemen suurelle kentälle, Työväen luis-
telijat, voimistelu- ja urheiluseurat Vesa ja Kullervo sekä Helsingin Ponnistus 
yhteisesti Kallion urheilukentälle, Helsingfors skridskoklubb Johanneksen 
kirkon kentälle, Idrottsföreningen Kamraterna Yäinämöisenkadun urheilu-
kentälle sekä Suomen jääkiekkoliitot Kampin kentälle. 

Herttoniemen uusi hiihtomäki ja hyppyrimäki. Lautakunta vuokrasi5) 
Herttoniemen uuden hiihto- ja hyppyrimäen kilpailuja varten erinäisille yh-
distyksille sekä oikeutti kansanpuistojen isännöitsijän ratkaisemaan myö-
hemmin mahdollisesti saapuvat hyppyrimäen luovuttamista koskevat ano-
mukset. 

Olympialaiskisojen suunnittelukomitean mietintö. Lautakunta päätt i6) 
ilmoittaa kaupunginhallitukselle yhtyvänsä urheilulautakunnan mielipitee-
seen, että kisojen käytännöllisten kysymysten ratkaisussa komitean mie-
tintö on tarpeeksi yksityiskohtainen riittäen osoittamaan, että v:n 1940 
olympialaiset kesäkisat kokonaisuudessaan ja talvikilpailuista ainakin jää-
kilpailut voitaisiin järjestää Helsingissä. 

Laakson ratsastuskenttä. Lautakunta päätti7), että kaupunginhallituk-
sen sen käytettäväksi asettamalla 90,000 markan suuruisella määrärahalla 
suoritetaan ehdotettuja siistimis-, ojitus-, tasoitus- ja osaksi sorastustöitä 
Laakson ratsastuskentällä rakennustoimiston asiainomaisen piiri-insinöörin 
valvonnan alaisena. 

Höyrylaiva H 5:n korjaustyöt. Lautakunta päätti8) hyväksyä erinäisten 
lisäkorjausten teettämisen höyrylaiva H 5:ssä ollen tarvittavat varat otettava 
kansanpuistoj en korj ausmäärärahoista. 

Herttoniemen siirtolapuutarha. Kaupunginhallituksen alistettua lauta-
kunnan kesäkuun 15 p:nä ,1936 tekemän Herttoniemen siirtolapuutarhan 
lasikuisteja koskevan päätöksen tutkittavakseen lautakunta päätti9) myön-
tää Herttoniemen siirtolapuutarhan viljelijöille oikeuden säilyttää jo raken-
tamansa lasikuistit ja rakentaa uusia lasikuisteja ehdoin, että kuistien ikku-
noissa käytettäisiin samanlaisia laseja kuin majojen ikkunoissa ja että kuis-
tien ympärillä ensi keväänä vilj eltäisiin runsaasti villiviiniä, ollen muutosten 
oltava valmiina kesäkuun 1 p:ään 1937 mennessä uhalla, että myönnetty 
oikeus muussa tapauksessa peruutettaisiin. 

i) Knnt. lautak. 4 p. toukok. 625 §.—2) S:n 25 p. toukok. 755§.— 3) S:n 3 p. helmik 
§ ' 7" )

1
S:n-1

19 p · l o k a k · 1 ' 4 6 9 5· —5> S : n 1 3 P· tammik. 80 § ja 10 p. helmik. 203 §.— 
1 S:n 8 p. kesak. 830 §. - S:n 19 p. lokak. 1,470 §. — «) S:n 10 p helmik. 202 § — 
9) S:n 13 p. heinäk. 1,007 §. vrt. tämän kert. s. 126. 
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Lautakunta päätti1), että Herttoniemen siirtolapuutarhan kenttä kun-
nostettaisiin joko syksyllä tai ensi keväänä ollen työhön käytettävä vapautu-
neita vankeja ja siirtolapuutarhan omaa työvoimaa. 

Talin siirtolapuutarha. Lautakunta päätti, että Talin siirtolapuutarha-
palstat saataisiin vuokrata jo keväällä ehdoin, että rakennustoiminta pals-
toilla alkaisi vasta heinäkuun 1 p:nä ja että palstoja vuokrattaessa käytet-
täisiin samoja vuokrasopimuskaavakkeita kuin Herttoniemen siirtolapuu-
tarhassa2) sekä että ne siirtolapuutarhan viljelijät, jotka ottaisivat palstat 
huostaansa vasta syyskuun 1 p:stä, saisivat muokata maan valmiiksi kevättä 
varten sekä aloittaa rakennustyöt ehdoin, että he tästä oikeudesta kuluvana 
vuonna suorittavat 50 markkaa palstalta 3). 

Siirtolapuutarhojen vesijohtojen kunnossapito. Lautakunta päätti 4), että 
v:n 1937 talousarvioehdotukseen otettaisiin 6,000 markan määräraha siirtola-
puutarhojen vesimittarien ja putkien hoitoa varten ja että siirtolapuutarha-
yhdistysten oli edelleen hoidettava vesihanojen poistaminen ja kiinnittäminen 
sekä niiden kunnossapito. Kuluvan vuoden kustannukset oli siirtolapuu-
tarhayhdistyksen maksettava kuten tähänkin asti. 

Puutarhamajojen tyyppipiirustukset. Lautakunta päätti5) hyväksyä 
tyyppipiirustukset P ja R Talin siirtolapuutarha-alueen puutarhamajoja 
varten. 

Viranhaltijat. Lautakunta päätt i6) määrätä neiti E. Huuskosen siirtola-
puutarhan euvojan apulaiseksi toukokuun 1 p:stä 5 kuukaudeksi 1,500 mar-
kan kuukausipalkkiosta. 

Apulaissiirtolapuutarhaneuvoja K. Hemmingille myönnettiin7) ero toi-
mestaan heinäkuun 22 p:stä sekä määrättiin hänen tilalleen puutarhaopettaja 
M. H. Kujanpää elokuun 15 p:stä toistaiseksi, kuitenkin enintään kuluvan 
vuoden loppuun, 1,700 markan kuukausipalkkiosta. 

Siirtolapuutarhuri T. Kulolle lautakunta myönsi8) pyynnöstä eron viras-
taan joulukuun 1 p:stä. 

Lautakunta päätt i9) määrätä toimistoapulainen E. Rantasen sivutoime-
naan hoitamaan Eläintarhan urheilukentän luistinradan pääsylippuvarastoa 
ja kassaa samoin ehdoin kuin hän kesän aikana hoiti urheilukilpailujen rahas-
tusta ja kassaa. 

Varsasaaren kesäkaitsijaksi hyväksyttiin10) T.Ahlberg sekä Satama-
saaren kaitsijaksi O. Henriksson, molemmat 1,500 markan kuukausipalk-
kiosta saaden lisäksi vapaan asunnon, valon ja lämmön. 

Talin siirtolapuutarhan rakennusvalvojaksi määrättiin11) rakennusmes-
tari A. Niklander heinä-syyskuun ajaksi 600markan kuukausipalkkiosta, joka 
oli maksettava kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston 1 ililtä Tilapäistä 
työvoimaa. Samalta tililtä myönnettiin 600 markkaa vartija V. E. Packalenille 
Kumpulan siirtolapuutarhan vartioimisesta marras--joulukuun aikana12). 

Sairaslomat. Korkeasaaren eläintarhan eläintenhoitajalle A. Humalalle 
myönnettiin 13) sairauden tähden virkavapautta 2 kuukaudeksi helmikuun 
15 p:stä. 

!) Kiint. lautak. 26 p. lokak. 1,524 §. — 2) S:n 3 p. helmik. 160 §. — 3) S:n 27 p. hei-
näk. 1,069 §. — 4) S:n 6 p. heinäk. 974 §. — 5) S:n 16 p. maalisk. 346 §. — 6) S:n 20 p. 
huhtik. 539 §. — 7) S:n 29 p. kesäk. 930 §. — 8) S:n 21 p. syysk. 1,306 §. —9) S:n 21 p. 
jouluk. 1,840. —10) S:n 11 p. toukok. 669 §. — n ) S:n 29 p. kesäk. 930 § ja 12 p. lokak. 
1,430 §—12) S:n 9 p. marrask. 1,603 §.—13) S:n 27 p. tammik. 130 §; vrt. tämän kert. s. 163. 
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Käyttövarat. Lautakunta myönsi käyttövaroistaan m.m. seuraavat 
määrärahat: 

511: 50 markkaa sairasapuna siivooja I. Freylle 1 ) , 
325: 50 markkaa sairasapuna työntekijä G. Tuomiselle 2), 
3,003 markkaa raittiusyhdistys Koitolle puhdistustyön suorittamiseksi 

Lammassaarella sekä järjestysmiehen palkkaamiseksi sinne3), 
1,000 markkaa voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle 

kaivon rakentamista varten4), 
3,000 markkaa {Seurasaaren ravintolan edustalla olevan penkereen kivi-

töitä varten5), 
1,200 markkaa Seurasaaren ravintolaan hankittavan uuden kaluston 

suunnitelmaa ja piirustuksia varten6), 
7,000 markkaa Korkeasaaren sähköpylväiden uusimiseen 7), 
1,500 markkaa kansanpuistojen liikenteen aikatauluoppaan painatus-

ja jakelukustannusten suorittamiseen8), 
1,000 markkaa höyrylaiva H 5:n arviointia varten9) sekä 
4,500 markkaa soran, putkien ja sepelin ostamiseen Kumpulan siirtola-

puutarha-alueelle 10). 
Eläinten osto eläintarhaan nimisestä määrärahasta lautakunta myönsi11) 

300 markkaa hyvityksenä satamajäänsärkijä Herculeksen miehistölle kieh-
kuraishylkeen vangitsemisesta ja Korkeasaareen luovuttamisesta, 401: 25 
markkaa toisen samanlaisen Haukiputaalla vangitun hylkeen hankkimiseen 
ja 300 markkaa Korkeasaaren ravintolan rengille K. Enbergille eläintarhan 
leijonan hänelle aiheuttaman vahingon korvaamiseksi12). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
Kivinokan kansanpuiston vartiotuvasta varastetun omaisuuden korvaa-
mista12), erinäisten eläinten poislahjoittamista 14), n.s. messukentän kunnos-
tamista palloiluharjoituksia varten15), Ab. Bollplan nimisen yhtiön purka-
mista ja yhtiön hallussa olevien urheilukenttien hoidon ja hallinnan siirtä-
mistä kaupungille 16), mukavuus- ja suihkulaitteiden rakentamista Väinä-
möisenkadun urheilukentälle 17), Korkeasaaren eläintarhan rehumestarin vir-
kaa 18), sivupuhelimen asettamista Seurasaaren ravintolarakennukseen 19), 
töiden järjestämistä vapautuneille vangeille20), höyrylaiva H 5:n myyn-
tiä21) ja avustusmäärärahain käyttöä2 2). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka kos-
kivat töiden järjestämistä vankiloista vapautuneille vangeille23), tlunisaaren 
uimalaitosta24), autokilpailujen järjestämistä Eläintarhaan25), Palosaaren 
sekä siellä olevien rakennusten vuokralleantoa26), vesilintuhuoltolan perus-
tamista Töölönlahdelle27), Kaisaniemen pukusuojaa 28), kansanpuistoissa 
työskentelevien hevosmiesten palkkausta29), Kumpulan koulupuutarhan sala-
ojittamista30), hautausavustuksen myöntämistä31) ja Hietarannan laiturin 
kunnostamista32). 

Kiint. lautak. 28 p. syysk. 1,349 §. —2) S:n 30 p. rnaalisk. 424 §. — 3) S:n 27 p. 
huhtik. 597 §. — 4) S:n 30 p. maalisk. 421 §. — 5) S:n 11 p. toukok. 668 §. —6) S:n 11 p. 
toukok. 676 §. — 7) S:n 25 p. toukok. 758 §. — 8) S:n 8 p. kesäk. 829 §. — 9) S:n 
28 p. syysk. 1,350 §. —10) S:n 2 p. marrask, 1,564 §. — n ) S:n8p. kesäk. 828 §. —12) S:n 
n p. syysk. 1,305 §. —13) S:n 20 p. tammik. 107 § ja 28 p. syysk. 1,347 §.—14) S:n 27 p. 
tammik. 133 § ja 14 p. syysk. 1,256 §. —15) S:n 20 p. huhtik. 545 §.—16)S:n 8 p. kesäk. 
826 §. —17) S:n 13 p. heinäk. 1,008 §. —18) S:n 13 p. heinäk. 1,009 §.—19) S:n 20 p. heinäk. 
1,039 §.— 20) S:n 5 p. lokak. 1,399 §. —21) S:n 23 p. marrask. 1,689 §. — 22) S:n 21 p. jouluk. 
1,842 §. — 23) S:n 7 p. tammik. 47 §. — 24) S:n 9 p. maalisk. 325 §. —25) S:n 16 p. maa-
lisk. 347 § ja 14 p. syysk. 1,258 §. — 26) S:n 6 p. huhtik. 478 § ja 8 p. kesäk. 827 §. — 
27) S:n 14 p. huhtik. 501 §. —28) S:n 4 p. toukok. 626 §. —29) S:n 7 p. syysk. 1,224 §. — 
30) S:n 5 p. lokak. 1,400 §. — 31) S:n 26 p. lokak. 1,523 §. — 32j S:n 21 p. jouluk. 1,837 §. 


