
86 I. Kaupunginvaltuusto 

Valtuuston tekemän anomuksen mukaisesti maatalousministeriö loka-
kuun 8 p:nä 1936 määräsi Helsingin kaupungin teurastamon sellaiseksi ylei-
seksi teurastamoksi, joka mainitaan elokuun 25 p:nä 1922 annetun lihan-
tarkastuslain 5 §:ssä, mutta hylkäsi anomuksen sen osan, joka koski lai-
toksen pakollisen käyttämisen ulottamista kaupungin alueen ulkopuolelle 1). 

Teurastamon lihantukkumyyntihallin halli-, myynti- y.m. maksujen 
laskemista koskevaan taksaan vahvistettiin 2) sellainen muutos, että hevos-
ten ja alle 20 kg painavien vasikoiden myyntimaksu oli oleva 5 penniä 
kg:lta, tullen tämä muutos voimaan heinäkuun 1 p:nä 1937. 

Teurastamolautakunnan esitys erään lisäyksen tekemisestä teurastamon 
lihantukkumyyntihallin halli-, myynti- y.m. maksujen laskemista tarkoitta-
vaan taksaan palautettiin 3) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Teurastamon v:n 1936 määrärahoja Lämpö ja Tarveaineet päätettiin 4) 
sallia ylittää vastaavasti enintään 1,907: 70 markkaa ja 8,685: 25 markkaa.. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) yleisten töiden lautakunnan kaupun-
ginhallituksen kehoituksesta laadituttamat teurastamon alueelle raken-
nettavan siipikarjateurastamon 6) pääpiirustukset n:ot 46 ja 47 niihin liitty-
vine 495,500 markkaan päättyvine kustannusarvioineen sekä päätti mer-
kitä v:n 1938 menoarvioon tätä tarkoitusta varten 79,500 markan lisämää-
rärahan, jota yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttämään jo kerto-
musvuonna. 

Valtuusto päätti7) merkitä v:n 1938 talousarvioon 50,000 markan mää-
rärahan teurastamon yhteyteen rakennettavan siipikarjateurastamon 
sisustamiseen ja kalustamiseen. Teurastamolautakunta oikeutettiin käyttä-
mään tätä määrärahaa jo kertomusvuonna. 

K es kus keittola 
Keskuskeittolan hallinnon järjestelyssä oli sikäli epäasianmukaisuutta, 

että sen johtosäännön mukaan johtokunnan puheenjohtaja oli samalla kes-
kuskeittolan toimitusjohtaja, vaikka johtokunnan puheenjohtaja kuitenkin 
oli vain muodollisesti toiminut laitoksen toimitusjohtajana säännöllisesti 
johtamatta sen toimintaa, ollen tämän tehnyt osastopäällikkö. Mainitun 
organisatiovirheen poistamiseksi kaupunginvaltuusto päätti8) hyväksyä 
eräät muutokset keskuskeittolan johtosäännön 2 ja 5 §:ään. 

15. Muut asiat 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset. Uudenmaan läänin 
maaherran pyydettyä kaupunginvaltuuston lausuntoa sotalaitoksen tar-
peisiin rauhan aikana annettavia luontoissuorituksia koskevan lain määrää-
mien ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannoksien hinnoituksesta valtuusto 
majoituslautakunnan ehdotuksesta ja sen laatimien laskelmain mukaisesti 
päätti 9) ehdottaa, että miehen päivittäisen perusravintoannoksen hinnaksi 
v. 1938 määrättäisiin 7: 84 markkaa, eli, kun lisätään käteisvarat, 0: 55 
markkaa, yhteensä 8: 39 markkaa, mistä aamuteen korvaukseksi 2: 10 

!) Kvsto 20 p. tammik. 3 §; vrt. myös v:n 1933 kert. s. 83. — 2) Kvsto 16 p. kesäk. 
35 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 16. —3) Kvsto 16 p. kesäk. 34 §. — 4 ) S:n 10 p. 
helmik. 19 §. — 5) S:n 17 p. maalisk. 17 §. —6) Vrt. v:n 1935 kert. s. 25 ja tämän kert. 
s. 232. — 7) Kvsto 16 p. kesäk. 33 §. — 8) S:n 15 p. syysk. 15 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 32. — 9) Kvsto 17 p. marrask. 4 §. 
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markkaa, lounaan 3: 35 markkaa ja päivällisen 2: 94 markkaa, sekä hevo-
sen päivittäisen perusrehu- ja kuivikeannoksen hinnaksi 14: 93 markkaa, 
jota paitsi, sen varalta että muita kuin perusrehuannoksia käytettäisiin, 
oli laskettu annosten hinnat erikseen ratsu- ja kuormahevosia varten. 

Kansalaisoikeudet. 99 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 12 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia x), jotka koskivat Suomen kan-
salaisoikeuksien myöntämistä. Ensiksi mainituista tapauksista 53 koski 
ent. Venäjän, 17 Ruotsin, 12 Saksan, 6 Viron, 2 Italian, 2 Puolan, 2 Neu-
vosto-Venäjän, 2 Tanskan, 1 Amerikan, 1 Norjan ja 1 Sveitsin kansalaisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Maistraatin tai Oy. Alkoholiliike ab:n 
pyydettyä kertomusvuoden varrella kaupunginvaltuuston lausuntoa 22 
väkijuomain anniskeluoikeuksia koskevasta anomuksesta valtuusto päätti 2) 
muutamissa kohdin eräin rajoituksin 4 tapauksessa puoltaa jo myönnetty-
jen oikeuksien pysyttämistä ennallaan sekä 3 tapauksessa uusien taikka 
uuteen huoneistoon tai toiselle henkilölle siirrettyjen oikeuksien myöntä-
mistä mutta 6 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä 
koskevat anomukset evättäviksi; 9 anomuksesta valtuusto ei katsonut 3) 
aiheelliseksi antaa lausuntoa. 

Uudenmaan läänin maaherran siltä pyytämässä lausunnossa valtuusto 
päätti 4) 1 tapauksessa ilmoittaa eräin ehdoin puoltavansa entisen annis-
keluoikeuden laajentamista. 

Elinkeino-oikeudet. 12 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi5) puol-
tavan ja 5 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti6), 
eräässä tapauksessa määrätyin ehdoin, myöntyä 115 talousspriin myynti-
lupahakemukseen, jolloin 3 luvista myönnettiin olemaan voimassa kesä-
kuun 1 p:ään 1938 ja 112 kesäkuun 1 p:ään 1939. 

Valtuusto päätti ilmoittaa Uudenmaan läänin maaherralle, ettei sillä 
ollut mitään muistuttamista 1 liikkeen räjähdysaineiden vähittäiskaupan 7) 
harjoittamista sekä 1 liikkeen räjähdysaineiden myynnin johtoa 8) koske-
vaan anomukseen myöntymistä vastaan. 

1 automaattisten pistoolien valmistamisoikeutta koskevasta anomuk-
sesta valtuusto antoi9) puoltavan lausunnon. 

Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolautakunnan varajäseneksi va-
littiin xo) heikontuneen terveytensä vuoksi siitä eronneen asessori E. Stigze-
liuksen sijaan varatuomari P, Lindberg. 

Kvsto 20 p. tammik. 5 §, 10 p. helmik. 2 §, 3 p. maaiisk. 1 §, 17 p. maalisk. 
5 §, 14 p. huhtik. 1 §, 28 p. huhtik. 4 §, 19 p. toukok. 1 §, 16 p. kesäk. 2 §, 25 p. 
elok. 8 §, 15 p. syysk. 3 §, 6 p. lokak. 2 §, 27 p. lokak. 4 §, 17 p. marrask. 3 §, 8 
p. jouluk. 8 § ja 22 p. jouluk. 3 §. — 2) S:n 20 p. tammik. 39 §, 10 p. helmik. 50 
§, 3 p. maalisk. 25 §, 17 p. maalisk. 4 ja 24 §, 19 p. toukok. 25 ja 27 §, 16 p. 
kesäk. 26 §, 25 p. elok. 36 §, 15 p. syysk. 25 §, 8 p. jouluk. 36 § ja 22 p. jouluk. 
21 §. — 3 ) S:n 10 p. helmik. 49 §, 3 p. maalisk. 26 ja 27 §, 17 p. maalisk. 23 §, 
28 p. huhtik. 20, 21, 22 ja 23 § sekä 19 p. toukok. 26 §. — 4) S:n 17 p. maalisk. 25 

- § ja 16 p. kesäk. 25 §. — 5) S:n 10 p. helmik. 3 §, 3 p. maalisk. 2 §, 17 p. maalisk. 6 §, 
14 p. huhtik. 2 §, 19 p. toukok. 2 §, 25 p. elok. 9 §, 13 p. lokak. 5 ja 6 § sekä 8 p. jou-
luk. 9 §. — 6) S:n 3 p. maalisk. 24 §, 17 p. maalisk. 21 §, 14 p. huhtik. 20 §, 28 p. 
huhtik. 24 §, 19 p. toukok. 32 §, 2 p. kesäk. 21 §, 16 p. kesäk. 38 §, 25 p. elok. 
40 §, 15 p. syysk. 29 §, 6 p. lokak. 40 §, 27 p. lokak. 23 § ja 22 p. jouluk. 22 §. — 
7) S:n 3 p. maalisk. 4 §. — 8) S:n 15 p. syysk. 17 §. — 9 ) S:n 19 p. toukok. 3 §. — 
10) S:n 10 p. helmik. 6 §. 
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Uudenmaan läänin maaherran määrättyä Helsingin kaupungin tulo-
ja omaisuusverolautakunnan jäsenmäärän seuraavaksi toimikaudeksi pu-
heenjohtajaa lukuunottamatta kahdeksaksi kaupunginvaltuusto valitsi1) 
omasta puolestaan mainitun lautakunnan varsinaisiksi jäseniksi sihteeri 
B. von Fieandtin, kirjaltaja A. Karvosenojan, varastotyöntekijä N. Lehdon 
ja johtaja J. G. Louhivaaran sekä varajäseniksi kirvesmies V. V. Lilje-
qvistin, pankin virkailija H. Lindbergin, konttoripäällikkö G. Pätysen ja 
asiamies M. Tammilehdon. 

Hallitusten ja lautakuntain y.m. täydentäminen. Huoltolautakunnan 
jäsenyydestä vapautetun liikkeenhoitaja U. Merilinnan sijaan valittiin 2) 
lautakuntaan sen lisäjäsen rouva S. Saveri. Samalla valittiin liikkeenhoi-
taja Merilinna rouva Saverin sijalle sen lisäjäseneksi. Varalisäjäseneksi 
edesmenneen rouva E. Huttusen sijaan v:ksi 1937—39 valittiin3) kont-
toristi E. Kalervo. 

Työnvälityslautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin4) toimitsija L. 
Mikkosen kuoltua toimitsija E. Härmä. 

Suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan valittiin5) filosofian-
maisteri K. N. Rauhala-vainajan tilalle kertomusvuodeksi lääketieteen-
lisensiaatti A. Nikula. 

Yleisten töiden lautakuntaan määrättiin jäseneksi sen puheenjohtajaksi 
valitun jäsenen vt Huttusen sijaan vt Puukko 6) sekä jäseneksi ajanpuut-
teen vuoksi siitä eronneen vt Nybergin tilalle vt Furuhjelm 7). 

Puhtaanapitolautakunnan puheenjohtaja A. A. Aalto-vainajan seuraa-
jaksi valittiin lautakunnan jäsen A. Valta8) sekä lautakunnan jäseneksi 
viimeksi mainitun sijalle kivityöntekijä O. Nuutinen9). 

Satamalautakunnan alaiseen virkaan heinäkuun 16 p:stä lukien valitun 
mainitun lautakunnan jäsenen K. Laakson sijaan määrättiin 10) lautatar-
hantyöntekijä A. Numminen 

Hallitusten ja lautakuntain y.m. jäsenten vaali. Hallitusten ja lauta-
kuntain puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäse-
niksi valittiin u ) seuraavaksi toimikaudeksi alla mainitut henkilöt: 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1938: jäseniksi toimiston-
johtaja 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 1938: maalari-
mestari H. A. Bergström, ylikonemestari R. Forsbom, konttoripäällikkö 
K. E. Grönlund, rouva E. Hämäläinen, asiamies T. Hänninen, kirjaltaja 
A. Karvosenoja, putkityöntekijä E. Keskimäki, johtaja J. A. Salomaa, 
insinööri B. Svedlin, kansakoulunopettaja J. A. Tarpila, kirjeenkantaja 
B. Väisänen ja lautatarhantyöntekijä J. H. Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi v:ksi 1938: tulli-
päällysmies A. E. Forsström, työläistarkastäja S. Kurkinen, maalari K. 
Ollila, rakennusmestari G. Welroos ja teknillisen korkeakoulun lehtori 
T. R. Vähäkallio; 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi v:ksi 1938: pankinkamreeri V. 

!) Kvsto 22 p. jouluk. 5 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 8 §. — 3) S:n 25 p. elok. 11 §. — 
4) S:n 2 p. kesäk. 8 §. — 5) S:n 28 p. huhtik. 3 §. — 6) S:n 13 p. tammik. 6 §. — 7) S:n 
10 p. helmik. 7 §. — 8) S:n 19 p. toukok. 11 §. — 9) S:n 16 p. kesäk. 6 §. —1 0) S:n 25 
p. elok. 10 §. — n ) S:n 22 p. jouluk. 4 ja 6 §. 



89 I. Kaupunginvaltuusto 

Hougberg ja konttoristi E. Jokinen sekä varalle pankin virkailija B. Arm-
felt ja taloudenhoitaja E. Kaukinen; 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1938: jäseniksi toimitusjohtaja E. von 
Bonsdorff, sihteeri B. von Fieandt, talousneuvos A. Haanoja, isännöitsijä 
L. Hagert, kirjaltaja V. Kalervo, kirjanpitäjä V. Kivi, sähköasentaja E. 
Kulmala, sähkötyöntekijä T. Mutikainen, kirjelajittelija K. V. Lampenius, 
konttoristi L. Lehto, putkityöntekijä K. A. Lindgren, tullipäällysmies S. 
Lindroos, verotusvalmisteluviraston puheenjohtaja A. Linturi, johtaja J. G. 
Louhivaara, liikennetarkastaja H. Mustonen, kauppaneuvos A. F. Nyman, 
räätäli E. Paasio, lautatarhantyöntekijä V. A. Puska, konttoripäällikkö 
G. Pätynen, sihteeri U. Rusk ja esittelijä V. V. Virtanen; 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1938: jäseniksi autonkuljettaja K. Altti, 
protokollasihteeri G. W. Boijer, pankinjohtaja A. Hiltunen, varastotyön-
tekijä V. T. Jussila, professori K. Kauppi, hydrograafi T. Olin, eristäjä K. R. 
Saarnijärvi ja konttoripäällikkö A. M. Winberg; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan v:ksi 1938: jäseniksi kont-
toristi A. V. Lehtokoski ja professori J. S. Siren; 

holhouslautakuntaan v:ksi 1938—41: jäseneksi oikeusneuvos O. Möller; 
palolautakuntaan v:ksi 1938: jäseniksi metallityöntekijä H. Horniemi, 

johtaja B. Nybergh, asentaja H. J. Puukko, tullihallituksen kemisti Y. 
Talvitie ja ylijunailija A. Österlund; 

kaupungin sairaalain hallitukseen v:ksi 1938: jäseniksi professori S. A. 
Brofeldt, ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger, lääketieteenlisensiaatti 
T. V. Jääskeläinen, professori F. Langenskiöld, rouva A. Lehtokoski, toi-
mistopäällikkö G. Modeen, toimittaja A. Pohjanmaa ja lääketieteen- ja 
kirurgiantohtori E. Suolahti, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi pro-
fessori Langenskiöld ja varapuheenjohtajaksi lääketieteen- ja kirurgian-
tohtori Suolahti; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1938: jäseniksi asianajaja 
N. Aronen, oikeusneuvosmies G. Leopold, asianajaja S. T. Mannermaa, 
varatuomari B. Planting ja asianajaja E. Tulenheimo; 

urheilulautakuntaan v:ksi 1938: jäseniksi kauppatieteidenkandidaatti 
O. Fellman, puuseppä H. Kangas, lääketieteenlisensiaatit L. Tanner ja 
U. Tötterman sekä pankinkamreeri T. H. Wilppula; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1938: jäseniksi 
opettaja A. Kallioniemi, konttoristi P. Kivi, lääketieteenlisensiaatti A. 
Nikula, liittosihteeri P. Railo, liikeapulainen T. Sinervo ja rovasti J. Walta-
saari sekä varajäseniksi rouva A. Lehtokoski ja lehtori B. Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1938: jäseniksi 
osastonjohtaja J. M. Ekebom, asioitsija M. Fager, toimittaja K.-A. Fager-
holm, varastonhoitaja G. Henriksson, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja 
lehtori A. Mickwitz sekä varajäseniksi liittosihteeri G. Andersson ja insi-
.nööri H. Leander; 

ammattioppilaslautakuntaan v:ksi 1938—40: puheenjohtajaksi insi-
nööri E. Söderman, jäseniksi talousneuvos A. Haanoja, ilmajarrutarkastaja 
J. W. Laine, kultaseppä O. Lindroos ja työnjohtaja F. E. Merikoski sekä 
varajäseniksi rouva L. Ahmala, insinööri F. Kreander, kirjapainonjohtaja 
J. K. Paasio ja vaatturi R. Virta; 

kotitalouslautakuntaan v:ksi 1938: puheenjohtajaksi tarkastaja M. 
Sillanpää sekä jäseniksi rouvat H. Brander ja H. Gebhard, arkkitehti 
S. Lagerborg-Stenius ja rouva M. Mutikainen; 
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lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1938: jäseniksi rouva T. Hanemann, 
lääketieteenlisensiaatti N. Jännes, rouva T. Oksanen, kansakoulunopettaja 
L. Salovaara, lastentarhanjohtajatar S. Siirala, rouva H. Valta ja kirkko-
herra E. Wirén, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra 
Wirén ja varapuheenjohtajaksi lääketieteenlisensiaatti Jännes; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johto-
kuntaan v:ksi 1938—40: jäseniksi rehtori F. Freudenthal ja rouva E. 
Stolt; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan v:ksi 1938: jäseniksi konttoristi V. 
Aronen, ylikirjastonhoitaja A. H. Bergholm, kauppatieteidenkandidaatti 
O. Fellman, toimistopäällikkö G. Modeen ja konttoristi E. Peräläinen; 

kaupunginmuseon johtokuntaan v:ksi 1938: jäseniksi professori A. 
Hämäläinen, intendentti T. Stjernschantz ja professori V. Voionmaa; 

musiikkilautakuntaan v:ksi 1938: jäseniksi rouva E. von Frenckell, 
vaatturi T. Hiekkaranta, kirjaltaja S. Leino, laulunopettaja A. Maasalo, 
johtaja H. Ramsay, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti ja toi-
mittaja R. Swentorzetski, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin lääke-
tieteen- ja kirurgiantohtori Suolahti; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1938: puheenjohtajaksi toimistonjohtaja 
Y. Harvia sekä jäseniksi asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja F. B. Grön-
dahl, johtaja J. Hellsten, toimistonjohtaja K. Huhtala, päätoimittaja 
R. G. Kallia, johtaja T. Salmio, johtaja E. von Schantz ja toimitsija O. 
Turunen; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1938: puheenjohtajaksi toimittaja 
J. E. Huttunen sekä jäseniksi pankinjohtaja T. Grotenfelt, oikeusneuvos-
mies K. Furuhjelm, toimitsija E. Härmä, sähkötyöntekijä O. Oksanen, pro-
fessori O. Tarjanne ja teknillisen korkeakoulun lehtori T. R. Vähäkallio; 

puhtaanapitolautakuntaan v:ksi 1938: puheenjohtajaksi valaja A. 
Valta sekä jäseniksi johtaja J. Hellsten, seppä K. Kaukonen, pankinjoh-
taja A. Linturi, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivityöntekijä 
O. Nuutinen ja tullihallituksen kemisti Y. Talvitie; 

satamalautakuntaan v:ksi 1938: puheenjohtajaksi kauppaneuvos I. 
Lindfors sekä jäseniksi vahtimestari U. Ilmanen, johtaja P. Korpisaari, 
asianajaja G. Norrmén, vuorineuvos K. A. Paloheimo, johtaja H. Ramsay 
ja satamatyöntekijä I. Säilä; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1938: puheenjohtajaksi asianajaja E. 
Tulenheimo sekä jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja 
A. E. Leino, osastonjohtaja F. Moisala ja pankintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg; sekä 

teknillisten laitosten hallitukseen v:ksi 1938: jäseniksi toimitsija E. 
Aittola, seppä Y. Salo, johtaja E. von Schantz ja insinööri E. Schröder 
sekä professori B. Vuolle, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi pro-
fessori Vuolle ja varapuheenjohtajaksi seppä Salo. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten hallituksiin. Taideteollisuus-
keskuskoulun johtokuntaan kaupunginvaltuusto valitsi1) v:ksi 1938 jäse-
niksi arkkitehti V. Jungin ja toimittaja Y. Räisäsen sekä varajäseniksi 
ylijohtaja Y. Sadeniemen ja rouva E. Sinervo-Ryömän. 

Ammattienedistämislaitoksen säätiön hallintoneuvostoon valittiinx) 

!) Kvsto 22 p. jouluk. 4 §. 
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v:ksi 1938—40 toimittaja J. E. Huttunen ja pääjohtaja I. Killinen sekä 
näiden varamieheksi asiamies T. Hänninen. 

Stadion-säätiön hallitukseen valittiin1) v:ksi 1938—39 liittosihteeri G. 
Andersson, autonkuljettaja G. Andersson, pankinjohtaja T. Aro, yliju-
nailija K. E. Björkman, senaattori A. Castrén, päätoimittaja E. Erkko, 
kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, rahatoimenjohtaja J. Helo, taloudenhoi-
taja E. Kaukinen, opiskelija Y. Lehto, varatuomari S. T. Mannermaa, 
teknillinen johtaja E. Moring, kansanpuistojen isännöitsijä K. Soinio, 
toimittaja V. Toivari ja lääketieteenlisensiaatti U. Tötterman. 

Kiinteistölautakunnan ja teollisuuskoulun johtokunnan jäsenen vaalin 
toimittaminen uudelleen. Koska kiinteistölautakunnan ja teollisuuskoulun 
johtokunnan jäseneksi edellisenä vuonna valittu rakennusmestari P. Asti-
kainen vaalia toimitettaessa oli ollut vaalikelpoisuutta vailla kaupungin-
valtuusto julistaen sen mitättömäksi valitsi 2) hänet uudelleen edellä mai-
nittuihin toimiin. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Tyttönormaalilyseo 3), Helsingin 
toinen suomalainen lyseo4) ja Svenska normallyceum i Helsingfors5) 
nimisten koulujen vanhempainneuvostoihin valittiin eräiden edesmennei-
den jäsenten tilalle uudet elokuun 31 p:nä 1939 päättyväksi toimikaudeksi. 

Helsingin—Kouvolan ratasuunnan tutkimuksen aiheuttamien vahinkojen 
korvaaminen. Valtionrautateiden tätä koskevan tiedustelun johdosta 
kaupunginvaltuusto päätti6), että Helsingin kaupunki sitoutuu olemaan 
vaatimatta korvausta niistä vahingoista, mitkä Helsingin—Kouvolan 
ratasuunnan tutkimus mahdollisesti aiheutti kaupungin omassa hallin-
nassa oleville viljelys- ja metsämaille, sekä korvaamaan kaupungin omista-
mien maiden vuokraajille heidän tämän tutkimuksen johdosta mahdolli-
sesti kärsimänsä vahingot toimitettavan arvion mukaisesti. 

Kaupungin ja Helsingin puhelinyhdistyksen välisen toimilupasopimuk-
sen muuttaminen. Kaupunginhallitus oikeutettiin 7) tekemään Helsingin 
puhelinyhdistyksen kanssa yhdistyksen toivomuksia noudattaen laati-
mansa ehdotuksen8) mukainen uusi toimilupasopimus puhelinkaapelien 
ja kaapelikanavien sijoittamisesta kaupungin katujen, yleisten paikkain, 
istutusten ja teiden alle. 

Ab. Bollplan nimisen yhtiön uudelleen/järjestely. Kaupunginhallituksen 
tekemän esityksen9) mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti10), ettei Ab. 
Bollplan nimisen yhtiön purkamisesta tehty aloite n ) antanut muita toi-
menpiteen aiheita, kuin että kiinteistölautakuntaa oli kehoitettava yhdessä 
yleisten töiden lautakunnan kanssa laatimaan suunnitelma edellä mainitun 
yhtiön hallussa olevan alueen uudelleenjärjestämisestä ja kenttien raken-
tamisesta samoin kuin ehdotus kenttien hallinnon ja hoidon uudelleenjär-
jestämisestä. 

Helsingfors fastighets ab. nimisen yhtiön purkaminen. Kaupunginval-
tuusto päätti12) purkaa] Helsingfors fastighets ab. nimisen yhtiön 13), ot-
taen huomioon, että yhtiön toiminta käsitti vain sen Lastenkodinkadun 
3:ssa omistaman kiinteistön hoidon, jonka kaupunki välittömästikin voi 

Kvsto 22 p. jouluk. 4 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 7 §. — 3) S:n 10 p. helmik. 
11 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 5 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 7 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 18 
§. — 7) S:n 17 p. marrask. 16 §. — 8 ) Vrt. v:n 1936 kert. s. 74. — 9) Kvston pain. asia-
kirj. n:o 4. — 10) Kvsto 17 p. maalisk. 10 §. — n ) Vrt. v:n 1934 kert. s. 84. —12) Kvsto 
28 p. huhtik. 7§. — 13) Vrt. v:n 1932 kert. s. 10. 
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suorittaa. Yhtiön velkain maksamiseksi merkittiin v:n 1938 talousarvioon 
1,760,000 markkaa. 

Oy. Omnibus ab:n osakkeiden osto. Oy. Omnibus ab:n osakkeiden osta-
mista Raitiotie ja omnibus oy:lle tarkoittavien neuvottelujen jälkeen 
jälkimmäiselle tarjottiin ostettavaksi edellisen 1,500 osaketta käsittävästä 
osakemäärästä 1,396 osaketta niiden nimellisarvosta eli 1,000 markasta 
kappaleelta, mikä tarjous olisi voimassa tammikuun loppuun. Tällöin 
kaupunginvaltuusto päätti ^ ilmoittaa Raitiotie ja omnibus oy:n johtokun-
nalle, ettei kaupungilla ollut mitään huomautettavaa kyseisten osakkeiden 
ostamista vastaan mainitusta hinnasta. 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginvaltuusto päätti2), että kaupungin 
käytännöllisesti katsoen kokonaan omistaman Helsingin raitiotie ja omni-
bus oy:n palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtynyt henkilö sai eläk-
keen saamiseksi lukea hyväkseen ensiksi mainitun palvelusaikansa lyhen-
tämättömänä, tehden vastaavan muutoksen eläkesääntöön3). 

Helsingin perunkirjain julkaisemisen avustaminen. Kaupunginvaltuusto 
myönsi 4) yleisistä käyttövaroistaan Suomen sukututkimusseuralle 40,000 
markan suuruisen avustuksen Helsingin kaupungin perunkirjain painatus-
ja toimituskustannuksia varten sellaisin ehdoin, että perunkirjat julkaistiin 
kaupungin historiatoimikunnan ehdottamassa laajuudessa. 

Professori R. Kajanuksen hautapatsas. Kaupunginvaltuusto osoitti 5) 
yleisistä käyttövaroistaan 7,000 markan suuruisen avustuksen professori 
R. Kajanuksen hautapatsaskustannuksiin. . 

Kvsto 20 p. tammik. 34 §. — 2) S:n 17 p. maalisk. 20 §. — 3 )Vrt . tämän 
kert. s. 6. — 4) Kvsto 14 p. huhtik. 18 §. — 5) S:n 3 p. maalisk. 20 §. 


