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Keskuskeittola 
Keskuskeittola. Keskuskeittolan johtokuntaan va l i t t i inker tomus-

vuodeksi puheenjohtajaksi rouva H. Gebhard, jonka samalla tuli toimia 
keittolan toimitusjohtajana, varsinaisiksi jäseniksi herra S. Koskinen ja 
lääketieteenlisensiaatti U. Tötterman sekä varajäseniksi arkkitehti S. 
Lagerborg-Stenius ja herra A. Kari. Toimitusjohtajan palkkio vahvistet-
tiin samalla 1,000 markaksi kuukaudessa. 

Keskuskeittolan johtajaksi laitoksen muutetun johtosäännön mukaisesti 
valittiin 2) osastopäällikkö E. Sarkia 5,300 markan kuukausipalkoin mar-
raskuun 1 p:stä lukien. 

Keskuskeittolan johtokunnan esitys lääkärin palkkaamisesta keittolan 
henkilökuntaa varten evättiin 3) muuten paitsi että johtokunta oikeutet-
tiin 3) sopimaan tuberkuloosihuoltotoimiston kanssa keittolan henkilökun-
nan röntgenläpi valaisemisesta kahdesti vuodessa ja erikoistapauksissa 
useamminkin. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 4) keskuskeittolan ehdotuksen, että kansa-
kouluille toimitettavien ruoka-annosten hinta huhtikuun 1 p:stä lukien 
korotettaisiin 2: 25 markasta 2: 50 markkaan litralta. 

Keskuskeittola oikeutettiin 5) tekemään sopimus Helsingfors simsäll-
skap nimisen seuran kanssa Uunisaaren ravintolan pidosta kesällä edelly-
tyksin, ettei keittolan määrärahoja tämän johdosta ylitetty. 

Keskuskeittolan Katariinankadun varrella olevan huoneiston osoit-
tauduttua vähemmän sopivaksi tarkoitukseensa kaupunginhallitus kehoit-
ti 6) kiinteistölautakuntaa yksissä neuvoin keskuskeittolan toimitusjohta-
jan ja kaupunginarkkitehdin kanssa tutkimaan, olisiko Sturenkadun talo 
n:o 27 sopiva keskuskeittolan tarpeisiin sekä mitä korjaus- ja muutostöitä 
keittolan sijoittamisesta sinne aiheutuisi. 

Eväten keskuskeittolan anomuksen eräiden muutostöiden suorittami-
sesta keittolan Katariinankadun varrella olevassa huoneistossa kau-
punginhallitus myönsi 7) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan 25,200 markkaa tarpeellisten korjaustöiden suorittamiseen siellä. 

My y nti aitta 
Työlaitosten myyntiaitan johtokuntaan valittiin 8) kertomusvuodeksi 

puheenjohtajaksi huoltotoimen toimitusjohtaja B. Sarlin ja varapuheen-
johtajaksi lastensuojelunjohtaja R. Liukkonen sekä jäseniksi sähköteknikko 
V. V. Salovaara, naisten työtuvan toimitusjohtaja P. Kiljunen ja apulais-
kaupunginkamreeri N. O. Fellman. 

15. Muut asiat 

Erilaisille yhdistyksille y.m. myönnetyt avustukset. Kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin sovinnollisuuden viikon toimi-
kunnan työvaliokunnalle kovaäänisten järjestämiseksi uuden vuoden vas-
taanottojuhlaa varten Senaatintorille 1,700 markkaa 9); Helsingissä elo-

Khs 14 p. tammik. 123 §. — 2) S:n 28 p. lokak. 1,925 §; vrt. myös tämän 
kert. s. 86. — 3) Khs 11 p. maalisk. 549 §. — 4) S:n 11 p. maalisk. 579 §. — 6) S:n 
10 p. kesäk. 1,198 §. — 6) S:n 11 p. marrask. 2,049 §. — 7) S:n 10 p. kesäk. 
1,194 §. — 8) S:n 14 p. tammik. 125 §. — 9) S:n 22 p. iouluk. 2,359 §. 
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kuun 11—14 p:nä pidettävälle pohjoismaiden kaupunginlääkärien kokouk-
selle 16,000 markkaa1); Kotimainen työ nimisen yhdistyksen 25-vuotis-
juhlan järjestämiseen lokakuun 10 ja 16 p:nä välisenä aikana 15,000 mark-
kaa2); liikennekulttuurikomjtealle liikenneviikon järjestämiseen syksyllä 
5,000 markka3) Finlandssvenska utlandsdelegationen ja Suomen ulko-
maankävijäin seura nimisille yhdistyksille vastaanottojen järjestämiseksi 
ulkomaisille matkailijoille vastaavasti 2,500 markkaa ja 6,000 markkaa 4); 
Vanhan kaartin 125-vuotis juhlan juhlatoimikunnalle miehistön ruokailu- ja 
matkakustannusten peittämiseen 10,000 markkaa 5); Suomen konemestari-
liiton toukokuussa Helsinkiin järjestettävien V skandinavisen merenkulku-
teknillisen konferenssin ja The Interscandinavian Union of Engeneers 
nimisen konemestarijärjestöjen keskusyhtymän kongressin kustannusten 
peittämiseen 6,000 markkaa 6); sekä avustuksena Flyktskytteklubben i 
Helsingfors nimiselle yhdistykselle 10,000 markkaa 7). 

Suomen ylioppilaskuntien liiton anottua avustuksen myöntämistä 
ja erinäisiin toimenpiteisiin ryhtymistä Kansainvälisen ylioppilasliiton 
neuvoston kokouksen sekä ylioppilaiden maailmankisain järjestämiseksi 
v. 1939 Helsinkiin kaupunginhallitus päätti 8) liitolle ilmoittaa, että asia 
viime kädessä oli kaupunginvaltuuston ratkaistava mutta että hallitus oli 
asettunut myönteiselle kannalle päättäen tehdä valtuustolle esityksen 
100,000 markan avustuksen myöntämisestä tarkoitukseen, mistä mää-
rästä osa saataisiin nostaa jo v:n 1938 kuluessa, sekä erinäisiin muihin tar-
peellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin ryhtymisestä. 

Kaupungin mainostaminen . eri julkaisuissa y.m. Kaupunginhallitus 
myönsi yleisistä käyttövaroistaan Reclamic nimiselle toiminimejle Suomen 
matkaoppaan julkaisemista varten 5,000 markkaa9); ilmoitusten julkai-
semiseen Suomen matkailijayhdistyksen julkaisemassa lehdessä Suomen 
matkailu 1,600 markkaa10); kaupunginmuseota esittävän mainoksen pai-
nattamiseen herra M. V. Helmiön toimesta laadittavaan kaupungin lii-
kenneoloja ja nähtävyyksiä kuvaavaan karttaan 200 markkaa11); Helsin-
kiä koskevain kuvasivujen painattamiseen Suomen ylioppilaskuntain liiton 
julkaisemassa Suomi-Finland, Pohjolan etuvartio nimisessä propaganda-
julkaisussa 5,000 markkaa12); Helsingin ohjelma ampujain maailman-
mestaruuskilpailujen aikana nimisen julkaisun Helsinkiä esittävästä kansi-
kuvasta 500 markkaa 13); kaupunkia esittävän mainoksen kustantamiseen 
Helsingin, Tampereen ja Turun työväen mieskuorojen tulevan konsertti-
matkan johdosta julkaistavaan vihkoseen 1,000 markkaa14); kaupunkia 
koskevain ilmoitusten julkaisemiseen Stockholms Dagblad nimisessä tuk-
holmalaisessa sanomalehdessä 362 Ruotsin kruunua 15); sekä Helsinkiä kos-
kevan kaksisivuisen artikkelin julkaisemiseen La Finlande en 1937 nimi-
sessä Oy. The Finland Year Book Ltd nimisen yhtiön julkaisussa 3,000 
markkaa16). 

La Finlande en 1937 nimistä julkaisua päätettiin 17) ostaa kolme kappa-
letta myöntäen tarkoitusta varten 480 markkaa kaupunginhallituksen 

Khs 1 p. huhtik. 647 §. — 2) S:n 23 p. syvsk. 1,660 §. — 3 ) S:n 9 p. syysk. 
1,595 §. — 4) S:n 15 p. huhtik. 739 §. — 5) S:n 25 p. helmik. 437 §. — 6)"S:n 
22 p. huhtik. 814 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 711 §. — 8) S:n 30 p. jouluk. 2,414 §. — 
9) S:n 4 p. helmik. 287 §. — 10) Khn jsto 20 p. huhtik. 3,372 §. —, S:n 
27 p. huhtik. 3,397 §. — ]2) Khs 3 p. kesäk. 1,116 § ja 11 p. marrask. 2,045 §.— 
13) Khn jsto 12 p. elok. 3,746 § — 14) S:n 6 p. huhtik. 3.312 §. — 15) Khs 11 
p. helmik. 327 § ja khn jsto 1 p. kesäk. 3,542 §. —1 6) Khs 13 p. toukok.'964 §. — 
17) Khn jsto 8 p. heinäk. 3,682 §. 
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yleisistä käyttövaroista. Samoista varoista myönnettiin1) 1,700 markkaa 
Suomen kartanot nimisen teoksen seitsemän suomenkielisen ja 4 ruotsin-
kielisen kappaleen maksettaviksi lankeavien maksuerien suorittami-
seen. 

Rautatieläisten lepokotiyhdistykselle päätettiin2) kaupunginkanslian 
tarverahoista suorittaa 2,000 markkaa Valtionrautatiet 1912—1937 ni-
misen julkaisun täysinahkakansiin sidotusta loistopainoksesta. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus 
myönsi yhteensä 23,450 markkaa eräiden taiteilijain A. Boehmin, R. Eke-
lundin, I. Ikosen, M. Oinosen, A. Paischeffin, W. Rosenbergin, J. Salmisen, 
H. Tandefeltin, V. Tigerin, Y. Yrjölän ja I. Vuoren taideteosten ostamiseksi 
kaupungille Suomen taiteilijain vuosinäyttelystä3); 25,000 markkaa 
kaupunginvaltuuston entisen puheenjohtajan I. Lindforsin muotokuvan 
tilaamiseen taiteilija V. Thomelta4), 25,000 markkaa valtuuston entisen 
puheenjohtajan Y. Harvian muotokuvan tilaamiseksi taiteilija V. Blom-
stedtilta 5); 400 markkaa erään akvarellin lunastamiseen itävaltalaiselta 
ylioppilaalta W. Schachnerilta 6); 8,000 markkaa erään veistoksen ostami-
seksi kuvanveistäjä Y. Liipolalta 7); sekä 5,000 markkaa erään poroaihei-
sen veistoksen ostamiseksi puujalustöineen kuvanveistäjä A. Ravander-
Ravakselta 8). 

K. Kuutola nimisen toiminimen 300 markan suuruinen lasku erään 
taulun kehystämisestä hyväksyttiin 9) maksettavaksi samoista varoista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista hyväksyttiin 10) makset-
tavaksi 350 markkaa filosofianmaisteri E. Richterille, jota oli käytetty 
asiantuntijana taideteoksia Suomen taiteilijain vuosinäyttelystä ostet-
taessa. 

C. L. Engelin kirjekokoelma. Helsingin kaupungin historiatoimikunta 
oikeutettiinn) käyttämään sekalaisten yleisten töiden pääluokkaan sen 
tarpeisiin merkityistä varoista enintään 22,000 markkaa C. L. Engelin 
kirje- ja piirroskokoelman lunastamiseen. 

Historiatoimikunta oikeutettiin12) säilyttämään edellä mainittu ko-
koelma toistaiseksi valtionarkistossa sekä päättämään, ketkä oikeutetaan 
sitä käyttämään. 

Kaupunkia esittävien valokuvien osto. Kaupungin painatustöiden val-
voja, sittemmin kiinteistötoimiston asemakaavaosasto, oikeutettiin13) osta-
maan tarpeellinen määrä kaupunkia esittäviä valokuvia negatiiveineen 
käyttäen 10,000 markkaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Porin kaupunkia koskevan kuvateoksen saantia koskeva ilmoitus 
merkittiin 14) tiedoksi. 

Väestönsuojelu. Sairaalatarkastaja M. Saarenheimo valittiin 15) sairaala-
hallituksen edustajaksi väestönsuojelutoimikuntaan. 

Väestönsuojelutoimikunnan ilmoitus siitä, että majuri E. Rutanen 
maaliskuun 1 p:stä lukien hoiti toimikunnan sihteerin tehtäviä merkittiin 16) 
tiedoksi. 

^ Khs 18 p. helmik. 367 §. — 2) Khn jsto 4 p. toukok. 3,428 §. — 3) Khs 
1 p. huhtik. 646 § ja 8 p. huhtik. 713 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 110 § ja 1 p. 
huhtik. 646 §. — 5) S:n 13 p. toukok. 969 §. — 6) S:n 2 p. syysk. 1,515 §. — 
7) S:n 13 p. toukok. 965 §. — 8) S:n 30 p. jouluk. 2,398 §. — 9) Khn jsto 12 p. 
tammik. 3,037 §. —1 0) S:n 23 p. maalisk. 3,281 §. — n ) Khs 16 p. syysk. 1,615 §.— 
12) S:n 30 p. jouluk. 2,396 §.. —1 3) S:n .5 p. elok. 1,395 §ja 18 p. marrask. 2,078 §. — 
14) S:n 4 p. helmik. 286 §. — 15) S:n 4 p. marrask. 1,992 §. — S:n 11 p. maa-
lisk. 568 §. 
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Väestönsuojelua varten talousarvioon merkitty määräraha myönnet-
tiin 1) vuoden varrella pienissä erissä kokonaisuudessaan väestönsuojelu-
toimikunnan käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa kysymykseen tulevia kaupungin 
virastoja sisällyttämään v:n 1938 talousarvioehdotuksiinsa virastojen 
alaisten laitosten osalle tulevat väestönsuojelutarpeiden hankintakustan-
nukset sekä pyytämään mahdollisista omista väestönsuojelua tarkoitta-
vista suunnitelmistaan väestönsuojelutoimikunnan lausunnon ennenkuin 
niistä tehtiin lopullinen esitys. 

Yleisten töiden lautakunnan laadituttama suunnitelma väestönsuojan 
rakentamisesta teurastamon alueelle hyväksyttiin 3). 

Asianomaisia kaupungin lautakuntia päätettiin 4) kehoittaa huolehti-
maan siitä, että väestönsuojelu välineiden säilytyspaikoille määrättiin 
hoitajat, joiden tuli noudattaa Suomen kaasusuojetujärjestön laatimia 
kaasusuojeluvälineiden ja -tarvikkeiden varastoimis- ja hoito-ohjeita. 

Väestönsuojelutoimikunnan toimintakertomus marraskuun 29 p:n 
1935 ja joulukuun 18 p:n 1936 väliseltä ajalta merkittiin 5) tiedoksi. 

Liikekannallepanon sattuessa puolustuslaitokselle luovutettavat hevoset 
ja ajoneuvot. Merkittiin 6) tiedoksi puolustusministeriön päätös Helsingin 
kaupungin puolustuslaitokselle liikekannallepanon sattuessa luovutetta-
vien hevosten ja ajoneuvojen lukumäärästä. 

Neli oy:n vahingonkorvausvaatimus. Otsakkeessa mainittu yhtiö vaati 
kaupungilta vahingonkorvausta sen johdosta, että kesällä sattuneen rankka-
sateen johdosta yhtiön Aleksanterinkadun 36:n kellarissa olevaan varasto-
huoneeseen käymäläputkien kautta tunkeutui likavetta aiheuttaen 
14,026: 50 markan suuruisen'vahingon. Kaupunginhallitus päätti 7) evätä 
korvausvaatimuksen kaupungille kuulumattomana mutta alistaa maistraa-
tin harkittavaksi, eikö ollut syytä kehoittaa kyseisen talon omistajaa heti 
poistamaan talon kellarissa olevaa määräysten vastaista ja terveydellisesti-
kin haitallista vesiklosettia. 

Erään henkilön henkikirjoituksen julistaminen laittomaksi. Korkein 
hallinto-oikeus oli syyskuun 24 p:nä 1935 antamallaan päätöksellä vel-
voittanut Degerbyn kunnan köyhäinhoitolautakunnan korvaamaan Hel-
singin kaupungin köyhäinhoitolautakunnalle v. 1921 ja 1922 Helsingissä 
sekä v. 1925—30 Degerbyssä henkikirjoitetulle työntekijä O. F. Liljehol-
mille v:n 1933 toukokuun 15 p:n jälkeen annetun ja annettavan köyhäin-
hoidon kustannukset. Uudenmaan läänin maaherralle jättämässään kirjel-
mässä Degerbyn kunta tällöin anoi kyseisen Degerbyssä tapahtuneen 
henkikirjoituksen poistamista laittomana koska työntekijä Liljeholm ei 
v. 1925—30 asunut Degerbyssä vaan oli v. 1925—28 vankilassa ja v. 1928—30 
mielisairaalassa ja tuli vain vankila- ja sairaalaviranomaisten ilmoituksen 
perusteella merkityksi Degerbyn kunnan henkikirjaan. Kaupunginhallitus 
päätti8) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi annettavassa lausunnossa 
esittää, ettei maaherra ottaisi anomusta tutkittavakseen, koska Degerbyn 
kunnan puhevalta asiassa jo lienee menetetty, sekä, sen varalta, että maa-

!) Khs 21 p. tammik. 175 §, 13 p. toukok. 989 § ja 18 p. marrask. 2,104 § 
sekå khn jsto 9 p. maalisk. 3,225 ja 1 p. heinåk. 3,679 §. — 2 ) Khs 13 p. toukok. 
990 §. — 3) S:n 2 p. jouluk. 2,247 §. — 4 ) S:n 13 p. toukok. 989 §. — 5) S:n 18 
p. helmik. 390 §.—-6) S:n 22 p. huhtik. 813 §; vrt. myos v:n 1936 kert. s. 211. — 
7) Khs 14 p. lokak. 1,854 §. — 8) S:n 21 p. tammik. 153 §. 
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herra ryhtyisi asiallisesti tutkimaan anomusta, sen hylkäämistä, koska 
kyseisen henkikirjoituksen lainvastaisuutta ei ollut näytetty toteen. 

Oy. Matkahuolto ab. Kaupunginhallitus ilmoitti1) Oy. Matkahuolto 
abille suostuvansa sen ehdotuksiin linja-autoaseman vahvistettujen toi-
mistomaksujen muuttamisesta. 

Helsingfors fastighets ab:n johtokuntaa kehoitettiin 2) heti irtisanomaan 
pankkiluottonsa, jotka voitiin siirtää kaupungille. 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 3. Kaupunginhallitus suostui 3) 
Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 3 nimisen yhtiön esitykseen sen 
muuttamisesta asunto-osakeyhtiöksi. 

Raitiotie ja omnibus oy. Raitiotie ja omnibus oy:n johtokuntaan eh-
dotettiin 4) valittaviksi entiset edustajat sekä varsinaisiksi tilintarkasta-
jiksi filosofiantohtori R. Tuhti ja professori G. von Wendt ja varatilintar-
kastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja pankinjohtaja V. Sipi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 5) puolestaan eräin muutoksin Raitiotie 
ja omnibus oy:n ehdotuksen sen eläkekassan uudeksi johtosäännöksi. 

Raitiotie ja omnibus oy:n pyynnöstä kaupunginhallitus päätti 6) tehdä 
valtioneuvostolle eräitä tekeillä olevaa moottoriajoneuvoasetusta koskevia 
huomautuksia. 

Oy. Omnibus ab. Raitiotie ja omnibus oy:n ostettua Oy. Omnibus 
ab:n osakkeet 7), sen johtokuntaan ehdotettiin 8) valittaviksi varsinaisiksi 
jäseniksi kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, rahatoimenjohtaja J. Helo, 
pankinjohtaja E. Hj. Rydman, sähköasentaja V. V. Salovaara ja lääke-
tieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti sekä varajäseniksi kiinteistötoi-
miston päällikkö J. W. Andersin ja toimittaja Y. Räisänen. 

Raitiotie ja omnibus oy:tä päätettiin 9) kehoittaa valitsemaan edustajak-
seen Oy. Omnibus ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen teknillinen johtaja 
E. Moring kehoituksin äänestää yhtiön purkamisen puolesta. 

V:n 1938 alusta lukien varsinaisen toimintansa lopettavan Oy. Omni-
bus ab:n johtokuntaan valittiin 10) purkamistoimenpiteitä varten maini-
tuksi vuodeksi sen entiset jäsenet sekä tilintarkastajiksi kaupunginkam-
reeri P. J. Björk ja reviisori E. Sederholm. 

Mankala fors ab. Mankala fors ab:n kaupunginkassassa oleva talletus 
päätettiin n ) edelleenkin pitää sijoitettuna rahatoimistossa. 

Kaupunginhallitus päätti12) kehoittaa Mankala fors ab. nimistä yhtiötä 
luovuttamaan Tapolan—Mankalan tiehoitokunnalle käyttöoikeuden mai-
nitun kylätien oikaisemista varten tarvittavaan, yhtiölle kuuluvan Ruuha-
lan tilan alueeseen ehdoin, ettei tästä aiheutunut mitään kuluja kaupungille. 

Kaupunginhallitus valitsi13) kaupunginjohtajan, rahatoimenjohtajan ja 
teknillisen johtajan neuvottelemaan Oy. Mankala ab:n kanssa, jonka osake-
enemmistön Etelä-Suomen voima oy. omisti sen ja Mankala fors ab:n 
yhtymistä koskevista asioista. Kun kyseisissä neuvotteluissa oli päätetty 
yhteisesti hankkia puolueeton arviointi kummankin yhtiön koskiosuuksista 
niihin liittyvine maineen sekä alustava suunnitelma likimääräisine kustan-
nusarvioineen vesivoimalaitoksen rakentamisesta Mankalan koskiin, kau-

Khs 3 p. kesäk. 1,126 §; vrt. myös v:n 1935 kert. s. 204. — 2) Khs 18 p. 
maalisk. 599 §. — 3) S:n 18 p. kesäk. 1,252 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 595 §. — 
5) S:n 15 p. heinäk. 1,369 §. — 6) S:n 8 p. huhtik. 724 §. — 7) Vrt. tämän kert. 
s. 92. — 8) Khs 28 p. tammik. 231 §. — 9) S:n 18 p. maalisk. 596 §. — 1 0 ) S:n 
18 p. marrask. 2,094 §. — S:n 9 p. syysk. 1,582 §. — 12) S:n 2 p. jouluk. 2,248 §. — 
13) S:n 2 p. syysk. 1,533 § ja 9 p. syysk. 1,602 §. 
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punginhallitus tämän mukaisesti päätti1), että oli laadittava alustava ehdo-
tus tarpeellisine selvityksineen Mankalan koskien rakentamiseksi sekä ke-
hoitti Mankala fors ab. nimistä yhtiötä suorittamaan puolet siitä aiheutu-
vista kuluista sen käytettävinä olevista varoista. 

Helsingin makasiini oy. Helsingin makasiini oy:n hallintoneuvostoon 
ehdotettiin 2) valittaviksi entiset jäsenet teknillinen johtaja E. Moring ja 
varatuomari A. Söderholm sekä toimittaja Y. Räisänen ja tilintarkastajiksi 
rahatoimenjohtaja J. Helo ja kaupunginreviisori J. Toiviainen. 

Kaupunginhallitus ilmoitti3), ettei sillä ollut mitään huomauttamista 
Helsingin makasiini oy:n laadituttamaa sen eläke- ja apukassan sääntö-
ehdotusta vastaan edellyttäen, että sääntöjen 2 §:stä poistettiin määräys 
yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden velvollisuudesta olla kassan 
jäseninä. 

Ab. Bollplan. Ab. Bollplan nimisen yhtiön johtokuntaan sekä tilin-
tarkastajiksi ehdotettiin 4) valittaviksi entiset henkilöt. 

Kiinteistöjohtajan ilmoitus yhtiön aikomuksesta ottaa 100,000 markan 
suuruinen luotto merkittiin 4) tiedoksi. 

Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy. Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy:n 
johtokuntaan ehdotettiin 5) valittaviksi varsinaisiksi jäseniksi pankin joh-
taja E. Hj. Rydman, kaupungininsinööri O. Martikainen ja insinööri 
H. Zilliacus ja varajäseniksi kaupunginsihteeri E. Mantere ja työnvälitys-
neuvoja T. IJski sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja 
kaupunginreviisori N. Fellman ja varatilintarkastajaksi rahatoimiston 
osastopäällikkö E. Jernström. 

Kaupunginhallitus oikeutti 6) Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy:n 
johtokuntansa esittämin ehdoin myymään omistamansa tiilitehtaan irtai-
miston Oy. Saseka abille sekä antoi asiamiesosastolleen tehtäväksi ryhtyä 
toimenpiteisiin Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy:n purkamiseksi. 

Etelä-Suomen, voima oy. Etelä-Suomen voima oy:n johtokuntaan sekä 
tilintarkastajiksi ehdotettiin 7) valittaviksi entiset henkilöt. 

Voima- ja polttoainetaloudelleen yhdistys. Voima- ja polttoainetalou-
dellisen yhdistyksen hallituksen erovuorossa olevat jäsenet päätettiin 8) 
kehoittaa uudelleen valittaviksi. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokun-
tiin ja hallituksiin. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden 
ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita 
tai osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja, valittiin tai ehdotettiin valit-
taviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto-oy. Osmo-Käpylä: rakennustarkastaja A. Toivonen sekä varalle 
kiinteistötoimiston avustava osastonjohtaja E. Paalanen 9); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. Blomberg, toimit-
taja K.-A. Fagerholm, sähköasentaja V. V. Salovaara ja kiinteistötoimis-
ton osastonjohtaja J. A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri A. Daniel-
son ja toimistosihteeri E. Varonen10); 

Asunto-oy. Stenbäckkatu 18—20: filosofianmaisteri V. Kaukoranta ja 
tarkastaja T. Salervo u); 

l) Khs 25 p. marrask. 2,162 §. — 2) S:n 25 p. maalisk. 633 §. — 3) S:n 25 p. 
helmik. 446 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 1,092 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 2,334 §. — 
6) S:n 2 p. jouluk. 2,244 §. — 7) S:n 25 p. helmik. 463 — 8 ) S:n 25 p. maalisk. 
634 §. — 9) S:n 14 p. tammik. 131 §. —10) S:n 14 p. tammik. 132 § — " ) S:n 28 
p. tammik. 224 §. 
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Asunto-oy. Hauho: talojenisännöitsijä S. Puranen, kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja J. A. Savolainen ja libristi F. Sundqvist sekä varalle kiin-
teistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja johtaja T. Wanonen 

Ab. Åshaka oy.: kaupunginsihteeri E. Mantere, kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja J. A. Savolainen ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törn-
blom 2); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. 
Andersin ja johtaja E. Karikoski ja varalle kiinteistötoimiston osaston-
johtaja J. A. Savolainen sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. 
Björk ja varalle apulaiskaupunginkamreeri N. Fellman 3); 

Asunto-oy. Virkamiesasuntoja: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. 
Andersin, kansliasihteeri A. Blomberg ja kaupunginsihteeri E. Mantere 
sekä varalle kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen ja työnväli-
tysneuvoja T. Uski4); 

Asunto-oy. Sture: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. Andersin, kanslia-
sihteeri A. Blomberg ja kaupunginsihteeri E. Mantere sekä varalle asema-
kaava-arkkitehti B. Brunila ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom 5); 

Asunto-oy. Savila bostads ab.: kansliasihteeri A. Blomberg 6); 
Oy. Lapinlahdenkatu 27: kauppias K. G. Hyvönen, suomenkielisten 

kansakoulujen taloudenhoitaja S. Ojanne, talojenisännöitsijä S. Puranen, 
varatuomari L. Silvenius ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja 
varalle rouva F. Hyvönen ja kaupunginsihteeri E. Mantere sekä tilintarkas-
tajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja rahatoimiston osastopäällikkö 
E. Jernström ja varalle apulaiskaupunginkamreeri N. Fellman 7); 

Ab. Gräsviksgatan 5: kaupunginsihteeri E. Mantere, talojenisännöitsijä 
S. Puranen ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom sekä tilintarkasta-
jiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja kaupunginreviisori J. Toiviainen 8); 

Helsingfors fastighets ab.: kaupunginsihteeri E. Mantere, talojenisän-
nöitsijä S. Puranen ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom sekä tilin-
tarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja varalle rahatoimiston osasto-
päällikkö E. Jernström9); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. Blomberg, kiinteistötoi-
miston osastonjohtaja J. A. Savolainen ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle kaupunginsihteeri E. Mantere ja talojenisännöitsijä S. Pura-
nen10); 

Oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: kiinteistötoimiston päällikkö 
J. W. Andersin, avustava kaupunginarkkitehti W. Määttä ja kiinteistötoi-
miston osastonjohtaja J. A. Savolainen sekä varalle kansliasihteerit J. 
Ståhlberg ja C. Toppelius n); 

Virkamiesasunto-oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, 
kansliasihteeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen 12); 

Asunto-oy. Tyyni: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen, 
kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg ja J. Ståhlberg 13); 

!) Khs 25 p. helmik. 454 §. — 2) S:n 25 p. helmik. 457 §. — 3 ) S:n 25 p. hel-
mik. 458 §. — 4 ) S:n 4 p. maalisk. 489 §. — 5) S:n 4 p. maalisk. 496 §. — 6) S:n 
11 p. maalisk. 557 §. — 7) S:n 4 p. maalisk. 486 § ja 11 p. maalisk. 566 §. — 
8) S:n 18 p. maalisk. 597 §. — 9) S:n 18 p. maalisk. 599 §. — i». S:n 18 p. maa-
lisk. 605 §. — X1) S:n 14 p. lokak. 1,841 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 871 §. —1 3) S:n 
14 p. lokak. 1,842 §. 
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Asunto-osuuskunta Käpy: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen, kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työnvälitysneuvoja T. Uski sekä 
varalle kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja toimitsija A. Valta1); 

Oma-asunto-oy.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen, 
kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle kansliasihteerit A. Danielson ja J. Ståhlberg 2); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. Blomberg, kaupungin-
hallituksen asiamies V. Merivirta ja työnvälitysneuvoja T. Uski sekä va-
ralle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törn-
blom 3); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. Blomberg, kaupungin-
hallituksen asiamies V. Merivirta, avustava kaupunginarkkitehti V. Määttä 
ja työnvälitysneuvoja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. Danielson 
ja J. Ståhlberg4); 

Asunto-oy. Aito bostads ab.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen, kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja työnvälitysneuvoja 
T. Uski sekä varalle kiinteistötoimiston avustava osastonjohtaja E. Paala-
nen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg 5); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. 
Brunila, johtaja K. R. Heinonen ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työnvälitysneuvoja 
T. Uski6); 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 3: toimistonjohtaja Y. Harvia, 
rahatoimenjohtaja J. Helo ja työnvälitysneuvoja T. Uski ja varalle kanslia-
sihteeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen 
sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja talojenisännöitsijä 
S. Puranen ja varalle kansliasihteeri G. Brotherus ja reviisori O. Paldani 7); 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4: toimistonjohtaja Y. Harvia, 
rahatoimenjohtaja J. Helo, kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savo-
lainen, lääketieteenlisensiaatti O. Tudeer ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle asemakaava-arkkitehti B. Brunila, kansliasihteeri J. Ståhl-
berg ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom sekä tilintarkastajiksi kau-
punginkamreeri P. J. Björk ja filosofiantohtori J. Jännes ja varalle 
reviisori O. Paldani ja talojenisännöitsijä S. Puranen 8); sekä 

Asunto-osuuskunta Voitto: talojenisännöitsijä S. Puranen, sähköasen-
taja V. V. Salovaara ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A .Savolainen 
sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg ja J. Ståhlberg 9); 

Kutsuntalautakuntaan kertomusvuoden asevelvollisuuskutsuntaa var-
ten kaupunginhallitus valitsi10) everstiluutnantti I. Lydmanin varsinaiseksi 
ja eversti U. A. Hillmanin varajäseneksi. 

Helsingin kansanteatteri oy:n johtokuntaan kaupunginhallitus valitsi n ) 
toimistonjohtaja Y. Harvian. 

Suomalainen ooppera oy;n hallintoneuvostoon kaupunginhallitus va-
litsi12) musiikkilautakunnan puheenjohtajan E. Suolahden. 

Helsingin sokeaintalo-säätiön hallitukseen kaupunginhallitus valitsi13) 
kolmivuotiskaudeksi 1938—40 kansliasihteeri A. Blombergin ja huoltotoi-

!) Khs 14 p. lokak. 1,843 §. — 2) S:n 14 p. lokak. 1,844 §. — 8) S:n 14 p. 
lokak. 1,845 §. — 4) S:n 14 p. lokak. 1,846 §. — 5) S:n 14 p. lokak. 1,852 §. — 
6>> S:n 21 p. lokak. 1,908 §. — 7) S:n 25 p. marrask. 2,156 §. — 8 ) S:n 25 p. mar-
rask. 2,157 §. — 9 ) S:n 2 p. jouluk. 2,246 §. —1 0) S:n 19 p. elok. 1,474 § . — n ) S:n 
4 p. helmik. 317 §. —1 2) S:n 21 p. lokak. 1,885§. —1 3) S:n 2 p. jouluk. 2,255 §. 
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men toimitusjohtajan B. Sarlinin; säätiön v:n 1938 tilien tarkastajaksi 
valittiin 1) apulaiskaupunginkamreeri N. Fellman. 

Suomen messut osuuskunta. Merkittiin 2) tiedoksi, että Suomen messut 
osuuskunnan hallintoneuvostoon oli seuraavaksi toimikaudeksi valittu 
kiinteistöjohtaja E. von Frenckell varsinaiseksi jäseneksi ja teknillinen joh-
taja E. Moring ja kaupunginarkkitehti G. Taucher varajäseniksi sekä 
kaupunginkamreeri P. J. Björk tilintarkastajaksi ja apulaiskaupungin-
kamreeri N. Fellman varatilintarkastajaksi. 

M Khs 2 p. jouluk. 2,256 §. — 2) S:n 4 p. maalisk. 475 §. 

Kunnall. kert. 1937 16 


