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tuusto keskuskeittolan johtokunnan puheenjohtajan palkkion määräämi-
seksi lisäsi1) hallitusten y.m. toimielinten sekä valiokuntain ja komiteain 
puheenjohtajain, varapuheenjohtajani ja jäsenten palkkiosäännössä ole-
vaan puheenjohtajain 3,000 mk:n vuosipalkkioryhmään uuden 13) koh-
dan Keskuskeittolan johtokunta. 

Ottaen huomioon, että keskuskeittolan toiminta oli katsottava väliaikai-
seksi, ollen sitä kuitenkin pidettävä tarpeen vaatimana, valtuusto päätti 2), 
e t tä sitä oli edelleen jatkettava, kuitenkin siten, että maksullista ruoan 
tarjoilua ruokasaleissa ei laajenneta, ja että tämä toiminta, sen jälkeen kun 
keskuskeittola on muuttanut Helsinginkadun tontille n:o 24 rakennetta-
vaan työtupien ja keskuskeittolan yhteiseen taloon3), pääasiallisesti lope-
tetaan ja ainoastaan poikkeustapauksissa sallitaan kaupunginhallituksen 
luvalla. Uudisrakennuksen luonnospiirustukset hyväksyttiin3) 

Valtuusto päätti4) sallia ylittää keskuskeittolan määrärahaa Kaluston 
hankinta 5,000 mk, Kaluston kunnossapito 5,000 mk, Ruokinta 900,000 
mk ja Hietaranta 14,000 mk. 

16. Muut asiat 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannosten hinnoitus. Viitaten sota-
laitokselle rauhanaikana annettavista luontoissuorituksista huhtikuun 16 
p:nä 1920 annetun lain 7 ja 16 §:ään Uudenmaan läänin maaherra oli kehoit-
tanut kaupunginvaltuustoa ilmoittamaan määrättyjen elintarvikkeiden ja 
rehujen vähittäiskauppahinnat paikkakunnalla. Majoituslautakunnalta 
saamiensa tietojen mukaisesti valtuusto tällöin ilmoitti 5) ruisleivän hinnaksi 
5 mk, tuoreen naudanlihan 9 mk, tuoreen sianlihan 14 mk, suolatun 
silakan 6 mk, voin 32 mk, herneiden 4:50 mk, kauraryynien 4:50 
mk, perunoiden 75 p ja palasokerin 8: 75 mk kilolta, kuorimattoman maidon 
hinnaksi 1: 90 mk litralta sekä kaurojen hinnaksi 1: 50 mk, heinien 65 p, 
kauranolkien 30 p ja rukiinolkien 40 p kilolta. 

Kansalaisoikeudet. 109 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 4 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia 6), jotka koskivat Suomen kansa-
laisoikeuksien myöntämistä. Ensiksi mainituista tapauksista 59 koski ent. 
Venäjän, 11 Ruotsin, 10 Viron, 6 Puolan, 4 Pohjois-Amerikan yhdysvaltain, 
4 Saksan, 3 Tanskan, 2 Italian, 2 Latvian, 1 Itävallan, 1 Kanadan, 1 Krei-
kan, 1 Liettuan, 1 Neuvosto-Venäjän, 1 Norjan, 1 Sveitsin ja 1 Tsekkoslo-
vakian kansalaisia. 

Maito-, leipä- ja kukkakauppain aukioloaika kesällä. Kaupunginvaltuus-
to päätti7), et tä maito-, leipä- ja kukkakaupat oli kesä-, heinä- ja elokuun 
aikana suljettava lauantaisin ja pyhäpäivänaattoina klo 17. 

Oy. Alkoholiliike ab:n myymälän siirtäminen toiseen paikkaan. Vastauk-
sena Oy. Alkoholiliike ab:n hallintoneuvoston asiasta tekemään tieduste-
luun kaupunginvaltuusto päätti 8) ilmoittaa puoltavansa alkoholiliikkeen 
Etel. Hesperiankadun 26:ssa olevan väkijuomamyymälän siirtämistä poh-
joisemmaksi, ei kuitenkaan Stenbäckinkadun pohjoispuolelle, samoin kuin 

!) Kvsto 26 p. tammik. 11 §. — 2 ) S:n 21 p. jouluk. 18 §. — 3) S:n 21 p. jouluk. 18 §; 
vrt. tämän kert. s. 49 ja 74 — 4) Kvsto 21 p. jouluk. 25 §. — 5) S:n 7 p. jouluk. 7 §. — 
6) S:n 12 p. tammik. 5 §, 26 p. tammik. 8 §, 16 p. helmik. 7 §, 9 p. maalisk. 4 §, 30 p. 
maalisk. 4 §, 27 p. huhtik. 11 §, 18 p. toukok. 6 §, 8 p. kesäk. 5 §, 22 p. kesäk. 
5 §, 24 p. elok. 9 §, 14 p. syysk. 4 §, 26 p. lokak. 6 §, 9 p. marrask. 2 §, 23 p. 
marrask. 5 §, 7 p. jouluk. 5 *§ ja 21 p. jouluk. 6 §. — 7) S:n 27 p. huhtik. 32 §; 
vrt. myös kunnall. asetuskok. s. 37. — 8) Kvsto 27 p. huhtik. 12 §. 
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sitä, että uuteen paikkaan siirretyssä myymälässä pidettiin kaupan mieto-
jen alkoholijuomien lisäksi myöskin väkeviä juomia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Maistraatin tai Oy. Alkoholiliike ab:n 
pyydettyä kertomusvuoden varrella kaupunginvaltuuston lausuntoa 13 
väkijuomain anniskeluoikeuksia koskevasta anomuksesta valtuusto päätti 
muutamissa kohdin eräin rajoituksin 8 tapauksessa puoltaa uusien taikka 
uuteen huoneistoon siirrettyjen oikeuksien myöntämistä mutta 5 tapauk-
sessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä koskevat anomukset 
evättäviksi. 

Helsingin panttiosakeyhtiön haarakonttorin esimiehen vaalin hyväksymi-
nen. Ammattimaisen panttilainausliikkeen harjoittamisoikeudesta huhti-
kuun 19 p:nä 1898 annetun asetuksen 2 §:n säännöksen mukaisesti oli maa-
herran maistraattia, poliisimestaria ja kaupunginvaltuustoa kuultuaan hy-
väksyttävä osakeyhtiön perustaman panttilainauslaitoksen johtaja. Kun 
Helsingin panttiosakeyhtiön Kallion haarakonttorin johtajaksi oli valittu 
kassanhoitaja G. Granqvist, kaupunginvaltuusto puolestaan ilmoitti2) 
Uudenmaan läänin maaherralle, ettei sillä ollut mitään muistuttamista vaa-
lin hyväksymistä vastaan. 

Elinkeino-oikeudet. 13 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi 3) puolta-
van ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti4) 
myöntyä 46 talousspriin myyntilupa-anomukseen, jolloin 4 luvista myön-
nettiin olemaan voimassa kesäkuun 1 p:ään 1939, 11 toukokuun 1 p:ään 
1940 ja 31 kesäkuun 1 p:ään 1940. 

Valtuusto päätti 5) ilmoittaa Uudenmaan läänin maaherralle puolta-
vansa Rake oy:n räjähdysaineiden varastointia koskevaa anomusta räjäh-
dysaineiden tarkastajan puoltamassa muodossa ja asettamin ehdoin. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Sosiaaliministeriölle päätettiin antaa 
puoltava lausunto Kontorens platsförmedling6) nimisen yhdistyksen ano-
muksesta saada jatkaa maksuttoman työnvälityksen harjoittamista jäsenil-
leen, Kulutusosuuskuntien keskusliitto 7) nimisen yhdistyksen anomuksesta 
saada maksuttomasti välittää työntekijöitä yhdistyksen jäsenosuuskau-
poille, Ekonoomiyhdistyksen, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ja 
Kauppatieteiden kandidaattiyhdistyksen 8) yhteisestä anomuksesta saada 
yhteisen toimiston välityksellä maksutta välittää työpaikkoja jäsenilleen 
siten, että toimilupa myönnettiin toukokuuhun 1941 saakka, sekä Yleisen 
osuuskauppojen liiton8) anomuksesta saada maksutta välittää toimihenki-
löitä ja työntekijöitä jäsenosuuskauppojensa kauppaliikkeisiin, kahviloi-
hin, ravintoloihin ja mahdollisiin tuotantolaitoksiin, mutta sitä vastoin 
epäävä lausunto Landsbygdens arbetsförmedlingsförening 9) nimisen yhdis-
tyksen työnvälityksen harjoittamislupaa koskevasta anomuksesta. 

Jäsenten valitseminen Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolauta-

!) Kvsto 16 p. helmik. 9 §, 9 p. maalisk. 33 §, 30 p. maalisk. 6 §, 18 p. tou-
kok. 7 §, 14 p. syysk. 6 ja 7 §, 9 p. marrask. 4 § ja 23 p. marrask. 6 §. — 
2) S:n 26 p. lokak. 5 §. — 3 ) S:n 16 p. helmik. 8 §, 27 p. huhtik. 10 §, 8 p. kesäk. 
6 §, 24 p. elok. 10 §, 14 p. syysk. 5 §, 5 p. lokak. 4 § ja 7 p. jouluk. 6 §. -
4) S:n 9 p. maalisk. 29 §, 27 p. huhtik. 43 §, 18 p. toukok. 30 §, 8 p. kesäk. 22 
§, 22 p. kesäk. 49 §, 24 p. elok. 34 §, 14 p. syysk. 20 §, 5 p. lokak. 37 §, 7 p. 
jouluk. 30 § ja 21 p. jouluk. 26 §. — 5) S:n 22 p. kesäk. 6 §. — 6) S:n 27 p. 
huhtik. 8 §. — 7) S:n 24 p. elok. 8 §. — 8) S:n 21 p. jouluk. 5 §. — 9) S:n 27 p. 
huhtik. 7 §. 
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kuntaan. Uudenmaan läänin maaherran määrättyä Helsingin kaupungin 
tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenmäärän seuraavaksi toimikaudeksi 
puheenjohtajaa 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. Liljeqvis-
tin, pankin virkailija H. Lindbergin, konttoripäällikkö G. Pätysen ja asia-
mies M. Tammilehdon. 

Hallitusten ja lautakuntain y.m. täydentäminen. Kaupungin irtaimen 
omaisuuden inventtaajaksi edesmenneen kansakoulunopettaja J . A. Tar-
pilan tilalle valittiin 2) kertomusvuodeksi arkkitehti Y. Laine. 

Terveydenhoitolautakunnan jäsenyydestä tehtäviensä runsaslukuisuu-
den vuoksi vapautetun vt Nymanin tilalle valittiin v. 1939 päättyväksi toimi-
kaudeksi sen varajäsen oikeusneuvosmies K. E. Furuhjelm3) sekä vara-
jäseneksi viimeksi mainitun sijaan samaksi ajaksi insinööri B. Svedlin4). 

Suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan valittiin5) opiston v.a. 
johtajana toimivan vtn Railon sijaan kertomusvuonna päättyväksi toimi-
kaudeksi vt n Lähde. 

Palolautakunnan uudelleenvalitseminen. Kun palolautakuntaan Uuden-
maan läänin maaherran maaliskuun 16 p:nä vahvistaman uuden palojär-
jestyksen 6) 2 §:n mukaan, jonkun verran entisistä määräyksistä poiketen, 
tuli kuulua puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä kaupun-
gin rakennustarkastaja tai hänen estyneenä ollessaan avustava rakennus-
tarkastaja, kaupunginvaltuusto valitsi7) palolautakuntaan puheenjohta-
jaksi filosofiantohtori B. Nyberghin, jäseniksi metallityöntekijä H. Hor-
niemen, asentaja H. Puukon, tullihallituksen kemistin Y. Talvitien ja yli-
junailija A. Österlundin sekä varajäseniksi nuohooja K. Lindströmin ja 
insinööri E. Lucanderin, kaikki v:n 1940 loppuun. 

Hallitusten ja lautakuntain y.m. jäsenten vaali. Hallitusten ja lautakun-
tain y.m. puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi 
valittiin 8) seuraavaksi toimikaudeksi alla mainitut henkilöt: 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1939: jäseniksi toimitus-
johtaja K. Huhtala, toimittaja A. E. Leino ja pänkintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg sekä varajäseniksi pankinjohtaja A. ilinturi, insinööri A. Myrsky 
ja professori G. von Wendt, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi toimi-
tusjohtaja Huhtala ja varapuheenjohtajaksi toimittaja Leino; 

kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajiksi v:ksi 1939: maalarimes-
tari H. A. Bergström, ylikonemestari R. Forsbom, konttoripäällikkö K. E. 
Grönlund, rouva E. Hämäläinen, asiamies T. Hänninen, kirjaltaja A. Kar-
vosenoja, putkityöntekijä E. Keskimäki, arkkitehti Y. Laine, johtaja J . A. 
Salomaa, insinööri B. Svedlin, kirjeenkantaja B. Wäisänen ja lautatarhan-
työntekijä J. H. Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi v:ksi 1939: tulli-
päällysmies A. E. Forsström, työläistarkastaja S. Kurkinen, maalari K. 
Ollila, rakennusmestari G. Welroos ja teknillisen korkeakoulun lehtori 
T. Vähäkallio; . 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi v:ksi 1939: pankinkamreeri V. 

Kvsto 21 p iouluk. 8 §. — 2) S:n 26 p. lokak. 8 §. — 3) S:n 18 p. toukok. 
9 §. — 4) S:n 8 p. "kesäk. 8 §. — 5) S:n 8 p. kesäk. 7 §. — 6) Vrt. v:n 1937 kert. 
s. 33 ja tämän kert. s. 38. — 7) Kvsto 27 p: hnhtik. 13 §. — 8) S:n 21 p. jouluk. 7 §. 
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Hougberg ja konttoristi E. Jokinen sekä heidän varamiehikseen pankin-
kamreeri B. Armfelt ja taloudenhoitaja E. Kaukinen; 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1939: jäseniksi tarkastaja A. Ahola, auton-
kuljettaja K. Altti, tarkastaja O. L. Aro, ylijunailija K. E. Björkman, toi-
mitusjohtaja E. von Bonsdorff, toimittaja O. Fager, sihteeri B. von Fieandt, 
talousneuvos A. Haanoja, isännöitsijä L. Hagert, pankin virkailija B. Hal-
leen, kirjaltaja V. Kalervo, toimittaja P. Kemppi, kirjanpitäjä V. Kivi, 
sähköasentaja E. Kulmala, sähkötyöntekijä T. Mutikainen, kirjelajittelija 
K. V. Lampenius, konttoristi L. Lehto, putkityöntekijä K. A. Lindgren, 
tullipäällysmies S. Lindroos, verotusvalmisteluviraston johtaja A. Linturi, 
johtaja J . G. Louhivaara, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, liikenne-
tarkastaja H. Mustonen, kauppaneuvos A. F. Nyman, räätäli E. Paasio, 
lautatarhantyöntekijä V. A. Puska, toimitusjohtaja G. Pätynen, kansakou-
lunopettaja S. Rekola, asiamies V. Ruohonen, sihteeri U. Rusk, varatuomari 
R. V. Rönnholm, rouva L. Valkama, konemestari A. H. Westerlund, toi-
mitusjohtaja L. Viljanen, esittelijä V. V. Virtanen ja prokuristi M. Vuorjoki; 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1939: jäseniksi protokollasihteeri G. W. Boijer, 
pankinjohtaja A. Hiltunen, puhtaanapitotyöntekijä E. Hintikainen, pro-
fessori K. Kauppi, peltiseppä L. Nordberg, hydrograafi T. Olin, galvanoija 
V. N. Puskala ja filosofianmaisteri A. M. Winberg; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan v:ksi 1939: jäseniksi kont-
toristi A. V. Lehtokoski ja professori J . S. Siren; 

holhouslautakuntaan v:ksi 1939—42: jäseneksi asianajaja N. Lahtinen; 
sairaalain hallitukseen v:ksi 1939: jäseniksi professori S. A. Brofeldt, 

ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger, lääketieteenlisensiaatti T. V. 
Jääskeläinen, professori F. Langenskiöld, rouva A. Lehtokoski, toimisto-
päällikkö G. Modeen, toimittaja A. Pohjanmaa ja lääketieteen- ja kirurgian-
tohtori E. Suolahti, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi professori 
Langenskiöld ja varapuheenjohtajaksi tohtori Suolahti; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1939: jäseniksi asianajaja N. 
Aronen, asianajaja G. Norrmen, oikeusneuvosmies G. F. Nybergh, lakitie-
teenylioppilas A. Sumu ja asianajaja E. Tulenheimo; 

urheilulautakuntaan v:ksi 1939: jäseniksi puuseppä H. Kangas, toimit-
taja E. Manneria, varatuomari B. Planting, alilääkäri U. E. Tötterman ja 
pankinkamreeri T. H. Vilppula; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1939: jäseniksi opet-
taja A. Kallioniemi, konttoristi P. Kivi, alilääkäri A. Nikula, liittosihteeri 
P. Railo, liikeapulainen T. Sinervo ja rovasti J . Waltasaari sekä varajäse-
niksi rouva A. Lehtokoski ja lehtori B. Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1939: jäseniksi osas-
tonjohtaja J . M. Ekebom, kähertäjä M. Fager, toimittaja K. A. Fagerholm, 
varastonhoitaja G. Henriksson, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja yliopet-
taja A. Mickwitz sekä varajäseniksi liittosihteeri G. Andersson ja vahtimes-
tari K. A. Nordin; 

ammattiopetuslaitosten johtokuntaan v:ksi 1939—40: puheenjohtajaksi 
rehtori M. Sergelius sekä jäseniksi osastonjohtaja J . M. Ekebom, rouva E. 
Ivalo, ylikonemestari G. A. Lemström, kirjaltaja I. E. Mattila, ompelija 
M. Paaso ja teollisuusneuvos P. Pero; 

kotitalouslautakuntaan v:ksi 1939: puheenjohtajaksi tarkastaja M. 
Sillanpää sekä jäseniksi rouva H. Brander, talousneuvos H. Gebhard, 
arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja rouva M. Mutikainen; 
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lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1939: jäseniksi rouvat T. Hanemann 
ja T. Oksanen, kansakoulunopettaja L. Salovaara, lastentarhanjohtaja 
S. Siirala, kätilö H. Valta, rovasti J. Waltasaari ja kirkkoherra E. Wirén, 
minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Wirén ja varapuheen-
johtajaksi rovasti Waltasaari; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johto-
kuntaan v:ksi 1939—41: jäseniksi arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja kätilö 
H. Valta; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan v:ksi 1939: jäseniksi konttoristi V. 
Aronen, ylikirjastonhoitaja A. H. Bergholm, toimistopäällikkö G. Modeen, 
konttoristi E. Peräläinen ja valtionsyyttäjä A. Hj. Planting; 

kaupunginmuseon johtokuntaan v:ksi 1939: jäseniksi professori A. 
Hämäläinen, intendentti T. Stjernschantz ja professori V. Voionmaa; 

musiikkilautakuntaan v:ksi 1939: jäseniksi dosentti V. Annala, filosofian-
maisteri E. von Frenckell, vaatturi T. Hiekkaranta, kirjaltaja S. Leino, 
toimitusjohtaja H. Ramsay, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti 
ja toimittaja R. Svento, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin tohtori 
Suolahti; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1939: puheenjohtajaksi toimistonjohtaja 
Y. Harvia sekä jäseniksi asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, 
johtaja J . Hellsten, toimitusjohtaja K. Huhtala, päätoimittaja R. G. Kallia, 
johtaja T. Salmio, toimitusjohtaja E. von Schantz ja lasinhioja O. Turunen; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1939: puheenjohtajaksi johtaja J. E. 
Huttunen sekä jäseniksi pankinjohtaja T. Grotenfelt, oikeusneuvosmies 
K. Furuhjelm, sihteeri E. Härmä, sähkötyöntekijä O. Oksanen, professori 
O. Tarjanne ja teknillisen korkeakoulun lehtori T. R. Vähäkallio; 

puhtaanapitolautakuntaan v:ksi 1939: puheenjohtajaksi toimitsija A. 
Valta sekä jäseniksi johtaja J . Hellsten, seppä K. Kaukonen, pankinjohtaja 
A. Linturi, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivityöntekijä O. Nuuti-
nen ja tullihallituksen kemisti Y. Talvitie; 

satamalautakuntaan v:ksi 1939: puheenjohtajaksi kauppaneuvos I. 
Lindfors sekä jäseniksi insinööri V. Castrén, vahtimestari U. Ilmanen, joh-
taja P. Korpisaari, asianajaja G. Norrmén, toimitusjohtaja H. Ramsay ja 
satamatyöntekijä I. F. Säilä; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1939: puheenjohtajaksi asianajaja E. 
Tulenheimo sekä jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja 
A. E. Leino, osastopäällikkö F. Moisala ja pankintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg; 

teknillisten laitosten hallitukseen v:ksi 1939: jäseniksi toimitsija E. 
Aittola, seppä Y. Salo, johtaja E. von Schantz, insinööri E. Schröder ja pro-
fessori B. Wuolle, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi professori Wuolle 
ja varapuheenjohtajaksi seppä Salo; sekä 

kaupungin leski- ja orpokassan johtokuntaan: jäseniksi oikeusneuvosmies 
K. E. Furuhjelm, rahatoimenjohtaja J . Helo ja pääjohtaja E. Hj. Rydman, 
minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi pääjohtaja Rydman. 

Jäsenten valitseminen yksityisen laitoksen johtokuntaan. Taideteollisuus-
keskuskoulun johtokuntaan kaupunginvaltuusto valitsi1) v:ksi 1939 jäse-
niksi vuorineuvos C. G. Herlitzin ja toimittaja Y. Räisäsen sekä varajäse-
niksi ylijohtaja Y. Sadeniemen ja rouva E. Sinervo-Ryömän. 

!) Kvsto 21 p. jouluk. 7 §. 
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Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Helsingin venäläisen lyseon van-
hempainneuvoston erään edesmenneen jäsenen tilalle valittiin1) uusi elo-
kuun 31 p:nä 1939 päättyväksi toimikaudeksi. 

Jäsenten valitseminen Selim Eskelinin säätiön johtokuntaan. Edesmen-
nyt musiikki tirehtööri S. K. Eskelin oli testamentissaan määrännyt suurim-
man osan omaisuuttaan lankeamaan n.s. Selim Eskelinin säätiölle, jonka 
varoja Oy. Pohjoismaiden yhdyspankin tuli hoitaa ja jonka varain tuotto oli 
käytettävä erinäisiin musiikkiharrastusta edistäviin tarkoituksiin; säätiön 
ylin hoito oli uskottava johtokunnalle, johon Suomen pankin johtokunta, 
Eanttori-urkuriyhdistyksen vuosikokous ja Helsingin kaupunginvaltuusto 
kukin valitsivat yhden jäsenen ja yhden varajäsenen kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, ollen jäsenille maksettava kohtuullinen korvaus säätiön varoista. 
Kaupunginvaltuusto valitsi2) säätiön johtokuntaan ensimmäiseksi kolmi-
vuotiskaudeksi pankinjohtaja E. Ilveksen varsinaiseksi ja sosiaali- ja opetus-
asiain johtajan J. W. Kedon varajäseneksi. 

Olympiakisat. Kansainvälisen olympiakomitean Suomen edustajan 
saatua, Japanin virallisesti luovuttua sille tehdystä tarjouksesta v:n 1940 
olympiakisain pitämisestä, tarjouksen mainittujen kisain järjestämisestä 
Helsinkiin, kaupunginhallitus asian kiireellisyyden vuoksi oli ottanut tar-
jouksen vastaan, minkä toimenpiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi3). 

Valtuusto myönsi4) yleisistä käyttövaroistaan 150,000 mk kaupungin-
hallituksen käytettäväksi olympiakisain valmistelutöihin kertomusvuoden 
syyskaudella. 

Helsingin kaupungin ja sen ympäristön yhdistäminen yhdeksi vakuutus-
piiriksi. Vastauksena Kansaneläkelaitoksen asiasta tekemään tiedusteluun 
päätettiin 5) ilmoittaa, ettei Helsingin kaupungilla ollut mitään sitä vastaan, 
että Helsinki ja sen ympäristö, jotka alunperin, kun maa jaettiin kansan-
eläkelain mukaisen vakuutuksen paikallista toimeenpanoa varten vakuutus-
piireihin, oli muodostettu kolmeksi vakuutuspiiriksi, nyt yhdistettiin yh-
deksi ainoaksi vakuutuspiiriksi, edellyttäen, ettei piiriasiamiehen tehtävien 
hoito tästä kärsinyt. 

Pakinkylän rakennussuunnitelma. Uudenmaan läänin maaherra oli 
maaliskuun 30 p:nä hyväksynyt ja vahvistanut noudatettavaksi Pakin-
kylän taajaväkisen yhdyskunnan rakennussuunnitelman 6) siihen liittyvine 
rakennussuunnitelmamääräyksineen Pakilan taaj aväkistä yhdyskuntaa 
varten, jättäen suunnitelmaa vastaan tehdyt muistutukset huomioonotta-
matta. Päätös oli saatettu kaupungin viranomaisten tietoon ilmoituksin, 
että siitä oli valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikä merkittiin7) 
tiedoksi. 

Tammelundin alueen rakennussuunnitelma. Sen jälkeen kun viranomais-
ten taholta oli tehty vaatimus Helsingin pitäjän Herttoniemen kylässä ole-
van Tammelundin huvila-alueen rakennussuunnitelman aikaansaamisesta, 
osan mainitusta alueesta omistavat varatuomarit O. Kauppi ja A. Himberg 
antoivat arkkitehti G. A. Wahlroosin laatia kyseisen rakennussuunnitelma-
ehdotuksen. Uudenmaan läänin maaherralle annettavassa lausunnossaan 
kaupunginvaltuusto päätti8) puoltaa rakennussuunnitelmaehdotuksen hy-
väksymistä ehdoin, että rakennussuunnitelma-alueen rajoja muutettiin 

Kvsto 5 p. lokak. 6 §. — 2) S:n 14 p. syysk. 10 §. — 3) S:n 24 p. elok. 
11 §; vrt. myös tämän kert. s. 255. — 4) Kvsto 14 p. syysk. 11 — 5) S:n 18 
p. toukok. 8 §. — 6) Vrt. v:n 1936 kert. s. 73. — 7) Kvsto 8 p. kesäk. 3 §. — 
8) S:n 26 p. tammik. 21 §. 
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siten, että se käsittäisi koko Tammelundin alueen, ja että sen viemärisuunni-
telmaa muutettiin siten, että viemärit purkautuisivat syvään veteen. 

Helsingin lentokenttä. Kun Helsingin lentokentän toisen rakennus-
vaiheen aikaisemmin 4,700,000 mk:ksi arvioidut kustannukset sittemmin 
oli laskettu 7,160,000 mk:ksi johtuen paitsi palkka- ja hintatason kohoami-
sesta myös siitä, että lentokentän päällystyssuunnitelmaan oli ollut välttä-
mätöntä tehdä erinäisiä lentoliikenteen kehityksestä johtuvia muutoksia, 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö tiedusteli, oliko kaupunki aikai-
semmasta sopimuksesta 1) huolimatta edelleenkin halukas osallistumaan 
lentokentän toisen rakennusvaiheen rakennuskustannuksiin 50 %:lla eli 
enintään 3,580,000 mk:lla. Kaupunginvaltuusto päätti 2) tällöin vastauk-
sena ilmoittaa suostuvansa osallistumaan puoleen kyseisten töiden todelli-
sista kustannuksista, kuitenkin enintään aikaisempien sitoumustensa lisäksi 
1,230,000 mk:lla sekä merkitä tarkoitusta varten v:n 1939 talousarvioon 
2,830,000 mk:n suuruisen siirtomäärärahan. 

Helsingin—Kouvolan rautatiesuunnitelma. Kaupunginvaltuusto sitou-
tui3), siinä tapauksessa, että eduskunta päätti rakentaa normaaliraiteisen 
rautatien Helsingin ja Kouvolan tai Korian välille, ilmaiseksi luovuttamaan 
kaupungin alueelta radan rakentamista varten mahdollisesti tarvittavan 
maan sekä suorittamaan radan rakennuskustannuksiin myöhemmin mää-
rättävän avustuksen ehdoin, että rautatien rakennustyöt sisällytettiin 
kertomusvuonna vahvistettavaan 5-vuotiseen rautatierakennussuunnitel-
maan. 

Vrt. v:n 1936 kert. s 28. — 2 ) Kvsto 26 p. lokak. 7 §. — 3) S:n 12 p. tam-
mik. 30 §. 


