
IL Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat 
v. 1938 kaupunginjohtaja A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajat 
rahatoimenjohtaja J . Helo, kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, teknillinen 
johtaja E. Moring ja sosiaali- ja opetusasiain johtaja J . W. Keto samoin 
kuin kaupunginvaltuuston mainituksi vuodeksi valitsemat jäsenet johtaja 
J . Louhivaara, johtaja B. Nybergh, liittosihteeri P. Railo, johtaja H. 
Ramsay, toimittaja Y. Räisänen, toimistoapulainen M. Salmela-Järvinen, 
sähköasentaja V. V. Salovaara, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suo-
lahti ja professori G. von Wendt. 

Kaupunginkanslia1). Kaupunginsihteerinä toimi varatuomari E. Man-
tere sekä kansliasihteereinä filosofianmaisterit G. Brotherus ja A. A. Daniel-
son sekä varatuomarit A. Blomberg, J . Ståhlberg ja C. Toppelius. Kirjaa-
jana toimi neiti I. Heikel. Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului 
sitä paitsi viisi vakinaista kanslistia ja kaksi ylimääräistä kanslia-apulaista. 
Painatustöiden valvojana oli ent. kirjapainonjohtaja T. Artman, jolla oli 
kaksi apulaista. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosastonhenkilökunnan muodostivat 
kaupunginlakimies E. Cavonius ja asiamies E. Elfvengren sekä kaksi kont-
toriapulaista. 

Kaupunginhallituksen kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomus-
vuonna 61 ja sen yleis jaostolla 52 kokousta. Pöytäkirjain yhteenlaskettu 
pykäläluku oli 6,284; siitä hallituksen yleisten kokousten 2,564 ja sen yleis-
jaoston 3,720, joista viimeksi mainituista verotusasioita koski 2,533. Lä-
hetettyjen kirjeiden luku oli 1,782, siitä 839 verotusasiakirjeitä. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista maini-
taan tässä seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto 

Kaupunginhallituksen kokoukset y.m. Kaupunginhallitus päätti2) pitää 
varsinaiset kokouksensa torstaisin klo 15.30 sekä ylimääräisiä kokouksia 
tarpeen vaatiessa; kokoukset määrättiin 3) sittemmin kesäkuun 1 p:n ja elo-
kuun 31 p:n välisenä aikana alkamaan jo klo 15. Yleisjaoston tuli kokoon-
tua aluksi tiistaisin klo l i 2 ) , syyskuun alusta torstaisin klo l i 4 ) . 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjain tarkistajiksi määrättiin5) teknilli-
nen johtaja E. Moring varamiehenään kiinteistöjohtaja E. von Frenckell 
sekä vt Suolahti varamiehenään vt Räisänen. Yleisjaoston pöytäkirjoja 

Ks. tämän kert. s. 115 ja 116. — 2) Khs 13 p. tammik. 55 § — 3 ) S:n 27 p. 
toukok. 1,065 a §. — 4) S:n 8 p. syysk. 1,662 §. — 5 ) S:n 13 p. tammik. 61 §. 


