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mk:aan, kaikki tämä edellyttäen, etteivät asianomaiset henkilöt vapaapäi-
vinään syö keskuskeittolassa. 

Keskuskeittolan toimitusjohtajan kuukausipalkka korotettiin 5,900 
mk:ksi tammikuun 1 p:stä 1938 lukien sekä 6,525 mk:ksi tammikuun 1 
p:stä 1939 lukien 2). 

Alistettuaan tutkittavakseen keskuskeittolan johtokunnan päätöksen 
x/2 kuukauden ylityökorvauksen suorittamisesta keskuskeittolan kirjan-
pitäjälle Y. Laesmaalle hänen kesälomakuukautenaan kertyneiden kirjan-
pitotehtävien suorittamisesta, kaupunginhallitus päätti 3) sallia alistetun 
päätöksen täytäntöönpanon mutta huomauttaa johtokunnalle, ettei tällai-
nen järjestely ole suotava. 

Keskuskeittolan huoneistot. Kiinteistölautakuntaa päätettiin 4) kehoit-
taa kiirehtimään kaupunginhallituksen sille aikaisemmin tehtäväksi anta-
maa tontin keskuskeitt olalle luovuttamisen tutkimista 5). 

Keskuskeittolan autotallin ja perunankuorimon vuokrankorotuksen mak-
samiseksi myönnettiin 6) 3,200 mkv:n 1937 määrärahasta Arvaamattomat 
vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Keskuskeittolan oikeuttaminen välittämään Kellokosken piirimielisai-
raalan lihanhankinta. Keskuskeittola oikeutettiin 7) välittämään lihaa 
Kellokosken piirimielisairaalalle. 

Myyntiaitta 

Myyntiaitan johtokunnan vaali. Kaupunginhallitus valitsi 8) työlai-
tosten myyntiaitan johtokuntaan kertomusvuodeksi puheenjohtajaksi huol-
toviraston toimitusjohtajan B. Sarlinin, varapuheenjohtajaksi lastensuojelu-
viraston toimitusjohtajan R. Liukkosen ja jäseniksi naisten työtuvan toi-
mitusjohtajan P. E. Kiljusen, johtaja J . G. Louhivaaran ja sähköasentaja 
V. V. Salovaaran. 

16. Muut asiat 

Markan ja pennin lyhennysmerkit. Valtioneuvoston hyväksymän Suo-
men standardisoimislautakunnan ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus 
päätti9) yhtenäistää Suomen rahayksikköjen, markan ja pennin, lyhennys-
merkit siten, että virastojen kirjelmissä ja kirjanpidossa y.m. käytetään 
lyhennysmerkkeinä mk ja p, sekä että näiden lyhennyksien taivutusta on 
mikäli mahdollista vältettävä, mutta ellei se käy päinsä, voidaan lyhen-
nyksiä käyttää taivutettuinakin samaan tapaan kuin aikaisemmin tai kir-
joittaa sana kokonaisuudessaan. 

Erilaisille yhdistyksille y.m. myönnetyt avustukset. V:n 1937 talousarvioon 
sisältyvistä kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 10) 
sovinnollisuuden viikon toimikunnan työvaliokunnalle 800 mk Senaatin-
torilla tapahtuneen uudenvuoden vastaanoton radioinnista aiheutuneiden 
menojen peittämiseksi. 

Kertomusvuoden yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
ravinto- ja nautintoainemessujen järjestämiseen 50,000 mk11); Suomi-

!) Khs 20 p. tammik. 151 §. — 2) S:n 29 p. jouluk. 2,527 §. — 3) S:n 27 p. 
lokak. 2,014 §. — 4) S:n 24 p. helmik. 399 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 74 ja 105. — 
6) Khn jsto 18 p. tammik. 3,084 §. — 7) Khs 24 p. marrask. 2,251 §. — 8) S:n 13 p. 
tammik. 77 — 9) 29 p. jouluk. 2,529 § .— 1 0 ) S:n 27 p. tammik. 187 § . — n ) S:n 
16 p. syysk. 1,746 §. 
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seuralle ja Finlandssvenska utlandsdelegationen nimiselle yhdistykselle 
vastaanottotilaisuuksien järjestämiseksi ulkosuomalaisretkikunnille vas-
taavasti 6,000 mk ja 2,500 mk 2); Suomen hotelliyhdistykselle matkusta-
jille tarkoitetun hotellihuonekeskuksen perustamiseen ja ylläpitämiseen 
kertomusvuonna ehdoin, että keskus saa erillisen sisäänkäytävän, oman 
puhelinlinjan, oman virallisen nimen, jolla ei ole yhteyttä Suomen matka-
toimisto oy:n nimen kanssa, ja viimeksi mainitusta yhtiöstä erillisen johdon, 
sekä että keskuksen on palveltava yleisöä myöskin iltaisin iltajunien 
saavuttua, 20,000 mk 3); Helsingin vuokra-autoilijat nimiselle yhdistyk-
selle sen olympiakisoja silmälläpitäen jäsenilleen järjestämien englannin-
kielen kurssien rahoittamiseksi 5,000 mk4); Helsingin kunnantyöntekijäin 
keskustoimikunnalle helluntaipyhinä Helsinkiin saapuvien kunnallisten 
työntekijäin ja toimenhaltijain retkeilypäivien järjestämiseksi 4,000 mk 5); 
Työväen matkailuliiton ja koulumatkailutoimiston järjestettäviä matkailu-
opaskursseja varten edellyttäen, että kurssiohjelmassa pannaan pääpaino 
matkailuaiheisille esityksille, 3,000 mk 6); Svensk-Finlands turistförening 
nimiselle yhdistykselle matkailupropagandajulkaisun painattamista varten 
2,500 mk 7); sekä Rautateiden eläinsuojelusyhdistykselle kodittomien 
kissojen tappamisesta aiheutuvien menojen peittämiseen ehdoin, että kissat 
joko tapettuina tai elävinä luovutetaan kaupungin käytettäviksi Korkea-
saaren eläintarhan valvojan määräysten mukaisesti ja että yhdistys kuu-
kausittain antaa mainitulle valvojalle ilmoituksen kiinniotettujen kissojen 
lukumäärästä sekä vuoden lopussa terveydenhoitolautakunnalle selostuk-
sen avustuksen käyttämisestä, 3,000 mk 8). 

Päättäen merkitä v:n 1939 talousarvioehdotukseensa avustuksen asunto-
näyttelyn järjestämiseksi kaupunginhallitus kehoitti 9) kiinteistölauta-
kuntaa osallistumaan näyttelyyn omia käyttö varojaan käyttäen. 

Matkailukongressin järjestäminen. Suomen matkat niminen yhdistys 
oli tehnyt esityksen matkailukongressin järjestämisestä sekä sen ohjel-
maan otettavista kysymyksistä, joiden suhteen kaupunginhallitus päätti10) 
yhtyä satamahallintotoimiston toimitusjohtajan asiasta antamaan lausun-
toon. 

C. F. Ekholmin stipendirahaston korkovarain käyttö. C. F. Ekholmin 
stipendirahaston korkovaroista päätettiin n ) toukokuun kuluessa julistaa 
haettavaksi kaksi 3,500 mk:n suuruista matka-apurahaa. 

Gustav Pauligin rahaston korkovarain käyttö. Gustav Pauligin rahaston 
korkovaroista päätettiin 12) kertomusvuonna julistaa haettavaksi 8,500 
mk:n suuruinen matka-apuraha. 

Merimieshuoneen rahastot. Kaupunginlakimiehelle päätettiin13) antaa 
tehtäväksi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen merenkulkuhallituksen 
syyskuun 3 p:nä 1938 tekemästä päätöksestä Henriette Sundmanin ja 
Nikolai Jacobsenin rahastojen siirtämisestä merimieshuoneen lakkautta-
misen yhteydessä valtion yleiseen merimiesten avustusrahastoon. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto kaupunginhallitus 
myönsi 40,000 mk14) pronssiveistoksen ostamiseksi taiteilija E. Touko-

!) Khs 5 p. toukok. 904 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 723 §. — 3) S:n 13 p. huhtik. 
782 § ja 28 p. huhtik. 884 §. — 4) S:n 8 p. jouluk. 2,363 §. — 5) S:n 28 p. huhtik. 
862 §. — 6) S:n 21 p. huhtik. 846 §. — 7) S:n 31 p. maalisk. 677 §. — 8) S:n 5 p. 
toukok. 937 §. — 9) S:n 20 p. lokak. 1,968 §. — 1 0 ) S:n 11 p. elok. 1,463 §. — n ) S:n 
19 p. toukok. 1,023 §. —1 2) S:n 18 p. elok. 1,555 §. — 1 3 ) S:n 1 p. jouluk. 2,332 §. — 
14) S:n 10 p. helmik. 311 § ja 17 p. helmik. 350 §. 



II. Kaupunginhallitus' 255 

lehdolta, 10,000 mk1) suomenkielisen työväenopiston edesmenneen johta-
jan Z. Castrenin muotokuvan ostamiseksi taiteilija K. Virtaselta, 4,000 
mk2) kahden Töölönlahtea esittävän maalauksen ostamiseksi taiteilija 
V. Soldan-Brofeldtilta sekä yhteensä 13,000 mk3) eräiden taiteilijain 
M. Annalan, V. Hervon, R. Rosenbergin ja J. Salmisen maalausten ostami-
seksi Suomen taiteilijain XLVI vuosinäyttelystä. 

Vaio kuv alahjoituksen vastaanotto. Merkittiin4) tiedoksi ilmailu voi-
mien päällikön toimittaneen kaupunginhallitukselle kaksi lentokoneesta 
valokuvattua ilmaperspektiivikuvaa Helsingin kaupungista. 

Helsinkiä esittävien kuvalaattain osto. Määrärahasta Taideteosten osto 
kaupunginhallitus myönsi 5) 1,000 mk eräiden teoksessa Suomi-Finland, 
The outpost of the North olevien Helsinkiä esittävien kuvalaattain ostami-
seksi Suomen ylioppilaskuntain liitolta sen esittämin ehdoin, sekä oikeutti 
kaupungin painatustöiden valvojan T. Artmanin valikoimaan ostettavat 
laatat. 

Matkailukäsikirjan julkaiseminen. Suomen kirja oy:lle myönnettiin 6) 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 6,000 mk:n avustus Guide 
to Finland nimisen täydellisen matkailukäsikirjan julkaisemiseksi suomen-, 
ruotsin-, englannin- ja saksankielellä. 

Helsinki-aiheisen elokuvan lainaaminen Pellervo-seuralle. Pellervo-seuran 
käytettäväksi päätettiin 7) luovuttaa Aho & Soldan nimisen elokuvastu-
dion valmistaman, Helsingin torikauppaa esittävän, kiinteistötoimiston 
talo-osastolla säilytetyn lyhytelokuvan kopio. 

Prahan kaupungin ylipormestarin esitelmämatka Helsinkiin. Kaupun-
ginhallitus päätti8) lähettää Prahan kaupungin ylipormestarille Zenklille 
kutsun saapua Helsinkiin esitelmöimään hänen Baltian maihin suunnit-
teleman matkansa yhteydessä. 

Olympiakisat. Kaupunginhallitus päätti9), että jos Japani luopuu v:n 
1940 olympiakisain järjestämisestä, niin Helsingin kaupunki on valmis ne 
järjestämään, kuitenkin vain olosuhteiden vaatimassa supistetussa muo-
dossa. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa olympiakisain pitämisen 
mahdollisuuksia tutkimaan asettamalleen komitealle 10), että sen työ oli 
saatettava loppuun kiinnittäen huomiota varsinkin siihen, mitä supistuk-
sia ohjelmaan olisi tehtävä, jos kisat pidettäisiin Helsingissä v. 1940. 

Valtioneuvoston ilmoitettua suhtautuvansa myönteisesti kansainvälisen 
olympiakomitean puheenjohtajan kreivi Baillet-Latourin uudistettuun tar-
joukseen olympiakisain pitämisestä Helsingissä v. 1940 Japanin lopullisesti 
luovuttua kisain järjestämisestä sekä valinneensa puolestaan kaupungin-
hallituksen kysymystä valmistelemaan asettamaan komiteaan sisäasiain-
ministeri U. K. Kekkosen, pankinjohtaja J . W. Rangellin, insinööri A. 
Tanilan, kamreeri T. H. Vilppulan ja kenraaliluutnantti H. V. Östermanin, 
kaupunginhallitus päätti u ) ilmoittaa kreivi Baillet-Latourille Helsingin 
kaupungin olevan valmis toimeenpanemaan Helsingissä olympiakisat v. 
1940. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa edellä mainittua komi-
teaa jatkamaan työtään siksi kuin asianmukaiset vakinaiset komiteat on 
asetettu. 

!) Khs 21 p. huhtik. 843 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 2,250 §. — 3) S:n 21 p. 
huhtik. 844 § ja 28 p. huhtik. 861 §. — 4) S:n 9 p. kesäk. 1,167 §. — 5) S:n 2 p. 
kesäk. 1,130 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 355 §. — 7) S:n 24 p. marrask. 2,247 § .— 
8) S:n 10 p. maalisk. 519 §. — 9) S:n 17 p. helmik. 379 §; ks. myös tämän kert. 
s. 110. — 1 0 ) Ks. v:n 1937 kert. s. 1 2 3 . - 1 1 ) Khs 19 p. heinäk. 1,412 §. 
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Valtion ja kaupungin yhteisesti asettaman olympiakomitean majoitus-
jaoston kirjelmä olympiakisain aikaisen majoituksen järjestämisestä merkit-
tiin tiedoksi. 

Kuopion kaupunginhallituksen esittämä toivomus talviolympiakisain 
järjestämisestä Kuopioon merkittiin 2) tiedoksi. 

Yleisten töiden lautakuntaa, kiinteistölautakuntaa, teknillisten laitosten 
hallitusta ja satamalautakuntaa kehoitettiin 3) kiireisesti laatimaan suunni-
telmat m.m. siitä, mitä olympiakisain johdosta välttämättömiä liikenne-
väylien parannuksia sekä urheilukenttäin ja pysäköimispaikkain rakenta-
mistöitä varten oli merkittävä määrärahoja v:n 1940 talousarvioon, alis-
taen samalla asianomaisten lautakuntain harkittavaksi, oliko Nordenskiöl-
dinkatua levennettävä ja voitiinko molempien Esplanaadikatujen levennys 
korvata yksipuolisen liikenteen järjestämisellä. Yleisten töiden lautakunnan 
tämän j ohdosta lähetettyä kaupunginhallitukselle kaupungininsinöörin 
laatiman selostuksen asiasta omine huomautuksineen kaupunginhallitus 
päätti 4) kehoittaa kiinteistölautakuntaa kiireisesti valmistuttamaan suun-
nitelmat ja yleisten töiden lautakuntaa laskemaan kustannusarviot tarkis-
tetussa esityslistassa mainittuja töitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti5) tiedustelun johdosta ilmoittaa valtiovarain-
ministeriölle, että kaupunginhallitus puolestaan oli sitä mieltä, ettei kaupun-
gin tulisi tehdä mitään vaatimuksia tai rajoituksia ylijäämän käyttämiseen 
nähden, edellyttäen, että ylijäämä lasketaan siten, että kokonaistuloista 
vähennetään: 

1) olympiakomitean yleiskustannukset, joihin luetaan kuuluviksi myös-
kin niiden laitteiden kustannukset, jotka komitean toimesta rakennetaan; 

2) muiden kuin komitean (siis valtion tai kaupungin) rakennuttamien, 
näille korvattavien rakennusten ja laitteiden aiheuttamat pääomatappiot, 
joihin lasketaan kuuluviksi: 

a) kustannukset sellaisista rakennuksista ja laitteista, jotka ovat tarkoi-
tetut yksinomaan olympiakisoja varten ja tulevat poistettaviksi kisojen 
jälkeen, samoin kuin kustannukset sellaisten harjoituskenttien sekä pysäköi-
mispaikkojen ja muiden tilapäisten liikennejärjestelyjen kuntoonpanosta, 
joita kisojen jälkeen ei sellaisina käytetä, sekä 

b) se osa pysyväisten rakennusten ja laitteiden kustannuksista, jolla 
nämä kustannukset ovat ylittäneet rakennuksen tai laitteen puolueetto-
masti arvostellun taloudellisen kannattavaisuuden tai niiden muun merki-
tyksen rakentajalle. 

Kustannuksista oli kummassakin tapauksessa vähennettävä raken-
nuttajan kantamat nettovuokrat tai muut maksut kisojen aikana. 

Sen ohessa kaupunginhallitus päätti, että, jos valtiovarainministeri 
haluaa tietää myös kaupunginvaltuuston suhtautumisen puheena olevaan 
kysymykseen, asiassa tehdään yllä olevan mukainen esitys valtuustolle. 

Torikauppa ja markkinat. Yksityisyrittäjäin liitolle päätettiin6) lähet-
tää yksityiskohtainen, kiinteistölautakunnan ehdotuksen mukainen vastaus 
sen tekemään Helsingin torikauppaa ja siellä pidettäviä markkinoita koske-
vaan tiedusteluun. 

Väestönsuojelu. Vesijohtolaitoksen toimitusjohtaja A. Skog vapautet-

x) Khs 11 p. elok. 1,456 §. — 2) S:n 11 p. elok. 1,457 §. — 3) S:n 25 p. elok. 
1,573 §. — 4) S:nl4 p. lokak. 1,918 §. — 5) S:n 7 p. marrask. 2,128 §. — 6) S:n 13 
p. lokak. 1,894 §. 
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tiin x) väestönsuojelutoimikunnan jäsenyydestä ja määrättiin teknillisten lai-
tosten edustajaksi toimikuntaan sähkölaitoksen jakeluosaston päällikkö 
R. Lindbohm. 

Väestönsuojelutarkoituksiin myönnetyistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus oikeutti 2) väestönsuojelutoimikunnan käyttämään yhteensä 50,000 
mk toimikunnan puheenjohtajan, sihteerin, jäsenten ja asiantuntijain palk-
kioiden ja kanslistin kuukausipalkan suorittamiseen sekä kirjallisuuden 
hankkimiseen ja kansliamenojen peittämiseen. 

Kaupunginhallitus päätti 3) pidättää itselleen oikeuden v:n 1940 talous-
arvioehdotukseen väestönsuojelutarkoituksiin merkittävää määrärahaa 
määritellessään tarkemmin harkita myöskin väestönsuojelutoimikunnan 
ehdottamien palkkain suuruutta. 

Väestönsuoj elutoimikunta oikeutettiin 4) väestönsuoj elutarkoituksiin 
myönnetyistä kaupunginhallituksen käyttövaroista käyttämään 4,600 mk 
lohkoryhmien ja lohkojen suojelujohtajien matka-, kanslia-, posti- ja puhe-
linkuluihin. 

Väestönsuojelutarkoituksiin myönnetyistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi 5) 2,000 mk:n suuruisen matka-apurahan poliisikomen-
taja J . V. Arajuurelle osallistumista varten Tukholmassa syyskuun 6—9 
p:nä pidettäviin väestönsuojeluharjoituksiin. 

Vtn Kallian y.m. tekemän aloitteen johdosta kaupunginhallitus päätti 6) 
kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suunnittelemaan väestönsuojain jär-
jestämistä sopiviin paikkoihin kaupunkiin. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että maanalaisten mukavuuslaitosten 
rakentamiskysymyksen yhteydessä oli harkittava niiden sopivuutta yleisinä 
väestönsuojina käytettäviksi. 

Väestönsuojelutarkoituksiin myönnetyistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi 8) 400,000 mk sähkölaitoksen käytettäväksi väestön-
suo jeluhälytys verkoston asentamiseksi kaupunkiin. 

Kaupungin eri virastot ja laitokset oikeutettiin 9) hankkimaan eräitä 
väestönsuojelutarvikkeita sekä asetettiin niiden käytettäväksi tarkoitusta 
varten talousarvioon merkityt määrärahat, ollen hankinnat supistettava 
siten, että myönnetyt määrärahat riittävät. Kiinteistölautakunta oikeu-
tettiin tämän lisäksi hankkimaan väestönsuojelutarvikkeita niille kaupun-
gin taloissa oleville laitoksille, joilla ei talousarviossa ole määrärahaa tar-
koitukseen. Poliisilaitoksen tarvikehankinnasta päätettiin neuvotella val-
tion kanssa. 

Kaasu- ja sähkölaitosta päätettiin10) kehoittaa suunnittelemaan kau-
pungin ulkovalaistuksen himmentämistä mahdollisen ilmapommituksen 
varalta. 

Messuhallin vuokraamiseksi yleisen väestönsuojelu viikon kahdeksi päi-
väksi, nimittäin lokakuun 5—6p:ksi, kaupunginhallitus myönsi11) väestön-
suojelutoimikunnalle 4,000 mk väestönsuojelutarkoituksiin myönnetyistä 
käyttövaroistaan. 

Väestönsuojelutoimikunnan kertomus toiminnastaan v. 1937 merkit-
tiin 12) tiedoksi. 

!) Khs 13 p. tammik. 86 §. — 2) S:n 3 p. helmik. 269 §. — 3 ) S:n 6 p. lokak. 
1,861 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 1,093 §. — 5) S:n 1 p. syysk. 1,606 §. — 6) S:n 10 
p. marrask 2,153 §. — 7) S:n 10 p. marrask. 2,151 §. — 8) S:n 6 p. lokak. 1,858 §. — 
9) S:n 6 p. lokak. 1,859 §. — 10) S:n 6 p. lokak. 1,860 §. — n ) S:n 29 p. syysk. 
1,827 §. — 12) S:n 3 p. maalisk. 490 § ja 10 p. maalisk. 547 §. 
Kunnall. kert. 1938 17 
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Ylioppilaiden järjestämä romunkeräys. Kaupunginhallitus oikeutti1) 
Akateemisen ilmasuojeluyhdistyksen maksutta saamaan yhteensä n. 9 
tonnia rakennustoimiston, vesijohtolaitoksen, kaasulaitoksen, sähkölai-
toksen sekä kiinteistötoimiston hallussa olevaa rautaromua ehdoin, ettei sen 
poiskuljetuksesta aiheutunut mitään kustannuksia kaupungille. Kaupun-
gin pakkahuoneisiin ja tavara vajoihin kertynyt arvoton metalliromu ja 
Kivelän sairaalan käytöstä poistetut rautasängyt päätettiin 2) niinikään 
luovuttaa yhdistykselle edellä mainituin ehdoin. 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupungin edustajaksi Raitiotie ja omnibus 
oy:n yhtiökokoukseen valittiin 3) teknillinen johtaja E. Moring kehoituksin 
puoltaa yhtiön johtokunnan ehdotusta yhtiökokouksen käytettävissä ole-
vain varain käyttämisestä sekä johtokunnan entisten jäsenten samoin kuin 
tilintarkastajain valitsemista siihen uudelleen. 

Kaupunginreviisorin laadittua kirjelmän Raitiotie ja omnibus oy:n 
aloitteesta suoritettavasta yhtiön sisäisen toiminnan tarkastuksesta, mai-
nittu kirjelmä päätettiin 4) lähettää yhtiölle lausunnon antamista varten. 

Helsingin makasiini oy. Kaupunginjohtaja, hänen estyneenä ollessaan 
kiinteistöjohtaja, valtuutettiin 5) edustamaan kaupunkia Helsingin maka-
siini oy:n yhtiökokouksessa kehoituksin ehdottaa yhtiön hallintoneuvostoon 
valittaviksi uudelleen merenkulkuneuvos A. V. Lindberg, johtaja T. Salmio 
ja merikapteeni A. Vihuri sekä tilintarkastajiksi rahatoimenjohtaja J. Helo 
ja kaupunginkamreeri N. Fellman. 

Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy. Kaupunginhallitus päätti 6) määrätä 
edustajakseen Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy:n yhtiökokoukseen kau-
punginlakimies E. Cavoniuksen kehoituksin ehdottaa valittaviksi yhtiön 
johtokuntaan kaupungininsinööri O. Martikaisen, pääjohtaja E. Hj. Ryd 
manin ja insinööri H. Zilliacuksen ja varajäseniksi kaupunginsihteeri E. 
Mantereen ja työnvälitysneuvoja T. Uskin sekä varsinaisiksi tilintarkasta-
jiksi kaupunginkamreeri P. J. Björkin ja kaupunginreviisori N. Fellmanin 
ja varatilintarkastajiksi rahatoimiston osastopäällikön E. Jernströmin. 

Ab. M. G. Stenius. Kaupungin edustajiksi Ab. M. G. Stenius nimisen 
yhtiön johtokuntaan määrättiin 7) vt kiinteistöjohtaja T. Grotenfelt, tek-
nillinen johtaja E. Moring, kaupunginlakimies E. Cavonius, kiinteistötoi-
miston osastonjohtaja J . A. Savolainen ja toimittaja Y. Räisänen oikeuttaen 
heidät jo ennen muodollista johtokunnan jäsenten vaalia kaupungin puo-
lesta huolehtimaan yhtiön asioista. 

Pallokenttä oy. Kaupungin edustajiksi Pallokenttä oy:n yhtiökokouk-
seen valittuja kiinteistöjohtaja E. von Frenckelliä ja kaupunginhallituksen 
asiamiesosaston asiamiestä E. Elfvengreniä päätettiin 8) kehoittaa maini-
tussa kokouksessa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön purkamiseksi sekä 
valtuuttaa yhtiön johtokunta parikurssiin lunastamaan kertomusvuoden 
aikana yhtiön ostettaviksi tarjottavat osakkeet. Samalla valtuutettiin yhti-
tiön johtokunta ilmoittamaan Helsingfors lawntennisklubb nimiselle ker-
holle, että sen ja yhtiön välinen vuokrasuhde tulee muuttumattomana jat-
kumaan yhtiön purkamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta huolimatta. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokun-
tiin, hallituksiin y.m. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden 

!) Khs 17 p. maalisk. 598 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 700 § ja 14 p. heinäk. 
1,409 §. — 8) S:n 10 p. maalisk. 535 §. — 4) S:n 22 p. jouluk. 2,450 §. — 5) S:n 
23 p. maalisk. 668 §. — 6) S:n 8 p. jouluk. 2,376 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 2,383 §. — 
8) S:n 15 p. jouluk. 2,435 §. 
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ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin y.m., joissa kaupungilla oli 
osakkeita tai osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja, valittiin tai ehdo-
tettiin valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto oy. Stenbäckkatu 18—20: filosofianmaisteri V. Kaukoranta ja 
tarkastaja T. Salervo1). 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. Blomberg, toimittaja 
K.-A. Fagerholm, sähköasentaja V. V. Salovaara ja kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja J. A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri A. Danielson 
ja toimistosihteeri E. Waronen 2); 

Asunto oy. Osmo-Käpylä: rakennustarkastaja A. Toivonen sekä varalle 
kiinteistötoimiston avustava osastonjohtaja E. Paalanen3); 

Asunto oy. Sture: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. Andersin ja kans-
liasihteerit A. Blomberg ja J. Ståhlberg sekä varalle asemakaava-arkkitehti 
B. Brunila ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom 4); 

Asunto oy. Virkamiesasuntoja: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. 
Andersin, kansliasihteeri A. Blomberg ja kaupunginsihteeri E. Mantere 
sekä varalle kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen ja t yön väli-
ty sneuvo ja T. Uski 5); 

Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, 
kansliasihteeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen 6); 

Asunto oy. Hauho: talojenisännoitsijä S. Puranen, kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja J. A. Savolainen ja libristi F. Sundqvist sekä varalle kiin-
teistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja johtaja T. Wanonen 7); 

Asunto oy. Savila bostads ab.: kansliasihteeri A. Blomberg 8); 
Oy. Lapinlahdenkatu 27: kauppias K. V. Hyvönen, suomenkielisten kan-

sakoulujen taloudenhoitaja S. Ojanne, talojenisännoitsijä S. Puranen, vara-
tuomari L. Silvenius ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja varalle 
rouva F. Hyvönen ja kaupunginsihteeri E. Mantere sekä tilintarkastajiksi 
kaupunginkamreeri P. J. Björk ja rahatoimiston osastopäällikkö E. Jern-
ström ja varalle apulaiskaupunginkamreeri N. Fellman 9); 

Ab. Gräsviksgatan 5: kaupunginsihteeri E. Mantere, talojenisännoitsijä 
S. Puranen ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom sekä tilintarkasta-
jiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja kaupunginreviisori N. Fellman 10); 

Helsingfors fastighets ab.: kaupunginsihteeri E. Mantere, talojenisän-
noitsijä S. Puranen ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom sekä tilin-
tarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja varalle rahatoimiston osas-
topäällikkö E. Jernström n) ; 

Ab. Åshaka oy.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J . A. Savolainen, 
kansliasihteeri J. Ståhlberg ja kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom12); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. Blomberg, kiinteistö-
toimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle talojenisännoitsijä S. Puranen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg13); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: kiinteistötoimiston päällikkö J. W. An-
dersin ja johtaja E. Karikoski ja varalle kiinteistötoimiston osastonjohtaja 

x) Khs 13 p. tammik. 79 § ja 29 p. jouluk. 2,549 §. — 2 ) S:n 3 p. helmik. 251 § ja 
24 p. marrask. 2,257 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 368 §. — 4) S:n 17 p. helmik. 373 §. — 
5) S:n 24 p. helmik. 422 §. — 6) S:n 24 p. helmik. 426 §. — 7) S:n 3 p. maalisk. 
482 §. — 8) S:n 10 p. maalisk. 534 §. — 9) S:n 17 p. maalisk. 574 §. — 1 0 ) S:n 23 p. 
maalisk. 653 §. — n ) S:n 23 p. maalisk. 654 §.— 1 2) S:n 23 p. maalisk. 659 §. — 
13) S:n 23 p. maalisk. 660 §. 
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J. A. Savolainen sekä tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J. Björk 
ja varalle apulaiskaupunginkämreeri E. Jernström 

Asunto-osuus Vanaja: kansliasihteeri A. Blomberg, toimistonjohtaja 
J , E. Janatuinen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle kansliasih-
teeri A. Danielson ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolai-
nen 2); 

Omo.-asunto oy.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen, 
kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle kansliasihteerit A. Danielson ja J. Ståhlberg3); 

Asunto-osuuskunta Käpy: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen, kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja toimitsija A. 
Valta 4); 

Asunto oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: kiinteistötoimiston pääl-
likkö J. W. Andersin, avustava kaupunginarkkitehti W. Määttä ja kiin-
teistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen sekä varalle kansliasih-
teerit J . Ståhlberg ja C. Toppelius 5); 

Asunto oy. Aito bostads ab.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen, kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja työnvälitysneu-
voja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit J. Ståhlberg ja C. Toppe-
lius 6); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. Blomberg, kaupungin-
hallituksen asiamiesosaston asiamies E. Elfvengren, avustava kaupungin-
arkkitehti W. Määttä ja työnvälitysneuvoja T. Uski sekä varalle kanslia-
sihteerit A. Danielson ja J. Ståhlberg 7); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. Blomberg, kaupungin-
hallituksen asiamiesosaston asiamies E. Elfvengren ja työnvälitysneuvoja 
T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja kiinteistötoimiston sih-
teeri T. Törnblom 8); 

Asunto oy. Tyyni: kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. Savolainen, 
kiinteistötoimiston sihteeri T. Törnblom ja työnvälitysneuvoja T. Uski 
sekä varalle kansliasihteerit A. Blomberg ja J. Ståhlberg 9); 

Helsingin asuntokeskuskunta: toimistopäällikkö G. Modeen10); 
Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. Bru-

nila, johtaja K. R. Heinonen ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J . A. 
Savolainen sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työnvälitysneuvoja 
T. Uski11); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. Bru-
nila, johtaja K. R. Heinonen ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja J. A. 
Savolainen sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työnvälitysneuvoja 
T. Uski 12); 

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-

!) Khs 23 p. maalisk. 664 §. — 2) S:n 11 p. elok. 1,481 § ja 22 p. jouluk. 
2,476 §. — 3 ) S:n 13 p. lokak. 1,893 — 4 ) S:n 13 p. lokak. 1,909 §. — 5) S:n 20 
p. lokak. 1,967 §. — 6) S:n 20 p. lokak. 1,976 §. — 7) S:n 20 p. lokak. 1,985 §. — 
8) S:n 20 p. lokak. 1,986 §. — 9) S:n 20 p. lokak. 1,988 §. — 1 0 ) S:n 27 p. lokak. 
2,020 §. — n ) S:n 10 p. marrask. 2,139 §. —1 2) S:n 10 p. marrask. 2,140 §. 
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punginkamreeri P. J. Björk ja poliisilääkäri N. Jännes ja varalle reviisori 
O. Paldani ja talojenisännöitsijä S. Puranen 

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 varalle talojen-
isännöitsijä S. Puranen2); 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 3). 

Kutsuntalautakuntaan kertomusvuoden asevelvollisuuskutsuntaa varten 
kaupunginhallitus valitsi4) everstiluutnantti I. Lydmanin varsinaiseksi jäse-
neksi ja eversti U. A. Hillmanin varajäseneksi. 

Helsingin kansanteatteri oy:n johtokuntaan kaupunginhallitus valitsi 5) 
toimistonjohtaja J. E. Janatuisen. 

Kasvatusopillisen kirjaston ja lukusalin säätiön hallitukseen kaupungin-
hallitus valitsi 6) sosiaali- ja opetusasiain johtajan J . W. Kedon sekä varalle 
kansliasihteeri A. Blombergin. 

Suomen matkat nimisen liiton hallintoneuvostoon valittiin 7) kaupungin-
johtaja A. Tulenheimo sekä varalle kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Sokeaintalo-säätiön tilintarkastajaksi valittiin 8) kaupunginreviisori N. 
Fellman. 

Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin 9) rahatoi-
menjohtaja J. Helo sekä varalle teknillinen johtaja E. Moring ja kaupungin-
arkkitehti G. Taucher. 

Kaupunkien yleinen keskinäinen palovakuutusyhtiö. Kaupunginhallitus 
päätti10), että oli pyrittävä edustajisto järjestelmän toteuttamiseen kaupun-
kien yleisessä keskinäisessä palovakuutusyhtiössä ja siinä mielessä saamaan 
eri mielipideryhmien väliset riitakysymykset sovinnolla ratkaistuiksi. Tätä 
varten asetettiin neuvottelukunta, johon valittiin kaupunginjohtaja A. 
Tulenheimo, rahatoimenjohtaja J. Helo, pääjohtaja E. Hj. Rydman ja 
johtaja H. Ramsay. 

Neuvottelukunta oikeutettiin kaupungin edustajalle antamaan mahdolli-
sesti tarvittavia ohjeita siitä miten hänen oli yhtiökokouksessa toimittava. 

Edustamaan kaupunkia sekä käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta 
kyseisen yhtiön yhtiökokouksessa valittiin rahatoimenjohtaja J. Helo. 

Niitä yhtiöitä, joissa kaupungilla oli osake-enemmistö ja joiden johto-
kunnissa sillä oli määräämisvalta, päätettiin kehoittaa antamaan valtakirja 
kaupungin edustajalle yhtiökokouksessa käytettäväksi. 

Khs 24 p. marrask. 2,264 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 2,265 §. — 3) S:n 8 p. 
jouluk. 2,372 §. — 4) S:n 9 p. kesäk. 1,163 §. — 5) S:n 27 p. tammik. 229 §. — 
6) S:n 29 p. jouluk. 2,554 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 2,362 §. — 8) S:n 8 p. jouluk. 
2,394 §. — 9) S:n 17 p. helmik. 354 § .— 1 0 ) S:n 7 p. huhtik. 732 §. 


