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16. Muut asiat 

Työvelvollisuuslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti x) vahvistaa 
yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltamisesta 
lokakuun 13 p:nä annetun asetuksen määräämän työvelvollisuuslauta-
kunnan jäsenmäärän ja varajäsenmäärän kummankin kahdeksaksi, vah-
vistaa työvelvollisuuslautakunnan puheenjohtajan palkkion 500 mk:ksi 
kokoukselta sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten ynnä lisäjäsenen palkkion 
150 mk:ksi kokoukselta, saaden varapuheenjohtaja puheenjohtajana toi-
miessaan puheenjohtajalle myönnetyn palkkion, sekä määrätä työvelvolli-
suuslautakunnan kuulumaan rahatoimenjohtajan toimialaan. 

Työvelvollisuuslautakunnan eri menoihin m y ö n n e t t i i n v a l t u u s t o n 
yleisistä käyttövaroista 50,000 mk. 

Työvelvollisuuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin1) vt Tulen-
heimo ja varapuheenjohtajaksi vt Aronen, päättäen ilmoittaa tästä vaalista 
kansanhuoltoministeriölle ja piiritoimistolle, sekä jäseniksi toimitsija E. 
Aittola, johtaja B. A. Carrell, toimitsija A. Luostarinen, rakennusmestari 
J . M. Mäkiö, insinööri E. M. Niini, insinööri A. Wigg, toimitsija V. 
Viitanen ja toimitsija J . Virtanen ja varajäseneksi hovioikeudenauskul-
tantti H. Hallberg, johtaja K. H. Heinämaa, toimitsija F. Hiilos, toimitsija 
E. Härmä, tehtailija E. A. Nyman, toimittaja A. Sumu, toimitsija A. Valta 
ja rakennusmestari H. G. D. Welroos ynnä naispuoliseksi lisäjäseneksi 
insinööri G. Winkler. 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannosten hinnoituksen määrää-
miseksi kaupunginvaltuusto ilmoitti 2) Uudenmaan läänin maaherralle kui-
van ruisleivän hinnaksi 6 mk, tuoreen naudanlihan 12 mk, tuoreen sianli-
han 15 mk, suolatun silakan 7 mk, voin 30 mk, herneiden 4:50 mk, 
kauraryynien 5 mk, perunoiden 70 p ja palasokerin 10: 50 mk kilolta, kuori-
mattoman maidon hinnaksi 1:90 mk litralta sekä kaurojen hinnaksi 
1: 90 mk, heinien 1 mk, kauranolkien 30 p ja pitkien rukiinolkien 50 p 
kilolta. 

Olympiakisain aikaisen majoitus- ja muonitustoiminnan ennakkohan-
kintain rahoittaminen. Kaupunginvaltuusto valtuutti 3) kaupunginhalli-
tuksen kertomusvuonna osoittamaan ennakolta enintään 10,000,000 mk 
olympiakisain aikaisen majoitus- ja muonitustoiminnan aiheuttamia 
ennakkohankintoja varten. 

Helsinkiä koskevan matkailukartan julkaiseminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti4) merkitä v:n 1940 talousarvioon 200,000 mk:n suuruisen määrä-
rahan Helsingin kaupunkia koskevan matkailukartan toimittamista varten 
kiinteistölautakunnan ja painatustöiden valvojan esittämien suunnitel-
mien mukaisesti oikeuttaen kiinteistölautakunnan käyttämään tätä määrä-
rahaa jo kertomusvuonna. Samalla oikeutettiin kaupunginhallitus koh-
tuulliseksi katsomastaan korvauksesta myöntämään ulkopuolisille oikeuksia 
muunlaisten Helsingin kaupunkia koskevien karttain painattamiseen. 

C. F. Ekholmin stipendirahastosta haettaviksi julistetuista kahdesta 
3,000 mk:n suuruisesta matka-apurahasta myönnettiin5) toinen kello-
seppä L. N. Tuomelle ja toinen posliiniteknikko G. Oljemarkille. 

Kvsto 25 p. lokak. 14 §; ks. myös Kunnall . asetuskok. s. 151, 154 ja 212. — 
Ä) Kvsto 25 p. lokak. 8 §. — 8) S:n 7 p. kesäk. 16 §. — 4) S:n 26 p. huhtik. 
19 §. — *) S:n 25 p. lokak. 17 §. 
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Kansalaisoikeudet. 106 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 2 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia jotka koskivat Suomen 
kansalaisoikeuksien myöntämistä. Ensiksi mainituista tapauksista 43 
koski ent. Venäjän, 13 Saksan, 9 Puolan, 9 Ruotsin, 8 Viron, 5 Tanskan, 4 
Italian, 3 Amerikan, 3 Latvian, 2 Sveitsin, 1 Espanjan, 1 Hollannin, 1 
Kanadan, 1 Kiinan, 1 Liettuan, 1 Norjan, 1 Tsekkoslovakian ja 1 Unkarin 
kansalaisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Oy. Alkoholiliike ab:n pyydettyä kerto-
musvuoden varrella kaupunginvaltuuston lausuntoa 8 väkijuomain an-
niskeluoikeuksia koskevasta anomuksesta valtuusto päätti2) 7 tapauksessa 
puoltaa lisättyjen taikka uuteen huoneistoon siirrettyjen oikeuksien myön-
tämistä mutta 1 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä 
koskevat anomukset evättäviksi. 

Elinkeino-oikeudet. 8 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi 3) puolta-
van ja 6 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

Valtuusto ei katsonut4) voivansa puoltaa erään kuritushuonerangais-
tukseen sekä kansalaisluottamuksensa menettämään tuomitun Suomen 
kansalaisen anomusta hänen elokuvaliikkeen harjoittamisoikeutensa uudis-
tamisesta. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti 5), 
eräässä tapauksessa eräin ehdoin, myöntyä 115 talousspriin myyntilupa-
anomukseen, jolloin 1 luvista myönnettiin olemaan voimassa kesäkuun 
1 p:ään 1940, 16 tammikuun 1 p:ään 1941, 5 toukokuun 1 p:ään 1941 ja 
93 kesäkuun 1 p:ään 1941. 

Valtuusto päätti ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle puoltavansa 
Osuustukkukaupan 6) räjähdysaineiden varastointia koskevaa anomusta, 
eversti M. Saurion 7) anomusta saada välittää Suomesta ulkomaille ja päin-
vastoin tykistö- ja käsiampuma-aseita ynnä niiden osia ja ampumatarvik-
keita sekä Rake oy:n 8) Reij olassa olevan räjähdysaine varaston vastuun-
alaisen johtajan vaalin hyväksymistä koskevaa anomusta. 

Oikeus kiinteistöjen omistamiseen. Kaupunginvaltuusto puolsi9) 1 ulko-
maalaisten oikeutta kiinteistön omistamiseen ja hallitsemiseen kaupungissa 
koskevaa anomusta. 

Pienoiskivääriamfumaradan järjestäminen Jätkäsaareen. Uudenmaan 
lääninhallitukselle päätettiin 10) antaa epäävä lausunto Rake oy:n anomuk-
sesta saada järjestää pienoiskivääriampumarata vuokraamalleen Jätkä-
saaren varastoalueelle. 

Hallitusten, lautakuntain y. m. täydentäminen. Kaupungin irtaimen 
omaisuuden inventtaajaksi edesmenneen maalarimestari H. A. Bergströmin 
tilalle valittiin u) kertomusvuodeksi tehtailija E. A. Nyman. 

i) Kvsto 11 p. tammik. 5 §, 25 p. tammik. 8 §, 8 p. helmik. 6 §, 22 p. helmik. 
5 §, 15 p. maalisk. 8 §, 5 p. huhtik. 6 §, 26 p. huhtik. 6 §, 10 p. toukok. 2 §, 
24 p. toukok. 3 §, 21 p. kesäk. 5 §, 5 p. heinäk. 4 §, 30 p. elok. 5 §, 13 p. syysk. 3 § 
ja 25 p. lokak. 5 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 10 §, 24 p. toukok. 6 ja 7 §, 5 p. hei-
näk. 7 § sekä 30 p. elok. 11, 12 ja 13 §. — 3) S:n 25 p. tammik. 9 §, 15 p. maa-
lisk. 9 §, 26 p. huhtik. 7 §, 5 p. heinäk. 5 § ja 4 p. lokak. 6 §. — 4) S:n 30 p. 
elok. 6 §. — 5) S:n 11 p. tammik. 22 §, 22 p. helmik. 26 §, 15 p. maalisk. 35 §, 5 p. 
huhtik. 28 §, 26 p. huhtik. 25 § ,10 p. toukok. 19 §, 24 p. toukok. 21 §, 7 p. 
kesäk. 30 §, 21 p. kesäk. 42 §, 5 p. heinäk. 37 §, 30 p. elok. 49 §, 4 p. lokak. 44 §, 
25 p. lokak. 32 § ja 29 p. marrask. 19 §. — 6) S:n 24 p. toukok. 4 §. — 7) S:n 
30 p. elok. 7 §. — 8 ) S:n 15 p. marrask. 4 §. — 9) S:n 22 p. helmik. 4 §. — 10) S:n 
24 p. toukok. 5 §. — 1X) S:n 5 p. huhtik. 8 §. 
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Vtn Hellstenin kuoltua valittiin hänen tilalleen huoltolautakuntaan 
lakitieteentohtori G. Palmgren, kiinteistölautakuntaan vt Modeen, puh-
taanapitolautakuntaan vt Rönnholm ja teurastamon .katselmusmieheksi vt 
Nybergh. 

Majoituslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin 2) everstiluutnantti 
I. Lydmanin anottua sairauden nojalla vapautusta tästä tehtävästään ra-
kennusmestari K. A. Nyberg. 

Teknillisten laitosten hallituksen jäseneksi edesmenneen toimitsija E. 
Aittolan tilalle valittiin 3) autonkuljettaja E. Karlsson. 

Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin4) toimitusjohtaja 
P. Raittinen ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja V. Mattinen, alistaen 
tämä vaali lääninhallituksen vahvistettavaksi. Jäseniksi valittiin4) agronoomi 
R. Karlsson, osastonhoitaja J. Laakso, toimitsija U. Nurminen ja toimit-
taja R. Paasio ja heidän varamiehekseen toimitusjohtaja E. Sarkia; agro-
noomi E. Beaurain, kaupungineläinlääkäri W. Ehrström ja pankinjohtaja 
T. Grotenfelt ja heidän varamiehekseen johtaja G. G. Wickström; asian-
ajaja E. Tulenheimo ja hänen varamiehekseen lääketieteen- ja kirurgian-
tohtori H. Teräskeli; sekä toimitusjohtaja B. Sarlin ja hänen varamiehekseen 
rouva E. Hämäläinen. 

Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaalilautakuntain 
jäsenten vaali. Kaupunginvaltuusto valitsi 5) kunnalliseen keskusvaali-
lautakuntaan puheenjohtajan, neljä jäsentä ja neljä varajäsentä sekä kau-
pungin kunnallisvaalien 68 vaalilautakuntaan puheenjohtajan, kaksi jäsentä 
ja kolme varajäsentä kuhunkin ja varapuheenjohtajan sekä keskusvaali-
lautakunnan että kunkin vaalilautakunnan varsinaisten jäsenten kes-
kuudesta. 

Jäsenten valitseminen Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakun-
taan. Kaupunginvaltuusto valitsi6) Uudenmaan läänin vaalipiirin kes-
kuslautakunnan varsinaisiksi jäseniksi rahatoimenjohtaja J. Helon ja 
yliopistonaktuaari A. Sallmenin sekä varajäseneksi varatuomari J. Malmi-
vuon. Aktuaari Sallmenille myönnettiin 7) sittemmin hänen korkean ikänsä 
nojalla vapautus tästä tehtävästään valiten hänen tilalleen rehtori R. Mei-
nander. 

Kellokosken piirimielisairaalan omistavan kuntainliiton liittovaltuus-
toon kaupunginvaltuusto valitsi8) kolmivuotiskaudeksi 1940—42 varsi-
naiseksi jäseneksi sosiaali- ja opetusasiain johtajan J. W. Kedon sekä vara-
jäseneksi valtuuston puheenjohtajan E. Hj. Rydmanin. 

Mjölbollstad sanatorium nimisen parantolan omistavan kuntainliiton 
liittovaltuustoon kaupunginvaltuusto valitsi9) kolmivuotiskaudeksi 
1940—42 sosiaali- ja opetusasiain johtajan J. W. Kedon ja varalle ensim-
mäisen kaupunginlääkärin F. Hisingerin. 

Helsingin kaupungin rakennus oy:n n:o 4 uudelleenjärjestely. Koska 
Helsingin kaupungin rakennus oy:n n:o 4 toimintaa pula-ajan aiheutta-
mista vaikeuksista johtuen ei voitu jatkaa alkuperäisen ohjelman pohjalla, 
kaupunginvaltuusto muuttaen päätöstään10) kyseisen yhtiön perustamisesta 
päätti1 1), että yhtiön osakkeiden lyhennysmaksujen kanto lakkautettaisiin 

!) Kvsto 25 p. lokak. 10 §. — 2) S:n 25 p. lokak. 11 §. — 3 ) S:n 15 p. marrask. 
7 §. — 4) S:n 11 p. lokak. 2 §; vr t . t ämän kert . s. 44. — 5) Kvsto 21 p. kesäk. 
11 §; vr t . v:n 1936 kert . s. 98. — 6 ) Kvsto 15 p. maalisk. 7 §. — 7 ) S:n 5 p. huhtik. 
7 §.—8) S:n 4 p. lokak. 10 §. — 9 ) S:n 30 p. elok. 14 §. — 10) Ks. v:n 1929 kert . 
s. 56. — 1X) Kvsto 8 p. helmik. 19 §. 
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ja että sen vuokralaisille, heidän sitä vaatiessaan, noudattamatta lyhen-
nysmaksusopimuksissa määrättyä ehtoa, että osakkeistaan luopuvan 
osakkaan on hankittava uusi osakas tilalleen, suoritettaisiin takaisin heidän 
jo suorittamansa lyhennysmaksut ilman korkoja, jolloin heidän osakkeensa 
siis siirtyisivät kaupungin haltuun. 

Jäsenten valitseminen Sailors Home säätiön hallitukseen. Kaupungin-
valtuusto valitsi kolmivuotiskaudeksi 1940—42 Sailors Home nimisen 
säätiön hallitukseen jäseneksi asiamies K. Tuomikosken ja varajäseneksi 
toimistonjohtaja H. Alleniuksen sekä tilintarkastajaksi osastopäällikkö 
J. Ekebomin ja tämän varamieheksi pankintaloudenhoitaja A. E. Monn-
bergin. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Uudenmaan lääninhallituksen kehoi-
tuksesta kaupunginvaltuusto valitsi 2) Helsingin 23 suomenkieliselle ja 13 
ruotsinkieliselle oppikoululle sekä Pyhän Marian koululle, Saksalaiselle 
koululle ja Helsingin venäläiselle lyseolle viisijäsenisen vanhempainneuvos-
ton kullekin kolmeksi vuodeksi, koska entisten vanhempainneuvostojen 
toimikausi päättyi elokuun 31 p:nä. Myöhemmin valittiin3) lisäksi viisi-
jäseninen vanhempainneuvosto vastaperustetulle Käpylän yhteiskoululle 
elokuun 31 p:nä alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

Helsingin juutalaisen yhteiskoulun vanhempainneuvoston erään sit-
temmin eronneen jäsenen tilalle valittiin4) myöhemmin uusi. 

!) Kvsto 4 p. lokak. 9 §. — 2 ) S:n 5 p. heinäk. 8 §. — 3 ) S:n 13 p. syysk. 4 §. — 
8) S:n 25 p. lokak. 9 §. 




