
I. Kaupunginvaltuusto 73> 

yleisölle tapahtuvassa ruoan valmistuksessa ja tarjoilussa työskentelevä 
osa henkilökuntaa. Tällöin vakinaistettiin seuraavat virat tammikuun 1 
p:stä 1941 lukien kuulumaan alla mainittuihin palkkaluokkiin, oikeuttaen 
samalla elintarvikekeskuksen johtokunta virkoja haettaviksi julistamatta 
nimittämään niihin niiden siihenastiset haltijat: toimitusjohtajan virka 13 
palkkaluokkaan, kirjanpitäjän virka 30 palkkaluokkaan, emännöi tsijän virka 
33 palkkaluokkaan, lihamestarinvirka 35 palkkaluokkaan, varastoesimie-
henvirka ja kaksi apulaisemännöitsijänvirkaa 39 palkkaluokkaan, kolme 
varastomiehenvirkaa ja kaksi autonkuljettajan virkaa 41 palkkaluokkaan, 
kaksi alemman palkkaluokan toimistoapulaisenvirkaa 42 palkkaluokkaan, 
pääkeittäjänvirka 50 palkkaluokkaan, varastoapulaisenvirka ja kolme ruo-
kalanhoitaj an virkaa 52 palkkaluokkaan, kaksi myymäläapulaisen virkaa 
ja seitsemän apulaiskeittäjänvirkaa 53 palkkaluokkaan sekä neljätoista 
keittiöapulaisen virkaa 54 palkkaluokkaan. 

Puu- tai puuhiilikaasuttimien hankkiminen autoihin. Elintarvikekeskus 
oikeutettiin 1) hankkimaan 2 puu- tai puuhiilikaasutinta joiden kustan-
nukset suoritettaisiin elintarvikekeskuksen käyttövaroista, ylittäen niitä 
enintään 32,000 mk. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti 2) sallia ylittää elintarvikekes-
kuksen v:n 1939 määrärahoja Lämpö, Ruokinta, Hietaranta ja Uunisaari 
vastaavasti 3,154: 60 mk, 226,571: 85 mk, 72,426: 85 mk ja 41,660: 05 mk. 

Erinäisten kalustoesineiden hankkimiseksi elintarvikekeskuksen uuteen 
huoneistoon valtuusto päätti3) merkitä v:n 1941 talousarvioon 164,116 mk 
oikeuttaen elintarvikekeskuksen johtokunnan käyttämään tätä määrärahaa 
jo kertomusvuonna. 

16. Muut asiat 

Leipä- ja maitomyymäläin aukioloaika. Kaupunginvaltuusto päätti 4) 
määrätä kaupungin leipä- ja maitomyymäläin sulkemisajan lauantaisin 
kaikkina vuodenaikoina klo 17:ksi sekä niiden aukioloajan sunnuntaisin 
samoin kaikkina vuodenaikoina klo 8—10.3 o väliseksi ajaksi. 

V:n 1940 olympiakisat. Voidakseen tehdä virallisen päätöksen v:n 1940 
olympiakisain pitämisestä Helsingissä tai järjestämättä jättämisestä kisain 
järjestelytoimikunta oli tiedustellut kaupungin kantaa sen omistamien 
kilpailu-, harjoitus- y.m. paikkain saattamismahdollisuuksista kisain edel-
lyttämään kuntoon. Asian kiireellisyyden vuoksi kaupunginhallitus tällöin 
ilmoitti, että koska yrityksen rahoittaminen sodan jälkeisissä poikkeus-
oloissa aiheuttaisi kaupungille miltei ylivoimaisia taloudellisia vaikeuksia, 
ja katsoen epävarmaan tilanteeseen maailmassa yleensä, kaupungin mie-
lestä kisain järjestäminen olisi mikäli mahdollista siirrettävä johonkin toi-
seen vuoteen, jolloin kaupunki menestyksellisesti voisi hoitaa vastaanotta-
mansa kisain isännyyden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) tämän kaupun-
ginhallituksen toimenpiteen. 

Kansalaisoikeudet. 252 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 8 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia 6), jotka koskivat Suomen kansa-

Kvsto 9 p. lokak. 10 §. — 2) S:n 10 p. huhtik. 25 §. — 3 ) S:n 28 p. elok. 32 §. — 
4) S:n 29 p. toukok. 23 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 27 §. — 6) S:n 17 p. tammik. 
11 §, 6 p. maalisk. 9 §, 10 p. huhtik. 6 §, 8 p. toukok. 8 §, 29 p. toukok. 6 § 
¿9 P- k f s ä k - 8 §> 2 8 P- e l o k - 6 §> 18 p. syysk. 3 §, 9 p. lokak. 7 §, 30 p. lokak! 3 §, 20 p. marrask. 4 §, 4 p. jouluk. 2 § ja 18 p. jouluk. 7 §. 



74 I. Kaupunginvaltuusto 74* 

laisoikeuksien myöntämistä. Ensiksi mainituista tapauksista 142 koski ent. 
Venäjän, 34 Viron, 18 Ruotsin, 16 Saksan, 10 Latvian, 6 Puolan, 4 Ameri-
kan, 4 Norjan, 4 Tanskan, 3 Italian, 2 Englannin, 2 Liettuan, 2 Alanko-
maiden, 2 Kreikan, 1 Neuvosto-Venäjän, 1 Sveitsin ja 1 ent. Suomen 
kansalaisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Kertomusvuoden varrella kaupungin-
valtuusto antoi lausuntonsa 28 väkijuomain anniskeluoikeuksia koskevasta 
anomuksesta siten, että valtuusto päätti 1), muutamissa kohdin eräin rajoi-
tuksin ja lisäyksin, 4 tapauksessa puoltaa jo myönnettyjen oikeuksien 
pysyttämistä ennallaan sekä 5 tapauksessa uuteen huoneistoon siirrettyjen 
oikeuksien ja 6 2) tapauksessa uusien oikeuksien myöntämistä mutta 13 2) 
tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä koskevat ano-
mukset evättäviksi. 

Maistraatille annettavassa lausunnossa 215 väkijuomain anniskelu-
oikeuksien myöntämistä v:n 1940 kesäkuun 1 p:nä alkavaksi kolme vuotta 
kestäväksi suunnitelluksi anniskelukaudeksi koskevasta anomuksesta3) 
valtuusto, kaupunginhallituksen asettaman komitean käsiteltyä asiaa, 
päätti4) yksityiskohtaisten perustelujen jälkeen, eräässä kohdin eräin 
muutoksin, 162 tapauksessa puoltaa jo myönnettyjen oikeuksien pysyttä-
mistä ennallaan sekä 9 tapauksessa lisättyjen oikeuksien, 3 tapauksessa 
vähennettyjen oikeuksien ja 8 tapauksessa uusien oikeuksien myöntämistä 
mutta 33 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä koske-
vat anomukset evättäviksi. 

Elinkeino-oikeudet. 9 5) tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi 6) puol-
tavan ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti7) 
myöntyä 46 talousspriin myyntilupa-anomukseen, jolloin 1 luvista myön-
nettiin olemaan voimassa maaliskuun 1 p:ään 1942, 5 toukokuun 1 p:ään 
1942, 18 kesäkuun 1 p:ään 1942, 11 elokuun 1 p:ään 1942, 5 syyskuun 1 
p:ään 1942 ja 6 marraskuun 1 p:ään 1942. 

Valtuusto päätti8) ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle, ettei sillä 
ollut mitään muistuttamista Viipurista Helsinkiin muuttaneen Rauta ja 
konetarve oy. nimisen liikkeen räjähdysaineiden kaupan harjoittamisluvan 
saantia koskevaan anomukseen myöntymistä vastaan. 

Kaupungin liittyminen perustettavan invaliidisäätiön jäseneksi. Kau-
punginhallituksen ehdotettua, että Helsingin kaupunki liittyisi jäseneksi 
perustettavaan invaliidisäätiöön sekä luovuttaisi säätiölle perusomai-
suudeksi 1,000,000 mk:n arvoisen tonttialueen, kaupunginvaltuusto 
oikeutti 9) hallituksen mainitun säätiön tultua perustetuksi harkitsemaan, 
oliko kaupungin ehdotetunlaisessa muodossa liityttävä sen jäseneksi 
vaiko ei. 

Kvsto 10 p. huhtik. 8, 9 ja 10 §, 8 p. toukok. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15 §, 
19 p. kesäk. 9, 10, 11 ja 12 §, 28 p. elok. 11, 12, 13 ja 14 §, 9 p. lokak. 39 ja 40 §, 
30 p. lokak. 5 § sekä 20 p. marrask. 6, 7 ja 8 §. — 2) Näistä 2 koski Neuvosto-
Venäjälle luovutetulta alueelta siirtyneitä liikkeenharjoittajia. — 3) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 2. — 4) Kvsto 17 p. tammik. 26 §. — 5) Näistä 6 koski Neuvosto-
Venäjälle luovutetulta alueelta siirtyneitä elinkeinonharjoittajia. — 6) Kvsto 29 p. 
toukok. 7 §, 19 p. kesäk. 7 §, 28 p. elok. 7 §, 9 p. lokak. 8 §, 20 p. marrask. 5 § 
ja 18 p. jouluk. 8 §. — 7 ) S:n 6 p. maalisk. 37 §, 8 p. toukok. 38 §, 29 p. toukok. 
28 §, 19 p. kesäk. 44 §, 28 p. elok. 45 §, 18 p. syysk. 19 §, 9 p. lokak. 43 §ja20 
p. marrask. 31 §. — 8) S:n 19 p. kesäk. 46 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 34 § 
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Oikeus kiinteistön hallitsemiseen. Suomen tukkukauppiaiden oy., joka 
kesäkuun 1 p:nä oli ostanut Korpivaara & Halla oy:ltä X kaupunginosan 
korttelissa n:o 280 olevan Lautatarhankadun talon ja tontin n:o 12, oli 
valtioneuvostolta anonut lupaa mainitun kiinteistön hallitsemiseen, koska 
sen yhtiöjärjestystä ei vielä ollut ehditty muuttaa niin, etteivät sen osak-
keita saaneet omistaa ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt, eivätkä ulko-
maalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää 
omaisuutta ja osakkeita heinäkuun 28 p:nä 1939 annetussa laissa mainitut 
suomalaiset yhteisöt. Uudenmaan lääninhallitukselle asiasta annettavassa 
lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti *) ilmoittaa, ettei sillä ollut mi-
tään muistuttamista anomuksen hyväksymistä vastaan. 

Oy. Ford ab., jolle kaupunki elokuun 10 p:nä 1938 tehdyllä vuokrasopi-
muksella oli 50 vuodeksi vuokrannut erään Hernesaaren alueen, oli anonut 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä ulkomaalaisten ja eräiden yhtymien 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteistöä ja osakkeita heinäkuun 28 p:nä 
1939 annetun lain edellyttämää lupaa hallita kiinteää omaisuutta. Uuden-
maan lääninhallitukselle asiasta annettavassa lausunnossaan valtuusto 
päätti2) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomuksen hyväk-
symistä vastaan. 

Rautatiekirjakauppa oy:n anottua valtioneuvostolta oikeutta saada 
omistaa Annankadun tontit n:ot 34 ja 36, jotka olivat joutuneet sille toi-
mintansa lopettaneen Ab. Annegatan 32—34 nimisen yhtiön omaisuuden 
jaossa, kaupunginvaltuusto päätti3) Uudenmaan lääninhallitukselle asiasta 
annettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä puolestaan ollut mitään 
muistuttamista anomuksen hyväksymistä vastaan. 

Huoneenvuokralautakunnan asettaminen. Kun kesäkuun 7 p:nä 1940 oli 
annettu laki huoneenvuokralautakunnan asettamisesta kuhunkin kaupun-
kiin kohtuuttomien vuokrain ehkäisemistarkoituksessa, kaupunginvaltuusto 
päätti 4) valita Helsingin kaupungin huoneenvuokralautakunnan puheen-
johtajaksi entisen kihlakunnantuomarin K. Kairan ja hänen varamiehek-
seen lakitieteenkandidaatti A. Simosen sekä lautakunnan jäseniksi varatuo-
mari L. Ah van, varamiehenään vt Rönnholm, ja toimittaja H. Lehden, 
varamiehenään toimittaja R. Paasio. Lautakunta oikeutettiin 4) palkkaa-
maan itselleen 4,000 mk:n kuukausipalkkainen sihteeri ja kaupunginhallitus 
oikeutettiin 4) aikanaan päättämään lautakuntaan mahdollisesti tarvitta-
vasta muusta aputyövoimasta. Lautakunnan puheenjohtajan palkkio vah-
vistettiin 4) 2,500 mk:ksi kuukaudessa sekä hänen varamiehensä palkkio 
300 mk:ksi ja jäsenten palkkio 150 mk:ksi kultakin kokoukselta. Lauta-
kunnan käytettäväksi kaikkiin sen erilaatuisiin menoihin valtuusto myön-
si 4) yleisistä käyttövaroistaan 75,000 mk. Huoneenvuokralautakunnista 
samoin kesäkuun 7 p:nä annetun asetuksen mukaisesti valtuusto päätti 4) 
ilmoittaa raastuvanoikeudelle kyseisen lautakunnan asettamisesta sekä sen 
puheenjohtajan ja hänen varamiehensä vaalista. 

Asutuslautakunta ja asutusneuvoja. Maatalousministeriön asutusasiain-
osaston kehoitettua maan kaikkia kaupunkeja laatimaan asutuslautakun-
nilleen ja asutusneuvojilleen ohjesäännön liittäen tätä koskevaan kierto-
kirjeeseensä oman ohjesääntöluonnoksensa, Helsingin kaupungin asutus-
lautakunta kaupunginhallitukselta saamansa tehtävän mukaisesti mainit-

oX) ? , y s t o 2 8 P- e l o k - 8 §• — 2) S : n 4 p. jouluk. 3 §, — ») S:n 18 p. jouluk. 9 §. — 4) S:n 19 p. kesäk. 17 §; vrt. tämän kert. s. 126. 
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tuun luonnokseen perustuen laati ehdotuksen kaupungin asutuslautakun-
nan ja asutusneuvojan ohjesäännöksi, minkä kaupunginvaltuusto kaupun-
ginhallituksen ehdottamassa muodossa hyväksyi x) ja alisti maatalous-
ministeriön asutusasiainosaston vahvistettavaksi. 

Asutuslautakunnan varajäseneksi valittiin 2) edesmenneen vtn Norrmenin 
sijaan vt Gröndahl. 

Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaalilautakuntain 
jäsenten vaali. Koska v:n 1939 kunnallisvaalit sodan johdosta mainitun 
vuoden marraskuun 10 p:nä annetulla lailla oli siirretty kertomusvuoteen, 
kaupunginvaltuusto valitsi3) uudelleen kunnalliseen keskusvaalilautakun-
taan puheenjohtajan, neljä jäsentä ja neljä varajäsentä ja kaupungin kun-
nallisvaalien vaalilautakuntiin, joiden lukumäärä tällä kertaa nousi 68:aan, 
puheenjohtajan, kaksi jäsentä ja kolme varajäsentä kuhunkin, määräten 
varapuheenjohtajan sekä keskusvaalilautakunnan että kunkin vaalilauta-
kunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. 

Jäsenten valitseminen Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolauta-
kuntaan. Uudenmaan läänin maaherran kehoitettua kaupunginvaltuustoa 
valitsemaan Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan v:ksi 
1941 neljä varsinaista ja neljä varajäsentä valtuusto valitsi 4) varsinaisiksi 
jäseniksi sihteeri B. von Fieandtin, käsittelijä J. G. Louhivaaran, tarkastaja 
U. Merilinnan ja asiamies M. Tammilehdon sekä varajäseniksi kirvesmies 
V. Liljeqvistin, pankinjohtaja H. Lindbergin, toimitusjohtaja G. Pätysen 
ja peltiseppä E. Sinervon. 

Hallitusten, lautakuntain y. m. täydentäminen. Taksoituslautakuntaan 
valittiin 5) sen edesmenneiden jäsenten E. von Bonsdorffin ja V. Kiven 
tilalle isännöitsijä C. G. Nyberg ja hioja H. Poutanen. 

Tutkijalautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneiden pankin-
johtaja A. Hiltusen ja professori K. Kaupin sijalle valittiin 6) oikeusneu-
vosmies N. Luukanen ja kauppias S. Viljanen. 

Palolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin edesmenneen vtn 
Puukon tilalle varajäsen nuohoojamestari S. K. Lindström6) sekä uudeksi 
varajäseneksi nuohooja P. Lehikoinen 7). 

Terveydenhoitolautakuntaan valittiin 8) sen jäsenyydestä vapautusta 
anoneen professori O. von Hellensin sijaan dosentti B. von Bonsdorff. 

Huoltolautakunnan edesmenneen jäsenen toimittaja H. Adlerin sijaan 
valittiin 9) jälellä olevaksi toimikaudeksi toimittaja L. Pesonen. 

Oikeusaputoimiston johtokuntaan valittiin 10) edesmenneen vtn Norr-
menin sijaan varatuomari R. Nybom. 

Musiikkilautakunnan eroa pyytäneen jäsenen R. Sventon tilalle valit-
tiin toimittaja E. Meriluoto. 

Kiinteistölautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneen vtn von 
Schantzin tilalle valittiin 12) pankinjohtaja T. Grotenfelt. 

Puhtaanapitolautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneen vtn 
Talvitien tilalle valittiin 13) insinööri A. Kahma. 

Satamalautakunnan jäseneksi valittiin 14) edesmenneen vtn Norrmenin 
sijaan vt Ekebom. 

Kvsto 28 p. elok. 19 §. — 2) S :n 29 p. toukok. 10 §. — 3) S:n 19 p. kesäk. 
16 §. — 4) S:n 18 p. jouluk. 12 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 19 §. — 6) S:n 10 p. huh-
tik. 11 §. _ 7) S:n 8 toukok. 18 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 13 §. — 9) S:n 18 p. jouluk. 
13 §. — S:n 29 p. toukok. 10 §. — 1X) S:n 10 p. huhtik. 12 §. — S:n 19 
p. kesäk. 15 §. — 13) S:n 8 p. toukok. 17 §. — 14) S:n 29 p. toukok. 8 §. 
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Kansanhuoltolautakunta. Kansanhuoltolautakunnan jäsenyydestä va-
pautusta pyytäneen vtn Tulenheimon tilalle valittiin 1) vt Lilja. 

Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan P. Raittisen pyydettyä lää-
kärintodistuksen nojalla vapautusta tästä tehtävästään hänen tilalleen 
valittiin lautakunnan jäsen J. Laakso 2) sekä jäseneksi viimeksi mainitun 
tilalle toimittaja Y. Kaarne3). 

Työvelvollisuuslautakunta. Työvelvollisuuslautakunnan varsinaiseksi jä-
seneksi valittiin 4) edesmenneen toimitsija E. Aittolan tilalle varajäsen A. 
Valta ja varajäseneksi tämän tilalle toimitsija J. E. Saveri sekä edesmenneen 
varajäsenen E. A. Nymanin tilalle ylimetsänhoitaja E. Anttilainen. 

Hallitusten, lautakuntain y.m. jäsenten vaali. Ollen kaupungin hallitus-
ten, lautakuntain y.m.s. jäsenten vaalin toimittaminen vallitsevan sota-
tilan vuoksi siirtynyt v:n 1939 joulukuusta kertomusvuoteen, kaupungin-
valtuusto valitsi5) asianomaisiksi puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi ja 
jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi ne erovuoroiset henkilöt, jotka vii-
meksi oli valittu näihin tehtäviin, lukuunottamatta työvelvollisuuslauta-
kunnan varajäsentä kamreeri O. Tidermania, jonka sijaan valittiin hovioi-
keudenauskultantti H. Hallberg. Myöskin taksoituslautakuntaan ja tutkija-
lautakuntaan valittiin entiset jäsenet. 

Myöhemmin valittiin6) hallitusten ja lautakuntain y.m. puheenjohta-
jiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi seuraaviksi toimi-
kausiksi alla mainitut henkilöt: 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi toimitus-
johtaja K. Huhtala, toimittaja A. E. Leino ja pankintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg sekä varajäseniksi asianajaja N. Aronen, pankinjohtaja A. Lin-
turi ja professori G. von Wendt, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin 
toimitusjohtaja Huhtala ja varapuheenjohtajaksi toimittaja Leino; 

kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajiksi v:ksi 1941: ylikonemes-
tari R. Forsbom, konttoripäällikkö K. E. Grönlund, rouva E. Hämäläinen, 
asiamies T. Hänninen, ravintolatarkastaja S. Koskinen, arkkitehti Y. Laine, 
lasinleikkaaja O. Lindblom, johtaja J. Salomaa, rakennusmestari A. Skrabb, 
insinööri B. Svedlin, kirjeenkantaja B. Wäisänen ja lautatarhantyöntekijä 
J. H. Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi v:ksi 1941: tulli-
päällysmies A. E. Forsström, työläistarkastaja S. Kurkinen, maalari K. 
Ollila, rakennusmestari G. Welroos ja lehtori T. R. Vähäkallio; 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi v:ksi 1941: pankinkamreeri V. 
Hougberg ja konttoristi E. Lankinen sekä heidän varamiehikseen pankin-
virkailija B. Armfelt ja nuohooja P. Lehikoinen; 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi tarkastaja A. Ahola, auton-
kuljettaja K. Altti, tarkastaja O. L. Aro, ylijunailija K. E. Björkman, toi-
mittaja O. Fager, sihteeri B. von Fieandt, talousneuvos A. Haanoja, isän-
nöitsijä L. Hagert, pankinprokuristi B. Halleen, kirjaltaja V. Kalervo, toi-
mittaja P. Kemppi, sähköasentaja E. Kulmala, kirjelajittelija K. W. 
Lampenius, konttoristi L. Lehto, putkityöntekijä K. A. Lindgren, tulli-
vartija S. Lindroos, verotusvalmisteluviraston johtaja A. Linturi, käsittelijä 
J. G. Louhivaara, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, liikennetarkas-
taja H. Mustonen, sähkötyöntekijä T. Mutikainen, isännöitsijä C.-G. Ny-

Kvsto 8 p. toukok. 16 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 9 §. — 3) S:n 28 p. elok 
15 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 11 §. — S:n 17 p. tammik. 5 §. — 6) S:n 18 p 
jouluk. 11 §. ^ 
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berg, kauppaneuvos A. Nyman, johtaja E. G. Nyman, räätäli E. Paasio, 
hioja H. Poutanen, viilaaja V. Puisto, lautatarhantyöntekijä V. A. Puska, 
toimitusjohtaja G. Pätynen, kansakoulunopettaja S. Rekola, sihteeri U. 
Rusk, rouva A. L. Valkama, autonasentaja H. A. Westerlund, toimitusjoh-
taja L. Viljanen, esittelijä W. W. Virtanen ja prokuristi M. Vuorjoki; 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi puhtaanapitotyöntekijä E. 
Hintikainen, oikeusneuvosmies N. Luukanen, peltiseppä L. Nordberg,, 
hydrograafi T. Olin, kirvesmies K. Palmu, asianajaja R. Rönnholm, liikkeen-
johtaja S. Viljanen ja konttoripäällikkö A. M. Winberg; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan v:ksi 1941: jäseniksi kont-
toristi A. V. Lehtokoski ja professori J. S. Siren; 

huoneenvuokralautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi pankinjohtaja L. 
Ahva, asiamies K. Kaira ja toimittaja H. Lehti sekä varajäseniksi kamreeri 
B. Holmström, liikkeenhoitaja H. Nässling ja asianajaja R. Rönnholm, 
minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin asiamies Kaira; 

palolautakuntaan v:ksi 1941—43: puheenjohtajaksi johtaja B. Nybergh 
sekä jäseniksi autonkuljettaja J. Kivistö, nuohoojamestari S. K. Lindström, 
tullihallituksen kemisti Y. Talvitie ja ylijunailija A. Österlund sekä vara-
jäseniksi nuohooja P. Lehikoinen ja insinööri E. Lucander; 

sairaalahallitukseen v:ksi 1941: jäseniksi professori S. A. Brofeldt, 
professori F. Langenskiöld, rouva A. Lehtokoski, toimistopäällikkö G. 
Modeen, toimittaja A. Pohjanmaa, professori M. Vannas ja lämmittäjä A. 
Virtanen, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin professori Langenskiöld ja 
varapuheenjohtajaksi professori Brofeldt; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi asianajaja N. 
Aronen, oikeusneuvosmies G. F. Nybergh, pankin virkailija R. Nybom, 
liittosihteeri A. Sumu ja asianajaja E. Tulenheimo; 

urheilulautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi puuseppä H. Kangas, toimit-
taja E. Manneria, varatuomari B. Planting, alilääkäri U. Tötterman ja pan-
kinkamreeri T. H. Vilppula; 

kansanhuoltolautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi osastonhoitaja 
J. Laakso ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja V. Mattinen sekä jäse-
niksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja Y. Kaarne, agronoomi 
R. Karlsson, pastori F. E. Lilja, toimitsija U. Nurminen, toimittaja R. 
Paasio, toimitusjohtaja B. Sarlin, professori H. Schybergson ja johtaja G. G. 
Wickström ja varajäseniksi neuvoja E. Beaurain, rouva E. Hämäläinen, 
toimitusjohtaja E. Sarkia ja dosentti H. Teräskeli; 

väestönsuojelulautakuntaan v:ksi 1941—43: puheenjohtajaksi johtaja 
B. Nybergh sekä jäseniksi dosentti O. Eklund, asiamies T. Hänninen, liitto-
sihteeri P. Railo, asianajaja R. Rönnholm, toimittaja J. A. Savola ja reh-
tori M. Sergelius sekä varajäseniksi päätoimittaja R. G. Kallia, toimittaja 
E. Lähde ja alilääkäri U. Tötterman; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1941: 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 yliopettaja B. Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi osas-
tonjohtaja J. M. Ekebom, asioitsija M. Fager, toimittaja K.-A. Fagerholm, 
varastonhoitaja G. Henriksson, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja yli-
opettaja A. Mickwitz sekä varajäseniksi liittosihteeri G. Andersson ja vahti-
mestari K. V. Nordin; 
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ammattiopetuslaitosten johtokuntaan v:ksi 1941—42: puheenjohta-
jaksi rehtori M. Sergelius sekä jäseniksi osastonjohtaja J. M. Ekebom, 
toimistoapulainen S. Hiisivaara, rouva E. Ivalo, ylikonemestari G. A. 
Lemström, kirjaltaja I. E. Mattila ja professori P. Pero; 

ammattioppilaslautakuntaan v:ksi 1941—43: puheenjohtajaksi apulais-
johtaja E. Söderman sekä jäseniksi talousneuvos A. Haanoja, ilmajarru-
tarkastaja J. V. Laine, kultaseppämestari O. Lindroos ja työnjohtaja F. E. 
Merikoski sekä varajäseniksi rouva L. Ahmala, insinööri F. Kreander, pelti-
seppä E. Mansikka ja kirjapainonjohtaja J. K. Paasio; 

kotitalouslautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi talousneuvos M. 
Sillanpää sekä jäseniksi rouva H. Bränder, talousneuvos H. Gebhard, arkki-
tehti S. Lagerborg-Stenius ja rouva M. Mutikainen; 

lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1941: 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 johtokun-
taan v:ksi 1941—43: rehtori F. Freudenthal ja rouva E. Stolt; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi levikkipäällikkö 
V. Aronen, ylikirjastonhoitaja A. H. Bergholm, toimistopäällikkö G. Mo-
deen, rouva E. Peräläinen ja valtionsyyttäjä A. Hj. Planting; 

kaupunginmuseon johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi professori A. 
Hämäläinen, intendentti T. Stjernschantz ja professori V. Voionmaa; 

musiikkilautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi dosentti V. Annala, filoso-
fianmaisteri E. von Frenckell, vaatturi T. Hiekkaranta, kirjaltaja S. K. 
Leino, toimittaja E. Meriluoto, toimitusjohtaja H. Ramsay ja lääketieteen-
ja kirurgiantohtori E. Suolahti, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin 
tohtori Suolahti; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi toimistonjohtaja 
Y. Harvia sekä jäseniksi asiamies V. Ahde, pankinjohtaja T. Grotenfelt, 
veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, päätoimit-
taja R. G. Kallia, toimistopäällikkö G. Modeen, johtaja T. Salmio ja lasin-
hioja O. Turunen; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi johtaja J. E. 
Huttunen sekä jäseniksi oikeusneuvosmies K. Furuhjelm, pankinjohtaja 
T. Grotenfelt, toimitsija E. Härmä, sähkötyöntekijä O. Oksanen, profes-
sori O. Tarjanne ja lehtori T. R. Vähäkallio; 

puhtaanapitolautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi toimitsija A. 
Valta sekä jäseniksi konepajanjohtaja A. Kahma, kirvesmies O. Leskinen, 
pankinjohtaja A. Linturi, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivi-
työntekijä O. Nuutinen ja asianajaja R. Rönnholm; 

satamalautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi kauppaneuvos I. 
Lindfors sekä jäseniksi insinööri V. Castren, osastonjohtaja J. M. Ekebom, 
vahtimestari U. Ilmanen, johtaja P. Korpisaari, toimitusjohtaja H. Ramsay 
ja satamatyöntekijä I. F. Säilä; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi asianajaja E. 
Tulenheimo sekä jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja 
A. E. Leino, osastopäällikkö F. Moisala ja pankintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg; 

elintarvikekeskuksen johtokuntaan v:ksi 1941: taloudenhoitaja H.. 
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Apila, talousneuvos H. Gebhard, rouva M. Kulonen, arkkitehti S. Lager-
borg-Stenius ja alilääkäri U. Tötterman, minkä ohessa puheenjohtajaksi 
valittiin talousneuvos Gebhard; 

teknillisten laitosten hallitukseen v:ksi 1941: jäseniksi autonkuljettaja 
E. Karlsson, seppä Y. Salo, toimitusjohtaja E. von Schantz, insinööri E. 
Schröder ja professori B. Wuolle, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin 
professori Wuolle ja varapuheenjohtajaksi seppä Salo; 

työvelvollisuuslautakuntaan v:ksi 1941: puheenj ohtaj aksi asianaj aj a 
E. Tulenheimo ja varapuheenjohtajaksi asianajaja N. Aronen sekä jäseniksi 
johtaja B. A. Carrell, toimitsija A. Luostarinen, rakennusmestari J. M. 
Mäkiö, insinööri E. Niini, toimitsija A. Valta, insinööri A. Wigg ja toimitsi-
jat V. Viitanen ja J. Virtanen sekä varajäseniksi ylimetsänhoitaja E. Antti-
lainen, hovioikeudenauskultantti H. Hallberg, johtaja K. H. Heinämaa, 
toimitsijat F. Hiillos ja S. Saveri, liittosihteeri A. Sumu, toimitsija O. Turu-
nen ja rakennusmestari G. Welroos ja naispuoliseksi lisäjäseneksi insinööri 
M. Orrenoja; sekä 

kaupungin leski- ja orpokassan johtokuntaan v:ksi 1941—43: puheen-
johtajaksi pääjohtaja E. Hj. Rydman. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten johtokuntiin ja hallintoneuvos-
toihin. Taideteollisuuskeskuskoulun johtokuntaan kaupunginvaltuusto va-
litsi v:ksi 1941 jäseniksi vuorineuvos C. G. Herlitzin ja filosofiantohtori 
A. Rinteen sekä varajäseniksi taiteilija I. Aaltosen ja ylijohtaja Y. Sade-
niemen. 

Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon valittiin *) v:ksi 
1941—43 jäseniksi johtaja J. E. Huttunen ja pääjohtaja I. Killinen sekä 
varajäseniksi asiamies T. Hänninen. 

Elinaikaiseksi jäseneksi Stiftelsen Svenska handelshögskolan i Helsing-
fors nimisen säätiön hallitukseen valittiin 2) edesmenneen vtn Norrménin 
sijaan vt Monnberg. 

Valtuusto päätti3) ehdottaa valittavaksi yhteiskunnallisen korkeakou-
lun hallituksen jäseneksi ja tämän varamieheksi kolmivuotiskaudeksi 1940 
—43 johtaja Y. Harvian ja sosiaali- ja opetusasiain johtajan J . W. Kedon. 

Oikeusministeriön vahvistettua Suomen taideakatemian säätiön sään-
nöt, valtuusto valitsi 4) kaupungin edustajiksi sen isännistöön kaupungin-
johtaja A. Tulenheimon, sosiaali- ja opetusasiain johtajan J. W. Kedon ja 
vtn H. Ramsayn. 

Ida Ekmanin kivulloisten kotimaisten laulutaiteilijani avustusrahaston 
hallintoneuvoston jäseniksi valittiin x) v:ksi 1941—45 filosofianmaisteri 
E. von Frenckell ja professori S. Palmgren. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Helsingin yhteiskoulun ja realilu-
kion vanhempainneuvoston erään edesmenneen jäsenen tilalle valittiin 5) 
elokuun 31 p:nä 1942 päättyväksi toimikaudeksi uusi jäsen. 

Uudenmaan lääninhallituksen kehoituksesta kaupunginvaltuusto valit-
si6) Helsinkiin siirtyneille Viipurin kaksoisyhteislyseolle, Karjalan yhteis-
koululle ja Vaasanrinteen yksityislyseolle viisijäsenisen vanhempainneuvos-
ton kullekin elokuun 30 p:nä 1942 päättyväksi toimikaudeksi. 

Kvsto 18 p. jouluk. 11 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 10 §. — 3) S:n 20 p. mar-
rask. 12 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 11 §; vrt. myös v:n 1939 kert. s. 49. — 5) Kvsto 
18 p. syysk. 5 §. — 6) S:n 30 p. lokak. 4 §. 


