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valtuusto päätti x) merkitä v:n 1942 talousarvioon 9,000 mk Kuutamo- ja 
Onnentien katuvalaistustöiden suorittamiseen oikeuttaen yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Untamonkujan katuvalaistus. Kaupunginvaltuusto päätti2) merkitä v:n 
1942 talousarvioon 9,000 mk:n määrärahan Katuvalaistuksen järjestämi-
seksi Joukolan- ja Käpyläntien väliseen Untamonkujan osaan oikeuttaen 
teknillisten laitosten hallituksen käyttämään mainitun määrärahan jo 
kertomusvuonna. 

16. Muut asiat 

Kaupunginjohtajan virkaketju. Merkittiin3) tiedoksi kaupunginhalli-
tuksen vastaanottaneen eräiden ammatinharjoittajani ja yhtymäin kau-
pungille lahjoittaman, kulloinkin toimessa olevan kaupunginjohtajan 
arvomerkkinä käytettävän virkaketjun sekä päätettiin esittää kaupungin 
kiitos lahjoittajille. 

Tervehdyksen lähettäminen sotatoimissa oleville helsinkiläisille. Kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtajan E. Hj. Rydmanin valtuuston syyskauden 
ensimmäisessä kokouksessa pitämässään alkajaispuheessa tekemän ehdo-
tuksen mukaisesti päätettiin4) lähettää tervehdys sotatoimissa oleville 
helsinkiläisille miehille ja naisille. 

Kansalaisoikeudet. 172 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 7 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia5), jotka koskivat Suomen 
kansalaisoikeuksien myöntämistä; 4 anomuksesta 5) valtuusto ei katsonut 
voivansa antaa lausuntoa. Ensiksi mainituista tapauksista 110 koski ent. 
Venäjän, 24 Viron, 9 Englannin, 7 Puolan, 5 Liettuan, 6 Latvian, 4 Sak-
san, 2 Ruotsin, 2 Tanskan, 1 Kanadan, 1 Norjan ja 1 Unkarin kansa-
laisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Vastauksena Oy. Alkoholiliike ab:n 
hallintoneuvoston asiasta tekemään tiedusteluun kaupunginvaltuusto 
päätti6) ilmoittaa puoltavansa myönnettäväksi C-anniskeluoikeudet omaa-
ville kaupungissa toimiville ravitsemisliikkeille, toistaiseksi ja enintään 
siksi kunnes kansanhuoltoministeriön määräämä oluenkulutuksen sään-
nöstely kesti, oikeuden myöskin vermouthin anniskeluun. 

Kertomusvuoden varrella valtuusto antoi lausuntonsa 6 väkijuomain 
anniskeluoikeuksia koskevasta anomuksesta 7) siten, että valtuusto päätti 
1 tapauksessa puoltaa lisättyjen oikeuksien ja 3 tapauksessa uusien oikeuk-
sien myöntämistä mutta 2 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien 
myöntämistä koskevat anomukset evättäviksi. 

Elinkeino-oikeudet. 6 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi8) puol-
tavan ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

*) Kvsto 12 p. maalisk. 21 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 38 §. — 3) S:n 29 p. 
tammik. 2 §. — *) S:n 3 p. syysk. 2 §. — 5) S:n 15 p. tammik. 6 §, 29 p. tam-
mik. 4 §, 19 p. helmik. 5 §, 12 p. maalisk. 2 §, 2 p. huhtik. 5 §, 23 p. huhtik. 
4 §, 14 p. toukok. 6 §, 4 p. kesäk. 8 §, 18 p. kesäk. 5 §, 3 p. syysk. 9 §, 1 p. 
lokak. 9 §, 29 p. lokak. 3 §, 19 p. marrask. 6 § ja 17 p. jouluk. 8 §. — 6) S:n 
18 p. kesäk. 54 §. — 7) S:n 29 p. tammik. 7 §, 19 p. helmik. 7 ja 8 §, 23 p. 
huhtik. 7 §, 14 p. toukok. 8 § ja 1 p. lokak. 26 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 6 §, 
23 p. huhtik. 5 §, 14 p. toukok. 5 §, 3 p. svysk. 10 § ja 17 p. jouluk. 7 §. 
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Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti 
myöntyä 65 talouspiiriin myyntilupa-anomukseen, jolloin 11 luvista myön-
nettiin olemaan voimassa tammikuun 1 p:ään, 8 toukokuun 1 p:ään, 18 
kesäkuun 1 p:ään, 19 heinäkuun 1 p:ään, 8 syyskuun 1 p:ään ja 1 marras-
kuun 1 p.ään 1943. 

Valtuusto päätti2) ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle, ettei sillä 
puolestaan ollut mitään muistuttamista Oy. Renlund ab. nimisen liikkeen 
anomusta vastaan, että sille myönnetty ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden 
kaupan harjoittamisoikeus uudistettiin koskemaan liikkeen uutta myy-
mälää. 

Valtuusto päätti3) ilmoittaa lääninhallitukselle puolestaan puolta-
vansa Rake oy:n anomusta saada varastoida räjähdysaineita Bulevardin 
2—4:ssä olevan liiketalonsa varastohuoneisiin ehdoin: että nalleja saatiin 
edellä mainituissa varastoissa säilyttää yhteensä enintään 1,500 kpl, kui-
tenkin enintään 1,000 kpl yhdessä säilytyspaikassa; että säilytyspaikat 
rakennettiin tulenkestävästä aineesta ja varustettiin lujalla, lukittavalla 
ovella eikä niissä säilytetty mitään muuta tavaraa; että varastojen ovet 
pidettiin lukittuina ja nallit säilytettiin purkamattomina rasioissa tai ni-
puissa; sekä että poliisiviranomaiset ennen säilytyspaikkojen käytäntöön-
ottamista hyväksyivät ne. Niinikään valtuusto päätti 4) ilmoittaa läänin-
hallitukselle puoltavansa Rake oy:n anomusta saada rakentaa räjähdys-
ainevarasto kaupungin yhtiölle Vanhastakaupungista, vesijohtolaitoksen 
länsipuolella olevasta metsiköstä vuokraamalle alueelle ehdoin: että varas-
tosuoja rakennettiin anomukseen liitetyn piirustuksen n:o B 1—37 mukai-
sesti, mutta rakentaen siihen erillinen osasto räjähdysnalleja varten; 
sekä että varastosuojassa saatiin säilyttää dynamiittia, triniittiä, kanto-
pommeja ja kiviruutia yhteensä enintään 2,000 kg, mistä määrästä dyna-
miittia sai olla enintään 1,000 kg, saaden erillisessä osastossa lisäksi säilyttää 
enintään 25,000 kpl räjähdysnalleja mutta koko varastossa ei lainkaan 
saanut säilyttää kloraattia. 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan valtuusto päätti5) esittää 
evättäväksi 4 huutokaupantoimittajanammatin harjoittamista koske-
vaa anomusta. 

Oikeus kiinteistöjen omistamiseen ja hallitsemiseen. Kaupunginvaltuusto 
puolsi6) 2 ulkomaalaisten oikeutta kiinteistön omistamiseen ja hallitsemi-
seen kaupungissa koskevaa anomusta. 

Suomen silkkikutomo oy., jonka kaikki osakkaat olivat Norjan alamaisia, 
oli valtioneuvostolta anonut lupaa Herttoniemestä ostamansa 15,326 m2:n 
suuruisen tehdasalueen omistamiseen ja hallitsemiseen. Uudenmaan lää-
ninhallitukselle asiasta annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto 
päätti 7) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomuksen hy-
väksymistä vastaan. 

Oy. Elo ab., joka kertomusvuoden helmikuun 22 p:nä oli ostanut hal-
lintaoikeuden Helsingin kaupungin omistamaan, XXII kaupunginosan 
korttelissa n:o 695 olevaan Teollisuuskadun tonttiin n:o 21 sekä omistus-

Kvsto 15 p. tammik. 42 §, 29 p. tammik. 31 §, 19 p. helmik. 40 §, 12 p. 
maalisk. 32 §, 23 p. huhtik. 43 §, 14 p. toukok. 49 §, 4 p. kesåk. 54 §, 18 p. kesåk. 
65 §, 3 p. syysk. 39 § ja 29 p. lokak. 30 §. — 2) S:n 29 p. tammik. 6 §. — 5) S:n 
23 p. huhtik. 6 §. — 4) S:n 14 p. toukok. 7 §. - 5) S:n 15 p. tammik. 7 §, 29 
p. tammik. 5 § sekå 3 p. syysk. 11 ja 12 §. — 6) S:n 1 p. lokak. 7 ja 8 §. — 
7) S:n 3 p. syysk. 8 §. 
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oikeuden tontilla oleviin rakennuksiin, oli valtioneuvostolta anonut lupaa 
mainitun kiinteistön hallitsemiseen. Uudenmaan lääninhallitukselle asiasta 
annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti1) ilmoittaa, ettei 
sillä ollut mitään muistuttamista anomuksen hyväksymistä vastaan. 

Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin 
vahvistaminen. Merkittiin 2) tiedoksi lääninhallituksen tammikuun 27 
p:nä vahvistaneen kaupunginvaltuuston toimittaman vaalin3), jonka 
mukaan kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin osastonhoi-
taja F. J . Laakso ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja V. Matti-
nen. 

Jäsenten valitseminen Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolauta-
kuntaan. Uudenmaan lääninhallituksen kehoitettua kaupunginvaltuustoa 
valitsemaan· Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan 
v:ksi 1942 neljä varsinaista ja neljä varajäsentä, valtuusto valitsi4) varsi-
naisiksi jäseniksi sihteeri K. B. von Fieandtin, käsittelijä J. G. Louhivaa-
ran, tarkastaja U. R. Merilinnan ja asiamies V. M. Tammilehdon sekä 
varajäseniksi ekonoomi T. Kauhtion, toimittaja A. E. Leinon, pankin-
johtaja O. H. A. Lindbergin ja toimitusjohtaja G. Pätysen. 

Jäsenten valitseminen Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakun-
taan. Kaupunginvaltuusto valitsi5) Uudenmaan läänin vaalipiirin keskus-
lautakunnan jäseneksi filosofiantohtori J. Helon tilalle sihteeri V. A. 
Ahteen. 

Hallitusten, lautakuntain y.m. täydentäminen. Kaupungin irtaimen 
omaisuuden inventtaajiksi edesmenneiden konttoripäällikkö K. E. Grön-
lundin, tehtailija E. A. Nymanin ja kirjaltaja A. H. Karvosenojan tilalle 
valittiin6) vastaavasti insinööri E. Montell, asessori O. J. C. Paldani ja 
tarkastaja S. Koskinen. 

Taksoituslautakunnan edesmenneen jäsenen A. Haanojan tilalle valit-
tiin 7) filosofianomaisteri H. Vasara. 

Huoltolautakunnan lisäjäsenyydestä vapautusta pyytäneen professori 
G. Palmgrenin tilalle valittiin 8) kouluneuvos B. G. Palmgren. 

Urheilulautakunnan edesmenneiden jäsenten T. H. Vilppulan ja H. 
E. Kankaan tilalle valittiin 9) jaostosihteeri V. Koivula ja tarkastaja U. 
Siivonen. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan edesmenneen jäsenen A. 
E. Lehdon tilalle valittiin 10) teologiantohtori V. A. Päivänsalo. 

Ammattioppilaslautakunnan edesmenneen jäsenen A. Haanojan tilalle 
valittiin 1J) johtaja U. Perkko. 

Teknillisten laitosten hallituksen sodassa kaatuneen jäsenen E. K. Karls-
sonin tilalle valittiin 9) koneenhoitaja K. Laakso. 

Hallitusten, lautakuntain y.m. jäsenten vaali. Hallitusten ja lautakun-
tain y.m. puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi 
valittiin 12) seuraavaksi toimikaudeksi alla mainitut henkilöt: 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1942: jäseniksi toimitus-
johtaj & K. Huhtala, toimittaja A. E. Leino ja pankintaloudenhoitaja 
A. E. Monnberg sekä varajäseniksi asianajaja J. N. Aronen, pankinjohtaja 

x) Kvsto 2 p. huhtik. 7 §. — 2) S:n 19 p. helmik. 3 §. — 3) Ks v:n 1940 
kert. s. 77. — «) Kvsto 17 p. jouluk. 10 §. — 5) S:n 17 p. jouluk. 9 §. — 6) S:n 
29 p. tammik. 8 §. — 7) S:n 26 p. helmik. 3 § . - 8 ) S:n 15 p. tammik 12 § — 
1 1 P· l o k a k ' 1 0 §· — 10) S : n 2 3 P· huhtik. 8 §. — ") S:n 26 p. helmik 3 — ia) S:n 17 p. jouluk. 9 §. / 



1. Kaupunginvaltuusto 103 

A. V. I. Linturi ja professori G. W. von Wendt, minkä ohessa valittiin pu-
heenjohtajaksi toimitusjohtaja Huhtala ja varapuheenjohtajaksi toimit-
taja Leino; 

kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajiksi v:ksi 1942: ylikonemes-
tari R. L. Forsbom, rouva E. M. Hämäläinen, asiamies T. A. Hänninen, 
tarkastaja S. Koskinen, arkkitehti Y. Laine, lasityöntekijä O. Lindblom, 
insinööri E. Montell, johtaja J . A. Salomaa, isännöitsijä A. Skrabb, insi-
nööri B. G. B. Svedlin, kirjeenkantaja B. Wäisänen ja lautatarhantyön-
tekijä J. H. Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi v:ksi 1942: tulli-
päällysmies A. E. Forsström, työläistarkastaja S. Kurkinen, maalari 
K. E. Ollila, rakennusmestari H. G. D. Welroos ja lehtori T. R. Vähäkallio; 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi v:ksi 1942: pankinkamreeri V. F 
Hougberg ja rouva E. Lankinen sekä heidän varamiehikseen pankin virkai-
lija B, V. A. Armfelt ja nuohooja P. Lehikoinen; 

kaupungin leski- ja orpokassan johtokuntaan v:ksi 1942—44: jäseneksi 
rouva S. Hiisivaara; 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1942: jäseniksi tarkastaja A. Ahola, auton-
kuljettaja K. Altti, tarkastaja O. L. Aro, ylijunailija K. E. Björkman, 
toimittaja O. A. Fager, sihteeri K. B. von Fieandt, pankin virkailija B. Ch. 
F. Halleen, kirjaltaja V. P. J. Kalervo, professori K. Kauppi, toimittaja 
P. Kemppi, sähköasentaja E. Kulmala, kirjelajittelija K. V. Lampenius, 
konttoristi L. S. Lehto, putkityöntekijä K. A. Lindgren, tullivartija S. 
E. Lindroos, johtaja J. G. Louhivaara, pankintaloudenhoitaja A. E. Monn-
berg, liikennetarkastaja H. J. Mustonen, sähköasentaja T. Mutikainen, 
isännöitsijä G. G. Nyberg, johtaja E. G. Nyman, räätäli E. S. Paasio, hioja 
H. J . Poutanen, rautatieläinen V. A. Puisto, lautatarhantyöntekijä V. A. 
Puska, toimitusjohtaja G. Pätynen, kansakoulunopettaja S. T. Rekola, 
sihteeri U. F. Rusk, kauppatieteidenkandidaatti S. Törnqvist, rouva A. L. 
Valkama, filosofianmaisteri H. Vasara, kamreeri G. Weckström, auton-
asentaja H. A. Vesterlund, toimitusjohtaja L. Viljanen, esittelijä W. W. 
Wirtanen ja prokuristi M. E. Vuorjoki; 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1942: jäseniksi puhtaanapitotyöntekijä E. 
F. Hintikainen, oikeusneuvosmies N. M. Luukanen, peltiseppä L. Nord-
berg, hydrograafi T. V. V. Olin, kirvesmies K. Palmu, asianajaja R. V. 
Rönnholm, kauppias S. Viljanen ja konttoripäällikkö A. M. Winberg; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan v:ksi 1942: jäseniksi kont-
toristi A. V. Lehtokoski ja professori J . S. Siren; 

holhouslautakuntaan v:ksi 1942—45: jäseneksi oikeusneuvos O. Möller; 
sairaalain hallitukseen v:ksi 1942: jäseniksi professorit S. A. Brofeldt 

ja F. W. G. Langenskiöld, rouva A. A. Lehtokoski, toimistopäällikkö G. 
M. Modeen, toimittaja A. Pohjanmaa, professori M. Wannas ja lämmit-
täjä A. Virtanen, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi professori Langen-
skiöld ja varapuheenjohtajaksi professori Brofeldt; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi asianajaja J . 
N. Aronen, oikeusneuvosmies G. F. Nybergh, varatuomari R. Nybom, 
liittosihteeri T. A. Sumu ja asianajaja O. E. Tulenheimo; 

urheilulautakuntaan v:ksi 1942: jäseniksi jaostosihteeri V. Koivula, 
toimittaja E. Manneria, varatuomari B. Planting, tarkastaja U. Siivonen ja 
alilääkäri U. E. Tötterman; 

kansanhuoltolautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi osastonhoitaja 
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J. Laakso ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja V. Mattinen, ollen nämä 
vaalit alistettava Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettaviksi, sekä 
jäseniksi toimittaja Y. Kaarne, agronoomi R. Karlsson, arkkitehti S. La-
gerborg-Stenius, pastori F. E. Lilja, toimitsija U. Nurminen, toimittaja 
R. Paasio, toimitusjohtaja B. G. W. Sarlin, professori P. H. Schybergson 
ja johtaja G. G. Wickström; 

työvoimalautakuntaan, jona toimi työnvälityslautakunta, v:ksi 1942: 
jäseneksi insinööri M. Orrenoja; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi opet-
taja A. Kallioniemi, alilääkäri A. J. Nikula, liikkeenhoitaja J. H. Näss-
ling, liittosihteeri P. B. J. Railo, liikeapulainen T. D. Sinervo ja rovasti 
J . L. Waltasaari sekä varajäseniksi rouva A. A. Lehtokoski ja lehtori B. J. 
Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi osas-
tonjohtaja J. M. Ekebom, asioitsija M. V. Fager, toimittaja K.-A. Fager-
holm, varastonhoitaja G. W. Henriksson, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius 
ja yliopettaja A. A. E. Mickwitz sekä varajäseniksi liittosihteeri S. G. 
Andersson ja vahtimestari K. V. Nordin; 

kotitalouslautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi tarkastaja M. 
Sillanpää sekä jäseniksi rouva H. S. Bränder, talousneuvos H. M, Gebhard, 
arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja rouva M. M. Mutikainen; 

lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi rouvat Th. S. Hane-
mann ja T. A. Oksanen, kansakoulunopettaja L. Salovaara, lastentarhan-
johtaja S. E. Siirala, kätilö H. Valta, rovasti J. L. Waltasaari ja kirkkoherra 
E. J. Wirén, minkä ohessa valittiin puheenjohtajaksi kirkkoherra Wirén 
ja varapuheenjohtajaksi rovasti Waltasaari; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokun-
taan v:ksi 1942—44: jäseniksi arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja rouva 
A. Pettersson; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi konttoristi V. 
V. Aronen, ylikirjastonhoitaja A. H. Bergholm, toimistopäällikkö G. M. 
Modeen, rouva E. M. Peräläinen ja valtionsyyttäjä A. Hj. Planting; 

kaupunginmuseon johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi professori A. 
Hämäläinen, intendentti T. Stjernschantz ja professori K. V. Voion-
maa; 

musiikkilautakuntaan v:ksi 1942: jäseniksi dosentti V. Annala, filoso-
fianmaisteri E. M. von Frenckell, vaatturi T. Hiekkaranta, kirjaltaja S. 
K. Leino, toimittaja E. Meriluoto, toimitusjohtaja C. H. W. Ramsay ja 
lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. E. V. Suolahti, minkä ohessa valittiin 
puheenjohtajaksi tohtori Suolahti; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi toimistonjohtaja 
Y. A. Harvia sekä jäseniksi asiamies V. A. Ahde, pankinjohtaja T. N. A. 
Grotenfelt, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, 
päätoimittaja R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. 
T. Salmio ja lasinhioja O. I. Turunen; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi johtaja J . 
E. Huttunen sekä jäseniksi pankinjohtaja T. N. A. Grotenfelt, oikeusneu-
vosmies K. E. Furuhjelm, toimitsija E. H. Härmä, sähkötyöntekijä O. V. 
Oksanen, professori O. A. Tarjanne ja lehtori T. R. Vähäkallio; 

puhtaanapitolautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi toimitsija A. 
Valta sekä jäseniksi insinööri A. Kahma, kirvesmies O. Leskinen, pankin-
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johtaja A. V. I. Linturi, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivityön-
tekijä O. Nuutinen ja asianajaja R. V Rönnholm; 

satamalautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi kauppaneuvos A. I. 
Lindfors sekä jäseniksi insinööri V. V. Castren, osastonjohtaja J . M. Eke-
bom, vahtimestari U. L. Ilmanen, johtajat V. Korhonen ja P. R. Korpi-
saari ja satamatyöntekijä I. F. Säilä; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1942: puheenjohtajaksi asianajaja O. 
E. Tulenheimo sekä jäseniksi kaupungineläinlääkäri O. W. Ehrström, 
tarkastaja S. Koskinen, toimittaja A. E. Leino ja pankintaloudenhoitaja 
A. E. Monnberg; 

elintarvikekeskuksen johtokuntaan v:ksi 1942: jäseniksi talousneuvos 
H. M. Gebhard, rouvat A. Huotari ja M. Kulonen, arkkitehti S. Lagerborg-
Stenius ja alilääkäri U. E. Tötterman, minkä ohessa valittiin puheenjoh-
tajaksi talousneuvos Gebhard; sekä 

teknillisten laitosten hallitukseen v:ksi 1942: jäseniksi koneenhoitaja 
K. Laakso, seppä Y. Salo, toimitusjohtaja E. G. von Schantz, insinööri 
E. N. Schröder ja professori K. B. Wuolle, minkä ohessa valittiin puheen-
johtajaksi professori Wuolle ja varapuheenjohtajaksi seppä Salo. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti x) valita: 
uusien talojen vuokra-asioita käsittelevän huoneenvuokralautakunnan 

puheenjohtajaksi varatuomari B. Rehbinderin ja tämän varamieheksi 
lääninsihteeri H. Kaimion sekä jäseniksi tarkastaja S. Koskisen, varamie-
henään toimistonhoitaja J . E. Janatuinen, ja johtaja O. Suvannon, vara-
miehenään rakennusmestari Y. V. Vuorinen; 

eteläisen ja läntisen alueen huoneenvuokralautakunnan puheenjohta-
jaksi lakitieteentohtori I. Melanderin ja tämän varamieheksi varatuomari 
E. K. Uskin sekä jäseniksi varatuomari L. Ahvan, varamiehenään isän-
nöitsijä L. Englund, ja filosofiantohtori F. Burjamin, varamiehenään toi-
mittaja K. Kukkonen; sekä 

pohjoisen ja itäisen alueen huoneenvuokralautakunnan puheenjohta-
jaksi varatuomari J. Hohenthalin ja tämän varamieheksi lakitieteenkandi-
daatti O. Larman sekä jäseniksi kamreeri R. Estlanderin, varamiehenään 
lakitieteenkandidaatti Y. Laakso, ja toimittaja H. Lehden, varamiehe-
nään liikkeenhoitaja J . H. Nässling. 

Sittemmin valtuusto valitsi 2) eteläisen ja läntisen alueen väliaikaisen 
toisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajaksi varatuomari T. Nord-
bergin ja tämän varamieheksi varatuomari Y. Sipin sekä jäseniksi varatuo-
mari J. Eerikäisen, varamiehenään insinööri A. Puustjärvi, ja peltiseppä 
R. Ilomäen, varamiehenään toimittaja A. E. Leino. 

Myöhemmin valtuusto lisäksi valitsi3) pohjoisen ja itäisen alueen väli-
aikaisen toisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajaksi maistraatin-
sihteeri A. G. J . Wennerqvistin ja tämän varamieheksi varatuomari T. 
Aminoffin sekä jäseniksi kirvesmies V. V. Liljeqvistin, varamiehenään ku-
toja O. M. Leinonen, ja liikennetarkastaja V. Raulen, varamiehenään joh-
taja E. G. Nyman. 

Sen jälkeen kun useimmat huoneen vuokralautakuntien puheenjohtajat 
ja varapuheenjohtajat olivat joutuneet sotapalvelukseen, kaupunginhalli-
tus, valtioneuvoston toukokuun 10 p:nä huoneenvuokrasäännöstelystä 
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tekemän päätöksen 22 §:n nojalla valtioneuvoston heinäkuun 10 p:nä 
määräämässä muutetussa muodossa, oli määrännyt pohjoisen ja itäisen 
alueen väliaikaisen huoneen vuokralautakunnan puheenjohtajan A. G. J. 
Wennerqvistin hoitamaan myöskin saman alueen vakinaisen huoneen-
vuokralautakunnan puheenjohtajan tehtäviä, uusien talojen vuokra-asioita 
käsittelevän huoneen vuokralautakunnan väliaikaiseksi varapuheenjohta-
jaksi toistaiseksi poliisilaitoksen rikospoliisiosaston apulaispäällikön J. B. 
Takolanderin sekä eteläisen ja läntisen alueen molempien huoneenvuokra-
lautakuntain väliaikaiseksi varapuheenj ohtaj aksi kaupunginhallituksen 
asiamiesosaston asiamiehen E. Elfvengrenin ja pohjoisen ja itäisen alueen 
molempien huoneen vuokralautakuntien väliaikaisiksi varapuheenj ohta-
jiksi rakennustoimiston kansliaosaston sihteerin H. E. Arvidsonin ja laki-
tieteenkandidaatti A. Sandströmin. Valtuusto hyväksyi *) mainitut 
kaupunginhallituksen toimenpiteet. 

Vuoden lopussa valtuusto päätti2) valita: 
uusien talojen vuokra-asioita käsittelevän I huoneenvuokralautakunnan 

puheenjohtajaksi varatuomari B. Rehbinderin ja varapuheenjohtajaksi 
lääninsihteeri H. Kaimion sekä jäseniksi putkityöntekijä E. Keskisen, 
varamiehenään toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, ja johtaja O. Suvannon, 
varamiehenään rakennusmestari Y. V. Vuorinen; 

eteläisen ja läntisen alueen taloja koskevia vuokra-asioita käsittelevän 
I I huoneenvuokralautakunnan puheenjohtaksi lakitieteentohtori I. Melan-
derin ja varapuheenjohtajaksi varatuomari E. K. Uskin sekä jäseniksi vara-
tuomari L. Ahvan, varamiehenään isännöitsijä L. Englund, ja filosofian-
tohtori F. Burjamin, varamiehenään toimittaja K. Kukkonen; 

pohjoisen ja itäisen alueen taloja koskevia vuokra-asioita käsittelevän 
I I I huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajaksi varatuomari J. Hohen-
thalin ja varapuheenjohtajaksi lakitieteenkandidaatti O. Larman sekä jäse-
niksi kamreeri R. Estlanderin, varamiehenään lakitieteenkandidaatti Y. 
Laakso, ja toimittaja H. Lehden, varamiehenään liikkeenhoitaja J . H. 
Nässling; 

eteläisen ja läntisen alueen taloja koskevia vuokra-asioita käsittelevän 
IV väliaikaisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajaksi varatuomari 
T. Nordbergin ja varapuheenjohtajaksi varatuomari Y. Sipin sekä jäseniksi 
varatuomari J. Eerikäisen, varamiehenään insinööri A. Puustjärvi, ja pelti-
seppä R. Ilomäen, varamiehenään toimittaja A. E. Leino; 

pohjoisen ja itäisen alueen taloja koskevia vuokra-asioita käsittelevän 
V väliaikaisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajaksi varatuomari 
A. G. J. Wennerqvistin ja varapuheenjohtajaksi varatuomari T. Aminoffin 
sekä jäseniksi kirvesmies V. V. Liljeqvistin, varamiehenään kutoja O.M. 
Leinonen, ja liikennetarkastaja V. Raulen, varamiehenään johtaja E. G. 
Nyman; sekä 

varatuomari A. Wennerqvistin samalla toimimaan III huoneenvuokra-
lautakunnan väliaikaisena puheenjohtajana sekä varatuomarit H. Arvidso-
nin, E. Elfvengrenin, A. Sandströmin ja J. Takolanderin tarpeen mukaan 
toimimaan lautakuntien väliaikaisina varapuheenjohtajina. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten johtokuntiin, hallituksiin y.m. 
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokuntaan kaupunginvaltuusto valitsi3) 

*) Kvsto 1 p. lokak. 11 §. — *) S:n 17 p. jouluk. 11 §. — ») S:n 17 p. jou-
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v:ksi 1942 jäseniksi vuorineuvos C. G. Herlitzin ja filosofiantohtori A. Rin-
teen sekä varajäseniksi taiteilija I. Aaltosen ja ylijohtaja Y. J. Sadeniemen. 

Peruuttaen pidätettynä olevalle filosofiantohtori J. Helolle antamansa 
tehtävän toimia kauppakorkeakoulun hallituksen jäsenenä v. 1940—42 
kaupunginvaltuusto valitsi x) hänen tilalleen kaupunginjohtaja A. A. Tu-
lenheimon. 

Stadion-säätiön hallitukseen valittiin2) v:ksi 1942—43 jäseniksi liitto-
sihteeri S. G. Andersson, autonkuljettaja K. Altti, pankinjohtaja T. N. Aro, 
ylijunailija K. E. Björkman, senaattori J . A. Castren, kiinteistöjohtaja 
E. von Frenckell, taloudenhoitaja E. Kaukinen, opiskelija Y. Lehto, kirves-
mies V. V. Liljeqvist, teknillinen johtaja A. E. Moring, toimitsija A. Paaso-
nen, pääjohtaja E. Hj. Rydman, osastopäällikkö K. K. Soinio, toimittaja 
V. Toivari ja alilääkäri U. E. Tötterman. 

Ida Ekmanin kivulloisten kotimaisten laulutaiteilijain avustusrahaston 
hallintoneuvostoon valittiin3) jälellä olevaksi toimikaudeksi professori 
O. Soini lahjoittajan tilalle, tämän peruutettua elinikäisen oikeutensa kuulua 
hallintoneuvostoon. 

Selim Eskelinin säätiön johtokuntaan valittiin 4) kolmivuotiskaudeksi 
1942—44 varsinaiseksi jäseneksi sosiaali- ja opetusasiain johtaja J. W. Keto 
ja varajäseneksi filosofiantohtori T. Haapanen. 

Valiokunnat, komiteat y.m. Antamaan lausuntoa laadituista eduskunta-
talon ympäristöalueen asemakaavoitusehdotuksista asetetun toimikunnan 5) 
•ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti6) asettaa mainittua asemakaavoit-
tamista koskevia liikenne- y.m. kysymyksiä selvittelemään sekä vastedes 
päätettävän aatekilpailun ohjelmaehdotusta laatimaan asiantuntijakomi-
tean, johon valittaisiin kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja 
asemakaava-arkkitehti sekä pyydettäisiin Suomen arkkitehtiliittoa valitse-
maan kolme ja rautatiehallitusta kaksi jäsentä sekä tie- ja vesirakennushal-
litusta yksi jäsen kutsuen lisäksi moottoriliikenteen asiantuntijaksi insi-
nööri Y. Vänttinen ja liikennetalouden asiantuntijaksi insinööri R. Castren. 

Kaupungin edustajan nimeäminen Satakunnan rakennus oy:n hallinto-
neuvostoon. A. Ahlström oy:n perustama Satakunnan rakennus oy., joka 
sosiaaliministeriön päätöksellä oli hyväksytty perheasuntolainoista y.m. 
helmikuun 19 p:nä 1940 annetussa laissa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi 
yhtymäksi, oli ilmoittanut aikovansa rakentaa omakotitaloja Helsingin 
kaupungin alueelle anoen, että kaupunki yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n 
mukaisesti nimeäisi jäsenen yhtiön hallintoneuvostoon. Kaupungin edusta-
jaksi nimettiin 7) sittemmin v.t. kiinteistöjohtaja K. Hyvärinen. 

Mankalan koskien vesivoiman käyttö. Kaupunginvaltuusto oikeutti8) 
kaupunginhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Mankala fors ab:n ja 
Oy. Mankala ab:n yhdistämiseksi näiden yhtiöiden omistamien Mankalan 
koskien vesivoiman hyväksikäyttämistä varten. 

Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan kuluihin osallistuminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti 9), että kaupungin puolesta annetaan takuu 
%:aan Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan aiheuttamista, 
enintään 2,230,000 mk:ksi lasketuista menoista kuitenkin ehdoin, että valtio 
takasi jälelle jäävän % niistä, että juhlan menojen peittämiseen ensiksi 

i) Kvsto 19 p. marrask. 9 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 9 §. — 3) S:n 2 p. huh-
tik. 8 §. — 4) S:n 3 p. syysk. 14 §. — 5) Ks. v:n 1940 kert. s. 112. — ·) Kvsto 
18 p. kesäk. 40 §. — 7) S:n 4 p. kesäk. 36 §. — 8) S:n 4 p. kesäk. 43 §; ks. v:n 
1937 kert. s. 237. — 9) Kvsto 18 p. kesäk. 41 § ja 17 p. jouluk. 16 §. 
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käytettiin tähän yksityisiltä saatavat avustukset, lahjoitukset ja takuut 
sekä juhlan tuottamat tulot sekä että vahinko kaupungin ja valtion kesken 
jaettiin takausmäärien osoittamassa suhteessa. Päätös alistettiin valtio-
neuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Kouluhallituksen kehoituksesta kau-
punginvaltuusto valitsi viisijäsenisen vanhempainneuvoston Helsingin kes-
kuksen yhteiskoululle *) kertomusvuoden elokuun 31 p:nä 1942 päättyväksi 
toimikaudeksi sekä samaksi ajaksi uudet jäsenet Helsingin toisen suoma-
laisen lyseon 2), Helsingin toisen suomalaisen tyttökoulun3) ja Nya svenska 
läroverket 4) nimisten koulujen vanhempainneuvostojen eräiden edesmen-
neiden jäsenten tilalle. 

Kvsto 15 p. tammik. 13 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 50 §. — •) S:n 17 p. 
jouluk. 12 §. — 4) S:n 29 p. tammik. 9 §. 


