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vtn Kallioniemen1) sijaan syyskuun 16 p:stä joulukuun 31 p:ään varamies kouluneuvos 
L. A. P. Poijärvi, vtn Lähteen 2) sijaan syyskuun 17 p:stä lukien niin pitkäksi aikaa kuin 
hän toimi v.t. kiinteistöjohtajana varamies lautatarhantyöntekijä V. A. Puska ja lääkä-
rintodistuksen nojalla vapautusta valtuuston jäsenyydestä anoneen vtn Huttusen 3) 
sijaan joulukuun 9 p:stä lukien johtaja K. T. Salmio. 

Edellä mainitulle vt Poijärvelle4) oli kuitenkin sittemmin hänen sotapalveluksessa 
olonsa vuoksi myönnettävä vapautus valtuutetun tehtävistä joulukuun 9 p:stä lukien 
kertomusvuoden loppuun saakka, jolloin samalla määrättiin hänen sijastaan vtn Kallio-
niemen tilalle varamies osastosihteeri E. I. Sahlan. 

Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka vuoden kuluessa tulivat varsinaisiksi kau-
punginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seuraavat: 

Pankinjohtaja L. J . Ahva 
Liittosihteeri S. G. Andersson 
Johta ja W. G. Berger 
Reviisori A. I. A. Bergroth 
Ylijunailija K. E. Björkman 
Dosentti B. M. von Bonsdorff 
Insinööri V. V. Castren 
Kauppatieteidenkandidaatti S. H. R. 

Colliander 
Kamreeri A. G. R. Estlander 
Kähertäjä M. V. Fager 
Ylikonemestari R. L. Forsbom 
Arkkitehti O. Gripenberg 
Toimistonjohtaja Y. A. Harvia 
Lastenvalvoja A. E. Heiskanen 
Filosofianlisensiaatti V. V. P. Helanen 
Kauppias M. J . Hopeavuori 
Rouva E. M. Hämäläinen 
Kirjal taja S. A. Isaksson 
Toimitusjohtaja H. Jahnukainen 
Tullinhoitaja O. W. Johansson 
Konttoristi P. O. Kivi 
Pankinjohtaja A. K. Kivialho 
Insinööri K. F. Kreander 
Insinööri T. K. Laakso 

Toimitusjohtaja V. K. Latvala 
Ylikonemestari G. A. Lemström 
Konttoristi M. A. Leskinen 
Tulli varti ja S. E. Lindroos 
Johta ja A. E. Linko 
Insinööri E. A. Lucander 
Filosofianmaisteri A. J . Lähteenoja 
Metallisorvaaja A. A. Nygård 
Kirjal taja T. M. Paasivuori 
Insinööri L. Paavolainen 
Konttoristi E. M. Peräläinen 
Toimittaja A. E- Pohjanheimo 
Liittosihteeri Y. A. Saarinen 
Opettaja K. Saltzman 
Pastori J . Sinnemäki 
Rouva E. V. Stolt 
Everstiluutnantti P. O. E. Susitaival 
Teologiantohtori L. I. Takala 
Alilääkäri U. E. Tötterman 
Johta ja H. J . Viher juuri 
Pankinkamreeri T. H. Vilppula 
Pianoteknikko J . Virtanen 
Toimitusjohtaja G. von Wright 
Rakennusmestari O. N. Vuorio 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman 5) ja varapuheenjohtajana 
vt Janatuinen6) . 

Kaupunginvaltuusto kokoontui 17 kertaa. 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 516 ja sen puolesta lähetettyjen 

kirjeiden lukumäärä 217. 
Kaupunginvaltuuston vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus ja välittömästi sen alaiset vi vastot 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamies osasto. Kaupunginhallituksen johto-
säännön 4 §:ään päätettiin7) tehdä eräitä apulaiskaupunginjohtajain keskinäistä työn-
jakoa y.m. koskevia muutoksia. 

Kaupunginhallituksen jäseniksi v:ksi 1942 valittiin 8) v t t Modeen, Nybergh, Railo, 

!) Kvsto 16 p. syysk. 2 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 5 §. — 3) S:n 9 p. jouluk. 3 §. — 4) S:n 
9 p. jouluk. 2 §.s-—• 5) S:n 14 p. tammik. 3 §. — 6) S:n 14 p. tammik. 4 §. — 7) S:n 28 p. tam-
mik. 13 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 13. — 8) Kvsto -14 p. tammik. 5 §. 
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Salmela-Järvinen, Salovaara, Suolahti, Tulenheimo ja von Wendt sekä liittosihteeri J . A. 
Kivistö. 

Avoimeksi julistettuun rahatoimenjohtajauvirkaan valittiin1) kiinteistöjohtaja E. 
von Frenckell. 

Kiinteistöjohtajaksi valittiin 2) sittemmin sähköasentaja V. V. Salovaara. Koska kui-
tenkin oli epätietoista, milloin vastavalittu kiinteistöjohtaja valtioneuvoston jäsenyyden 
vuoksi voi ryhtyä virkaansa hoitamaan, kaupunginvaltuusto määräsi3) kaupunginsih-
teeri E. O. Mantereen hoitamaan kiinteistöjohtajan virkaa siksi kuin viran vakinainen 
haltija voi ottaa sen vastaan sekä kansliasihteeri A. A. Blombergin vastaavaksi ajaksi 
hoitamaan kaupunginsihteerinvirkaa. 

Kiinteistöjohtaja Salovaaran syksyllä ilmoitettua, ettei hän vieläkään voinut ryhtyä 
kiinteistöjohtajan virkaa hoitamaan, valtuusto määräsi4) vtn Lähteen hoitamaan virkaa 
väliaikaisesti syyskuun 17 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään siksi kuin kiinteistö-
johtaja Salovaara itse voi ryhtyä virkaansa hoitamaan. V.t. kiinteistöjohtaja Lähteen 
palkka vahvistettiin4) 10 000 mk:ksi kuukaudessa. 

Turun kaupunginjohtajaksi valitulle kaupunginsihteeri E. O. Mantereelle myönnet-
tiin5) ero virastaan samalla vapauttaen hänet myöskin hoitamasta hänelle uskottuja 
apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä elokuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginsihteeriksi valittiin6) sittemmin filosofianmaisteri E. J . Waronen. 
Jo t t a paraikaa avoinna olevan kaupunginkanslian notaarinviran tuleva haltija sit-

temmin voitaisiin velvoittaa toimimaan m.m. talousarvion sekä viranhaltijain ja työnte-
kijäin palkkauksista aiheutu vain asiain valmistelusta .huolehtivan kansliasihteerin apuna, 
valtuusto päätt i7) siirtää ensiksi mainitun, siihen asti 23 palkkaluokkaan kuuluneen 
notaarinviran syyskuun 1 p:stä lukien 14 palkkaluokkaan. Tarkoitukseen myönnettiin 
8 900 mk valtuuston käyttövaroista uusien virkain palkkoihin sekä palkankorotuksiin. 

Valtuusto päätt i8) v:n 1943 alusta lukien siirtää kaupunginkanslian 17 palkkaluok-
kaan kuuluvan notaarinviran 14 palkkaluokkaan ja kaupunginhallituksen asiamiesosas-
ton 15 palkkaluokkaan kuuluvan asianliehenviran 12 palkkaluokkaan. 

Valtuusto päätt i9) kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien siirtää painatustöi-
den valvojan viran 19 palkkaluokasta 18:nteen sekä painatustöiden apulaisvalvojan viran 
28 palkkaluokasta 27:nteen myöntäen tarkoitukseen yhteensä 5 760 mk käyttövaroistaan 
uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin 10) ylittämään seuraavia v:n 1941 määrärahoja alla 
mainituin määrin: kaupunginkanslian määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 20 554: 65 mk 
ja Siivoaminen 1 950: 55 mk ja kaupunginhallituksen asiamiesosaston määrärahoja Tila-
päistä työvoimaa 6 111: 50 mk, Siivoaminen 46: 40 mk ja Tarverahat 1 402: 65 mk, pää-
luokan Yleinen kunnallishallinto luvun Erinäiset hallintomenot määrärahoja Ikälisäykset 
ja palkankorotukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi 188 498: 50 mk, Sairaslomasi-
jaiset 114 631: 50 mk, Sijaispalkat virkavapaustapauksissa 2 774931: 90 mk, Hautaus-
apu 75 296: 50 mk ja Kaluston hankinta 79 279: 30 mk, pääluokan Erinäiset sosiaaliset 
tehtävät luvun Työttömyyden aiheuttamat erinäiset toimenpiteet määrärahaa Kaupun-
ginhallituksen käyttövarat työttömyyden varalta 565 769: 05 mk ja luvun Väestönsuoje-
lulautakunta ja sen toimisto määrärahaa Väestönsuojelua varten kaupunginhallituksen 
käytettäväksi 6 834 892: 90 mk, pääluokan Kiinteistö luvun Erinäiset menot määrärahoja 
Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi 
488 574: 30 mk ja Poistot ja palautukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi 230 166: 55 
mk sekä pääluokan Sekalaiset yleiset menot lukuun Erinäiset määrärahat sisältyvää 
määrärahaa Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset 28 020: 30 mk ja lukuun Käyttö-
varat sisältyvää määrärahaa Polttoaineen hinnan nousun varalta, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi 879 216: 55 mk. 

Rahatoimisto. V:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, 
myönsi u ) 949 680: 10 mk rahatoimiston tilapäisen sotilasavustusosaston mainitun vuoden 
menojen peittämiseen. 

!) Kvsto 14 p. tammik. 7 §. — 2) S:xi 18 p. helmik. 34 §. — 3) S:n 18 p. helmik. 35 §. — 4) S:n 
16 p. syysk. 4 §. — 5) S;n 17 p. kesäk. 8 §. — 6) S:n 16 p. syysk. 14 §. — 7) S:n 3 p. kesäk, 
6 §. — 8) S:n 16 p. syysk. 16 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 14 §. —10) S:n 11 p. maalisk. 28 §. — 

S:n 11 p. maalisk. 31 §. 
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Kaupunginvaltuusto päätt i1) siirtää v:n 1941 talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
mattomat pääomamenot lukuun Perushankinnat sisältyvän, Rahatoimiston konevälinei-
den täydentäminen nimisen 100 000 mk käsittävän määrärahan kertomusvuonna käy-
tettäväksi. 

Tilastotoimisto. Tilastotoimiston johtosäännön 3, 4, 5 ja 6 §:iin päätettiin 2) vah-
vistaa toimiston henkilökunnan lisäämisen johdosta tarpeelliset täydennykset sekä li-
säksi eräitä oikaisuja ja selvennyksiä. 

Revisiolaitos 

Revisiotoimisto. Revisiotoimiston johtosäännön 9, 11, 11a ja 13 §:iin päätetti in3) 
vahvistaa toimiston kahden apulaisreviisorinviran vakinaistamisen johdosta tarpeelliset 
muutokset. 

Kaupungin v:n 1940 tilien ja hallinnon tarkastus. Tutustut tuaan kaupungin revi-
siotoimiston kertomukseen v:lta 1940 vuositilintarkastajat valittuaan sihteerikseen 
merenkulkuneuvos A. Virangon4) sekä jakauduttuaan kuten ennenkin jaostoihin, jotka 
tutkivat eri hallinnonhaaroja ja laitoksia, antoivat tilintarkastuskertomuksensa5), 
jossa he todettuaan v:n 1940 taloustuloksen vielä entisestä heikontuneen sekä esitettyään 
lyhyen kaupungin hallinnon ja rahatoimen yleisjohdon ja kaupunginhallituksen ynnä 
lähinnä sen alaisten laitosten toiminnan arvostelun julkitoivat eräitä eri hallinnonhaaroja 
koskevia huomautuksia. Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuositilintarkastajain kerto-
muksissaan tekemien huomautusten johdosta asianomaisilta laitoksilta ja lautakunnilta 
pyytämänsä selitykset, jotka se katsoi tyydyttäviksi ja joista ilmeni asianomaisten jo 
ryhtyneen tai vastedes aikovan ryhtyä toimenpiteisiin sellaisten epäkohtien korjaamiseksi, 
jotka sitä kaipasivat, kaupunginhallitus antoi niiden johdosta lausuntonsa6), jonka mu-
kaisesti kaupunginvaltuusto sittemmin päätt i7) hyväksyä v:n 1940 tilinpäätöksen sekä 
myöntää kaupunginhallitukselle ja kaupungin kaikille lautakunnille, virastoille ja laitoksil-
le vastuuvapauden mainitun vuoden hallinnosta ja tileistä. Lisäksi valtuusto päätti, ettei ti-
lintarkastuskertomuksessa esitettyjen huomautusten johdosta valtuuston puolesta ollut 
ryhdyttävä enempiin toimenpiteisiin. Samalla valtuusto päätti kehoittaa kaupunginhalli-
tusta ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että kaupungin vuositilintarkastajille vastai-
suudessa varattaisiin tilaisuus antaa lausuntonsa niiden selitysten johdosta, joita asian-
omaiset antoivat heihin kohdistettujen muistutusten suhteen. 

Kaupungin v:n 1941 tilien ja hallinnon tarkastus. Tutustuttuaan kaupungin 
revisiotoimiston kertomukseen v:lta 1941 vuositilintarkastajat valittuaan sihteerikseen 
merenkulkuneuvos A. Virangon8) sekä jakauduttuaan kuten ennenkin jaostoihin, jotka 
tutkivat eri hallinnonhaaroja ja laitoksia, antoivat tilintarkastuskertomuksensa9), 
jossa he todettuaan v:n 1941 taloustuloksen vallitsevasta sotatilasta huolimatta muo-
dostuneen yllättävän edulliseksi sekä esitettyään lyhyen kaupungin hallinnon j a rahatoi-
men yleisjohdon ja kaupunginhallituksen ynnä lähinnä sen alaisten laitosten toi-
minnan arvostelun julkitoivat eräitä eri hallinnonhaaroja koskevia huomautuksia. 
Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuositilintarkastajain kertomuksissaan tekemien huo-
mautusten johdosta asianomaisilta laitoksilta ja lautakunnilta pyytämänsä selitykset, 
jotka se katsoi tyydyttäviksi ja joista ilmeni asianomaisten jo ryhtyneen tai vastedes aiko-
van ryhtyä toimenpiteisiin sellaisten epäkohtien korjaamiseksi, jotka sitä kaipasivat, 
kaupunginhallitus antoi niiden johdosta lausuntonsa10), jonka mukaisesti kaupunginval-
tuusto sittemmin päätti1 1) hyväksyä v:n 1941 tilinpäätöksen sekä myöntää kaupungin-
hallitukselle ja kaupungin kaikille lautakunnille, virastoille ja laitoksille vastuuvapauden 
mainitun vuoden hallinnosta ja tileistä. 

Vuositilintarkastajat. Kaupungin v:n 1942 hallinnon ja tilien tarkastajiksi valittiin12) 
konttorinhoitaja U. V. Aho^ dosentti V. Annala, kauppatieteidenkandidaatti S. H. R. 
Colliander, toimistonjohtaja A. Edberg, pankinkamreeri V. F. Hougberg, professori K. 
N. Järvinen, toimittajat K. Kukkonen, E. Lähde ja E. Meriluoto, isännöitsijä J . Sand-

!) Kvsto 11 p. maalisk. 26 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 12 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 164. - -
3) Kvsto 16 p. jouluk. 11 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 161. — 4) Ks. tämän kert. I . s. 83. — 
5) Kvston v:n 1941 pain. asiakirj. n:o 8. — 6) Kvston pain. asiakirj. n:o 2. — 7) Kvsto 22 p. 
huhtik. 9 §. —8) Ks. tämän kert. I . s. 83. — 9) Kvston pain. asiakirj. n:o 4. — 10) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 6. — n ) Kvsto 17 p. kesäk. 12 §. — 12) S:n 14 p. tammik. 6 §. 
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qvist, pankinjohtaja V. V. Sipi ja 'raitiotievaununkuljettaja O. H. Träskvik sekä tilintar-
kastajain varamiehiksi varatuomari L. Ahva, konttoristi V. V. Aronen; kamreeri A. G. 
R. Estlander, pankinprokuristi B. Ch. F. Halleen, asiamies T. A. Hänninen, pankinjohtaja 
K. Kivialho, johtaja A. Lassila, varastotyöntekijä N. Hj. Lehto, konttoristi A. V. Lehto-
koski, vaakamestari A. Niklander, kirjanpitäjä M. Sinisalo ja kamreeri G. Weckström. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti1) vuositilintarkastajain palkkioiden korottamisen v:n 
1943 alusta lukien siten, et tä puheenjohtajan palkkio oli oleva 5 000 mk sekä sihteerin 
ja jäsenten 3 500 mk vuodessa. 

Verot us viranomaiset-

Taksoitus- ja tutkijalautakunnan jäsenten kokouspalkkioiden korottaminen. Näiden 
lautakuntain jäsenten kokouspalkkioiden korottamiseksi kaupungin muiden lautakun-
tain jäsenten kokouspalkkioiden tasolle kaupunginvaltuusto päätt i2) kertomusvuoden 
alusta lukien korottaa taksoituslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtajain palkkiot 
150 mk:ksi sekä tämän lautakunnan samoin kuin tutkijalautakunnan jäsenten palk-
kiot 100 mk:ksi kokoukselta. Verotusvalmisteluvirasto oikeutettiin edellä mainitun joh-
dosta ylittämään palkkiomäärärahaansa enintään 45 000 mk. 

Verotusvalmisteluvirasto. Vero tus valmistelu viraston määrärahaa Painatus ja sidonta 
päätettiin sallia ylittää 27 000 mk 3 ) sekä tarverahoja 25 000 mk 4 ) . 

Viranhaltijain ja työntekijäin virkasääntö-, työjärjestel y 
palkka-, eläke- y. m. s. kysymykset 

Kaupungin hallintoelinten sekä valiokuntain ja komiteain puheenjohtajain ja jäsenten 
palkkioiden korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i5) , että kaupungin hallintoelinten 
sekä valiokuntain ja komiteain puheenjohtajain ja jäsenten palkkiot oli korotettava 
tammikuun 1 p:stä 1943 lukien6). 

Tilapäisten virkain vakinaistaminen. Kaupungin hallitusten sekä lauta- ja johtokun-
tain tehtyä kaupunginhallituksen kehoituksesta tarpeellisiksi katsomansa esitykset ja 
yksityiskohtaiset ehdotukset tilapäisen työvoiman määrärahoista palkattujen viranhalti-
jain hoitamien virkain vakinaistamisesta, kaupunginvaltuusto päätt i7): 

siirtää kaupunginhallituksen vakinaistettaviksi puoltamat tilapäiset virat tammikuun 
1 p:stä 1943 sääntöpalkkaisiksi ja sijoittaa ne kaupunginhallituksen ehdottamiin palkka-
ja kielitaitoluokkiin; sekä 

kehoittaa asianomaisia nimittäviä viranomaisia virkoja haettaviksi julistamatta siirtä-
mään vakinaistettuihin virkoihin vastaavien tilapäisten virkain entisen haltijan, jos hän 
täytt i ne kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset, joita kyseinen virka edellytti ja oli sitä 
moitteettomasti hoitanut, edellyttäen: että se viranomainen, joka nyt vakinaistettavan 
viran täytti , oli aikoinaan viran haettavaksi julistettuaan nimittänyt viranhaltijan hänen 
tilapäiseen virkaansa; tai että vakinaistettavan viran pohjapalkka alitti 2 600 mk ja 
viran entinen tilapäinen haltija oli tullut kyseiseen virkaan ennen tammikuun 1 p:ää 
1941. 

Perustetut uudet virat. Edellä mainitulla päätöksellä vakinaistettiin seuraavat tilapäi-
set virat: 

x) Kvsto 28 p. lokak. 12 §. — 2) S:n 13 p. toukok. 4 §. — 3) S:n 16 p. jouluk. 33 §. — 
4) S:n 28 p. lokak. 19 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 10 §. — «) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 168. — 
7) Kvsto 16 p. syvsk.. 25 §. 



6 ' 1. Kaupunginvaltuusto 6 
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jKaupunginkanslia 3 Yöhoitaja 41 V 
2 Kanslia-apulainen 41 V 1 Nuorempi toimistoapulainen 

Kaupunginhallituksen asia- ai. pl. 42 V 
miesosasto Lastensuojeluvirasto 

1 Lainopillinen apulainen 14 I I I 3 Nuorempi toimistoapulainen 
Rahatoimisto yi. pl. 39 V 

1 Kassanhoitaja 33 IV Vastaanotto- ja ammattioppilas-
1 Vanhempi toimistoapulainen koti 

yi. pl. 32 V 1 Nuorempi toimistoapulainen 
36 Nuorempi toimistoapulainen ai. pl. 42 V 

ai. pl. 41 V Ryttylän koulukoti 
Tilastotoimisto 1 Metallitöiden apulaisopettaja 37 IV 

1 Apulaisaktuaari 33 I I I 1 Konepuuseppä 37 IV 
2 Nuorempi toimistoapulainen 1 Puuseppä 37 V 

ai. pl. 41 V 1 Nuorempi toimistoapulainen 
Revisiotoimisto ai. pl. 42 V 

2 Apulaisreviisori 24 I I I Tav olan koulukoti 
3 Revisioapulainen 37 V 1 Palvelija 53 V 

Maistraatti Toivolan koulukoti 
1 Nuorempi toimistoapulainen 1 Ke ittiöapulainen 53 V 

yi. pl. 39 V Työnv älitystoimisto 
Ensimmäisen kaupunginvou- 1 Ammatinvalinnanohj aa j a 21 I I I 

din konttori 3 Toimentaja 33 IV 
1 Ulosottoapulainen 29 V 1 Siivooja 52 V 
1 Nuorempi toimistoapulainen 1 » 54 V 

ai. pl. 42 V 1 Lähetti 56 V 
Toisen kaupunginvoudin kont- Suomenkieliset kansakoulut 

tori 1 Siivooja 54 V 
1 Nuorempi toimistoapulainen Ruotsinkieliset kansakoulut 

ai. pl. 42 V 4 Siivooja 55 V 
Marian sairaala Suomenkielinen työväenopisto 

3 Hieroja 44 V 1 Nuorempi toimistoapulainen 
Kivelän sairaala yi. pl. 39 V 

3 Hieroja 44 V 2 Siivooja 55 V 
Huoltovirasto Valmistava tyttöjen ammatti-
Y l e i n e n t o i m i s t o koulu 

1 Kanslianesimies 27 I I I 3 Ammattiopettaja rinnakkais-
1 Kanslianhoita j a 33 I I I luokilla 29 I I I 
4 Vanhempi kodissakävijä 34 IV Kotitalouslautakunta 

10 Nuorempi kodissakävijä 35 IV 1 Kotitalousneuvoja 33 IV 
1 Diakonissa 37 IV 1 Siivooja 56 V 
2 Nuorempi toimistoapulainen 2 » 58 V 

yi. pl. 39 V Kaupunginkirjasto 
3 Nuorempi toimistoapulainen 19 Kir j astoapulainen 36 IV 

ai. pl. 40 V 3 Järjestysapulainen 41 V 
9 Nuorempi toimistoapulainen 3 Siivooja 54 V 

ai. pl. 42 V 4 Päällysvaatteiden varti ja 56 V 
1 Järjestysmies 39 V Kiinteistötoimisto 
1 Vahtimestari 40 V K a n s l i a o s a s t o 
1 » 42 V 1 Vahtimestari 41 V 

A s i a m i e s t o i m i s t o T o n t t i o s a s t o 
1 Notaari 26 I I I 1 Nuorempi arkitehti ai. pl. 21 IV 
2 Vanhempi kodissakävijä 34 IV 1 Nuorempi toimistoapulainen 
2 Nuorempi toimistoapulainen ai. pl. 42 V 

yi. pl. 39 V M a a t a l o u s o s a s t o 
8 Nuorempi toimistoapulainen 1 Metsänvartija 39 V 

ai. pl. 40 V A s e m a k a a v a o s a s t o 
8 Nuorempi toimistoapulainen 1 Pi ir täjä 41 V 

ai. pl. 42 V M a a n m i t t a u s - j a k a r t a s -
2 Järjestysmies 39 V t o t ö i d e n o s a s t o 

32 1 Vahtimestari 42 V 1 Pi ir täjä 32 V 
K a s s a - j a t i l i t o i m i s t o 1 » 41 V 

1 Kassanhoitaja 39 V 1 Vaakitsija ai. pl. 30 V 
Kunnalliskoti 1 » » » 31 V 
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ja virka 

Palkka-
luokka 

K
ielitaito-
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T a l o - o s a s t o 1 Työnjohtajain esimies 32 V 
1 Apulaisrakennusmestari 30 V 1 Talonmies 41 V 
1 Nuorempi toimistoapulainen V a r a s t o - o s a s t o 

yi. pl. 39 V 1 Nuorempi toimistoapulainen 
1 Nuorempi toimistoapulainen ai. pl. 42 V 

ai. pl. 41 V Rakennustoimiston tilivirasto 
1 Konemestari , 37 V 2 Nuorempi toimistoapulainen 
1 Talonmies 40 V ai. pl. 42 V 
1 Lämmit tä jä 43 V Satamahallintotoimisto 
1 Ovenvartija 43 V S a t a m a l i i k e n n e o s a s t o 

K a n s a n p u i s t o - o s a s t o 1 Tarkastuskonstaapeli 37 IV 
1 Nuorempi toimistoapulainen 4 Satamakonstaapeli > 39 V 

ai. pl. 41 V 1 Perämies 30 IV 
1 Omakotipuutarhaneu voj a 37 V 1 Pursimies 37 V 
1 Eläintenhoitaj a 39 V Elintarvikekeskus 
1 Vart i ja 39 V 2 Nuorempi toimistoapulainen 
1 Talonmies 41 V ai. pl. 42 V 

Rakennustoimisto 1 Pääkei t tä jä 50 V 
S a t a m a r a k e n n u s o s a s t o 3 Ruokalanhoitaj a 52 V 

1 Pi ir täjä 31 V 5 Keittiöapulainen 53 V 
1 Nuorempi toimistoapulainen Vesijohtolaitos 

ai. pl. 42 V 4 Nuorempi toimistoapulainen 
T a l o r a k e n n u s o s a s t o ai. pl. 41 V 

1 Nuorempi toimistoapulainen Kaasulaitos 
ai. pl. 42 V Kassa- ja tilivirasto: 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o 7 Nuorempi toimistoapulainen 
1 •Apulaisinsinööri yi. pl. 22 I I I ai. pl. 42 V 
3 Nuorempi toimistoapulainen 4 Mittarinlukija 39 V 

ai. pl. 42 V Sähkölaitos 
1 Ensimmäinen konemestari 23 V K a s s a - j a t i l i v i r a s t o 
1 » » 25 V 2 Nuorempi toimistoapulainen 
1 » » 31 V yi. pl. 38 IV 
2 Toinen konemestari 29 V 4 Nuorempi toimistoapulainen 
2 Kolmas konemestari 33 V ai. pl. 42 V 
2 Neljäs konemestari 33 V J a k e l u o s a s t o 

P u i s t o - o s a s t o 1 Mittarintarkis taj a 31 V 
1 Puutarhuri 33 V 2 » 33 V 
1 » 34 V 1 Piir täj äapulainen 40 V 

Avoinna olevien virkain ja tointen hoito. Merkittiin x) tiedoksi Uudenmaan lääninhalli-
tuksen kiertokirjeellä kuntien viranomaisten tietoon ja mikäli mahdollista huomioonotet-
tavaksi lähettämä sisäasiainministeriön kiertokirje, joka sisälsi ohjeet avoinna olevien 
virkain avoimeksi julistamisesta ja niiden täyttämisestä. Kiertokirjeessä mainittiin val-
tioneuvoston heinäkuun 17 p:nä 1941 määränneen, että avoimia virkoja ja toimia oli, 
mikäli suinkin mahdollista, sota-aikana hoidettava viransijaisilla ja niiden haettavaksi 
julistaminen ja täyttäminen siirrettävä siksi kuin myöskin maanpuolustustehtävissä ole-
vat henkilöt esteettä voivat seurata niiden avoimeksi julistamista. Tämän lisäksi kierto-
kirjeessä mainittiin valtioneuvoston huhtikuun 23 p:nä 1942 antamallaan päätöksellä 
määränneen, että valtionapua nauttivien ja muidenkin järjestöjen oli jätettävä virkapai-
kat täyt tämät tä niin pitkäksi aikaa kuin sotaa kesti, minkä ohessa valtioneuvosto oli 
lausunut pitävänsä tärkeänä, että yksityisyrityksetkin mahdollisuuden mukaan koetti-
vat sodan aikana tulla toimeen tilapäistyövoimin. 

V:n 1941 ja 1942 käyttämättömien kesä- ja vuosilomien järjestely. Kaupunginvaltuusto 
päätt i 2) että, kaupungin viranhaltijoille, jotka v. 1941 ja 1942 eivät olleet saaneet vuosi-
lomaa, voitiin v:n 1943 kuluessa myöntää edellä mainittujen vuosien lomista käyt tämät tä 
jäänyt osa ja että samalla tavoin oli meneteltävä myöskin sairaanhoitohenkilökunnan 
talvilomien suhteen; loma oli ensi sijassa annettava puolustusvoimain palveluksesta va-
pautuville. 

!) Kvs to 16 p. jouluk. 5 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 15 §. 
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Viranhaltijain ja työntekijäin kalliinajanlisäykset. Kaupunginvaltuusto vahvisti 
kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin kalliinajanlisäysten maksamisessa noudatettavat 
määräykset oikeuttaen samalla kaupunginhallituksen korotettujen kalliinajanlisäysten 
maksamiseksi kertomusvuonna 15 000 000 mk:lla ylittämään käyttö varo jaan kalliin-
aj anlisäyksiin palkannauttij oille. 

Kaupunginhallitukselle annettiin 2) sittemmin tehtäväksi laatia ehdotus uudeksi kal-
liina] anlisäys järjestelmäksi, mut ta saatuaan tiedoksi valtiovarainministeriön kehoituksen 
että kaupunkikuntain viranhaltijain ja työntekijäin palkkausolojen uudelleenjärjeste-
lystä olisi pidättäydyttävä siksi kuin valtiovallan asiasta vahvistettavat yleiset ohjeet 
olivat valmistuneet, kaupunginvaltuusto päätt i3) ylimääräisessä kokouksessa käsitellä 
kysymystä uudesta kalliinajanlisäysjärjestelmästä. 

Valtioneuvoston sittemmin lokakuun 1 p:nä annettua valtalain nojalla yleiset mää-
räykset 4) työpalkoista, valtuusto puolestaan sisällytti kaikki asiassa noudatettavat 
määräykset vahvistamaansa5) uuteen viranhaltijain ja työntekijäin kalliinajanlisäysten 
maksamista koskevaan järjestelmään6). 

Kuorma-ajurien kalliinajanlisäykset. Kaupunginvaltuusto päätti, että kuorma-
ajureille omin hevosin kaupungin ja sen työntekijäin välisessä työehtosopimuksessa mää-
rätyn tuntipalkan lisäksi suoritettava kalliinajanlisäys 7) korotetaan toistaiseksi 7 mk:sta 
14 mk:ksi8), jolloin korotetut palkat maksetaan kertomusvuoden maaliskuun 11 p:n 
jälkeen lähinnä alkavan tiliviikon alusta lukien, sekä sittemmin 19 mk:ksi9), jolloin koro-
tetut palkat maksetaan joulukuun 16p:n jälkeen lähinnä alkavan tiliviikon alusta lukien. 

Valtuusto päätti10) muuttaa työntekijäin kalliinajanlisäyksiä koskevaa aikaisempaa, 
päätöstään 7) siten, että kalliinaj anlisäys nimikkeen Autonkuljettajat omin vaunuin 
^ 2 000 kg kohdalla kertomusvuoden kesäkuun 17 p:n jälkeen lähinnä alkavan tiliviikon 
alusta lukien oli oleva 49 mk tunnilta. 

Eläkkeennauttijain kalliinajanlisäykset. Kaupunginvaltuusto pää t t i n ) myöntää 
kaupungin sekä kaupungin leski- ja orpokassan eläkkeennauttij oille kertomusvuoden 
maaliskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi kalliinaj anlisäyksiä valtuuston palkannauttijain 
kalliinaj anlisäyksiä12) varten vahvistaman taulukon mukaisesti oikeuttaen samalla 
kaupunginhallituksen tarkoitusta varten ylittämään kertomusvuoden käyttövarojaan 
kalliinaj anlisäy ksiin eläkkeennauttij oille enintään 900 000 mk ja määrärahaa Kaupungin 
osuus leski- ja orpokassan maksamiin eläkkeisiin 160 000 mk. 

Sittemmin valtuusto päätti1 3), että kaupungin sekä kaupungin leski- ja orpokassan 
eläkkeennauttij oille suoritetaan kertomusvuoden lokakuun 1 p:stä toistaiseksi kalliin-
aj anlisäyksiä valtuuston lokakuun 14 p:nä palkannauttijain kalliinajanlisäysten maksa-
mista varten vahvistamien perusteiden 14) mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutettiin 
tarkoitusta varten ylittämään kertomusvuoden käy ttövaro jaan kalliinaj anlisäy ksiin 
eläkkeennauttij oille enintään 820 000 mk ja määrärahaa Kaupungin osuus leski- ja orpo-
kassan maksamiin eläkkeisiin 160 000 mk. 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Alla mainituille viran- tai toimenhaltijoille sekä 
työntekijöille myönnettiin ylimääräiset elinkautiset eläkkeet, joiden kuukausimäärät 
olivat seuraavat; 

Virasto tai laitos, 
jossa eläkkeensaaja 

viimeksi on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaaj an 
siihenastinen 

virka tai toimi 

.Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemäärä 
kuukautta 

kohden, mk 

Poliisilaitos Kähkönen, A. L. 15) Siivooja 19 1l7 42 300 
Marian sairaala Vaaja, T. 16) Pesuapulainen 19 1)x 42 300 
Kiinteistötoimisto Lavila, R. 17) Hallikaitsija 19 1/4 4 2 500 
Puhtaanapitolaitos Matilainen, E. 18) Työntekijä 19 i/8 42 300 
Vesijohtolaitos Kari, Hj. 19) Sorvaaja 19 i/4 42 450 

Kvsto 18 p. helmik. 7 § ja 3 p. kesäk. 5 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 6. — 2 ) Kvsto 3 p . 
kesäk. 5 §. — 3) S:n 7 p. lokak. 6 §. — 4) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 136. — 5) Kvsto 14 p. 
lokak.2 §. — 6) Kunnall. asetuskok. s. 137. — 7) Ks. v:n 1940 kert. s. 6 ja v:n 1941 kert. s. 6 
ja v:n 1941 Kunnall. asetuskok. s. 11 ja 82. — 8) Kvsto 11 p. maalisk. 22 §. — 9) S:n 16 p. jouluk. 
29 §. — io) S:n 17 p. kesäk. 19 §. — «) S:n 11 p. maalisk. 20 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 9. — 
12) Ks. ylemp. — 13) Kvsto 28 p. lokak. 23 §. — 14) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 165. — 15) Kvsto 
3 p. kesäk. 24 §. — 16) S:n 28 p. tammik. 59 §. — 17) S:n 17 p. kesäk. 36 §. — 18) S:n 16 p. 
svysk. 35 §. — 1®) S:n 22 p. huhtik. 31 §. 
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Leski- ja orpoeläkkeitä myönnettiin alla mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan mies- tai isävainaja 

Eläkkeen 
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemäärä 
kuukautta 

kohden, mk 
Virasto tai laitos, 
jossa viimeksi on 

toiminut 
Nimi Virka tai toimi 

Eläkkeen 
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemäärä 
kuukautta 

kohden, mk 

Kiinteistötoimisto Laurila, J. V. Talonmies Leski 19 i / , 42 300 
Kiinteistölautakunnan 

Laurila, J. V. 

alaiset maatilat Juslin, Hj. 2) Muonamies » 19 1/1o 42 300 
Rakennustoimisto Bredenberg, W.3) Rakennusmestari » 19 i/§ 42 500 

» Aalto, J.3) Työntekijä » 19 !/, 42 500 
» Jalkanen, V. 4) » » 19 1/10 42 130 
» Laine, K. 5) » » 19 Vi 42 300 
» Raunio, E. 8) » » 19 Ve 42 300 
» Salonen, J. 6) » » 19 V„ 42 300 

Puhtaanapitolaitos Sjöholm, J. 7) Johtaja 19 V6 42 ' 900 
» Ojanen, R. 3) Työntekijä » 19 V» 42 | 300 
» Tulonen, A. 4) » » 19 V10 42 I 300 

Vesijohtolaitos Stolt, S. 8) » » 19 V6 42 ! 300 

Evätyt eläkeanomukset. Kaupunginvaltuusto ei katsonut olevan syytä myöntyä nii-
hin ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita seuraavat henkilöt olivat 
tehneet: revisionikonttorin reviisorin B. A. Hellmerin 9) leski; suomenkielisen työväen-
opiston vahtimestari I. Hänninen 10); kiinteistölautakunnan alaisten maatilain muona-
miehen K. Reinin eli Rehnin11) leski; rakennustoimiston rakennusmestarin K. Heinon12), 
konemestarin T. Vikströmin13), yövartijan K. Aution12) ja työntekijäin J . K. Antma-
nin14), J . Heleniuksen 15), S. Junkkarisen16), A. Lehtisen 12) ja J . Riiman15) lesket ja työn-
tekijä K. Evonen15); vesijohtolaitoksen putkenasentajan E. Heinosen 17) leski; sekä kaa-
sulaitoksen työntekijän T. Toivosen 10) leski. 

Eräitä käsiteltyjä eläke anomuksia koskevat valitukset. Kaupunginvaltuuston annettua 
Uudenmaan lääninhallitukselle selityksensä puhtaanapitolaitoksen työntekijän K. E. 
Niemenperän9) sekä puhtaanapitolaitoksen työntekijän O. E. Dickmanin9) ja kaasulaitok-
sen mittarinpuhdistajan A. V. Reiman18) leskien tekemien valitusten johdosta, jotka tarkoit-
tivat heidän käsiteltyjä eläkeanomuksiaan, lääninhallitus vastaavasti lokakuun 22 p:nä 
1941 sekä tammikuun 26 p:nä ja helmikuun 11 p:nä 1942 hylkäsi valitukset19). Työnte-
kijä Dickmanin lesken sittemmin valitettua asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, tämä 
elokuun 6 p:nä hylkäsi valituksen20). 

Valtuusto päätti2 1) antaa Uudenmaan lääninhallitukselle selityksensä vesijohtolaitok-
sen putkenasentaj an E. Heinosen lesken tekemän valituksen johdosta, joka tarkoitti hä-
nen käsiteltyä eläkeanomustaan; lääninhallitus hylkäsi huhtikuun 18 p:nä valituksen 22). 

Valtuusto päätti2 3) antaa Uudenmaan lääninhallitukselle selityksensä rakennustoimis-
ton työntekijän K. Evosen sekä saman toimiston työntekijäin J . K. Antmanin ja J . Hele-
niuksen leskien tekemien valitusten suhteen, jotka tarkoittivat heidän käsiteltyjä eläke-
anomuksiaan. 

Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan sihteerin J . Ståhlbergin suorittaessa ase-
velvollisuuttaan lautakunnan sihteerinä kesäkuun 20 p:stä 1941 lukien toimineelle vara-
jäsenelle varatuomari U. Dahlille suoritettavan palkan kaupunginvaltuusto tammikuun 
1 p:stä 1942 lukien vahvisti24) 3,000 mk:ksi kuukaudessa, mihin sisältyi korvaus vara-
tuomari Dahlin asianajotoimiston ja sen henkilökunnan käyttämisestä lautakunnan kans-
liatöiden suorittamiseen. 

!) Kvsto 1 p. huhtik. 27 §.—2) S:n 28 p. lokak. 25 §. — 3) S:n 16 p. syysk. 35 §. — 4) S:n 
18 p. marrask. 25 §. — 5) S:n 22 p. syysk. 31 §. — 6) S:n 7 p. lokak. 24 §. — 7) S:n 17 p. kesäk. 
36 §. — 8) S:n 3 p. kesäk. 24 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 59 §. — 10) S:n 7 p. lokak. 24 §. — 
X1) S:n 7 p. lokak. 24 §; ks. tämän kert. I. s. 51. — 12) Kvsto 26 p. elok. 38 §. — 13) S:n 1 p. 
huhtik. 27 §. — 14) S:n 3 p. kesäk. 24 §. — 15) S:n 16 p. syysk. 35 §. — 16) S:n 22 p. huhtik. 
31 §. — 17) Ks. v:n 1941 kert. s. 9. — 18) Kvsto 28 p. tammik. 9 §. — 19) S:n 1 p. huhtik. 3 §. — 
20) S:n 16 p. syysk. 6 §. — 21) S:n 1 p. huhtik. 4 §. — 22) S:n 26 p. elok. 9 §. — 23) S:n 26 p. 
elok. 10 § ja 18 p. marrask. 4 §. — 24) S:n 28 p. tammik. 15 '§. 


