
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1942 kaupun-
ginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoi-
menjohtajana insinööri E. von Frenckell, kiinteistöjohtajana insinööri E. von Frenckell, 
kansliasihteeri E. O. Mantere ja toimittaja E. V. Lähde mainitussa järjestyksessä kukin 
osan vuotta virkaatoimittavana, teknillisenä johtajana insinööri A. E. Moring ja sosiaali-
ja opetusasiain johtajana filosofiankandidaatti J . W. Keto samoin kuin kaupunginval-
tuuston valitsemina jäseninä liittosihteeri J . A. Kivistö, toimistopäällikkö G. M. Modeen, 
johtaja B. R. Nybergh, liittosihteeri P. B. J . Railo, liittosihteeri M. H. Salmela-Järvinen, 
sähköteknikko V. V. Salovaara, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. E. W. Suolahti, 
asianajaja O. E. Tulenheimo ja professori G. W. von Wendt. Vakinaiseksi kiinteistöjoh-
tajaksi vuoden alkupuolella valittu sähköteknikko V. V. Salovaara oli ministerin ominai-
suudessaan valtioneuvoston jäsenenä estynyt kiinteistöjohtajan virkaa hoitamasta. 

Kaupunginkanslia 1). Kaupunginsihteerinä toimi varatuomari E. O. Mantere, sit-
temmin filosofianmaisteri E. J . Waronen, kansliasihteereinä filosofianmaisterit G. V. 
Brotherus ja A. I. L. Danielson ja varatuomarit A. A. Blomberg ja J . Ståhlberg, notaa-
reina varatuomarit E. K. Uski ja C. W. Toppelius, tullen jälkimmäisen seuraajaksi sit-
temmin varatuomari I. E. Rauhanen. Kirjaajana toimi neiti I. J . Heikel. Kaupungin-
kanslian henkilökuntaan kuului sitä paitsi 8 kanslia-apulaista. Painatustöiden valvojana 
oli ent. kirjapainonjohtaja T. J . Artman ja apulais valvo jana herra V. J . F. Stenman; 
heitä avusti 4 kanslia-apulaista. Ylimääräisiä ja tilapäisiä viranhaltijoita palkattiin tar-
peen vaatiessa. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunnan muodostivat kaupunginlaki-
mies E. R. Cavonius, asiamies E. Elfvengren, lainopillinen apulainen E. J . Rönkä sekä 3 
toimistoapulaista. 

jKaupunginhallituksen kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 52 ja 
sen yleis jaostolla 49 kokousta. Pöytäkirjain yhteenlaskettu pykäläluku oli 7 305, siitä 
hallituksen yleisten kokousten 2 268 ja sen yleisjaoston kokousten 5 037, joista viimeksi 
mainituista verotusasioita koski 2 766. Lähetettyjen kirjeiden luku oli 2 290, mistä vero-
tusasiakirjeitä 1 437. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon tässä 
seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja a s i a mi e s o s a s t o 

Kaupunginhallituksen kokoukset y.m. Kaupunginhallitus päätti 2) pitää varsinaiset 
kokouksensa torstaisin klo 15.3 o ja ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa. Yleisjaoston 
kokoukset päätettiin myöskin pitää torstaisin. 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjain tarkistajiksi määrättiin3) sosiaali- ja opetus-
asiain johtaja Keto ja vt Salmela-Järvinen ja heidän varamiehikseen teknillinen johtaja 
Moring ja vt Modeen. Yleisjaoston pöytäkirjain tarkistajaksi määrättiin4) sosiaali- ja 
opetusasiain johtaja Keto varamiehenään teknillinen johtaja Moring sekä sotilasavustus-
asioita käsittelevän jaoston pöytäkirjain tarkistajaksi rahatoimenjohtaja von Frenckell. 
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jsto 8 p. t ammik . 3 001 §. 


