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jille ja valtuustojen ja kunnallisten lautakuntain naisjäsenille Suomen kunnantyön-
tekijäin retkeilypäivien osanottajille2); sekä itä-karjalaisen retkikunnan jäsenille3). 

Edellä mainittuihin tarkoituksiin käytettiin tilien mukaan kaupunginhallituksen 
v:n 1942 yleisiä käyttövaroja 69 571:25 mk ja saman vuoden edustusmäärärahoja 
86 505: 25 mk. 

Kaupunkien viranhaltijain kokous. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 4) Helsingin virkamiesyhdistykselle 4 000 mk:n suuruinen avustus kaupun-
kien viranhaltijain kokouksen järjestämiseksi maaliskuun 23 p:nä. 

Liputus. Puolustusvoimille luovutetuista 50 Suomen lipusta päätettiin5) vaatia 
yhteensä 16 815:90 mk:n suuruinen korvaus. 

Liputuksen järjestämiseksi eri tilaisuuksissa myönnettiin yleisten töiden pää-
luokan lukuun Varasto sisältyvistä määrärahoista Liput ja lipputangot sekä Lippu-
tankojen pystyttäminen kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 6) vastaavasti 
3 196: 60 mk ja 516 mk. 

Svenska Fmlands folktings fullmäktige nimisen järjestön esitys liputuksen järjestämi-
sestä marraskuun 6 p:nä päätettiin7) evätä. 

Muut asiat 

Nimikirjoitukset virallisissa asiakirjoista. Nimikirjoituksia virallisissa asiakirjoissa 
koskeva valtioneuvoston päätös merkittiin8) tiedoksi. 

Eräiden kaupungin viranomaisten postirahavapaus ja vapaakirjeoikeus. Posti- ja len-
nätinhallitukselle lähetettävässä kirjelmässä kaupunginhallitus päätti9) ' ilmoittaa yhty-
vänsä Suomen kaupunkiliiton hallituksen sille jo m. m. Helsingin kaupungin puolesta 
tekemään anomuksen postirahavapauksien ja vapaakirjeoikeuksien myöntämisestä 
eräille kaupungin viranomaisille. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 10) hyväksyä v:n 1941 tilinpäätöksen sekä 
samalla kehoittaa rahatoimenjohtajaa ryhtymään toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi 
siitä, että tilinpäätöksen valmistumisaika siirrettäisiin myöhemmäksi. 

Raha-asiain järjestelyä koskeva virkamatka. Kaupunginhallitus oikeutti n ) rahatoi-
menjohtajan tekemään virkamatkan Tukholmaan neuvot eli akseen siellä Stockholms 
enskilda bank nimisen pankin kanssa eräiden kaupungin raha-asiain järjestelystä. 

Ruotsista tuotuja obligatioita koskeva ilmoitus. Merkittiin12) tiedoksi Ruotsista tuotuja 
obligatioita koskeva rahatoimen johtajan ilmoitus. 

Kruunuluoton pidentäminen. Kaupunginhallitus päätti13) hyväksyä rahatoimen joh-
ta jan Helsingin kaupungin antamien kruunumääräisten velkakirjain haltijain edustajana 
Stockholms enskilda bank nimisen pankin kanssa tekemän alustavan sopimuksen kaupun-
gin kruunuluoton pidentämiseksi. 

Obligatioiden arvonta. V:n 1942 marraskuun 2 p:nä arvottiin kaupungin v:n 1909 
4 %:n obligat iol ain a s t a 59 obligatiota ä 2 515 mk, joulukuun 1 p:nä v:n 1935 toisesta 
5 y2 %:n lainasta 106 obligatiota ä 10 000 mk ja 126 obligatiota ä 25 000 mk, elokuun 
31 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 5 obligatiota ä 50 000 mk, toukokuun 
30 p:nä v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 57 obligatiota ä 10 000 mk sekä elokuun 31 
p:nä v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 52 obligatiota ä 25 000 mk, joulukuun 
29 p:nä v:n 1941 ensimmäisestä 6 %:n lainasta 699 obligatiota ä 5 000 mk ja 591 
obligatiota ä 10 000 mk sekä syyskuun 9 p:nä v:n 1941 toisesta 6 %:n lainasta 22 
obligatiota ä 5 000 mk, 18 obligatiota ä 10 000 mk, 26 obligatiota ä 25 000 mk, 26 
obligatiota ä 50 000 mk ja 35 obligatiota ä 100 000 mk. Arvottavaksi määrätyn 
obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti seuraavat määrät kaupungin obligatiolainoihin 

V Khs 10 p. jouluk. 2 141 §. — 2) S:n 20 p. elok. 1 422 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 780 § ja 
klm jsto 21 p. toukok. 3 515 §. — 4) Khs 19 p. maalisk. 560 §. — 5) S:n 23 p. jouluk. 2 251 §. — 
6) Khn jsto 15 p. lokak. 3 947 §. — 7) Khs 5 p. marrask.l 875 §. — 8) S:n 10 p. jouluk. 2 139 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 192. — 9) Khs 15 p. lokak. 1 731 §. — 10) S:n 2 p. huhtik. 661 §. — 
n ) S:n 2 p. heinäk. 1 222 §. — 12) S:n 16 p. heinäk. 1 267 §. — 13) S:n 16 p. heinäk. 1 266 §. 
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kuuluvia obligatioita: v:n 1917 4 % %:n lainasta 32 obligatiota ä 1 000 mk, 26 obli-
gatiota ä 5 000 mk ja 30 obligatiota ä 10 000 mk; v:n 1933 kolmannesta 4 % %:n 
lainasta 2 obligatiota ä 5 000 mk ja 159 obligatiota ä 10 000 mk; v:n 1934 ensimmäi-
sestä 4 y2 %:n lainasta 41 obligatiota ä 5 000 mk ja 41 obligatiota ä 10 000 mk; v:n 1934 
toisesta 5 %:n lainasta 6 obligatiota ä 5 000 mk, 75 obligatiota ä 10 000 mk ja 79 
obligatiota ä 25 000 mk; v:n 1934 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 15 obligatiota ä 
50 000 mk ja 3 obligatiota a 100 000 mk; v:n 1935 ensimmäisestä 5 % %:n lainasta 
18 obligatiota ä 5 000 mk, 126 obligatiota ä 10 000 mk ja 20 obligatiota ä 25 000 
mk; v:n 1935 neljännestä 5 x/2 %:n lainasta 6 obligatiota ä 5 000 mk ja 236 obliga-
tiota ä 10 000 mk; v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 29 obligatiota ä 50 000 mk; 
v:n 1936 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 199 obligatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; 
v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 70 obligatiota ä 5 000 mk, 11 obligatiota ä 10 000 
mk ja 68 obligatiota ä 25 000 mk; v:n 1937 ensimmäisestä 4 % %:n lainasta 70 obli-
gatiota ä 5 000 mk, 71 obligatiota ä 10 000 mk ja 20 obligatiota ä 25 000 mk; v:n 
1939 ensimmäisestä 4 y> %:n lainasta 46 obligatiota ä 5 000 mk, 48 obligatiota ä 
10 000 mk ja 48 obligatiota ä 25 000 mk; sekä v:n 1939 toisesta 5 %:n lainasta 62 
obligatiota ä 5 000 mk, 62 obligatiota ä 10 000 mk ja 62 obligatiota ä 25 000 mk. 

Obligatioiden vaihtaminen. Rahatoimisto oikeutettiin *) vaihtamaan kaupunginkas-
sassa olevia v:n 1936 toisen 5 %:n lainan obligatioita 1 300 000 mk:n määrän nimellis-
arvostaan samaan määrään verotasausrahastossa olevia v:n 1934 toisen 5 (5 y2) %:n 
lainan obligatioita. 

Lahjoitusvarojen sijoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 2), että n. s. työn ja taistelun 
lainan obhgatioihin sijoitetaan lahjoitusrahastojen varoja vastaten obligatioita 1 550 000 
mk:n nimellisarvosta sen mukaan kuin rahastojen varat sen sallivat. 

N. ja R. Forstenin avustusrahaston varat päätettiin3) sijoittaa Suomen kiinteistö-
pankin v:n 1928 4 y2 %:n obligatioihin 89 %:n kurssiin. 

Ab. Bollplan. Rahatoimenjohtaja E. von Frenckellin kaupungille lahjoi t tamat Ab. 
Bollplan nimisen yhtiön osakkeet n:ot 1—10 päätettiin 4) vastaanot taa . 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus päätti 5) esittää sosiaaliministeriölle, että eräiden 
omakotilainain irtisanominen peruutettaisiin. 

Valtion ja kaupungin välisten maksujen suorittaminen obligatioissa. Valtioneuvosto 
oh helmikuun 11 p:nä päättänyt, että valtion avustukset oli, milloin hankit tava selvitys 
osoitti sen avustuksen saajalle taloudellisesti mahdolliseksi, suoritettava obligatioilla 
tai valtion saamamieskirjaan merkittävillä valtionvelkasitoumuksilla. Kun Helsingin 
kaupunkia ilmeisesti pidettiin mainitunlaisena avustuksensaajana, kaupunginhallitus 
päät t i 6)-val tuut taa rahatoimenjohtajan neuvottelemaan valtion viranomaisten kanssa 
maksujen molemminpuolisesta suorittamisesta obligatioissa. 

Korvausobligatioiden vastaanottaminen maksusuorituksina. Herra A. Kuisman anottua 
saada suorittaa kaupungilta ostamansa ruotsalaisen lahjatalon kauppahinnan elokuun 
13 p:nä 1942 annetun korvauslain nojalla saamillaan obligatioilla, kaupunginhallitus 
päätti 7) oikeuttaa rahatoimiston ot tamaan vastaan mainitun lain nojalla annettuja 
obligatioita samissa laissa mainituissa tapauksissa edellytyksin, että maksuvelvollinen 
maksusuorituksen yhteydessä jättää rahatoimistolle valtiokonttorin antaman todistuk-
sen, josta käy ilmi: että maksuvelvollinen korvaukseen oikeutettuna on saanut obligatiot 
valtiokonttorista; obligatioiden numerot; sekä päivä, jolloin obligatiot on korvaukseen oi-
keutetulle valtiokonttorissa annettu. Sen ohessa kaupunginhallitus päätti, ettei herra 
Kuismalta ole vaadit tava sakkokorkoa kesäkuun 13 p:nä erääntyneelle kauppahinnan 
osalle marraskuun 12 p:stä lukien. 

Torikauppias V. A. Mustoselta kaupunginhallitus päätti 8) tämän sitä anottua vas-
taanot taa suorituksena hänen 4 981: 50 mk:n suuruisesta velastaan vastaavan määrän 
valtion 4 %:n korvausobligatioita sekä myöntää hänelle maksuajan lykkäystä siksi kun-
nes hän oli saanut mainitut obligatiot, ehdoin että velalle suoritettiin 6 %:n korko kunkin 
vuokraerän lankeamispäivästä maksupäivään saakka. 

Sotavahinkovakuutusmaksut. Rahatoimisto oikeutettiin 9) suorit tamaan kaupungin 

!) Khs 30 p. huhtik. 843 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 407 §. — 3) Khn jsto 20p. elok. 3 786 §. — 
4) Khs 26 p. maalisk. 634 §. — 5) S:n 5 p. marrask. 1 883 §, 26 p. marrask. 2 033 ja 2 034 §, 
10 p. jouluk. 2 146 § ja 23 p. jouluk. 2 224 §. — 6) S:n 30 p. huhtik. 841 §. — 7) S:n 23 p. 
jouluk. 2 226 §. — 8) S:n 5 p. marrask. 1 884 §. — 9) S:n 22 p. tammik. 157 §. 
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vielä maksettavien sotavakuutusmaksujen loppuosa ennakkomenona tammikuun ai-
kana. 

Kaupungin ja Stenius konsortiet nimisen yhtymän välien selvittely. Kaupunginhallitus 
päätti antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin 
kaupunginvaltuuston päättämän 2) rahamäärän perimiseksi Ab. M. G. Stenius yhtiön 
entisiltä osakkailta sekä suostua pankkitakauksen3) alentamiseen 5 000 000 mk:aan, huo-
mioonottaen mahdolliset korot. 

Saatavien valvominen vararikoissa. Sen johdosta, että Etelä-Pohjanmaan pankin 
vararikossa oli jäänyt valvomatta eräs 7 569: 90 mk:n suuruinen saatava, rahatoimistoa 
päätettiin4) kehoittaa vastedes heti ilmoittamaan kaupunginhallitukselle, milloin vas taa-
vanlaisia tapauksia ilmeni. 

Akordisopimus. Kaupunginhallitus päätti5) suostua lääketieteen- ja kirurgiantohtori 
A. B. Grönroosin kuolinpesän tekemään akorditarjoukseen ehdoin, että kaupungin saa-
tavas ta heti suoritettiin 3 000 mk. 

Lvkkäys eräiden maksujen suorittamisessa. Käpylän korttelissa n:o 876 olevan 
Keijontien omakotitontin n:o 23 vuokraajalle työntekijä J . J . Salmiselle myönnet-
tiin6) maanvuokran ja lainan kuoletusmaksun suorittamisen lykkäystä kesäkuun 1 
p:ään saakka ehdoin, että niille suoritettiin 6 %:n korko erääntymispäivästä maksupäi-
vään. 

Merenkulku oy:n anomuksiin saada takaisin Astrid ja Senta nimisiin höyrylaivoihinsa 
kiinnitetyt, vastaavasti 50 000 mk:n ja 100 000 mk:n suuruiset velkakirjat kaupungin-
hallitus päätti7) suostua. 

Sakkokoron vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätt i8) , että sakkokorkona vastedes 
peritään 6 % sekä että perimispalkkio jää entiselleen eli 20 mk:ksi. 

Invaliidisäätiölle myönnettävän avustuksen tilittäminen. Kaupunginhallitus päätt i9) , 
että Invaliidisäätiölle sen huoltolaitoksen potilas- ja oppilaspaikkoja varten myönnettävä 
avustus oli merkittävä talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaan-
hoitomenot, kun taas säätiölle sen poliklinikkaa varten myönnettävä avustus oli merkittävä 
pääluokan Terveydenhoito lukuun Avustukset. 

Oy. Ford ab:n suorittaman vuokran tilittäminen. Kun Oy. Ford ab:n kanssa oli tehty 
sopimus sen vuokraamien alueiden vuokran suorittamisesta sopimuksessa tarkemmin 
mainitulla tavalla, kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa rahatoimiston talousarvion 
ulkopuolella avaamaan tilin yhtiön suoritettavien vuokrien järjestelyä varten kyseisen 
sopimuksen mukaisesti sekä oikeuttaa satamalautakunnan ja kiinteistölautakunnan siir-
tämään tälle tilille v:n 1941 huhtikuun 1 p:n ja v:n 1943 maaliskuun 31 p:n väliseltä a ja l ta 
olevat vuokrasaatavansa Oy. Ford ab:lta. Oy. Ford ab:n kanssa tehty sopimus päätet-
tiin jät tää rahatoimiston säilytettäväksi. 

Kunnallisverotus. Verotusvalmisteluviraston ilmoitettua taksoituslautakunnan laske-
neen veroäyrien lukumäärän kertomusvuonna toimitettavassa kunnallisverotuksessa 
54 679 472:ksi, kaupunginhallitus alustavasti määräsi11) äyriltä makset tavan veromäärän 
8: 50 mk:ksi, mistä määrästä ensimmäisessä kannannassa perittäisiin 2: 50 mk ja kol-
messa viimeisessä kannannassa 2 mk. Sitten kun oli saatu tietää tutkij alautakunnan alen-
taneen edellä mainitun veroäyrimäärän 54 414 912:ksi, kaupunginhallitus lopullisesti 
vahvisti12) veroäyrin suuruuden 8: 50 mk:ksi. 

Kaupunginhallitus päätti1 3) hyväksyä rahatoimenjohtajan esityksen v:n 1942 kun-
nallisverojen ennakkokannannan järjestämisestä samojen suuntaviivojen mukaisesti 
kuin edellisenäkin vuonna sekä oikeuttaa yleisjaostonsa ryhtymään tarpeellisiin toimen-
piteisiin asiassa. 

Rahatoimistoa päätettiin14) kehoittaa järjestämään kunnalHsverojen kannannat 
t apahtumaan heinä-, elo-, syys-,ja lokakuussa. 

Kunnallisverojen kannannan mainostamiseksi sanomalehdistössä kaupunginhallitus 
päätti1 5) yleisistä käyttövaroistaan myöntää 51 656: 20 mk. 

!) Klm jsto 5 p. marrask. 1 886 §. — 2) Ks. tämän kert. I . s. 13. — 3) Ks. v:n 1941 kert. s. 165.— 
4) Khs 29 p. tammik. 205 §. — «) S:n 12 p. helmik. 322 §. — 6) S:n 2 p. huhtik. 659 §. — 7) S:n 
26 p. maalisk. 626 § ja 21 p. toukok. 972 §. — 8) S:n 20 p. kesäk. 1 174 §. — 9) Khn jsto 7 p . 
toukok. 3 498 §. — 10) S:n 30 p. huhtik. 3 452 §. — Khs 9 p. toukok. 918 §. — 12) S:n 16 p . 
heinäk. 1 270 §. — 13) S:n 30 p. huhtik. 840 §. — 14) S:n 19 p. maalisk. 563 §. — 15) S:n 16 p. 
heinäk. 1 268 ja 12 p. marrask. 1 951 §. 
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Rahatoimiston ilmoitukset kunnallisverojen kannannan tuloksista kertomusvuonna 
merkittiin tiedoksi. 

Rahatoimisto oli esittänyt, että Helsingissä verotettujen siirtoväkeen kuuluvien 
henkilöiden kunnallisverotus järjestettäisiin siten, että kaupunginhallitus oikeuttaisi 
rahatoimiston rasittamalla Verojen poistot ja palautukset nimisen pääluokan tiliä Kun-
nallisverojen poistot ja palautukset suorittamaan näin verotetuille henkilöille takaisin 
heiltä liikaa kannetun veromäärän sekä tilittämään asianomaisille kunnille niille kuuluvat 
määrät. Kaupunginhallitus hyväksyi2) esityksen, kuitenkin siten, että poistot oli esi-
tet tävä sen yleisjaoston käsiteltäviksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) sallia Stiftelsen för Äbo akademi nimisen säätiön vas ta ta 
siitä, että Fredrikinkadun talon ja tontin n:o 16 v:n 1941 kunnallisverot, määrältään enin-
tään 6 600 mk, aikanaan suoritettiin kaupungille. 

Talousarvio. Kaupunginhallitus määräsi4) seuraavat jäsenensä edustajikseen alla 
mainittuihin lautakuntiin y. m. v:n 1943 talousarviota käsiteltäessä: jäsen Tulenheimon 
kiinteistölautakuntaan, jäsen Nyberghin yleisten töiden lautakuntaan, jäsen Kivistön 
satamalautakuntaan ja jäsen Salovaaran teknillisten laitosten hallitukseen. 

Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kiertokirjeeksi hyväksyttiin5) eräin 
pienin muutoksin sekä päätettiin lähettää kiertokirje kaikille kaupungin hallituksille, 
johtokunnille ja lautakunnille. Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin6) tapahtu-
maan kolmessa lukemisessa. 

Kaupunginhallituksen talousarviokirjelmä hyväksyttiin7). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 
Maistraatti. Maistraatti oikeutettiin 8) suorittamaan ensimmäisen julkisen notaarin 

virkaa hoitamaan määrätylle neuvosmies C. C. Oker-Blomille sekä toisen julkisen notaarin 
virkaa hoitamaan määrätylle ki r jaaja T. R. Bymanille palkkiona näiden virkain hoita-
misesta heidän omien virkainsa ohella marraskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi kummallekin 
puolet hoitamansa viran peruspalkasta ilman kalliinajanlisäystä. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Ulosottoapulainen A. Leinonen oikeutettiin9) 
säädetyn eroamisiän saavutet tuaan edelleen jäämään virkkaansa v:n 1943 loppuun. 

Toimistoapulainen H. J . Hanemann oikeutettiin10) asumaan kaupungin ulkopuolella 
v:n 1944 loppuun. 

Rakennustarkastuskonttori. Merkittiin n ) tiedoksi maistraatin ilmoitus, että apulais-
rakennusinsinööri M. A. L. Malmbergille pyynnöstä oli myönnetty ja tkuvaa palkatonta 
virkavapautta 6 kuukauden ajaksi marraskuun 1 p:stä lukien sekä että apulaisinsinööri 
L. Veiste oli mainituksi ajaksi määrätty hoitamaan apulaisrakennusinsinöörinvirkaa sii-
hen kuuluvin palkkaeduin. 

Merkittiin12) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus rakennustarkastaja 
A. V. Toivosen määräämisestä toistaiseksi toimimaan Pukinmäen rakennussuunnitelma-
alueen sekä Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden rakennustarkastajana. 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti1 3) evätä rikosasiainnotaari E. G. Lind-
qvistin anomuksen korvauksen saamisesta hänen sotapalveluksessa olonsa vuoksi menettä-
mistään pöytäkirj anlunastusmaksuista. 

Nuorempi oikeusneuvosmies K. B. Waselius, toimistoapulainen L. Kyrklund sekä 
kaupunginpalvelijat K. G. Björk, H. T. Lindström ja O. E. Sandström oikeutettiin14) 
asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 loppuun. 

Syyttäjistö. Merkittiin 15) tiedoksi, että herra A. W. Törn oli määrätty kaupunginvis-
kaalinviraston vanhemman toimistoapulaisen viran haltijaksi maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Apulaissyyttäjäksi poliisilaitoksen vanhemman komisarion I. V. Katajavuoren tilalle 
määrätylle vanhemmalle komisariolle E. I. Järviselle päätettiin 16) korvauksena tämän 
tehtävän hoitamisesta suorittaa 600 mk:.n kuukausipalkkio syyskuun 4 p:stä lukien. 

!) Khs 20 p. elok. 1 424 §, 10 p. syysk, 1 549 § ja 12 p. marrask. 1 955 §. — 2) S:n 12 p. 
marrask. 1 952 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 791 §. — 4) S:n 20 p. elok. 1 420 §. — 5) S:n 30 p. 
huhtik. 838 §. — 6) S:n 29 p. lokak. 1 862 §. — 7) S:n 26 p. marrask. 2 030 §. — 8) Khn jsto 
8 p. lokak. 3 918 §. — 9) Khs 3 p. jouluk. 2 067 §. — 10) Khn jsto 30 p. jouluk. 4 253 §. — 
" ) S:n 12 p. marrask. 4 073 §. — 12) Khs 12 p. helmik. 328 § ja 26 p. helmik. 423 §. — 13) S:n 
1 p. lokak. 1 662 §. — 14) Khn jsto 8 p. tammik. 3 006 §. — 15) S:n 5 p. maalisk. 3 248 §. — 
i6) S:n 1 p. lokak. 3 899 §. 


