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yhtiön kulloinkin voimalaitoksessa vapaana olevan energian syöttämiseen kaupungin 
sähkölaitokselle. 

7) Etelä-Suomen voima oy. sitoutuu tekemään pnmavoiman hankintasopimuksen 
Helsingin kaupungin sähkölaitoksen kanssa käypään hintaan edellisessä kohdassa maini-
tun 10 vuoden ajaksi tehomäärästä, joka vastaa 4/15 yhtiön osuudesta rakennettavassa 
voimalaitoksessa. 

8) Etelä-Suomen voima oy. sitoutuu laajentamaan voimansiirtoverkkoaan rakenta-
malla 110 kV linjan Mankala—Kuusankoski, jonka tulee olla valmiina silloin kun suunni-
teltu Mankalan voimalaitos aloittaa toimintansa, sekä siirtämään 10 vuoden a jan raken-
nettavan .voimalaitoksen valmistumisesta lukien kaupungin voimaosuuden Mankalasta 
Helsinkiin yhtiölle ja sen sisaryhtiölle kuuluvia 110 ja 70 kV linjoja pitkin Kuusankosken 
— Kyminlinnan—Ahvenkosken—Porvoon kautta . Korvaukseksi tästä kaupunki suo-
ri t taa Etelä-Suomen voima oy:lle kiinteänä 200 000 mk kuukaudessa siitä päivästä lukien, 
jona voimansiirto alkaa. 

Jos todetaan Suomen markan arvon tuntuvasti muuttuneen v:n 1941 kesäkuun 1 p:n 
jälkeen, on äsken mainittua maksua oikeudenmukaisesti muutettava mainitun voiman-
siirron sen johdosta aiheutuvaa kustannusten nousua vastaavasti. Ellei muutoksesta ai-
kaansaada sopimusta, jätetään asia sovintolautakunnan ratkaistavaksi välimiesmenet-
telyä koskevan lain säännösten mukaisesti. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti x) oikeuttaa Mankala fors ab:n tekemään Oy. Man-
kala ab:n kanssa seuraavan edellä olevaan sopimukseen perustuvan yhdistämissopimuk-
sen: 

Allekirjoittaneet Mankala fors ab. ja Oy. Mankala ab. ovat tänä päivänä tehneet seu-
raavan sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä: 

1) Mankala fors ab. yhdistyy Oy. Mankala ab. nimiseen yhtiöön siten, että ensiksi mai-
nitun yhtiön koko omaisuus siirtyy Oy. Mankala ab:lle, joka ot taa vastatakseen kaikista 
Mankala fors ab:n veloista ja sitoumuksista kesäkuun 1 p:stä 1941 lukien. 

2) Oy. Mankala ab. toteaa muodostaneensa osakkailtaan saamillaan varoilla 3 425 000 
mk:n suuruisen vararahaston, jotta yhtiön omaisuus olisi yhtiöiden yhdistyessä yhtä suun 
kum Mankala fors ab:n luovuttama omaisuus, sekä Oy. Mankala ab:n osakkaiden suorit-
taneen leimaveron vararahaston muodostamisesta. 

3) Yhdistyminen tapahtuu siten, että Oy. Mankala ab. korottaa osakepääomansa 1 
miljoonasta 2 miljoonaan mk:aan antamalla 1 000 uutta osaketta, kukin nimellisarvol-
taan 1 000 mk, jotka uudet osakkeet vaihdetaan Mankala fors ab:n osakkeisiin siten, e t tä 
yhtä vanhaa osaketta vastaan annetaan yksi uusi osake talonkeineen ja kuponkeineen 
v.sta 1942 lähtien. 

4) Mankala fors ab. hakee heti kun päätös yhdistymisestä on tehty vuosihaasteen 
tuntemattomille velkojilleen. 

5) Yhdistymisen jälkeen Oy. Mankala ab. suorittaa vaadittaessa Etelä-Suomen voima 
oy:lle 134 203: 75 mk erinäisten voimalaitosta koskevien suunnitelmien ja asiamiestehtä-
vien aiheuttamien .menojen korvaamiseksi. 

6) Tämä sopimus, jota on kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, on tehty edellyt-
täen, että Mankala fors ab:n ja Oy. Mankala ab:n yhtiökokoukset sääntöjen mukaisella 
tavalla sen hyväksyvät. 

16. Muut asiat 
Eräille yhdistyksille y.m. myönnetyt avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-

hallitus päätti myöntää 7 000 mk Propaganda aseveljet yhdistykselle Kansallisteatte-
rissa joulukuun 3 p:nä järjestettävää erityistä Helsingin asemiesiltaa varten 2); 66 750 mk 
Koulumatkailutoimisto oy:lle lomautettujen sotilaiden lomakodin vuokran suorittami-
seen3); sekä 8 500 mk Helsingin nuorten työn juhlatoimikunnalle marraskuun 22 p:nä 
järjestettävää juhlaa varten4) . 

Khs 15 p. toukok. 942 § ja 4 p. kesäk. 1 076 §. — 2) Khs 15 p. lokak. 1 730 §. —3) S:n 
29 p. tammik. 202 §, 16 p. huhtik. 742 § ja 6 p. elok. 1 335 § sekä khn jsto 7 p. toukok. 3 482 §, 
11 p. kesäk. 3 619 §, 10 p. syysk. 3 838 §, 22 p. lokak. 3 959 §, 5 p. marrask. 4 041 § ja 10 p . 
jouluk. 4 172 §. — 4) Khs 15 p. lokak. 1 734 ja 17 p. jouluk. 2 170 §. 



202 2. Kaupunginhalli tus 

Saatuaan Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistyksen ilmoituksen sen toimin-
nan lopettamisesta kaupunginhallitus päätti lakkaut taa yhdistyksen kaupungilta saa-
man avustuksen v:n 1943 alusta lukien sekä jättää uuden esityksen varaan kysymyksen 
mahdollisen avustuksen myöntämisestä Teollisuuden työteholiiton asettamalle Suomen 
rationalisoimislautakunnalle, jonka käytettäväksi yhdistyksen varat, toimisto ja henkilö-
kunta oli päätet ty luovuttaa. 

Joulu- y.m. tervehdyksien lähettäminen rintamalle. Jo t ta kaupunki voisi osallistua joulu-
pakettien lähettämiseen rintamalle lunastamalla 1000 50 mk:n lahjakorttia, myönnettiin2) 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 50 000 mk:n määräraha. 

Joulupakettien lähettämiseksi Vallilan pataljoonassa palveleville kaupungin työnteki-
jöille myönnettiin3) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 1 000 mk. 

Uudenvuodentoivotuksen lähettämiseksi rintamamiehille radion välityksellä kaupun-
ginhallitus yleisistä käyttövaroistaan myönsi4) 4000 mk Propaganda aseveljet yhdis-
tykselle. 

Eräiden julkaisujen avustaminen. Kaupunginhallitus päätti avustaa alla mainittuja 
julkaisuja myöntämällä yleisistä käyttövaroistaan seuraavat rahamäärät niiden ostamista, 
niissä ilmoittamista y.m. varten: 5 000 mk ilmoituksen julkaisemiseksi Suomen kirjapai-
notaidon 300-vuotisjuhlan kunniaksi ilmestyvässä Painettu sana, ajatuksen ase nimisessä 
julkaisussa5); 1 000 mk Fallna för Finland nimisen teoksen ostoon6); 10 000 mk Helsin-
gin viesti nimisen julkaisun toimituskustannusten osittaiseen suorittamiseen 7); 2 000 mk 
tervehdyksen julkaisemiseksi Laivastolehdessä8); 3 000 mk joulutervehdyksen julkaise-
miseksi Aseveli nimisessä julkaisussa9); 6 000 mk ilmoituksen ja joulutervehdyksen jul-
kaisemiseksi Vapenbrodern nimisessä aikakauslehdessä 10); 5 600 mk ilmoitusten julkaise-
miseksi Hopeatorvet nimisessä julkaisussa n ) ; 500 mk Karjalaisten aseveljien liiton 
painat taman itsenäisyysjulistuksen ostoon 12); 3 000 mk Sotainvaliidi nimisen julkaisun os-
toon 150 kappaleena sotasairaaloihin toimitettavaksi13); 500 mk Asemies nimisen julkaisun 
lähettämiseksi 25 kappaleena sotasairaaloihin14); 1 100 mk maanpuolustustehtävissä ole-
ville kansalaisille kohdistetun tervehdyksen julkaisemiseksi Suomen sotilas nimisessä 
aikakauslehdessä 15); 6 000 mk ilmoituksen julkaisemiseksi Ilmailu nimisessä lehdessä16); 
3 800 mk Hakkapeliitta nimisen julkaisun lähettämiseksi helsinkiläisille rintamamiehille17); 
5 750 mk maanpuolustustehtävissä oleville helsinkiläisille kohdistetun tervehdyksen jul-
kaisemiseksi Hurtti Ukko nimisessä lehdessä ja eräiden mainitun lehden juhlanumeroiden 
ostamiseksi18); sekä 1 200 mk ilmoituksen julkaisemiseksi Upseerikoulun oppilaskunnan 
25-vuotisjulkaisussa 19). 

Kaupunginhallituksen tarverahoista myönnettiin 20) 240 mk Hatja"ahdelta Viipurin-
lahdelle nimisen julkaisun ostoon. 

Kaupungin puolustus. Siihen katsoen, että kaupungin vielä oli suoritettava puolustus-
laitokselle 9 350 000 mk kaupungin puolustamiseen hankitusta aseistuksesta, kaupungin-
hallitus päätti 21) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan puolustuslaitokselle ennakolta 
kaupunginkassasta 8 800 000 mk sekä tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen tämän toi-

. menpiteen hyväksymisestä ja ensiksi mainitun rahamäärän merkitsemisestä v:n 1943 ta-
lousarvioon. 

Sotilasmajoitus. Kaupunginhallitus päätti2 2) vahvistaa ne periaatteet23), joita oli 
sovellettava vaadittaessa majoituskorvauksia sotilasmajoitukseen otetuista kaupungin 
kiinteistöistä. 

Maistraatille päätettiin24) ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään muis-
tut tamista majoituslautakunnan lähettämiä laskelmia vastaan v:n 1941 viimeisen neljän-
neksen sekä kertomusvuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikaan myönnetyistä 
korvauksista majoituskustannuksista y.m. menoista. 

!) Khs 15 p. lokak. 1 751 §. —2) S:n 3 p. jouluk. 2 074 §. — 3) Khn jsto 17 p. jouluk. 4 187 §. — 
4) Khs 10 p. jouluk. 2 143 §. — 5) S:n 20 p. kesäk. 1 160 §. — 6) S:n 6 p. elok. 1 353 §. — 7) S:n 
16 p. huhtik. 743 §. — 8) Khn jsto 22 p. tammik. 3 073 §. — 9) S:n 17 p. jouluk. 4 194 §. — 
10) S:n 15 p. toukok. 3 503 § ja 17 p. jouluk. 4 193 §. — " ) S:n 23 p. huhtik. 3 426 § ja 23 p. 
jouluk. 4 236 §. — 12) Khn jsto 12 p. marrask. 4 066 §. — 13) S:n 2 p. huhtik. 3 356 §. — 14) S:n 
26 p. marrask. 4 133 §. —15) S:n 5 p. maalisk. 3 246 §. — 16) S:n 29 p. tammik. 3 099 § ja 28 p. 
toukok. 3 548 §. — 17) S:n 8 p. tammik. 3 008 §. —1 8) S:n 19 p. helmik. 3 184 §, 30 p. huhtik. 
3 446 § ja 10 p. syysk. 3 836 §. —19) S:n 17 p. syysk. 3 860 §. —20) S:n 26 p. maalisk. 3 333 §. — 
21) Khs 30 p. heinäk. 1 303 §. —2 2) S:n 19 p. helmik. 353 §. —23) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 101. — 
24) Khs 26 p. maalisk. 618 §. 2 p. heinäk. 1 210 § ja 12 p. marrask. 1 935 
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Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitettua hyväksyneensä kaupungille v:n 1941 viimei-
seltä neljännekseltä maksettavat majoituskorvaukset majoituslautakunnan palkkioineen, 
mut ta ei vielä erinäisiä vahingonkorvausvaatimuksia ja korjauskustannuksia koskevia 
vaatimuksia, jotka kaikki koskivat kaupungin omistamia rakennuksia, kaupunginhallitus 
päät t i x) lähettää lääninhallituksen ilmoituksen siihen liittyvine asiakirjoineen rahatoimis-
tolle toimenpiteitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti2) tyytyä Uudenmaan lääninhallituksen päätökseen erinäi-
sille kaupungin laitoksille sotilasmajoituksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. 

Hevosottomies U. Suomelle päätettiin3) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövarois-ta 
suorittaa 2 000 mk:n suuruinen palkkio hevosottomiehen tehtävien hoitamisesta kerto-
musvuonna. 

Huoneenvuokralautakunnat. Valtioneuvoston tammikuun 29 p:nä 1942 sotapalveluk-
sessa oleville ja heidän omaisilleen annettavasta vuokrarahasta tekemän päätöksen mu-
kaisesti valittiin4) huoneen vuokralautakuntiin lisäjäseniksi ja näiden varamiehiksi mai-
nit tujen asiain käsittelyä varten seuraavat henkilöt: 

I huoneenvuokralautakuntaan: huoltoviraston sihteeri A. A. Asteljoki5) ja sementti-
työntekijä A. Paasonen6) varamiehinään kanslianesimies P. Ahokas5) ja mainospiirtäjä 
P . H . T a u c h e r 6 ) ; 

II huoneenvuokralautakuntaan: apulaisjohtaja J . G. A. Jakobsson5) ja luutnantti 
K. Peitsalo 6) varamiehinään kanslianesimies W. O. Ahtio 5) ja toimitusjohtaja V. Tähkä6) 

I I I huoneenvuokralautakuntaan: apulaisjohtaja H. Lindroos5) ja toimistonhoitaja 
S. A. Salonen6) varamiehinään kanslianesimies L. V. Koivisto5) ja toimistovirkailija 
V. J . Varpainen6); 

IV huoneenvuokralautakuntaan; notaari S, M. K. Korpela5) ja kaupunginhallituksen 
asiamiesosaston lainopillinen apulainen E. J . Rönkä6) varamiehinään kanslianhoitaja 
V. A. Korri5) ja radiosähköttäjä O. E. Lehtovirta 6); sekä 

V huoneenvuokralautakuntaan: kanslianesimies H. V. Walli5) ja pääsihteeri V. O. 
Leskinen6) varamiehinään notaari M. Leidenius5) ja hovioikeudenauskultantti A. S. E. 
Sariola6). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti7), että huoneenvuokralautakuntien varapuheen-
johtajat ja varajäsenet tarvittaessa voivat toimia itsenäisinäkin lautakuntina, alistaen 
tämän päätöksensä kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi. 

Huoneenvuokralautakuntien neuvottelevien jäsenten ylimääräisiksi varamiehiksi, 
joita tarpeen tullen voitiin käyttää missä lautakunnassa tahansa, määrättiin 8) liittosih-
teeri V. A. Ahde, asiamies I. Arpia, talouspäällikkö A. Berg, johta ja K.-J. Harvala, 
kanslianjohtaja E. E. Johansson, kanslianhoitaja E. C. Kaila, vakuutusvirkailija H. K. 
Karjalainen, kanslianhoitaja L. V. Kyti, kanslianhoitaja L. M. Leidenius ja vakuutusvir-
kailija L. A. Pohjola. 

Asutuslautakunta. Asutuslautakunnan tiedoksi ja noudatettavaksi päätett i in9) saat-
t aa asuntolautakuntain puheen joht a jäin, jäsenten ja asutusneuvojani päivärahoja kos-
kevat maatalousministeriön kiertokirjeet. 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy:n johtokuntaan päätettiin10) ehdottaa valit-
taviksi kauppalanjohtaja H. Heiskanen, kunnallisneuvos A. F. Hiidenheimo ja tuber-
kuloosilääkäri A. V. Wirt a. 

Helsingin makasiini oy:n hallintoneuvostoon päätettiin11) ehdottaa valittaviksi joh-
t a j a t J . Grundström, A. I. Lindfors ja C. H. W. Ramsay sekä filosofianmaisteri S. Törn-
qvist. 

Etelä-Suomen voima oy:n johtokuntaan päätettiin12) ehdottaa valittaviksi sähkölai-
toksen toimitusjohtaja R. E. Brummer, teknillinen johtaja A. E. Moring ja professori 
K. B. Wuolle sekä tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J . Björk ja varalle kaupungin-
reviisori N. O. Fellman. 

Ab. M. G. Stenius yhtiön johtokuntaan päätettiin13) esittää valittavaksi liittosihteeri 
P. B. J . Railo toimittaja K. Y. Räisäsen tilalle. 

Khs 20 p. kesäk. 1 168 § — 2) S:n 24 p. syysk. 1 603 §. — 3) S:n 2 p. heinäk. 1 216 §. — 
4) S:n 19 p. helmik. 354 §. — 5) Huoltolautakunnan edustajana. — 6) Sotapalveluksessa olevien 
edustajana. — 7) Khs 19 p. helmik. 354 §. — 8) S:n 26 p. maalisk. 617 §. — 9) S:n 30 p. hei-
näk. 1 297 § ja 23 p. jouluk. 2 205 §. — 10) S:n 12 p. marrask. 1 976 §. — «) S:n 5 p. maa-
lisk. 513 §. — 12) Khs 2 p. huhtik. 674 §. — 13) S:n 11 p. kesäk. 1 130 §. 
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Helsingin polttopuun hankintajärjestön johtokuntaan päätettiin x) ehdottaa valit ta-
viksi sosiaali- ja opetusasiain johtaja J . W. Keto varamiehenään kansanhuoltotoimiston 
toimistopäällikkö T. E. Aura sekä halkotoimiston päällikkö S. A. Puranen varamiehenään 
saman toimiston apulaispäällikkö F. S. Kivistö. 

Osuuskunta Turvetuotannon ilmoitus, että Uudenmaan läänin maaherra oli vahvistanut 
sen säännöt sekä että sen toimitusjohtajaksi oli valittu metsänhoitaja H. J . Willman, 
merkittiin 2) tiedoksi. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituk-
siin ynnä niiden tilintarkastajain valitseminen. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osa-
keyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita 
tai osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja, ynnä niiden tilintarkastajiksi valittiin tai 
ehdotettiin valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto oy. Stenbäckkatu 18—20: johtaja E. Hirvonen ja filosofianmaisteri V. Kauko-
ranta 3 ] ; 

Asunto-osuuskunta Poisto: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. 
Törnblom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle lainopillinen apulainen E. J . Rönkä 
ja kansliasihteeri J . Ståhlberg4); 

Asunto oy. Savila: kansliasihteeri A. A. Blomberg 5); 
Asunto oy. Virkamies asuntoja: insinööri J . W. Andersin, kansliasihteeri A. A. Blom-

berg ja kaupunginsihteeri E. O. Mantere sekä varalle apulaisosastopäällikkö P. Hanste ja 
työläistarkastaja T. Uski6); 

Asunto oy. Sture: kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J .Ståhlberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom sekä varalle asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila ja notaari E. K. 
Uski 7); 

Asunto oy. Hauho: osastopäällikkö S. A. Puranen, toimistopäällikkö J . A. Savolainen 
ja libristi K. F. Sundqvist sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja johta ja T. 
Vanonen 8); 

Oy. Lapinlahdenkatu 27: puheenjohtajaksi taloudenhoitaja S. Ojanne, jäseniksi kaup-
pias K. W. Hyvönen, asianajaja M. Mustakallio, osastopäällikkö S. A. Puranen ja toimisto-
sihteeri T. S. Törnblom ja varalle rouva F. A. Hyvönen ja toimistopäällikkö J . A. Savo-
lainen sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J . Björk ja apulaiskaupunginkamreeri 
E. J . Jernström ja varalle kaupunginreviisori N. O. Fellman 9); 

Asunto oy. Nelikulma: kansliasihteeri A. A. Blomberg, toimittaja K.-A. Fagerholm, 
sähköteknikko V. V. Salovaara ja toimistopäällikkö J . A. Savolainen sekä varalle kanslia-
sihteeri A. I. L. Danielson ja toimistosihteeri E. J . Waronen 10); 

Ab. Äshaka oy.: osastopäällikkö J . A. Savolainen, kansliasihteeri J . Ståhlberg ja toi-
mistosihteeri T. S. Törnblom u ) ; 

Ab. Gräsviksgatan 5: kaupunginsihteeri E. O. Mantere, osastopäällikkö S. A. Pura-
nen ja toimistosihteeri T. S. Törnblom sekä tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J . 
Björk ja kaupunginreviisori N. O. Fel lman1 2) ; 

Virkamies asunto oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J . Björk, kansliasihteeri 
A. A. Blomberg ja toimistopäällikkö J . A. Savolainen13); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. A. Blomberg, toimistopäällikkö J . A. 
Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle osastopäällikkö S. A. Puranen ja 
kansliasihteeri J . Ståhlberg14); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, toimiston-
johtaja Y. A. Harvia ja työläistarkastaja T. Uski15); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. A. Blomberg, asiamies E. Elfvengren 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J . Ståhlberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom16); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. A. Blomberg, asiamies E. Elfvengren, 

x) Khs 4 p. kesäk. 1 087 §. — 2) S:n 20 p. elok. 1 419 §. — 3) S:n 8 p. tammik. 22 §. — 
4) S:n 29 p. tammik. 207 §. — 5) S:n 12 p. helmik. 329 §. — 6) S:n 5 p. maalisk. 503 §. — 
7) S:n 5 p. maalisk. 508 §. — 8) S:n 12 p. maalisk. 541 §. — 9) S:n 12 p. maalisk. 542 §. — 
10) S:n 12 p. maalisk. 544 § ja 3 p. jouluk. 2 084 §. — S:n 12 p. maalisk. 545 §. — 12) S:n 
26 p. maalisk. 633 §. —1 3) S:n 2 p. huhtik. 662 §. — 14) S:n 16 p. huhtik. 766 §. — 15) S:n 16 p. 
huht ik . 765 §. — 16) S:n 17 p. syysk. 1 572 §. 
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apulaiskaupunginarkkitehti V.T. Määttä ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kanslia-
sihteerit A. I. L. Danielson ja J . Ståhlberg1); 

Oma-asunto oy.: toimistopäällikkö J . A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. I. L. Danielson ja J . Ståhl-
berg2); 

Oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä, toi-
mistopäällikkö J . A. Savolainen ja kansliasihteeri J . Ståhlberg sekä varalle apulaisosasto-
päällikkö P. Hanste ja notaari E. K. Uski3); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava- arkkitehti B. A. K. Brunila, joh-
t a j a K. R. Heinonen ja toimistopäällikkö J . A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri 
J . Ståhlberg ja notaari E. K. Uski4); 

Asunto oy. Aito: toimistopäällikkö J . A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle apulaisosastopäällikkö P. Hanste ja kansliasih-
teeri J . Ståhlberg5); 

Asunto-osuuskunta Käpy: toimistopäällikkö J . A. Savolainen, kansliasihteeri J . Ståhl-
berg ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja toimitsija 
A. Valta 6); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, joh-
t a j a K. R. Heinonen ja toimistopäällikkö J . A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri 
J . Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski7); 

Asunto oy. Tyyni: toimistopäällikkö J . A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törn-
blom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J . Ståhl-
berg8); 

Asunto oy. Sammatti: toimistonjohtaja Y. A. Harvia, toimistonhoitaja J . E. Janatui-
nen ja työläistarkastaja T. Uski ja varalle kansliasihteeri A. A. Blomberg ja toimisto-
päällikkö J . A. Savolainen sekä til intarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J . Björk ja 
varalle osastopäällikkö S. Puranen9); 

Asunto oy. Töölönkatu 19: työläistarkastaja T. Uski sekä varalle johtaja K. R.. Hei-
nonen10); 

Asunto-osuuskunta Voitto: osastopäällikkö S. A. Puranen, sähköasentaja V. V. Salo-
vaara ja toimistopäällikkö J . A. Savolainen sekä varalle kansliasihteerit Ä. A. Blomberg 
ja J . Ståhlberg11); sekä 

Helsingin kaupungin rakennus oy. nro 4r toimistonhoitaja J . E. Janatuinen, osasto-
päällikkö H. V. Rahtu, toimistopäällikkö J . A. Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski 
ja varalle asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, kansliasihteeri J . Ståhlberg ja toimisto-
sihteeri T. S. Törnblom sekä tilintarkastajiksi poliisilääkäri N. E. M. Jännes ja osasto-
päällikkö S. A. Puranen ja varalle kaupunginkamreeri P. J . Björk ja asessori O. J . C. 
Paldani12). 

Helsingin perheasunnot oy.r kiinteistötoimiston päällikkö J . A. Savolainen13). 
Sokeaintalo-säätiön t ilintarkastajaksi määrättiin14) vrksi 1943 kaupunginreviisori 

N. Fellman. 
Invaliidisäätiön -isännistöön määrättiin15) vrksi 1943—45 rahatoimenjohtaja E. von 

Frenckell. 
Sibelius-Akatemian säätiön isännistöön valittiin16) vrksi 1942—47 kaupunginjohtaja 

A. A. Tulenheimo. 
Helsingin kansanteatteri oy:n johtokuntaan valittiin 17) kertomusvuodeksi kaupungin-

sihteeri E. O. Mantere sekä tämän tilalle elokuun 1 prstä luiden pääjohtaj a E. Hj . Rydman. 
Rafael Ahlströmin rahastoista soiton, sävellysten ja la,ulutaiteen edistämiseksi tarkoitet-

tuja varoja jakamaan asetettuun lautakuntaan valittiin 18) kolmivuotiskaudeksi 1942—44 
varsinaiseksi jäseneksi lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti ja varajäseneksi joh-
t a j a H. Ramsay. 

x) Khs 17 p. syysk. 1 573 §. — 2) S:n 8 p. lokak. 1 710 §. — 3) S:n 15 p. lokak. 1 738 §. — 
4) S:n 15 p. lokak. 1 743 §. — 5) S:n 22 p. lokak. 1 804 §. — ®) S:n 22 p. lokak. 1 805 §. — 
7) S:n 29 p. lokak. 1 828 §. — 8) S:n 29 p. lokak. 1 840 §. — 9) S:n 19 p. maalisk. 571 § ja 
19 p. marrask. 2 003 §. — 10) S:n 3 p. jouluk. 2 078 §. - 1 1 ) S:n 10 p. jouluk, 2 147 §. —12) S:n 
17 p. jouluk. 2 185 §. — 13) S:n 23 p. jouluk. 2 245 §. — 14) S:n 3 p. jouluk. 2 093 §. — 15) S:n 
26 p. marrask. 2 039 §. — 16) S:n 8 p. tammik. 32 §. — 17) S:n 5 p. helmik. 276 § ja 20 p. ke-
säk. 1 207 §. — 18) S:n 23 p. huhtik. 810 §. 

• 



206 2. Kaupunginhalli tus 

Suomen matkat liiton hallintoneuvostoon valittiin v:ksi 1943—44 varsinaiseksi jäse-
neksi kaupunginjohtaja A. A. Tulenheimo ja varajäseneksi rahatoimen johtaja E. von 
Frenckell. 

Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin 2) kertomusvuodeksi vara-
jäseniksi kaupunginarkkitehti G. H. Ekelund ja teknillinen johtaja A. E. Moring. 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan valittiin 3) v:n 1942 asevelvollisuuskutsun-
t aa varten everstiluutnantti G. T. Lydman ja varalle everstiluutnantti A. A. Wansen. 

Hevosottolautakuntaan valittiin4) v:ksi 1943—45 kaupunginviskaali S. J . Ilmanen j a 
varalle johtaja K. A. Oksanen. 

Elinkeino-oikeuden myöntämistä koskeva lausunto. Urheiluase oy:n anomuksen johdosta, 
joka koski oikeutta saada harjoi t taa ampuma-aseiden ja -tarpeiden kauppaa ja korjaus-
liikettä sekä vähemmän vaarallisten räjähdysaineiden kauppaa, annettavassa lausunnos-
saan kaupunginhallitus päätti5) yhtyä räjähdysaineiden tarkas ta jan asiasta an tamaan 
lausuntoon. 

Kiinteän omaisuuden hallintaoikeuden myöntämistä koskevat lausunnot. Pohjoismaiden 
koruompeluliike oy:n anomuksesta saada omistaa ja hallita X X I I kaupunginosan kortte-
lissa n:o 694 olevaa Elimäenkadun teollisuustonttia n:o 23 6) sekä Kulutusosuuskuntain 
keskusliiton anomuksesta saada omistaa II kaupunginosan korttelissa n:o 97 oleva Mi-
konkadun talo ja tontti n:o 6 7) Uudenmaan lääninhallitukselle annettavissa lausunnoissa 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään anomusten hyväksymistä vas-
taan. 

!) Khs 23 p. jouluk. 2 207 §. —2) S:n 26 p. maalisk. 619 §. —3) S:n 3 p. syysk. 1 468 §.— 
4) S:n 23 p. jouluk. 2 202 §. — 5) S:n 12 p. marrask. 1 936 §. — 6) S:n 20 p. kesäk. 1 166 §. — 
7) S:n 16 p. heinäk. 1 249 §. 


