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sen käytettäväksi 3 mmk laitoksen kaapelien siirtämistä varten Töölöntorin liikennejäries-
tetyn yhteydessä (29. 10. 789 §). 

Herttoniemen kytkinlaitos. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat Herttoniemen kytkinlaitoksen pääpiirustukset sekä oikeuttaa kaupunginhallituk-
sen hyväksymään piirustuksiin myöhemmin mahdollisesti tarpeelliseksi osoittautuvat pie-
nehköt muutokset (7. 5. 392 §). 

Asentajain keskusta varten tarvittavan kiinteistön ostaminen Toukolasta, ks. s. 56. 
Salmisaaren turbogeneraattorin hankintaa koskeva välikysymys. 25. 9. olivat vt Laine ja 

13 muuta valtuutettua tehneet välikysymyksen, joka koski v. 1951 tehtyä sähkölaitoksen 
ja Ab. de Lavals Ängturbin -nimisen yhtiön välistä Salmisaaren voimalaitokselle toimitet-
tavaa turbogeneraattoria koskevaa hankintasopimusta, jonka mukaan ko. generaattorin 
olisi pitänyt olla valmiiksi asennettuna 1. 10. 1953. Välikysymyksen tekijät olivat tiedus-
telleet, oliko kaupunginhallitus ollut tietoinen mainitusta, useita vuosia kestäneestä vii-
västymisestä ja miten kaupunginhallitus sopimuksen purkaantuessa aikoi valvoa kaupun-
gin etua sekä miten vastaisuudessa voidaan estää vastaavanlaisten tapausten uusiutumi-
nen. Teollisuuslaitosten lautakunta oli huomauttanut, että yhtiön kanssa oli tehty sopi-
mus edullisen tarjouksen perusteella ja Voima- ja Polttotaloudellinen Yhdistys Ekonon 
suosituksesta. V. 1952 oli yhtiö ilmoittanut, ettei se voisi eräiden Englannista tilattujen 
osien myöhästymisen takia hoitaa toimitusta ajoissa. V. 1953 oli yhtiö ilmoittanut joutu-
neensa samasta syystä keskeyttämään työnsä vuoden ajaksi, mutta että kone olisi käyttö-
valmis v:n 1955 toukokuussa. Koekäyttöjä suoritettaessa oli koneelle sattunut vaurioita 
ja oli se ollut kuljetettava Ruotsiin korjattavaksi. V. 1956 oli sähkölaitos ilmoittanut pur-
kavansa hankintasopimuksen. Asiasta käytyjen uusien neuvottelujen perusteella tehtiin 
kuitenkin 1. 8. 1956 lisäsopimus, jonka mukaan koneen tuli olla valmiina koekäyttöä var-
ten 1. 8. 1957. Ekonon sittemmin suoritettua vastaanottokokeita sekä koneen rakenteiden 
että myös hyötysuhteiden osalta, havaittiin keskimääräisen höyrynkulutuksen ylittävän 
sopimuksen mukaisen takuuarvon 8.6 %, jonka vuoksi Ekono oli lausunnossaan ilmoitta-
nut, ettei toimitusta voitu suoritettujen vastaanottotarkastusten perusteella pitää hyväk-
syttävänä. Teollisuuslaitosten lautakunta päätti 9. 5., että kauppaa ruvettaisiin purka-
maan, jolloin yhtiölle myös päätettiin ilmoittaa, että sen tulisi suorittaa takaisin kaupun-
gin maksamat ennakkoerät hintalisineen ja korkoineen sekä kruunumääräiset sopimuk-
sessa määritellyt myöhästymissakot. Ilmoituksen johdosta yhtiö oli tehnyt sovintotar-
jouksensa, jotka lautakunta kuitenkin oli hylännyt. Sen jälkeen lautakunta 19. 9. mää-
ritteli välimiesoikeudelle esitettävät vaatimukset. Kaupunginhallitus oli asian johdosta 
ilmoittanut, että asia oli kuulunut teollisuuslaitosten lautakunnan toimivaltaan ja koska 
asian hoitaminen edellytti siihen kuuluvien teknillisten seikkojen tuntemusta, ei kaupun-
ginhallitus ollut voinut siihen puuttua ennen kuin välimiesmenettely oli käynyt aiheelli-
seksi. Lautakuntaan kuuluva kaupunginhallituksen edustaja oli kuitenkin läheisesti seu-
rannut asian kehitystä ja todennut, että sen selvittämisessä oli käytetty ko. kysymyksiin 
perehtyneitä maan parhaita teknillisiä asiantuntijoita. Juriidisissa kysymyksissä oli käy-
tetty asiamiestoimiston apua. Neuvottelujen ollessa vireillä ei asiaa ollut voitu esittää 
kaupunginvaltuustolle. Vielä kaupunginhallitus oli todennut, että kysymyksessä oli ainut-
laatuinen yleisesti tunnetun toiminimen toimittaman turbogeneraattorin täydellinen epä-
onnistuminen, jollaista aikaisemmin ei ollut Suomessa sattunut. Tällaisessa poikkeukselli-
sessa tapauksessa oli ostajan vaikea suojata itseään vahingoilta, koska koneen heikkoudet 
olivat ilmenneet asteettain koekäyttöjä suoritettaessa. Kaupunginhallituksen vähemmistö 
oli ollut sitä mieltä, että kaupunginhallituksen olisi pitänyt esittää valtuustolle sopimuksen 
viivästymisestä aiheutuneet tappiot sekä ilmoittaa mihin toimenpiteisiin se aikoi ryhtyä 
uuden turbogeneraattorin tilaamiseksi. Vastaus välikysymykseen merkittiin tiedoksi 
(29. 10. 790 §). 

15. Muut asiat 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto antoi kertomusvuonna lausuntonsa 58 ano-
muksesta, jotka koskivat Suomen kansalaisoikeuksien myöntämistä yhteensä 85 henki-
lölle. Anomukset koskivat yhtä Alankomaiden kansalaista, yhtä Amerikan Yhdysvaltain 
kansalaista, kolmea Ison-Britannian kansalaista, kuutta kansalaisuutta vailla olevaa, 18 
Neuvostoliiton kansalaista, neljää entistä Neuvostoliiton kansalaista, seitsemää Puolan 
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kansalaista, yhdeksää Ranskan kansalaista, neljää Ruotsin kansalaista, 20 Saksan kansa-
laista, yhtä Tanskan kansalaista, yhtä Turkin kansalaista, yhtä Unkarin kansalaista, seit-
semää entistä Venäjän kansalaista ja kahta entistä Viron kansalaista (15. 1. 21 §, 12. 2. 
123 §, 26. 2. 175 §, 12. 3. 230 §, 26. 3. 287 §, 7. 5. 410 §, 21. 5. 450 §, 18. 6. 529 §, 10. 9. 
646 §,24. 9. 707 §, 22. 10. 766 §,5. 11.803 §, 19. 11.850 §,3. 12. 888 §, 10. 12. 940 §, 17. 12. 
955 §). 

Väkijuomien anniskeluoikeudet. Kaupunginvaltuusto päätti yhtyä Oy. Alkoholiliike 
Ab:n hallintoneuvostolle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallituksen mietintöön 
nro 12/1958 liittyvässä taulukossa (liite 2) oleviin komitean ehdotuksiin, jotka koskivat 
anniskeluoikeuksien myöntämistä kuitenkin siten muutettuna, että ravintola Oivalle 
puollettiin B 1-oikeuksia sekä ravintola Töölölle B 2-oikeuksia. Samalla kaupunginval-
tuusto päätti ilmoittaa olevansa sitä mieltä, että milloin ravintola siirtyy entisen sijoitus-
paikkansa läheisyydessä olevaan ja sen entistä tasoa vastaavaan tai parempaan huoneis-
toon, uuden lausunnon hankkiminen tällaisesta muutoksesta kaupunginvaltuustolta sa-
mana anniskelukautena ei ole tarpeellista (23. 4. 382 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti puoltaa Suomen Vähittäiskauppiasliiton anomusta 
saada kerhoravintolaansa varten talossa Rauhankatu 15 kuluvan kolmivuotisen anniskelu-
kauden ajaksi A-kaavakkeen mukaiset anniskeluoikeudet, sillä ehdolla että anniskelu mai-
nitun ravintolan varsinaisessa ravintolasalissa ja siihen välittömästi liittyvässä kerho-
salissa aloitettaisiin vasta klo 14.00 (4. 6. 500 §). Samoin päätettiin puoltaa Oy. Lidon 
anomusta saada A-anniskeluoikeudet ravintolaansa varten (15. 1. 47 §). 

Väkijuomamyymälän avaamisen estämiseksi talossa n:o 3 Tallbergin Puistotien varrella 
olivat vt Katajavuori ym. tehneet v. 1957 (ks. s. 106) aloitteen, koska heidän mielestään ei 
ollut paikallaan avata väkijuomamyymälää talossa, jonka lähiympäristössä oli kirkko, 
kouluja, lastentarha ym. sellaisia laitoksia, joiden läheisyyteen ei ole ollut tapana sijoittaa 
alkoholimyymälää. Kaupunginvaltuusto olikin v. 1955 (ks. s. 107) antanut asiasta epää-
vän lausunnon, mutta oli Oy. Alkoholiliikkeen hallintoneuvosto alistanut asian sosiaali-
ministeriön ratkaistavaksi, joka oli antanut asiasta myönteisen päätöksen. Aloitteenteki-
jät olivat ehdottaneet, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin ryhtymään kiireellisiin toi-
menpiteisiin ko. myymälän avaamisen ehkäisemiseksi tai jos se ennen aloitteen esitellyksi 
tulemista ehdittäisiin avata, toimenpiteisiin sen sulkemiseksi. Alkoholiliikkeen johtokunta 
oli huomauttanut, että myymälän perustamista nopeasti kasvavaan Lauttasaareen oli har-
kittu jo pitemmän aikaa. V. 1951 oli mm. anottu sellaisen perustamista Lauttasaarentien 
taloon n:o 1, mutta oli kaupunginvaltuusto vastustanut anomusta. Viimeksi ehdotettu 
tontti oli myöhemmin havaittu tarkoitukseen sopivammaksi, koska se sijaitsi syrjässä var-
sinaiselta pääväylältä ja sen läheisyydessä oli Lauttasaaren teollisuusalue, jonka työväes-
tön väkijuomain saantimahdollisuuksia myymälän tulisi helpottaa. Tontin ympäristön 
väljä rakennustapa ja rakentamattomaksi jäävä merenpuolinen maasto estävät myymälän 
lähiympäristön muodostumisen heikoimman aineksen oleskelupaikaksi. Alkoholiliike oli 
myös yhdessä raittiuslautakunnan kanssa suorituttanut v. 1955 mielipidekyselyn, joka 
koski alkoholimyymälän avaamista, tällöin oli käynyt ilmi myymälän vastustajien kuulu-
van vähemmistöön. Kun väkijuomamyymälän sijoittaminen em. tontille oli tapahtunut 
väkijuomalain 60 §:n 2 momentin edellyttämän alistusmenettelyn jälkeen, ei kaupungin-
valtuustolla enää ollut lakiin perustuvaa oikeutta vastustaa myymälän perustamista. 
Em. pykälän perusteella voisi kaupunginvaltuusto kuitenkin, esiintyneiden epäkohtien 
perusteella ottaa käsiteltäväkseen väkijuomamyymälän sulkemista koskevan kysymyksen. 
Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan mielestä ei aloitteen tulisi antaa aihetta toi-
menpiteisiin. Koska ministeriön päätös oli lainvoimainen, ei kaupungilla kaupunginlaki-
miehen mielestä ollut mahdollisuuksia estää ko. myymälän avaamista, joten aloitteen ei 
tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi (26. 2. 199 §). 

Työnvälityksen harjoittaminen. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle annetta-
vassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti puoltaa Suomen Rakennusmestariliiton, 
Tuberkuloosiliiton, Ekonomiliiton, Lääketieteenkandidaattiseuran ja Ohjelmapalvelu sekä 
Medicinarklubben Thorax nimisten yhdistysten anomusta saada harjoittaa työnvälitystä. 
Kahden viimeksi mainitun yhdistyksen osalta olisi kuitenkin työnvälityslupaa myönnet-
täessä vahvistettava myös välitysmaksun suuruus (26. 2. 188 §). 

Elinkeino-oikeudet. Kaupunginvaltuusto antoi kahdessa tapauksessa puoltavan lau-
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sunnon ulkomaalaisten anomuksista, jotka koskivat oikeutta harjoittaa elinkeinoa kau-
pungissa (23. 4. 344, 345 §). 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto vielä päätti ilmoittaa, 
ettei sillä ollut huomauttamista Huutokauppa-yhtymä Oy:n anomuksesta saada harjoittaa 
huutokauppaliikettä, jonka vastuulliseksi hoitajaksi tulisi rva Ester Molin (10. 9. 647 §) 
eikä rva Eva Salosen anomuksesta saada harjoittaa huutokaupantoimittajan ammattia 
(12.3. 229 §). 

Ulkomaalaisten oikeus omistaa kiinteistöjä. Kaupunginvaltuusto päätti pyydettynä lau-
suntonaan valtioneuvostolle ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista seuraavien henki-
löiden tai yhtiöiden anomuksista, joita asianomaiset olivat tehneet saadakseen hallita ja 
omistaa jäljempänä mainittuja kiinteistöjä, joihin heillä v. 1939 annetun lain mukaan 
muuten ei ollut oikeutta: Norman ja Juanita Aleksander neljän alaikäisen lapsensa puo-
lesta, että nämä saisivat omistaa isovanhemmiltaan lahjakirjoilla saamansa korttelin n:o 
31053 tontti n:o 2 (Luoteisväylä 13), korttelin n:o 31137 tontti n:o 2 (Melkonkatu 3), kort-
telin n:o 31077 tontti n:o 1 (Hakolahdentie 35) ja korttelin n:o 31119 tontti n:o 9 (Itälah-
denkatu 20) (15. 1. 28 §); Oy. Esso Ab. saada hallita kaupungilta vuokraamaansa n. 1 600 
m2:n suuruista aluetta Tuusulantien ja Alkutien risteyksessä sekä n. 55 000 m2:n suuruista 
aluetta Laajasalon Stansvikissa (4. 6. 486 §, 29. 1. 86 §); Oy. Glorial Ab. saada omistaa 
tehdastonttiinsa liittyvä 285.6 m2:n suuruinen määräala Tomten n:o 39 L -nimisestä tilasta 
RN.o 16 Talin kylässä (4. 6. 487 §); Oy. Gulf Oil Ab. saada hallita Ratakadun, Yrjönkadun 
ja Merimiehenkadun risteyksessä sijaitsevaa kaupungilta vuokrattua moottoripolttoaine-
aseman aluetta, 35 000 m2:n suuruista aluetta Laajasalon Stansvikissa ja 3 500 m2:n suu-
ruista aluetta Torpparinmäen tienhaaran läheisyydessä Tuusulantien luoteispuolella 
(29. 1. 87 §, 12. 2. 126 §, 26. 2. 182 §); Helsingin Puhelinyhdistys saada omistaa Työväen 
Rakennus- ja Asunto-osakeyhtiö Tyynelältä ostamansa 4. kaupunginosan korttelin n:o 
154 tontti n:o 28, Pitäjänmäen Rauta Oy:ltä ostamansa tila Polsa RN:o l1118 Munkkinie-
men kylässä ja ostamansa 1 119.3 m2:n suuruinen maa-alue korttelin n:o 28056 tontista 
n:o 11 (26. 3. 290 §, 12. 2. 127 §, 12. 3. 234 §); Mainostoimisto Ecoll Reklambyrå Ab. saada 
hallita kaupungin Oy. Sanitol Ab. -nimiselle yhtiölle v. 1954 vuokraamaa korttelin n:o 
28296 tonttia n:o 5, jonka vuokraoikeuden mainittu yhtiö on suostunut siirtämään ano-
jalle (15. 1. 26 §); liikemies Per Malmqvistin aikomusta saada omistaa kaupungilta osta-
maansa 1 503 m2:n suuruinen määräala Uppby-nimisestä tilasta RN:o 2293 Laajasalossa 
(12. 2. 125 §); asianajaja Lawrence Meadly ja hänen vaimonsa Kitty Meadly alaikäisten 
lastensa, Englannin alamaisten, Janicen, Richardin ja Adrianin puolesta, että nämä saisi-
vat omistaa isovanhemmiltaan lahjakirjoilla saamat Lauttasaaren korttelin n:o 31137 
tontti n:o 3 (Melkonkatu 5), korttelin n:o 31110 tontti n:o 2 (Haahkantie 8) ja korttelin 
n:o 31085 tontti n:o 4 (Isokaari 29) (15. 1. 29 §); Saksan Liittotasavallan Helsingissä oleva 
Kaupallinen Edustusto saada omistaa johtaja ja rouva Bengt Rydmanilta ostamaansa 
korttelin n:o 30044 tontti n:o 6 (22. 10. 777 §); Oy. Shell Ab. saada hallita autonhuolto-
asemaksi 20 v:n ajaksi Vartiokylästä vuokraamiaan tontteja (19. 11. 851 §); Oy. Volvo-
Auto Ab. saada omistaa kaupungilta ostamansa 22. kaupunginosan korttelin n:o 534 
tontti n:o 5, Teollisuuskadun varrella (15. 1. 27 §). 

Talousspriin myyntiluvat. Poliisilaitosta ja kaupunginhallitusta kuultuaan kaupungin-
valtuusto päätti myöntää 34 talousspriin myyntilupaa olemaan voimassa 1.2. 1960 saakka 
seuraavasti: 17 kesäkuun 1 p:ään 1958, tammikuun 1 p:ään 3 ja helmikuun 1 p:ään 14 
(15. 1.65 §, 29. 1. 113 §, 12. 2. 157 §, 26. 2. 215 §, 12.3.272 §,26.3.326 §, 7. 5. 400, 440 §). 

Helsingin Rohdos Oy:lle myönnettiin oikeus myydä, lievästi denaturoituja valmisteita 
linja-autoaseman odotushuoneeseen rakentamassaan kioskissa 31.5. 1960 saakka, sillä 
ehdolla että noudatettaisiin denaturoiduista alkoholipitoisista aineista v. 1958 (kunn. as. 
kok. n:o 25) annetun asetuksen säännöksiä (18. 6. 532 §). 

Lautakuntain, johtokuntain yrn. jiisenten vaali. Seuraavien lautakuntain, johtokuntain 
yrn. puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraaviksi 
toimikausiksi jäljempänä mainitut henkilöt: kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan 
v:ksi 1958 varat. Georg Ehrnrooth, ins. Yrjö Enne, prof. Esa Kaitila, asent. Harry Lind-
gren ja kaup.joht. Arno Tuurna sekä varalle vastaavasti fil.maist. Victor Procopé, liitto-
puh. joht. Aarne Saarinen, ylipormestari Eero Rydman, rva Martta Kulonen ja past. Erkki 
Ervamaa, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin asent. Harry Lindgren (15. 1. 5, 6 §); 

irtaimen omaisuuden tarkastajiksi kertomusvuodeksi: kirjaltaja Didrik Eriksson, toi-
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mitsija Eino Halme, toim.joht. Tauno Helkavaara, maj. Edvin Holmberg, rva"Liisa Hon-
kanen, tulliesimies Sven Lindroos, opett. Aarne Manninen, seppä Juho Mäkelä, tekn. Keijo 
Nieminen, asent. Toivo Nieminen, tal.hoit. Pentti Pusa, toimitsija Akseli Sainio, siht. 
Edvin Salonen, tarkast. Axel Ståhlberg, rva Toini Tanner, toimitsija Väinö Tattari, posti-
virk. Olavi Valpas ja näytteidenottaja Eero Ylitupa sekä varalle vastaavasti ins. Kurt 
Nyberg, muurari Taavi Välimaa, toimistopääll. Aimo Jokisalo, fil.maist. Åke Kosk, liike-
mies Mauno Jaatinen, varat. Stig Wiberg, autoilija Lauri Myllyaho, kirvesmies Viljo Siro-
nen, toimittaja Lydia Saksa, työnjoht. Aaro Rousku, myyjä Olli Harlahti, veturinlämm. 
Erkki Lehto, tal.hoit. Toivo Pietiäinen, opett. August Anto, toimittaja Irja Pyykkö, levy-
seppä Aatos Pöysä, tarkastaja Toivo Heino ja pank.joht. Lauri Särkkä, puheenjohtajaksi 
postivirk. Valpas ja varapuheenjohtajaksi seppä Mäkelä (15. 1. 5 §, 26. 2. 173 §); 

kiinteän omaisuuden tarkastajiksi kertomusvuodeksi: dipl.ins. Gunnar Finnilä, vetu-
rinkulj. Bruno Gröndahl, dipl.ins. Ilmari Helanto, kirvesmies Matti Hietala, dipl.ins. 
Ilmari Kajander, putkimest. Reino Maukola, rak.mest. Arvo Rissanen, asentajat Oskari 
Tapani ja Erkki Westerholm, varalle vastaavasti rak.mest. Thure Nyberg, varat. Albert 
Elmgren, arkkit. Aarne Ervi, autonkulj. Martti Salonen, viilaaja Armas Pärssinen, rak. 
mest. Antti Rantanen, toimittaja Erkki Paavola, kirjaltaja Hannes Kivistö ja kirvesmies 
Viljo Salminen, puheenjohtajaksi veturinkulj. Gröndahl ja varapuheenjohtajaksi dipl.ins. 
Kajander (15. 1. 5 §, 12. 3. 226 §). Edesmenneen asent. Tapanin tilalle valittiin sittemmin 
kirjalt. Hannes Kivistö (12. 3. 223 §); 

palkkalautakuntaan kertomusvuodeksi varat. Georg Ehrnrooth, työnjoht. Leo Försten, 
toimitsija Sven Friberg, varat. Jarl Nyman, fil. maist. Victor Procopé, kivityöntekijä Vilho 
Riipinen, asent. Eero Sainio, varat. Tapani Virkkunen ja toim.joht. Anni Voipio-Juvas, 
puheenjohtajaksi varat. Virkkunen ja varapuheenjohtajaksi fil.maist. Procopé (15. 1. 5 §, 
12.2. 122 §); 

sairaalalautakuntaan kertomusvuodeksi lääket.lis. Ole Appelqvist, prof. Erkki Leikola, 
ylihoit. Aili Leppänen, kanslisti Elsa Paronen, tal.hoit. Terttu Sainio, fil.maist. Christoffer 
Schildt, lääket.lis. Mauri Ryömä, pääsiht. Tyyne Tuominen ja tarkastaja Almer Virtanen, 
puheenjohtajaksi prof. Leikola ja varapuheenjohtajaksi lääket.lis. Appelqvist (15. 1. 5, 
6 §, 12. 2. 122 §); 

oikeusapulautakuntaan kertomusvuodeksi fil.maist. Ele Alenius, oikeusneuvosmies. 
Henrik Boehm, lainop.kand. Eero Hämäläinen, oikeusneuvos Gunnar Nybergh ja varat. 
Helvi Sipilä, puheenjohtajaksi oikeusneuvos Nybergh ja varapuheenjohtajaksi oikeusneus-
vosmies Boehm (15. 1. 5, 6 §, 26. 2. 174 §); 

urheilu- ja retkeilylautakuntaan kertomusvuodeksi valtiot.maist. Maija Björklund, 
varanot. Salme Katajavuori, huoltotoiminnan ohjaaja Aarne Leskinen, ins. Bertil Olje-
lund, dipl.ins. Jaakko Ollila, toiminnanjoht. Veikko Peuhkuri, toimitsija Mauri Reutsalo, 
liikennetarkast. Väinö Soininen ja dipl.ekon. Bertel Storskrubb, puheenjohtajaksi lii-
kennetark. Soininen ja varapuheenjohtajaksi ins. Oljelund (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 

työllisyyslautakuntaan kertomusvuodeksi työnantajain edustajaksi fil.maist. Nils-
Östen Grotenfelt ja dipl.ins. Väinö Hintikka, työntekijäin edustajiksi toimitsija Hilarius 
Brask ja toimist.hoit. Kerttu Muhonen, varalle vastaavasti varatuomarit Rolf Widén ja 
Åke Roschier-Holmberg, toimitsijat Pekka Yli vuori ja Leo Piitulainen, puheenjohtajaksi 
yliassistentti Terje Parmanne, varapuheenjohtajaksi toimitsija Edvin Salonen (15. 1. 
5, 6 §); 

raittiuslautakuntaan vrksi 1958—1959 ins. Felix Kreander, hallimest. Antero Saarinen, 
opetusneuvos Hilja Vilkemaa ja past. Martti Voipio, joista puheenjohtajaksi past. Voipio 
ja varapuheenjohtajaksi hallimest. Saarinen (15. 1. 5 §, 12. 2. 122 §); 

nuoristyölautakuntaan kertomusvuodeksi fil.maist. Henry Backman, past. Erkki 
Ervamaa, lainop. yliopp. Orvo Kontio, rov. Axel Palmgren, työntekijä Juho Pääkkönen, 
valtiot, maist. Juha Rihtniemi, toimitsija Ossi Sjöman, teknikko Esko Soininen ja toimin-
nanjoht. Kalevi Vatanen, puheenjohtajaksi past. Ervamaa ja varapuheenjohtajaksi toi-
minnanjoht. Vatanen (15. 1. 5 §, 26. 2. 174 §); 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan kertomusvuodeksi valtiot, maist. Aimo 
Halonen, fil. maist. Armi Hosia, liikkeenhoit. Harald Nässling, toimitt. Erkki Paavola, 
toimitsija Nestori Parkkari ja valtiot, maist. Erkki Salminen, varalle työnjoht. Emil Lupu-
nen ja sairaanhoit. Eila Hulkkonen, puheenjohtajaksi valtiot, maist. Halonen ja vara-
puheenjohtajaksi fil.maist. Armi Hosia (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 
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ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan kertomusvuodeksi toimitt. Fjalar Björk-
qvist, poliisi Josef Båsk, kouluneuvos Gösta Cavonius, liikennemest. Bruno Lind, fil. maist. 
Christoffer Schildt ja fil. tri Torsten Steinby, varalle myyjä Bertil Lindroos ja valtiot, 
maist. Kristina Lauren, puheenjohtajaksi kouluneuvos Cavonius ja varapuheenjohtajaksi 
liikennemest. Lind (15. 1. 5, 6 §, 26. 2. 174 §); 

ammattiopetuslaitosten johtokuntaan kertomusvuodeksi rehtori Leo Bakcman, fiL 
maist. Margit Borg-Sundman, teknikko Urho Heino, asentaja Olavi Keränen, dipl. ins. 
Olof Moring, ylijoht. Aarno Niini, rak. mest. Eino Penttinen, järjestösiht. Irja Salmela ja 
fakt. Yrjö Salmi, puheenjohtajaksi reht. Backman ja varapuheenjohtajaksi ylijoht. Niini 
(15. 1. 5, 6 §); 

kotitalouslautakuntaan kertomusvuodeksi kotital. tarkast. Tyyne Alanko, offsetpai-
naja Hulda Böhling, rouvat Aura Halme, Alli Häggman, Ida Jussila ja Märtha Schauman, 
leipuri Hilma Liuhta, reht. Kerttu Sihvonen ja fil. maist. Maisi Tamminen, puheenjohta-
jaksi offsetpainaja Böhling ja varapuheenjohtajaksi tarkast. Alanko (15. 1. 5, 6 §, 26. 2. 
174 §); 

kirjastolautakuntaan kertomusvuodeksi opett. Inkeri Airola, prof. Elsa Bruun, fiL 
maist. Lauri Hyvämäki, opett. Hannes Koivu, huoltopääll. Kössi Kulo, kirjastonhoit. 
Kaarle Lausti, filosofian maisterit Klaus Sallavo, Maija Savutie-Myrsky ja Olof Tallqvist, 
puheenjohtajaksi huoltopääll. Kulo ja varapuheenjohtajaksi prof. Bruun (15. 1. 5, 6 §, 
12. 2. 122 §); 

museolautakuntaan kertomusvuodeksi tekstiilitait. Rauha Aarnio, toiminnanjoht. 
Martta Salmela-Järvinen, dos. Eino Suolahti, tait. Tapio Tapiovaara ja prof. Nils Wick-
berg, puheenjohtajaksi dos. Suolahti ja varapuheenjohtajaksi prof. Wickberg (15. 1. 
5, 6 §); 

musiikkilautakuntaan kertomusvuodeksi dos. Ester-Margaret v. Frenckell, sosiaali-
pääll. Kalle Koponen, filosofian maisterit Patrik Lilius ja Veikko Loppi, siht. Johan Paju-
sola, toimittaja Hilkka Saarikoski, hallitusneuvos Arvo Salminen, toim. joht. Martti Turu-
nen ja toimitsija Ontro Virtanen, puheenjohtajaksi fil. maist. Loppi ja varapuheenjohta-
jaksi toimittaja Virtanen (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 

kiinteistölautakuntaan kertomusvuodeksi pankinjoht. Lennart Ahva, kirvesmies 
Vilho Aittomäki, peltiseppä Yrjö Kivilinna, piirisiht. Ragnar Lönnqvist, kauppias Leo 
Mattila, dipl. ins. Kaarlo Pettinen, fil. maist. Victor Procopé, joht. Toivo Salmio ja pan-
kinjoht. Arne Öhman, puheenjohtajaksi dipl. ins. Pettinen ja varapuheenjohtajaksi joht. 
Salmio (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1958 yli-ins. Harald Backman, dipl. ins. Ilmari He-
lanto, liikennemest. Valtter Laitinen, varat. Gustaf Laurent, leht. Aarre Loimaranta, kirja-
kaupanjoht. Fritiof Sundqvist, kaup. joht. Arno Tuurna, viilaaja Veikko Vanhanen ja 
luottamusmies Erkki Westerlund, puheenjohtajaksi liikennemest. Laitinen ja varapuheen-
johtajaksi yli-ins. Backman (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 

liikennelaitoksen lautakuntaan v:ksi 1958 kaup. joht. Erik v. Frenckell, varat. Erkki 
Hara, siht. Aarne Koskinen, raitiov. kulj. Väinö Laine, dipl. ins. Carl-Gustaf Londén, 
toimittaja Martti Nieminen, toim. joht. Kauko Niemi, dipl. ins. Hannu Vakkuri ja joht. 
Jorma Vuortama, puheenjohtajaksi kaup. joht. Frenckell ja varapuheenjohtajaksi varat. 
Hara (15. 1.5, 6 §, 12.2. 122 §); 

satamalautakuntaan v:ksi 1958 kauppat. kand. Rote Hellström, toimist. hoit. Urho 
Ilmanen, dipl. ins. Ossian Kivelä, toim. joht. Jalmari Laakso, toimitsija Olavi Laine, luot-
tamusmies Yrjö Roth, amiraali Svante Sundman, toim. joht. Kalervo Tamminen ja rak. 
mest. Jaakko Tiilikainen, puheenjohtajaksi amiraali Sundman ja varapuheenjohtajaksi 
toimist. hoit. Ilmanen (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1958 eläinlääkintäneuvos Anders Backman, sihteeri 
Göran Engström, varat. Erkki Hara, kauppias Anto Koski, tarkast. Severi Koskinen, agr. 
Jorma Koskivaara, isänn. Juho Mehto, teurast. Yrjö Pajula ja asent. Väinö Saarela, pu-
heenjohtajaksi isänn. Mehto ja varapuheenjohtajaksi agr. Koskivaara (15. 1. 5, 6 §, 26. 2. 
174 §); 

elintarvikekeskuksen lautakuntaan v:ksi 1958 rva Hertta Arvisto, työntekijä Oskari 
Helenius, rva Alli Häggman, toimitsija Alarik Katra, keittiöapul. Aili Piironen, leipuri 
Martti Rauhamo, prof. Paavo Roine, lääket. lis. Uno Tötterman ja toim. joht. Anni Voipio-
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Juvas, puheenjohtajaksi toim. joht. Voipio-Juvas ja varapuheenjohtajaksi lääket. lis. 
Tötterman (15. 1. 5, 6 §, 12. 2. 122 §); 

teollisuuslaitosten lautakuntaan v:ksi 1958 toimitsija Martin Backman, teknikko Han-
nu Halme, diplomi-insinöörit Kauko Hjelt, Ossian Kivelä, Armas Kulmala, Tor Nessling 
ja Gunnar Smeds, seppä Kalle Kaukonen sekä sosiaalijoht. Yrjö Rantala, puheenjohta-
jaksi dipl. ins. Kivelä ja varapuheenjohtajaksi sosiaalijoht. Rantala (1.5.15,6 §, 12.2.122 §); 

taksoituslautakuntaan isänn. Väinö Ahde, tarkast. Kaarlo Altti, verotusvirk. Aura 
Bockström, putkimest. Yrjö Broman, postiljooni Runo Bäckström, raitiov. kulj. Gunnar 
Dubb, varat. Albert Elmgren, viilaaja Paavo Heikkinen, toim. joht. Ove Holvikari, toi-
mistopääll. Antti Honkanen, toiminnanjoht. Toivo Huttunen, konepuuseppä Yrjö Häti-
nen, työnjoht. Nikolaj Jansson, agron. Eino Kangas, liikeapul. Maija Keskimäki, verotus-
virk. Arvo Keskiväli, liikkeenharj. Matti Kivistö, valtiot, maist. Pauli Kopperi, dipl. ins. 
Ilmari Koskiala, joht. Aarne Kotilainen, toimistonhoit. Martta Kotilainen, ins. Erkki 
Laukala, konttoristi Maila Lautjärvi, huoltopääll. Lauri Lehikoinen, varat. Pentti Lehto, 
vääpeli Aarre Lehtonen, varastonhoit. Jaakko Lehtoranta, toiminnanjoht. Eino Leino, 
autoilija Lasse Loimukoski, piirroittaja Eelis Luotokivi, rva Kaisa Luotonen, valaja Aarre 
Manninen, kirjanpit. Maija Maukola, joht. Martti Mäntynen, viilaaja Toivo Nieminen, 
varastokirj.pit. Irja Niinikoski, varat. Torsten Nordberg, agron. Viking Nyman, varat. 
Harry Olsson, rva Mirjam Paasiala, konttoripääll. Erkki Palmu, kirvesmies Einari Peura-
nen, varastomies Väinö Pietikäinen, fil. maist. Victor Procopé, talousneuvos Gabriel 
Pätynen, kirjaltaja Heikki Riikonen, rak. mest. Arvo Rissanen, sot. mest. Viljo Saarinen, 
varat. Aulis Salenius, os. siht. Eva Sallavo, kivenhioja Kaarle Silén, varat. Sauli Sipilä, 
työkalujyrsijä Rudolf Stendahl, konttoristi Veikko Sundberg, ekon. Anna-Liisa Suomio, 
lakit. kand. Birgit Söderlund, myyntipääll. Aarne Taiminen, varat. Gustaf Thule, mets. 
hoit. Viktor Waldman, konttoristi Håkan Wasenius, postivirk. Otto Vaulo, vahtimest. 
Gustaf Westerholm, varat. Stig Wiberg, kauppaneuvos Lauri Viljanen, peltiseppä Uuno 
Viljanen ja muurari Aarno Virtanen, puheenjohtajaksi varat. Nordberg ja varapuheen-
johtajaksi isänn. Ahde (24. 9, 705 §, 5. 11. 797 §); 

tutkijalautakuntaan reht. Martin Fager, toim. joht. Arvi Halinen, lainop. yliopp. Taisto 
Johteinen, kauppias Holger Kivi, toim. joht. Boris Lindstedt, toimitsija Kalervo Mikkola, 
varat. Tarmo Sivula ja varat. Aatto Väyrynen (24. 9. 705 §); 

verotuslautakuntaan v:ksi 1958 toimistovirk. Kyllikki Bergroth, kamarineuvos Teddy 
Björkman, lainop. kand. Lars Dufholm, kiinteistöneuvos Robert Estlander, tarkast. 
Harry Forsen, työntekijä Otto Hakanen, toimitsija Veikko Heinämäki, toiminnanjoht. 
Toivo Huttunen, myyjä Eino Jokinen, toim. joht. Aarne Kotilainen, järjestösiht. Osmo 
Lehtonen, ekonomit Teppo Lehtonen ja Holger Liljeström, tai. hoit. Eva Linnan virta, 
dipl. ekon. Edmund Luther, toim. joht. Heikki Niemelä, kirvesmies Kalle Niinikoski, vero-
tusvirk. Birger Nylander, toimistonhoit. Elsa Peräläinen, talousneuvos Gabriel Pätynen, 
varat. Olof Rosenius, varastonhoit. Arvo Räisänen, konttoripääll. Ylermi Runko, ekon. 
Juhani Saraste, merkonomi Pentti Savolainen, kähertäjämest. Kaino Seppälä-Passi, rai-
tiov. kulj. Åke Starck, puh. virk. Hertta Taljala, asiamies Matti Tammilehto, ekon. Kalle 
Teittinen, pankin, joht. Kaj v. Troil, toimistopääll. Onni Turtiainen, varat. Alpo Varjola 
ja fil. maist. Klaus Vartiovaara, varalle junamies Veikko Aalto, työnjoht. Väinö Astikai-
nen, ev. luutn. Pedro Catani, dipl. ekon. Inger Ehrström, kauppat. yliopp. Jyrki Erkamo, 
kamr. Gunnar Floman, asematarkast. Ivar Hast, valaja Jorma Heikkilä, kirvesmies Otto 
Jähi, ekon. Helena Kekäläinen, tekn. Sigurd Kjällman, sair. hoit. Maikki Koivu, toimis-
tonhoit. Martta Kotilainen, kirvesmies Eino Kujanpää, varat. Helmi Lähdevuori, toim. 
joht. Kaarina Mikkonen, opett. Heikki Mäki, puuseppä Arvi Mäkinen, varat. Aarne Niemi-
nen, konttoristi Jorma Nieminen, työntekijä Kalle Nieminen, rautat. virk. Väinö Nurmi, 
varat. Kaj Nylund, rva Eva Partanen, kauppa-apul. Antero Rantala, kirvesmies Viljo 
Rautelin, opett. Martti Riisalo, tarkast. Sakari Saarnilahti, ekon. Terttu Salminen, toim. 
joht. Kaarlo Selin, varat. Tatu Tulenheimo, putkiasent. Pentti Ukkola, työntutkija 
Maunu Valtonen ja lainop. kand. Jaakko Vuorinen (15. 1. 7 §); 

huoneenvuokralautakuntiin v:ksi 1958: (jäsenistä on ensimmäiseksi mainittu vuokran-
antajien edustaja ja toiseksi vuokralaisten edustaja) I varsinaiseen huoneen vuokralauta-
kuntaan puheenjohtajaksi hallitussiht. Olof Ojala, jäseniksi isänn. Lars Englund ja tar-
kast. Kaarlo Altti, varapuheenjohtajaksi varat. Jarl-Erik Kuhlefelt ja varalle järj. siht. 
Jorma Sallamo ja toimitsija Pauli Salonen; II varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan 
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puheenjohtajaksi hallitusneuvos Harry Kaimio, jäseniksi kiinteistöneuvos Oiva Suvanto 
ja peltiseppä Reino Ilomäki, varapuheenjohtajaksi varat. Nils Sundberg ja varalle isänn. 
Veikko Talkamo sekä tarkast. Yrjö Reponen; III varsinaiseen huoneenvuokralautakun-
taan puheenjohtajaksi varat. Leo Riihentaus, jäseniksi ekon. Onni Rannikko ja rva Hertta 
Arvisto, varapuheenjohtajaksi varat. Aulis Salenius sekä varalle pankinjoht. Lauri Koi-
visto ja peltiseppä Toivo Kettunen; huoneen vuokralautakuntien yhteisiksi ylimääräisiksi 
varapuheenjohtajiksi varatuomarit Erkki Louhio, Paavo Läikkö, Paavo Saarinen, Aarne 
Varanne ja Veijo Vuorimies; huoneenvuokralautakuntien vuokranantajia edustaviksi yh-
teisiksi ylimääräisiksi varajäseniksi kamarineuvos Teddy Björkman, ev. luutn. Pedro 
Catani, piirinuoh. mest. Olavi Karasuo, isänn. Elis Nihtilä ja kirjanpit. Teodor Vuori; 
huoneenvuokralautakuntien vuokralaisia edustaviksi yhteisiksi ylimääräisiksi varajäse-
niksi toimist. hoit. Helena Kaspio, konttoristi Emmi Leimu, työntekijä Bruno Pekki, 
konepajatyöntekijä Eino Raatikainen ja tied. siht. Yrjö Saaristo; huoneenvuokralauta-
kuntien yhteiseksi puheenjohtajaksi hallitusneuvos Harry Kaimio, varapuheenjohtajaksi 
varat. Leo Riihentaus; keskuslautakunnan jäseniksi kiinteistöneuvos Oiva Suvanto ja 
peltiseppä Reino Ilomäki, varalle ekon. Onni Rannikko ja rva Hertta Arvisto; keskus-
lautakunnan puheenjohtajaksi hallitusneuvos Harry Kaimio ja varapuheenjohtajaksi 
toiminnanjoht. Pertti Kalla (29. 1. 78 §, 12. 3. 227 §). 

Palolautakunnan varapuheenjohtajaksi kertomusvuodeksi oli valittu rak. mest. Leo 
Vilkman (29. 1. 83 §). 

Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi oli ilmoitettu 
valitun varat. Inkeri Sahlan ja toimitt. Eila Vuokko (7. 5. 409 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohta-
jaksi kertomusvuodeksi oli valittu kouluneuvos Jussi Saukkonen ja isänn. Antero Ne vaja 
(12.2. 122 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohta-
jaksi kertomusvuodeksi oli vastaavasti valittu kaupunginvaltuuston II varapuheenjoht. 
Gunnar Modeen ja sähköasent. Harry Lindgren (26. 3. 286 §). 

Holhouslautakunnan jäseneksi nelivuotiskaudeksi 1958—1961 valittiin hallitusneuvos 
Reino Lehto ja nelivuotiskaudeksi 1959—1962 varat. Aapo Lehtovirta (15. 1. 8 §, 3. 12. 
885 §). 

Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen jäseneksi v:ksi 1958—1960 ent. veturinkulj. 
Bruno Gröndahl (15. 1.9§). 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäseniksi v:ksi 
1958—1960 valittiin autonkulj. Arvid Fransman ja varat. Randall Nybom, tilintarkasta-
jiksi kertomusvuoden tilejä tarkastamaan ekon. Gunnel Holmström ja mittarinluk. Gun-
nar Söderström sekä varalle toimitt. Allan Asplund ja ekon. P. Floman (15. 1. 10, 11 §). 

Samalla myönnettiin ko. säätiön johtokunnalle sekä taloudenhoitajalle tili- ja vastuu-
vapaus tilivuodelta 1957 (22. 10. 768 §). 

Uudenmaan mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton liittovaltuustoon valittiin kaupun-
gin edustajaksi toimikaudeksi 1958—1960 apul. kaup. joht. Eino Uski ja varalle apul.kaup. 
joht. Reino Oksanen (3. 12. 918 §). 

Stadion-säätiön edustajistoon v:ksi 1958—1959 valittiin tarkast. Kalle Altti, pankin-
joht. Toivo Aro, reht. Leo Backman, varat. Georg Ehrnrooth, ins. Yrjö Enne, kaup. joht. 
Erik v. Frenckell, lastensuojelun toim. joht. Arvi Heiskanen, arkistonhoit. Helmi Keski-
väli, tarkast. Severi Koskinen, toimitt. Aaro Laine, vahtim. Arvo Leinonen, konttoristi 
Matti Leskinen, kauppias Leo Mattila, kapt. Ensio Salimäki ja kaup. joht. Arno Tuurna 
(15. 1. 16 §). 

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitukseen kertomusvuodeksi kaup. 
joht. Lauri Aho ja varalle toimitt. Erkki Paavola (15. 1. 13 §). 

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvostoon kertomusvuodeksi reht. Hulda 
Kontturi ja varalle taiteilija Kaj Franck (15. 1. 14 §). 

Suomen Taideakatemian edustajistoon valittiin toim. joht. Janne Hakulinen ja fil. 
maist. Anni Voipio-Juvas v:ksi 1958—1960 (26. 3. 309 §). 

Sailors Home Säätiön hallitukseen kertomusvuodeksi jäseneksi apul. kaup. joht. Eino 
Waronen, varalle konttoristi Svante Wikström sekä tilintarkastajaksi varat. Stig Wiberg 
ja varalle lainopin kand. Kristian Gestrin (15. 1. 12 §). 

Maanjako-oikeuden jäseniksi v:ksi 1958—1962 valittiin maatalousneuvos Uno Forss, 
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kaupunginagr. Jaakko Kukkonen, kaupungingeod. Lauri Kärkkäinen ja agr. Kaarlo Oila 
(15. 1. 15 §). 

Suomen Satamaliiton varsinaiseen liittokokoukseen 18.—19. 9. valittiin kaupungin 
edustajiksi toimistonhoit. Urho Ilmanen, toim. joht. Ossi Kivelä, toimitsija Olavi Laine ja 
amiraali Svante Sundman sekä heidän varamiehekseen rak. mest. Jaakko Tiilikainen 
(6. 8. 608 §). 

Vt Laineen aloite kaupungin edustajien valitsemiseksi luottamusmiesten keskuudesta 
yhtiöiden, säätiöiden, laitosten ym. yhtymien hallintoelimiin päätettiin lähettää kaupungin-
hallituksen valmisteltavaksi (17. 12. 976 §). 

Hallitusten ja lautakuntien täydentäminen. Palkkalautakunnan edesmenneen jäsenen 
Vilho Riipisen tilalle kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi valittiin jaosto-
siht. Taisto Johteinen (18. 6. 584 §). 

Verolautakunnan edesmenneen varajäsenen Kaarlo Selinin tilalle valittiin kertomus-
vuodeksi toim. joht. Veikko Nikander (12. 2. 119 §). 

Taksoituslautakunnan jäsenyydestä vapautusta anoneen toim. joht. Pentti Hanskin 
lilalle v:n 1957 tuloista tehtävää taksoitusta varten valittiin dipl. ins. Ilmari Koskiala 
(23. 4. 336 §). 

Palolautakunnan jäsenen tehtävistä vapautusta anoneen palokorpr. Birger Berg-
strömin tilalle valittiin palomies Kauko Hautamäki, jonka tilalle varajäseneksi valittiin 
kirvesmies Martti Rautelin, molemmat v:n 1959 lopussa päättyväksi toimikaudeksi (23. 4. 
338, 339 §). 

Sairaalalautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneen lääket. lis. Mauri Ryömän 
tilalle valittiin rva Hellä Meltti kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi (24. 9. 
704 §). 

Huoltolautakunnan jäsenen tehtävästä vapautusta anoneen sos. huolt. Edith Stoltin 
tilalle nimettiin vt Harry Lindgren ja varajäsenen tehtävästä vapautusta anoneen osasto-
pääll. Uuno Kiukaan tilalle pankkivirk. Mirjam Kotilainen, molemmat v:n 1959 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi (29. 1. 79, 80 §). 

Huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan jäsenyydestä vapautusta anoneen 
vt Maija Björklundin tilalle v:n 1959 loppuun päättyväksi toimikaudeksi valittiin opetus-
neuvos Hilja Vilkemaa (23. 4. 334, 335 §). 

Lastensuojelulautakunnan jäsenen tehtävistä vapautusta pyytäneen rva Eeva Aalto-
lahden tilalle nimettiin toiminnanjoht. Vuokko Hietala v:n 1959 lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi (17. 12. 948 §). 

Työnvälityslautakunnan jäsenen tehtävistä vapautusta anoneen toimitsija Vilho Pulk-
kisen tilalle nimettiin tai. hoit. Erkki Korhonen v:n 1959 lopussa päättyväksi toimikau-
deksi (23. 4. 337 §). 

Väestönsuojelulautakunnan jäsenyydestä vapautusta anoneen jaostosiht. Taisto Joh-
teisen tilalle valittiin lainopin kand. Mauno Tamminen v:n 1959 lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi (17. 12. 951 §). 

Raittiuslautakunnan jäsenen tehtävistä vapautusta anoneen toimitsija Allan Kaspion 
tilalle valittiin toimitsija Mauri Halmela kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikau-
deksi (10. 9. 637 §). 

Nuorisotyölautakunnan jäsenyydestä vapautusta anoneiden lainopin, yliopp. Orvo Kon-
tion ja fil. maist. Juha Rihtniemen tilalle valittiin vastaavasti teknikko Vilho Korja ja 
fil. maist. Annikki Mäkinen (26. 2. 169 §, 5. 11. 796 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan jäsenyydestä vapautusta anoneiden maa-
lari Viking Anderssonin ja vt Harry Lindgrenin tilalle valittiin vastaavasti rva Signe Ek-
man ja raitiovaununkulj. Paul Nyström, molemmat v:n 1959 lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi (18. 6. 523 §, 17. 12. 949 §). 

Lastentarhain lautakunnan varajäsenen tehtävästä vapautusta pyytäneen rva Kaisa 
Saastamoisen tilalle v:n 1959 lopussa päättyväksi toimikaudeksi valittiin ompelija Eeva 
Puhakka (17. 12. 950 §). 

Suomenkielisen työväenopiston edesmenneen jäsenen liikkeenharj. Harald Nässlingin 
tilalle valittiin varastomest. Kaarlo Sihvonen kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi (8. 10. 740 §). 

Teurastamolautakunnan jäsenyydestä vapautuneen kaupp. Anto Kosken tilalle valit-
tiin joht. Kaarlo Sorkio kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi (26. 3. 277 §). 
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Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Andra svenska lyceum i Helsingfors ja Åggelby 
svenska samskola nimisten koulujen vanhempainneuvostot valittiin 1. 9. 1957 alkaneeksi 
kolmivuotiskaudeksi (26. 2. 198 §). 

Samaten valittiin Munkkivuoren yhteiskoulun vanhempainneuvosto ajaksi 1. 9. 1958 
—31.8. 1961 (5. 11. 829 §). 

Vielä päätettiin Vaasanrinteen yksityislyseon vanhempainneuvoston eronneen jäsenen 
tilalle valita uusi jäsen 31.8. 1960 päättyväksi toimikaudeksi (7. 5. 431 §). 

Ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden kaupan harjoittaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti lääninhallitukselle osoitettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista Ase Oy:n anomuksesta saada harjoittaa aseiden, ampumatarvikkeiden ja ruudin 
kauppaa talossa Mikonkatu 8 (12. 3. 228 §); Kesko Oy:n anomuksesta vaarallisten räjäh-
dysaineiden välityskauppaa koskevan luvan laajentamiseksi koskemaan myyntiä myös va-
rastosta, sillä ehdolla että räjähdysaineiden varastointi tapahtuu luvan perusteella toimi-
vissa varastoissa ja että myöhemmin mahdollisesti perustettavalle varastolle haetaan 
erikseen asianomainen lupa (6. 8. 602 §); Rautavälitys oy:n anomuksesta ampuma-aseiden 
ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden välityskauppaa koskevan luvan jatkamisesta 
uudessa toimipaikassa sekä vastuunalaisen hoitajan hyväksymisestä (6. 8. 603 §). 


