
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1958 kaupun-
ginjohtajana fil.maist. Lauri Aho sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtaja 
fil.maist. Eino Waronen, kiinteistötoimenjohtaja Juho Kivistö, teollisuus- ja rakennustoi-
menjohtaja dipl.ins. Hjalmar Krogius, opetus- ja sairaalatoimenjohtaja varat. Eino Uski 
sekä kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä reht. Leo Backman, pankinjoht. Eero 
Harkia, valtiot.kand. Veikko Järvinen, toimitsija Lempi Lehto, prof. Erkki Leikola, os. 
pääll. Veikko Loppi, rva Hellä Meltti, toimitsija Eino Saastamoinen ja notariaattipääll. 
Kaj Erik Östenson. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä toimi varat. Lars Olof Johanson, apulaiskau-
punginsihteereinä varatuomarit Per-Erik Gustafs, Sulo Hellevaara, Pentti Lehto, Seppo 
Ojala ja Reino Parviainen, koulutuspäällikkönä valtiot.kand. Urpo Ryönänkoski, tiedo-
tuspäällikkönä valtiot.maist. Aarne Välikangas, kansliasihteereinä varatuomarit Martti 
Hämesalo ja Veikko Viherluoto, osastosihteerinä hovioik. ausk. Harri Sormanen, ylikielen-
kääntäjänä fil.maist. Allan Törnudd ja kielenkääntäjänä fil.maist. Eric Blom. Kaupungin-
kanslian henkilökuntaan kuului lisäksi lääkärintodistusten tarkastaja, kanslianotaari, kir-
janpitäjä, kirjaaja, 3 kanslistia, kielenkääntäjän apulainen, 2 apulaiskirjaajaa, 16 toi-
mistoapulaista, 3 puhelunvälittäjää, 2 autonkuljettaja-vahtimestaria ja 4 vahtimestaria. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimislon henkilökuntaan kuuluivat kaupunginlakimies 
Einar Cavonius, kaupunginasiamies Erik Elfvengren, apulaiskaupunginasiamies Kaarle 
Makkonen, apulaisasiamies Jarl-Erik Kuhlefelt, lainoppineet avustajat Pekka Sormunen, 
virasta vapaana, ja Allon Svanljung sekä virkaatekevänä lainop.kand. Orjo Marttila, kir-
jaaja, 2 toimistoapulaista ja vahtimestari. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 57 ja sen yleis jaostolla 51 kokousta. Pöytä-
kirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 12286, siitä kaupunginhallituksen yleisten kokousten 
3 391 ja sen yleisjaoston 8 895, mistä verotusasiakirjeitä 6 975. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen kokoukset ym. Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksensa 
kertomusvuonna torstaisin klo 15 ja kokoontua ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. 
Yleisjaoston kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin klo 15. Veroasiain käsittelyä var-
ten päätettiin kokoontua perjantaisin klo 8.3 0. Kaupunginhallituksen puutavara- ja 
polttoaine jaoston oli kokoonnuttava tarvittaessa. Samalla kaupunginhallitus päätti , e t tä 
kokouksista oli kuulutettava sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla, samoin kuin 
siitäkin, että kokouksessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana 
kahdeksantena päivänä sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien päätösluet-
telot lauantaisin kaupunginkansliassa yleisesti nähtävinä (16. 1. 220 §). 

Vakuusasiakirjain tarkastus. Kaupunginhallitus valitsi jäsenet Leikolan ja Meltin 
kertomusvuodeksi tarkastamaan vähintäin kahdesti rahatoimiston hallussa olevat arvo-


