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aikoja siten, ettei kirjelmässä mainitunlaisia tapauksia pääse syntymään (16. I L 
3 223 §, 7. 12. 3 447 §). 

Nuorisokahviloiden jäsenmaksujen tilittäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa Pohjois-Haagan ja Herttoniemen nuorisokahviloiden isännät perimään nuoriso-
kahviloiden asiakkailta jäsenmaksuja numeroituja, nuorisotoimistosta kuitilla saata-
via jäsenkortteja vastaan sekä tilittämään jäsenmaksuista kertyneet tulot nuoriso-
toimistoon sen määräyksen mukaisesti (12. 1. 92 §). 

Kaluston hankinnat. Yleisjaosto oikeutti nuorisotyölautakunnan hankkimaan 
kerhotoimintaansa varten kaksi pianoa, pianotuolin ja -peitteen sekä 16 mm:n ääni-
elokuvaprojektorin ja käyttämään tarkoitukseen enintään 837 100 mk (khn jsto 
11.4. 5 626 §, 24. 10. 6 777 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että Kannelmäen kansakoulun kerhohuoneistossa 
oleva, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kirjelmässä 622/19.4. 1961 lä-
hemmin mainittu kalusto saatiin poistaa kansakoulujen irtaimistoluettelosta ja luo-
vuttaa korvauksetta nuorisotyölautakunnalle (khn jsto 25. 4. 5 734 §). 

Kerhohuoneistot. Kaupunginhallitus päätti, että Kulosaaren, Pihlajamäen ja 
Roihuvuoren alueille suunnitelluista kansakoulurakennuksista varataan nuorisotyö-
lautakunnan kerhohuoneistoja varten seuraavat tarvittavat tilat: Kulosaaresta n. 
350 m2:n, Pihlajamäestä n. 200 m2:n ja Roihuvuoresta n. 400 m2:n suuruiset tilat, 
kaikki sillä edellytyksellä, että koulutonteilla on tilaa ja että kerhohuoneistot voi-
daan sijoittaa siten, ettei koulujen toiminta häiriydy nuorisotyöstä (23. 2. 610 §, 
30. 3. 998 §). 

»Meidän Suomi» tietokilpailun järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti muuttaa 
v. 1960 (ks. s. 272) tekemäänsä päätöstä sikäli, että nuorisotoimistolle annetaan teh-
täväksi hoitaa tietokilpailuun sisältyvä maakunnallinen kilpailu yhteistoiminnassa 
Uudenmaan läänin nuorisotyölautakunnan kanssa, jolloin Helsinki ja Uusimaa kil-
pailevat yhtenä maakuntana sekä että palkinnoiksi luovutettavat kirjat saadaan an-
taa I:lle, II:lie ja I I I parhaalle helsinkiläiselle joukkueelle niiden kilpailusi]oituksesta 
riippumatta (2. 2. 373 §). 

Avustukset. Nuoren Voiman Liiton 40-vuotis juhlien ja talvipäivien kustannuksia 
varten myönnettiin 175 000 mk:n avustus kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (16. 3. 854 §). 

Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulunopettajien palkkojen ja eläkkeiden tarkistus. Kaupunginhallitus oh 
v. 1960 (ks. s. 274) kehottanut palkkalautakuntaa kiireellisesti selvittämään kansa-
koulunopettajien palkkausta ja eläkkeiden mahdollista tarkistamista koskevan kysy-
myksen. Lausunnossaan palkkalautakunta oli ehdottanut eräiden tulkintakysymys-
ten selvittämiseksi, että kouluhallitukselta pyydettäisiin kirjallinen lausunto siitä, 
mikä tai mitkä esitetyistä kansakoulujen ohjesäännön palkkausta koskevan pykälän 
muutetuista sanamuodoista voisivat saada kouluhallituksen hyväksymisen. Kaupun-
ginhallitus päätti pyytää kouluhallitukselta em. lausunnon sekä tiedustella, voisiko 
kouluhallitus hyväksyä Helsingin Opettajayhdistyksen esittämän vaihtoehdon 
(23. 3. 936 §). 

Kouluhallitus oli asian johdosta ilmoittanut, että asia tulisi kouluhallituksen rat-
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kaistavaksi silloin, kun kansakoulun ohjesääntö alistetaan kouluhallituksen vahvis-
tettavaksi, joten kouluhallitus ei katsonut voivansa antaa ennakolta asiaa koskevaa 
lausuntoa (25. 5. 1 589 §). 

Kansakoulujen henkilökunnan tehtävät ja ylimääräisten palkkioiden korottaminen. 
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kansakoulujen vahtimestarit tai heidän sijas-
taan määrätyt henkilöt ja siivoojat sekä talonmies-lämmittäjät v:n 1962 alusta las-
kuttamaan siitä ylityöstä, jonka he arki-iltoina kello 18 jälkeen ja pyhäpäivinä jou-
tuvat yhdistysten ym. toiminnan vuoksi tekemään, seuraavasti: 

1) Vahtimestarit 235 mk (aikaisempi palkkio 220 mk) tunnilta yhden, 280 mk 
(260) tunnilta kahden, 335 mk (310) tunnilta kolmen ja 415 mk (385) tunnilta neljän 
opinto-, harjoitus- tai kokousryhmän kokoontuessa samanaikaisesti eri huoneissa, 
koulun omat toimintaryhmät (jaossa) mukaan lukien. Mikäli opinto-, harjoitus- tai 
kokousryhmiä on samanaikaisesti useampia kuin neljä, saadaan neljältä ryhmältä 
yhteisesti laskettavaa 415 mk:n tuntikorvausta korottaa 55 mk (50) tunnilta jokaista 
neljän ylittävää ryhmää kohti. Jälkeen kello 21.30 tapahtuvasta toiminnasta makse-
taan palkkiot 50 % korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneistot jakaantuvat siten, ettei yksi henkilö 
voi valvontaa hoitaa, voidaan valvojaksi määrätä koulun johtajan ja taloudenhoita-
jan hyväksymä henkilö sekä laskutus jakaa hänen ja vahtimestarin kesken siten, että 
kumpikin laskuttaa valvomiensa ryhmien osalta erillisesti em. taksan mukaisesti. 

2) Siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 250 mk (235) voimistelu-
kerralta, veistosalin siivouksesta 220 mk (205) sekä luokka- tai muun siihen verrat-
tavan huoneen siivouksesta 115 mk (105) kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen sii-
vous sen johdosta suoritetaan. 

3) Lauantai-iltoina tai sunnuntaisin järjestettävistä tilaisuuksista suoritetaan 
em. palkkiot 100 % korotettuina, ei kuitenkaan koulun opettajan valvonnassa toimi-
vien kerhojen ja toimintaryhmien osalta, ellei koulun johtajan harkinnan mukaan 
erikoista syytä siihen ole. 

4) Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä suurista juhlista suoritetaan korvauk-
set koulun johtajan hyväksymän sopimuksen mukaan. 

5) Voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat lämmintä vettä, on maksettava sen 
valmistamisesta koulujen talonmies-lämmittäjille sinä aikana vuotta, jona kouluilla 
ei ole avustavia talonmies-lämmittäjiä, 280 mk (260) käyttökerralta, jos vettä käyt-
tää samana iltana yksi ryhmä, 230 mk (215) ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryh-
miä on kaksi ja 190 mk (175) ryhmää kohden, jos vettä käyttäviä ryhmiä on samana 
iltana kolme tai sitä useampia. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kansakoulujen johtokuntia huolehti-
maan siitä, että mainitut ylimääräiset työt jaetaan mahdollisuuksien mukaan entistä 
tasaisemmin ko. henkilöiden suoritettaviksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehot-
taa kansakoulujen johtokuntia tähdentämään kansakoulujen henkilökunnalle sa-
moin kuin koulujen huonetilojen käyttäjille sitä, että sanotuista palkkioista on toi-
mitettava lainmukaiset veronpidätykset (14. 12. 3 524 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, 1) että kansakoulujen vahtimestarien päivit-
täisen työajan alkamisessa ja päättymisessä on noudatettava voimassa olevaa käy-
täntöä, 2) että niissä kouluissa, joissa on käytännössä vuoroluku, maksetaan 1. 9. 
lukien vahtimestareille ylityön korvauksena 1. 9. ja 31. 5. välisenä aikana viikottain 
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8 tunnin yksinkertainen tuntipalkka, joka korvaa kaiken kansakoulujen omasta toi-
minnasta koulujen toiminta-ajalta arkipäivisin aiheutuvan varallaolon ja ylityön, 
3) että koulujen vahtimestarien sunnuntaityö ja koulun omien kerhojen aiheuttama 
työ arkisin työajan jälkeen jää edelleen entisen käytännön mukaisesti kaupungin-
hallituksen erikseen päättämien määräysten varaan, 4) että koulujen ulkopuolisten 
seurojen ja yhdistysten koulujen huoltohenkilökunnalle aiheuttamasta ylimääräi-
sestä työstä maksettavat korvaukset jäävät edelleen kaupunginhallituksen erik-
seen päättämien määräysten varaan kuitenkin siten, että mainittuihin valvon-
tatehtäviin voidaan tarvittaessa käyttää myös muita kuin koulun huoltohenkilö-
kuntaan kuuluvia henkilöitä, 5) että kansakoulujen johtokuntia kehotetaan mah-
dollisuuksien mukaan ottamaan huomioon järjestelytoimiston laatimassa kansa-
koulujen ns. alemman henkilökunnan tehtäviä koskevan tutkimuksen II osassa 
esitetyt ehdotukset henkilökuntaa otettaessa ja heidän tehtäviään järjestettäessä 
sekä että kansakoulujen johtokuntia kehotetaan tekemään erilliset esityksensä ko. 
päätöksen mahdollisesti aiheuttamasta määrärahan lisätarpeesta (21. 12. 3 603 §). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti tyytyä kouluhallituksen päätökseen, joka 
koski kansakoulumenojen v:n 1959 valtionapua (8. 6. 1 812 §). 

Kouluhallituksen hylättyä 29. 4. kaupunginhallituksen anomuksen Lemmilän 
vastaanottokodin, Metsäkummun hoitokodin, Oppilaskoti Toivolan ja Ryttylän vas-
taanottokodin koulujen v:n 1959 ylläpitokustannuksia varten myönnettävästä val-
tionavusta sillä perusteella, että ko. koulut eivät kuuluneet kaupungin kansakoulu-
laitokseen, kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan muutosta 
mainittuun päätökseen (25. 5. 1 581 §). 

Kansakoulutaloja koskevat valtionavut. Kaupunginhallitus päätti anoa valtioneu-
vostolle osoitettavassa ja kouluhallitukselle lähetettävässä hakemuksessa, että kau-
pungille myönnettäisiin valtion kertomusvuoden tulo- ja menoarviossa kaupunkien 
koulurakennusten rakentamista varten osoitetuista varoista Siilitien koulun, Poro-
lahden ja Puistolan koulujen lisärakennuksen ja Kylänevan koulun rakentamista 
varten 30 mmk:n avustus ja 100 mmk:n kuoletuslaina. Valtioneuvosto oli 22. 6. hy-
lännyt kaupunginhallituksen em. anomuksen (2. 3. 676 §, 3. 8. 2 220 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kansliaan päätettiin v:ksi 1962 tilata väestönsuo-
jelulehti (khn jsto 11. 12. 7 092 §). 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhal-
tijat (palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): kansakoulujen 
kansliaan kaksi toimistoapulaista (12) ajaksi 1.6.—15.8. (khn jsto 14.3. 5 462 §, 
11.4. 5 620 §); toimistoapulainen (12) ajaksi 11. 9.—10. 10. II tarkastajan avuksi 
lukujärjestysten ym. tarkistamista varten (khn jsto 30. 5. 5 965 §); toimistoapulai-
nen (11) ajaksi 1.—30. 6. (khn jsto 23. 5. 5 910 §); 1. 9. lukien kolme siivoojaa ja 
yksi ruoanjakaja työsopimussuhteessa (24. 8. 2 381 §); kaksi talonmies-lämmittäjää 
1. 7. lukien sekä 1. 9. lukien yksi talonmies-lämmittäjä työsopimussuhteessa (15. 6. 
1 903 §, 24. 8. 2 382 §). 

Jäljempänä mainitut kuukausipalkkiot, jotka suoritetaan 9 kk:n ajalta vuodessa, 
päätettiin korottaa 1. 7. lukien seuraaviksi: kirjastosihteerin kuukausipalkkio 23 600 
mk:ksi, elokuvatoiminnan johtajan kuukausipalkkio 23 600 mk:ksi, nuorisokerho-
työn johtajan kuukausipalkkio 3 780 mk:ksi ja kerhoa kohti suoritettava kuukausi-
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palkkio 190 mk:ksi ja Toivonliittojen toiminnanjohtajan kuukausipalkkio 16 100 
mk:ksi (15. 6. 1 895—1 898 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 26. 5. kumonnut kouluhalli-
tuksen 22. 3. 1960 tekemän päätöksen kansak.op. Rakel Kaijalaisen palkkausta 
koskevassa asiassa ja jättänyt kaupunginhallituksen 4. 2. 1960 tekemän päätöksen 
voimaan (23. 11. 3 304 §). 

Eräät suomenkielisten kansakoulujen kanslian viranhaltijat oikeutettiin suorit-
tamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 5. 12. 7 057 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
järjestämään suojelu johtajakoulutusta suomenkielisten kansakoulujen opettajille 
kertomusvuoden syyslukukauden aikana käyttäen tarkoitukseen enintään 1 863 165 
mk (21. 9. 2 646 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen 27. 9. tekemään päätökseen, 
joka koski erään kansakouluoppilaan koulunkäyntikustannusten korvaamista Jäm-
sänkosken kunnalle sekä kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa suo-
rittamaan Jämsänkosken kunnalle 10 060 mk mainitun oppilaan koulunkäyntikus-
tannuksina kevätlukukaudelta 1955 (9. 11. 3 155 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen 27. 9. tekemään pää-
tökseen, jolla tämä oli hylännyt Someron kunnan hakemuksen sinne sijoitettujen 
lasten kansakoulukustannusten korvaamisesta niiden todelliseen määrään saakka 
(30. 11. 3 378 §). 

Lääninhallitukselle annettavassa selityksessään kaupunginhallitus päätti esittää, 
että Kauhajoen kunnanhallituksen vaatimus erään kansakouluoppilaan koulun-
käyntikustannusten korvaamisesta aiheettomana hylättäisiin (30. 11. 3 381 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan järjestä-
mään kotiopetusta tai kuljetuksen eräille oppivelvollisille, sairaille lapsille (21.6. 
1 958 §, 30. 8. 2 450, 2 451 §, 21. 9. 2 645 §, 28. 9. 2 719 §, 19. 10. 2 951 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, ettei suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan esitykseen ryhmäopetuksen antamisesta eräille sairaille oppivelvollisille lap-
sille voida suostua (12. 10. 2 857 §). 

Yleisjaosto päätti, että Helkama Oy:n lahjoittama Pf af f-merkkinen sik-sak-ompe-
lukone otetaan kiitollisuudella vastaan ja annetaan Mäkelänkadun kansakoulun 
käyttöön (khn jsto 23. 5. 5 908 §). 

Lapinlahdenkatu 10:ssä sijaitsevan kansakoulun entiset keskuslämmityskattilat 
päätettiin myydä Romuliike K. Koskiselle 15 000 mk:n hinnasta (khn jsto 19. 12. 
7 147 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää Malmin veistokoulun rakennuksen suomenkie-
listen kansakoulujen johtokunnan hallintoon ja koulun irtaimiston sen käyttöön 
1. 8. lukien (25. 5. 1 607 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti, että Hartolan kunnan Kirkkolan kylässä oleva 
Vanha Pappila -niminen tila RN:o 17 määrätään 1. 6. lukien suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan hallintoon (15. 6. 1 886 §). 

Kiinteistöluettelosta päätettiin poistaa Tapanilan suomenkielisen kansakoulun 
2 000 mk:n arvoinen kaivo sekä Metsolan suomenkielisen kansakoulun 5 000 mk:n ar-
voinen kaivo. Samalla oikeutettiin suomenkieliset kansakoulut täyttämään Tapa-
nilan koulun kaivo (16. 11. 3 224 §). 
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Edelleen päätettiin Pakilan kansakoulun pihalla olevat kaksi polkupyöräkatosta 
purkaa ja poistaa kiinteistöluettelosta (30. 11.3 377 §). 

Isosaaren kansakoulun sähkö- ja valaistuslaitteiden uusimista ja tarpeellisten 
lisä valopisteiden asentamista varten myönnettiin 455 000 mk. Työt olisi suoritettava 
loppuun 30. 8. mennessä (12. 5. 1 451 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 23. 11. laatimat Kaisa-
niemen kansakoulun peruskorjaustöiden pääpiirustusten muutospiirustukset n:o 1—4 
(28. 12. 3 665 §). 

Merkittiin tiedoksi kouluhallituksen kirjelmät Kylänevan kansakoulun ja Puisto-
lan kansakoulun siipirakennuksen ja entisen koulurakennuksen muutostyön luonnos-
piirustusten tarkastamisesta. Samalla kouluhallitus oli antanut eräitä ohjeita pääpii-
rustusten laatimista varten (17. 8. 2 318 §, 3. 8. 2 221 §). 

Porolahden kansakoulun uuden lisärakennuksen rakennusohjelman vahvistamis-
ta koskeva kouluhallituksen päätös merkittiin tiedoksi (12. 1. 108 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Claus Tandefeltin laatimat em. 
kansakoulun lisärakennuksen 1. 9. päivätyt luonnospiirustukset n:o 1—6 ja raken-
nustapaselostuksen, kuitenkin siten että pääpiirustuksia laadittaessa olisi tutkittava, 
mitä mahdollisuuksia olisi suihku- ja pukeutumishuonetilojen vaihtamiseen keske-
nään ja päätti lähettää piirustukset kouluhallituksen tarkastettaviksi (26. 1. 303 §). 

Vielä kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Tandefeltin 9. 9. laatiman Porolahden 
kansakoulun lisärakennuksen kellari- ja pohjakerroksen uuden pääpiirustuksen. Pii-
rustus lähetettiin kouluhallituksen hyväksyttäväksi. Yleisten töiden lautakunta oi-
keutettiin käyttämään kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan merkittyä 45 mmk:n määrärahaa mainitun lisärakennuk-
sen rakennustöihin kertomusvuonna. Lautakuntaa kehotettiin, mikäli se osoittau-
tuisi tarpeelliseksi, tekemään uusi esitys ylitysoikeuden saamiseksi väestönsuojan ai-
heuttamia lisäkustannuksia varten (12. 10. 2 860 §). 

Kouluhallitus oli 21. 11. nojautuen kansakoulurakennusten piirustusten, työseli-
tysten ja normaalihintojen perusteista 16. 3. annettuun valtioneuvoston päätökseen 
päättänyt vahvistaa mainitun muutospiirustuksen ja lisätyöselityksen (7. 12. 3 448§). 

Roihuvuoren Oppikouluyhdistykseltä päätettiin Porolahden kansakoulun tarpei-
siin vuokrata 7 luokkahuonetta eteis- ja käytävätiloineen sekä ruokailuhuoneen ja 
voimistelusalin käyttöoikeuksineen kertomusvuoden syyslukukauden alusta lähtien 
lukuvuodeksi kerrallaan siihen saakka, kunnes tilanahtaus Porolahden kansakoulus-
sa helpottuisi ja muuten lautakunnan harkitsemilla ehdoilla (21.6. 1 957 §). 

Malmin kansalaiskoulun opetuskäyttöön päätettiin vuokrata Malmin kaupallisen 
keskikoulun opetuskeittiö 26 viikkotunnin ajaksi lukuvuonna 1961/62 kiinteistö-
lautakunnan harkitsemilla vuokraehdoilla (21. 6. 1 969 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi myönnettiin 74 040 
mk Väestöliiton julkaiseman Me nuoret -nimisen perhekasvatusta käsittelevän kirja-
sen hankkimista varten kansalaiskoulun VIII luokilla oppikirjan tapaan käytettä-
väksi (khn jsto 14. 3. 5 461 §). 

Kannelmäen kansakoulun vihkiäisjuhlan järjestämistä varten 5. 5. yleis jaosto 
myönsi 100 000 mk koulun johtajan tilitystä vastaan (khn jsto 28. 3. 5 541 §). 

Kolmen opettajan ja 12 oppilaan osallistumisesta Liikuntakasvatusliiton Kouvo-
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lassa järjestämiin talviurheilupäivien luistelu- ja mäenlaskukilpailuihin aiheutunut 
matkalasku vahvistettiin 44 180 mk:ksi (khn jsto 31 .1 .5 201 §, 24. 10. 6 772 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen tarjouksen johdosta kaupunginhallitus päätti, 
että kaupungin toimesta ryhdytään Helsingin Opettajayhdistyksen kanssa neu-

votteluihin yhdistyksen omistukseen kaupungin varoilla hankittujen, kesäsiirtola-
käytössä olevien kiinteistöjen siirtämiseksi kaupungin omistukseen, 

että kaupungin edustajiksi neuvotteluihin määrätään os.päällrt Kalevi Korhonen 
ja Erkki Puolakka sekä tal.pääll. Matti Paaso, os.pääll. Korhosen toimiessa neu-
vottelijoiden puheenjohtajana sekä 

että neuvottelijoiden on tehtävä esityksensä kaupunginhallitukselle asian vaati-
mista toimenpiteistä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan ilmoituksen, että Helsingin Opettajayhdistys oli nimennyt edusta-
jikseen koulunjohtajat Leo Tarkkalan ja Toivo Rouhiaisen (9. 11. 3 154 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin järjestämään väestön-
suojelua koskevaa johtajakoulutusta ruotsinkielisten kansakoulujen opettajille 
kertomusvuoden syyslukukauden aikana. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 
521 352 mk (9.11. 3 151 §). 

Muuttaen v. 1960 (ks. s. 282) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa tp. toim. apul. Rakel Fredriksonin hyväksymään ruotsinkielisten kansa-
koulujen ne laskut, jotka lankeavat maksettaviksi tai. hoit. Henry Backmanin ja 
kirjanpit. Göta Ekholmin ollessa sairauden, vuosiloman tai muun syyn vuoksi poissa 
kuin myös kuittaamaan arvopostin ko. aikoina (15.6. 1 899 §). 

Eräälle ruotsinkielisten kansakoulujen kanslian toimistoapulaiselle myönnettiin 
oikeus suorittaa ylitöitä kertomusvuoden aikana enintään 300 tuntia (khn jsto 19.12. 
7 148 §). 

Kuulovammaisten luokille päätettiin hankkia tarpeelliset kuulonvahvistuslait-
teet ja käyttää tarkoitukseen 320 000 mk (khn jsto 18.4. 5 682 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun muu-
tostyön ohjelman, talorakennusosaston laatimat muutostyön pääpiirustukset nro 
1-—5 ja muutostyön työselitykset sekä lähettää ne kouluhallituksen vahvistetta-
vaksi (13.4. 1 130 §). Koulun sähköasennustöitä varten kaupunginhallitus myönsi 
950 000 mk sekä oikeutti ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käyttämään 
Kruununhaan koulun lentopallotelineiden tekoa varten merkitystä määrärahasta 
58 000 mk mainittujen telineiden pystyttämiseksi Vallilan koulun pihamaalle (23.11. 
3 281 §,9.11.3 152 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
Kaisaniemen koulun saneeraustöitä varten merkitystä määrärahasta 5.3 mmk Val-
lilan ruotsinkielisen kansakoulun eräiden huonetilojen muuttamiseksi kansalaiskou-
luksi (28.9. 2 718 §). 

Kruununhaan ruotsinkielisen kansakoulun pihan päällystämiseksi siten, ettei 
sadevesi valu naapuritonteille, kaupunginhallitus myönsi 550 000 mk (27.4. 1 292 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Annankadun 
ruotsinkielisen kansakoulun tontin aidan 4.2. päivätyt pääpiirustukset nro 1 ja 2 
sekä oikeuttaa rakennusviraston tekemään Asunto-oy. Yrjölän kanssa lautakunnan 
ehdotuksen mukaisen aitaussopimuksen (25.5. 1 600 §). 
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Yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi myönnettiin 825 000 mk tulipalosta 
aiheutuneiden korjaustöiden suorittamista varten Tapanilan ruotsinkielisessä kansa-
koulussa talorakennusosaston 6.10. päivätyn kustannusarvion mukaisesti (12.10. 
2 863 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan purkauttamaan Oulun-
kylän ruotsinkielisen kansakoulun vanhan talousrakennuksen sekä hyväksyi samalla 
talorakennusosaston laatimat uuden talousrakennuksen 21.7.1960 päivätyt pääpii-
rustukset n:o 1 ja 2 (13.4. 1 128 §). 

Kruununhaan ruotsinkielisestä kansakoulusta v:n 1960 syyskuun aikana varastet-
tu omaisuus päätettiin poistaa irtaimistoluettelosta (khn jsto 7.2. 5 254 §). 

Suomenkielisen työväenopiston palkkiovirkojen palkkiot ja erikoispalkkiot pää-
tettiin kertomusvuoden alusta lukien korottaa seuraaviksi: taloudenhoitaja 28 450 
mk/kk, opintopiiritunti 750 mk, korjaustunti 550 mk, luentopiiritunti 1 750 mk, 
palkkio kuoron ja orkesterin johtamisesta (2 t) 2 450 mk, palkkio luento-lauluillan 
johtamisesta 1 050 mk, erikoisluento (45 min) 4 800—5 400 mk, palkkio puheista, 
alustuksista ja esitelmistä 3 800—4 200 mk, elokuvien ja varjokuvien näyttö 400 
mk sekä ilmoittautumisten vastaanottajat, järjestysmiehet ja muut tilapäisavus-
tajat (4 t) 850 mk (20.4. 1 207 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisen työväenopiston johtokunnan pane-
maan täytäntöön sen 12.6. tekemän päätöksen, joka koski työkaudella 1961/62 pe-
rittäviä opintomaksuja. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa johtokuntaa 
tehdessään aikanaan esityksen opiston ohjesäännön muuttamisesta ottamaan huo-
mioon muuttuneen käytännön opintomaksun suorittamisessa (21.6. 1 927 §, 30.8. 
2 452 §). 

Suomenkielisen työväenopiston johtokuntaa kehotettiin muuttamaan laskujen 
ja maksuosoitusten hyväksymisestä 30.12.1960 tekemänsä päätös tilisäännön mää-
räysten mukaiseksi (12.1. 59 §) 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä opiston v:n 1960 valtionapua koskevaan koulu-
hallituksen päätökseen, jolla oli vähennetty valtionapuun oikeutetuista menoista 
yht. 614 703 mk. Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan kouluhallitukselle v:n 
1960 valtionavun ennakon palautuksena mainittu summa (28.12. 3 639 §). 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta oikeutettiin jatkamaan lukuvuoden 
1961/62 aikana edellisenä lukuvuotena aloitettujen kolmen tavoitteellisen korkea-
koulunomaisen luentopiirin ja yhden keskikoulun tutkintoon tähtäävään opinto-
piirin toimintaa käytettävissään olevilla määrärahoilla, niitä ylittämättä (3.8. 
2 224 §). 

Opiston ilmoitusten maksamiseen saatiin kertomusvuonna käyttää enintään 
650 000 mk siten, ettei tarverahojen kokonaismäärärahaa ylitetä (16.11. 3 220 §). 

Yleisjaosto myönsi 3 000 mk suomenkielisen työväenopiston käytettäväksi kor-
vauksen suorittamista varten talonmies-lämm. Torsten Hovirinnalle osallistumisesta 
Kuntien Konemestarit -yhdistyksen järjestämiin ilmastointiteknillisiin luentopäi-
viin (khn jsto 25.4. 5 730 §). 

Yleisjaosto päätti suostua suomenkielisen työväenopiston johtokunnan esityk-
seen täit. Sam Vannin »Contrapunktus»-nimisen seinämaalauksen luovuttamisesta 
lainaksi kansainväliseen taidenäyttelyyn »Ars 1961 Helsinki» sillä ehdolla, että em. 
näyttelyn näyttelytoimikunta vastaa kaikista taideteoksen siirto- ja paikalleenaset-
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tamiskustannuksista sekä huolehtii taideteoksen vakuuttamisesta sen täydestä han-
kinta-arvosta kaupungin hyväksi kuljetusten ja näyttelyn ajaksi (khn jsto 3.10. 
6 637 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston palkkiovirkoihin kuuluvat palkkiot ja erityis-
palkkiot päätettiin kertomusvuoden alusta korottaa seuraaviksi: taloudenhoitaja 
(12 kk) 20 400 mk/kk, toimistoapulainen (9 kk) 37 400 mk/kk, kirjastonhoitaja (9 kk) 
22 700 mk/kk, vahtimestari (12 kk) 21 300 mk/kk, vahtimestari (9 kk) 31 900 mk/kk, 
isännöitsijä (12 kk, työsuhteinen sivutoimi) 4 700 mk/kk (20.4. 1 207 §). 

Opistoon päätettiin hankkia Weinbach-merkkinen piano, malli 110. Tarkoituk-
seen saatiin käyttää enintään 350 000 mk (khn jsto 14.2. 5 305 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston suorittamaan ruotsinkielisen työ-
väenopiston julkisivulevyjen vaihtamisen minerit-levyiksi ja suorittamaan tarvitta-
vat hankinnat (16.11. 3 232 §). 

Ammattioppilaitokset. Kaupunginhallituksen anottua vähennystä ja lykkäystä 
siitä vuosittaisesta oppilasmäärästä, jonka kaupunki on velvollinen ylläpitämään 
ammattioppilaitoksista v. 1958 annetun lain perusteella, valtioneuvosto oli 19.10. 
päättänyt mainitun lain 8 §:n nojalla, että kaupungin ammattioppilaitoslain mu-
kaista oppilaspaikkamäärää määrättäessä otettaisiin kaupungin omistamien erikois-
alojen ammattikoulujen ja ammattioppilaskoulujen oppilaspaikat huomioon 260 
vuosittaisena oppilaspaikkana ja että sen lisäksi kaupungille myönnettäisiin 40 
vuosittaisen oppilaspaikan vähennys kaupungin avustamien yksityisten erikoisalo-
jen ammattikoulujen perusteella sekä saman lain 27 §:n nojalla, että kaupungille 
myönnettäisiin 900 vuosittaisen oppilaspaikan osuudelta lykkäystä v:n 1965 lop-
puun asti ammattioppilaslain säätämän yleisten ammattikoulujen ylläpitämisen 
suhteen. Ammattioppilaitosten johtokuntaa kehotettiin laatimaan ja kaupungin-
hallitukselle esittämään suunnitelma siitä, miten ja missä järjestyksessä kaupunki 
tulee perustamaan siltä vielä puuttuvat ko. oppilaspaikat niin hyvissä ajoin, että 
suunnitelma voitaisiin esittää kauppa- ja teollisuusministeriölle 1.6.1962 mennessä 
(2.11. 3 096 §). 

Ammattioppilaslautakunnan esitettyä oppisopimuslakiin perustuvan ammatti-
koulutuksen tehostamista kaupunginhallitus päätti, että lautakunnan esittämiä 
ammattioppilaskoulutuksen tehostamista tarkoittavia suunnitelmia pyrittäisiin 
mahdollisuuksien mukaan noudattamaan ottamalla huomioon ammattikoulutuksen 
tarkoituksenmukainen kehittäminen (7.12. 3 443 §). 

Ammattioppilaitosten 34. palkkaluokan ylitarkastajan virkaan valittiin f il. maist. 
dipl. ins. Veikko Liukko tavanmukaisilla ehdoilla (23.2. 609 §, 2.3. 679 §). 

Ammattioppilaitoksissa toimeenpantavien ammattikurssien opettajien tunti-
palkkiot, johon sisältyy myös kotityökorvaus, vahvistettiin 1.8. lukien seuraaviksi: 
korkeakoulututkinnon suorittaneet ja vastaavat 1 350 mk, insinöörit 1 100 mk, 
ammatinopettajan kelpoisuuden omaavat 900 mk, teknikot 800 mk, työnopetus, 
opettajan mahdollisesta pätevyydestä riippumatta 750 mk (3.8. 2 223 §). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tiedusteltua eräiden ammattikoulujen valtion-
avun perusteeksi otettavien ammatinopettajien virkojen lukumäärää kaupungin-
hallitus päätti antaa ministeriölle teknillistä ammattikoulua, kirjapainokoulua, 
kähertäjäkoulua ja vaatturiammattikoulua koskevan ammattioppilaitosten johto-
kunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon (30.3. 1 000 §). 
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Teknillisen ammattikoulun kaksi 22. palkkaluokan tp. ammattiopettajan virkaa 
päätettiin 1.8. lukien muuttaa 23. palkkaluokan ammattiopettajan viroiksi (7.12. 
3 417 §). 

1.11. lukien päätettiin kouluun palkata yksi puolipäivätoiminen työsopimus-
suhteessa oleva siivooja ja ruoanjakaja, joiden kummankin palkkaus suoritettaisiin 
7. palkkaluokan peruspalkan mukaisesti (26.10. 3 030 §). 

Koulun 9. palkkaluokkaan kuuluva apulaisvahtimestarin virka päätettiin jättää 
toistaiseksi täyttämättä, kuitenkin kauintaan 1.8.1962 saakka (21.12. 3 600 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppilaitosten johtokunnan luopumaan tek-
nillisen ammattikoulun kursseilla 1.8.1960—31.3.1961 välisenä aikana teoreettisia 
aineita opettaneille teknikoille sekä sen johdosta kurssitoiminnan johtajalle ja rehto-
rille liikaa maksettujen, yht. 118 168 mk:n suuruisten palkkioiden perimisestä 
takaisin kaupungille (28.9. 2 717 §). 

Teknillisen ammattikoulun kertomusvuoden syyslukukauden aikana toimeen-
pantavia kursseja koskevat kurssianomukset päätettiin lähettää kauppa- ja teolli-
suusministeriölle valtionavustuksen määräämistä varten (14.9. 2 603 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen, 
joka koski teknillisen ammattikoulun v:n 1960 työpajakaluston täydennyshankin-
tojen 5 001 600 mk:n suuruista valtionapua (30.11. 3 351 §). 

Yleis jaosto oikeutti teknillisen ammattikoulun tilaamaan Tehokkaan Tuotannon 
Tutkimussäätiöltä koulun toimintaa esittelevän värifilmin, jonka esitysaika on n. 
15 minuuttia, kahtena optisella äänellä varustettuna kopiona. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää enintään 248 000 mk muita opetusvälineiden ja tarvikkeiden hankintoja 
vastaavasti supistaen (khn jsto 21.3. 5 501 §). 

Koulun pesutupaan päätettiin hankkia Peko-merkkinen kylmämankeli, jonka 
maksamiseen saatiin käyttää 176 500 mk v:n 1960 talousarvioon kuuluvista kaluston 
hankintamäärärahoista (khn jsto 10.1. 5089 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat teknillisen 
ammattikoulun toimiston laajennustyön pääpiirustukset n:o 1 ja 2 (4.5. 1 357 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 63 000 mk voim. op. Matti Kinnusen käytettäväksi tilitystä vastaan 
2 opettajan ja 20 oppilaan lähettämistä varten teknillisestä ammattikoulusta sekä 
talous- ja ompelualan ammattikoulusta Lappeenrannassa pidettäviin Suomen Am-
mattikoulujen Urheiluliiton XIII yleisurheilumestaruuskilpailuihin (khn jsto 19.9. 
6 552 §) sekä 70 000 mk em. koulujen kahden opettajan ja 20 oppilaan osallistumista 
varten saman liiton Pieksämäellä järjestettäviin talvimestaruuskilpailuihin (khn jsto 
14.2. 5 303 §). 

Talous- ja ompelualan ammattikoulun pukuompelijan opintolinjan yksi vakinai-
nen ammattiopettajan virka päätettiin jättää täyttämättä 1.8.1962 saakka (21.6. 
1 959 §). 

Ko. ammattikoulun opettajille oli erheellisesti maksettu palkkoja, niin että toiset 
olivat saaneet liikaa toiset liian vähän. Asian järjestämiseksi kaupunginhallitus 
päätti kehottaa ammattioppilaitosten johtokuntaa ryhtymään maksamis- ja peri-
mistoimenpiteisiin, niin että erheellisesti maksetut palkat tulevat oikaistuiksi. (30.11. 
3 379 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1951 (ks. s. 167) tehnyt päätöksen harjoittelijoiden 
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ottamisesta valmistavan tyttöjen ammattikoulun keittiöön ja leipämyymälään. 
Lukuvuonna 1957/58 päätettiin koulussa lisäksi ylläpitää pukuompeluosastolla 
kahta ja talousosastolla yhtä III luokkaa. Tällöin oli myös järjestelytoimistoa keho-
tettu tutkimaan koulun harjoittelijatoimintaa kokonaisuudessaan. Lausunnossaan 
oli järjestelytoimisto mm. esittänyt suhteettoman pitkää opintoaikaa vaativan 
toiminnan lopettamista ja ehdottanut kouluun perustettavaksi normaalin oppiajan 
puitteissa toimivat keittäjien ja leipojien opintolinjat. Ammattioppilaitosten johto-
kunta huomautti, että valmistavaan tyttöjen ammattikouluun oli aikanaan perus-
tettu ompelimo ja leipomo sen takia, että oppilaat varsinaisen opetusajan jälkeen 
voisivat saada erikoisopetusta ammattitutkinnon suorittamista varten. Tilanne oli 
sittemmin muuttunut valtioneuvoston hyväksyttyä 21.12.1960 valmistavan poikien 
ja tyttöjen ammattikoulun muutettavaksi yleisiksi ammattikouluiksi. Uutta ope-
tusohjelmaa voitiin kuitenkin soveltaa vasta kertomusvuoden syyslukukautena 
opintonsa aloittaviin oppilaisiin. Johtokunnan mielestä olisi niille oppilaille, joilla 
harjoittelu vielä oli kesken, annettava mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen 
ja tätä ylimenokautta varten annettava määräykset sekä harjoittelijatoiminnasta 
että palkan maksamisesta. Edellä olevan johdosta kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa ammattioppilaitosten johtokunnan 

jatkamaan talous- ja ompelualan ammattikoulussa leipomon toimintaa toistai-
seksi ja ompelimon toimintaa enintään valmisteilla olevan oppisopimuslain voimaan-
tuloon asti, 

maksamaan pukuompeluosaston ja talousosaston III luokkien oppilaille ahke-
ruusrahaa lukuvuosina 1961/62 ja 1962/63 sekä leipomon ja ompelimon niille har-
joittelijoille, jotka aloittivat harjoittelunsa 1.8.1961 tai sen jälkeen, 

maksamaan mainitun ahkeruusrahan 1 000—5 000 mk:n suuruisena kuukaudessa 
oppilaan ahkeruudesta ja taidosta riippuen opettajien harkinnan mukaan, 

maksamaan palkkaa edelleen entiseen tapaan niille harjoittelijoille, jotka olivat 
leipomossa ja ompelimossa harjoittelijoina jo kevätlukukauden 1961 päättyessä 
sekä 

palkkaamaan leipomon leipämyymälään harjoittelijaoppilaan tilalle 1.10. lukien 
lukukausien ajaksi myymäläapulaisen, jolle suoritetaan palkkaa enintään 20 000 
mk kuukaudessa (2.11. 3 097 §). 

Valtionavun perustaksi tarvittavaa talous- ja ompelualan ammattikoulun am-
matinopettajien virkojen lukumäärää koskevan kauppa- ja teollisuusministeriön 
tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti antaa ministeriölle talous- ja ompelu-
alan ammattikoulua koskevan ammattioppilaitosten johtokunnan ehdotuksen 
mukaisen vastauksen (23.3. 940 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä kertomusvuoden kevät- ja 
syyslukukaudella toimeenpantavien talous- ja ompelukurssien opetussuunnitelmat 
sekä lähettää kursseja koskevat anomukset kauppa- ja teollisuusministeriölle val-
tionavun saamista varten (12.1. 118 §, 8.6. 1 821 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan vahvistaa aikanaan valmis-
tavan tyttöjen ammattikoulun pukuompeluosaston III luokkaa varten laadittuun 
viikkotuntikaavioon tehtäväksi sellaisen muutoksen, että kaavion kokonaistunti-
määrän pysyessä ennallaan työnopetusta vähennetään lukuvuoden aikana yhdellä 
viikkotunnilla ja sen sijaan opetetaan syyslukukaudella ainesoppia ja kevätluku-
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kaudella kansalaistietoa. Kauppa- ja teollisuusministeriölle päätettiin esittää, 
että mainittu viikkotuntikaavio näin muutettuna vahvistettaisiin noudatettavaksi 

^ (5.10. 2 787 §). 
Talous- ja ompelualan ompelimoluokan viikkotuntikaavion kaupunginhallitus 

päätti vahvistaa siten, että 42 viikkotunnista on työnopetusta 33 tuntia, kaavaoppia 
3 tuntia, muotoilua 1 tunti, ainesoppia 1 tunti, kuosipiirustusta 2 tuntia, kansalais-
tietoa 1 tunti ja liikuntakasvatusta 1 tunti (25.5. 1 605 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä ravintotalousosaston keittäjän, 
kylmäkön ja tarjoilijan, ompeluosaston liinavaateompelijan, teollisuusompelijan 
ja pukuompelijan sekä modistiosaston modistin opintolinjan tarkistetut viikkotunti-
kaaviot, jotka esitettiin ministeriön vahvistettaviksi (25.5. 1 606 §). Ministeriö oli 
sittemmin vahvistanut em. kaaviot (8.6. 1 823 §, 15.6. 1 884 §). 

Merkittiin tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön päätös, että modistiosaston 
I luokalla saatiin aloittaa opetus, mikäli luokan oppilasmäärä koulun alkaessa olisi 
8 oppilasta (khn jsto 1.8. 6 309 §, 8.8. 6 333 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää ministeriölle, että pukuompelijan 
opintolinjalle saataisiin kertomusvuoden syksyllä järjestää neljä rinnakkaista I luok-
kaa, joille kullekin otettaisiin keskimäärin 14 oppilasta, eli yhteensä 56 oppilasta. 
Ministeriö oli hyväksynyt tehdyn esityksen (29.6. 2 033 §, khn jsto 8.8. 6 332 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön päätöksiin, jotka koskivat valtion-
avun varaamista eräitä koulun kursseja varten sekä ko. koulutalon korjauskustan-
nuksia v. 1956 ja 1957 koskevan valtionapuanomuksen hylkäämistä (2.2. 368 §, 9.2. 
451 §, 23.2. 591 §). 

Yleis jaosto oikeutti talous- ja ompelualan ammattikoulun hankkimaan Fazer-
koulumalli -merkkisen pianon ja käyttämään tarkoitukseen enintään 355 000 mk 
(khn jsto 21.3. 5 503 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat lääkärin ja 
terveyssisaren vastaanottohuoneen järjestämisestä koulun toiseen kerrokseen aiheu-
tuneet, muutostöitä koskevat piirustukset n:o 1 ja 2. Työn suorittamista varten 
myönnettiin 361 000 mk (29.6. 2 039 §); koulussa suoritettavia sähköasennustöitä 
varten kaupunginhallitus myönsi 400 000 mk (23.11. 3 280 §). 

Yleis jaosto myönsi opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista 14 600 mk opett. Iina Itkosen käytettäväksi tilitystä vastaan talous-
ja ompelualan ammattikoulun yhden opettajan ja neljän oppilaan osallistumista 
varten Suomen ammattikoulujen oppilaiden henkisten kilpailujen Turussa pidettä-
viin esitystaidollisiin kilpailuihin (khn jsto 18.4. 5 680 §). 

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys päätettiin vapauttaa suorittamasta 
kaupungille 9 900 mk:n suuruista vuokraa talous- ja ompelualan ammattikoulun 
käyttämisestä 25.10.—27.11. välisenä aikana liikkeenhoidollista ja työnjohdon 
perusteita käsittelevää kurssia varten (khn jsto 27.12. 7 192 §). 

Erikoisammattikoulujen huoneohjelma. Kaupunginhallitus päätti, 
että rakennettavaan erikoisammattikoulutaloon sij oitetaan kirj apainokoulu, 

myynti- ja konttori alan koulu huoneohjelmassa mainitun kaupan ammattikoulun 
sijasta, laboratoriokoulu, ammattioppilaskouluna toimiva leipuriammattikoulu ja 
hienomekanikkokoulu, 
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että kokki- ja stuerttikoulun sijoittamisesta erikoisammattikoulutaloon luovu-
taan, 

että erikoisammattikoulujen huoneohjelmakomitean mietinnössään 22.6.1960 
esittämä erikoisammattikoulutalon huoneohj elma hyväksytään erikoisammatti-
koulujen huoneohjelman tarkistus jaoston 10.10. päivätyssä mietinnössä esitetyin 
muutoksin, 

että yleisten töiden lautakuntaa kehotetaan mainittujen mietintöjen perusteella 
laadituttamaan 25. kaupunginosan kortteleihin nro 878—880 rakennettavan erikois-
ammattikoulutalon luonnospiirustukset siten, että rakennustyöt voitaisiin aloittaa 
kesällä 1962 (2.11. 3 095 §, khn jsto 19.12. 7 151 §). 

Laboratoriokoulu. Kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavakseen ammatti-
oppilaitosten johtokunnan 24.8. tekemän päätöksen, jolla koulun avoinna olevan 
vakinaisen työnopettajan viran hoitajaksi 1.8. lukien toistaiseksi ja kauintaan siihen 
saakka, kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin, oh valittu fil. maist., lääket. kand. 
Niilo Remes. Kaupunginhallitus oikeutti johtokunnan panemaan täytäntöön ko. 
päätöksen sellaisenaan (7.9. 2 476 §, 26.10. 3 027 §). 

Koulun avoinna oleva 27. palkkaluokan ammattiaineiden opettajan virka ja neljä 
22. palkkaluokan työnopettajan virkaa päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä, 
kauintaan kuitenkin 1.8.1962 saakka (26.10. 3 029 §). 

Merkittiin tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus laboratoriokoulun 
lukuvuoden 1960/61 pituuden hyväksymisestä (26.1. 306 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä ammattioppilaitosten johtokun-
nan esittämät laboratoriokoulun viikkotuntikaaviot toistaiseksi kevätlukukauden 
1962 loppuun asti. Ministeriö vahvisti 29.5. esityksen mukaisesti mainitun viikkotun-
tikaavion noudatettavaksi 1.10.1960 lukien. Suuremman joustavuuden saavutta-
miseksi opetustyössä ministeriö oli sittemmin muuttanut em. päätöstään (12.5. 
1 450 §, 8.6. 1 820 §, 19.10. 2 952 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä kertomusvuoden kevät-
ja syyslukukausien aikana toimeenpantaviksi suunnitellut kurssit, jotka ministeriö 
sittemmin hyväksyi (12.1. 117 §, 16.2. 518 §, 19.10. 2 949 §, 14.12. 3 526 §, 21.12. 
3 601 §, khn jsto 1.8. 6 309 §, 8.8. 6 331 §). 

Laboratoriokoulun huoneistossa suoritettavia muutostöitä varten kaupungin-
hallitus myönsi 615 000 mk, joka oli otettava huomioon koulun huoneiston vuokra-
arvoa määrättäessä (2.2. 374 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
yleisjaosto myönsi 4 200 mk koulun esittelytilaisuudessa oppilaiden vanhemmille 
järjestetyn kahvitarjoilun korvaamiseksi (khn jsto 12.5. 5 830 §). 

Kirjapainokoulussa kertomusvuoden syyslukukauden aikana oppisopimuksen 
tehneille oppilaille pidettävää kurssia koskeva anomus päätettiin lähettää kauppa- ja 
teollisuusministeriölle valtionavustuksen anomista varten, sen jälkeen kun kurssi 
oli pidetty (19.10. 2950 §). 

Graafiselle Keskusliitolle päätettiin luovuttaa vuokratta kirjapainokoulun 
tilat 12.—14.1.1962 välisenä aikana kemigraafivalokuvaajille ja -syövyttäjille jär-
jestettävää ammattikurssia varten sillä ehdolla, että hakija vastaa koulun irtaimis-
tolle ja kiinteistölle kurssin aikana mahdollisesti aiheutetuista vahingoista sekä 
korvaa vahtimestarille aiheutuvan lisätyön (khn jsto 11.12. 7 093 §). 
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Kähertäjäkoulun uuteen huoneistoon Helsinginkatu 25 päätettiin hankkia 10 kpl 
Hansa 473 -mallisia kampaamosekoittajia. Tarkoitukseen saatiin käyttää 30 600 mk 
(khn jsto 4.4. 5 573 §). 

Kotitalouslautakunnan avoinna olevaa 22. palkkaluokan kotitalousneuvonnan 
tarkastajan virkaa määrättiin hoitamaan tai. op. Lempi Virkki 1.2.1961 lukien tois-
taiseksi, kauintaan kuitenkin 31.12.1962 saakka. Virka korotettiin myöhemmin 24. 
palkkaluokkaan (2.2. 362 §, 7.12. 3 444§). 

Kaupunginhallitus päätti kumota opetus- ja perhepesuloiden perusmaksujen 
korottamista koskevan kotitalouslautakunnan 1.6.1960 tekemän päätöksen ja kehot-
taa lautakuntaa edelleen tutkimaan opetus- ja perhepesulatoiminnan kannatta-
vuutta ja toiminnan tehostamismahdollisuuksia sekä tekemään asiaa koskevat esi-
tyksensä aikanaan kaupunginhallitukselle (16.2. 501 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan 6.4. tekemän päätöksen työväenopistotalossa sijaitsevan kotitalous-
lautakunnan opetuskeittiön vuokraamisesta kansakoulujen käyttöön ja samalla 
määrätä, että ratkaisun tekeminen siitä, voitaisiinko Helsinginkatu 26:ssa sijaitse-
van opetuskeittiön huonetiloja vielä lukuvuonna 1961/62 käyttää suomenkielisten 
kansakoulujen tarkoitukseen, oli lykättävä siksi kunnes on ratkaistu kysymys siitä, 
olisiko ko. tilat luovutettava kokki- ja stuerttikoulua varten (13.4. 1 083 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että mainitut huonetilat voitiin lukuvuo-
deksi 1961/62 luovuttaa suomenkielisten kansakoulujen käyttöön, koska Suomen 
Kokki- ja Stuerttikoulu oli väliaikaisesti sijoitettu toiseen huoneistoon (21.6. 1 968§). 

Kokki- ja stuerttikoulu. Suomen Merimieslähetysseuran anottua, että kaupunki 
ottaisi haltuunsa Suomen Kokki- ja Stuerttikoulun, kaupunginhallitus päätti, ettei 
anomus toistaiseksi antanut aihetta toimenpiteisiin. Sen sijaan kaupunginhallitus 
päätti kehottaa kotitalouslautakuntaa tekemään Suomen Merimieslähetysseuran 
kanssa sopimuksen kotitalouslautakunnan talossa Koskelantie 27 sijaitsevan opetus-
keittiön huonetilojen käyttämisestä Suomen Kokki- ja Stuerttikoulun väliaikaisena 
sijoituspaikkana aikana 1.7.1961—30.4.1962 ammattioppilaitosten toimiston 14.6. 
päivätyssä kirjelmässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja siten, että Suomen 
Merimieslähetysseuran tulee suorittaa koulun puolesta korvauksena kotitalouslauta-
kunnalle kaksi kolmannesta niistä menoista, jotka aiheutuvat sanotun opetuskeit-
tiön vuokrasta, lämmin vesimaksuista, vahtimestari-siivoojan palkkauksesta ja säh-
kön kulutuksesta. Samalla kaupunginhallitus päätti periaatteessa, että Merimieslä-
hetysseuralle myönnetään kaupunginhallituksen käyttövaroista kotitalouslauta-
kunnalle suoritettavaa korvausta vastaava avustus, jonka suuruudesta lautakunnan 
tulee tehdä kaupunginhallitukselle esitys ensi tilassa erikseen kertomusvuotta varten 
ja v:n 1962 talousarvion tultua vahvistetuksi, erikseen ko. vuotta varten. Kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin sittemmin 623 760 mk huone-
tilojen käyttämisestä aiheutuneen korvauksen maksamiseksi ajalta 1.7.—31.12. 
(21.6. 1 967 §, 7.9. 2 514 §). 

Munkkiniemen kummikunnan Solnan oppikoulun oppilaiden vierailun aiheutta-
mat kulut vahvistettiin 23 500 mk:ksi reht. Jussi Saukkosen tekemän tilityksen pe-
rusteella (khn jsto 20.6. 6 075 §). 

Lastentarhat. Yleisjaosto päätti myöntää 37 360 mk lastentarhain lautakunnan 
käytettäväksi yhden työsopimussuhteessa olevan toimistoapulaisen palkkaamista 
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varten lastentarhain toimistoon kertomusvuoden joulukuun ajaksi (khn jsto 21. 11. 
6 955 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastentarhain lautakunnan laajentamaan 
Kaartintorpan lastentarhan toimintaa yhdellä 25 lasta käsittävällä puolipäiväosas-
tolla. Lautakunnan käytettäväksi myönnettiin 160 680 mk yhden 20. palkkaluok-
kaan kuuluvan lastentarhanopettajan palkkaamista varten ajaksi 1. 10.—23. 12. ko. 
lastentarhaan (5. 10. 2 778 §). 

Kuulovikaisten lastentarhan perustamisen johdosta päätettiin ajaksi 1.8.— 
31. 12. palkata 22. palkkaluokan lastentarhanjohtaja, kaksi 20. palkkaluokan lasten-
tarhan opettajaa, yksi 8. palkkaluokan keittäjä ja yksi 7. palkkaluokan lastentarha-
apulainen. Samaten saatiin toteuttaa muut sanotun lastentarhan perustamisen joh-
dosta esitetyt henkilökuntajärjestelyt (1. 6. 1 680 §, 21. 6. 1 928 §, ks. s. 51, 297). 

Pasilan lastenseimeen päätettiin ajaksi 1. 8.—30. 11. palkata yksi 20. palkkaluo-
kan lastenseimenjohtaja, kaksi 13. palkkaluokan lastenhoitajaa ja yksi 8. palkkaluo-
kan keittäjä. Lastentarhain lautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa hankintatoi-
miston kanssa ryhtymään toimenpiteisiin Pasilan lastenseimessä olevan ja siellä edel-
leen tarvittavan kaluston ja muun irtaimiston vastaanottamiseksi kaupungin omis-
tukseen (21. 6. 1 928 §, ks. s. 52). 

Helsingin sairaanhoitajaopiston anomuksesta kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
sairaanhoitajaopiston jatko-opintojen osastossa lasten sairaanhoitoon erikoistuvat 
sairaanhoitajaopiskelijat toistaiseksi suorittamaan erikoistumiseen liittyvän käytän-
nöllisen lastentarhaharjoittelun kaupungin lastentarhoissa lastentarhain toimiston 
ja opiston keskenään sopimalla tavalla. Oppilaille myönnettiin oikeus harjoittelu-
aikana ruokailla lastentarhoissa, jolloin heiltä peritään ateriasta sama maksu kuin 
lastentarhojen viranhaltijoilta (30. 11. 3 367 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön päätöksiin, jotka koskivat 
lastentarhojen v:n 1960 IV vuosineljänneksen ja kertomusvuoden valtionapujen 
myöntämistä (20. 4. 1 205 §, 2. 3. 667 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriön lastensuojelutoimisto oli varan-
nut lastentarhojen kertomusvuoden valtionavun maksattamista varten 120.8 mmk, 
mikä oli 34 275 mk anottua vähemmän (8. 6. 1811 §). 

Yleisjaosto oikeutti lastentarhain toimiston yhteistoiminnassa hankintatoimiston 
kanssa ostamaan Fazerin Musiikkikaupasta kaksi Fazer-Junior pianoa, hinnaltaan 
alennuksineen 265 392 mk/kpl. Vanhat pianot saatiin myydä yht. 75 000 mk:n hin-
nasta em. musiikkikaupalle (khn jsto 24. 1. 5 165 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kalliorinteen lastentarhan käytöstä poistetut kuusi vaate-
naulakkoa saatiin myydä Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistykselle 100 mk:n kappale-
hinnasta (khn jsto 10. 10. 6 675 §). 

Vuokranantajan irtisanottua Ahtolan koululasten päiväkodin ja lastentarhan 
huoneiston oli lastentarhain lautakunta ehdottanut, että päiväkodin toimintaa 
muuton yhteydessä muutettaisiin siten, että varsinaisia koululaisia olisi 25 lasta vain 
yhdellä iltapäivävuorolla. Muutosehdotus aiheutui siitä, että päiväkodissa ei viime 
vuosina ollut ollut täyttä määrää lapsia. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lauta-
kunnan keskeyttämään Ahtolan koululasten päiväkodin yhteydessä olevan lasten-
tarhan puolipäiväosaston toiminnan 31. 12. lukien toistaiseksi siihen saakka, kunnes 
mainittu osasto voitaisiin liittää johonkin toiseen lastentarhaan sekä kehottaa kiin-
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teistölautakuntaa yhteistoiminnassa lastentarhain toimiston kanssa kiireellisesti 
edelleen tutkimaan mahdollisuuksia sopivan huoneiston hankkimiseksi Ahtolan 
koululasten päiväkotia varten (2. 11. 3 088 §). 

Leppäsuon lastentarhan ja -seimen huoneistoon kuuluvaa, Mechelininkatu 3:n 
kellarikerroksessa sijaitsevaa hellahuonetta päätettiin käyttää lastentarhan ja -sei-
men leikkivälinevarastona (7. 9. 2 507 §). 

Merkittiin tiedoksi kiinteistölautakunnan ilmoitus eräiden muutos- ja korjaustöi-
den suorittamisesta Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevan Tukholman päiväkodin huo-
neistossa (21. 6. 1 956 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1960 (ks. s. 309) tekemäänsä päätöstä,, 
että Etelä-Haagan lastentarha sijoitetaan korttelin n:o 29088 tontille n:o 4 rakennet-
tavaan rakennukseen. Samalla päätettiin kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
kiireellisesti yhteistoimin lastentarhain toimiston ja kiinteistöviraston kanssa suun-
nittelemaan Haagan lastentarha- ja -seimirakennuksen 75 lapsen lastentarhaa ja 30' 
lapsen seimeä varten siten, että rakennustyöt voitaisiin aloittaa v:n 1962 kuluessa 
sekä kiinteistölautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityksen sanottua ra-
kennusta varten tarvittavan tonttialueen rajojen lopulliseksi hyväksymiseksi raken-
nuksen luonnospiirustusten valmistuttua sekä toistaiseksi olemaan ryhtymättä toi-
menpiteisiin tonttia rasittavan vuokraoikeuden irtisanomiseksi. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti, ettei huoltolautakunnan esitys huonetilojen varaamisesta ko. raken-
nuksesta huoltotoimistoa ja vanhusten asuntolaa varten antanut aihetta enempiin 
toimenpiteisiin. Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laati-
mat, 7. 11. päivätyt em. rakennuksen luonnospiirustukset n:o 1—5. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa lastentarhain toimiston kanssa kiireelli-
sesti laadituttamaan rakennusta koskevat pääpiirustukset kustannusarvioineen ja 
työselityksineen ja kiinteistölautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin 
em. tonttia rasittavien vuokraoikeuksien irtisanomiseksi ja tontin vapauttamiseksi 
sillä olevista rakennuksista siten, että lastentarhan ja -seimen rakennustyöt voitaisiin 
aloittaa kevään 1962 kuluessa (4. 5. 1 348 §, 21. 12. 3 578 §). 

Kaupunginhallitus oli 19. 1. kehottanut koulurakennuskomiteaa Pohjois-Haagan 
I alueen koulurakennusta suunnitellessaan ottamaan huomioon n. 600 m2:n suurui-
sen lastentarhahuoneiston rakentamisen koulun yhteyteen. Rakennusviraston toi-
mesta oli asia tutkittu ja todettu, ettei tontille tilanahtauden vuoksi voitu rakentaa 
lastentarhahuoneistoa. Kaupunginhallitus kehotti lastentarhain lautakuntaa tutki-
maan, mitä muita mahdollisuuksia olisi Pohjois-Haagaan perustettavaksi suunnitel-
lun lastentarhan ja -seimen huoneistokysymyksen ratkaisemiseksi (19. 1. 211 §, 
21. 6. 1 953 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa koulurakennuskomiteaa kouluraken-
nusta Kulosaaren korttelin n:o 42047 tontille n:o 5 suunnitellessaan varaamaan n. 
550 m2:n suuruiset tilat 100 lapsen lastentarhaa ja 30 lapsen lastenseimeä varten tar-
peellisine ulkoilualueineen sekä kiinteistölautakuntaa ja koulurakennuskomiteaa 
suunnitelmissaan ottamaan huomioon vastaavan suuruisen lastentarha- ja -seimihuo-
neiston rakentamisen Munkkivuoreen (3. 8. 2 199 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa lastentarhain toimiston 
kanssa neuvottelemaan kirkkohallintokunnan kanssa n. 260—280 m2:n suuruisen 
lastentarhahuoneiston sijoittamisesta Paloheinään suunniteltuun seurakuntataloon. 
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Lastentarhain lautakunta oli sittemmin lähettänyt kaupunginhallitukselle arkkit. 
Sakari Siitosen laatimat Paloheinän seurakuntataloon suunnitellun lastentarhahuo-
neiston luonnospiirustukset, jotka kaupunginhallitus omasta puolestaan hyväksyi. 
Samalla kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa aikanaan tekemään kaupunginhalli-
tukselle yksityiskohtaisen esityksen ko. lastentarhan perustamisesta aiheutuvista 
toimenpiteistä sekä kiinteistölautakuntaa huolehtimaan edellä tarkoitettujen huone-
tilojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön (7. 9. 2 510 §, 21. 12. 3 587 §). 

Puistolan Kiinteistönomistajani yhdistykselle, joka oli anonut, että Puistolaan 
perustettaisiin lastentarha, päätettiin ilmoittaa, että kertomusvuoden talousarvio-
ehdotukseen oli varattu määräraha Puistolan kansakoulun lisärakennuksen raken-
nustöiden aloittamista varten sekä että rakennukseen oli suunniteltu sijoitettavaksi 
25 paikkaa käsittävä lastentarha (23. 2. 587 §, 30. 11. 3 368 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Roihuvuoreen suunnitellusta lastentalosta ter-
veydenhoitolautakunnan tarkoituksiin aikaisemmin varatut ja myöhemmin vapau-
tuneet, n. 250 m2:n suuruiset tilat käytetään lastentaloon sijoitettavan lastenseimen 
sekä lastentarhan kokopäiväosaston laajentamiseen. Yleisten töiden lautakuntaa ke-
hotettiin yhteistoiminnassa lastentarhain toimiston kanssa kiireellisesti suoritutta-
maan asian vaatimat muutokset ja tarkistukset lastentalon piirustuksiin. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi myöhemmin talorakennusosaston laatimat, 11. 11. päivätyt 
Roihuvuoren lastentalon luonnospiirustukset n:o 1—5, joiden perusteella olisi kii-
reellisesti laadittava rakennusta koskevat pääpiirustukset kustannusarvioineen ja 
työselityksineen (30. 3. 991 §, 21. 12. 3 577 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa yhteistoi-
minnassa lastentarhain toimiston ja kiinteistöviraston kanssa kiireellisesti ryhty-
mään toimenpiteisiin lastentarha- ja seimirakennuksen suunnittelemiseksi Hertto-
niemen korttelin n:o 43150 pohjoisosaan 100 lapsen lastentarhaa ja 30 lapsen lasten-
seimeä varten siten, että rakennustyöt voitaisiin aloittaa v:n 1962 aikana (18. 5. 
1 498 §). 

Leikkikenttätoiminta. Kaupunginhallitus päätti alustavasti merkitä v:n 1962 ta-
lousarvioehdotukseensa tarvittavat varat kokovuotisen leikkikenttätoiminnan aloit-
tamista varten Siilitien alueella sekä Siilitien leikkikentän lämmitettävän suojan, 
leikkivälinesuojan ja kuivakäymälän rakentamista varten (3. 8. 2201 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan Toi-
melan Vapaaopistolle kertomusvuoden talousarviossa myönnetystä avustuksesta jo 
suoritetun erän lisäksi 366 000 mk 15. 2. mennessä sekä loput kertomusvuoden loka-
kuussa (9. 2. 445 §). 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Malmin osaston, Malmin Lasten Ys-
tävät yhdistyksen omistaman seimirakennuksen korjaustöiden suorittamista varten 
kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1962 talousarvioehdotukseensa 700 000 mk:n 
määrärahan ylimääräistä avustusta varten (21. 6. 1 952 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, että C. F. Ek-
holmin lahjoitusrahaston korkovaroja kartutetaan niin kauan, että niitä on 100 000 
mk; että Operasångaren Hjalmar Freys stipendiefond -nimisen rahaston korkovaroja 
kartutetaan 50 000 mk:aan; että Richard Heimbergin palkintorahaston sekä K. H. 
Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroja kartutetaan 100 000 mk:aan ja 
että G. Pauligin lahjoitusrahaston korkovaroja kartutetaan 150 000 mk:aan, minkä 
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jälkeen rahatoimiston tulee ilmoittaa asiasta kaupunginhallitukselle (23. 3. 930 §, 
25. 5. 1 593 §, 23. 3. 931, 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginhallitus päätti, 
1) että kaupunginvaltuuston kokouksessaan 14.6. (ks. s. 53) tekemä päätös 

eräiden virkajärjestelyjen suorittamisesta kaupunginkirjastossa saadaan mahdolli-
sista valituksista huolimatta panna täytäntöön, 

2) että kirjastolautakuntaa kehotetaan jättämään yksi 18. palkkaluokkaan kuu-
luva tp. kirjastoamanuenssin virka täyttämättä 1. 9. alkaen, 

3) että kirjastolautakunta oikeutetaan palkkaamaan kaupunginkirjastoon 1. 9. 
alkaen yksi 29. palkkaluokkaan kuuluva tp. apulaiskirjastonjohtaja käyttäen palk-
kausmenojen suorittamiseen tilapäisten viranhaltijain palkkaamiseen merkittyä 
määrärahaa, 

4) että kirjastolautakuntaa kehotetaan muuttamaan 1. 9. alkaen 
a) Pasilan ja Pukinmäen sivukirjastot vuoropäivinä auki oleviksi ja siirtämään 

ne saman kirjastonhoitajan hoitoon, 
b) tapanilan sivukirjasto 5 tuntia päivässä auki olevaksi ja 
c) viisi tuntia päivässä auki olevien kirjastojen aukioloaikoja siten, että ne ovat 

avoinna keskiviikko- ja lauantaipäivinä sekä pyhä- ja juhlapäivien aattoina klo 
10-15, 

5) että kirjastolautakunnan käytettäväksi myönnetään 100 000 mk kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista lähetin palkkaamista varten työsopimussuhtees-
sa kaupunginkirjastoon sekä 

6) että kirjastolautakuntaa kehotetaan tehdessään aikanaan esityksensä kau-
punginkirjaston johtosäännön tarkistamisesta uudelleen harkitsemaan kirjastonjoh-
tajan ja apulaiskirjastonjohtajien välistä tehtävien jakoa samoin kuin myös uuteen 
apulaiskirjastonjohtajan virkaan vaadittavaa pätevyyttä (21. 6. 1 963 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita Kallion sivukirjaston avoinna olevaan 28. palk-
kaluokan sivukirjastonjohtajan virkaan fil. tri Raili Kaupin tavanmukaisilla ehdoil-
la. Valtion kirjastotoimiston johtaja ilmoitti vahvistaneensa mainitun vaalin 7. 6. 
(4.5. 1 351 §, 15.6. 1 883 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti valita kaupunginkirjaston 29. palkkaluokan 
tp. apulaiskirjastonjohtajan virkaan fil. tri Kaupin enintään kertomusvuoden lop-
puun tavanomaisilla ehdoilla (12. 10. 2 859 §). 

Sivukirjastonjohtaja, fil. lis. Sirkka-Liisa Meri oli valittanut em. päätöksestä ja 
viitannut mm. siihen, että mainitun tilapäisen apulaiskirjastonjohtajan tehtävänä 
tulisi erityisesti olemaan huolehtiminen henkilökunnan jakamisesta kaupunginkir-
jaston eri osastojen ja sivukirjastojen kesken tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, 
kirjaston rationalisoimistoiminnan johtaminen, koulutustoiminnan järjestäminen 
sekä sen tiedotus- ja suhdetoiminnan hoitaminen. Mainitunlaisia tehtäviä ei kirjas-
tonjohtaja kuitenkaan ollut maininnut viran täyttämisehdotusta tehdessään, minkä 
vuoksi valittaja katsoi, että vaali oli suoritettu virheellisin tai ainakin oleellisesti 
puutteellisin perustein. Lisäksi valittaja katsoi, että hänen yksityistä oikeuttaan oli 
loukattu ja että em. päätös olisi kumottava ja asia palautettava uudelleen kaupun-
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ginhallituksen käsiteltäväksi. Kirjastolautakunta oli lausunnossaan huomauttanut 
mm., että virkaa hakeneiden ansioluettelot ja hakuasiakirjat oli lähetetty täydellisinä 
kaupunginhallitukselle ja olivat ne olleet kaikkien sen jäsenten tarkastettavissa. Sa-
maten ne olivat olleet kirjastolautakunnan jäsenten nähtäville saatavissa. Opetus-
tointa johtava kaupunginjohtaja oli viitannut kaupunginhallituksen 21. 6. apulais-
kirjastonjohtajan palkkaamisesta tekemään päätökseen, josta ilmeni, ettei tarkoite-
tun viranhaltijan tehtäviä ollut lopullisesti määritelty. Valituksi tulleella hakijalla 
oli myös korkeampi oppiarvo kuin valittajalla. Kaupunginhallitus päätti lääninhalli-
tukselle annettavassa selityksessään esittää valituksen hylättäväksi (7. 12. 3 445 §). 

Koska apulaiskirjastonjohtajan vaalista oli valitettu, ei vaalia ollut voitu vahvis-
taa. Kirjaston toiminnan takia olisi kuitenkin tärkeätä, että apulaiskirjastonjohta-
jien uutta järjestelyä päästäisiin kokeilemaan, joten virkaan valittu olisi määrättävä 
viransijaisena hoitamaan ko. virkaa. Kaupunginhallitus päätti määrätä sivukirjas-
tonjohtaja Raili Kaupin hoitamaan kaupunginkirjaston avoinna olevaa tp. apulais-
kirjastonjohtajan virkaa 1.12. lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrätään, kuiten-
kin kauintaan 30. 6. 1962 saakka, oikeuttaen hänet saamaan hoitamansa viran mu-
kaiset palkkaedut. Samalla määrättiin sivukirjastonjohtaja Kaupin sijainen (7. 12. 
3 446 §, 28. 12. 3 663 §). 

Kaupunginkirjaston 1. 9. perustettuun 22. palkkaluokan kirjastonhoitajan vir-
kaan oikeutti kaupunginhallitus kirjastolautakunnan ottamaan aikaisemman vas-
taavan tilapäisen viran haltijan, fil. maist. Carina von Kraemerin virkaa haettavaksi 
julistamatta (7. 9. 2 517 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa valtion kirjastotoimistolle 28. 10. 1959 ja 
7. 4. 1960 suorittamistaan apulaiskirjastonjohtajan vaaleista. Kirjastotoimiston joh-
taja ilmoitti vahvistaneensa 26. 1. 1961 mainitut vaalit (12. 1. 102 §, 2. 2. 371 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan palkkaamaan Kallion sivukir-
jastoon 11. palkkaluokan sanomalehtisalin tp. valvojan kertomusvuodeksi. Ko. vi-
ranhaltijan palkkaamista varten oh talousarvioon merkitty määräraha 7 kuukau-
deksi, joten lautakunnalle myönnettiin oikeus ylittää ao. määrärahoja enintään 
179 100 mk (23. 2. 607 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan palkkaamaan Hesperian sairaa-
lan sivukirjastoa varten yhden tp. järjestely apulaisen 10. palkkaluokan mukaisella 
palkalla siitä alkaen, jolloin sairaalan uudisrakennus otetaan käyttöön, kuitenkin ai-
kaisintaan 1. 4. alkaen kertomusvuoden loppuun. Järjestelyapulaisen palkkamenoja 
varten myönnettiin 320 760 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta-
kuntaa järjestämään osaston kirjastoammatillisen hoidon siirtämällä tarvittaessa 
kaupunginkirjaston joltakin muulta osatolta kirjastoamanuenssin sairaalasivukir-
jaston käyttöön (16. 2. 511 §). 

Kirjastolautakunnan sihteerille suoritettava palkkio vahvistettiin 9 000 mkrksi 
kuukaudessa 1. 6. lukien (18. 5. 1 502 §). 

Kallion sivukirjaston vahtimestarille Eino Laustelalle myönnettiin 240 000 mk:n 
kertakaikkinen korvaus talonmies-lämmittäjälle kuuluvien tehtävien hoitamisesta 
Kallion sivukirjastossa ennen 1. 10. 1960 (25. 5. 1 604 §). 

Merkittiin tiedoksi valtion kirjastotoimiston ilmoitus, että se oli pyytänyt koulu-
hallituksen tilitoimiston maksattamaan kaupungille v:n 1960 kirjastomenoista tule-
vana valtionavustuksena 150 000 mk (30. 11.3 354 §). 
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Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton hallintojohtaja oli maininnut, ettei 
keskussairaalan eri klinikoilla ollut potilaskirjastoa, eikä keskussairaalalla ollut tois-
taiseksi mahdollisuutta oman, hyvin järjestetyn kirjastotoiminnan aloittamiseen sai-
raaloissa. Henkisen aktiviteetin herättäjänä olisi tällaisella kirjastotoiminnalla kui-
tenkin mitä tärkein osuus kaikkien pitkäaikaisten potilaiden hoidossa. Erittäin suuri 
merkitys sillä olisi polioon sairastuneiden hengityshalvauspotilaiden hoidossa, joita 
Auroran sairaalassa oli 6 aikuista ja 7 lasta ja jotka todennäköisesti joutuvat ole-
maan laitoshoidossa koko loppuikänsä. Nämä hengityshalvauspotilaat olivat niin 
pahasti vaurioituneet, etteivät voineet harjoittaa mitään liikunnallista toimintaa tai 
tehdä käsitöitä, joilla olisi muuta kuin ajanvietearvoa heille itselleen. Kaikki ko. 
potilaat olivat kuitenkin henkisesti täysin normaaleja, jopa keskitasoa älykkäämpiä-
kin. Edellä olevaan viitaten oli hallintojohtaja tiedustellut, voisiko kaupunginkirjas-
to erikseen sovittua korvausta vastaan ottaa hoitaakseen keskussairaaloiden kir-
jastotoiminnan, tai voitaisiinko joidenkin klinikoiden tai edes 13-paikkaisen polio-
osaston kirjastotoiminta liittää kaupunginkirjaston toimintaan. Kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa sairaalasivukirjaston huolehtimaan kokeilumielessä Helsingin yli-
opistollisen keskussairaalan polio-osaston sairaalakirjaston toiminnasta kertomus-
vuoden ajan sekä palkkaamaan Aurooran sairaalan sairaalakirjastoon ko. tehtäviä 
varten tuntipalkkaisen kirjastoapulaisen muita palkkamenoja varten merkittyä 
määrärahaa käyttäen ja niitä enintään 80 080 mk:lla ylittäen, kuitenkin sillä edelly-
tyksellä, että keskussairaalaliitto sitoutuisi suorittamaan mainitun kirjastoapulaisen 
palkkaamisesta aiheutuvat, enintään 80 080 mk:n kustannukset kirjastolautakunnan 
aikanaan esitettävää laskua vastaan. Merkittiin tiedoksi, että Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalaliiton liittohallitus oli 26. 1. hyväksynyt ehdotetun järjestelyn 
(12. 1. 128 §, 2. 2. 375 §). 

Kaupunginkirjaston lainausmenetelmän rationalisoimiseksi kaupunginhallitus 
päätti myöntää kirjastolautakunnan käytettäväksi 204 900 mk valokuvausmenetel-
män kokeilemiseksi kaupunginkirjastossa (12. 1. 127 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkirjaston vuokraamaan käytössään olevan offset-
monistuskoneen 1.2. lukien toistaiseksi kuitenkin kauintaan kertomusvuoden lop-
puun Walters Oyrltä 5 000 mk:n kuukausikorvausta vastaan (khn jsto 29. 6. 6 150 §). 

Kirjastolautakunnalle myönnettiin oikeus hankkia 50 000 kpl muovisia lainaus-
korttikoteloita ja käyttää tarkoitukseen enintään 375 000 mk sillä edellytyksellä, 
että kotelot myydään kirjaston käyttäjille 10 mk:n kappalehinnasta ja että seuraa-
van erän myyntihinta tarkistetaan hankintakustannusten perusteella (5. 10. 2 792 §). 

Eteläisen sivukirjaston uuden huoneiston kalustamista varten kaupunginhallitus 
oikeutti kirjastolautakunnan ylittämään kaluston hankintamäärärahojaan enintään 
2 058 000 mk:lla sekä kaluston kunnossapitomäärärahojaan enintään 150 000 mk:lla 
kirjaston entisen kaluston kunnostamista varten (17. 8. 2 319 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan järjestämään Kaihon sivukir-
jastorakennuksen kellarikerroksessa olevaa kahta asuntoa varten omat WC:t käyt-
täen tarkoitukseen kirjastorakennusten perusparannustöitä varten merkittyä määrä-
rahaa ja sitä tarvittaessa enintään 250 000 mk:lla ylittäen (29. 6. 2 038 §). 

Töölön sivukirjastorakennuksen viemärin uusimista varten myönnettiin 500 000 
mk (3. 8. 2 187 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 8. 6. laatimat Eteläisen 
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sivukirjaston Merimiehenkatu 43:ssa sijaitsevan huoneiston muutostyön pääpiirus-
tukset n:o 1-3 (30. 8. 2 449 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Kulosaaren alueelle suunnitellusta kansa-
koulurakennuksesta varataan Kulosaaren sivukirjastoa varten n. 300 m2:n suuruiset 
tilat (13.4. 1 124 §). 

Erään henkilön pääkirjaston vaatesäilytyksessä kadonneen turkislakin korvaa-
mista varten yleisjaosto myönsi 3 000 mk. Samalla yleisjaosto päätti kehottaa kau-
punginkirjastoa huomauttamaan vaatesäilytyksessä vastaanottajina ja vartijoina 
toimiville henkilöille, että heidän tulee noudattaa suurta huolellisuutta ottaessaan 
säilytettäväksi kirjastossa kävijöiden vaatteita (khn jsto 7. 3. 5 410 §). 

Adressin hankkimista varten 100 vuotta täyttävälle Tampereen kaupunginkir-
jastolle yleisjaosto myönsi 4 500 mk (khn jsto 11. 4. 5 622 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin puolesta tyydytään 
lääninhallituksen 27. 1. tekemiin päätöksiin, jotka koskivat kaupunginmuseon mak-
samasta eräistä palkkioista suoritettavia ennakkoveroja. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin ao. ennakonpidätys-, lapsilisä-
sekä kansaneläkemaksuasioita hoitaneita viranhaltijoita vastaan (3. 8. 2 219 §). 

Museolautakunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei yleis jaostolla ollut mitään sitä vas-
taan, että dos. Ester-Margaret v. Frenckellin kaupunginmuseolle lahjoittaman bieder-
meier kokoelman esittelemiseksi järjestettäisiin tilaisuus kaupungin viranomaisille ja 
lehdistölle ja että kaupunginkanslian tiedotuspäällikkö avustaisi kaupunginmuseota 
ko. tilaisuuden järjestämisessä (khn jsto 2. 5. 5 774 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Tuomarin-
kylän kartanon päärakennuksen ullakkohuoneen muutostyön 24. 7. päivätyt pääpii-
rustukset n:o 1-2. Työn suorittamista varten myönnettiin 240 000 mk (24. 8. 2 380 §). 

Yleisjaosto myönsi 170 000 mk pylväsvalaisimien hankkimista ja asentamista 
varten kartanon pihaan lähelle museon sivuosastoon johtavaa pääsisäänkäytävää 
(khn jsto 20. 6. 6 105 §). 

Kaupunginhallitus päätti tiedustella Helsingin pitäjän seurakunnalta, mihin toi-
menpiteisiin voitaisiin ryhtyä seurakunnan kirkkomaalla olevan Tuomarinkylän kar-
tanon rakennuttajan Johan Weckströmin hautakiven ja haudan kunnostamiseksi 
(5. 10. 2 790 §). 

Kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvat Usko Nyströmin, E. v. Tauben ja Mag-
nus v. Wrightin kolme Helsinkiä kuvaavaa öljymaalausta päätettiin toistaiseksi si-
joittaa opetus- ja sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkahuonee-
seen (khn jsto 7. 11. 6 875 §). 

A kseli Gallen-Kallelan museosäätiölle myönnetyn avustuksen maksattamisen eh-
doksi päätettiin asettaa, että museosäätiö sitoutuu järjestämään Helsingin kansa- ja 
oppikoululuokille sekä eri ammattikoulujen ja opistojen oppilaille vapaan pääsyn 
museoon tavallisina aukioloaikoina ja viikottain yhden maksuttoman arki-illan tai 
vastaavasti iltapäivän kaikille museossa kävijöille. Rahatoimistoa kehotettiin sen 
jälkeen, kun säätiö oli antanut em. sitoumuksen, suorittamaan säätiölle avustuksen 
kahdessa erässä, ensimmäisen erän viipymättä ja toisen erän kertomusvuoden syys-
kuun kuluessa (25. 5. 1 548 §). 

Suomen Rakennustaiteen museolle kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttö-
varoistaan 300 000 mk:n avustuksen helsinkiläisarkkitehtuurin valokuvauttamiseksi 
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vuoteen 1962 mennessä, sillä ehdolla että kuvista, joiden valintaan kaupunginmuseo 
osallistuu, luovutetaan kopiot kaupunginmuseon kuva-arkistoon ja että kaupunki 
saa kaikkiin avustusvaroilla otettuihin kuviin vapaan jäljentämis- ja julkaisuoikeu-
den sekä että avustuksen käytöstä annetaan aikanaan tilitys (23. 2. 566 §). 

Merkittiin tiedoksi Suomen Rakennustaiteen museon tilitys v. 1959 saadun 
250 000 mk:n suuruisen em. tarkoitukseen myönnetyn avustuksen käyttämisestä 
(khn jsto 10. 1. 5 069 §). 

Kaupunginorkesterin taiteelliseksi johtajaksi valittiin edelleen ajaksi 1. 6. 1961 — 
31,5. 1962 prof. Tauno Hannikainen. Asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään prof. 
Hannikaisen kanssa sopimus kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämillä ehdoilla 
(23. 2. 563 §). 

Sellotaiteilija Esko Valstalle päätettiin suorittaa 8 410 mk:n korvaus kuukau-
dessa soolosellistin tehtävien hoitamisesta 1.11.1960 alkaen siihen saakka, jolloin 
soolosellisti Yrjö Selin, joka edelleen sai hoitaa 25. palkkaluokkaan kuuluvaa vir-
kaansa siihen kuuluvalla palkalla, siirtyisi eläkkeelle (12.1. 124 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 14 901 
mk korvauksen suorittamista varten eräille kaupunginorkesterin jäsenille esiintymi-
sestä presidentti L. I. Brezhnevin kunniaksi järjestetyssä lounastilaisuudessa sekä 
30 000 mk johtajan palkkion suorittamista varten fil. lis. Aarre Hemmingille (khn jsto 
3.10. 6 610 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti musiikkilautakunnan jättämään vakinaisesti täyttä-
mättä kaupunginorkesterin ylemmän palkkaluokan sellonsoittajan viran kauintaan 
kertomusvuoden loppuun (12.5. 1 443 §) ja oboensoittajan viran 28.2.1962 saakka 
(8.6. 1 827 §). 

Yleisjaosto päätti esittää valtioneuvostolle, että director musices -arvonimi 
myönnettäisiin kaupunginorkesterin jäsenille: viulutaiteilija Eino Rautasuolle ja 
I basso viulunsoittajalle Oiva Nummelinille heidän pitkäaikaisen ja erittäin ansioi-
tuneen toimintansa johdosta (khn jsto 13.6. 6 057 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti esittää Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
Ritarikunnalle, että prof. Tauno Hannikaiselle ja fil. tri Nils-Eric Ringbomille 
myönnettäisiin ao. kunniamerkit sekä säveltäjä Einojuhani Rautavaaralle, ooppera-
laulaja Matti Lehtiselle, oboensoittaja Teuvo Kauppilalle ja sellotaiteilija Esko 
Valstalle Pro Finlandia -mitali kaupunginorkesterin menestyksellisen Euroopan 
kiertueen johdosta (khn jsto 13.6. 6 056 §). 

Oy. Yleisradio Ab. oli aikanaan ilmoittanut kaupunginhallitukselle aikovansa 
rakentaa valtion luovuttamalle alueelle Mechelininkadun varrelle radiotalon, jonka 
yhteyteen oli suunniteltu n. 300—400 hengen musiikkistudion sijoittamista. Myös-
kin kaupunki oli tätä tarkoitusta varten varannut Sibelius-puistosta n. 0.8 ha:n 
suuruisen lisäalueen. Myöhemmin oli kuitenkin tultu siihen tulokseen, että alueelle 
olisi rakennettava riittävän tilava konserttitalo, jota Helsingissä ei ollut ja jota sekä 
kaupunginorkesteri että radion sinfoniaorkesteri voisivat käyttää esiintymis- ja 
harjoituspaikkanaan. Yleisradio oli tiedustellut, olisiko kaupunki suostuvainen 
yhteistoimintaan ko. konserttitalon aikaansaamiseksi. Esityksen johdosta oli kau-
punginhallitus v. 1957 määrännyt asettamansa neuvottelukunnan neuvottelemaan 
Yleisradion kanssa. Neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen, joten 
mm. orkestereiden yhdistämiskysymys katsottiin rauenneeksi. Kaupungin edustajat 
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olivat lisäksi olleet sitä mieltä, että konserttitalo soveltuisi paremmin Töölönlahden 
rannalle, jonne akateemikko Aallon laatimassa keskustan asemakaavassa oli sijoi-
tettu julkisia rakennuksia. Yleisradion mielestä tulisi konserttitalon olla radiotalon 
läheisyydessä. Koska neuvotteluissa ei toistaiseksi ollut päästy yksimielisyyteen ja 
sinfoniaorkesterien yhdistäminen oli rauennut, kaupunginhallitus päätti kehottaa 
musiikkilautakuntaa tutkimaan, minkälaisia mahdollisuuksia olisi kaupunginorkes-
terin konserttitoiminnan tehostamiseksi ja monipuolistamiseksi ja sitä silmällä 
pitäen vapauttamiseksi oopperatyöstä. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
Yleisradio Oyrlle, ettei kaupunki ainakaan siinä vaiheessa katsonut voivansa myötä-
vaikuttaa konsertti- ja kongressitalon aikaansaamiseen Yleisradion ehdottamalle 
alueelle Sibelius-puistossa, mutta että kaupunki on valmis yhteistoimintaan Yleis-
radion kanssa, mikäli ko. talo keskustan uuden asemakaavasuunnitelman vahvista-
misen jälkeen voidaan sijoittaa Töölönlahden länsirannalle, mikä paikka olisi tar-
koitukseen sopivampi kuin Sibelius-puisto. Samalla kaupunginhallitus totesi v. 1957 
(ks. s. 137) asetetun neuvottelukunnan työn päättyneen ja määräsi kaupunginjoh-
tajan pitämään tarvittavaa yhteyttä Yleisradion johdon kanssa (20.4. 1 181 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunginorkesteri saisi maksutta esiintyä Suomen 
Marsalkan muisto juhlatoimikunnan 28.1. järjestämässä muistojuhlassa sillä ehdolla, 
että toimikunta vastaa kaikista kuljetus- ym. kustannuksista. Samalla yleisjaosto 
päätti huomauttaa musiikkilautakunnalle, että sen valtuuksiin kuuluu johtosään-
tönsä mukaan vahvistaa ne ehdot, joilla kaupunginorkesteri luovutetaan eri tilai-
suuksiin, joten lautakunnan vastaisuudessa oli päätettävä ko. asioista niitä kaupun-
ginhallituksen ratkaistavaksi alistamatta, kaikki kuitenkin sillä edellytyksellä, 
että kaupunginorkesterin toiminta mainitunlaisista toimenpiteistä huolimatta tapah-
tuu talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa (khn jsto 3.1. 5 039 §). 

Sibelius-viikko. Kaupunginhallitus oikeutti Sibelius-viikon säätiön tekemään 
viulutaiteilija Zino Francescattin kanssa sopimuksen hänen esiintymisestään v:n 
1962 Sibelius-viikon kahdessa konsertissa yhteensä 2 200 USA:n dollarin palkkiosta 
(27.4. 1 289 §). 

Kaupunginteatteri. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Kaupunginteatte-
rin suunnittelukilpailun palkintolautakunnan ilmoituksen suunnittelukilpailun 
tuloksista, missä I palkinnon oli voittanut arkkitehtien Timo Penttilän ja Kari Vir-
ran ehdotus »Arlecchino». Lisäksi päätettiin lunastaa ehdotukset »Tuolit», »Kaksi 
kiikkulaudalla» ja »Kaksi suuntaa» 350 000 mkrsta kappaleelta. Yleisten töiden lau-
takuntaa kehotettiin suorittamaan myös lunastetuista ehdotuksista maksettavat 
palkkiot v:n 1959 talousarvioon Kaupunginteatteria varten merkitystä määrärahas-
ta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että I palkinnon saanut ehdotus asetetaan 
Kaupunginteatterin teatteritalon toteuttamisen perustaksi ja että yleisten töiden 
lautakuntaa kehotetaan tilaamaan I palkinnon saaneilta teatteritalon luonnospii-
rustukset (2.2. 377 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, muuttaen eo. päätöstään, hyväksyä yleis-
ten töiden lautakunnan 23.5. tekemän päätöksen ko. suunnittelutyön antamisesta 
yksin arkkit. Timo Penttilän tehtäväksi (15.6. 1 894 §). 

Alppilan kesäteatteri. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat Alppilan kesäteatterin sadekatoksen 17.5. päivätyt pääpiirustukset n:o 
1—3 sekä sadekatoksen uuden asemapiirustuksen n:o 4 (15.6. 1 888 §, 3.8. 2 222 §). 

291, 



2. Kaupunginhall i tus 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää 300 000 mk suoja-aidan rakentamiseksi 
Alppilan kesäteatterin näyttämön sivustalle (15.6. 1 904 §). 

Komediateatteri Oy:n anomuksesta kaupunginhallitus kehotti kiinteistölauta-
kuntaa alentamaan anojan Alppilan kesäteatterista maksaman vuokran 250 000 
mkrsta 10 000 mk:aan (15.6. 1 902 §). 

Avustuksia myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista seuraa-
vasti: Helsingin Työväen mieskuorolle 100 000 mk esiintymismatkaa varten Osloon 
(khn jsto 4.4. 5 574 §); Helsingin Nuorten Miesten Kristilliselle Yhdistykselle 100 000 
mk esiintymismatkaa varten Tukholmaan, Göteborgiin, Malmöön ja Kööpenhami-
naan (khn jsto 4.4. 5 575 §); Finlands Svenska Manssängarförbund -nimiselle yhdis-
tykselle 200 000 mk 7. pohjoismaisen laulajakongressin järjestämistä varten (khn jsto 
30.5. 5 969 §); Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistyksen sekakuoron Vox Urbanan 
käytettäväksi 50 000 mk Sibeliuksen Vapautetun Kuningattaren esittämistä varten 
Ylioppilaskunnan Soittajien säestyksellä kuoron 10-vuotis juhlakonsertissa (khn jsto 
13.6. 6 055 §); Helsingin Sokeat yhdistykselle 550 000 mk soittimien hankkimista 
varten yhdistyksen puhallinorkesterille sillä ehdolla, että hankitut soittovälineet 
jäävät kaupungin omistukseen ja luovutetaan toistaiseksi yhdistyksen käyttöön 
musiikkilautakunnan määrättävillä ehdoilla (12.5. 1 444 §); Centralförbundet för 
Finlands svenska teaterorganisationer -nimiselle yhdistykselle 200 000 mk ruotsin-
kielisten teatteripäivien tappion peittämiseksi (khn jsto 7.2. 5 250 §, 25.4. 5 727 §); 
Ylioppilasteatteri ja Studentteatern nimisille teattereille 75 000 mk pohjoismaisen 
ylioppilasteatterikongressin järjestelykustannuksia varten (khn jsto 20.6. 6 106 §). 

Opetustoimen pääluokkaan ammattiteattereiden avustamiseen merkitystä mää-
rärahasta myönnettiin seuraavat lisäavustukset: Suomen Kansallisteatteri 3.5 
mmk, Suomen Kansallisoopperan Säätiö 2.5 mmk, Garantiföreningen för Svenska 
Teatern i Helsingfors, Finlands Svenska Nationalscen 3.5 mmk, Helsingin Kansan-
teatteri Oy. 3 mmk, Helsingin Työväenteatterin Kannatusyhdistys 1.8 mmk, Intimi-
teatteriyhdistys 800 000 mk, Ab. Lilla Teatern 600 000 mk ja Emmi Jurkan Teatte-
rin Kannatusyhdistys 300 000 mk (18.5. 1 495 §). 

»Ars 1961 Helsinki» -näyttelyn järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisistä käyttövaroistaan Suomen Taideakatemialle 750 000 mk:n avustuksen ko. 
näyttelyn järjestämiseksi Helsinkiin kertomusvuoden syksyllä. Samalla kaupungin-
hallitus sitoutui vastaamaan näyttelystä mahdollisesti aiheutuvasta tappiosta, josta 
ensin oli vähennettävä valtion takaama osuus, enintään 500 000 mk:n määrään asti 
siten, että takausmäärä suoritetaan vasta sen jälkeen, kun kaupunginhallitukselle 
on esitetty tilitys näyttelyn tuloista ja menoista (8.6. 1 834 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v. 1960 kertyneet korkovarat päätettiin jakaa seu-
raavasti: Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimikunta 157 835 mk, Suomen Taide-
akatemia 157 835 mk, Suomen Kirjailijaliitto 78 918 mk, Finlands Svenska Förfat-
tarförening 78 918 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli varoja siirre-
tään niitä saaneiden rahastoihin, niiden käytöstä on aikanaan tehtävä tilitys kau-
punginhallitukselle (16.3. 848 §, 23.2. 601 §). 
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2. Kaupu nginhallitu s 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen j akotoimikunta 

Toimikunnan jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 
1961—1964 taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan, määrätä toimikunnan 
puheenjohtajaksi yliporm. Lauri Ahon ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen 
fil. maist. Veikko Lopin sekä varapuheenjohtajaksi apul. kaup. joht. Eino Uskin 
ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen apul. kaup. joht. Eino Warosen. Toi-
mikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin kirja :lija Eila Pennanen, kustannusvirk. 
Thomas Warburton, näyttelijä Axel Slangus, prof. Martti Turunen, kuvanveist. 
Aimo Tukiainen, sisustusarkkit. Ilmari Tapiovaara, fil. maist. Jouko Tolonen ja 
näyttelijä Heimo Lepistö sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen vastaavasti 
kirjailija Pentti Holappa, fil. tri Karin Allardt-Ekelund, näyttelijä Sven Ehrström, 
prof. Eino Linnala, taidemaalari Olavi Valavuori, sisustusarkkit. Olli Borg, prof. 
Erik Tawaststjerna ja ohjaaja Ritva Arvelo (2.3. 652 §). 

Merkittiin tiedoksi taide- ja kirjalhsuusapurahatoimikunnan ilmoitus apurahojen 
jakamisesta (12.5. 1 398 §). 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotilaisuus kahvitarjoiluineen päätettiin 
pitää Kaupunginkellarissa 6.5. (27.4. 1 242 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 

Jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti valita kertomusvuodeksi kuvaamatai-
detoimikunnan puheenjohtajaksi kaup.joht. Arno Tuurnan ja jäseniksi vt Laila 
Leskisen ja fil. maist. Christoffer Schildtin sekä varalle vtt Hellä Meltin ja Janne Ha-
kulisen sekä tait. Rauha Aarnion. Suomen Taiteilijaseura oli valinnut edustajikseen 
taidemaalari Lauri Ahlgrenin, kuvanveistäjä Harry Kivijärven ja taidegraafikko 
Tuulikki Pietilän sekä varalle vastaavasti taidemaalari Torger Enckellin, kuvan-
veistäjä Ulf Tikkasen ja taidegraafikko Ina Collianderin (19.1. 178 §, 2.3. 650 §). 

Taideteosten ostot. Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitukset 
suorittamistaan taideteosten ostoista. Yleisjaosto päätti jakaa ne eri laitoksiin ja 
virastoihin, joiden oli merkittävä taideteokset irtaimistoluetteloonsa (khn jsto 17.1. 
5 115 §, 1.8. 6 295 §, 3.10. 6 606 §, 17.10. 6 690 §, 31.10. 6 797 §, 7.11. 6 837 §, 21.11. 
6 920 §, 19.12. 7 110 §). 

Taidekilpailujen toimeenpaneminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää kuvaa-
mataidetoimikunnan käytettäväksi 750 000 mk taidekilpailujen toimeenpanemiseksi 
seinämaalauksen hankkimista varten Valkoisen salin sisääntulohalliin sekä veistok-
sen hankkimiseksi Porolahden kansakoulun ja sivukirjaston pihalle. Rakennus-
viraston talorakennusosastoa kehotettiin Malmin sairaalassa suoritettavien muutos-
ja korjaustöiden yhteydessä kunnostamaan sairaalan pääsisäänkäytävään liittyvä 
kaiderakennelma rakennustaiteellisesti asianmukaiseen kuntoon (6.7. 2 069 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti kiinte:stöviraston palkkaamaan tont-
tiosastolle 1.7. lukien v:n 1962 loppuun 33. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan 
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