
29. Musiikkilautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym. Musiikkilautakuntaan kuului-
vat v. 1961 puheenjohtajana fil.maist. Veikko Loppi, varapuheenjohtajana prof. 
Martti Turunen sekä jäseninä: dos. Ester-Margaret v. Frenckell, sosiaalipääll. Kalle 
Koponen, fil.maist. Patrik Lilius, siht. Johan Pajusola, toimitt. Hilkka Saarikoski, 
toimitt. Ontro Virtanen sekä fil.maist. Anni Voipio. 

Lautakunnan puheenjohtaja edusti lautakunnassa myös kaupunginhallitusta. 
Sihteerinä toimi oikeusneuvosmies Kurt Wallden. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja kokouksissa pidettyjen pöytä-
kirjojen pykäläluku oli 247. Kirjeitä lähetettiin 238. 

Musiikkilautakunnan ohjelmajaoston kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. 
Koesoiton arvostelulautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana kaupunginorkeste-

rin johtaja Tauno Hannikainen, sihteerinä kaupunginorkesterin intendentti Nils-Eric 
Ringbom, musiikkilautakunnan edustajina sen jäsenet Lilius ja Turunen, Suomen 
Kansallisoopperan kapellimestari ja Suomen Muusikkojen Liiton edustaja sekä viisi 
orkesterin jäsentä, jotka edustivat orkesterin valtuuskuntaa ja ao. ääniryhmiä. 

Musiikkilautakunta oli oikeutettu maksamaan kertomusvuoden aikana eri teat-
tereille ja musiikki- ym. taidelaitoksille avustuksina yhteensä 101.2 86 mmk. Edelli-
senä vuonna avustuksia saaneet olivat lähettäneet lautakunnalle selvityksensä toi-
minnastaan sekä ko. varojen käytöstä. Lautakunnan määräämät valvojat, perehdyt-
tyään näihin selvityksiin, antoivat niistä lausuntonsa, joiden perusteella lautakunta 
päätti, mille laitoksille ja kuinka suuria avustuksia olisi puollettava myönnettäväksi 
v. 1962. 

Selonteko Helsingin Työväen Lapsilaulajat, Arbetets Vänner i Tölö ja Svenska 
Upplysningsbyrän SUB nimisille yhdistyksille v. 1960 myönnettyjen avustusvarojen 
käytöstä lähetettiin kaupunginhallitukselle. 

Lautakunnan ja Yleisradio Oy:n välinen sopimus kaupunginorkesterin konsert-
tien radioinnista jatkui edelleen. 

Suomen Kansallisoopperan Säätiön ja musiikkilautakunnan välinen sopimus oli 
voimassa edelleen kertomusvuoden ajan. 

Lautakunnan ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teoston välinen sopimus ker-
tomusvuonna oli samansisältöinen kuin aikaisemminkin. 

Lautakunnan ja Helsingin Torvisoittokunnan kesken v. 1957 solmittu sopimus oli 
samoin edelleen voimassa. 

Esitykset ja lausunnot. Lautakunnan kaupunginhallitukselle tekemät esitykset 
koskivat mm. eräiden muutosten tekemistä musiikkilautakunnan ja kaupunginorkes-
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terin johtosääntöihin; ammattiteattereille myönnetyn avustusmäärärahan jakamista 
sekä asianmukaisen konserttitalon saamista Helsinkiin. 

Lautakunta antoi lausuntoja kaupunginhallitukselle eräiden aloitteiden, mietin-
töjen ja esitysten johdosta sekä puolsi lausunnoissaan avustusten myöntämistä eräille 
niitä anoneille teattereille, orkestereille, kuoroille ym. 

Kaupunginorkesteri. Intendentin hoidettavana olleen koti- ja ulkomaisen kirjeen-
vaihdon lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 182 ja saapuneiden kirjeiden 244. 

Kaupunginorkesterin vahvuus oli kertomusvuoden aikana 80 soittajaa. 
Koevuoden päätyttyä nimitettiin vakinaisina virkoihinsa seuraavat henkilöt: 

soittaja Jorma Katrama 1.12.1960 alkaen, kertomusvuonna 1.9. alkaen II harpunsoit-
taja Elisabeth Leistola sekä soittaja Seppo Tukiainen ja 1.12. alkaen II konsertti-
mestari Usko Aro. 

Koevuoden ajaksi nimitettiin virkoihin seuraavat henkilöt: 1.3. alkaen sellonsoit-
tajaksi Reino Rissanen, 15.4. alkaen ensi viulunsoittajaksi Arto Kallio, 1.5. alkaen 
soittajaksi Seppo Asikainen, 1.9. alkaen IV ensi viulunsoittajaksi Juhani Tiainen, 
1.12. alkaen sello-solistiksi Esko Valsta ja ensi viulunsoittajaksi Sirpa Tukiainen. 

Eläkkeelle siirtyivät vuoden aikana solisti Yrjö Selin 24.11., soittaja Lauri Leh-
tevä 1.4. ja IV ensi viulunsoittaja Eino Rautasuo 1.9. Orkesterin jäsen, soittaja 
Martti Mikkola kuoli 3.11. 

Orkesterivaltuuskuntaan valitsivat orkesterin jäsenet keskuudestaan puheen-
johtajaksi Lauri Ojalan sekä jäseniksi Kalle Katraman ja Rurik Sventon. Varalle 
valittiin Eino Kaartinen ja Erkki Noras. 

Kaupunginorkesterin v:n 1960 lokakuussa Sveitsiin ja Länsi-Saksaan suoritta-
masta konserttimatkasta musiikkilautakunta lähetti kertomusvuonna selostuksen 
kaupunginhallitukselle, opetusministeriölle sekä raha- ja revisiotoimistolle. 

Varsinaisia sinfoniakonsertteja pidettiin Yliopiston juhlasalissa kertomusvuonna 
30. Ne jakautuivat kahdeksi sarjaksi, joiden kausitilaajilla oli mahdollisuus lunastaa 
edellisen kauden kortteja vastaavat uudet kausikortit. Lisäksi pidettiin Konserva-
toriossa tavanmukainen vappumatinea. 

Varsinaisiin sinfoniakonsertteihin myytiin kaikkiaan 18 450 pääsylippua eli kes-
kimäärin 615 (ed. v. 667) lippua konserttia kohden. Vappumatineaan myytiin 760 
lippua, joten konserttilippujen kokonaismyynti oli 19 210 (19 417) kpl. 

Kausikortteja myytiin seuraavasti: sinfoniakonserttien A-sarja 922 lippua, josta 
puolet keväällä ja puolet syksyllä pidettyihin konsertteihin, B-sarja 593 lippua, josta 
kevätkauden konsertteihin 307 ja syyskauden konsertteihin 286, kaikkiaan 1515 kpl. 
Lippujen hinnat pysyivät samoina kuin edellisen vuoden lopussa ja kausikonserteista 
myönnettiin edelleen 10 %:n alennus. 

Suomen Säveltaiteilijain Liiton vuosikonsertti sisällytettiin kuten ennenkin 
sinfoniakonserttien tilaussarjaan. 

Kaupunginorkesteri avusti kertomusvuonna 168 ooppera-, baletti- ja operetti-
näytännössä sekä 4 konsertissa tai juhlatilaisuudessa. Kaupunginhallituksen päätök-
sen mukaisesti orkesteri soitti maksutta Sibelius-viikon konserteissa 6. ja 8.6. 

Kaupunginorkesterin konserttien ohjelmien sekä niihin liittyvien säveltäjiä ja esi-
tettäviä sävellyksiä koskevien selostusten julkaisemisesta oli voimassa samat sopi-
mukset kuin aikaisemminkin. 
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Kaupunginorkesterin kirjastoon liitettiin vuoden kuluessa 4 kirjaa sekä 9 täydel-
listä ja 2 osittaista orkesterimateriaalia. 

Tulot ja menot. Kaupunginorkesterin t u l o t tilinpäätöksen mukaan olivat 
25 711 236 mk. Lisäksi saatiin valtionapua 2.2 mmk. 

Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin yhteiset m e n o t tilinpäätöksen 
mukaan olivat 98 827 191 mk. 

Lautakunnan osuus, 5 640 560 mk, jakaantui seuraavasti: Palkkiot 381 700 mk, 
Vakinaiset viranhaltijat 3 543 915 mk, Tilapäiset viranhaltijat 144 000 mk, Muut 
palkkamenot 234 955 mk, Kansaneläke- ja lapsilisämaksut 189 860 mk, Vuokra 
916 320 mk, Käyttövarat 229 810 mk. 

Kaupunginorkesterin osuus, 93 186 631 mk, jakaantui seuraavasti: Vakinaiset 
viranhaltijat 77 812 810 mk, Viranhaltijain sunnuntai-, ylityö- sekä päivystyskor-
vaukset 100 486 mk, Muut palkkamenot 204 000 mk, Kansaneläke- ja lapsilisämak-
sut 3 905 655 mk, Konserttikustannukset 6 887 672 mk, Muut kulut 2 006 488 mk 
sekä Puku- ja soitinavustukset 2 269 520 mk. 
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