
1. Kaupunginval tuusto 

kannalta ollut kaikkein onnistunein ratkaisu. 
Suurin oli lastentarha ja -seimipula Kalliossa, 
Helsingin väkirikkaimmassa kaupunginosas-
sa, Alppiharjussa sekä esikaupunkialueilla. 
Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä kiireellisesti 
toimenpiteisiin lastentarhojen ja -seimien 
lisäämiseksi mainittuihin kaupunginosiin ja 
myöskin niihin kaupunginosiin, joissa niitä 
oli liian vähän tai joista ne puuttuivat koko-
naan. Lastentarhain lautakunnan ilmoituk-
sen mukaan toimi Alppiharjun kaupungin-
osassa viisi kaupungin lastentarhaa, joissa oli 
yhteensä 500 hoitopaikkaa. Syksyllä 1964 
näihin tarhoihin pyrkineistä ei 74 lasta 
voitu ottaa hoitoon. Kalliossa oli seitsemän 
lastentarhaa, joissa oli yhteensä 475 hoitopaik-
kaa. Mainittuna vuonna jäi näihin sijoitta-
ma t t a 91 lasta. Kaupungin omistamista 27 
lastenseimestä 5 sijaitsi Alppiharjun-Kallion 
alueella, missä lisäksi toimi Pelastusarmeijan 
suuri lastenseimi. Lastentarhain lautakunta 
oli laadituttanut ohjelman uusien lastentarho-
jen perustamisesta v. 1966—1975. Tällöin 
tulivat ensi sijassa kysymykseen alueet, missä 
tarve oli suurin, ts. esikaupunkialueet. Uu-
teen lastensuojelulakiin tultaneen ottamaan 
määräykset myös yksityisen lastentarhatoi-
minnan valvonnasta. V. 1955 oli kaupungin 
omissa ja kaupungin avustusta saavissa las-
tentarhoissa sekä niihin liittyvissä muissa päi-
vähoitolaitoksissa kaikkiaan 6 150 hoitopaik-
kaa, v. 1965 vastaavasti 7 384 hoitopaikkaa, 
v. 1966 nousee hoitopaikkojen määrä 8 544: 
ään ja v. 1975 on hoitopaikkoja laskettu ole-
van kaikkiaan 11 394. Hoitopaikkojen luku-

määrän lisäys v:sta 1966 v:een 1975 olisi täten 
47 %. Taloussuunnitelman mukaan peittyisi 
tällöin asukasmäärän kasvusta aiheutunut 
hoitopaikkojen lisätarve ja vajaus pienenisi. 
Kaupunginvaltuusto katsoi eo. riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (3.11. 756 §). 

Leikkikentät. Vt Uotinen ym. tekivät v. 
1964 aloitteen lasten uima- ja kahluualtaan 
rakentamiseksi Mannerheimintien varrelle. 
Aloitettaan he perustelivat sillä, että Taka-
Töölön lapsille olisi mieluista kuumina kesä-
päivinä pulikoida vedessä, mut ta alueella ei 
ollut siihen mahdollisuuksia. Ympäristössä 
asui suuri määrä lapsia, joilla ei liioin ollut 
tilaisuutta viettää kesäänsä maalla. Kaupun-
ginhallitus oli ilmoittanut 4.3. kehottaneensa 
yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toi-
menpiteisiin lasten uima- ja kahluualtaan 
rakentamiseksi Tullipuomin leikkipuistoon 
käyttäen tarkoitukseen pääomamenoihin 
merkit tyä ao. määrärahaa. Kaupunginval-
tuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvi-
tykseksi (10.3. 236 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätt i 
myöntää 20 000 mk lastentarhain lautakun-
nan käytettäväksi avustuksen myöntämistä 
varten Helsingin Suomalais-Venäläisen Kou-
lun Kannatusyhdistykselle sen Etelä-Kaare-
lassa ylläpitämän lastentarhan kertomusvuo-
den toiminnan tukemista varten sillä ehdolla, 
että lastentarhan toiminnassa noudatettai-
siin kaupungin lastentarhojen toiminnan mu-
kaista menettelyä sekä avustuksen käytössä 
lastentarhain lautakunnan määräämiä ehtoj a 
ja ohjeita (7.4. 280 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Helsingin kaupungin kansakoulun ohje-
säännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i lisätä Helsingin kaupungin kansakou-
lun ohjesääntöön uuden 15a ja 15b §:n sekä 
muut taa 22 §:n. Muutokset koskivat erityis-

opetuksen neuvojan viran perustamista, sii-
hen kuuluvia tehtäviä ym. Kouluhallitus oli 
5.10. vahvistanut ko. ohjesäännön osan (8.9. 
590 §, 3.11. 734 §, kunn. as. kok. n :o93) . 

Samaten kaupunginvaltuusto päät t i muut-
taa Helsingin kaupungin kansakoulun ohje-
säännön 1 ja 2 §:n, jotka koskivat kaupungis-
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sa toimivia kansakouluja ja kansakoulussa 
sekä kansalaiskoulussa annettavaa opetusta. 
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seu-
raavan toivomusponnen: »Samalla kun kau-
punginvaltuusto hyväksyy kielenopetuksen 
aloittamista koskevan muutoksen kansakou-
lun ohjesääntöön, se kehottaa kaupunginhal-
litusta aloittamaan uuteen peruskouluun siir-
tymistä tarkoittavan suunnittelutyön; kii-
rehtimään vt Burmanin ym. asiaa koskevan 
aloitteen käsittelyä ja asettamaan siinä ehdo-
tetun koulusuunnittelutoimikunnan». Koulu-
hallitus oli 2.11. vahvistanut ko. ohjesäännön 
osan (6.10. 676 §, 1.12. 811 §, kunn. as. kok. 
n:o 109). 

Suomenkieliset kansakoulut. Suomenkieli-
siin kansakouluihin päätettiin perustaa seu-
raavat virat: 1.8. lukien viisi uutta tarkkailu-
luokan opettajan virkaa, siten että virat oli 
jätettävä vakinaisesti täyt tämättä 31.7.1968 
saakka (3.11. 743 §); 1.1.1966 lukien erityis-
opetuksen neuvojan virka (26), (8.9. 590 §), 
30 opettajan virkaa, talonmies-lämmittäjä-
vahtimestarin virka (11), keittäjä-ruoanjaka-
jan virka (6), siivoojan virka (4); em. talon-
mies-lämmittäjä-vahtimestarin viran halti-
jalle saatiin suorittaa 32.05 mk/kk henkilö-
kohtaisena palkanlisänä niin kauan kuin sa-
notussa virassa on Helsingin maalaiskunnan 
vastaavasta virasta kaupungin palvelukseen 
siirtynyt henkilö ja em. keittäjä-ruoanjakajan 
viran haltijalle 9.05 mk/kk henkilökohtaisena 
lisänä samoilla perusteilla kuin edellä (8.12. 
853 §); Pihlajamäen suomenkieliseen kansa-
kouluun päätettiin 1.1.1966 lukien perustaa 
9. pl:aan kuuluva vahtimestarin virka (28.4. 
322 §). 

Yksi alakansakoulun opettajan virka pää-
tettiin 1.8. lukien muuttaa yläkansakoulun 
opettajan viraksi (20.10. 716 §) ja yksi ruot-
sinkielisten kansakoulujen 8 pl:n vahtimes-
tari-lämmittäjä-siivojan virka päätettiin 1.8. 
lukien siirtää suomenkielisiin kansakouluihin 
(6.10. 675 §). 

Seuraavat suomenkielisten kansakoulujen 
virat päätettiin lakkauttaa 1.1.1966 lukien: 

yksi 9 pl:n talonmies-lämmittäj än virka, yksi 
4 pl:n ruoanjakajan virka ja kolme 4 pl:n sii-
voojan virkaa (6.10. 674 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
8.6. vahvistanut kaupunginvaltuuston 7.10. 
1964 tekemän päätöksen, joka koski 12:n 
avoinna olevan kansalaiskoulun yleisaineiden 
opettajan viran lakkauttamista (8.9. 545 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä jäl-
jempänä mainittujen kansa- ja kansalaiskou-
lujen rakennusohjelman sekä piirustukset, 
jotka alistettiin kouluhallituksen vahvistetta-
vaksi: Ala-Malmin kansalaiskoulun vahvis-
tetun rakennusohjelman lisäyksenä vielä 
n. 150 m2:n suuruisen, kellarikerrokseen sijoi-
tettavan varastotilan ja arkkit. Osmo Siparin 
laatimat ko. koulun pääpiirustusten muutos-
piirustukset rakennus- ja työselityksineen. 
Kouluhallitus vahvisti päätökset 6.4. ja 9.6. 
(10.3. 228 §, 12.5. 345 §, 8.9. 548 §); Alppihar-
jun kansakoulun rakennusohjelman täyden-
nettynä ja muutettuna siten, että siihen lisä-
tään n. 250 m2:n suuruiset huonetilat äitiys-
ja lastenneuvolaa varten sekä merkitään las-
tensuojelulautakun.nalle varatut 170—200 
m2:n suuruiset huonetilat lastentarhain lauta-
kuntaa varten. Kouluhallitukselle päätettiin 
ilmoittaa, ettei kaupunki ano koulua varten 
rakennusavustusta eikä kuoletuslainaa sekä 
ettei siitä aiheutuisi muutakaan koulun val-
tionavun lisääntymistä. Kouluhallituksen 
vahvistus saatiin 27.4. (24.3. 254 §, 2.6. 374 §);. 
talorakennusosaston laatimat Alppiharjun 
kansakoulun luonnospiirustukset rakennus-
tapaselostuksineen. (8.9. 589 §); Jakomäen 
kansakoulun rakennusohjelman, jonka koulu-
hallitus vahvisti 12.10. (22.9. 642 §, 3.11. 
733 §); Kallion kansakoulun lisärakennuksen 
ja entisessä rakennuksessa suoritettavien 
muutostöiden rakennusohjelman ja prof. 
Aulis Blomstedtin laatimat ko. rakennusten 
luonnospiirustukset rakennustapaselostuksi-
neen. (17.11. 794, 795 §); Kontulan kansakou-
lun rakennusohjelmaan sellaisen täydennyk-
sen, että siihen lisätään hammashoitolaitosta 
varten 70—83 m2:n suuruiset huonetilat sekä 
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Kontulan alueen toisen alueen kansakoulun 
rakennusohjelman, jotka kouluhallitus oli 
vahvistanut 29.12.1964, 6.4. ja 28.7.1965 
(27.1. 67, 83 §, 12.5. 346 §, 2.6. 404 §, 8.9. 
550 §); Oulunkylän kansakoulun lisäraken-
nuksen rakennusohjelman, jonka kouluhalli-
tus vahvisti 20.7. (2.6. 403 §, 8.9. 549 §); Puo-
tilan kansakoulun rakennusohjelman ja Ark-
kitehtitoimisto Osmo Siparin laatimat koulun 
luonnospiirustukset rakennustapaselostuksi-
neen ja alustavine kustannusarvioineen. Kou-
luhallitus vahvisti rakennusohjelman 6.4. 
(13.1. 46 §, 12.5. 347 §, 17.11. 793 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
29.12.1964 vahvistanut Pakilan kansalais-
koulun lisärakennuksen ja entisessä koulura-
kennuksessa suoritettavien muutostöiden ra-
kennusohjelman sekä 30.3.1965 tarkastanut 
ko. rakennustöiden luonnospiirustukset ra-
kennusselityksineen (27.1. 68 §, 28.4. 297 §). 
Samoin kouluhallitus vahvisti 8.6.1965 Roi-
huvuoren kansakoulun pääpiirustukset työ-
selityksilleen (8.9. 547 §). 

Kulosaaren kansakoulun kirjastotiloja si-
sältävän rakennusosan rakennustyöt päätet-
tiin aloittaa opetusministeriön rakennuslupa-
päätöstä odottamatta (2.6. 411 §). 

Kansakouluntarkastajien virkojen lisää-
misestä olivat vt Mäkinen ym. tehneet v. 1957 
aloitteen, jossa huomautettiin kaupunginval-
tuuston käsitelleen v. 1954 opetuksen ohjauk-
sen tehostamista suomenkielisissä kansakou-
luissa. Tällöin oli päädytty siihen, että olisi 
palkattava alakoulutyöhön perehtynyt kol-
mas kansakouluntarkastaja, jonka tulisi olla 
naispuolinen. Asiaa oli käsitelty uudelleen 
v. 1955, jolloin kolmannen tarkastajan viran 
perustamista koskeva asia päätettiin siirtää 
siksi, kunnes uusi kansakoululaki ja -asetus 
olisivat tulleet voimaan. Kun tämä tapah-
tuisi 1.8.1958, olisi viran perustaminen aloit-
teentekijäin mielestä ollut ratkaistava viipy-
mättä ennen v:n 1958 talousarvion käsittelyä. 
Kaupunginhallituksen ilmoituksen mukaan 
oli suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 
myöhemmin tullut siihen tulokseen, että kol-

mannen tarkastajan viran sijasta olisi perus-
tettava erityisopetuksen neuvojan virka. Vi-
ran perustamista koskevat perustelut käsitel-
tiin seuraavassa selostetun aloitteen kohdalla. 
Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnon riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (8.9. 
610 §). 

Erityisopetuksen neuvojan viran perusta-
mista kansakouluihin koskevassa vt Airolan 
ym. aloitteessa oli huomautettu, että kansa-
kouluissa toimivien erityisluokkien toiminnan 
yhtenäistämiseksi olisi perustettava erityis-
opetuksen neuvojan virka, jonka pätevyys-
vaatimuksiin kuuluisi paitsi kansakoulun-
opettajan kelpoisuutta myös arvosana erityis-
kasvatusopissa. Lisäksi tulisi virkaan valitta-
valla olla hallinnollisten asiain tuntemusta ja 
käytännöllistä järjestelykykyä. Neuvoja toi-
misi erityisopetusta valvovan kansakoulun-
tarkastajan alaisena ja kuuluisi hänen tehtä-
viinsä mm. laatia esitys erityisopetuksen or-
ganisaatiosta, opetuksen kehityksen seuraa-
minen, erityisopetukseen määrättyjen oppi-
velvollisten jatkuva tarkkailu ym. Kaupun-
ginvaltuusto päätti perustaa mainitun viran 
ja tehdä kansakoulun ohjesääntöön siitä ai-
heutuvan muutoksen (8.9. 611 §, ks. s. 
24). 

Kokonaisohjelman laatimista kansakoulu-
jen rakentamiseksi koskevassa aloitteessaan 
ehdottivat vt Hakulinen ym., että kansakou-
lujen johtokunta laatisi investointitoimikun-
nalle kokonaisohjelman kansakoulujen raken-
tamisesta sitä silmällä pitäen, että kansakou-
luissa vapauduttaisiin kaksivuoro järjestel-
mästä. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan ilmoituksen mukaan koulurakennus-
komitea oli tehnyt kaupungin taloussuunnit-
telutoimikuntaa varten ehdotuksen v. 1966— 
1975 rakennettaviksi suunnitelluista koulu-
rakennuksista ja eräiden entisten kouluraken-
nusten saneeraamisesta. Ehdotuksen tarkoi-
tuksena oli päästä vuorottomaan koulun-
käyntij är j estelmään. Kaupunginvaltuusto 
katsoi eo. lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
(28.4. 330 §). 
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Kansakoulun rakentamista Puotilaan kos-
kevassa, v. 1963 tehdyssä aloitteessaan olivat 
vt Valla ym. kiirehtineet kansakoulun raken-
tamista Puotilan alueelle, koska siellä ei vielä 
ollut omaa koulua, vaikka Puotila I alueella 
oli jo n. 7 000 asukasta ja Puotila II alueen 
asukkaat alkaisivat lähiaikoina muuttaa 
asuntoihinsa. Koulua olivat Puotilan lapset 
käyneet etupäässä Vartiokylän koulussa, mis-
sä oli yli 1 000 oppilasta ja minne koulutie oli 
erittäin vilkasliikenteinen ja vaarallinen. Suo-
menkielisten kansakoulujen ilmoituksen mu-
kaan oli kaupunginvaltuusto 13.1. hyväksy-
nyt omasta puolestaan ko. koulun rakennus-
ohjelman. Koulu oli tarkoitus saada valmiiksi 
v. 1967. Kaupunginvaltuusto katsoi lausun-
non riittäväksi selvitykseksi (24.2. 197 §). 

Kansakoulun yhteyteen kuuluvan kunnal-
lisen kokeilukeskikoulun perustamista koske-
vassa aloitteessaan olivat vt Hyvönen ym. 
ehdottaneet, että jonkin kaupungin kansa-
koulun yhteyteen perustettaisiin kokeilumie-
lessä kunnallinen keskikoulu, jossa voitaisiin 
käytännössä kokeilla yhtenäiskoulua. Koska 
ehdotetun kokeilun suorittaminen ei lisäisi 
oppilaiden lukumäärää ja koska kansakoulu-
jen opettajien joukossa oli riittävästi pätevää 
opettaja-ainesta keskikoulun aineopettajiksi, 
ei kokeilu aiheuttaisi sanottavasti lisäkustan-
nuksia. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta oli huomauttanut, että kunnille tultai-
siin aikanaan lainsäädännön perusteella aset-
tamaan määräaika peruskoulusuunnitelman-
sa jättämiseen kouluhallituksen hyväksyttä-
väksi. Näin ollen ehdotetun irrallisen koulu-
kokeilun järjestäminen ei olisi tarkoituksen-
mukaista. Lisäksi aloittaisi lähiaikoina kun-
nallinen kokeilukeskikoulu toimintansa Kot-
kassa, Lahdessa ja Oulussa, joten kyseisestä 
kaupunkioloissa toimivasta koulumuodosta 
saataisiin lähivuosina kokemuksia. Kun n. 2/3 
kaupungin suomenkielisissä kansakouluissa 
käyvistä lapsista siirtyy vuosittain oppikou-
luun, olivat jo toimivat oppikoulut toistai-
seksi hyvin pystyneet tyydyttämään tämän 
tarpeen. Johtokunnan mielestä kaupungin 

tulisi ratkaista kunnallisen keskikoulun pe-
rustamista koskeva kysymys myöhemmin 
mahdollisen peruskoulusuunnittelun yhtey-
dessä. Ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunta oli yhtynyt tähän lausuntoon ja ilmoit-
tanut, ettei ruotsinkielinen kokeilukoulu tois-
taiseksi näyttänyt tarpeelliselta. Kaupungin-
hallituksen mielestä olisi odotettava juuri 
valmisteilla olevan lainsäädännön aikaansaa-
mista. Kaupunginhallituksen vähemmistön 
mielestä olisi sensijaan kiinteistölautakuntaa 
ollut kehotettava ryhtymään toimenpiteisiin 
tontin varaamiseksi kunnallista kokeilukeski-
koulua varten. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (16.6. 
493 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen seuraavat 
virat päätettiin jättää vakinaisesti täyttä-
mättä 1.8.1968 saakka: varsinaisen kansakou-
lun kuusi opettajan virkaa, yksi poikien käsi-
työn opettajan virka sekä kansalaiskoulun 
yksi yleisaineiden opettajan virka (22.9. 
640 §). 

Seuraavat virat päätettiin lakkauttaa: 1.8. 
lukien varsinaisen kansakoulun neljä opetta-
jan virkaa, kouluhallitus vahvisti päätöksen 
20.7. (2.6. 405 §, 8.9. 546 §); siivoojan virka 
1.8. lukien sekä 1.10. lukien 9. pl:n kanslia-
vahtimestarin virka ja 4. pl:n siivoojan virka 
(13.1. 45 §, 22.9. 639 §). 

A m mattiopetustoimi 

Ammattioppilaitosten toimistoon päätettiin 
1.1.1966 lukien perustaa 13. pl:n toimiston-
hoitajan virka ja 8 pl:n toimistoapulaisen vir-
ka (24.2. 176 §). 

Helsingin kaupungin ammattioppilaitosten 
ohjesäännön muuttaminen. Kaupunginval-
tuusto päätti muuttaa Helsingin kaupungin 
ammattioppilaitosten ohjesäännön 2, 4, 5, 18 
ja 25 §:t. Muutokset koskivat ammattikou-
luissa annettavaa opetusta, pätevyysvaati-
muksia ja opettajien valitsemista (1.12. 
825 §). 
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Ammattioppilaitosten rehtorien palkkioista 
ja opetusvelvollisuudesta voimassa olevien mää-
räysten soveltamisajan jatkaminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti jatkaa ammattioppilai-
tosten rehtorien palkkioista ja opetusvelvol-
lisuudesta 18.3.1964 antamiensa määräysten 
voimassaoloaikaa 1.8. lukien toistaiseksi ja 
kauintaan siihen saakka, kunnes asia olisi 
uudelleen järjestetty (2.6. 407 §). 

Ammattikouluissa toimivien tuntiopettajien 
aseman järjestäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti vahvistaa kaupungin ammattikoulujen 
tuntiopettajien osalta noudatettavat mää-
räykset (8.9. 591 §, kunn. as. kok. n:o 83). 

Teknilliseen ammattikouluun päätettiin 1.1. 
1966 lukien perustaa kaksi 24. pl:n ammatti-
aineiden opettajan virkaa ja viisi 20. pl:n 
työnopettajan virkaa (16.6. 483 §). 

Talous-ja ompelualan ammattikouluun pää-
tettiin samasta ajankohdasta lukien perustaa 
kaksi 21. pl:n ammatinopettajan virkaa (16.6. 
483 §). 

Kirjapainokouluun päätettiin 1.8. lukien 
perustaa 24. pl:n ammattiopettaj an virka 
(7.4. 275 §). 

Offsetpainokoneen hankkimista varten kir-
j apainokoulun laakapainajan opintolinjaa 
varten päätettiin koulun ao. määrärahoja 
ylittää enintään 37 137 mk:lla (15.12. 892 §). 

Kaupungin ja valtion yhteisen laakapaino-, 
syväpaino- ja kemigraafiopetuksen järjestä-
mistä kirj apainokoulun yhteyteen koskevassa 
aloitteessaan vt Koskinen ym. huomauttivat, 
että latojien, painajien ja kirjansitojien ope-
tus oli järjestetty tapahtuvaksi kahtena 9 
viikon kurssina päiväkoulussa ja v:sta 1947 
lähtien oli litograafien ja laakapain.ajien ope-
tusta annettu iltakursseilla. Kokonaan ilman 
opetusta olivat jääneet kemigraafi- ja syvä-
painoalan suurta taitoa vaativan ammatin 
oppilaat. Graafisen alan työmarkkinajärjes-
töt ja Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto olivat 
sitä mieltä, että Suomessa voitaisiin ylläpitää 
vain yhtä vaatimukset täysin täyttävää mai-
nitun alan ammattikoulua, ja sen sijaintipai-
kan tulisi olla Helsinki. Järjestöt olivat teh-

neet asiaa koskevia esityksiä sekä kaupungille 
että kauppa- ja teollisuusministeriölle sillä 
perusteella, että ammattioppilaitoksista an-
netun lain mukaan mainitunlaiset ammatti-
koulut voitaisiin perustaa myös valtakunnal-
lisina, jolloin valtio osallistuisi entistä suurem-
malla panoksella kustannuksiin. Kun valmis-
tuvasta erikoisammattikoulusta oli varattu 
opetustilat myös kirjapainokoululle, voitai-
siin em. alojen ammattikoulutus järjestää 
uudessa koulussa kurssimuotoisena päiväkou-
luna. Ammattioppilaitosten johtokunnan il-
moituksen mukaan kirj apainokoulun oppilas-
paikkaluvuksi oli hyväksytty 300 entisen 120 
asemesta. Kirj apainokoulun kaikki opinto-
linjat olivat kunnallisia. Valtakunnallisia 
opintolinjoja ei toistaiseksi ollut perustettu, 
koska valtion menoarvioon ei tarkoitusta var-
ten ollut varattu määrärahaa. Uuden koulun 
tilat olivat kuitenkin siksi suuret, että osa 
opetuksesta voitaisiin antaa valtakunnallise-
na. Tällainen koulutus graafisen teollisuuden 
harvinaisemmilla aloilla oli kurssitoiminnan 
muodossa otettu huomioon kirj apainokoulun 
uusia tiloja suunniteltaessa. Kaupunginval-
tuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvityk-
seksi (1.12. 835 §). 

Kähertäjäkoulun 4. pl:n vahtimestarin vir-
ka päätettiin lakkauttaa 1.8. lukien (2.6. 
406 §). 

Muu opetustoimi 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupungin-
valtuusto oikeutti suomenkielisen työväen-
opiston johtokunnan perustamaan kokeilu-
mielessä suomenkieliseen työväenopistoon 
läntisen, pohjoisen ja itäisen tilapäisen sivu-
osaston vastaavasti Taka-Töölön ja sen ta-
kaisten kaupunginosien, Maunulan, Oulun-
kylän. ja Pakilan sekä näiden takaisen esikau-
punkialueen sekä Vartiokylän ja Puotilan 
alueen toimintaa varten. Näiden osastojen 
toiminnan aloittamista varten kaupunginval-
tuusto oikeutti suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunnan ylittämään eräitä työväen-
opiston määrärahoja (2.6. 409 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ot-
taa vastaan kuvanveist. Armas Hutrin Vaali-
jalan kirkkoon valmistaman alttaritaulun 
»Sallikaa lasten tulla minun tyköni» kipsimal-
lin, joka olisi sijoitettava suomenkieliseen 
työväenopistoon taiteilijan toivomuksen mu-
kaisesti (13.1. 44 §). 

A mmattioppilaslautakunnan toimistoon 
päätettiin 1.1.1966 lukien perustaa 12. pl:n 
toimentajan virka (24.2. 177 §). 

Kotitalouslautakunta. Keittiö- ja käsityö-
tilojen varaamista Pohjois-Haagan kansalais-
koulusta kotitalouslautakunnan kursseja var-
ten koskevassa vt Parosen ym. aloitteessa 
mainittiin, että kaupunginhallitus oli v. 1959 
päättänyt luovuttaa Pohjois-Haagan ostos-
keskuksesta varatuista huonetiloista osan ko-
titalouskeskuksen järjestämiseksi Pohjois-
Haagaan. Kun nämä tilat olivat iltaisin vara-
tut nuorisotoimintaa varten ja kun alueella 
asuvat, naimisissa olevat naisetkin suurim-
malta osalta olivat ansiotyössä, ei toiminta 
ollut toistaiseksi päässyt sanottavasti alkuun. 
Lisäksi olivat mainitut huonetilat mataluu-
tensa ja keittiötilojen ahtauden vuoksi todet-
tu soveltumattomiksi kurssi- ja neuvontatoi-
minnan järjestämiseen. Tämän vuoksi aloit-
teentekijät ehdottivat, että Ilkantielle raken-
nettavasta kansalaiskoulusta varattaisiin riit-
tävät keitto- ja käsityötilat lautakunnan 
käyttöön kurssitoiminnan järjestämiseksi 
Pohjois- ja Etelä-Haagan alueella. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunta oli ilmoit-
tanut, ettei sillä periaatteessa ollut mitään 
ehdotusta vastaan, mutta kun kouluraken-
nuksen valmistumisajasta ja sen huonetiloista 
ei vielä ollut tietoa, ei johtokunta voinut mää-
ritellä huonetilojen luovuttamismahdollisuuk-
sia. Kaupunginhallituksen ilmoituksen mu-
kaan oli kaupungin taloussuunnitelmaan mer-
kitty Huopalahden kansalaiskoulun rahoitus 
v:lle 1971, joten koulun rakentaminen ei tois-
taiseksi ollut ajankohtainen. Aloite voitaisiin 
ottaa uudelleen harkittavaksi sitten, kun 
koulua aikanaan aletaan suunnitella. Kau-
punginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittä-

väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (3.11. 
754 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Merkittiin tiedoksi, että 
kouluhallitus oli 28.1. vahvistanut Helsingin 
kaupungin kirjasto-ohjesäännön (24.2. 154 §, 
kunn. as. kok. n:o 8). 

Kaupunginkirjaston kaksi 15. pl:n kirjasto-
amanuenssin virkaa päätettiin lakkauttaa, 
toinen 1.10.1965 lukien ja toinen 1.1.1966 lu-
kien (8.9. 592 §, 22.9. 641 §). 

Kaupunginmuseo. Vanhoissa rakennuksissa 
vielä olevien kulttuurihistoriallisesti tai ra-
kennustaiteellisesti arvokkaiden rakennus-
osien talteenottamisesta aiheutuvien töiden 
ym. laajenevan museotoiminnan vuoksi pää-
tettiin kaupunginmuseoon perustaa 1.6. lu-
kien kaksi 19. plraan ja I I I kielitaitoluokkaan 
kuuluvaa museoassistentin virkaa, joiden pä-
tevyysvaatimukset määrättiin. Palkkojen 
maksamista varten kaupunginvaltuusto 
myönsi 13 326 mk. Työsopimussuhteisen hen-
kilökunnan palkkaamiseen saatiin käyttää 
talousarvion perusteluista poiketen kahden 
13. pl:n tp. museoapulaisen palkkaamiseen 
merkittyä määrärahaa (2.6. 408 §). 

Kaupunginorkesteriin päätettiin perustaa 
1.8.1966 lukien kaksi 20. pl:n ensiviulunsoit-
tajan ja kaksi 18. pl:n soittajan virkaa (8.12. 
852 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kau-
punginorkesterin jäsenille suoritettavat uudet 
soitin- ja pukukorvaukset 1.10. lukien (8.9. 
593 §, kunn.as.kok. n:o 84). 

Sibelius-viikon järjestelyjen tehostamista 
koskevassa aloitteessaan olivat vt Hakulinen 
ym. ehdottaneet, että Sibelius-viikko järjes-
tettäisiin vain joka toinen vuosi, että Wihurin 
Säätiön jakama Sibelius-palkinto jaettaisiin 
Sibelius-viikon aikana viikon juhlistamiseksi 
sekä että kaupunginhallituksen toimesta vii-
kon järjestely suunniteltaisiin uudelleen si-
ten, että se saataisiin entistä tehokkaammin 
ja taloudellisimmin hoidetuksi. Kaupungin-
hallitus ilmoitti v. 1964 asettaneensa komi-
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tean selvittämään kiireellisesti kysymystä 
mahdollisen Helsinki-viikko-nimisen, vuosit-
tain vietettävän musiikkijuhlan muodosta, 
ajankohdasta ja organisaatiosta. Komitean 
puheenjohtajana toimi musiikkilautakunnan 
puheenjohtaja vt Loppi ja aloitteessa esitetty 
asia tultaisiin käsittelemään komitean mie-
tinnön yhteydessä. Kaupunginvaltuusto kat-
soi edellä olevan riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (7.4. 283 §). 

Kaupunginteatteri, Kaupunginvaltuusto 
päätti siirtää eräät v:n 1963, 1964 ja 1965 ta-
lousarvioihin teatterin rakentamista varten 
merkityt määrärahat kaupunginteatterin ra-
kennustoimikunnan käytettäväksi (7.4. 277§). 

Kaupunginteatterin, toiminnan aloittami-
seksi tarpeellisen irtaimiston lunastamista 
varten Kansanteatteri-Työväenteatterilta 
kaupunginvaltuusto myönsi 223 185 mk. Ir-
taimisto saatiin vastikkeetta luovuttaa Hel-
singin teatterisäätiön omistukseen (2.6. 399 §, 
3.11. 744 §). 

Helsingin teatterisäätiön kertomusvuoden 
toimintakustannuksia varten kaupunginval-
tuusto päätti vielä myöntää 168 750 mk (22.9. 
626 §). 

Helsingin Kansanteatteri-Työväenteatteri. 
Kun teatteri on lopettanut toimintansa eikä 
sillä enää ollut tuloja, oli se anonut, että kau-
punki ryhtyisi toimenpiteisiin teatterin, eläk-
keellä olevalle henkilökunnalle, 10 henkilölle 
kuuluvien eläkkeiden suorittamiseksi. Kau-
punginvaltuusto päätti suostua siihen, että 
kaupungin varoista maksetaan Helsingin 
Kansanteatteri-Työväenteatterista eläkkeellä 
olevien henkilöiden eläkkeestä se osuus, joka 
oli ollut sanotun teatterin vastattavana, eli 
myönnetystä kokonaiseläkkeestä se osa, joka 
jää jäljelle, kun kokonaiseläkkeestä on vä-
hennetty Näyttämöväen Vanhuudenturva-
säätiön maksama eläke ja v. 1961 annetun 
työntekijäin eläkelain perusteella mahdolli-
sesti maksettava eläke. Tarkoitusta varten 
tultaisiin sisällyttämään määräraha Helsin-
gin teatterisäätiölle myönnettävään vuotui-
seen avustukseen. Eläkeosuuksien maksami-

seksi ajalta 1.8.—31.12. kaupunginvaltuusto 
myönsi Helsingin teatterisäätiölle 5 786 mk 
(20.10. 718 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti myön-
tää 175 000 mk ylimääräisen, kertakaikkisen 
avustuksen Helsingin Kansanteatteri-Työ-
väenteatterille teatterin, velkojen maksamista 
varten. Velkoihin luettiin myös kaupungin 
yhteisvastuullisesti Helsingin Kansanteatteri 
Oy:lle ja Helsingin Työväenteatterin Kanna-
tusyhdistykselle myöntämä laina (22.9.644 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää seuraavat avustukset: Helsingin 
Operettiteatterin Kannatusyhdistykselle 
10 000 mk kertomusvuoden kesätoimintakau-
den kulujen korvaamista varten (22.9. 643 '§); 
Helsingin Kansankonservatoriolle 50 000 mk 
kertomusvuoden käyttökustannusten suorit-
tamista varten. (22.9. 645 §); 100 000 mk Ga-
rantiföreningen för Svenska teatern i Hel-
singfors, Finlands Svenska Nationalscen yh-
distyksen kertomusvuoden tappion korvaa-
miseksi (6.10. 677 §); 5 700 mk Suomen 
Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin 
Helsingissä 13.6. pidetyn musiikkijuhlan 
mahdollisen tappion korvaamista varten 
(2.6. 413 §). 

Kaupungin taideasiain intendentin viran 
perustamisesta tekivät valtuuston puheenjoh-
taja Aura ja valtuustoryhmien puheenjohta-
jat aloitteen, jossa mm. sanottiin, että kau-
pungin omistamat ja sen hallinnassa olevat 
taideteokset edustavat niin tärkeää kulttuuri-
pääomaa ja niin suuria taloudellisia arvoja, 
että niiden hoitamista varten olisi perustetta-
va kaupungin taideasioiden intendentin vir-
ka. Intendentin tehtäviin tulisi kuulua mm. 
kaupungin omistamien taideteosten luette-
lointi, taideteosten huolto, sijoitus ja hankin-
ta, taidepolitiikan aktivointi, kilpailujen ja 
näyttelyjen järjestäminen, julkaisutoiminta 
sekä valokuvaus ja filmaus. Kaupunginhalli-
tus oli v:n 1966 talousarvioehdotusta harki-
tessaan ottanut huomioon, että kaupungin-
kansliaan voitaisiin palkata henkilö hoita-
maan taideasioita. Lisäksi kaupunginhallitus 
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ilmoitti käsittelevänsä erikseen kuvataidetoi-
mikunnan ko. aloitteen johdosta toiminta-
ohjeisiinsa esittämät muutokset. Kaupungin-
valtuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvi-
tykseksi (1.12. 833 §). 

Lahjoitus. Kaupunginvaltuusto päätti kii-
tollisena ottaa vastaan arkkit. Gunnar Wuo-
rion. kaupungille testamenttaaman rahamää-
rän, 20 000 mk, monumenttimaalauksien 
hankkimista varten johonkin julkiseen ra-
kennukseen (8.9. 556 §). 

Helsinki-palkinnon antamista ansioituneelle 
toimittajalle koskevassa aloitteessaan vt Fri-
berg ym. olivat ehdottaneet, että kaupungin-
hallitusta kehotettaisiin, ottamaan v:n 1966 
talousarvioehdotukseensa 1 750 mk:n määrä-
raha Helsinki-palkinnoksi ansiokkaalla taval-
la pääkaupunkia, sen kunnallista elämää tai 
sen pulmia käsitelleelle tai sitä tunnetuksi 
tehneelle toimittajalle. Kaupunginhallituksen 
ilmoituksen mukaan valtuusto päätti v. 1962, 
että Helsingin kaupungissa vakinaisesti asu-
valle taiteilijalle tai kirjailijalle voidaan hake-
muksetta myöntää tunnustukseksi merkittä-
vistä ansioista erityinen Helsinki-palkinto. 
Tätä palkintoa ei siis voida myöntää sanoma-
lehdentoimittajalle. Helsingin sanomalehti-
miesyhdistys oli tehnyt esityksen, että myös 
pääkaupungissa toimiville sanomalehtimie-
hille varattaisiin mahdollisuus tulla huomioon 
otetuksi taide- ja kirjallisuusapurahoja jaet-
taessa. Tämä kysymys oli erikseen, valmistel-
tavana, joten kaupunginhallitus katsoi, ettei 
aloitteen tulisi antaa aihetta enempiin toi-
menpiteisiin . Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kaupunginhallituksen ehdotuksen (15.12. 
894 §). 

Nuorisotyö. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin nuorisotoimis-
ton johtosäännön 1 ja 5 §:n sekä lisätä siihen 
uuden 6 §:n. Muutokset koskivat nuorisotoi-
miston ja sen eräiden viranhaltijain toimin-
taa. Samalla päätettiin nuorisotoimistoon pe-
rustaa 15. pl:aan kuuluva kerhotoiminnan 
ohjaajan virka 1.1.1966 lukien (8.9. 
594 §, kunn. as. kok. n:o 85). 

Raittiuslautakunnan toimistoon päätettiin 
perustaa 1.1.1966 lukien uusi 7. pl:n toimisto-
apulaisen virka (8.9. 595 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Pallokentän Pohj. Stadionintien puoleisen 
aidan korvaamiseksi verkkoaidalla kaupun-
ginvaltuusto myönsi 4 900 mk (27.1. 97 §) 
sekä Pallokentän pukusuojan lämmitysjär-
jestelmän. liittämiseksi kaukolämpöverkkoon 
15 500 mk (23.6. 523 §). 

Urheilupuistot. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi arkkit. Risto Sammalkorven laatiman 
Myllypuron urheilupuiston maankäyttösuun-
nitelman (16.6. 484 §); tilapäisen varasto- ja 
kunnossapitoparakin pystyttämistä varten 
Pirkkolan urheilupuiston alueelle kaupungin-
valtuusto myönsi 31 405 mk (28.4. 328 §). 

Saunojen rakentamista uimaloihin koske-
vassa aloitteessaan vt Valpas ym. huomautti-
vat, että niille lukuisille kuntalaisille, jotka 
viettivät lomansa kaupungissa käyden vain 
virkistäytymässä uimaloissa ja uimarannoil-
la, tulisi järjestää mahdollisuus myös kunnon 
saunomiseen uinnin yhteydessä. Urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan ilmoituksen mukaan oli 
sekä Uimastadionilla että Kumpulan uima-
lassa sauna. Uimalayleisö ei yleensä kuiten-
kaan käynyt uimaloissa saunomisen, vaan 
uimisen ja auringonkylpyjen takia. Uimaloi-
den saunat olivatkin yleensä runsaan kävijä-
määrän sekä ovien jatkuvan aukiolon vuoksi 
melko kosteita eikä niitä voitu verrata yksi-
tyisiin saunoihin. Saunojen sijoittaminen ran-
tauimaloihin oli sitäpaitsi epätaloudellista, 
koska uimalat olivat avoinna vain neljäsosan 
vuotta ja sijaitsivat yleensä niin kaukana, 
ettei ympäri vuoden avoinna olevan saunan 
sijoittaminen niihin vastannut tarkoitustaan. 
Uimarantojen vesien likaisuuden vuoksi oli 
niistä viime aikoina muodostunut yhä enene-
vässä määrin yleisön oleskelupaikkoja kylpe-
misen jäädessä vähemmälle. Yleisiä ja korkea-
tasoisia saunoja oli rakennettu esim. Pirtti-
mäen ja Rastilan ulkoilualueille ja myös 
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uusien urheilupaikkojen uimaloiden yhtey-
teen tultaisiin rakentamaan saunoja. Kau-
punginvaltuusto katsoi lausunnon riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (24.2. 198 §). 

Ulkoilualueet. Kahden kuudelle henkilölle 
tarkoitetun lomamökin rakentamista varten 
Rastilan ulkoilualueelle kaupunginvaltuusto 
myönsi 18 000 mk (27.1. 97 §) sekä 23 000 mk 
Kaunissaaren uuden saunan rakentamista 
varten (2.6. 412 §). 

Ratsastushallin eräiden korjaustöiden suo-

rittamista varten myönnettiin 63 399 mk 
(8.9. 606 §). 

Stansvikin kartanon kesäkodin hoitaja-
vahtimestarin asunnon rakentamista varten 
myönnettiin 19 500 mk:n lisämääräraha (28.4. 
327 §). 

Kalastus. Kaupunginvaltuusto päätt i 
muut taa kalastusta Helsingin kaupungin 
omistamilla vesialueilla koskevien määräys-
ten 1 §:n (20.10. 717 §, kunn.as.kok. n:o 
104). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Rakennusvirastoon päätet-
tiin perustaa seuraavat virat (palkkaluokka 
suluissa): 1.4. lukien yleisen osaston konekor-
jaamoon suunnitteluteknikon virka (20) (10.2. 
126 §); 1.7. alkaen katurakennusosastolle kak-
si puhdistamonhoitajan virkaa (23) ja kaksi 
koneenhoitajan virkaa (14) (2.6. 416 §) sekä 
1.1.1966 alkaen rakennusvirastoon toimisto-
apulaisen virka (10) (8.9. 596 §). 

Rakennuslain 89 § :n ja 91 § :n 3 momentin 
mukaisten kadun ja viemärin keskimääräisten 
rakennuskustannusten vahvistaminen. Kau-
punginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginvaltuusto päätt i rakennuslain 89 
§:n ja 91 §:n 3 momentin perusteella vahvis-
taa kadun ja viemärin keskimääräiset raken-
tamiskustannukset seuraaviksi: sorapäällys-
teisen kadun 27.58 mk/m2 , kestopäällysteisen 
kadun 38.74 mk/m2 ja 300 mm:n läpimittai-
sen viemärin 157.59 mk/m (7.4. 281 §). Paki-
lan Kiinteistönomistajani yhdistys valitti 
asiasta Uudenmaan lääninhallitukseen, joka 
kunnallislain 176 §:n ja säädettyjen määräai-
kain laskemisesta annetun lain 6 §:n perus-
teella ei ot tanut valitusta liian myöhään saa-
puneena tutkittavakseen (8.9. 553 §). 

Kadut ja tiet. Tie- ja vesirakennushallitus 
oli pyytänyt lausuntoa Helsingin-Porvoon 
valtatien rakentamisesta moottoritieksi välil-
lä Tattariharju-Hangelby. Eri lautakuntien 

annettua asiasta lausuntonsa kaupunginval-
tuusto päät t i 

1) puoltaa tie- ja vesirakennushallituksen 
laatimaa suunnitelmaa Helsingin-Porvoon 
valtatien rakentamisesta moottoritieksi vä-
lillä Tat tar ihar ju - Hangelby, kuitenkin si-
ten, et tä suunnitelmassa olisi otet tava huo-
mioon yleisten töiden lautakunnan, kaupun-
kisuunnittelulautakunnan ja teollisuuslaitos-
ten lautakunnan lausunnoissaan mainitsemat 
huomautukset sekä mahdollisuuksien mu-
kaan myös metronsuunnittelutoimikunnan 
lausunnossa esitetty, 

2) ilmoittaa, ettei kaupunki tule osallistu-
maan rakentamiskustannuksiin yli sen mää-
rän, mitä laki kaupunkia siihen velvoittaa, 
sekä 

3) ilmoittaa katsovansa, etteivät suunni-
telmaa vastaan esitetyt muistutukset anna 
aihetta toimenpiteisiin sen muuttamiseksi 
(15.12. 888 §). 

Edelleen tie- ja vesirakennushallitus oli 
pyytänyt lausuntoa Helsingin-Porvoon maan-
tien parantamissuunnitelmasta välillä kau-
pungin raja-Östersundom. Asiasta annet tujen 
lausuntojen jälkeen kaupunginvaltuusto 
päät t i lausunnossaan 

1) puoltaa tie- ja vesirakennushallituksen 
laatimaa suunnitelmaa Helsingin-Porvoon 
maantien parantamiseksi välillä Helsingin 
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