
2. Kaupunginhallitus, 

aputoiminnan tukemiseksi annettavasta val-
tionavusta sekä ehdotuksen lain soveltamis-
asetukseksi ja siihen liitettäväksi malliohje-
säännöksi. Ministeriö oli pyytänyt ehdotuk-
sesta kaupunginhallituksen lausunnon, jossa 
erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota peri-
aatteellisiin seikkoihin. Oikeusapulautakunta 
oli lausunnossaan mm. katsonut tarkoituksen-
mukaiseksi, että julkinen oikeusaputoiminta 
järjestettäisiin edelleenkin kuntien toimesta. 
Valtionavulle olisi määriteltävä ala- ja ylä-
raja, koska lautakunta piti suunniteltua 40 
%:n valtionapua vähäisenä. Lisäksi lauta-
kunta oli tehnyt useita huomautuksia laki-

ja asetusluonnoksen yksityiskohtien ja malli-
ohjesäännön osalta katsoen, ettei malliohje-
säännön vahvistamisella olisi supistettava 
kunnallisten elinten oikeutta tarkoituksen-
mukaisella tavalla järjestää kunnan toimin-
taa. Kaupunginhallitus päät t i lähettää oi-
keusministeriölle lautakunnan asiasta anta-
man lausunnon ja ilmoittaa yhtyvänsä siihen 
muilta osin, paitsi että kaupunginhallituksen 
mielestä valmisteilla olevaa ehdotusta val-
tionapusäännösten osalta oli pidettävä asial-
lisena ja tarkoituksenmukaisena (26.5. 
1 537 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupungin-
valtuuston 8.12. Vuosaaren alueliitoksen joh-
dosta perustamiin kansakoulunopettajan vir-
koihin päätettiin niitä haettavaksi julista-
mat ta ottaa Helsingin maalaiskunnan vastaa-
vien virkojen haltijat 1.1.1966 lukien (13.5. 
1 340 §, 16.12. 3 266 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan suorittamaan 
opett. Inkeri Airolalle täyden palkan 20.— 
21.5. väliseltä virkavapausajalta. Samalla 
myönnettiin määräraha hänen sijaisensa 
palkkaamista varten (24.6. 1 865 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
hylännyt kansak.op. Aatos Roiton valituksen 
saada kansakoulunopettajan virasta palk-
kansa vanhan palkkausjärjestelmän mukai-
sesti, koska häntä ei ollut nimitetty virkaan 
ennen 1.8.1958, eikä hänellä näin ollen ollut 
ko. viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 
annetun lain 48 §:n mukaista oikeutta säilyt-
tää siihen saakka voimassa olleiden säännös-
ten mukaista palkka- ja eläkeoikeuttaan 
(25.11. 3 097 §). 

Kansalaiskoulun op. Veikko Pakkaselle 
päätettiin kohtuussyistä suorittaa 1 702 

mk:n suuruinen palkkio Aleksis Kiven kansa-
koulun lisärakennuksen suunnittelutyön asi-
antunti jana toimimisesta (11.11. 2 960 §). 

Eräille suomenkielisten kansakoulujen vi-
ranhaltijoille myönnettiin oikeus käyt tää 
vuokra-autoa virka-ajoihin erinäisillä ehdoil-
la (yjsto 4.5. 5 889 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimis-
ton luopumaan perimistoimenpiteistä poisto-
luettelossa n:o 23/1964 ja 27/1965 mainittu-
jen suomenkielisten kansakoulujen eräiden 
saatavien osalta (8.4. 978 §, 2.12. 3 142 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen lakkautet-
tu jen lainauskirjastojen kirjakokoelmat pää-
tettiin siirtää toisiin, edelleenkin toimiviin 
kansakoulujen lainauskirjast öihin; siirtämistä 
varten myönnettiin tarvi t tava määräraha 
(8.4. 1 003 §, 21.10. 2 741 §). 

Pi täjänmäen kansakouluun tait. Lennart 
Segerstrählelta tilatun maalauksen maksa-
mista varten myönnettiin 2 000 mk sillä 
ehdolla, että koko taideteos jää kaupungin 
omaisuudeksi. Opettajakunta tulisi hankki-
maan puolet taideteoksen hinnasta, 2 000 
mk, järjestämällä juhlia ym. (22.4. 1 137 §). 

Merkittiin tiedoksi, e t tä lääninoikeus oli 
hylännyt Kauhajoen kunnanhallituksen ha-
kemuksen, joka koski erään kansakoulunop-
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2. Kaupunginhallitus, 

pilaan koulukustannuksia Kauhajoella v:n 
1960 syyslukukaudella (12.8. 2 069 §). 

Raajarikkojen koulusäätiön ehdotettua 
kaupungille oppilaspaikkojen varaamista ai-
vovauriolasten erityiskoulusta kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa periaatteessa suh-
tautuvansa myönteisesti ko. koulun rakenta-
miseen. Oppilaspaikkojen varaamista koske-
va asia otettaisiin kuitenkin lopullisesti käsi-
teltäväksi vasta sen jälkeen, kun luotettava 
selvitys rahoituksen järjestämisestä ja raken-
nuskustannuksista olisi esitetty (16.12. 
3 310 §). 

Eräät suomenkielisten kansakoulujen ja 
niiden johtokunnan kanslian irtaimistoesineet 
päätettiin myydä hankintatoimiston ehdotta-
malla tavalla (yjsto 8.6. 6 141 §, 15.6. 6 194 §, 
21.12. 7 457 §). 

Talossa Jäkäläpolku 21—23 oleva Tapani-
lan ruotsinkielinen kansakoulu päätettiin 
irtaimistoineen siirtää ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan hallinnosta suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan hallin-
toon 1.8. lukien (3.6. 1 602 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen opetusti-
loiksi päätettiin vuokrata Kiinteistö Oy Ylä-
kiventie 2 -nimiseltä yhtiöltä 1.3. lukien n. 
140 m2:n suuruinen huoneisto 5 mk:n neliö-
metrivuokrasta kuukaudelta. Vuokraan sisäl-
tyi korvaus lämmöstä ja lämpimästä vedestä 
sekä kunnossapitokorjauksista (18.2. 526 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 2 000 mk Mal-
min kansalaiskoulun käytössä olevaan taloon 
kuuluvien, Markkinatien. katualueella olevien 
kahden käymälärakennuksen purkamista 
varten. Uuden käymälärakennuksen raken-
tamista varten ko. tontille myönnettiin 9 000 
uik. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi ta-
lo-osaston laatimat rakennuksen pääpiirus-
tukset (29.4. 1 193 §, 20.5. 1 394 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi talo-
rakennusosaston laatimat Myllypuron, Puo-
tilan, Roihuvuoren ja Kontulan tilapäisten 
kansakoulurakennusten pääpiirustukset sekä 
oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään ko. koulurakennuksia varten merkityn 

300 000 mk:n suuruisen osamäärärahan lisäk-
si Roihuvuoren kansakoulua varten varatusta 
osamäärärahasta 700 000 mk em. tilapäisten 
koulujen rakentamista varten siten, että Myl-
lypuron korttelin n:o 45138 tontille n:o 3 
rakennettaisiin kaksi koulutaloa, Puotilan 
korttelin n:o 45203 tontille n:o 2 yksi koulu-
talo, Roihuvuoreen, korttelin n:o 43213 ton-
tille n:o 1 kaksi koulutaloa ja Kontulan kort-
telin n:o 47 008 tontille n:o 1 kaksi koulutaloa 
(18.3. 789 §). 

Muuttaen v. 1964 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus päätti vahvistaa kortteliin 
n:o 47025 rakennettavaksi suunnitellun kou-
lun nimeksi Vesalan kansakoulu, kortteliin 
n:o 47002 rakennettavaksi suunnitellun kou-
lun nimeksi Kontulan kansakoulu sekä kort-
teliin n:o 45203 tontille n:o 2 rakennettavaksi 
suunnitellun koulun nimeksi Puotilan kansa-
koulu (1.7. 1 941 §, 4.2. 358 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seu-
raavien kansakoulujen pääpiirustukset: talo-
rakennusosaston laatimat Aleksis Kiven kan-
sakoulun lisärakennuksen ja entisen raken-
nuksen kellarin muutoksen pääpiirustukset 
rakennusselityksineen ja kustannusarvioi-
neen, jotka kouluhallitus vahvisti 30.5. 
(21.1. 222 §, 29.4. 1 217 §); arkkitehtien Pentti 
Aholan ja Riitta Thunebergin laatimat Myl-
lypuron kansakoulun pääpiirustukset työseli-
tyksineen ja kustannusarvioineen, jotka kou-
luhallitus myöhemmin hyväksyi (25.2. 597 §, 
29.4. 1 219 §); talorakennusosaston laatimat 
Tapanilan kansakoulun alakoulurakennuksen 
muutostyön pääpiirustukset (9.9. 2 355 §) ja 
Pitäjänmäen kansakoulun saniteettiteknil-
listen muutostöiden pääpiirustukset (30.9. 
2 557 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
hyväksynyt Roihuvuoren kansakoulun ra-
kennusohjelman muutokset sekä Pajalahden 
kansakoulun muutos- ja perusparannustöiden 
pääpiirustukset ja työselityksen (21.1. 217 §, 
29.4. 1 216 §). 

Pastori Matti Hakkaraiselle ym., jotka oli-
vat kiirehtineet Lauttasaaren kolmannen 

149 



2. Kaupunginhallitus, 

kansakoulun rakentamista, päätettiin ilmoit-
taa, että ko. koulun rakentaminen oli ehdo-
tettu otettavaksi kaupungin v:n 1966—1975 
rakennusohjelmaan (4.3. 655 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Kustannusosake-
yhtiö Otava oli 30.10.1964 lahjoittanut Alek-
sis Kiven kansakoululle televisiovastaanotti-
men (yjsto 2.3. 5 452 §). 

Merkittiin tiedoksi kansakoulujen talou-
denhoitajan ilmoitukset eräisiin kouluihin 
tehdyistä murroista ym. (yjsto 13.4. 5 776 §, 
18.5. 5 976 §, 29.3. 6 298 §, 7.7. 6 656 §, 14.12. 
7 403 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan asettamaan 
kansakouluasetuksen 100-vuotis juhlien kir-
joituskilpailujen järjestämistä varten kilpai-
lut oimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja 
sekä kolme varsinaisen kansakoulun ja kolme 
kansalaiskoulun opettajien edustajaa sekä 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
asettamaan ko. kirjoituskilpailuja varten 
kilpailutoimikunnan, johon kuuluu puheen-
johtaja sekä yksi varsinaisen kansakoulun ja 
yksi kansalaiskoulun opettajain edustaja. 
Kokouspalkkiot oli esitettävä kaupungin-
kanslian hyväksyttäväksi ja maksettava kau-
pungin luottamusmiesten palkkiosäännön 
mukaisesti ja siten, että palkkio saatiin 
maksaa enintään kolmelta kokoukselta. Pal-
kintojen hankkimista varten myönnettiin 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
käyttöön 200 mk ja ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan käyttöön 60 mk (9.12. 
3 245 §). 

Kansakouluasetuksen 100-vuotis juhlan ad-
ressitoimikunnan anomuksesta kaupungin-
hallitus myönsi 1 500 mk kaupungin kansa-
kouluja koskevan kuvaston aikaansaamiseksi 
ja kuvavedosten teettämiseksi kahden kap-
paleen sarjana em. juhla-adressia varten 
(23.9. 2 489 §). 

Pihlajamäen kansakoulun vihkiäisjuhlaa 
varten myönnettiin tarvittava määräraha 
(yjsto 26.10. 7 068 §). 

Kansakoululaisten lähettämiseksi jäljem-
pänä mainittuihin kilpailuihin myönnettiin 
tarvittava määräraha: kahden opettajan ja 
kahdeksan oppilaan lähettämiseksi Kansa-
koulunuorison Liikuntakasvatusliiton Kajaa-
nissa järjestämiin talvikisojen luistelukilpai-
luihin (yjsto 23.2. 5 384 §, 2.11. 7 120 §) sekä 
kilpailujoukkueen lähettämiseksi yleisurhei-
lumestaruuskilpailuihin. Äänekoskelle (yjsto 
6.10. 6 894 §). 

Kööpenhaminassa kilpailumatkalla sairas-
tuneen koululaisen kotimaahan kuljettami-
sesta aiheutuneet kustannukset päätettiin 
korvata kaupungin varoista (yjsto 13.7. 
6 381 §). 

Samaten päätettiin urheilutunnilla tapa-
turmaisesti kuolleen Porolahden kansakoulun 
oppilaan hautauskustannukset suorittaa kau-
pungin varoista (yjsto 10.2. 5 283 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen kesävirkis-
tystoimikunnalta päätettiin jät tää perimättä 
kertomusvuoden kesäkauden ajalta siirtola-
kiinteistöjen vuokrien korotusta vastaava 
27 400 mk:n suuruinen vuokraerä. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokuntaa kehotet-
tiin samalla huolehtimaan siitä, että mainittu 
toiminta vastaisuudessa järjestettäisiin ta-
lousarvioon kulloinkin merkittyjen määrä-
rahojen puitteissa (1.7. 1 947 §). 

Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa päätettiin 
tehdä sopimus Ristiinan kunnan Taipaleen 
kylässä sijaitsevan Hietaniemen kesäsiirtolan 
liittämisestä sanotun yhtiön sähkövoima-
verkkoon. Lisäksi olisi yhtiön kanssa tehtävä 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ehdottama maanvuokrasopimus maankäyttö-
oikeuden luovuttamisesta em. yhtiölle säh-
köjohtojen ja muuntoasemien rakentamista 
ja käyttöä varten 50 v:n ajaksi 1.7. lukien. 
Sopimusten edellyttämän liittymismaksun 
suorittamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 3 010 mk (1.7. 1 948 §). 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Kansak.tark. 
Hilding Cavoniukselle päätettiin suorittaa 
500 mk:n palkkio talouspäällikön sihteerin 
eräiden tehtävien hoitamisesta tämän sai-
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2. Kaupunginhallitus, 

rausloman aikana 18.2.—3.4. (yjsto 11.5. 
5 932 §). 

Stiftelsen för Botby svenska samskola -ni-
miseltä säätiöltä päätettiin vuokrata Puotilan 
korttelin n:o 45090 tontille n:o 1 rakennetta-
vasta koulutalosta ruotsinkielisten kansakou-
lujen käyttöön 4 luokkahuonetta opettajan-
huoneineen ym. asianmukaisine tiloineen, yh-
teispinta-alaltaan 459 m2, 7 mk/m2/kk suu-
ruisesta vuokrasta, johon sisältyy korvaus 
lämmöstä, vedenkulutuksesta, valaistuksesta 
ja siivouksesta sekä lisäksi voimistelusalin 
pukeutumis- ja suihkuhuoneineen, veistosa-
lin ja ruokasalin käyttöoikeus kiinteistölau-
takunnan 14.6. tekemän esityksen mukaisesti 
1.9. 1966 lukien viiden vuoden ajaksi sillä 
ehdolla, että kouluhallitus hyväksyy mainit-
tujen huonetilojen käyttämisen esitettyyn 
tarkoitukseen (1.7. 1 944 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat Munkkiniemen 
ruotsinkielisen kansakoulun Lokkalantien 
puoleisen aidan pääpiirustukset (1.4. 930 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
hyväksynyt Kaarelan ruotsinkielisen kansa-
koulun muutos- ja lisärakennustöiden pää-
piirustukset ja rakennusselityksen (22.4. 
1 136 §). 

Vallilan ruotsinkielisen kansalaiskoulun 
vaatenaulakosta kadonneen erään oppilaan 
puseron korvaamiseksi myönnettiin 67 mk 
(yjsto 5.1. 5 030 §). 

Mustetäytekynien hankkiminen oppilaille. 
Kaupunginhallitus päätti v:n 1966 talousar-
vion käsittelyn yhteydessä harkita määrä-
rahan sisällyttämistä sekä suomenkielisten 
et tä ruotsinkielisten kansakoulujen talousar-
vioon mustetäytekynien hankkimiseksi kan-
sakoulujen oppilaille (10.6. 1 702 §, 1.7. 
1 942 §). 

Vuosaaren kansakoulujen ja neuvolan irtai-
miston luovuttaminen kaupungille. Yleisjaosto 
päätti, että alueliitostoimikunnan 23.12. päi-
vätyn mietinnön liitteenä olevista Vuosaaren 
kansakoulun irtaimistoluetteloista n:o I—IV, 
Vuosaaren neuvolan irtaimistoluettelosta ja 

Nordsjö folkskolan -nimisen koulun irtaimis-
toluetteloista n:o 1—3 ilmenevä irtaimisto 
otetaan kaupungin haltuun (yjsto 28.12. 
7 498 §). 

Tutkimuksen suorittaminen kansa- tai am-
mattikoulua käyvien käytös- ja huolellisuusnu-
meron prognostisesta merkityksestä. Kaupun-
ginhallitus kehotti tilastotoimistoa yhteis-
toiminnassa nuorisokomitean kanssa suorit-
tamaan tutkimuksen oppivelvollisuusiässä 
olevien kansa- tai ammattikoulua käyvien 
oppilaiden alennettujen käytös- ja/tai huolel-
lisuus- ja tarkkaavaisuusnumeroiden prog-
nostisesta merkityksestä käytettävissään ole-
vien tutkimusmäärärahojen puitteissa ja 
tarvittaessa tekemään esityksen lisämäärä-
rahan myöntämisestä tutkimuksen loppuun 
suorittamista varten (11.11. 2 972 §). 

Ammattiopetustoimi 

Ammattioppilaitosten toimiston 28. pl:n 
talouspäällikön virkaan valittiin hallinto-
opin kand. Karl Andersson tavanmukaisilla 
ehdoilla (11.2. 436 §). 

Lisäksi päätettiin 1.1.1966 perustettuihin 
virkoihin ottaa niitä haettavaksi julistamatta 
niitä aikaisemmin hoitaneet tp. viranhaltijat: 
toimentajan virkaan Terttu Pentikäinen 
(3.6. 1 603 §); 13. pl:n toimistonhoitajan vir-
kaan Olavi Liusvaara ja 8. pl:n toimistoapu-
laisen virkaan Elma Sundberg (18.11. 3 022 §). 

Ammattioppilaitoksissa maksettavat palk-
kiot. Ammattioppilaitosten lääkärille päätet-
tiin 1.9. lukien suorittaa 2.50 mk tarkastet-
tua oppilasta kohti sekä lisäksi 25 mk kulta-
kin tarkastuskerralta ja neuvottelusta, joka 
on kestänyt vähintään tunnin (2.9. 2 287 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1.8. 
lukien ammattikoulujen ulkopuolisten kerho-
ohjaajien, joita voidaan pitää tehtävään yhtä 
pätevinä ja sopivina kuin koulun omia opet-
tajia, maksettavien palkkioiden suuruudeksi 
11.20 mk/t sekä ammattikoulujen kerhotoi-
minnassa elokuvakoneen käyttäjälle 6.20 
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2. Kaupunginhal l i tus , 

mk/t normaalielokuvia esitettäessä (3.6. 
1601 §). 

Yleis jaosto myönsi ammattioppilaitosten 
johtokunnan käytettäväksi 3 000 mk palk-
kioiden maksamista varten laskua vastaan 
johtokunnan määräämille asiantuntijoille 
uusien ammattikoulujen opetussuunnitelmia 
ja kaluston hankintasuunnitelmia koskevista 
tehtävistä sillä ehdolla, että kokonaiskustan-
nukset eivät nouse yli mainitun määrän 
(yjsto 27.4. 5 839 §). 

Teknillisen ammattikoulun ja laboratorio-
koulun vuokra-arvojen tarkistaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti lähettää kauppa- ja teolli-
suusministeriölle selvityksen teknillisessä am-
mattikoulussa ja laboratoriokoulussa v. 1961 
—1964 tehdyistä rakennusten perusparan-
nuksista sekä esittää, että selvityksen perus-
teella koulujen hankinta-arvoon lisättäisiin 
vastaavasti 22 949 mk ja 20 006 mk (13.5. 
1 356 §). Merkittiin tiedoksi, että ministeriö 
oli 7.10. vahvistanut ko. vuokra-arvot seuraa-
vasti: 

1. Helsingin teknillisen ammattikoulun 
omien rakennusten vuokra-arvon v:lta 1964 
seuraavasti: 

mkrsta mk 
Kuoletus 1.5%*) 4 302 369 = 64 535 
Korko 6.5% 3 908 779 = 254 071 
K-pito 2.0% 3 587 680 = 71 753 

Vuokra-arvo = 390 359 

2. Helsingin kaupungin laboratoriokoulun 
omien rakennusten vuokra-arvon 1.8.1964 
lukien seuraavasti: 

mk: st a mk 

Kuoletus ... - l - 5 % 2 ) 71 146 = 1 067 
Korko ... 6 . 5 % 65 009 = 4 226 
K-pito . ... ... 2.0% 135 130 = 2 702 

Vuokra-arvo = 7 995 

*) Aikaisempina vuosina on hankinta-avustus-
arvoa kuoletettu 393 589 mk. 

2) Aikaisempina vuosina on hankinta-avustus-
arvoa kuoletettu 6 136 mk. 

Vuokra-arvosta vähennetään ko. raken-
nuksista saadut vuokratulot sekä se korko-
määrä, jolla laitoksen omistajan valtiolta 
rakennuksiinsa saamista lainoista maksettava 
korko kunakin vuonna alittaa tämän koron 
edellyttämälle pääomalle 6.5 %:n mukaan 
lasketun vuotuisen koron (4.11. 2 872 §). 

Teknillinen ammattikoulu. Kaupunginhal-
litus oikeutti ammattioppilaitosten johto-
kunnan virkasäännön 4 §:n perusteella siir-
tämään 1.1.1966 perustettuihin seuraaviin 
virkoihin niitä haettavaksi julistamatta niitä 
tilapäisinä hoitaneet viranhaltijat: kahteen 
24. pl:n ammattiaineiden opettajan virkaan 
ja viiteen 20. pl:n työnopettajan virkaan 
(24.6. 1 815 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä: kauintaan 31.12. saakka 
20. pl:n tp. työnopettajan virka (13.5.1 355 §) 
ja kaksi ammattiaineiden opettajan virkaa 
(26.5. 1 524 §); 31.7.1966 saakka yksi työn-
opettajan virka ja kaksi ammattiaineiden 
opettajan virkaa (16.9. 2 422 §, 30.12. 
3 425 §). 

Lääninhallituksen hylättyä koulun ent. 
varareht. Simo Ansan valituksen, joka koski 
virastapidättämisen ajalta saamatta jääneitä 
palkkioita, asianomainen oli valittanut pää-
töksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Kaupunginhallitukselta oli pyydetty selitystä 
valituksen johdosta. Asiamiestoimisto oli lau-
sunnossaan viitannut virkasäännön 16 §:n 3 
momenttiin, jossa määrätään palkan takaisin 
maksamisesta. Mainitut palkkiot ovat kuiten-
kin periaatteessa korvausta ylityön luontoi-
sesta työstä ja sellaisia ylimääräisiä korvauk-
sia, joiden määrä riippuu suoritetusta työstä 
ja jotka niin ollen eivät kuulu varsinaiseen 
palkkaukseen, eli siihen mitä 3 momentissa 
tarkoitetaan. Korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle annettavassa lausunnossaan kaupungin-
hallitus päätti asiamiestoimiston esittämillä 
perusteilla esittää valituksen hylättäväksi 
(11.3. 727 §, 17.6. 1 780 §). 

Kaupunginhallitus oli 5.3.1964 myöntänyt 
teknillisen ammattikoulun edesmenneen reht. 
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Mikko Rusaman oikeudenomistajille kor-
vauksena Rusaman virastapidättämisajalta 
saamatta jääneestä palkkauksesta 18 164 mk 
sekä lisäksi hautausapuna 1 839 mk eli yht. 
20 003 mk ja ilmoittanut lääninhallitukselle 
annettavassa selityksessään korvauksen 
myöntämisestä. Kun Rusaman oikeuden-
omistajat olivat luopuneet muista vaatimuk-
sistaan, lääninhallitus oli päättänyt antaa 
enemmän lausunnon antamisen asiasta raue-
ta, mikä merkittiin tiedoksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että em. päätös saatiin pan-
na täytäntöön ja myönsi tarvittavan määrä-
rahan ko. korvauksen maksamista varten 
(21.1. 224 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin veloitta-
maan koulun käyttöön luovutetusta käyte-
tystä Ozaprinter n:o 750 -merkkisestä valo-
jäljennös -kuivakehityskoneesta 2 000 mk 
(yjsto 19.1. 5 121 §). 

Seuraavat kurssianomukset päätettiin lä-
hettää kauppa- ja teollisuusministeriölle val-
tionavustuksen määräämistä varten: kerto-
musvuoden kevätlukukauden aikana toi-
meenpantavien puhelintekniikan vaihdelin-
jan jatkokurssin ja keskuslinjan jatkokurssin 
kurssianomukset (25.3. 855 §); lukuvuonna 
1965/66 toimeenpantavien 76 kurssin kurssi-
anomukset (29.4.1 220 §); kevätlukukaudella 
1966 toimeenpantavien rakennusalan piirtä-
jien kahden peruskurssin kurssianomukset 
(28.10. 2 797 §) sekä v:n 1966 aikana toimeen-
pantavan autonasentajien peruskurssin 1—2 
kurssianomus (11.11. 2 961 §). 

Edelleen päätettiin ministeriölle lähettää 
valtionavustuksen määräämistä varten ker-
tomusvuoden syyslukukaudella toimeenpan-
tavan matkailualan peruskurssin kurssiano-
mus. Kurssin toimeenpanemista varten kau-
punginhallitus myönsi enintään 14 300 mk. 
Lukuvuosina 1965/66 ja 1966/67 pidettävän, 
kolme lukukautta kestävän matkailualan pe-
ruskurssin oppilaille päätettiin antaa koulu-
ateriat ja terveydenhoito ilmaiseksi (29.4. 
1 218 §, 20.5. 1 439 §, 2.9. 2 285 §). 

Samaten päätettiin kertomusvuoden syys-

lukukaudella toimeenpantavaa toimistoalan 
peruskurssia keski-ikäisille naisille koskeva 
kurssianomus lähettää ministeriölle valtion-
avustuksen saamiseksi. Kurssien toimeenpa-
nemista varten, sen j älkeen kun ministeriö olisi 
ne hyväksynyt, myönnettiin 14 376 mk (2.9. 
2 284 §). 

Suomen Automyynti Oy:lle myönnettiin 
569 mk:n suuruinen korvaus teknillisen am-
mattikoulun peltityöpajan sorvista irronneen 
muotinosan yhtiön autolle aiheuttamien va-
hinkojen korvaamiseksi (yjsto 21.12. 7 459 §). 

Teknillisen ammattikoulun voimistelusali 
päätettiin korvauksetta luovuttaa koulun 
opettajien urheiluseuran Hakon käyttöön 
Suomen Ammattikoulujen opettajien tennis-
mestaruuskilpailujen järjestämistä varten 
(yjsto 23.2. 5 386 §). 

Teknillisen ammattikoulun sekä talous- ja 
ompelualan ammattikoulun eräiden oppilai-
den ja heidän opettajansa lähettämistä varten 
jäljempänä mainittuihin urheilutilaisuuksiin 
myönnettiin määräraha tilitystä vastaan seu-
raavasti: 580 mk teknillisen ammattikoulun 
ja talous- ja ompelualan ammattikoulun yh-
den opettajan ja kahdeksan oppilaan kum-
mastakin koulusta lähettämistä varten Suo-
men Ammattikoulujen Urheiluliiton talvi-
mestaruuskisoihin Lahdessa (yjsto 10.2. 
5 278 §, 16.3. 5 550 §); 139 mk teknillisen am-
mattikoulun jääkiekkojoukkueen osallistu-
misesta Oulussa pelattuun ammattikoulujen 
jääkiekkosarjan loppuotteluun aiheutuneita 
kustannuksia varten (yjsto 2.3. 5 448 §, 30.3. 
5 666 §); 323 mk koulun yhden opettajan ja 
viiden oppilaan lähettämiseksi Suomen Am-
mattikoulujen Urheiluliiton uintimestaruus-
kilpailuihin Vaasassa (yjsto 23.3. 5 600 §, 
15.6. 6 197 §) sekä 428 mk em. liiton yleis-
urheilun mestaruuskilpailujen osanottokus-
tannuksia varten (yjsto 12.10. 6 960 §). 

Talous-ja ompelualan ammattikouluun pää-
tettiin 1.1.1966 lukien perustaa kaksi 21. pl:n 
ammatinopettajan virkaa, joihin kaupungin-
hallitus siirsi virkoja haettavaksi julistamat-
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ta entisten tilapäisten virkojen haltijat (24.6. 
1 815 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä, kauintaan kuitenkin 31.12. 
saakka: kaksi ammatinopettajan virkaa (14.1. 
135 §, 26.5. 1 524 §) sekä koulun ompelimon 
apulaisen tp. virka (17.6. 1 781 §). 

Koulun ammatinopettaja Margit Willman 
vapautettiin kohtuussyistä puutteellisen suo-
menkielentaidon takia lukuvuosina 1965/66, 
1966/67 ja 1967/68 muiden ammattiaineiden 
kuin ruoanvalmistusopin opetuksesta luokal-
laan siitä riippumatta, minkä perusteen mu-
kaan hänen ammatinopettajan viralleen val-
tionapua tällöin myönnettäisiin kuitenkin 
edellyttäen, ettei koulun ravintotalousosas-
tolla sanottuna aikana ole ruotsinkielistä tai 
kaksikielistä luokkaa (9.9. 2 357 §). 

Talous- ja ompelualan ammattikouluun 
päätettiin syyslukukauden 1966 alusta pe-
rustaa kaksivuotinen, kansakoulun oppimää-
rälle pohjautuva eineskeittäjän luokka sillä 
ehdolla, että opetuksen antamisesta aiheutu-
via kustannuksia varten saataisiin valtion-
avustus samojen perusteiden mukaan kuin 
koulun muutakin opetustoimintaa varten. 
Opintolinjan viikkotuntikaavio lähetettiin 
kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksyttä-
väksi. Samalla anottiin ko. opintolinjan kus-
tannuksiin valtionavustusta, vaikka ammat-
tioppilaitosten ohjesääntöön ei vielä ollutkaan 
tehty tästä aiheutuvaa muutosta (21.10. 
2 744 §). 

Edelleen päätettiin koulussa samasta ajan-
kohdasta lukien aloittaa yksivuotisena opin-
tolinjana laivakeittäjien koulutus sillä ehdol-
la, että opetuksesta aiheutuvia kustannuksia 
varten saadaan valtionapua (1.4. 939 §). 

Seuraavien opintolinjojen tarkistetut viik-
kotuntikaaviot lähetettiin kauppa- ja teolli-
suusministeriön vahvistettaviksi: ompelu-
osaston kaksivuotisen teollisuusompelijan 
opintolinjan, modistiosaston kaksivuotisen 
modistin opintolinjan ja ompeluosaston kak-
sivuotisen pukuompelijan opintolinjan (25.3. 
858 §). 

Seuraavat opetussuunnitelmat päätettiin 
lähettää ministeriön vahvistettaviksi: mo-
distiosaston kaksivuotisen modistin opinto-
linjan opetussuunnitelma ja kaksivuotisen 
teollisuusompelijan opintolinjan uusittu ope-
tussuunnitelma (17.6. 1 786, 1 788 §). 

Valtionavustuksen määräämistä varten 
päätettiin ministeriölle lähettää seuraavien 
kertomusvuoden syyslukukaudella toimeen-
pantavien kurssien kurssianomukset: baari-
apulaisen ja kotiavustajan kurssien kurssi-
anomukset (29.4. 1 215 §, 17.6. 1 787 §) sekä 
kevätlukukaudella 1966 toimeenpantavien 
kotiavustajan kurssin, muotoilukurssin, kaa-
vaopin ja kuosittelun peruskurssin, baariapu-
laisen kurssin sekä hotellin kerrosemännän 
koulutuskurssin kurssianomukset (30.12. 
3 427 §). 

Merkittiin tiedoksi kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriön ilmoitus työllisyyden 
edistämiseksi järjestetyn 3 kk:n ravintola-
apulaisen kurssin hyväksymisestä ja 8 270 
mk:n suuruisen valtionavun myöntämisestä 
tarkoitukseen. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää 13 042 mk ko. kurssien järjestämi-
seksi kertomusvuoden kevätlukukauden ai-
kana. Kurssin oppilaat päätettiin vakuuttaa 
tapaturman varalta. Ministeriölle päätettiin 
samalla esittää, että kurssin kustannusar-
vioon lisättäisiin oppilaiden päivärahoista ja 
tapaturmavakuutuksesta aiheutuvat kus-
tannukset. Ministeriö hyväksyi sittemmin 
täydennysehdotuksen (11.2. 435 §, 29.4. 
1 213 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli 24.8. hylännyt kaupungin valituk-
sen, joka koski talous- ja ompelualan am-
mattikoululle v:n 1958 I I I ja IV verokaudel-
ta, v:ilta 1959—1962 sekä v:n 1963 I ja I I 
verokaudelta maksuunpantua liikevaihto-
veroa. Samalla kaupunginhallitus päätti 
muuttaa 6.2.1964 tekemäänsä päätöstä ja 
tyytyä liikevaihtoverotoimiston verotuspää-
töksiin, jotka koskivat koululle v:n 1963 I I I 
ja IV verokaudelta maksuunpantua liike-
vaihtoveroa (14.10. 2 679 §). 
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Posliininkoristajain Liitolle päätettiin eri-
näisillä ehdoilla ja korvauksetta luovuttaa 
yksi koulun luokkahuoneista kisällin- ja mes-
tarintutkintotilaisuuden järjestämistä varten 
(yjsto 23.2. 5 385 §, 30.3. 5 665 §). 

Väatturi ammattikoulun yksi työnopettajan 
virka päätettiin toistaiseksi jättää täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin 31.7.1966 saakka 
(26.5. 1 524 §). 

Vaatetusteollisuuden yksivuotisen opinto-
linjan opetussuunnitelma päätettiin lähettää 
kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistetta-
vaksi (25.3. 856 §). 

Vaatturiammattikoulun entisten ja ny-
kyisten oppilaiden lahjoittama koulun reht. 
Akseli Pöyhösen muotokuva päätettiin ottaa 
kiitollisena vastaan ja sijoittaa vaatturiam-
mattikouluun (yjsto 12.1. 5 071 §). 

Laboratoriokoulun yksi ammattiopettajan 
virka päätettiin toistaiseksi jättää täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin 31.7.1966 saakka 
(26.5. 1 524 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti koulun jaka-
maan hematologian harjoitustöissä oppilaat 
6 oppilaan ryhmiin sillä edellytyksellä, että 
kauppa- ja teollisuusministeriö antaisi siihen 
suostumuksensa (2.9. 2 283 §). 

Ammattioppilaitosten lautakunnalle myön-
nettiin oikeus perustaa laboratoriokouluun 
kevätlukukauden 1966 alusta lukien yksi 
yksivuotinen, keskikoulun oppimäärälle poh-
jautuva lääkärin vastaanottoapulaisen opin-
tolinjan luokka, jossa olisi enintään 20 oppi-
lasta sillä ehdolla, että opetuksen antamisesta 
aiheutuvia kustannuksia varten saataisiin 
valtionavustus samoja perusteita noudattaen 
kuin vastaavaa muuta opetustoimintaa var-
ten. Kaupungin sairaalat oikeutettiin otta-
maan harjoittelijoiksi em. opintolinjan oppi-
laita siten, että heillä olisi oikeus harjoittelu-
aikana ruokailla näissä sairaaloissa ammatti-
oppilaitosten johtokunnan suorittaessa ruo-
kailusta aiheutuvat kustannukset. Ministe-
riöltä päätettiin anoa lupaa sanotun opinto-
linjan perustamiseen ja sen viikkotuntikaa-
vion vahvistamiseen. Samalla päätettiin ope-

tuksesta aiheutuviin kustannuksiin anoa val-
tionavustusta, vaikka ammattioppilaitosten 
ohjesääntöön ei vielä ollutkaan tehty vastaa-
vaa muutosta (16.12. 3 300 §). 

Edelleen päätettiin ministeriön hyväksyt-
täviksi lähettää valtionavun saamiseksi seu-
raavien kurssien kurssianomukset: lukuvuon-
na 1965/1966 toimeenpantavien tautiopin ja 
kliinisten määritysmenetelmien kurssin, sak-
san ja englannin kielen kurssin, biokemian 
kurssin sekä sairaanhoidollisen kurssin kurssi-
anomukset (21.10. 2 742 §). 

Keskikoulupohjaisen laborantin teollisuus-
ja sairaalaopintolinjan tarkistetut viikko-
tuntikaaviot lähetettiin ministeriön vahvis-
tettaviksi (2.9. 2 282 §). 

Kirjapainokoulun yksi ladonnanluonnoste-
lun opettajan virka päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä, kauintaan kuitenkin 31.7. 
1966 saakka (26.5. 1 524 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä, että kirjapainokou-
lussa saataisiin kertomusvuoden syysluku-
kaudella poikkeuksellisesti järjestää käsin-
latojien ja kohopainajien opintolinjoilla kah-
den yhdeksän viikkoisen kurssin sijasta kolme 
kuusiviikkoista kurssia sekä että ministeriö 
hyväksyisi näin muutettujen kurssien opetus-
ohjelmat (26.5. 1 525 §), vielä päätettiin anoa, 
että kirjapainokoululle myönnettäisiin val-
tionavustus edelleen lukuvuonna 1965/66 
vähentämättömänä, vaikka opetustilojen 
puutteen vuoksi litopiirtäjän opintolinjalla ja 
konelatojan vuosikurssilla on vähemmän kuin 
10 oppilasta (26.5. 1 526 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa am-
mattioppilaitosten johtokunnan järjestämään 
poikkeuksellisesti kevätlukukaudella 1966 
käsinlatojien ja kohopainajien opintolinjoilla 
kahden yhdeksän viikkoisen kurssin sijasta 
kolme kuusiviikkoista kurssia sillä edellytyk-
sellä, että ministeriö hyväksyy järjestelyn. 
Kuusi viikkoisten kurssien opetusohjelma lä-
hetettiin ministeriön hyväksyttäväksi (28.10. 
2 798 §). 

Kevätlukukaudella 1966 toimeenpantavan 
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stereotypoijan kurssin kurssianomus lähetet-
tiin ministeriön hyväksyttäväksi valtionavus-
tuksen saamista varten (9.12. 3 243 §). 

Koulun laakapaino-osastolla annettavaa 
opetusta päätettiin lisätä perustamalla kevät-
lukukauden 1966 alusta lukien yksi yhdek-
sänviikkoinen rinnakkaisluokka, jolla ope-
tusta annettaisiin päiväsaikaan sillä ehdolla, 
et tä kaupunginvaltuusto hyväksyisi tarvitta-
van määrärahan v:n 1966 talousarvioon. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyi 
21.6. ehdotetun järjestelyn (17.6. 1 782 §, 
1.7. 1946 §). 

Kähertäjäkoulun yksi ammatinopettajan ja 
yksi työnopettajan virka päätettiin toistai-
seksi jättää täyttämättä, kauintaan kuiten-
kin 31.7.1966 saakka (26.5. 1 524 §). 

Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyi 
21.6. kaupunginhallituksen esityksen, että 
kähertäjäkoulun parturin opintolinjalle saa-
taisiin perustaa pysyviä rinnakkaistyöryhmiä 
siten, että oppilasmääräksi tulisi 25 (26.5. 
1 528 §, 1.7. 1 946 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitoksen johtokunnan aloittamaan 1.1.1966 
lukien kähertäjäkoulussa kosmetologikoulu-
tuksen sillä edellytyksellä, että koulutusta 
varten saataisiin valtionavustus (17.6. 1 789 
§). Kaksivuotisen kosmetologin opintolinjan 
viikkotuntikaavio lähetettiin ministeriön vah-
vistettavaksi (2.9. 2 282 §). 

Koululle talosta Helsinginkatu 25 luovu-
tettujen lisätilojen muutos- ja korjaustöitä 
varten myönnettiin 24 000 mk (16.9. 2 423 §). 

Erikoisammattikoulutaloa koskevat asiat. 
Kaupunginhallitus hyväksyi omasta puoles-
taan talorakennusosaston laatimat ko. koulu-
talon pääpiirustukset rakennusselityksineen 
ja kustannusarvioineen, jotka kauppa-ja teol-
lisuusministeriö hyväksyi 23.6. Rakennus-
virastoa kehotettiin työ- ja rakennuspiirus-
tuksia laadittaessa kiinnittämään huomiota 
tärinästä mahdollisesti aiheutuvien haittojen 
välttämiseen. Lisäksi kaupunginhallitus päät-
ti sisäasiainministeriöltä anoa poikkeuslupaa 
erikoisammattikoulun rakentamiseksi 25.kau-

punginosan kortteleihin n:o 878-880 talo-
rakennusosaston asemapiirroksen n:o 15/31.1. 
1965 osoittamalla tavalla (1.4. 936 §, 24.6. 
1 866 §, 5.8. 2 028 §). 

Pohjois-Haagan ammattikoulu. Merkittiin 
tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
tös Pohjois-Haagan ammattikoulun pääpii-
rustusten hyväksymisestä ja rakennushalli-
tuksen niiden johdosta tekemät huomautuk-
set (5.8. 2 027 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti omasta puoles-
taan ammattioppilaitosten johtokunnan pe-
rustamaan Pohjois-Haagan ammattikouluun 
auto-osaston yhden kolmivuotisen autonasen-
tajan opintolinjan 16 oppilaan työryhmän si-
jalle kaksi yksivuotisen autonhuoltajan opin-
tolinjan 24 oppilaan luokkaa. Opetuksessa 
olisi noudatettava kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön laatimaa autonhuoltajan opintolin-
jan opetussuunnitelmaa ja työnopetus olisi 
annettava erikseen perustettavalla koulutus-
huoltoasemalla. Järjestelyn toteuttamista 
varten päätettiin anoa ministeriön lupa (9.12. 
3 247 §). 

Taideteollisen oppilaitoksen oppilaspaikko-
jen varaaminen. Kaupunginvaltuusto ilmoitti 
v. 1961 kauppa- ja teollisuusministeriölle, 
että kaupunki suostuu siihen, että em. oppi-
laitos otetaan valtion haltuun ja että sille ra-
kennetaan koulutalo kaupungin korvauksetta 
oppilaitokselle luovuttamalle tontille. Minis-
teriö oli kuitenkin myöhemmin ilmoittanut, 
ettei valtio lähivuosina tule rakentamaan 
mainittua koulutaloa. Sen sijaan kaupungin 
tulisi Taideteollisesta oppilaitoksesta 8.1. an-
netun lain perusteella osallistua laitoksen yl-
läpitokustannuksiin varaamiensa paikkojen 
osalta, eli 35 %:lla. Kaupungille kuuluu enti-
sissä tiloissa 98 oppilaspaikkaa seuraavilla eh-
doilla: 

1) Kaupungille luovutetut paikat luetaan 
kunnalle hyväksi ammattioppilaitoksista an-
netun lain (184/58) 6 ja 7 §:ssä säädetyn vel-
vollisuuden täyttämisessä. 

2) Vuosittaisista kustannuksista ja kalus-
ton hankinnoista sitoutuu Helsingin kaupunki 
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vastaamaan sen mukaan kuin siitä on säädet-
ty Taideteollisesta oppilaitoksesta annetussa 
laissa (20 § N:o 3.4/15.6.1961). 

3) Sopimus on tarkistettava, mikäli oppi-
laitosta varten on rakennettava uudisraken-
nus tai suoritettava suurempia rakennuksen 
peruskorjauksia tahi oppilaitoksen taikka sen 
osan opetustoiminnan luonne oleellisesti 
muuttuu. 

4) Tätä sopimusta sovelletaan heinäkuun 
1 päivästä 1965 lukien. 

5) Tämä sopimus voidaan purkaa puolin 
tai toisin, mutta on tällöin noudatettava vä-
hintään kolmen (3) vuoden irtisanomisaikaa. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopi-
muksen (28.10. 2 800 §). 

Helsingin merimiesammattikoulun harjan-
nostajais- ja peruskiven muuraustilaisuuteen 
määrättiin kaupungin edustajaksi opetus- ja 
sivistystointa johtava apulaiskaupunginjoh-
taja (yjsto 21.9. 6 786 §). 

Avustukset. Yleisjaosto myönsi enintään 
700 mk torvisoiton järjestämiseen Kaivopuis-
tossa ja kaiutinlaitteiden. vuokraamiseen Hel-
singin Normaalilyseon ja Helsingin lyseon vä-
lisen soutukilpailun yhteydessä (yjsto 21.9. 
6 749 §). 

Muu opetustoimi 

Suomenkielisen työväenopiston toim.hoit. 
Urho Ilmaselle päätettiin 1.1.1964 lukien suo-
rittaa 1.1.—31.5. ja 1.9.—31.12. välisiltä 
ajoilta kutakin viikkoa kohti 10 yksinkertais-
t a tuntipalkkaa vastaava korvaus hänen ar-
kipäivinä suorittamastaan ylimääräisestä 
työstä (25.3. 853 §). 

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätet-
tiin hakea muutosta kouluhallituksen pää-
tökseen, jolla oli vähennetty suomenkielisen 
työväenopiston v:n 1963 ensimmäisen vuosi-
puoliskon valtionapuun esitetyistä menoista 
tuntiopettajille maksetut vuosilomakorvauk-
set ja lapsilisämaksut. Muutosta haettiin sen 
takia, ettei korkein hallinto-oikeus ollut vielä 
ratkaissut v:n 1962 valtionapua koskevaa va-

litusta, joka koski samanlaista vähennystä. 
Myöhemmin merkittiin tiedoksi, että korkein 
hallinto-oikeus oli kumonnut kouluhallituk-
sen v:n 1962 valtionavustusta koskevan pää-
töksen ja palauttanut sen kouluhallituksen 
uudelleen käsiteltäväksi (25.2. 587 §, 2.12. 
3 166 §). 

Suomenkieliseen työväenopistoon päätet-
tiin hankkia Bell & Howell Filmosound 
643 -merkkinen elokuvaprojektori suojapeit-
teineen (yjsto 26.10. 7 067 §). 

Työväenopiston opiskelijakunnan raken-
netta, sosiaalista taustaa ja opiskelumotivaa-
tiota koskevan tutkimuksen aiheuttamia me-
noja varten kaupunginhallitus myönsi 719 mk 
(4.2. 357 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä perusteet-
tomana Elli Tuomisen valituksen, joka koski 
iltakeskikoulun kurssille pääsyä (11.11. 
2 959 §). 

Kuvanveist. Armas Hutrin lahjoittaman 
alttaritaulun patinoinnista ja asentamisesta 
aiheutuvia kustannuksia varten myönnettiin 
tarvittava määräraha (21.1. 186 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisen 
työväenopiston johtokunnan panemaan täy-
täntöön kaupunginhallituksen alistaman pää-
töksen, joka koski kukkalaitteen hankkimista 
rva Adolfiina Sarkikosken hautajaistilaisuu-
teen. Johtokuntaa kehotettiin vastaisuudessa 
ottamaan huomioon kaupunginhallituksen v. 
1948 (ks. s. 146) tekemässä päätöksessä an-
netut määräykset (4.2. 319 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston 50-vuotis-
juhlasta aiheutuvia kustannuksia varten 
myönnettiin 2 500 mk (7.1. 56 §, yjsto 16.2. 
5 341 §). 

Kotitalouslautakunnan avoinna olevaan 18. 
pl:n talousopettajan virkaan päätettiin ni-
mittää virkaa haettavaksi julistamatta 1.1. 
1966 lukien tai.op. Ragnhild Lunila tavan-
mukaisilla ehdoilla (30.12. 3 428 §). 

Tai.op. Lempi Virkille 1.10.1964 annettua 
määräystä hoitaa kotitalousneuvonnan tar-
kastajan virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin 
päätettiin jatkaa 31.1. saakka (4.3. 651 §). 
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Kaupunginhallitus vahvisti 1.5. lukien 
kotitalouslautakunnan alaisten tuntiopetta-
jien ja neuvojien palkkiot seuraaviksi: 

I) Tuntiopettajina toimivien talousopetta-
jien, käsityönopettajien, kodinhoidonopetta-
jien ja näitä vastaavien tuntipalkkio on 9 mk. 

Sen kuukauden alusta lukien, joka ensiksi 
seuraa, kun elinkustannusindeksin on todettu 
nousseen pistelukuun 177, on tuntipalkkio 
9.25 mk. 

Sen kuukauden alusta lukien, joka ensiksi 
seuraa, kun elinkustannusindeksin on todettu 
nousseen pistelukuun 182, on tuntipalkkio 
9.44 mk. 

II) Neuvojina toimivien kotitalousneuvo-
jien, käsityöneuvojien ja näitä vastaavien 
tuntipalkkio on 8 mk. 

Elinkustannusindeksin noustua 177:ään ja 
182 pisteeseen ovat neuvojien tuntipalkkiot 
vastaavasti 8.23 ja 8.40 mk. 

III) Elinkustannusindeksin pistelukujen 
177 ja 182 edellyttämiä korotuksia ei kuiten-
kaan enää toteuteta vuoden 1966 puolella, 
jos elinkustannusindeksi ei 31.12.1965 men-
nessä ole saavuttanut sanottuja pistelukuja 
(29.4. 1 211 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kotitalouslau-
takunnan käyttämään Karhulinnan opetus-
ja perhepesulan toimintaan 56 712 mk ao. 
määrärahoista (1.4. 935 §). 

Karhulinnan pesulaan päätettiin hankkia 
neljä pesukonetta lisälaitteineen ja yksi linko. 
Hankintoja varten myönnettiin tarvitta-
va määräraha (yjsto 6.4. 5 725 §, 14.12. 
7 402 §). 

Kotitalouslautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 600 mk Kunnallisten Kotita-
louslautakuntien Keskuksen edustajakokouk-
sen yhteydessä järjestettyjen luentopäivien 
kahvitilaisuuden ja kiertoajelun kustannuksia 
varten (yjsto 10.2. 5 279 §). 

Avustukset. Suomen kunnallisten työnteki-
jäin ja viranhaltijain liitolle myönnettiin 
3 000 mk:n suuruinen avustus yhdistyksen 
helsinkiläisten jäsenten opintotoimintaa var-
ten (yjsto 6.10. 6 858 §). 

Sibelius Akatemialle päätettiin suorittaa 
sille myönnetyn avustuksen III erä (yjsto 
22.6. 6 216 §). 

Helsinki International Student Clubin 
vuokrakulujen suorittamista varten myön-
nettiin 1 500 mk:n suuruinen avustus (yjsto 
8.6. 6 125 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. C. 
F. Ekholmin stipendirahastosta julistettiin 
haettavaksi kaksi 790 mk:n suuruista matka-
apurahaa kuukauden opiskelua varten ulko-
mailla. Kun määräajan kuluessa ei jätetty 
yhtään anomusta siirrettiin korkovarat v. 
1966 käytettäviksi (1.4. 934 §, 13.5. 1 360 §). 

Richard Heimbergerin lahjoitusrahaston 
korkovaroista myönnettiin 1 010 mk am-
mattiopetuslaitosten johtokunnan käytettä-
väksi 30—100 mk:n suuruisten stipendien ja-
kamista varten kirjapainokoulun ja kähertä-
jäkoulun oppilaille koulujen opettajakuntien 
ehdotusten mukaisesti, jolloin jaossa mah-
dollisuuksien mukaan olisi otettava huomioon 
lahjakirjassa esitetyt toivomukset (29.4. 
1 214 §). 

Kaupunginhallitus päätti jakaa kertomus-
vuonna kaksi 890 mk:n suuruista apurahaa 
Gustav Pauligin lahjoitusrahaston korkova-
roista, ilmoittaa tästä Kauppakorkeakoulun 
ja Svenska Handelshögskolan -nimisen kor-
keakoulun rehtoreille ehdotuksen tekemistä 
varten apurahojen jakamiseksi sekä siirtää 
loput korkovaroista v. 1966 käytettäviksi. 
Apurahat myönnettiin kahdelle kauppatie-
teen ylioppilaalle toinen USA:han ja toinen 
Ranskaan, Espanjaan ja Saksaan tehtävää 
opintomatkaa varten. (14.4. 1 072 §, 26.5. 
1 529 §, yjsto 16.7. 6 408 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjaston 28. pl:n apulaiskirjas-
tonjohtajan virkaan valittiin fil.lis. Sirkka-
Liisa Meri tavanmukaisilla ehdoilla. Vaalista 
ilmoitettiin Helsingin piirin k i r jas to tarkas-
tajalle (14.1. 130 §, 1.7. 1 943 §). 
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Kaupunginhallitus valitsi 15.11.1964 lukien 
avoinna olevaan sivukirjastonjohtajan vir-
kaan fil.kand. Aili Olamaan. Tästä päätök-
sestä oli fil.kand. Vieno Lumme valittanut 
kouluhallitukseen, joka 4.6. oli tutkinut asian 
ja katsonut saamansa selvityksen perusteella 
oikeaksi hylätä Lumpeen valituksen ja vah-
vistaa kaupunginhallituksen päätöksen Ola-
maan valitsemisesta Kallion sivukirjaston-
johtajan virkaan. Päätökseen ei kirjastoase-
tuksen 40 §:n nojalla saanut hakea valitta-
malla muutosta (11.3. 723 §, 22.4. 1 134 §, 
17.6. 1 783 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli hylännyt fil.maist. Aarre Aariolan 
valituksen, joka koski Vallilan sivukirjaston 
sanomalehtisalin tp. valvojan viran täyttä-
mistä (28.1. 280 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti mer-
kitä v:n 1966 talousarvioehdotukseensa tar-
peellisen määrärahan 7. pl:n tp. sanomalehti-
salin valvojan palkkaamista varten 1.1.1966 
lukien Vallilan sanomalehtisalia varten (12.8. 
2 070 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan edelleen v:n 1966 aikana huolehti-
maan Helsingin yliopistollisen keskussairaa-
lan polio-osaston sairaalakirjaston toiminnas-
ta sekä palkkaamaan Auroran sairaalakirjas-
toon tästä järjestelystä aiheutuvia ylimääräi-
siä tehtäviä varten tuntipalkkaisen kirjasto-
amanuenssin sillä edellytyksellä, että keskus-
sairaalaliitto sitoutuu suorittamaan palk-
kauksesta aiheutuvat enintään 1 259 mk: n 
suuruiset kustannukset kirjastolautakunnan 
laskun mukaisesti (2.12. 3 171 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin yliopis" 
tollinen keskussairaalaliitto oli ilmoittanut 
suorittavansa ko. toiminnasta kertomusvuon-
na aiheutuvat kustannukset 1 290 mk (18.2. 
527 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä koulu-
hallituksen 28.1. ja 25.2. antamiin päätöksiin, 
jotka koskivat Kulosaaren ja Vallilan sivu-
kirjastoina käytettävien osakehuoneistojen 

vuokra-arvon määräämisperusteiden vahvis-
tamista (25.2. 598 §, 11.3. 722 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta kouluhallituksen päätökseen, joka 
koski kirjastolaitoksen v:n 1962 valtionapua 
(14.4. 1 059 §). 

Kirjastolautakunnalle myönnettiin oikeus 
painattaa suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
nen suppea kaupunginkirjaston toimintaa 
esittelevä julkaisu. Kustannuksia varten 
myönnettiin 2 500 mk (yjsto 13.4. 5 775 §). 

Riistavuoren vanhainkodin laitoskirjasto-
toiminnan yhteyteen päätettiin liittää Koske-
lan sairaskoti alaosastona hoidettavaksi v:n 
1966 talousarvion määrärahojen puitteissa 
(4.11. 2 871 §). 

Opetusministeriöltä päätettiin anoa raken-
nuslupaa Haagan, Kulosaaren, Puistolan ja 
Töölön sivukirjastoja varten (7.10. 2 610, 
2 611 §, 4.11. 2 870 §). 

Pääkirjaston käytöstä poistetut kaksi kor-
tistolaatikostoa päätettiin myydä Suomen 
Evankelisluterilaiselle ylioppilaslähetykselle 
10 mk/kpl (yjsto 23.11. 7 275 §). 

Yleisjaosto päätti kohtuussyistä myöntää 
78 mk:n korvauksen eräälle kirjastovirkaili-
jalle hänen Haagan sivukirjaston muuton yh-
teydessä särkyneen hammasproteesinsa kor-
jauskustannuksia varten sillä ehdolla, että 
anoja maksaa kaupungille sen, mitä Vakuu-
tusyhtiö Pohjola hänelle korkeimman oikeu-
den päätöksellä mahdollisesti velvoitetaan 
maksamaan (yjsto 30.7. 6 460 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkirjaston 
järjestämään 19.8. kiertoajelun Helsinkiin 
tutustumista varten Kansainvälisen kirjasto-
seurojen liiton neuvoston kokouksen osan-
ottajille (yjsto 2.3. 5 449 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus 
myönsi 15 000 mk Akseli Gallen-Kallelan 
Helsinki-aiheisen öljymaalauksen ostamista 
varten kaupunginmuseon kokoelmiin (6.5. 
1 282 §). 

Kaupungintalon nykyisten huonetilojen ja 
niiden kiinteän sisustuksen valokuvauttami-
sesta aiheutuvien kustannusten suorittamista 
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varten yleisjaosto myönsi museolautakunnan 
käytettäväksi 2 500 mk (yjsto 8.6. 6 144 §). 

Yleisjaosto myönsi museolautakunnan käy-
tettäväksi 750 mk niiden kustannusten suo-
rittamista varten, jotka aiheutuivat Helsin-
gin ja sen lähiympäristön rantaviivan sijain-
tia eri aikoina kuvaavien karttojen teettämi-
sestä ja karttasarjan painattamisesta (yjsto 
30.3. 5 635 §). 

Tuomarinkylän kartanon asuntopihan en-
tiselleen saattamiseksi päätettiin suorittaa 
kulloinkin myönnettävien määrärahojen puit-
teissa jäljempänä mainitut toimenpiteet seu-
raavassa järjestyksessä: 

I) Asuntopihan kaakkoiskulmassa sijait-
seva vieras- ja salirakennus entisöidään kah-
vilana käytettäväksi talorakennusosaston 12. 
9.1964 päivätyn alustavan piirustuksen mu-
kaisesti. 

II) Asuntopihan luoteiskulmaan rakenne-
taan uusi, kiinteistöviraston maatalousosas-
ton asuntotarkoituksia varten tarkoitettu 
rakennus talorakennusosaston 12.9.1964 päi-
vätyn alustavan piirustuksen mukaisesti. 

III) Viimeksi mainitun rakennuksen val-
mistuttua kartanon asuntopihan lounaiskul-
massa sijaitseva asuinrakennus kunnostetaan 
kaupunginmuseon tarpeita varten. 

IV) Asuntopihan koilliskulmassa sijaitseva 
saunarakennus säilytetään toistaiseksi enti-
sessä käytössään, minkä vuoksi siinä mahdol-
lisesti tarvittavat korjaustyöt harkitaan aika-
naan erikseen. 

Yleisten töiden lautakunnan tulee yhteis-
toiminnassa ao. virastojen kanssa laadituttaa 
töitä koskevat lopulliset suunnitelmat kus-
tannusarvioineen ja kiinteistölautakunnan 
tulee tutkia, mitä mahdollisuuksia olisi maa-
talousosaston toimiston siirtämiseen kartanon 
päärakennuksesta muihin huonetiloihin pää-
rakennuksen luovuttamiseksi kokonaisuudes-
saan kaupunginmuseon käyttöön. Muinais-
tieteelliselle toimikunnalle olisi muutostöiden 
yhteydessä varattava mahdollisuus sen tar-
peellisiksi katsomiin tutkimuksiin. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, ettei Topelius-mu-

seota sijoitettaisi Tuomarinkylän kartanoon 
(11.11. 2 958 §). 

Museolautakunnan esityksestä kaupungin-
hallitus päätti, että Pakilan kylässä sijaitse-
valla Erikas-nimisellä tilalla RN:o l 6 oleva 
ns. Pakin talon päärakennus ja luhti säilyte-
tään paikoillaan näytteenä 1700-luvulla val-
linneesta ryhmäasutuksesta. Rakennusten 
korjaustyöt oli suoritettava museolautakun-
nan hyväksyttävällä tavalla ja siten, että pää-
rakennus voitaisiin luovuttaa paikallisten yh-
distysten kokous- ja juhlatiloina käytettä-
väksi. Rakennusten ja niiden ympäristön 
merkitsemistä varten erityisalueeksi olisi laa-
dittava asemakaavanmuutos (16.12. 3 299 §). 

Kaupunginmuseon käyttöön päätettiin 
vuokrata seuraavat huonetilat: Jalmari Fin-
nen Säätiöltä 15.3. lukien 37 m2:n suuruinen 
huoneisto talosta Mariankatu 28 elinkustan-
nusindeksiin sidottavasta 175 mk:n kuu-
kausivuokrasta, johon sisältyy myös lämpö, 
kaupunginmuseon taulukokoelman säilyttä-
mistä varten siihen saakka, kunnes kokoelma 
voitaisiin siirtää takaisin kaupunginmuseon 
pohjoiseen siipirakennukseen (25.2. 599 §) 
sekä vesilaitoksen päähuoltokeskuksesta 1.10. 
lukien 141.4 m2:n suuruinen varastotila 3.50 
mk/m2 kuukausivuokrasta, johon sisältyi 
lämpö ja valo (23.9. 2 491 §). 

Kaupunginorkesterin johtajaksi valitun ka-
pellim. Jorma Panulan kanssa päätettiin teh-
dä sopimus, jonka mukaan hänelle suorite-
taan 34. pl:n mukainen palkka siihen virka-
säännön mukaan tulevine ikälisineen, ja johon 
lisätään 27.8.1964 jälkeen kaupungin viran-
haltijoille mahdollisesti myönnettävät yleiset 
tasokorotuksen luontoiset palkankorotukset 
(26.5. 1 531 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti musiikkilauta-
takunnan kutsumaan kapellim. Jorma Panu-
lan asiantuntijana kaupunginorkesterin oh-
jelma- ja koesoittotoimikuntien kokouksiin ja 
maksamaan hänelle kokouspalkkiot (18.2. 
524 §). 

Kaupunginorkesterin 20. pl:aan kuuluva II 
viulunsoittajan virka päätettiin toistaiseksi 
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jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin 
14.8. saakka (18.2. 523 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti 1.4. lukien mu-
siikkilautakunnan sihteerin palkkioksi 138 
mk/kk ja kaupunginorkesterin järjestysmie-
hen palkkioksi 215 mk/kk siten, että sen kuu-
kauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa elin-
kustannusindeksin noustua pistelukuun 177, 
sihteerin palkkioksi tulisi 142 mk/kk ja jär-
jestysmiehen palkkioksi 221 mk/kk sekä elin-
kustannusindeksin noustua pistelukuun 182 
vastaavasti 144 mk/kk ja 225 mk/kk. Mikäli 
elinkustannusindeksi ei kertomusvuoden lop-
puun mennessä olisi noussut em. pistelukui-
hin, ei korotuksia enää v:n 1966 puolella to-
teutettaisi (1.4. 938 §). 

Varaäänenjoht. Erkki Norakselle päätet-
tiin suorittaa 248 mk:n suuruinen palkkio 
äänenjohtajan tehtävän hoitamisesta ulko-
maisen konserttimatkan aikana (28.10. 
2 804 §). 

Kaupunginhallitus totesi, ettei kaupungin-
orkesterin taloudenhoitajalle voida viranhal-
tijain kokouspalkkiosäännön 2 §:n 2 momen-
tin perusteella maksaa kokouspalkkiota osal-
listumisesta musiikkilautakunnan kokouk-
seen (29.4. 1 212 §). 

Kaupunginorkesterin toimisto päätettiin 
kertomusvuoden heinäkuussa pitää suljettu-
na kahden viikon ajan (20.5. 1 436 §). 

Sibeliuksen juhlavuoden johdosta kaupun-
ginhallitus oikeutti kaupunginorkesterin suo-
rittamaan aikana 13.9.—6.10. konserttimat-
kan Lontooseen, Amsterdamiin, Wieniin, 
Miincheniin, Prahaan, Varsovaan, Lenin-
gradiin, Budapestiin, Leipzigiin, Liibeckiin, 
Kööpenhaminaan, Tukholmaan ja Osloon 
musiikkilautakunnan esittämän matkasuun-
nitelman mukaisesti tarkoitukseen varattua 
määrärahaa käyttäen. Matkaan osallistuvien 
päivärahat määrättiin. Konserttimatkan ja 
siihen välittömästi liittyvän lähtiäiskonsertin 
tulot saatiin käyttää matkan aiheuttamien 
menojen kattamiseen (2.9. 2 288 §). 

Kaupunginorkesterin saatua kutsun saapua 
konsertoimaan Aarhusiin kertomusvuoden 

syyskuussa kaupunginhallitus oikeutti mu-
siikkilautakunnan lähettämään kaupungin-
orkesterin mainittuun konserttiin lautakun-
nan määräämillä ehdoilla muualle Euroop-
paan tehtävän konserttimatkan yhteydes-
sä kuitenkin siten, ettei orkesterinmat-
kasta aiheutuisi kaupungille kuluja (1.7. 
1 949 §). 

Sibelius-viikon säätiön toimintakertomus 
v:lta 1964 merkittiin tiedoksi. Samalla hy-
väksyttiin tilitys ko. vuonna järjestetyn Si-
belius-viikon kustannuksista, jonka aiheutta-
man tappion peittämiseksi myönnettiin 
54 081 mk (yjsto 16.11. 7 186 §). 

Konsertti- ja kongressitalo. Kaupunginhal-
litus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Al-
var Aallon laatiman konsertti- ja kongressi-
talon huoneohjelman (17.6. 1 790 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Uuden ooppera- ja 
konserttitalon kannatusyhdistyksen kaupun-
gille uut ta konserttitaloa varten myöntämä 
50 000 mk:n lahjoitus oli v:n 1964 päättyessä 
62 848 mk (14.4. 1 071 §). 

Mainitun kannatusyhdistyksen anomuk-
sesta päätettiin kaupungin kustannuksella 
toimittaa 4 tervapataa havupilareineen Kö-
nigstedtin kartanossa 31.1. pidettävää mil-
jöökonserttia varten (yjsto 19.1. 5 093 §). 

Helsingin teatterisäätiötä ja kaupunginteat-
teria koskevat asiat. Kaupunginhallitus valitsi 
ajaksi 1.8.1965—31.7.1969 Helsingin teat-
terisäätiön edustajiston jäsenet ja varajäse-
net. Helsingin Kansanteatteri Oy oli valinnut 
edustajistoon varsinaisiksi jäseniksi kaup. 
joht. Arno Tuurnan ja apul.kaup.joht. Eino 
Uskin sekä varalle rva Elsa Peräläisen. Hel-
singin Työväenteatterin Kannatusyhdistys 
oli valinnut varsinaisiksi jäseniksi hra Väinö 
Valtelan ja vahtimest. Vilho Juurelman sekä 
varalle tarkast. Almer Virtasen. Kaupungin-
hallitus nimesi säätiön hallituksen puheen-
johtajan ja jäsenet sekä tilintarkastajat. Sa-
malla todettiin, että Helsingin Kansanteat-
teri Oy ja Helsingin Työväenteatterin Kan-
natusyhdistys olivat vastaavasti nimenneet 
hallitukseen ekon. Juha Laurilan ja sos.pääll. 

11 - Kunnall.kert. 1965, I osa 161 



2. Kaupunginhalli tus, 

Kalle Koposen (17.6. 1 791 §, ks. kunn. ka-
lenteri s. 446). 

Kaupunginteatterin rakentamisen ylintä 
johtoa varten päätettiin asettaa rakennustoi-
mikunta, jonka tehtävänä on a) yhteistyössä 
talorakennusosaston kanssa valmistella ko. 
rakennuksen pääurakat sopimuksineen ja 
esittää ne yleisten töiden lautakunnan hy-
väksyttäviksi sekä päättää itse muista tehtä-
vistä urakkasopimuksista, b) suorituttaa 
työn aikana tarpeellisiksi katsottavia lisä-, 
muutos- ja täydennystöitä määrärahojen 
puitteissa sekä c) valvoa, että rakennustyö 
suoritetaan urakkasopimuksen ja siihen liit-
tyvien teknillisten määräysten mukaisesti. 
Rakennustoimikunta oikeutettiin ottamaan 
sihteeri, käyttämään asiantuntijoita sekä 
palkkaamaan valvontatyön edellyttämät hen-
kilöt ja suorittamaan toimikunnan kokous-
palkkiot sekä toimikunnan hyväksymät pal-
kat ja palkkiot. Asiantuntijoiden käyttämi-
sessä oli noudatettava kaupunginhallituksen 
v. 1958 (ks. s. 288) tekemää päätöstä. Raken-
nustoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat 
sekä jäljennökset sopimuksista ja kirjelmistä 
oli lähetettävä opetus- ja sivistystointa joh-
tavalle apulaiskaupunginjohtajalle sekä ko-
kouspalkkiolaskelmat revisio virastolle. Ra-
kennustoimikunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin rakennustointa johtava apul.kaup.joht. 
Veikko Järvinen sekä jäseniksi dipl.ins. 
Terttu Raveala, vs. kaup. arkkit. Sakari Sii-
tonen, työpääll. Esko Toivola, I koneins. 
Heikki Ranki ja teatterinjoht. Sakari Puuru-
nen (25.3. 859 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus oikeutti ra-
kennustoimikunnan hankkimaan kaupungin-
teatterirakennukseen suunnitellut valonheit-
timet jo tässä vaiheessa ja asettamaan ne 
Helsingin teatterisäätiön käytettäväksi Yli-
oppilastalon näyttämölle siksi, kunnes niiden 
virallinen luovutus säätiölle tapahtuisi, sillä 
ehdolla että säätiö vastaa ko. laitteista ja 
niiden kunnosta sinä aikana, jolloin ne kau-
pungin omistamina ovat säätiön käytössä 
(24.6. 1 869 §). 

Kuvaamataidetoimikunta oikeutettiin yh-
teistoiminnassa kaupunginteatterin raken-
nustoimikunnan ja arkkit. Timo Penttilän 
kanssa järjestämään kuvanveistäjille aihepii-
riltään vapaa kilpailu kaupunginteatterin 
lämpiön eteen sijoitettavasta veistoksesta. 
Veistos saatiin tilata kilpailun perusteella 
käyttäen tarkoitukseen enintään 84 000 mk 
kaupunginteatterin rakennusmäärärahoista 
rakennustoimikunnan 15.11. päivätyn esi-
tyksen mukaisesti (14.10. 2 676 §, 18.11. 
3 024 §). 

Hankintatoimistoa kehotettiin lunasta-
maan Helsingin Kansanteatteri-Työväen-
teatterilta sen tarjoama teatteri-irtaimisto 
käyttäen tarkoitukseen kaupunginvaltuuston 
2.6. myöntämää määrärahaa. Irtaimisto saa-
tiin vastikkeetta luovuttaa Helsingin teat-
terisäätiön käyttöön (3.6. 1 604 §, 26.8. 
2 220 §). 

Kaupunginteatterin Vallilan näyttämöllä 
oleva tarpeeton etuvalintapöytä päätettiin 
myydä Ruotsalaiselle teatterille 100 mk:n 
hinnasta (yjsto 21.9. 6 785 §). 

Helsingin kaupunginteatterin avajaisnäy-
tännössä Vallilan työväentalossa 9.9. päätet-
tiin kaupunginhallituksen puolesta ojentaa 
kukkalaitteet ohjaajille ja näyttelijöille (yjsto 
7.9. 6 689 §). 

Helsingin teatterimuseosäätiö. Kaupungin, 
hallitus nimesi Helsingin teatterimuseosää-
tiön hallituksen ja edustajiston jäsenet ja ti-
lintarkastajat (14.10. 2 675 §, 16.12. 3 301 §-
ks. kunn. kalenteri s. 444). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin teatterimu-
seosäätiön ilmoitus toiminnastaan aikana 
14.10.1964—31.7.1965 (2.12. 3 173 §). 

Hässelby-Säätiön kertomusvuoden käyttö-
menoja varten myönnettiin 40 000 Rkr vas-
taava rahamäärä (30.9. 2 529 §). 

Merkittiin tiedoksi säätiön tilintarkastajien 
kertomus v:n 1964 hallinnon ja tilien tarkas-
tuksesta (19.8. 2 091 §). 

Avustukset. Helsingin Nuoriso-orkesterin 
Kannatusyhdistykselle päätettiin suorittaa 
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heti 4 630 mk:n suuruisen avustuksen toinen 
erä (yjsto 16.3. 5 523 §). 

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uuden-
maan piirin Helsingissä 13.6. järjestetyn mu-
siikkijuhlan aiheuttaman tappion peittämi-
seksi myönnettiin 4 543 mk kaupunginval-
tuuston 2.6. tekemän päätöksen mukaisesti 
(30.9. 2 555 §). 

Vielä myönnettiin seuraavat avustukset: 
Centralförbundet för Finlands svenska teater-
organisationer -liitolle 1 500 mk Helsingissä 
järjestetyistä ruotsinkielisistä teatteripäivistä 
aiheutuneen tappion osittaista korvaamista 
varten (yjsto 1.6. 6 090 §); Helsingin Nuorten 
Miesten Kristilliselle Yhdistykselle 1 375 mk 
yhdistyksen mieskuoron Bergeniin tekemän 
konserttimatkan kustannuksia varten (9.9. 
2 356 §); Helsingin Työväen Mieskuorolle 
1 820 mk Ruotsiin tehdyn konserttimatkan 
kustannuksia varten (yjsto 13.4. 5 773 §); 
Akademiska Sångföreningen -nimiselle yhdis-
tykselle 250 mk Kaisaniemessä pidetyn ulko-
ilmakonsertin yhteydessä käytetyn kuoro-
korokkeen kuljetuskustannuksia varten ja 

1 200 mk Ruotsiin tehdyn konserttimatkan 
kustannuksia varten (yjsto 27.4. 5 842 §, 7.12. 
7 355 §); Koulunuorison Sibelius-juhlatoimi-
kunnalle 1 900 mk Sibelius-juhlan järjestä-
misestä aiheutuneita kuluja varten (yjsto 
2.3. 5 447 §); Sällskapet Muntra Musikanter 
-nimiselle kuorolle 1 700 mk Osloon ja Göte-
borgiin tehtävää konserttimatkaa varten 
(20.5. 1 437 §) sekä Työväen Muistitietotoi-
mikunnalle 2 000 mk Helsingin työväen muis-
titietojen keräämistä varten (yjsto 7.9. 
6 665 §). 

Helsingin Kansanteatteri - Työväenteat-
terille myönnettiin 175 000 mk:n suuruinen 
avustus sillä ehdolla, että kaupungille hyvi-
tettäisiin Helsingin Kansanteatteri Oy:lle ja 
Helsingin Työväenteatterin Kannatusyhdis-
tykselle yhteisvastuullisesti myönnetyn lai-
nan vielä maksamatta oleva osa (30.9. 
2 526 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:lta 1964 
kertyneet korkovarat päätettiin jakaa seu-

raavasti: Rafael Ahlströmin musiikkiavustus-
toimikunta 1 708 mk, Suomen Taideakatemia 
1 708 mk, Suomen Kirjailijaliitto 854 mk ja 
Finlands Svenska Författareförening 854 mk. 
Mikäli myönnettyjä korkovaroja siirrettäisiin 
avustusten saajien rahastoihin, niiden käy-
töstä olisi aikanaan tehtävä tilitys kaupun-
ginhallitukselle (1.4. 933 §). 

Yleishyödyllisten tarkoitus-
ten määrärahat 

Määrärahain jakaminen. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 93) 
jakamaan menosääntöön merkittyä yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten avustus-
määrärahaa, ilmoitti lähettämässään mietin-
nössä, että avustuksia oli kaupunginhallituk-
sen toimesta julkaistun kuulutuksen perus-
teella hakenut 74 järjestöä, yht. 229 700 mk. 
Käytettävissä oleva määräraha oli 116 000 
mk. Avustuksia päätettiin jakaa 115 715 mk 
jäljempänä mainituille järjestöille seuraa-
vasti: 

mk 

Folkpensionärer i Helsingfors 240 
Helsingfors Svenska Lomhörda 900 
Helsingin Huonokuuloiset 1 200 
Helsingin Kansaneläkkeensaajien 

Yhdistys 240 
Helsingin Kaupungin Eläkkeennaut-

tijain yhdistys 240 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 000 
Helsingin Reumayhdistys 1 800 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 15 000 
Helsingin Vanhainsuoj eluyhdistys... 5 500 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 100 
Kallion-Vallilan Eläkeläiset 240 
Kelkkala Lomakodin Kannatusyh-

distys 400 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 240 
Kristliga Föreningen av Unga Kvin-

nor 1 200 
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mk 

Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Malminseudun Eläkeläiset 100 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti(NLV) 650 
Polio Invalidit 2 500 
Puistolan-Heikinlaakson Eläkeläiset 100 
Vuoden 1918 Punainvalidit 2 300 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, 

Sosiaalinen miestyö 3 900 
Suomen Valkonauhaliitto 600 
Suur-Helsingin Valkonauha 1 700 
Svenska Semesterförbundet i Finland 600 
Tapanilan Seudun Kansaneläkkeen-

saajien Yhdistys 100 
Vanhusten Turva . 500 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin 

Yhdistys 2 300 
Helsingin Polio Huolto 1 300 
Vajaamielisten Tuki 2 500 
Kulosaaren Päiväkerhoyhdistys 1 500 
Suomen Kansan Ryhtiliike 2 500 
Hengityslaitepotilaat 1 850 
Ylioppilasterveys 2 750 
Helsingin Kummikuntayhdistys .... 2 200 
Kottby-Mänsas svenska förening 250 
Pojista Miehiä 1 000 
Helsingfors svenska Marthaförening 1 800 
Helsingin Kotien Puolesta 500 
Helsingin Marttayhdistys 4 000 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 700 
Helsingin Kristillisen Kansanopiston 

Kannatusyhdistys 1 500 
Helsingin Työväen Sivistysj ärj estö... 2 000 
Kalliolan Kannatusyhdistys 4 000 
Kannelmäki-Seura 100 
Karjalan Sivistysseura 1 800 
Käpylä-Seura 1 100 
Pitäjänmäki-Seura 150 
Puotila-Seura 250 
Roihuvuori-Seura 150 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys 700 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys... 6 000 
Bibliofiilien Seura 300 
Brage 3 000 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 3 300 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat 1 815 
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mk 

Svenska Upplysningsbyrån i Hel-
singfors 550 

Helsingin Yleinen Matkailij ayhdistys 12 000 
Helsingin Puutarhaseura 3 000 
Tapaturmantor j untayhdistyksen 

työturvallisuus jaosto 5 500 

Yhteensä 115 715 

Avustuksen saajat alistettiin varain asian-
mukaiseen käyttöön nähden sellaisen valvon-
nan alaisiksi, mikä määrätään kaupunginval-
tuuston 25.11.1913 vahvistamissa, kaupungil-
le tulevien juovutusjuomavoitt o varain käy-
tössä noudatettavaa menettelyä koskevissa 
säännöissä. Tapaturmantorjuntayhdistyksen 
työturvallisuus jaostolle annettavan avustuk-
sen ehdoksi määrättiin lisäksi, että avustuk-
sen saaja sitoutuu antamaan kaupungin viras-
toille ja laitoksille maksutonta palvelua yh-
den vuoden ajan avustuksen myöntämisestä 
lukien sekä että tällaiseksi palveluksi luetaan 
vain se palvelu, jonka laatu, suoritusaika ja 
suorituspaikka on ennakolta sovittu kaupun-
gin työturvallisuustarkastajan kanssa sekä 
että avustuksen saaja lähettää vuosittain 
kaupungin työturvallisuustoimikunnalle sen 
suorittamaa valvontaa varten selostuksen tä-
ten suorittamastaan maksuttomasta palve-
lusta (10.6. 1 703 §, ks. Helsingin kaupunkia 
koskevat asetukset s. 168 v. 1913). 

Nuorisotyö 

Nuorisotoimisto. Kaupunginhallitus oikeut-
ti nuorisotyölautakunnan valitsemaan 1.1. 
1966 perustettavaksi päätettyyn 15. pl:n ker-
hotoiminnan ohjaajan virkaan sitä haetta-
vaksi julistamatta nuorisotoimiston tp. nuo-
risokahvilan isännän Martti Nevalaisen (16.9. 
2 390 §). 

Hakaniemen kerhokeskukseen päätettiin 
1.10. lukien palkata työsopimussuhteinen 
kerhokeskuksen hoitaja 9 kk:ksi vuodessa 
(30.9. 2 556 §) sekä järjestötoiminnan ulko-
puolella ja turvattomassa asemassa olevaan 
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nuorisoon kohdistuvaa toimintaa varten 
nuorisotyönohjaaja (11.2. 433 §). 

Kerhokeskusten hoitajien sunnuntai- ja 
ylityökorvaukset määrättiin 1.4. lukien seu-
raaviksi: 1) Nuorisotoimiston kerhokeskusten 
hoitajien tuntipalkka on 2.50 mk, jota käyte-
tään pohjana em. korvauksia maksettaessa. 
Siitä työstä, jonka kerhokeskuksen hoitaja 
joutuu suorittamaan työsopimuksessa edel-
lytetyn päivittäisen työajan lisäksi, hänellä 
on oikeus saada yksinkertainen tuntipalkka 
8 t:n päivittäiseen ja 45 t:n viikottaiseen työ-
aikaan saakka. 2) Siivoukseen kuuluva työ-
aika todetaan muuntamalla lattiapinta-alat 
työajaksi kaupunginhallituksen 6.5.1964 vah-
vistamia normeja käyttäen. Näin saatu työ-
ajan korvaus maksetaan 1) kohdan mukai-
sesti (25.3. 857 §). 

Nuorisotyölautakunnan j ärj estämästä kurs-
sitoiminnasta suoritettavat palkkiot vahvis-
tettiin 1.4. lukien seuraaviksi: luentopalkkio 
tunnilta 20—50 mk, harjoituspalkkio tunnilta 
7—10 mk ja kurssinjohtajan palkkio kurssilta 
90—200 mk. Palkkioiden suuruutta edellä 
vahvistetuissa rajoissa harkittaessa on lisäksi 
kiinnitettävä huomiota kulloinkin pidettä-
vän luennon tai suoritettavan tehtävän vaa-
tivuuteen ja sen suorittajan pätevyyteen 
(18.3. 791 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota nuoriso-
työlautakunnan 25.11.1964 tekemän päätök-
sen ja oikeuttaa lautakunnan käytettävissään 
olevien määrärahojen puitteissa kokeilumie-
lessä toimeenpanemaan kerhotyötä siellä, 
missä erityiset syyt sitä kulloinkin vaativat, 
kuitenkin kauintaan v:n 1966 loppuun (14.1. 
132 §, 9.12. 3 249 §). 

Nuorisotoimiston lainavarastoon päätettiin 
hankkia Bell & Howell »Filmo Sound» 643 
merkkinen kaitaelokuvaprojektori sekä lisä-
kovaääninen ja kahdet suojapeitteet. Tarkoi-
tukseen myönnettiin 3 374 mk (yjsto 19.10. 
7 013 §). 

Nuorisokerhoja varten päätettiin hankkia 
seuraavat huonetilat: Tennistalon III kerrok-
sesta tilapäisesti 213 m2:n suuruinen toimis-

tohuoneisto (7.10. 2 613 §); varata korttelin 
n:o 30020 tontille n:o 22 aikanaan rakennet-
tavasta talosta n. 400 m2:n suuruiset huone-
tilat Munkkiniemen kerhokeskusta varten 
(21.1. 219 §); vuokrata 1.3. lukien talossa 
Kaartintorpantie 6 sijaitseva 188 m2:n suu-
ruinen huoneisto Snellman-Säätiöltä 1 128 
mk:n kuukausivuokrasta, johon sisältyy kor-
vaus lämmöstä ja lämpimästä vedestä, 31.5. 
päättyvin vuoden vuokrauksin, irtisanomis-
aika kolme kuukautta (18.2. 530 §); vuokrata 
väestönsuojelutoimistolta Lauttasaaressa si-
jaitseva Klaarantien kalliosuoja, jonka vuok-
ra on 4 mk/kk/m2 (26.5. 1 527 §); vuokrata 
talosta Siltasaarenkatu 12 VIII kerroksesta 
n. 480—508 m2:n suuruiset tilat, joiden indek-
siin sidottu vuokra on 9 mk/kk/m2 talosta 
Eläintarhantie 1 siirrettävää nuorisotoimis-
ton kerhokeskusta varten siihen asti, kunnes 
kerhokeskus voisi muuttaa Kallion virasto-
taloon (4.3. 656 §) sekä varata Kiinteistö-oy 
Kontulankaan 8 -nimisen yhtiön talon kella-
ritiloista n. 300 m2 kerhokeskusta varten 
(8.4. 1 004 §). 

Talossa Otavantie 3 sijaitsevan nuoriso-
toimiston kerhohuoneistoa koskeva vuokra-
sopimus päätettiin sanoa irti välittömästi ja 
maksaa vuokra myös irtisanomisajalta. Huo-
neistossa saatiin, mikäli vuokranantaja niin 
vaatisi, suorittaa vuokrasopimuksen edellyt-
tämät muutostyöt. Samalla päätettiin Laut-
tasaaren VPK:n talosta, Tallbergin puistotie 
10, vuokrata Lauttasaaren kerhokeskusta 
varten 191 m2:n suuruinen kerhohuoneisto, 
perusvuokra 1 218 mk/kk (5.8. 2 030 §). 

Nuorisotoimiston kesäkodissa suoritettavia 
korjaus- ja kunnostustöitä varten myönnet-
tiin 85 000 mk. Samalla saatiin purkauttaa 
alueella oleva saunarakennus (13.5. 1 358 §); 
talossa Siltasaarenkatu 12 olevan kerhohuo-
neiston kunnostamista varten myönnettiin 
14 000 mk (20.5. 1 435 §). 

Helsingin Vanhainsuojeluyhdistyksen käyt-
töön vanhusten päiväkotia varten vuokratun, 
talossa Merimiehenkatu 12 sijaitsevan kella-
rikerhohuoneiston vuokra päätettiin alentaa 
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ja periä niiden laskuperusteiden mukaisesti, 
joita käytetään nuorisojärjestöiltä vuokraa 
perittäessä (7.10. 2 612 §). 

25.4. toimeenpantavan nuorison liikenne-
kilpailun neljän sarjan voittajille päätettiin 
palkintoina luovuttaa yhteensä 4 kpl Helsin-
ki - Pääkaupungin kasvot -nimistä kuva-
teosta sekä muille palkinnon saajille yhteensä 
20 kpl ns. vanhoja Helsinki-kuvateoksia 
(yjsto 30.3. 5 624 §). 

Talossa Mechelininkatu 36 sijaitsevan ker-
hokeskuksen huoneistossa 8.2. tapahtuneen 
vahingonteon aiheuttamien vahinkojen kor-
jaamista varten myönnettiin 749 mk. Asia-
miestoimistoa kehotettiin perimään korjaus-
kustannukset vahingon aiheuttajalta (yjsto 
16.2. 5 337 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti nuorisotyölau-
takunnan kutsumaan Kööpenhaminan, Oslon 
Göteborgin ja Tukholman nuorisotoimistoista 
kustakin kolme edustajaa Helsinkiin nuoriso-
toimistojen neuvottelukokoukseen. Osanot-
tajille saatiin avajaispäivänä tarjota lounas 
sekä yksi päivällinen ja kolme työlounasta 
ja järjestää kiertoajelu kaupungilla. Mahdol-
liset luentopalkkiot saatiin maksaa kurssi- ja 
kilpailutoimintaa varten myönnetyistä mää-
rärahoista voimassa olevaa palkkiotaksaa 
noudattaen (18.2. 522 §). 

Raittiuslautakunta 

Kurssi-ja luentotoiminnasta maksettavat palk-
kiot ym. Kaupunginhallitus vahvisti raittius-
lautakunnan järjestämästä kurssi- ja muusta 
toiminnasta maksettavat palkkiot 1.1.1966 
lukien seuraaviksi: luento- ja esitelmäpalkkio 
tunnilta 20—50 mk, harjoituspalkkio tunnil-
ta 7—10 mk ja kurssinjohtajan palkkio kurs-
silta 80—200 mk. Palkkioiden suuruutta 
harkittaessa olisi kiinnitettävä huomiota kul-
loinkin suoritettavan luennon, esitelmän tai 
tehtävän vaativuuteen ja sen suorittajan pä-
tevyyteen. Lautakunnan toimiston viran-
haltijain tehtäviin kuuluviksi katsottiin em. 

toiminnasta heille aiheutuvat tehtävät (21.10. 
2 745 §). 

Raittiuslautakunnan jäsenen, tark. Urho 
Merilinnan hautaustilaisuuteen hankittua 
seppelettä varten myönnettiin tarvittava 
määräraha (yjsto 23.11. 7 235 §). 

T ai d e- j a kirjallisuusapu-
rahojen jakotoimikunta 

Helsinki-palkinnon sekä taide- ja kirjalli-
suusapurahojen jakaminen. Kaupunginhalli-
tus asetti toimikaudeksi 1965—1968 taide-
ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan, 
jonka ilmoitus 5.5. suorittamastaan Helsinki-
palkinnon ja kirjallisuusapurahojen jakami-
sesta merkittiin tiedoksi (25.2. 555 §, 13.5. 
1 316 §, yjsto 4.5. 5 866 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli hylännyt taiteilija Weli Nummisen 
valituksen, joka koski kirjallisuusapurahojen 
jakotoimikunnan suorittamaa v:n 1963 apu-
rahojen jakoa (6.5. 1 263 §, 30.9. 2 528 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Jäsenten vaali. Kaupunginhallitus valitsi 
kuvataidetoimikunnan jäsenet, puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan kertomusvuo-
deksi. Suomen Taideakatemia oli kehotukses-
ta valinnut edustajakseen f il. tri Sakari Saari-
kiven, varalle fil.maist. Äke Gulinin sekä 
Suomen Taiteilijaseura taidemaalari Urpo 
Vainion, kuvanveist. Pekka Kontion ja taide-
graafikko Toimi Kiviharjun sekä varalle vas-
taavasti Lauri Ahlgrenin, Johan Finnen ja 
Pentti Lumikankaan (14.1. 90 §, 18.3. 758 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kaupungin kokoel-
miin oli hankittu yht. 29 eri taideteosta yh-
teiseltä arvoltaan 11 210 mk. Taideteokset 
sijoitettiin kaupungin eri virastoihin ja lai-
toksiin (21.1. 193 §, yjsto 18.5. 5 961 §). 

Kallion virastotaloon päätettiin hankkia 
taideteoksia käyttäen tarkoitukseen enintään 
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110 000 mk ao. rakennusmäärärahoista (20.5. 
1 400 §). 

Graafisten teosten aikaansaamiseksi hel-
sinkiläisille taiteilijoille toimeenpannun kil-
pailun palkintokustannuksia varten myön-
nettiin 7 200 mk sekä palkintojen jakoa kos-
kevan ilmoituksen julkaisemisesta aiheutu-
nutta laskua varten 1 476 mk (11.2. 401 §, 
yjsto 23.2. 5 348 §). 

14 kpl eri taiteilijain värigrafiikkatöitä, 
jotka olivat sijoitetut Auroran sairaalaan, 
päätettiin merkitä kaupungin kokoelmiin 
(yjsto 9.3. 5 482 §). 

Tait. Oskar Kleineh^in Helsinki-aiheinen 
taulu n:o 16 päätettiin Kaupungintalon sa-
neerauksen ajaksi luovuttaa suomenkieliselle 
työväenopistolle (yjsto 19.10. 6 978 §). 

Jäljempänä mainitut taideteokset päätet-
tiin erinäisillä ehdoilla luovuttaa lainaksi 
näyttelyä varten: tait. Harry Kivijärvelle 
hänen tekemänsä veistos »Viisasten kivi» 
(yjsto 23.2. 5 349 §, 23.3. 5 558 §) ja Suomen 
Taideakatemialle tait. Laila Pullisen teke-
mä »Hymyilevä Nike» -niminen veistos 
(yjsto 13.7. 6 370 §). 

Urheilu- ja ui k o il ut o i mi 

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen. 
Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1963 
tekemäänsä ao. päätöstä (s. 267) siten, että 
toimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet vali-
taan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Samalla 
kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan v:ksi 
1965—1968 puheenjohtajan sekä kaksi jäsen-
tä. Urheilutoimittajain Liitto oli nimennyt 
edustajakseen toimitt. Stig Häggblomin, 
Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Helsin-
gin piiri lainsäädäntöneuvos L. H. Salosen, 
Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri 
hra Sulo Lundelinin, Työväen Urheiluseuro-
jen Keskusliiton Helsingin piiri puh.joht. Vil-
jo Suomisen, Helsingfors krets inom Finlands 
Svenska Centralidrottsförbund hra Helge 
Öhmanin ja Suomen Palloliiton Helsingin 
Piiri os.hoit. Eino Nuutisen (11.2. 437 §). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston 21. pl:n raken-
nusmestarin virka päätettiin jättää toistai-
seksi täyttämättä, kauintaan kuitenkin 31.12. 
1966 saakka (9.12.3 248 §). 

Seuraavat laiturit, kiinteistöt ym. päätettiin 
siirtää urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallin-
toon: 

tontin Vatakuja 1 kohdalla oleva laituri 
(19.8. 2117 §); Herttoniemen siirtolapuu-
tarha-alueen laituri 1.5. lukien (22.4. 1118 §); 
Vattuniemen ent. kesäkodin alueella olevat 
rakennukset sekä laituri sellaiseen käyttöön, 
joka toistaiseksi ei vaatisi korjaus- eikä varas-
toimistoimintaa ulkosalla (11.3. 728 §) sekä 
Vihdin kunnan Salmen kylässä oleva Kar-
hiaismäki RN:o l52-niminen tila (18.3. 757 §). 

Irtaimiston hankinnat. Urheilu- ja ulkoilu-
virastoon päätettiin hankkia kaksi Commer 
Cob -merkkistä pakettiautoa (yjsto 6.4. 
5 724 §). 

Perusparannusten suorittaminen. Kaupun-
ginhallitus oikeutti urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan käyttämään urheilu- ja ulkoilutoi-
men rakennusten ja laitosten perusparannuk-
sia varten merkittyä 650 000 mk:n suuruista 
siirtomäärärahaa kuitenkin siten, että teetet-
tävät työt pyrittäisiin sopeuttamaan työlli-
syyden kausivaihtelujen mukaisesti, niin 
ettei työvoiman määrä kesällä ylittäisi talvi-
kauden työvoimaa (28.1. 282 §). 

Urheilukentät. Latokartano Säätiöltä pää-
tettiin vuokrata toistaiseksi ja kauintaan v:n 
1967 loppuun säätiön omistama, Viikissä 
Latokartanon ylioppilaskylän läheisyydessä 
sijaitseva urheilukenttä siten, että urheilu- ja 
ulkoiluvirasto huolehtii vuokra-aikana ken-
tän kunnossapidosta harjoituskentän tasoi-
sena sekä että ylioppilaskylän asukkaille va-
rataan vapaat kentän käyttövuorot 4 kertaa 
viikossa viraston kanssa lähemmin sovitta-
vina aikoina ja lisäksi sillä ehdolla, ettei kau-
pungille aiheudu vuokrauksesta muita kuluja 
kuin kunnossapitokustannukset (yjsto 22.6. 
6 245 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi urheilu- ja 
ulkoiluviraston laatimat Vallilan ja Haapa-
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niemen palloilukenttien suoja-aitojen pääpii-
rustukset (23.9. 2 487 §). 

Urheilupuistot. Kaupunginhallitus päätti 
anoa sisäasiainministeriöltä poikkeusluvan 
myöntämistä rakennuskiellosta kaupungin 
omistaman Haaga-nimisen tilan RN:o 140 
alueella olevien Pirkkolan urheilupuiston ra-
kennusten rakentamista varten (7.1. 58 §). 
Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin 
laatimat Pirkkolan urheilupuiston I raken-
nusvaiheen pääpiirustusten muutospiirustuk-
set sekä II rakennusvaiheeseen sisältyvien 
uima- ja palloiluhallirakennuksen sekä siihen 
liittyvän pukusuojasiipirakennuksen rakenta-
mattoman osan, lämpökeskusrakennuksen ja 
henkilökunnan asuntorakennuksen pääpiirus-
tukset rakennusselityksineen ja kustannus-
arvioineen (14.1. 137 §, 25.11. 3 098 §). 
Pirkkolan urheilupuiston II rakennusvaiheen 
louhintatyöt päätettiin suorittaa Insinööri-
toimisto Erkki Juvan laatimien piirustusten 
mukaisesti ennen pääpiirustusten hyväksy-
mistä (8.4. 1 008 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urhei-
lupuistotoimikun.nan esittämän Talin urhei-
lupuiston hallirakennuksen rakennusohjel-
man (25.2. 594 §, 5.8. 2 029 §). 

Uimarannat. Kaupunginhallitus hyväksyi 
talorakennusosaston laatimat Lauttasaaren 
uimarannan pukusuoja- ja käymälärakennus-
ten pääpiirustukset (16.9. 2 426 §). 

Marjaniemen uimarannan laajentaminen, 
ks. s. 196. 

Ulkoilualueet. Kaupunginhallitus päätti, 
että Virkamiesliiton Helsingin piirin jäsenten 
Itäisessä Pihlajasaaressa omistamien kesä-
mökkien käyttö- ja pito-oikeutta jatketaan 
seuraavilla ehdoilla: kesämökin pito-oikeuden 
voi vuodeksi kerrallaan saada vain mökin 
aikaisempi omistaja anomalla sitä urheilu- ja 
ulkoilulautakunnalta. Mökin omistus- tai 
hallintaoikeutta ei voi siirtää toiselle henki-
lölle. Mökin pito-oikeudesta maksettavan kor-
vauksen, joka kertomusvuonna on 30 mk 
mökiltä, vahvistaa urheilu- ja ulkoilulauta-

kunta vuodeksi kerrallaan. Mökit on omista-
jien kustannuksella poistettava viimeistään 
v:n 1968 loppuun mennessä (6.5.1 279 §). 

Pihlajasaaren laiturin kunnostamiseksi ker-
tomusvuoden kesäkauden käyttöä varten 
myönnettiin 6 500 mk (13.5. 1 357 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
Pekka Pesosen laatimat Rastilan ulkoilu-
alueen huoltorakennuksen pääpiirustukset 
(14.10. 2 678 §) sekä arkkit. Jaakko Suikkosen 
laatimat Kaunissaaren ulkoilualueen vaja- ja 
huoltorakennuksen pääpiirustukset (1.7. 
1 945 §). 

Salmin kartanon ulkoilualueen maankäyt-
tösuunnitelman. laatimista varten kaupungin-
hallitus myönsi 7 000 mk ja Luukin ulkoilu-
alueen vastaavaa työtä varten samoin. 7 000 
mk (9.9. 2 354 §, 11.2. 438 §). 

Luukin alueella järjestettävän henkilö-
kunnan koulutustilaisuuden osanottajille pää-
tettiin järjestää kaksi kahvitilaisuutta ja lou-
nas (yjsto 23.11. 7 274 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin Hamngrundet-nimiseen saa-
reen luvatta rakennettujen viikonloppumajo-
jen poistamiseksi sieltä (8.4. 1 007 §). 

Merkittiin tiedoksi Ehrensvärd-Seuran ja 
Suomen Matkailijayhdistyksen ilmoitus, että 
Suomenlinnassa olevan ravintolan hoidosta 
vastaisi tulevaisuudessa Matkaravinto Oy, 
joka on Suomen Matkailijayhdistyksen sisar-
yhtiö (16.12. 3 271 §). 

Korkeasaari. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä arkkit. Jaakko Suihkosen laatimat 
Korkeasaaren I I pikkulintutalon pääpiirus-
tukset (19.8. 2 115 §); Korkeasaaren rantapa--
vilj ongin pääpiirustukset (18.2. 529 §); kissa-
laakson petoeläinten ulkohäkkien pääpiirus-
tukset (12.8. 2 071); harjalammastallin ja 
-tarhan pääpiirustukset, jakkihärkätallin ja 
-tarhan pääpiirustukset sekä kameli- ja laa-
mat allin pääpiirustukset (19.8. 2116 §). 

Korkeasaaren lauttalaiturin vaurioiden 
korjaamista varten myönnettiin 8 130 mk ja 
saaren vanha apinatalo päätettiin purkaa 
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omaa työvoimaa käyttäen (26.5. 1 530 §, yjsto 
16.2. 5 342 §). 

Jäähalli. Kaupunginhallitus oikeutti jää-
hallin rakennustoimikunnan käyttämään jää-
hallin rakentamiseen myönnettyjä määrära-
hoja myös hallin toiminnalle välttämättö-
mien koneiden ja muun kaluston hankkimi-
seen (1.7. 1 883 §). Samalla kaupunginhallitus 
myönsi 470 000 mk jäähallin rakennustyön 
jatkamista varten (21.10. 2 747 §). 

Töölön Urheilutalo. Suomen Valtakunnan 
Urheiluliitolle kaupunginhallitus päätti il-
moittaa, ettei sillä ollut huomautettavaa 
Töölön Urheilutalosäätiön sääntöjä vastaan. 
Samalla kaupunginhallitus nimesi kaupungin 
edustajat säätiön hallitukseen ynnä säätiön 
tilintarkastajat (21.1. 220 §). Edelleen kau-
punginhallitus päätti omasta puolestaan hy-
väksyä liitolle vuokratulle Meilahden kort-
telin n:o 520 tontille nro 4 rakennettavan ur-
heilutalon piirustukset, rakennuskustannus-
ten kustannusarvion, 7.7 mmk sekä rakennus-
työn rahoittamiseksi esitetyn suunnitelman 
(16.9. 2 403 §, 4.11. 2 847 §). 

Venepaikat ym. Helsingin Moottorivene-
kerholle päätettiin veneiden talvitelakointia 
varten vuokrata urheilu- ja ulkoiluviraston 
ulkoiluosaston tarpeelliseksi katsoma alue 
ajaksi 1.10.1965—31.5.1966 kertakaikkisesta 
500 mk:n suuruisesta vuokrasta seuraavilla 
ehdoilla: 

1. veneet on telakoitava paikalle ulkoilu-
osaston lähemmin antamien ohjeiden mukai-
sesti, ja yhdistyksen on tarvittaessa kustan-
nuksellaan huolehdittava veneiden siirroista 
toiseen paikkaan, 

2. kaupunki ei vastaa veneille paikalla 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mutta 
yhdistys on vastuussa telakoimisesta kau-
pungille mahdollisesti aiheutuvasta haitasta 
ja kustannuksista, 

3. paikalle telakoidut veneet on katettava 
yhdenmukaisesti, ja yhdistyksen on valvot-
tava, että nämä katteet pidetään kunnossa 
koko talvikauden, 

4. alue on pidettävä yhdistyksen toimesta 

siistinä ja tyhjennettävä 31.5.1966 mennessä 
(30.9. 2 542 §). 

Helsingin Soutuklubille päätettiin myöntää 
1 000 mk:n suuruinen avustus Kaisaniemen-
lahden rannalle sijoitettavan kilpavenepont-
toonin rakentamista varten sillä ehdolla, että 
ponttoonin piirustukset esitettäisiin urheilu-
ja ulkoiluviraston hyväksyttäviksi (14.4. 
1 070 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Arkkitehtitoi-
misto Juutilainen - Kairamo - Pantzarin laa-
timat Eläintarhanlahden tilapäisen betoni-
ponttoonilaiturin piirustukset (17.6. 1 784 §). 

Herra Väinö Lindqvistille päätettiin myön-
tää 200 mk:n korvaus hänen Puotilan rantaan 
talvehtimaan jätetylle veneelleen sattuneiden 
vaurioiden korvaamiseksi (yjsto 22.6. 6 243 §). 

Ruskeasuon ratsastushalli. Yleis jaosto oi-
keutti Keskustalli Oy:n suorittamaan 1.4. ja 
1.5. maksettavaksi erääntyneet, 1 693.60 
mk:n suuruiset ratsastushallin tiloja koske-
vat kuukausivuokrat viimeistään 30.10. sillä 
ehdolla, että erääntyneille määrille suorite-
taan 10 %:n sakkokorko erääntymispäivästä 
maksupäivään sekä 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. ja 1.10. 
erääntyvät 1 693.60 mk:n suuruiset kuukausi-
vuokrat samaten viimeistään 30.10., jolloin 
viivästyskorko erääntyville määrille on 8 % 
erääntymispäivästä maksupäivään (yjsto 8.6, 
6 139 §). 

Viikin ampumarata-alueella päätettiin kiel-
tää haulikkoammunta klo 19 jälkeen ja sun-
nuntaisin ennen klo 12 kansallisia ja kansain-
välisiä arvokilpailuja lukuun ottamatta (28. 
10. 2 783 §). 

Ampumaradat. Lääninhallitukselle annet-
tavassa lausunnossaan kaupunginhallitus 
päätti puoltaa Tapanilan Erän anomusta saa-
da perustaa pienoiskivääriampumarata ta-
loon Hiidenkiventie 21 ja huomauttaa samal-
la, ettei yhdistyksen toimintaan sen sääntöjen 
mukaan kuulunut ampumaurheilu (13.5. 
1 336 §); puoltaa ampumaradan sijoittamista 
talon Liisankatu 14 piharakennuksen ulla-
kolle (24.6. 1 828 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleis jaosto päät-
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ti, et tä seuraavat rakennukset saatiin purkaa: 
Ärtin koulupuutarhan kalustorakennus (yjsto 
10.2. 5 282 §); tilalla Brändö Tennisplan 
RN:o l 6 3 2 sijaitseva Kulosaaren tenniskent-
tien pukusuoj arakennus Vihreä-Valkoinen 
Verkkopallokerho Helsingissä -nimisen yhdis-
tyksen kustannuksella (yjsto 9.11. 7160§) sekä 
urheilu- ja retkeilylautakunnan kirjelmässä 
n:o 114/19.11.1965 mainitut rakennukset 
(yjsto 23.11. 7 272 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain keskusjärjestön kesäkoti. Kaupungin-
hallitus päätti, et tä rakennusviraston auto-
korjaamon palveluksessa olevan levysepän 
Eemil Hännisen työsuhteen kaupunkiin kat-
sotaan jatkuvan keskeytyksittä kertomus-
vuoden kesällä kahden kuukauden aikana, 
jolloin hän toimii Kulosaaren kartanon isän-
nöitsijänä, sillä edellytyksellä että hän maini-
tusta tehtävästä vapauduttuaan välittömästi 
palaa kaupungin työhön (10.6. 1 679 §). 

»Kevään Kunto Kausi» -nimisen kuntokäve-
ly kampanjan osanottajiksi ilmoittautuvat, 

Uimastadionille saapuvat henkilöt päätettiin 
kertomusvuoden toukokuun kuluessa sun-
nuntai- ja pyhäpäivinä klo 8—10 välisenä 
aikana päästää maksut ta Uimastadionille 
uimaan (yjsto 4.5. 5 890 §). Samaten saatiin 
Kaupunginkellarissa järjestää 27.4. kunto-
kävelykampanjaan liittyvä kahvitilaisuus n. 
60 henkilölle sekä asiaa koskeva esittelytilai-
suus lehdistön edustajille (yjsto 20.4. 5 800 §). 

Uimapromootiota sekä uimakoulutyötä kos-
kevan lehdistön esittelytilaisuuden yhtey-
dessä Kallion virastotalossa päätettiin järjes-
tää kahvitarjoilu (yjsto 10.8. 6 506 §). 

Avustukset. Urheiluhallit Oy:lle myönnetty 
300 000 mk:n suuruinen avustus päätettiin 
suorittaa yhtenä eränä (yjsto 19.1. 5 095 §). 

Ylimääräisen avustuksen suorittamiseksi 
Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistykselle 
yleisjaosto päätti , et tä kaupunki luopuu 
Stansvikin kesäkotialueella olevan uuden 
kaitsij a-vahtimestarin asuinrakennuksen 
vuokrasta ajalta 1.10.—31.12. (yjsto 2.11 
7107 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennusvirasto. Kaupunginhallitus oike-
utt i rakennusviraston tekemään dipl.ins. 
Reino Säntin kanssa 2.7.1964 vahvistetun 
työsopimuslomakkeen mukaisen työsopimuk-
sen, voimassaoloaika 3 v tai toistaiseksi, irti-
sanomisaika 3 kk, kuukausipalkka 2 600 mk. 
Sopimus tulisi voimaan allekirjoitusta seuraa-
van kuukauden alusta (14.4. 1 076 §). 

Kaupunginvaltuuston 8.9. perustamaan 
rakennusviraston 10. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan nimitettiin 1.1.1966 lukien tp. 
toim.apul. Terttu Jokinen (18.11. 3 029 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyt tämät tä : yleisen osaston varikon 
päällikön 30. pl:n virka, kauintaan siihen 
saakka, kunnes viraston johtosäännön uusi-
mista koskeva mietintö olisi valmistunut 
(1.7. 1 961 §); talorakennusosaston 21. pl:n 
suunnitteluteknikon virka toistaiseksi (18.11. 

3 026 §) ja 19. pl:n rakennusmestarin virka 
toistaiseksi (11.3. 729 §). 

Kaupunginhallitus päät t i hylätä valituk-
sen, joka koski varastoesimiehen viran täyt-
tämistä (4.3. 659 §). 

Katu jen puhtaanapidosta huolehtivien 
puhtaanapito-osaston työnjohtaj ien ja au-
tonkuljettajien päivystyksestä aiheutuvan 
puhelimenkäytön korvaukset korotettiin seu-
raaviksi: työnjohtaj ien osalta 72 mk kalen-
terivuodelta sekä autonkuljettajien osalta 8 
mk/kk päivystyskuukausien ajal ta 1.1. lukien 
(4.2. 362 §). 

Entiselle kunnossapitotarkastajalle Kaarlo 
Tammilehdolle päätetti in suorittaa 1 568 
mk:n suuruinen vuosilomakorvaus ajal ta 
1.5.—31.12.1964 (yjsto 23.2. 5 360 §). 

Eräät rakennusviraston viranhaltijat oi-
keutettiin suorit tamaan ylitöitä 200 tunnin 
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