
26. Musiikkilautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Musiikkilautakunnan kokoonpano v. 1966 oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että toimittaja Ontro Virtasen tilalle valittiin 
kapellimest. Mauno Saksanen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja kokouksissa pidettyjen pöytäkirjo-
jen pykäläluku oli 242. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: Helsin-
gin Sokeat -yhdistyksen hallussa olevien, kau-
pungin omistamien soittimien inventointi (25. 
1. 15 §); kaupunginorkesterin suhdetoiminnan 
hoitamiseksi Suomen PR-toimisto — Finska 
PR-byrän kanssa tehdyn sopimuksen irtisa-
nominen ja uuden sopimuksen tekeminen hra 
Gustav Ahlsvedin kanssa (25.1. 24 §, 22.2. 
37 §); uuden sopimuksen tekeminen Säveltä-
j äin Tekij änoikeustoimisto Teoston kanssa (26. 
9. 179 §); kaupunginorkesterin luovuttaminen 
maksutta Tauno Hannikaisen 70-vuotis juhla-
konserttiin sekä International Law Associa-
tionin 100-vuotisjuhlaan (25.1. 27 §, 22.2. 53 
§); opintomatka-apurahan myöntäminen 
eräille soittajille (26.4. 90 §, 30.8. 154 §); eron 
myöntäminen konserttimestari Naum Levi-
nille, hänen seuraajansa valitseminen ja koe-
soiton järjestely (26.4. 88 §, 21.6. 127 §, 30.8. 
146 §); kaupunginorkesterin konserttiohjel-
masuunnitelman hyväksyminen konsertti-
kaudeksi 1966—1967 (31.5. 106 §); sinfonia-
konserttien konserttilippujen hintojen ja 
alennusjärjestelyn vahvistaminen (21.6. 129 
§); lautakunnan edustajan valitseminen Hel-
sinki-viikon säätiön hallintoneuvostoon (30.8. 

155 §); orkesterin sisäistä istumajärjestysta 
koskevan järjestelyoikeuden vahvistaminen 
kuuluvaksi kapellimestarille ja koevuodeksi 
nimitettyjen soittajien pätevyyden entistä 
tarkempi tutkiminen ennen vakinaiseen vir-
kaan nimittämistä (31.10. 198 §) sekä eron 
myöntäminen sihteerille ja tämän viranhoi-
don järjestämisen siirtäminen seuraavaan 
vuoteen (19.12. 235 §). 

Esitykset ja lausunnot. Lautakunnan kau-
punginhallitukselle tekemät esitykset koski-
vat mm. seuraavia asioita: kaupunginorkeste-
rin jousiston asteittaisen vahvistamisohjel-
man jatkuvaa toteuttamista (21.6. 130 §); lai-
nojen myöntämistä orkesterin soittajille soi 
tinhankintoja varten (26.9. 175 §, 28.11. 214 
§); 90 000 mk:n suuruisen valtionavustuksen 
anomista kaupunginorkesterille v:ksi 1967 
(31.10. 196 §); pitkän tähtäyksen talous-
suunnitelmaa vuosiksi 1968—1977 (28.11. 
209 §, 19.12. 228 §) sekä määrärahan otta-
mista v:n 1968 talousarvioon kaupunginor-
kesterin mahdollista konserttimatkaa varten 
Yhdysvaltoihin (28.11. 216 §, 19.12. 241 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle asioista, jotka mm. koskivat: Arkkitehti-
toimisto Alvar Aallon laatimaa Helsingin 
konsertti- ja kongressitalon suunnitelmaa pii-
rustuksineen ym. (31.5. 114 §, 21.6. 125 §) 
sekä Helsingin Kansankonservatorion Sää 
tiön laina-anomusta (19.12. 232 §). 

Musiikkilautakunta puolsi lisäksi kaupun-
ginhallitukselle antamissaan lausunnoissa 
avustusten myöntämistä eräille niitä anoneil-
le teattereille, kuoroille yms. 
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