
2. Kaupunginhall i tus 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

K ansakoulutoimi 

Vanhaan palkkausjärjestelmään kuuluvien 
kansakoulunopettajien ylituntipalkkiot sekä 
koulujen johtajille maksettavat palkkiot päätet-
tiin vahvistaa seuraaviksi: 

1. Ylitunti- ja tuntipalkkiot 
a) ylitunti- ja tuntipalkkiot ajalta 1.1.— 

31.7.1967 tarkistetaan kaupungin viranhalti-
jain palkkauksissa 1.1.1967 lukien toteutet-
tua yleiskorotusta vastaavasti eli 5.2 %. 
Palkkio on tällöin varsinaisen kansakoulun 
opettajalla 10.71 mk/t ja kansalaiskoulun, 
apukoulun ja muun erityiskoulun opettajalla 
12.52 mk/t . 

b) ylitunti- ja tuntipalkkiot maksetaan 
1.8. lukien saman suuruisina kuin ns. uuteen 
palkkausjärjestelmään kuuluville vastaavien 
eri koulumuotojen opettajille. 

2. Koulunjohtajan palkkiot. 
Koulunjohtajan palkkiot tarkistetaan 1.1. 

1967 lukien kaupungin viranhaltijain palk-
kauksissa samasta ajankohdasta lukien to-
teutet tua yleiskorotusta vastaavasti eli 5.2%. 
Näin tarkistettuna varsinainen koulunjohta-
jan palkkio on 704.98 mk vuodelta ja lisä-
palkkio 38.12 mk vuodelta. Johta jan palk-
kiot maksetaan 12 kk:lta vuodessa (14.9. 
2535 §). 

Määrävuosilisän maksaminen opettajille. 
Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnan maksamaan 21.9. ja 25.9. ao. luet-
teloissa mainituille opettajille 13.6.1967 anne-
tulla lailla (277/67) heille myönnetyn määrä-
vuosilisän sekä myös tästä laskettavan kau-
pungin kansakoulun ohjesäännön 23 §:ssä 
mainitun prosentuaalisen palkkauksenlisän 
kullekin siitä ajankohdasta lukien, josta he 
lain mukaan ovat sanottuun korotukseen oi-
keutettuja. Samalla kaupunginhallitus päätti , 
et tä liikaa ehkä maksettu lisä peritään takai-
sin kaupungille kohtuullisessa ajassa, mikäli 
oikeuskanslerille tehdyn kantelun ratkaisu 

aiheuttaisi muutoksen asiaan (9.11. 3063 

Korvauksen maksaminen kansakoulun IX 
vuosiluokan ammatinvalinnan ohjauksen yh-
dysopettajan tehtävien suorittamisesta. Suo-
men Kaupunkiliittoa päätettiin pyytää ryh-
tymään toimenpiteisiin valtioneuvoston 11. 
12.1958 antaman päätöksen 6 §:n 1 mom., 
joka koski kansakoulunopettajan viran halti-
jan oikeutta saada lukea opetusvelvollisuu-
teensa nuorisotyötä ja muita luokan ulko-
puolella suoritettavia tehtäviä, muuttami-
seksi seuraavaksi: Kansakoulunopettaja, jo-
ka toimii ammatinvalinnan ohjauksen yhdys-
opettajana, saa tästä tehtävästä lukea ope-
tusvelvollisuuteensa puoli vuosiviikkotuntia 
kutakin koko lukuvuoden aikana hänen toi-
menpiteittensä kohteena olevaa kahdeksan-
nen tai yhdeksännen vuosiluokan alkavaa 
kuudentoista oppilaan ryhmää kohden (23.11. 
3187 §). 

Kansakoulujen uimaopettajien palkkioperus-
teet. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kan-
sakoulujen johtokuntia kehotettiin tekemään 
aikanaan kaupunginhallitukselle esitys uima-
opettajien palkkioperusteiden vahvistami-
sesta mahdollisuuksien mukaan palkkalauta-
kunnan esittämältä tai myöhemmin käytä-
vien neuvottelujen pohjalta niin aikaisessa 
vaiheessa, että uudet työsopimukset uima-
opettajien kanssa ehdittäisiin tehdä viimeis-
tään syyslukukauden 1968 alusta lukien 
(23.11. 3166 §). 

Suomen Opettajain Liitto oli i lmoittanut 
julistaneensa 11.2.1967 valtiovallalle avoi-
men työtaistelu-uhan, jonka mukaisesti työn-
seisaus alkaisi 7.3., ellei sitä ennen päästä so-
vintoon. Mainitun lakonuhan peruudut tua 
kaupunginhallitus päätti , ettei asia antanut 
aihetta enempiin toimenpiteisiin (9.3. 767 §). 

Kansakoulujen siivoojien ym. henkilökun-
nan ylimääräisten palkkioiden korottaminen. 
Kaupunginhallitus vahvisti 1.10. lukien seu-
raavat koulutilojen käytöstä seuroilta, yhdis-
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2. Kaupunginhallitus 

tyksiltä ja muilta ulkopuolisilta kannettavat 
palkkiot: 

1) Kansakoulujen ja ammattikoulujen vahti-
mestarien, talonmies-lämmittäjien ja siivoojien 
ylimääräiset palkkiot: 
Vahtimestarit: 

Tuntipalkkio opinto-, harjoitus- tai ko-
kousryhmän kokoontuessa samanaikaisesti 
eri huoneissa ryhmien lukumäärän ollessa: 

mk 

1 ryhmä 3.80 
2 » 4.61 
3 » 5.47 
4 » 6.80 
Kultakin seuraavalta ryhmältä 

edell. lisäksi 0.98 

Siivoojat: 
Ylimääräisestä siivouksesta kokoontumis-

kerralta: 

mk 

Voimistelukerralta 4.14 
Veistosalin siivous 3.57 
Luokkahuoneen tms. siivous 1.89 

Voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat 
lämmintä vettä, on maksettava sen valmis-
tamisesta koulujen talonmies-lämmittäjille 
sinä aikana vuotta, jona kouluilla ei ole avus-
tavia talonmies-lämmittäjiä, käyttökerralta 
ryhmää kohti seuraavan erittelyn mukaisesti: 

Ryhmien lukumäärä: m k 

1 ryhmä 4.61 
2 » 3.69 
3 tai useampia ryhmiä 3.16 

2) Eräille ruoanjakajille maksettava jakelu-
palkkio : 

Niille kansakoulun ruoanjakajille, joiden 
palkkausperusteena on ruokailijoiden luku-
määrä, maksetaan 9 kk:n ajalta vuodessa ja-
kelupalkkiota ruokailijaa kohti 1.47 mk/kk 
(7.9. 2450 §). 

Koulukokeilun järjestämistä koskeva esitys. 
Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen 
Kaupunkiliitolle ryhdyttäväksi toimenpitei-
siin kansakoululainsäädännön tarkistustoimi-
kunnan mietinnössä esitetyn muutoksen ai-
kaansaamiseksi kansakouluasetuksen 18§:ään 
sekä anoa opetusministeriöltä asetuksen 
88 §:n edellyttämää lupaa järjestää sellaista 
kouluhallituksen hyväksymän suunnitelman 
mukaista koulukokeilua, jonka perusteella 
luokka voitaisiin kansakoulun kolmannella ja 
neljännellä luokalla jakaa kahteen erikseen 
opetettavaan osaan äidinkielen ja laskennon 
opetuksessa sillä edellytyksellä, että kokeilua 
varten saataisiin valtionapua (14.6. 1872 §). 
Opetusministeriö ilmoitti 11.8., ettei se pitä-
nyt ehdotetun kokeilun järjestämistä kau-
pungin kansakouluissa enää tarpeellisena, 
koska kansakouluasetuksen 18 §:n muutoksen 
nojalla voitiin lukuvuoden 1968/69 alusta 
toteuttaa ryhmien jako ilman erillistä kokei-
luakin lähes anotussa laajuudessa. Mainittu 
muutos oli tapahtunut 14.7.1967 annetulla 
asetuksella, jossa 18 §:ään oli lisätty uusi 
4. mom. (24.8. 2281 §, kunn. as. kok.n:o68). 

Voin käytön lisääminen kouluruokailussa. 
Maitotaloustuotteitten viennin vaikeutumi-
sen johdosta maatalousministeriö oli pyytä-
nyt Suomen Kaupunkiliiton lausuntoa voin 
käytön lisäämismahdollisuuksista. Kaupun-
kiliiton toimisto tiedusteli mm., ryhtyisikö 
kaupunki jakamaan kouluruokailun yhtey-
dessä voita ja kuinka paljon päivää ja oppi-
lasta kohti, jos voita olisi saatavissa hintaan 
2.90 mk/kg. Elintarvikekeskuksen lauta-
kunta puolsi lausunnossaan voin jakelua li-
sättäväksi kouluruokailussa siten, että vii-
tenä päivänä viikossa jaettaisiin 10 gr sekä 
yhtenä päivänä viikossa leivälle levitettynä 
5 gr edellyttäen, että voin hinta olisi 2.90 
mk/k g. Kaupunginhallitus päätti vastauk-
sena Kaupunkiliiton toimiston esittämiin ky-
symyksiin ilmoittaa elintarvikekeskuksen lau-
takunnan lausunnossa esitetyt kohdat, minkä 
lisäksi kaupunginhallitus päätti ryhdyttä-
väksi lautakunnan ehdottamaan voin jake-
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2. Kaupunginhall i tus 

luun edellyttäen, että kaupunki saa ostaa 
voita em. hinnalla (19.1. 232 §). 

Kansakoulujen pianojen ja flyygelien luovu-
tusehtojen tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti kumota 1.2. lukien 30.10.1958 teke-
mänsä päätöksen ja vahvistaa samasta ajan-
kohdasta lukien noudatettavaksi kansakou-
lujen pianojen ja flyygelien luovuttamisessa 
ulkopuolisten käyttöön seuraavat määräyk-
set: 

Kansakoulujen pianoja ja flyygeleitä saa-
daan luovuttaa käytettäväksi Helsingin kau-
pungin kansakoulun ohjesäännön 28 §:n tar-
koittamissa tapauksissa sillä ehdolla, 

että vuokraaja sitoutuu kirjallisesti vastaa-
maan pianolle tai flyygelille tästä käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, 

että mainitusta sitoumuksesta tulee käydä 
selville sen tai niiden henkilöiden nimet, jotka 
vuokraajan puolesta ovat vastuussa pianon 
tai flyygelin käytöstä ja 

että vuokra mainitusta käytöstä on tois-
taiseksi 2.50 mk tunnilta (19.1. 219 §). 

Yksityisten kansakoulujen lukukausimaksu-
jen hyväksymisestä verotettavien tulojen vähen-
nyksiksi olivat vt Aalto ym. lähettäneet kau-
punginhallitukselle kirjeen, jossa mm. huo-
mautettiin, että lasten huoltajat sijoittivat 
lapsiaan kaupungissa toimiviin yksityisiin 
kansakouluasteisiin kouluihin lähinnä vierai-
den kielten oppimista varten. Lasten van-
hemmat joutuvat opiskelusta maksamaan 
vaaditut lukukausimaksut. Kun kaupunki 
vastaavasti säästi näiden lasten osalta ope-
tusmenoja, ehdottivat kirjeen lähettäjät, että 
Kaupunkiliittoa pyydettäisiin toimimaan sel-
laisen muutoksen aikaansaamiseksi verolain-
säädäntöön, että mainitut lukukausimaksut 
hyväksyttäisiin vähennyskelpoisiksi meno-
eriksi lapsen huoltajan verotusta määrättäes-
sä. Helsingin verovirasto totesi mm., että 
lapsen koulutuksesta aiheutuneita kustan-
nuksia ei kunnallisverotuksessa oteta huo-
mioon. Valtionverotuksessa myönnetään 
eräissä tapauksissa koulutusvähennystä. Lap-
sen vanhemmille, jotka siirtävät lapsensa 

kansakoulusta oppikouluun, ei kunnallisvero-
tuksessa myönnetä vähennystä. Tämän vuok-
si lakia, joka myöntäisi veronalennusta yksi-
tyistä kansakoulua käyvän lapsen osalta, ei 
voitane pitää kohtuullisena. Lisäksi kaupunki 
tukee yksityisiä kansakouluun rinnastettavia 
oppilaitoksia niin paljon kuin niissä oppilaina 
olevien helsinkiläisten lasten kouluttaminen 
kaupungin kansakoulussa keskimäärin olisi 
tullut maksamaan. Myöskin oli huomattava, 
että kaupungin omissa kansakouluissa annet-
tiin nykyisin opetusta vieraissa kielissä. Kau-
punginhallitus päätti, ettei vt Aallon ym. kir-
jelmä antanut aihetta muihin toimenpiteisiin 
kuin että lähettäjille ilmoitetaan edellä esi-
tetty (11.5. 1376 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kouluhalli-
tukselta päätettiin pyytää lupa perustaa 
1.1.1968 lukien yksi luku- ja kirjoitusvai-
keuksista kärsivien opettajan virka suomen-
kielisiin kansakouluihin (30.3. 975 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi toimenpiteen, 
jolla suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta oli palkannut sen kansliaan 8. pl:n toi-
mistoapulaisen 1.10. lukien ja kauintaan 
31.12. saakka. Palkan maksamista varten 
myönnettiin 1 929 mk (19.10. 2838 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kanslian 
avoinna oleva 8. pl:n kodissakävijän virka 
päätettiin jättää vakinaisesti täyt tämättä 
toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kun-
nes olisi ratkaistu, järjestetäänkö tehtävien 
hoito nuorisokomitean suunnittelemalla ta-
valla (14.12. 3409 §). 

Suomenkielisissä kansakouluissa päätettiin 
1.9. lukien suorittaa 9 kk:n ajalta seuraavat 
kuukausipalkkiot: Toivonliittojen toimin-
nanjohtajalle 236.20 mk, nuorisokerhotyön 
johtajalle peruspalkkiona 57.65 mk/kk ja 
lisäpalkkiona kultakin kerholta vuodessa 
2.94 mk sekä kirjastosihteerille, elokuvatoi-
minnan johtajalle, musiikinohjaajalle, tyt tö-
jen käsityönohjaajalle ja poikien käsityön-
ohjaajalle kullekin 360.40 mk/kk ynnä koulu-
kasvitarhojen opettajille 3 y2 kk:n työajalta 
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vuodessa 558 mk/kk ja toiminnanjohtajalle 
maksettava vuosipalkkio siten, että se on 
yhtä suuri kuin sanotuille opettajille 3% kk:n 
työajalta maksettava kokonaispalkkio (11.5. 
1395 §, 24.8. 2279 §). 

Yleisjaosto vahvisti kohtuussyistä koulun-
joht. Kalle Lampiselle hänen Munkkivuoren 
kansakoulun suunnittelun yhteydessä anta-
mastaan asiantuntija-avusta suoritettavan 
palkkion suuruudeksi 2 000 mk/kk sillä eh-
dolla, ettei hän esitä tässä asiassa muita vaa-
timuksia kaupungille (yjsto 14.3. 5547 §). 

Yleisjaosto päätti siihen nähden, että 
kansak.op. Raili Suokko oli, tultuaan hyväk-
sytyksi Jyväskylän yliopistossa 11.9. alka-
ville erityisopettajan kursseille, palkannut si-
jaisen hoitamaan virkaansa 1.9. lähtien, 
minkä jälkeen kouluhallitus oli kuitenkin 
5.9. hylännyt opett. Suokon palkallista virka-
vapautta koskevan anomuksen, myöntää 
237 mk viransijaisen palkkaamisesta aiheu-
tuneiden kulujen korvaamiseksi kohtuus-
syistä op. Suokolle (yjsto 24.10. 7108 

Merkittiin tiedoksi Uudenmaan lääninhalli-
tuksen ja korkeimman hallinto-oikeuden hyl-
käävät päätökset, jotka koskivat kansak. 
joht. Toivo Rouhiaisen hakemusta palkkion 
maksamiseksi hänelle koulunjohtajan kuun-
telu velvollisuuden suorittamisesta (12.1.145 §, 
9.3. 772 §, 19.10. 2848 §). 

Yleisjaosto päätti, että uusia pianoja Alek-
sis Kiven ja Taivallahden kansakouluihin 
hankittaessa saatiin Hellas-Piano Oy:lle luo-
vuttaa Aleksis Kiven kansakoulun kaksi pia-
noa 850 ja 1 150 mk:n hinnasta sekä Taival-
lahden kansakoulun yksi piano 1 100 mk:n 
hinnasta. Lisäksi päätettiin yhtiölle myydä 
Haagan ja Maunulan koulun yksi piano vas-
taavasti 950 ja 750 mk:n hinnasta (yjsto 
21.11. 7340 §, 19.12. 7554 §). 

Roihuvuoren kansakoulun ruokailutiloihin 
päätettiin hankkia applikaatiotyö tait. Anitra 
Lucanderilta, jonka kanssa päätettiin tehdä 
sopimus työn toteuttamisesta 29 000 mk:aan 
päätyvän kustannusarvion mukaisesti. Tar-

koitukseen saatiin käyttää enintään 30 000 
mk (12.1. 102 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kuvataidetoi-
mikunnan tilaamaan kuvanveistäjä Kain 
Tapperilta 1.3.1968 mennessä valmistettavan 
kipsiluonnoksen Kulosaaren kansakoulun 
alueelle mahdollisesti hankittavaa, n. 25 000 
mk maksavaa betoniveistosta varten. Luon-
noksesta saatiin taiteilijalle maksaa 1 000 
mk:n suuruinen palkkio (14.12. 3415 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää kertomus-
vuoden talousarvioon Yliskylän kansakoulua 
varten merkitystä 1.5 mmk:n osamäärä-
rahasta 683 000 mk lisäyksenä Vesalan kan-
sakoulua varten merkittyyn 2 mmk:n suurui-
seen osamäärärahaan (16.11. 3108 §). 

Valtioneuvostolta päätettiin anoa kansa-
kouluasetuksen 178 §:n mukaisesti rakennus-
avustusta 100 000 mk Puotilan kansakoulun 
rakennuskustannuksia varten. Yleisten töi-
den lautakunnalle myönnettiin oikeus käyt-
tää v:n 1966 talousarvioon Myllypuron kansa-
koulun rakennustyötä varten merkitystä 
määrärahan säästöstä 90 000 mk Puotilan 
kansakoulun rakennustyöhön (6.4. 1027 §, 
28.12. 3559 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi jäljempänä 
mainittujen kansakoulujen pääpiirustukset 
rakennusselityksineen ja kustannusarvioi-
neen, jotka lähetettiin kouluhallituksen vah-
vistettaviksi: talorakennusosaston laatimat 
Jakomäen kansakoulun pääpiirustukset 1—9 
rakennusselityksineen ja alustavine kustan-
nusarvioineen (7.9. 2436 §); Oulunkylän kan-
sakoulun lisärakennuksen pääpiirustukset 
n:o 1—5 rakennusselityksineen ja kustannus-
arvioineen. Rakennustöitä varten myönnet-
tiin 600 000 mk sillä ehdolla, että työt järjes-
tetään kaupunginhallituksen 9.2. työllisyy-
den turvaamiseksi tarkoitettujen töiden hy-
väksymisestä v:ksi 1967 päättämällä tavalla. 
Kouluhallitus vahvisti 14.4. pääpiirustukset 
rakennusselityksineen ja kustannusarvioi-
neen (9.3. 758 §, 5.5. 1326 §); arkkit. Kari 
Virran laatimat 15.11. päivätyt ja 12.12. 
korjatut Puotinharjun kansakoulun pääpii-
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rustukset rakennusselityksineen (28.9. 2637 §, 
28.12. 3557 §); Arkkitehtuuritoimisto Osmo 
Lapon laatimat Yliskylän kansakoulun pää-
piirustukset rakennusselityksineen (7.12. 
3341 §); talorakennusosaston laatimat Lehti-
saaren, Jollaksen ja Pajamäen tilapäisten 
puukoulurakennusten pääpiirustukset raken-
nusselityksineen. Rakennukset päätettiin ti-
lata välittömästi. Kiinteistölautakunnan il-
moituksen mukaan ei Lehtisaaren korttelin 
n:o 30203 tontti n:o 2 (Papinpöydänkuja), 
jolle koulu oli suunniteltu, ollut asemakaavan 
muutoksen takia vielä siirtynyt kaupungin 
omistukseen. Muut em. koulut oli suunniteltu 
rakennettaviksi kaupungin jo omistamalle 
maalle (23.11. 3190 §, 30.11. 3264 §). Vielä 
hyväksyttiin talorakennusosaston laatimat 
Marjaniemen tilapäisen puukoulurakennuk-
sen pääpiirustukset (8.6. 1747 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta 
puolestaan hyväksyä Raajarikkojen koulu-
säätiön uuden koulurakennuksen 15.2., 22.3., 
19.4. ja 25.5. päivätyt, arkkitehtien B. Gri-
penbergin ja R. Gunstin laatimat pääpiirus-
tukset rakennusselityksineen ja 1.54 5 
mmk:aan päättyvän kustannusarvion kansa-
kouluntarkastajan lausunnossa esitetyin huo-
mautuksin (19.10. 2822 §). 

Jäljempänä mainitut kiinteistöt päätettiin 
siirtää suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan hallintoon: korttelin n:o 29006 kan-
sakoulutontti n:o 2, Isonnevantie 16, pää-
oma-arvo 270 000 mk; korttelin n:o 30109 
kansakoulutontti n:o 1, Raumantie 2, pää-
oma-arvo 690 000 mk; korttelin n:o 38023 
kansakoulutontti n:o 1, Rapakiventie 8, 
pääoma-arvo 601 500 mk; korttelin n:o 
38066 kansakoulutontti n:o 1, Latokartanon-
tie 1, pääoma-arvo 598 500 mk; korttelin 
n:o 42047 kansakoulutontti n:o 5, Kyösti 
Kallion tie 1, pääoma-arvo 1 292 500 mk; 
korttelin n:o 43213 kansakoulutontti n:o 1, 
Vuorenpeikontie 7, pääoma-arvo 556 500 mk 
ja korttelin n:o 45147 kansakoulutontti 
n:o 1, Yläkivenrinne 6, pääoma-arvo 435 000 
mk (16.2. 523 §). 

Malmin entisen kansakoulun käyttökelvo-
ton piharakennus ja Pakilan kansakoulun 
kaksi tarpeetonta kuivakäymälää päätettiin 
purkaa kiinteistöviraston talo-osaston toi-
mesta käyttäen tarkoitukseen enintään 
1 000 mk. Rakennukset saatiin poistaa suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan hal-
linnosta ja kiinteistöluettelosta (yjsto 3.1. 
5042 §). 

Seuraavien kansakoulujen koulutalon vih-
kiäistilaisuuksien järjestämistä varten myön-
nettiin tarvittavat määrärahat: 1 150 mk 
Ala-Malmin (yjsto 11.4. 5754 §), 1 150 mk 
Kulosaaren (yjsto 31.1. 5258 §) ja 1 150 mk 
Myllypuron kansakoulun (yjsto 14.2. 5352 §) 
sekä 750 mk Lapinlahden kansakoulun 100-
vuotis juhlan järjestämistä varten (yjsto 
14.11. 7295 §). 

Saarijärvellä ja Karstulassa aikana 2.—3.3. 
j är j estettävien kansakoulu väen talvikiso j en 
osanottokustannuksia varten myönnettiin 
1 075 mk (yjsto 31.1. 5257 §, 7.3. 5488 §); 
Vaasassa 23.—24.9. järjestettävien kansa-
koululaisten kesäkisojen osanottokustannus-
ten suorittamista varten myönnettiin 1 150 
mk (yjsto 5.9. 6724 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 
oikeutettiin käyttämään Pohjoismaiden kan-
sakoululaisten Helsingissä 22.—26.5. pidet-
täviä urheilujuhlia varten talousarvioon tar-
koitusta varten merkittyä määrärahaa, sitä 
tarvittaessa enintään 800 mk: 11a ylittäen. 
Osa osanottajista päätettiin majoittaa Olym-
piastadionin retkeilymajaan (18.5. 1471 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Kaupungin-
hallitus päätti kumota ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan 20.11. tekemän pää-
töksen Kruununhaan ja Cygnaeuksen kansa-
koulujen vahtimestarien tehtävien uudelleen 
järjestämisestä, siten että heille eri korvausta 
vastaan siirrettäisiin osa talonmiehen tehtä-
viä. Johtokuntaa kehotettiin järjestämään 
näiden tehtävien hoito järjestelytoimiston 
esittämällä tavalla (23.11. 3165 §, 14.12. 
3411 §). 
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Edelleen kaupunginhallitus oikeutti ruot-
sinkielisten kansakoulujen johtokunnan pa-
nemaan täytäntöön 20.11. tekemänsä pää-
töksen, joka koski eräiden Helsingin maalais-
kunnassa asuvien kansakouluoppilaiden kou-
lunkäyntiä Helsingin kaupungin kansakou-
lussa lukuvuonna 1967/68 (23.11. 3165 §, 
14.12. 3414 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli 21.2. hylännyt Sipoon kunnanhalli-
tuksen valituksen, joka koski Helsingin kau-
pungissa kotipaikan omaavan, Sipoon kun-
nallista keskikoulua lukuvuonna 1959/60 
käyneen pojan koulunkäyntikustannusten 
korvaamista (20.4. 1160 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunnan järjestämään 
Vartiokylän ruotsinkielisen kansakoulun op-
pilasruokailun Vartiokylän ruotsinkielisen 
yhteiskoulun rehtorin 27.12.1966 päivätyn 
tarjouksen mukaisesti (4.1. 61 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen käytetty 
oiko- ja tasohöylä päätettiin luovuttaa Ju-
lius Tallberg Oy:lle 3 000 mk:n hinnasta osa-
maksuna uusia oiko- ja tasohöyläkoneita 
yhtiöltä hankittaessa (yjsto 28.11. 7395 §). 

Vallilan ja Kruununhaan ruotsinkielisten 
kansakoulujen rakennuksissa v. 1966 suorite-
tuista perusparannustöistä oli eräs ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnan jäsen 
lähettämässään kirjeessä huomauttanut mm., 
ettei töitä ollut suoritettu ennalta asetettujen 
määräaikojen puitteissa. Töitä oli suoritettu 
koko syyslukukauden ajan, mikä oli suuresti 
vaikeuttanut opetusta eikä työvoiman käyttö 
näin ollut taloudellista. Lisäksi ei taloraken-
nusosasto ollut noudattanut kaupunginhalli-
tuksen edellyttämää säästäväisyyttä, sillä 
Kruununhaan koulun perusparannustyöt oli-
vat tulleet 10 200 mk arvioitua kalliimmiksi 
ja Vallilan kansakoulun ikkunoiden ja ovien 
korjaus, jonka oli arvioitu maksavan 10 000 
mk, oli tullut maksamaan 218 000 mk. Kir-
jeessä esitettiin, että kaupunginvaltuuston 
v. 1959 tekemää päätöstä, joka koski kau-
pungin omistamien rakennusten hallinnon 

ja hoidon uudelleen järjestämistä, muutettai-
siin siten, että lisättäisiin isännöitsijöinä toi-
mivien hallintokuntien mahdollisuutta käyt-
tää korjaus- ja perusparannustöissä yksityisiä 
yrityksiä mainitunlaisten töiden hoitamiseksi 
vastaisuudessa järkevämmällä tavalla. Johto-
kunta yhtyi kirjeessä esitettyihin näkökoh-
tiin. Yleisten töiden lautakunnan annettua 
asiasta lausuntonsa oli revisiovirasto toden-
nut, ettei talorakennusosasto ollut omin päin 
ryhtynyt alkuperäisestä suunnitelmasta poi-
keten laajentamaan korjauskohteita, vaan oli 
niistä kansakoulujen johtokunnan kokouk-
sissa päätetty. Revisiovirasto ei puoltanut 
v. 1959 annettujen määräysten muuttamista. 
Kouluissa suoritettavat työt olisi kuitenkin 
pyrittävä järjestämään koulujen loma-ajoiksi. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei asia antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että ra-
kennusvirastoa kehotetaan olemaan kiin-
teämmässä yhteistyössä suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntien 
kanssa kansakoulujen vuosikorjaus- ja perus-
parannustöitä suunniteltaessa, jotta suunni-
telmat valmistuisivat ja työt suoritettaisiin 
siten, että koulutyölle aiheutuisi mahdolli-
simman vähän haittaa. Rakennusvirastoa jä 
koulujen johtokuntia kehotettiin myös suo-
rittamaan yhteistyössä ennakkotarkastukset 
perusteellisesti, jotta vältyttäisiin erimieli-
syyttä aiheuttavista töiden laajennuksista. 
Mikäli työt työllisyysnäkökohdista johtuen 
olisi suoritettava koulutyön aikana, olisi ne 
ainakin koulutyötä pahasti haittaavilta osil-
taan suoritettava koulujen lomien aikana, 
mikäli se teknillisesti on mahdollista (23.11. 
3191 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Malmin ruotsinkielisen kan-
sakoulun muutostöiden pääpiirustukset kus-
tannusarvioineen (8.6. 1748 §). 

Työntek. Aimo Ahoselle ja konttorivirk. 
Seija Taskiselle päätettiin suorittaa vastaa-
vasti 600 mk:n ja 409 mk:n suuruinen kor-
vaus heidän autoilleen Snellmaninkatu 18:n 
ja Ratakatu 8:n kohdalla sattuneiden vahin-
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kojen korvaamiseksi (yjsto 4.4. 5704 §, 
50.5. 6135 §). 

Suomen itsenäisyysjuhlavuoden kirjoitus-
kilpailujen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunnan asettamaan Suomen itsenäisyys-
juhlavuoden kirjoituskilpailujen järjestämis-
tä varten kilpailutoimikunnan, johon kuu-
luisi puheenjohtaja ja kaksi varsinaisen kan-
sakoulun sekä kaksi kansalaiskoulun opetta-
jien edustajaa sekä ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan asettamaan kirjoitus-
kilpailuja varten kilpailutoimikunnan, johon 
kuuluisi puheenjohtaja ja yksi varsinaisen 
kansakoulun sekä yksi kansalaiskoulun edus-
taja. Toimikuntien kokouspalkkiot oli esitet-
tävä kaupunginkanslian hyväksyttäviksi ja 
maksettaviksi kokouspalkkioista voimassa 
olevien määräysten mukaisesti ja siten, että 
kokouspalkkio maksettaisiin enintään kol-
melta kokoukselta (27.4. 1240 §, 6.7. 2060 §, 
7.9. 2437 §). 

Kesäsiirtolat. Kaupunginhallitus päätti, 
tyytyen kouluhallituksen päätöksiin suomen-
kielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen 
kesäsiirtoloiden v:n 1966 valtionavustuksista, 
merkitä, ne tiedoksi (26.1. 280 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nan käytettäväksi myönnettiin 373 mk palk-
kauksen suorittamista varten koulunjoht. 
Rauno Tarkkalalle hänelle kesäsiirtolakiin-
teistöjen paloturvallisuustarkastusta varten 
myönnettyjen virkavapauksien osalta (yjsto 
4.4. 5703 §). 

Juupajoen kunnan Hirvijärven kylässä si-
jaitseva n. 7.5 ha:n suuruinen määräala tilasta 
Peltolammi RNro 618 päätettiin rakennuksi-
neen siirtää suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan hallintoon 1.5. lukien 77 000 
mk:n suuruisesta pääoma-arvosta kesäsiirto-
lana käytettäväksi (27.4. 1242 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan laaditutta-
maan Hietaniemen kesäsiirtolan 60 oppilaalle 
tarkoitetun majoitusrakennuksen lopulliset 

suunnitelmat ja piirustukset kustannusarvioi-
neen ja esittämään ne kaupunginhallituksen 
hyväksyttäviksi (30.11. 3262 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kesäsiir-
tolakiinteistöissä päätettiin suorituttaa palo-
lautakunnan 28.3. ilmoittamat paloturvalli-
suustyöt sekä asennuttaa kiinteistöihin tar-
peelliset palohälytyslaitteet käyttäen tarkoi-
tukseen enintään 127 700 mk. Samalla olisi 
ennen töiden aloittamista tarkkaan tutkit-
tava, olisiko joistakin vuokratuista kesäsiir-
toloista luovuttava suoritettavien töiden kal-
leuden vuoksi. Merkittiin tiedoksi suomenkie-
listen kansakoulujen johtokunnan ilmoitus 
kansakoulujen kesäsiirtoloiden paloturvalli-
suudesta. Ilmoituksen mukaan oli vuokrattu-
ja kesäsiirtoloita 12. Kertomusvuonna luo-
vuttiin kahdesta kiinteistöstä, joiden vuokra-
sopimukset päättyivät ja joiden paloturvalli-
suustyöt olisivat tulleet kalliiksi. Koska kesä-
siirtolaan anoneita oppilaita olisi jäänyt si-
joittamatta yli 300 ja näistä 80 sellaista, jotka 
koululääkäri oli merkinnyt välttämättömässä 
kesäsiirtolatarpeessa oleviksi, oli opettaja-
yhdistyksen kesävirkistystoimikunta perus-
tanut alkukesäksi yhden siirtolan Ruoveden 
Pourun kansakouluun. Siirtoloihin voitiin 
kertomusvuonna ottaa vain ne lapset, joiden 
pääsyä koululääkärit olivat pitäneet välttä-
mättömänä. Toimikunta järjestäisi yöval-
vonnan useimpiin siirtoloihin. Automaattisia 
palohälytyslaitteita järjestettiin vain kau-
pungin omiin siirtolakiinteistöihin (20.4. 
1163 §, 22.6. 1923 §). 

Yleisjaosto päätti ilmoittaa suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnalle, ettei yleis-
jaostolla ollut mitään sitä vastaan, että Hel-
singin Opettajayhdistyksen kesävirkistys-
toimikunnan toiminnanjohtaja oikeutetaan 
kaupunginhallituksen v. 1964 ja 1965 teke-
mien päätösten mukaisesti käyttämään omaa 
autoaan kansakoulujen kesäsiirtoloiden joh-
to- ja valvontatehtävissä suoritettaviin mat-
koihin vahvistettua korvausta vastaan ta-
vanmukaisilla ehdoilla (yjsto 27.6. 6349 §). 
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A mmattiopetustoimi 

Ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot 
vahvistettiin 1.8. lukien seuraaviksi: korkea-
koulututkinnon suorittaneet ja vastaavat, 
ammattiaineiden opetuksesta 20.78 mk; insi-
nöörit, ammattiaineiden opetuksesta 17 mk; 
ammatinopettajan kelpoisuuden omaavat, 
ammattiaineiden opetuksesta 14.25 mk; tek-
nikot ja vastaavat, ammattiaineiden opetuk-
sesta 13.15 mk; työnopetuksesta, opettajan 
muodollisesta pätevyydestä riippumatta 
12.60 mk; erikoislääkäri laboratoriokoulussa 
31.50 mk; lääketieteen lisensiaatti ja sairaa-
lakemisti laboratoriokoulussa 27.35 mk. Epä-
pätevyydestä aiheutuva vähennys on suori-
tettava kuitenkin työnopetuksesta makset-
tavaa palkkiota lukuun ottamatta kulloinkin 
voimassa olevien kauppa- ja teollisuusminis-
teriön määräysten mukaisesti. Palkkioita 
maksettaessa on lisäksi noudatettava seuraa-
via soveltamisohjeita: 

Ammattioppilaitosten johtokunta on oi-
keutettu sijoittamaan alan erikoisasiantunti-
jat harkintansa mukaan asiantuntijain muo-
dollisesta pätevyydestä riippumatta eri tunti-
opettajaryhmiä vastaaviin kurssiopettaja-
ryhmiin. 

Edellä mainitut palkkiot saadaan suorittaa 
10 %:lla korotettuina, milloin asianomaisen 
opettajan opetus jollakin kurssilla kestää 
enintään kuusi tuntia. 

Kokeita pidetään yksi kutakin alkavaa 60 
tunnin kurssijaksoa kohti kotityökorvauksen 
sisältyessä tuntipalkkioon. 

Mikäli kokeita ei ole syytä pitää, tuntipalk-
kio suoritetaan 10 %:lla vähennettynä. 

Johtokunta päättää kunkin lukukauden 
alussa, millä kurssilla pidetään em. useampia 
kokeita. Näistä ylimääräisistä kokeista mak-
setaan korvaus samoja periaatteita noudatta-
en kuin vakinaisille ja tilapäisille opettajille 
maksetaan kotityökorvaus. 

Pedagogisen koulutuksen puuttuminen ei 
pienennä palkkion määrää (yjsto 18.7. 
6493 §). 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen ammatti-
oppilaitosten johtokunnan hallintoon. Seuraa-
vat kiinteistöt päätettiin siirtää ammatti-
oppilaitosten johtokunnan hallintoon: 1.1. lu-
kien korttelin n:o 29102 (Ilkantie 3) ammat-
tikoulutontti n:o 9, pääoma-arvo 872 000 mk 
(16.2. 523 §); 1.8.1968 lukien Annankadun 
kansakoulu kiinteistöluetteloon tällöin mer-
kitystä pääoma-arvosta seuraavilla ehdoilla: 

1) Koulun vahtimestari ja koululla mah-
dollisesti silloin oleva muu huoltohenkilö-
kunta siirtyy myös Kampin ammattikoulun 
palvelukseen. 

2) Kaksi luokkahuonetta luovutetaan ruot-
sinkielisten kansakoulujen johtokunnan käyt-
töön yhdeksi lukuvuodeksi sekä yksi luokka-
huone vielä seuraavaksi lukuvuodeksi ynnä 
näiden lisäksi tarpeelliset vuorot voimistelu-
salista. 

3) Ammattioppilaitosten johtokunta huo-
lehtii kansakoulun oppilaiden ruokailusta 
mainittuina kahtena lukuvuonna. 

4) Kansakoulun irtaimiston mahdollisesta 
soveltuvuudesta ja luovuttamisesta ammatti-
koululle neuvotellaan aikanaan erikseen. 

5) Koulun tilojen käyttämisestä Kampin 
ammattikoulun tarpeisiin ennen 1.8.1968 joh-
tokunnat sopivat keskenään erikseen tähän-
astista käytäntöä noudattaen. 

Kouluhallitus myönsi luvan Annankadun 
kansakoulun siirtämiseksi pysyvästi ammat-
tioppilaitosten johtokunnan hallintoon (16.2. 
546 §, 9.3. 756 §). 

Virkojen täyttäminen. Ammattioppilaitos-
ten toimistoon päätettiin 1.8. lukien ja 
kauintaan v:n 1967 loppuun palkata 27. 
pl:aan ja I I I kielitaitoluokkaan kuuluva 
kurssitoiminnan johtaja, pätevyysvaatimus 
yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu 
loppututkinto tahi insinöörin tutkinto. Sa-
nottu viranhaltija ei ollut oikeutettu lisä-, 
yli- eikä sunnuntaityökorvauksiin, työaika 
virastotyöajan mukainen, johon sisältyy 
2 viikkotuntia opetusvelvollisuuden hoita-
mista. Palkan maksamista varten myön-
nettiin 8 243 mk sillä ehdolla, että kurssitoi-
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mintaa varten myönnettyihin määrärahoihin 
syntyisi vastaava säästö (20.4. 1162 §). Sa-
moin päätettiin palkata 1.6. lukien kauintaan 
kertomusvuoden loppuun 18. pl:aan ja III 
kielitaitoluokkaan kuuluva taloudenhoitaja, 
pätevyysvaatimus ammattioppilaitoksista 
annetun lain 21 §:n mukainen. Palkan mak-
samista varten myönnettiin 6 940 mk (20.4. 
1161 §). 

Hankinnat. Kaupunginhallitus oikeutti 
ammattioppilaitosten johtokunnan varasto-
hankintana suorittamaan v:n 1968 hankinta-
ohjelmaan kuuluvia mutta kiireellisiä työ-
pajakaluston ja opetusvälineiden hankintoja 
sillä ehdolla, että ammattikasvatushallitus 
hyväksyy ne valtionavustukseen oikeutta-
viksi. Ammattioppilaitosten varastoon sidot-
tujen kassavarojen ylimmäksi määräksi vah-
vistettiin 100 000 mk. Johtokunnan esittämä, 
v:n 1968 työpajakaluston ja opetusvälineiden 
hankintaohjelma lähetettiin ammattikasva-
tushallituksen hyväksyttäväksi (1.11. 2976 §). 

Työpajakaluston hankintaa varten v:n 
1966 talousarvioon merkityn määrärahan 
käyttämättä jääneestä erästä siirrettiin 7 860 
mk kertomusvuonna käytettäväksi sillä eh-
dolla, että määrärahalla hankittaisiin Wihuri-
Yhtymä Oy Autolalta Siegl-merkkinen koe-
penkki kilpailevia tarjouksia pyytämättä 
(19.1. 218 §). 

Suomen itsenäisyysjuhlavuoden kirjoituskil-
pailujen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti ammattioppilaitosten johtokunnan 
asettamaan Suomen itsenäisyysjuhlavuoden 
kirjoituskilpailuja varten kilpailutoimikun-
nan, johon kuuluisi puheenjohtaja ja kaksi 
ammattioppilaitosten opettajien edustajaa. 
Toimikunnan kokouspalkkiolaskelma oli esi-
tettävä kaupunginkanslian hyväksyttäväksi 
ja maksettavaksi. Kokouspalkkio maksettai-
siin enintään kolmelta kokoukselta. Kirjoi-
tusten alustavan tarkastuksen suorittavien 
opettajien palkkion maksamista varten myön-
nettiin 270 mk (6.7. 2061 §). 

Nuorisonohjaajakurssin järjestäminen. Kau-
punginhallituksen kehotuksen mukaisesti 

laati ammattioppilaitosten johtokunta yh-
teistoiminnassa nuorisotoimiston kanssa 
suunnitelman nuorisoalan työntekijäin kurs-
simuotoisesta koulutuksesta. Kurssianomus 
lähetettiin ammattikasvatushallituksen hy-
väksyttäväksi valtionavustuksen saamista 
varten. Ammattikasvatushallitus katsoi kui-
tenkin, ettei tällainen koulutus kuulunut sen 
toimialaan. Asiasta oli sen jälkeen neuvoteltu 
opetusministeriön kanssa ja todettu, että val-
tionavustus voitaisiin saada sitä kautta. 
Kaupunginhallitus päätti lähettää nuorison-
ohjaajakurssin kurssianomuksen opetusmi-
nisteriön hyväksyttäväksi ja pyytää, että 
kurssin 25 871 mk:n määräisiä, ammattikas-
vastushallituksen valtionavustusta koske-
vien ohjeiden mukaisia menoja varten myön-
nettäisiin valtionavustusta 65 % (9.2. 441 §, 
22.6. 1925 §, 16.11. 3111 §). 

Ammattikurssien järjestäminen v:n 1968 
aikana. Ammattikasvatushallituksen hyväk-
syttäväksi päätettiin lähettää ammattioppi-
laitoksissa v:n 1968 aikana toimeenpantavien 
64 ammattikurssin kurssianomukset valtion-
avustuksen saamiseksi sen jälkeen, kun kurs-
seja koskevat tilitykset olisi aikanaan lähe-
tet ty ammattikasvatushallitukselle (7.12. 
3342 §). 

Vallilan ammattikouluun päätettiin kerto-
musvuoden syyslukukauden alusta palkata 
kaksi työsopimussuhteista siivoojaa (28.9. 
2639 §). 

Seuraavat Vallilan ammattikoulun virat 
päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: 
kauintaan 31.7.1967 saakka yksi vakinainen 
työnopettajan virka, yksi tp. työnopettajan 
virka ja yksi tp. ammattiaineiden opettajan 
virka sekä kauintaan 31.12.1967 saakka yksi 
vakinainen ammattiaineiden opettajan virka 
ja yksi vakinainen yleisaineiden opettajan 
virka (12.1. 133 §); kauintaan 31.12. saakka 
yksi tp. työnopettajan virka ja yksi tp. am-
mattiaineiden opettajan virka sekä kauintaan 
31.7.1968 saakka kaksi vakinaista ammatti-
aineiden opettajan virkaa ja yksi vakinainen 
yleisaineiden opettajan virka (24.8. 2277 §); 
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yksi ammattiaineiden opettajan virka ja yksi 
työnopettajan virka kauintaan 31.7.1968 
saakka (22.6. 1924 §); yksi vakinainen työn-
opettajan virka kauintaan 31.7.1968 saakka 
(1.6. 1665 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan perustamaan Vallilan 
ammattikouluun 1.8.1968 lukien kaksivuoti-
sen, kansakoulupohjaisen putkiasentajan o-
pintolinjan sillä edellytyksellä, että ammatti-
kasvatushallitus antaa siihen suostumuksensa 
ja että kaupunginvaltuusto sisällyttää v:n 
1968 talousarvioon tarvittavat määrärahat. 
Ammattikasvatushallitukselta päätettiin 
anoa suostumusta mainitulle järjestelylle 
sekä samalla anoa opintolinjan viikkotunti-
kaavion hyväksymistä (27.4. 1241 §). 

Seuraavat ammattikoulussa toimeenpan-
tavien kurssien kurssianomukset päätettiin 
lähettää ammattikasvatushallituksen hyväk-
syttäviksi valtionavustuksen saamista var-
ten: kertomusvuoden kevät- ja syyslukukau-
della toimeenpantavan planktonmikroskopis-
tin kurssin (23.2. 597 §) sekä kertomusvuoden 
syyslukukaudella järjestettävien yht. 38 am-
mattikurssin kurssianomukset (22.6. 1922 §). 

Vallilan ammattikoulun v. 1965 ja 1966 
poistettavaksi hyväksytty kalusto päätettiin 
myydä johtokunnan esityksen mukaisesti. 
Näin saaduista tuloista päätettiin suorittaa 
15 384 mk valtiolle kuuluvan 75 %:n suurui-
sesta osuudesta (9.3. 759 §). 

Vallilan ammattikoulun eräitä huonetiloja 
luovutettiin korvauksetta ja erinäisillä eh-
doilla seuraaviin tarkoituksiin: puhelinalan 
ammattikasvatuslautakunnan käyttöön 5.— 
9.6. järjestettävää ammattitutkintotilaisuut-
ta varten sekä 28.12. (yjsto 30.5. 6132 §, 4.12. 
7455 §) ja ammattikoululaisten kurssipäiviä 
varten (yjsto 26.9. 6878 §). 

Osanottajien lähettämistä varten Vallilan 
ammattikoulusta eräisiin urheilukilpailuihin 
myönnettiin seuraavat määrärahat: 500 mk 
osanottajien lähettämiseksi Suomen Am-
mattikoulujen Urheiluliiton Kuopiossa jär-
jestämiin XVIII talvimestaruuskilpailuihin 

(yjsto 28.2. 5444 §); 960 mk 19 oppilaan ja 
kolmen opettajan lähettämistä varten Rau-
malla järjestettyihin yleisurheilumestaruus-
kilpailuihin (yjsto 12.9. 6775 §) ja 520 mk yh-
den opettajan ja 10 oppilaan lähettämistä 
varten Mäntässä järjestettyihin painimesta-
ruuskilpailuihin (yjsto 21.3. 5620 §). 

Kampin ammattikoulu. Kaupunginhallitus 
päätti puolestaan hyväksyä Kampin am-
mattikoulun ompeluosaston teollisuusompe-
lijan opintolinjan nimen muuttamisen val-
misvaateompelijan opintolinjaksi ja anoa 
muutokselle ammattikasvatushallituksen 
vahvistuksen (29.6. 1994 §). 

Kampin ammattikoulun ompeluosastolle 
päätettiin perustaa 1.8.1968 lukien yhden 
entisen pukuompelijan opintolinjan I luokan 
tilalle uusi leikkaajan opintolinja sillä ehdolla, 
että ammattikasvatushallitus antaa luvan jär-
jestelyyn ja että v:n 1968 talousarvioon sisäl-
lytetään määräraha perustamiskustannuksia 
varten. Uuden opintolinjan viikkotuntikaa-
vio lähetettiin ammattikasvatushallituksen 
hyväksyttäväksi (16.3. 840 §). 

Koulun seuraavat kurssianomukset pää-
tettiin lähettää ammattikasvatushallituksen 
hyväksyttäviksi valtionavustuksen saamista 
varten: kertomusvuoden syyslukukaudella 
järjestettävien kahdeksan ammattikurssin 
kurssianomukset ja tekstiilimyyjän ammatti-
kurssin kurssianomus (22.6. 1922, 1926 §). 

Yleisjaosto myönsi 134 mk käytettäväksi 
yhden opettajan ja kolmen oppilaan lähettä-
mistä varten Lahden ammattikoulussa jär-
jestettyihin ammattikoulujen ravintotalous-
osastojen työ kilpailuihin sekä yhden opetta-
jan ja kahden oppilaan lähettämistä varten 
Espoon ammattikoulussa järjestettyihin am-
mattikoulujen ompeluosastojen oppilaskil-
pailuihin (yjsto 11.4. 5757 §). 

Haagan ammattikouluun päätettiin kauin-
taan kertomusvuoden loppuun palkata seu-
raavat tilapäiset viranhaltijat: 1.3. lukien 
yksi varastonhoitaja (12. pl.), yksi vahtimes-
tari (10) ja yksi toimistoapulainen (8), 1.7. 
lukien: yksi varastonhoitaja (13), 1.8. lukien: 
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kolme ammattiaineiden opettajaa (24), kolme 
yleisaineiden opettajaa (24), kahdeksan työn-
opettajaa (20), yksi huoltoaseman hoitaja 
(16) ja yksi toimistoapulainen (7), työsopi-
mussuhteeseen 15.7. lukien yksi talonmies-
lämmittäjä (11), kaksi huoltomiestä '(9), yksi 
emäntä (8), seitsemän siivoojaa (4) ja tarvit-
taessa huoltomiehiä tuntipalkalla (16.2. 
544 §); 1.4. lukien työsopimussuhteinen säh-
köasentaja (12). Palkkojen maksamista var-
ten myönnettiin 320 219 mk (22.3. 900 §) ja 
1.9. lukien terveyssisar (18, kielitaitoluokka 
IV), jolta vaaditaan sairaanhoitajan perus-
koulutuksen lisäksi terveyssisaren erityis-
koulutus (29.6. 1991 §). 

Kaupunginhallitus alisti tutkittavakseen 
ammattioppilaitosten johtokunnan 8.5.pöytä-
kirjan 226— 228 ja 234 § :iin sisältyvät päätök-
set eräiden virkojen täyttämisestä. Opettajan, 
varastonhoitajan ja vahtimestarin virkaan oli 
valittu henkilöitä, joilla ei ollut kotipaikka 
Helsingissä. Sittemmin kaupunginhallitus oi-
keutti lautakunnan panemaan täytäntöön 226 
ja 228 §:ää koskevat päätökset sekä kumota 
227 ja 234 §:ssä olevat päätökset sekä kehot-
taa johtokuntaa ottamaan uudelleen käsitel-
täväkseen niiden kohdalla käsitellyt vaalit ja 
tällöin ottamaan huomioon kaupunginhalli-
tuksen v. 1958 ja 1960 tekemät päätökset 
ulkokuntalaisten kaupungin palvelukseen ot-
tamisesta (11.5. 1374 §, 14.6. 1874 §). 

Vallilan ammattikoulun auto-osastolta pää-
tettiin Haagan ammattikouluun siirtää seu-
raavat tp. virat: yksi ammattiaineiden opet-
tajan virka (24), yksi yleisaineiden opettajan 
virka (24) ja kaksi ammatinopettajan virkaa 
(21) sekä kaksi siivoojan tointa (2.3. 661 §). 
Koulun kuusi tp. työnopettajan virkaa, kaksi 
tp. ammattiaineiden opettajan virkaa ja 
kaksi tp. yleisaineiden opettajan virkaa pää-
tettiin jättää täyttämättä kauintaan 31.12. 
saakka ja yksi vakinainen työnopettajan vir-
ka 31.7.1968 saakka (24.8. 2277 §). 

Haagan ammattikoulun toiminnan aloitta-
mista varten myönnettiin yht. 1.41 mmk 
koulun huoneistomenoihin sekä kalustoa ja 

tarverahoja varten (30.3. 973 §, 29.6. 1990 §, 
14.12. 3410 §). Edelleen saatiin kouluun hank-
kia enintään 4 652 mk:n hintainen Bauer 
P 6 T 1 0 1 / 1 6 mm -merkkinen elokuvapro-
jektori lisävarusteineen koulun käytettäväksi 
myönnetystä määrärahasta (yjsto 14.11. 
7294 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan tekemään Union-Öljy 
Oy:n kanssa seuraavan toimintasopimuksen 
Haagan ammattikoulun autonhuoltajan opin-
tolinjan toimintaa varten: 

Toimintasopimus 

Oy Union-Öljy Ab (Yhtiö) ja Helsingin 
kaupungin ammattioppilaitosten johtokunta 
(Jakaja) ovat keskenään tehneet seuraavan 
sopimuksen. 

i § 

Jakaja sitoutuu omaan laskuunsa ja omalla 
vastuullaan hoitamaan ja ylläpitämään kou-
lutushuoltoasemaa, jonka Yhtiö tällä sopi-
muksella luovuttaa Jakajan käyttöön ja joka 
sijaitsee Helsingin kaupungin 29. kaupungin-
osassa tontilla n:o 1 korttelissa n:o 29108. 
Tämän lisäksi Yhtiö luovuttaa Jakajan käyt-
töön huoltovälineitä ja jakelulaitteita tämän 
sopimuksen liitteenä olevan lainakalusto-
luettelon mukaan. 

Huoltoasemakiinteistö käsittää varsinaiset 
huoltoasematilat, joihin kuuluvat myymälä, 
varastot, sosiaaliset tilat, huolto-, pesu- ja 
testaushallit, piha-alueen sekä kahvion keit-
tiöineen ja varastotiloineen samoinkun ra-
kennuksen lämmityshuoneen. 

Opetustoiminta huoltoasemalla ja siihen 
liittyvässä kahviossa tapahtuu Jakajan yllä-
pitämän, ammattioppilaitoksista 25.4.1958 
annetun lain mukaisena yleisenä ammatti-
kouluna toimivan, Haagan ammattikoulun 
toimesta ammattikasvatushallituksen val-
vonnassa. 
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Yhtiöllä on oikeus sopimuksen voimassa-
oloaikana tehdä huolto välineistöön ja jakelu-
laitteisiin Jakajan ja Yhtiön sopimia, tar-
peellisiksi katsottavia muutoksia. 

Jakaja ei saa ilman Yhtiön suostumusta 
siirtää toiselle tä tä sopimusta. 

Mainonnan suhteen on otettava huomioon, 
et tä myyntihuoneen valaistus sekä ikkuna-, 
mainos- ja ulkovalojen teho on riittävä sekä 
että näiden kytkentäaika on tarpeeksi pitkä. 
Yhtiön kulloinkin antamat ohjeet on tässä 
suhteessa otettava huomioon. 

2 § 

Kyetäkseen parhaalla tavalla huolehti-
maan huoltoasemalla tapahtuvasta koulutus-
toiminnasta, huoltoasemasta ja sen kautta 
tapahtuvasta myynnistä Jakaja on velvolli-
nen omalla kustannuksellaan ja omalla vas-
tuullaan ottamaan palvelukseensa tarvitse-
mansa ja riittävän henkilökunnan ja vastaa-
maan Jakajalle tästä aiheutuvista asianomai-
sista velvoituksista, jotka koskevat lakien, 
asetusten ja muitten määräysten noudatta-
mista, esim. henkilökunnan tapaturmava-
kuuttamista ym. 

Jakaja sitoutuu pitämään henkilökuntansa 
siistiin ja edustavaan yhtenäiseen, Yhtiön 
ohjeiden mukaan valmistettuun pukuun 
puettuna. Jakaja voi ostaa Yhtiöltä suoja-
puvut ja lakit Yhtiön omakustannushintaan. 

Jakaja on vastuussa siitä, että myös ase-
man henkilökunta noudattaa tässä sopimuk-
sessa annettuja määräyksiä. 

3 § 

Jakaja suorittaa lukuunsa 4 §:ssä mainit-
tujen palkkojen ja henkilökuntakustannusten 
lisäksi myös kaikki huoltoaseman hoidon ja 
myynnin yhteydessä syntyvät kustannuk-
set, kuten vakuutus-, lämmitys-, sähkö-, 
vesi-, puhelin-, puhtaanapito- ym. käyttö-
kustannukset sekä mahdolliset luotto- tai 
muut tappiot. 

Yhtiö vastaa huoltoaseman, omien asemal-
le sijoitettujen jakelulaitteiden ja huoltoväli-
neistön tavanomaisesta käytöstä johtuvista 
korjauskustannuksista, jotka korjaukset Yh-
tiö suorittaa. Tämän sopimuksen liitteenä 
olevassa lainakalustoluettelossa mainittujen 
huolto välineiden ja laitteiden jatkuva kun-
nossapito sekä uusiminen ja nykyaikaistami-
nen koulutuksen vaatimuksia vastaavaksi, 
mikäli se molempien osapuolien taholta tode-
taan aiheelliseksi, kuuluvat Yhtiölle. Kaikki 
tässä mainitut huoltovälineet ja laitteet ovat 
ja pysyvät Yhtiön omaisuutena. 

Jakaja hankkii asemalle muut tarpeelliset 
työvälineistöt ja laitteet, pyörien tasapainoi-
tuslaitteen, etupyörien asennontarkistuslait-
teen, sytytystulppien puhdistus- ja tarkistus-
laitteen, höyrypesulaitteen, ruosteensuoja-
sumutuslaitteen, latauslaitteen, mahdolliset 
moottorin testauslaitteet, käsityö välineet ja 
pukineet ym., jotka lähemmin ilmenevät liit-
teessä II. Liitteessä II mainitut työvälineet 
ja laitteet kunnostaa, korjaa ja uusii Jakaja. 

Jakaja on kiinteistön vuokraajana velvolli-
nen omalla kustannuksellaan tarkoin noudat-
tamaan asianomaisia määräyksiä kiinteistön 
ja kaikkia kiinteistöä ympäröivien katuosuuk-
sien hoitoon sekä puhtauteen nähden (kuten 
esim. lumenluonti alueelta ja katolta sekä 
lumen kuljetus, nuohous, likakaivojen tyh-
jentäminen, tontilla olevien viemäriputkien 
aukipitäminen ja istutuksien hoitaminen) ja 
vastaa itse kaikista näiden laiminlyönnistä 
aiheutuneista korvauksista ja rangaistuk-
sista. 

Vesikaton ja syöksytorven puhdistuksesta 
ja korjauksesta sekä polttimien ja lämmitys-
laitteiden huollosta ja kunnossapidosta huo-
lehtii Jakaja omalla kustannuksellaan. 

Jakajan tulee hoitaa huolellisesti sille täten 
vuokrattua omaisuutta, s.o. huoltoasemaa 
laitteineen ja huolto välineineen. 

Yhtiön omaisuuden vahingoittuessa tai 
tuhoutuessa tapaturman tai muun syyn ta-
kia, on Jakaja velvollinen korvaamaan va-
hingon suorituspäivänä vallitsevien hintojen 
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mukaan. Vahingosta on Jakajan välittömästi 
ilmoitettava Yhtiölle, joka suorituttaa kor-
jaukset Jakajan kustannuksella. 

Yhtiö huolehtii huoltoasemarakennuksensa 
palovakuuttamisesta. 

Jaka ja on vastuussa kaikista niistä vahin-
goista, jotka Jakaja, hänen toimihenkilönsä 
tai oppilaat aiheuttavat kolmannelle henki-
lölle. 

4 § 

Jakaja on velvollinen myymään ja käyttä-
mään yksinomaan Yhtiön markkinoimia 
öljy- ja erikoistuotteita, joita se ostaa Yh-
tiöltä tämän sopimuksen liitteenä olevien 
myyntiehtosopimuksen ja Oy Union-Öljy 
Ab:n yleisten myyntiehtojen mukaisilla eh-
doilla. Näiden tuotteiden ohella Jakaja on 
velvollinen pitämään kaupan myös muita 
alaan kuuluvia ja huoltoasemalla myytäviksi 
sopivia tavaralajeja, joita Yhtiö ei pidä kau-
pan. Tällaisten tuotteiden valmistaja, välit-
tä jä tai myyjä ei saa olla öljyalalla toimiva 
yhtiö tai sellaisen tytäryhtiö eikä mikään tällä 
alalla toimiva yrittäjä. Muita tavaralajeja 
saa Jakaja pitää kaupan ainoastaan Yhtiön 
suostumuksella. Jakaja huolehtii siitä, että 
asemalla myytäviä tuotteita on aina riittä-
västi saatavana ja tekee voitavansa myynnin 
kohottamiseksi mahdollisimman suureksi. 

Yhtiö toimittaa Jakajan tilauksesta ase-
malle tarvittavat tuotteet Yhtiön määrää-
mällä toimitustavalla ja sitoutuu Jakaja ti-
laamaan ne niin hyvissä ajoin, että myynti 
voi jatkua keskeytymättä sekä suuunittele-
maan ostonsa niin, että Yhtiö voi toimittaa 
tuotteitaan täysinäisin autokuormin. 

Huollosta ja myynnistä koituvat tulot tule-
vat kokonaisuudessaan Jakajan hyväksi, 
jonka kuitenkin tulee ottaa huomioon Yh-
tiön Jakajalle aika ajoin suosittelemat huol-
tohintoja koskevat ohjeet. 

5 § 

Jakaja sitoutuu noudattamaan mahdolli-
suuksiensa mukaan Yhtiön antamia ohjeita 

aseman hoidon ja aukioloajan sekä muiden 
määräysten suhteen kuitenkin niin, että yö-
palvelua ei järjestetä ja että huoltoasema pi-
detään avoimena kautta vuoden. Yhtiöllä 
on koska tahansa oikeus tarkastaa asema ja 
aseman kautta tapahtuvaa myyntiä sekä in-
ventoida myyntivarasto. Jakaja on velvolli-
nen antamaan Yhtiölle ne asemaa koskevat 
tiedot, jotka Yhtiö kulloinkin haluaa. Jakaja 
suostuu mahdollisuuksien mukaan koulutta-
maan myös Yhtiön huoltoasemahenkilö-
kuntaa. 

6 § 

Sopimuksen päämäärän, tarkoituksenmu-
kaisen koulutustoiminnan ja asiakaspalvelun 
saavuttamiseksi Jakaja sitoutuu kiinnittä-
mään erikoista huomiota aseman, sen ympä-
ristön ja laitteiden kuntoon ja siisteyteen. 
Jakaja on velvollinen huolehtimaan raken-
nuksen sokkelin ja mittarikorokkeiden maa-
lauksesta sekä mittarien pesusta ja -kiillo-
tuksesta, tarvittaessa uiko- ja sisäseinien 
pesusta kaksi kertaa vuodessa ja sähkölait-
teiden (valaisinkupujen, lamppujen, loiste-
putkien, katkaisijoiden ja jakorasiain) kun-
nossapidosta ja uusimisesta. Niin ikään on 
aseman ikkunat, väliseinä- ja ovilasit pidet-
tävä kunnossa ja tarvittaessa uusittava. 
Kalusteet, kuten myynti- ja muut pöydät ja 
tuolit sekä matot ja verhot on pidettävä puh-
taina ja hyvässä kunnossa sekä tarpeen tul-
len uusittava. Niin ikään on pesuhuoneet ja 
käymälät pidettävä puhtaina ja kunnossa ja 
niiden peilit, lasihyllyt, hanat ja käsienpesu-
altaat yms. on tarpeen vaatiessa korjattava 
ja uusittava. Muut luonnollisesta kulumisesta 
aiheutuvat korjaukset suorittaa Yhtiö omalla 
kustannuksellaan. 

7 § 

Minkään tämän sopimuksen alaisen ehdon 
täyt tämättä jättämisestä ei Yhtiö eikä Jakaja 
ole vastuussa, jos ehdon täyttämistä on vii-
västyttänyt, vaikeuttanut tai estänyt jokin 

252 



2. Kaupunginhallitus 

Yhtiöstä ja Jakajasta riippumaton seikka tai 
jokin määräyksen tai vaatimuksen noudatta-
minen, jonka on esittänyt jokin elin tai hen-
kilö, jonka voidaan katsoa toimivan tällai-
sena viranomaisena tai sen edustajana. 

Jos jollakin Yhtiön hankintalähteellä tai 
kuljetusreitillä sattuneen supistuksen, kes-
keytyksen tai vaikeutumisen takia Yhtiölle 
on aiheutunut viivytyksiä, vaikeuksia tai 
esteitä jollakin tai joillakin paikkakunnilla 
(olkootpa ne tässä sopimuksessa nimetyt toi-
mituspaikoiksi tai eivät) niiden täysien mää-
rien toimituksissa, jotka Yhtiö on Jakajan 
tai muiden henkilöiden kanssa tehdyssä so-
pimuksessa sitoutunut toimittamaan, ei Yh-
tiö ole vastuussa tällaisesta. 

8 § 

Tätä sopimusta tehtäessä on edellytetty, 
että Helsingin kaupunki vuokraa edellä mai-
nitun tontin Yhtiölle 10 vuodeksi ja sen jäl-
keen, Yhtiön omistaman rakennuksen siir-
ryt tyä tontin vuokrausehtojen mukaisesti 
kaupungin omistukseen, kysymyksessä ole-
van tontin rakennuksineen kohtuulliseksi 
katsottavaa vuokraa vastaan niin pitkäksi 
ajaksi kuin tontilla voidaan harjoittaa huolto-
asemat oimintaa, jolla edellytyksellä on so-
vittu, että tämä sopimus astuu voimaan kou-
lu tushuoltoaseman valmistuttua ja päättyy 
tontin tai tontin ja kiinteistön vuokra-ajan 
päättyessä. Jos tontin sijainti tai vuokra-
aika Helsingin kaupungin toimenpiteistä joh-
tuen muodostuvat edellä mainituista poik-
keaviksi, on Yhtiöllä oikeus esittää muutok-
sia sopimukseen tai purkaa se. 

Jos jommankumman osapuolen edellytyk-
set koulutushuoltoaseman toimintaan näh-
den sittemmin oleellisesti muuttuvat, voi-
daan sopimus purkaa. Tällöinkin sopimus-
puolet ovat velvollisia huolehtimaan kesken 
olevan koulutuksen loppuun saattamisesta 
asianomaista kurssia koskevan opetussuunni-
telman mukaisesti. Sopimuksen purkaminen 
edellyttää kaikissa tapauksissa osapuolten 

yhteistä neuvottelua. Milloin sopimus pur-
kautuu toisen osapuolen aloitteesta, on toi-
sella sopimuspuolella etuosto-oikeus huolto-
asemalla sijaitsevaan sekä kiinteään että ir-
taimeen omaisuuteen. 

9 § 

Tämä sopimus ei estä sopimuspuolia ryh-
tymästä öljy tuotealan valmistus- ja jakelu-
henkilökunnan koulutukseen joko yksin tai 
yhteistoimin kolmannen henkilön kanssa 
muualla kuin tämän sopimuksen tarkoitta-
malla koulutushuoltoasemalla. 

10 § 

Yhtiö luovuttaa huoltoaseman Jakajan 
käyttöön siten, että Jakajan siitä maksama 
vuokra on yhtä suuri kuin Helsingin kau-
pungin Yhtiöltä tontista kulloinkin perimä 
vuokra. 

n § 

Tätä sopimusta, johon kuuluu neljä lii-
tettä, on laadittu kaksi yhtäpitävää kappa-
letta, yksi kummallekin osapuolelle. 

Liitteet: 
1. Kalustoluettelo Yhtiön hankittavaksi 

tulevista ja Jakajan käyttöön luovutta-
mista huoltovälineistä ja jakelulait-
teista. 

2. Kalustoluettelo Jakajan hankittavaksi 
tulevista työvälineistä ja laitteista. 

3. Alennukset, kassa-alennukset ja vuosi-
alennukset eri tuoteryhmissä. 

4. Oy Union-Öljy Ab:n yleiset myynti-
ehdot (14.6. 1873 §, 29.6. 1996 §). 

Haagan ammattikoulun eräitä huonetiloja 
päätettiin 6.12. luovuttaa vuokratta ja tavan-
omaisilla ehdoilla Pohjois-Haagan Järjestö-
jen Yhteistyöelimen käyttöön (yjsto 28.11. 
7392 §). 

Ammattikoulun toimistosta anastetun, 
näytteeksi saadun kirjoituskoneen korvaa-
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miseksi myyjälle myönnettiin 466 mk (yjsto 
15.8. 6605 §). 

Hienomekaanikkokoulun oli tarkoitus aloit-
taa toimintansa syyslukukauden 1967 alussa 
Haagan ammattikoulutalossa. Rehtorin teh-
tävien hoitaminen päätettiin järjestää väli-
aikaisesti siten, että johtokunta valitsee jon-
kun tuntiopettajista hoitamaan niitä 1.9. 
lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 31.7. 
1968 saakka (31.8. 2390 §). 

Hienomekaanikkokouluun päätettiin kau-
intaan kertomusvuoden loppuun palkata 
kaksi tp. ammattiaineiden opettajaa (24. pl.) 
1.6. ja 1.8. lukien sekä hienomekaanikkokou-
lua ja kirjapainokoulua varten yhteisesti 1.8. 
lukien tuntiopettajia n. 120 viikkotunnin 
opetusta vastaava määrä (25.5. 1559 §). 
Kaksi hienomekaanikkokoulun tp. ammatti-
aineiden opettajan virkaa päätettiin jättää 
täyt tämättä kauintaan 31.12. saakka (24.8. 
2277 §). 

Hienomekaanikkokoulun toiminnan aloit-
tamista varten myönnettiin 145 200 mk siten, 
että 142 700 mk käytettäisiin kaluston hank-
kimista ja 2 500 mk tarverahoja varten (30.3. 
972 §). 

Ammattikasvatushallitukselle päätettiin 
esittää, että kertomusvuoden syyslukukau-
den alussa toimintansa aloittavan hienome-
kaanikkokoulun konttorikoneasentajan ja 
instrumenttiasentajan kolme lukuvuotta kä-
sittävät opintolinjat saataisiin muuttaa kaksi 
lukuvuotta käsittäviksi (22.6. 1929 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin koulun ra-
kennustöiden yhteydessä rakentamaan jo 
siinä vaiheessa erikoishuoneeseen nro 310 
tuleva virtauskeskus käyttäen tarkoitukseen 
rakennusmäärärahoista 15 000 mk ja 1 300 mk 
keskuksen lattian sähköeristykseen. Virtaus-
keskuksen laitteiden hankkimista varten 
myönnettiin 25 000 mk (19.10. 2836 §). 

Vaatturiammattikoulu. Yleis jaos to päätti 
vapauttaa tavanomaisilla ehdoilla Suomen 
Vaatturiliiton suorittamasta vuokraa niistä 
huonetiloista ja ompelukoneista, jotka am-
mattiopetuslaitosten johtokunta oli luovut-

tanut yhdistyksen käyttöön erään kurssin 
järjestämistä varten (yjsto 14.2. 5351 §), 

Vaatturiammattikoulun yksi vakinainen 
työnopettajan virka päätettiin jättää täyttä-
mättä kauintaan 31.7.1968 saakka (24.8. 
2277 §). 

Laboratoriokoulun rehtorille päätettiin v:n 
1967-1968 aikana suorittaa uuden kouluhuo-
neiston suunnittelun aiheuttamasta lisätyöstä 
kahta ylituntia viikossa vastaava korvaus 
(9.3. 755 §, 28.12. 3556 §). Koulun yksi vaki-
nainen ammattiaineiden opettajan virka 
päätettiin jättää täyttämättä kauintaan 
31.7.1968 saakka (24.8. 2277 §). 

Laboratoriokoulussa kertomusvuoden syys-
lukukaudella toimeenpantavien biokemian 
jatkokurssin, hematologian jatkokurssin ja 
kliinisen patologian jatkokurssin ja kerto-
musvuoden aikana toimeenpantavien yleisen 
kemian peruskurssin sekä immunokemian 
kurssin kurssianomukset lähetettiin ammatti-
kasvatushallituksen hyväksyttäviksi valtion-
avustuksen saamista varten (9.3. 757 §, 28.9. 
2640 §). 

Kirjaftainokouluun päätettiin 1.8. lukien 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun pal-
kata kaksi tp. työnopettajaa (20) ja yksi tp. 
toimistoapulainen (8) ja 15.7. lukien työsopi-
mussuhteeseen yksi talonmies-lämmittäjä 
(11) sekä viisi siivoojaa (4) (25.5. 1559 §). 

Tuntiopettajien palkkaaminen, ks. hieno-
mekaanikkokoulu. 

Seuraavat kirjapainokoulun virat päätet-
tiin toistaiseksi jättää täyttämättä: yksi va-
kinainen ammattiaineiden opettajan virka ja 
ladonnanluonnostelun opettajan virka kauin-
taan 31.7.1968 saakka sekä yksi tp. ammatti-
aineiden opettajan virka ja kaksi tp. työn-
opettajan virkaa kauintaan 31.12. saakka 
(24.8. 2277 §). 

Kirjapainokoulun rehtorille päätettiin suo-
rittaa kertomusvuoden ja v:n 1968 aikana 
uuden kouluhuoneiston suunnittelusta aiheu-
tuvasta lisätyöstä kahta ylituntia viikossa 
vastaava korvaus (9.3. 755 §, 28.12. 3556 
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Ammattikasvatushallituksen hyväksyttä-
väksi päätettiin lähettää seuraavat kurssi-
anomukset valtionavustuksen saamista var-
ten: kertomusvuoden kevätlukukaudella toi-
meenpantavien graafisen valokuvaajan ja 
asettelijan jatkokurssien kurssianomukset 
(19.1. 217 §); kertomusvuoden j a lukuvuoden 
1967/68 aikana toimeenpantavan graafisen 
alan peruskurssin kurssianomukset (9.3. 757 §, 
28.9. 2640 §). 

Kirjapainokoulun kertomusvuoden supis-
tetun hankintasuunnitelman toteuttamista 
varten myönnettiin 400 000 mk (13.4.1111 §). 

Kirjapainokoulun rehtorin Gösta Allardtin 
hautajaistilaisuudessa päätettiin kaupungin 
puolesta laskea seppele (yjsto 22.8, 6656 §). 

Kähertäjäkoulua varten päätettiin vuokrata 
1.3. lukien Helsingin Urheiluopistosäätiöltä 
Helsingin Urheilutalon, Helsinginkatu 25, 
IV kerroksen huoneisto n:o 25 kiinteistölauta-
kunnan esittämin vuokra- ym. ehdoin (2.2. 
380 §). 

Kähertäjäkoulun kaksi vakinaista työn-
opettajan virkaa päätettiin jättää täyttämät-
tä kauintaan 31.7.1968 saakka (24.8. 2277 §). 

Kähertäjäkoulun huonetiloja päätettiin 
korvauksetta ja erinäisillä ehdoilla luovuttaa 
seuraaviin tarkoituksiin: Pienteollisuuden 
Keskusliiton järjestämää kisällintutkinto-
tilaisuutta varten (yjsto 21.3. 5621 §, 28.11. 
7391 §) sekä Suomen ammattikoulujen opet-
tajaliiton parturi- ja kampaajaopettajien 
jaoston järjestämää piirustus- ja muotoilu-
opin kurssia varten (yjsto 27.12. 7632 §). 

Yleisjaosto myönsi 600 mk yhden opettajan 
ja neljän oppilaan lähettämistä varten Oulus-
sa sijaitsevan Pohjois-Pohjanmaan Keskus-
ammattikoulun järjestämiin kähertäjäkou-
lujen oppilaskilpailuihin (yjsto 11.4. 5756 §). 

Erikoisammattikoulu. Merkittiin tiedoksi, 
että kauppa- ja teollisuusministeriö oli suos-
tunut kaupungin anomukseen saada jatkaa 
erikoisammattikoulun rakennustöitä työlli-
syysehdoista poiketen siten, että koulun I ja 
II rakennustöiden osa luovutettaisiin raken-
nuttajalle 15.8. mennessä ja loput 15.6.1968 

mennessä edellyttäen, että osien I ja II vii-
meistelytöitä sekä niihin liittyviä välittömiä 
lämpökeskukseen liittyviä ja koneteknillisiä 
töitä saataisiin suorittaa myös keskeytyksen 
aikana 1.6.—30.9. (19.1. 221 §). Myöhemmin 
kaupunginhallitus anoi, että koulun raken-
nustyötä saataisiin jatkaa, ellei koko laajuu-
dessaan niin ainakin siten, että koko talon 
vesikattotyöt saataisiin ns. suojavaiheeseen, 
sekä muita töitä julkisivumuurauksen, ra-
kennustöiden I I I ja V osan ikkunoiden, sala-
ojien ja täyttötöiden osalta. Kauppa- ja teol-
lisuusministeriö ilmoitti anomuksen johdosta, 
ettei se katsonut olevan aihetta anottujen 
töiden laajempaan kesänaikaiseen jatkami-
seen (18.5. 1482 §, 8.6. 1762 §). 

Erikoisammattikoulutalon huoneistomeno-
ja ja alueiden hoitoa sekä puhtaanapitoa 
varten ja hienomekaanikkokoulun toiminnan 
aloittamisesta aiheutuvia eräitä kustannuk-
sia varten myönnettiin 135 400 mk (14.6. 
1875 §). 

Avustukset. Helsingin Lyseon ja Helsingin 
normaalilyseon välisen soutukilpailun jär-
jestämistä varten myönnettiin Norssin Kon-
ventille 800 mk:n suuruinen avustus (yjsto 
12.9. 6777 §). 

Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. Kau-
punginhallitus päätti vahvistaa työväenopis-
toissa maksettavat palkkiot tulemaan voi-
maan 1.9. lukien (24.8. 2278 §, kunn.as.kok. 
n:o 73). 

Suomenkielinen työväenopisto. Työsuhtei-
sen vahtimestarin palkkaamista varten v:ksi 
1968 myönnettiin 8 446 mk (21.12. 3472 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli hylännyt kaupungin valituksen, 
joka koski Tarvon kesäkodin rakennusten 
vuokra-arvon ja vahtimestarin palkan hyväk-
symistä v:n 1964 valtionapuun oikeuttaviksi 
menoiksi (18.5. 1464 §). Tämän vuoksi kau-
punginhallitus päätti korkeimmalle hallinto-
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oikeudelle annettavassa selityskirjelmässään 
ilmoittaa luopuvansa kaupungin aikaisem-
min tekemästä, v:n 1966 valtionapua koske-
vasta valituksesta siltä osin kuin se koski 
Tarvon kesäkodin vuokra-arvon lisäämistä 
suomenkielisen työväenopiston omien raken-
nusten vuokra-arvoon (17.8. 2185 §). 

Suomenkielisen työväenopiston johtokun-
nan esitettyä työväenopiston sivuosastotoi-
minnan järjestämistä kaupungin itäisellä 
alueella kaupunginhallitus päätti, ettei esitys 
siinä vaiheessa antanut aihetta muihin toi-
menpiteisiin kuin että osa korttelin nro 45145 
tontista n:o 1 varattaisiin itäistä sivuosastoa 
varten 31.12.1972 saakka sillä ehdolla, että 
tontille tulevasta rakennuksesta saataisiin 
tarpeen mukaan osoittaa huonetiloja myös 
muita kaupungin itäisten osien sivistystar-
peita varten (30.11. 3265 §). 

Suomenkielisen työväenopiston juhlasali 
päätettiin luovuttaa korvauksetta ja muuten 
tavanomaisilla ehdoilla Suomi-Neuvostoliitto 
-Seuran Helsingin Piirijärjestölle vuosiko-
kousta varten (yjsto 14.3. 5545 §). 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Kouluhalli-
tuksen annettua suostumuksensa kaupungin-
hallituksen ao. anomukseen tämä oikeutti 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
palkkaamaan 1.9.1968 lukien ja kauintaan ko. 
vuoden loppuun työväenopistoon 24. pl:aan 
kuuluvan tp. opettajan, jolta vaaditaan kan-
salais- ja työväenopistojen valtionavusta v. 
1963 annetussa asetuksessa säädetty päte-
vyys ja jonka työvelvollisuus on 20 viikko-
tuntia sillä ehdolla, että v:n 1968 talousar-
vioon varataan sitä varten tarvittava määrä-
raha. Mainitulla viranhaltijalla ei ole oikeutta 
lisä-, yli- eikä sunnuntaityökorvauksiin (5.5. 
1328 §, 1.6. 1662 §). 

Yleisjaosto kehotti asiamiestoimistoa ha-
kemaan muutosta kouluhallituksen päätök-
seen, joka koski ruotsinkielisen työväenopis-
ton v:n 1965 valtionapua. Kouluhallitus oli 
vähentänyt 4 549 mk valtionavun jäännös-
erästä tuntiopettajien vuosilomakorvausten 
osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi yleis-

jaoston päätöksen (19.1. 210 §, yjsto 17.1. 
5157 §). 

A mmattioppilaslautakunta. Nuorisokomi-
tea ehdotti v. 1966, että Kaupunkiliiton halli-
tukselle tehtäisiin esitys, että se oppisopimus-
lakia eduskunnassa käsiteltäessä ehdottaisi 
lakiin otettavaksi säännöksen korotetun val-
tionavustuksen myöntämisestä niille työn-
antajille, jotka ottavat ammattioppilaiksi 
apukoulun käyneitä tai muita sellaisia, joiden 
kouluttaminen muuta ammattikoulutustietä 
heidän rajoittuneisuutensa vuoksi tuottaa 
vaikeuksia. Kaupunkiliiton ilmoituksen mu-
kaan on oppisopimuslain 28 §:n 1 mom. ehdo-
tettu hyväksyttäväksi seuraavan sisältöisenä: 
»Työnantajalle suoritetaan valtion varoista 
korvausta voimassa olevan oppisopimuksen 
mukaisesta kouluttamisesta aiheutuneista 
menoista kutakin oppisopimuksen tehnyttä 
oppilasta kohti oppiohjelman mukaisesta en-
simmäisestä oppivuodesta 720 mk ja seuraa-
vilta oppivuosilta 360 mk vuodessa, kuitenkin 
siten, että korvaukset ovat kaksinkertaiset, 
jos oppisopimuksen mukaista koulutusta on 
annettu kansakoululain 19 §:ssä tarkoitetussa 
koulussa oppivelvollisuutensa suorittaneelle 
oppilaalle. Valtioneuvosto voi, mikäli valtion 
keskusammattikoulujen keskimääräiset, op-
pilasta kohti lasketut vuosimenot nousevat, 
korottaa korvauksen määriä enintään tätä 
nousua vastaavassa suhteessa.» Merkittiin tie-
doksi (9.3. 769 §). 

Kotitalouslautakunnan neuvojina toimivien 
kotitalousneuvojien, käsityönneuvojien ja 
näitä vastaavien tuntipalkkioksi vahvistet-
tiin 10.80 mk ja tuntiopettajina toimivien 
talous-, käsityön-, kodinhoidon- ym. opetta-
jien tuntipalkkioksi 11.90 mk 1.1.1968 alkaen 
(14.12. 3431 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuok-
raamaan Suomen Luterilaiselta Evankeliumi-
yhdistykseltä liiketalosta Fabianinkatu 32 
ensimmäisen kerroksen 224 m2:n suuruinen 
näyttely- ja toimistotila 1.1.1968 lukien, 
vuokra 10 mk/m2/kk sekä osoittamaan siitä 
54 m2:n suuruisen, näyttelyhallin ja kaksi toi-
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mistohuonetta käsittävän osan kotitalous-
lautakunnan käyttöön samasta ajankoh-
dasta lukien (21.12. 3495 §). 

Kotit alouslaut akunnan 40-vuotisj uhlan 
järjestämistä varten myönnettiin 425 mk 
(yjsto 4.4. 5705 §). 

Avustukset. Turun Ylioppilaskyläsäätiölle 
myönnettiin 3 000 mk:n suuruinen avustus 
yhden nimikkohuoneen varaamiseksi helsin-
kiläisiä opiskelijoita varten säätiön toimesta 
rakennettavista opiskelija-asuntoloista (yjsto 
21.11. 7327 §). 

Yhtenäiskouluyhdistykselle päätettiin suo-
rittaa talousarvioon merkitty 53 063 mk:n 
suuruinen avustus yhtenä eränä (yjsto 10.1. 
5074 §) ja Helsingin Kristillisen Kansanopis-
ton Kannatusyhdistykselle samoin yhtenä 
eränä talousarvioon merkitty 2 200 mk:n 
suuruinen avustus (yjsto 10.1. 5073 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle 
myönnettiin 1 482 mk:n suuruinen avustus 
vakuutuslaitoksilta saatujen ja kaupungin 
takaamien lainojen v. 1966 maksettujen kor-
kojen ja 4.5 % suuruisen koron välisen ero-
tuksen suorittamista varten (yjsto 17.1. 
5135 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. 
Kaupunginhallitus päätti myöntää K. H. 
Renlundin lahjoitusrahaston korkovaroista 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, 
ammattioppilaitosten johtokunnan ja Taide-
teollisen oppilaitoksen johtokunnan käytet-
täväksi 250 mk kullekin eli yht. 1 000 mk sti-
pendien ja palkintojen myöntämistä varten 
sanottujen oppilaitosten oppilaille. Korko-
varojen jäännös siirrettiin v. 1968 jaettavaksi 
(22.3. 904 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei C. F. Ek-
holmin lahjoitusrahaston korkovaroista jaeta 
kertomusvuonna matka-apurahoja. Korko-
varoja päätettiin kartuttaa siksi, kunnes nii-
den määrä on vähintään 2 000 mk (22.3. 
903 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjaston kirjastoapul. Pertti 
Lottaselle päätettiin suorittaa niiltä tunneil-
ta, joina hän tilapäisesti joutuisi toimimaan 
kirjastoauton kuljettajana muutoin kuin 
vuosiloman tai virkasäännön mukaisten sai-
rauslomasijaisuuksien aikana, kirjastoauton-
kuljettajan viran ja oman virkansa palkkauk-
sen välinen erotus tuntipalkan mukaan las-
kettuna (30.11. 3263 §). 

Kirjastolautakunnan lähettämä kaupun-
ginkirjaston kirjavaraston vuosien 1962— 
1966 tarkastuskertomus merkittiin tiedoksi 
(16.3. 839 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkirjaston 
painattamaan kansakouluihin jaettavaa, kir-
jastoa esittelevää, tait. Martti Mykkäsen 
suunnittelemaa julistetta enintään 3 000 kpl 
kaupunginkirjaston painatus- ja sidonta-
määrärahaa käyttäen (yjsto 4.7. 6401 §). 

Kouluhallitus oli vähentänyt kaupungin-
kirjaston v:n 1964 valtionapuun oikeuttavista 
menoista 94 921 mk palkka- ym. menojen 
osalta. Samaten oli laitoskirjaston v:n 1964 
valtionapuun oikeuttavista menoista vähen-
netty palkka- ym. menoja 27 808 mk. 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta kouluhallituksen päätöksiin, jotka 
koskivat kaupunginkirjaston ja sen laitos-
kirjaston v:n 1964 valtionapua (16.2. 534 §, 
27.4. 1228 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan ulottamaan kaupunginhallituksen 
v. 1966 päättämän Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan polio-osaston sairaalakirjas-
ton toiminnan myös IV sisätautien klinikan 
kroonisia munuaistautipotilaita koskevaksi 
edellyttäen, ettei tarkoitukseen myönnettyä 
määrärahaa tämän vuoksi ylitetä (22.6. 
1931 §). Myöhemmin kaupunginhallitus oi-
keutti kirjastolautakunnan edelleen v:n 1968 
aikana huolehtimaan em.toiminnasta sekä 
palkkaamaan laitoskirjaston Auroran osas-
tolle tästä järjestelystä aiheutuvia ylimääräi-
siä tehtäviä varten tuntipalkkaisen kirjasto-
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amanuenssin v:n 1968 talousarvioon työsopi-
mussuhteisen henkilökunnan palkkaamiseen 
merkittyä määrärahaa käyttäen, kuitenkin 
edellyttäen, että Helsingin yliopistollinen 
keskussairaalaliitto sitoutuu suorittamaan 
kirjastoamanuenssin palkkaamisesta aiheu-
tuvat, enintään 1 490 mk:n suuruiset vuosi-
kustannukset kirjastolautakunnan laskun 
mukaisesti (21.12. 3491 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
merkitsemään v:n 1968 talousarvioehdotuk-
seensa tarvittavan suuruinen määräraha 
pääkirjaston osastojaon muuttamisesta ai-
heutuvia muutos- ja korjaustöitä varten lau-
takunnan 6.3. tekemän esityksen mukaisesti. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin hankki-
maan v:een 1968 mennessä 150—200 m2 kä-
sittävä huonetila pääkirjaston sanomalehti-
salia varten ja n. 400 m 2 käsittävä varasto-
tila kaupunginkirjaston keskusvarastoa var-
ten ja kirjastolautakuntaa merkitsemään 
kaupunginkirjaston v:n 1968 talousarvioeh-
dotukseen pääkirjaston osastojaon muutta-
misesta aiheutuvat kalusto-, vuokra- ja 
vuosikorjauskustannukset (6.4. 1033 §). 

Merkittiin tiedoksi kouluhallituksen ilmoi-
tus, että pääkirjaston perusparannustöitä 
varten oli myönnetty 10 %:n valtionavustus 
(5.5. 1313 §). Samoin merkittiin tiedoksi 
kouluhallituksen ilmoitus, että opetusminis-
teriö oli 24.5.1967 käsitellyt kirjastoraken-
nusten ja -huoneistojen rakennuslupahake-
mukset, mutta ei ollut myöntänyt rakennus-
lupaa Töölön ja Kulosaaren sivukirjastoja 
varten (6.7. 2070 §). 

Töölön kaupunginosan laajuuden ja tiheän 
asutuksen sekä sitä palvelevan nykyisen sivu-
kirjaston pienuuden huomioon ottaen kau-
punginhallitus päätti uudelleen anoa raken-
nuslupaa Töölön uutta sivukirjastoa varten 
(9.11. 3049 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä Herttoniemen uuden sivu-
kirjastohuoneiston ehdotetun rakennusohjel-
man ja esittää kouluhallitukselle, että raken-

nusohjelma ja huoneiston normaalihinta vah-
vistettaisiin (22.6. 1930 §). 

Vuosaaren sivukirjastoa varten talosta 
Ulappasaarentie 2 ostettu huoneisto siirret-
tiin kirjastolautakunnan hallintoon (30.3. 
976 §). 

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa keho-
tettiin ryhtymään toimenpiteisiin asemaka-
van muuttamiseksi siten, että korttelin n:o 540 
tontille n:o 1 tuleva Vallilan kirjasto- ja nuo-
risotalo saataisiin rakentaa yht. 4 000 kerros-
neliömetrin suuruiseksi. Tilaan sisältyisivät 
myös maanalaiset kerho- ja askartelutilat. 
Autojen pysäköintipaikat olisi järjestettävä 
kortteliin n:o 542 (21.9. 2580 §). 

Kulosaaren sivukirjaston eteishallin perä-
seinälle päätettiin tait. Simo Hannulalta 
tilata 4.5X2.4 m:n suuruinen graafinen työ, 
jonka kustannukset olisivat enintään 25 000 
mk (14.12. 3415 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Biblio-
fiilien seuran selostuksen 300 mk:n suuruisen 
avustuksen käytöstä edellyttäen, että seura 
luovuttaa korvauksetta kaupunginkirjastolle 
20 kpl julkaisua »Helsinki grafiikan aiheena — 
piirroskuvat ja kartat ennen vuotta 1900» 
(23.2. 595 §). 

Kaupunginmuseon pää- ja sivuosaston 
käyttöön myönnettiin kummallekin 50 mk:n 
suuruiset ennakkovarat (yjsto 25.4. 5840 §). 

Yleis jaosto päätti, että toinen Helsingin 
kaupungin porvariskaartin lipuista saatiin 
lainata Suomen Heraldisen Seuran ja Suoma-
laisuuden Liiton lippunäyttelyn järjestely-
toimikunnalle Taidehallissa järjestettävää 
lippunäyttelyä varten sillä ehdolla, että lai-
nattava lippu vakuutetaan kaupunginmu-
seon kanssa sovittavasta summasta (yjsto 
21.3. 5619 §). 

Musiikkilautakunnan toimistoon päätettiin 
1.1.1968 ja kauintaan vuoden loppuun pal-
kata 25. pl:aan ja II kielitaitoluokkaan kuu-
luva tilapäinen apulaisintendentti, pätevyys-
vaatimus filosofian kandidaatin tai poikkeus-
tapauksessa humanististen tieteiden kandi-
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daatin tutkinto ja arvosana musiikkitieteessä 
edellyttäen, ettei kirjastonhoitajan virkaa 
täytetä eikä tp. palkkiovirkaista sihteeriä pal-
kata samaksi ajaksi (26.10. 2900 §). 

Kaupunginorkesterin äänenjoht. Holger 
Fransman päätettiin virkasäännön 11 §:n 
2) kohdan perusteella siirtää 15.8. lukien 23. 
pl:aan kuuluvasta virasta 18. pl:aan kuulu-
vaan soittajan virkaan hänen palkkaetujensa 
kuitenkaan vähenemättä (2.3. 661 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä: kaupunginorkesterin kir-
jastonhoitajan 16. pl:aan kuuluva virka ja 
lautakunnan sihteerin tp. palkkiovirka kauin-
taan kertomusvuoden loppuun (11.5. 1398 §); 
31.8.1968 saakka kaksi 20. pl:aan kuuluvaa 
ensi viulun soittajan virkaa ja varaäänenjoh-
tajan virka sekä neljä 19. pl:aan kuuluvaa 
soittajan virkaa (6.7. 2063 §, 12.10. 2781 

Kaupunginorkesterin varaäänenjoht. Eija 
Hirvoselle päätettiin 1.3. lukien suorittaa 
kaupunginvaltuuston v. 1953 tekemässä pää-
töksessä tarkoitettu yhden palkkaluokan 
henkilökohtainen palkanlisä yht. 4 v:n ja 
3 kk:n palvelusajan perusteella (5.5. 1329 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palk-
kioksi vahvistettiin 1.7. lukien 250 mk/kk 
(29.6. 1995 §). 

Kaupunginhallitus otti tutkittavakseen ja 
kumosi musiikkilautakunnan 25.9. tekemän 
päätöksen ilmoittaa Kauppalehdessä kerran 
jokaisesta konsertista sillä ehdolla, että lehti 
lähetettäisiin vapaakappaleena musiikkilau-
takunnan toimistoon (28.9. 2618 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kau-
punginorkesterin suorittamaan aikana 2.2.— 
2.4.1968 konserttimatkan Pohjois-Amerikan 
Yhdysvaltoihin musiikkilautakunnan Co-
lumbia Artists Management Inc:n kanssa tä-
män sopimuksen ja lautakunnan tekemän 
esityksen mukaisesti, jolloin matka Helsin-
gistä Bostoniin ja Seattlesta Helsinkiin teh-
täisiin lentokoneella siten, että kustannukset 
lentokuljetuksista olisivat enintään 158 270 
mk, 

oikeuttaa kapellimestari Jorma Panulan 
saamaan päivärahana 90 mk sekä kaupungin-
orkesterin matkalle osallistuvat intendentin, 
92 soittajaa, solistin, kaksi vahtimestaria ja 
kaksi kansliahenkilökuntaan kuuluvaa saa-
maan päivärahana 75 mk kutakin matkaan 
käytettyä päivää kohti sekä solistin solisti-
palkkiona 13 000 mk 32 esiintymisestä ja 
varakapellimestarina toimivan soittajan 8 
konsertin johtamisesta palkkiona yhteensä 
3 200 mk, 

oikeuttaa ne konserttimatkaan osallistu-
vat, joilla ei ennestään ole voimassa olevaa 
passia, hankkimaan kaupungin kustannuksel-
la yhden vuoden passin matkaa varten, 

oikeuttaa kaupunginorkesterin lentotapa-
turmien varalta jo voimassa olevan kaupun-
gin ryhmävakuutuksen lisäksi vakuutta-
maan matkalle lähtijät myös sairaustapaus-
ten varalta matkan aikana, 

oikeuttaa kaupunginorkesterin käyttä-
mään Columbia Artists Management Inc:ltä 
sopimuksen mukaisesti saatavat yhteensä 
$ 89 600,— edellä mainittujen päivärahojen 
osittaiseksi maksamiseksi, 

merkitä v:n 1968 talousarvioehdotukseensa 
360 000 mk:n suuruisen määrärahan sanotun 
konserttimatkan kustannuksia varten, 

anoa opetusministeriöltä 100 000 mk:n suu-
ruista valtionavustusta konserttimatkan kus-
tannusten osittaiseksi peittämiseksi ja 

kehottaa musiikkilautakuntaa aikanaan, 
kun konserttimatkan lopulliset kustannukset 
ovat tiedossa, huolehtimaan siitä, että mah-
dollinen valtionavustus suoritetaan kaupun-
gille (5.10. 2699 §). 

Sibelius-viikon säätiön ilmoitus säätiön lak-
kauttamisesta ja varojen luovuttamisesta 
Helsinki-viikon säätiölle merkittiin tiedoksi. 
Säätiön asiakirjat päätettiin tallettaa kau-
punginarkistossa vähintään 10 v:n ajan (1.11. 
2975 §). 

Konsertti- ja kongressitalo. Kaupunginhal-
litus hyväksyi akateemikko Alvar Aallon laa-
timat, 10.5. päivätyt konsertti- ja kongressi-
talon pääpiirustukset rakennusselityksineen 
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siten, että lopullisia työpiirustuksia laadit-
taessa otettaisiin huomioon palolaitoksen 
esittämät huomautukset (29.6. 1992 §). 

Helsingin kaupunginteatteri. Kaupungin-
hallitus päätti puoltaa Helsingin teatteri-
säätiölle annettavassa lausunnossaan säätiön 
hallituksen esittämien muutosten hyväksy-
mistä säätiön sääntöihin (14.9. 2522 §). 

Kaupunginteatterin rakennuksen valmis-
tumisen johdosta päätettiin kaupungin kus-
tannuksella järjestää teatterin vihkiäiset 
7.10. klo 13. Vihkiäisten johdosta päätettiin 
lisäksi järjestää juhlanäytäntö teatterin suu-
rella näyttämöllä tarjoiluineen ja tanssiaisi-
neen samana päivänä klo 19 (14.9. 2510 §). 

Teatteritalon rakennustöiden filmaamises-
ta v. 1963 tehdyn sopimusten mukaisten 
maksujen loppusuoritusta varten myönnet-
tiin 9 000 mk, mikä summa v:n 1966 lopussa 
oli palautunut kaupungin kassaan (5.10. 
2703 §). 

Kaupunginteatteria koskeva opastus pää-
tettiin aikana 8.11.—31.12. järjestää siten, 
että kaupunginteatteri hankkimiensa oppai-
den avulla huolehtii opastuksesta, että kau-
punginkanslian tiedotuspäällikölle esitetään 
viikottain etukäteen luettelot, jossa maini-
taan opastettavien lukumäärä ja ne järjestöt 
tai yleisöpiirit, joita kävijät edustavat. Kau-
punginkanslia oikeutettiin hyväksymään 
opastuksista aiheutuvat, yhteismäärältään 
enintään 1 000 mk:n suuruiset laskut (yjsto 
7.11. 7233 §). 

Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö 
oli hylännyt kaupunginteatterin valtionapua 
koskevan anomuksen (19.1. 202 §). 

Kirjailija Paavo Haavikolta päätettiin os-
taa kaupunginteatteria varten kirjoitettu 
näytelmä 3 000 mk:n hinnasta (yjsto 13.6. 
6229 §). 

Näytelmäkirj oituskilpailun arvostelulauta-
kunnan jäsenenä toimineelle fil.lis. Timo Tiu-
saselle päätettiin suorittaa 1 000 mk:n palk-
kio (yjsto 13.6. 6230 §). 

Virastopäälliköiden teatterikäynnistä ai-
heutunut 572 mk:n suuruinen lasku päätet-

tiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (yjsto 17.10. 7027 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginteatterin 
rakennustoimikunnan luovuttamaan kau-
punginteatterin kalliosuojan Suomen Teat-
terijärjestöjen Keskusliiton käyttöön ajaksi 
24.2.—31.3. Josef Svobodan lavastenäytte-
lyn järjestämistä varten korvauksetta ja 
muuten tavanomaisilla ehdoilla (yjsto 14.2. 
5359 §). 

Helsingin teatterimuseo säätiö. Kaupungin-
hallitus myönsi kiinteistölautakunnan käy-
tettäväksi 15 000 mk Helsingin teatterimu-
seosäätiön hallitseman pienemmän, eli 74 
m2:n suuruisen huoneiston talossa Aleksante-
rinkatu 12 kunnostamista varten kaupun-
gin kustannuksella korvauksetta (30.3. 977 

Helsingin Seudun Kesäyliopisto. Kaupungin-
hallitus päätti 

merkitä tiedoksi, että oikeusministeriö oli 
3.3. myöntänyt luvan Helsingin kesäyliopis-
ton säätiön perustamiseen ja vahvistanut sen 
säännöt, 

valita Helsingin Seudun Kesäyliopiston sää-
tiön valtuuskuntaan sen ensimmäiseksi toi-
mikaudeksi, joka kestää siihen asti, kunnes 
tammikuussa 1969 on valittu uusi valtuus-
kunta, fil.maist. Margit Borg-Sundmanin, 
toim.joht. Salme Katajavuoren, yliopett. 
Börje Mattssonin, valtiot.kand. George Pai-
len, dipl.ins. Eero Piimiehen, kouluneuvos 
Jussi Saukkosen, valtiot.maist. Osmo Wiion 
ja varat. Aatto Väyrysen, 

valita säätiön tilintarkastajiksi kertomus-
vuodeksi ja v:ksi 1968 f il. tri Onni Wiherhei-
mon ja hänen varamiehekseen rev. Lassi 
Lappalaisen, 

määrätä opetus- ja sivistystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan huolehtimaan val-
tuuskunnan ensimmäisen kokouksen koolle-
kutsumisesta sekä 

kehottaa rahatoimistoa suorittamaan sää-
tiölle kaupunginvaltuuston 11.1. myöntämän 
5 000 mk:n suuruisen määrärahan säädekir-
jassa mainittujen peruspääoman ja käyttö-
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varojen suorittamista varten (16.3. 841 §, 
21.12. 3492 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kesäyliopisto-
toimikunnan käyttämään v:n 1966 toimi-
kaudelta syntyneen kaupungin osuuden yli-
jäämän kertomusvuoden toimikauden val-
misteluun sillä ehdolla, 

1) että täten syntyneet suunnitelmat ja 
aineisto luovutetaan aikanaan Helsingin Seu-
dun Kesäyliopiston säätiön hallituksen käy-
tettäviksi säätiön aloitettua toimintansa, 

2) että kesäyliopistotoimikunta antaa luo-
vutuksen tapahduttua tilityksen kaupungin 
myöntämien varojen käytöstä kaupunginhal-
lituksen yleis jaostolle ja 

3) että kesäyliopistotoimikunta luovuttaa 
sanotun tilityksen yhteydessä vielä mahdolli-
sesti jäljellä olevasta v:n 1966 toimintakau-
den ylijäämästä kaupungin rahoitusosuutta 
vastaavan osan kaupungille (2.2. 341 §). 

Helsingin Seudun Kesäyliopistolle päätet-
tiin kertomusvuoden talousarvioon merkitys-
tä 100 000 mk:n suuruisesta avustuksesta 
suorittaa 50 000 mk välittömästi ja 50 000 mk 
1.6. sekä v:n 1968 talousarvioon merkitty 
130 000 mk:n suuruinen määräraha kokonai-
suudessaan eri anomuksesta (yjsto 2.5. 5889§, 
27.12. 7616 §). 

Hässelby-Säätiön kertomusvuoden käyttö-
kustannusten kaupungin osuuden suoritta-
mista varten myönnettiin 42 000 Rkr vas-
taava määrä (10.8. 2123 §). 

Avustukset. Helsingin Kansankonservato-
rion Säätiölle päätettiin suorittaa etukäteen 
15.5. mennessä 88 050 mk:n suuruisen avus-
tuksen kolmas erä (yjsto 21.3. 5579 §). 

Käpylän musiikkiopistolle päätettiin suo-
rittaa 33 838 mk:n suuruisen avustuksen nel-
jäs erä poikkeuksellisesti samanaikaisesti 
kolmannen erän kanssa (yjsto 6.6. 6170 

Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myön-
netyn 474 430 mk:n suuruisen avustuksen 
kolmas erä päätettiin suorittaa kertomus-
vuoden kesäkuun alkupäivinä (yjsto 23.5. 
6038 §). 

Ceciliaföreningen-nimiselle yhdistykselle 
päätettiin myöntää matka-avustuksena kuta-
kin Kööpenhaminaan tehtävälle konsertti-
matkalle osallistuvaa kuoron jäsentä kohti 
35 mk myöhemmin tehtävää tilitystä vastaan 
(yjsto 9.5. 5968 §). 

Helsingin Työväenorkesterille myönnet-
tiin 2 000 mk:n suuruinen ylimääräinen avus-
tus Ruotsiin kertomusvuoden joulukuussa 
suoritettavan konserttimatkan kustannuksia 
varten (yjsto 7.11. 7243 §). 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton 
Helsingissä järjestämien teatteripäivien ai-
heuttaman tappion korvaamiseksi päätettiin 
kaupungin varoista suorittaa enintään 4 000 
mk (22.3. 905 §). 

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa Ga-
rantiföreningen för Svenska Teatern i Hel-
singfors -nimisen yhdistyksen Ruotsalaisen 
Teatterin julkisivuvalaistuksen asentamisesta 
aiheutuneen 4 810 mk:n suuruisen laskun 
maksamisesta (16.3. 835 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:n 1966 kor-
kovarat päätettiin jakaa seuraavasti: Rafael 
Ahlströmin musiikkiavustustoimikunta 1 890 
mk, Suomen Taideakatemia 1 890 mk, Suo-
men Kirjailijaliitto 945 mk ja Finlands 
Svenska Författareförening 945 mk. Mikäli 
myönnettyjä korkovaroja siirretään avustus-
ten saajien rahastoihin, on niiden käytöstä 
tehtävä tilitys kaupunginhallitukselle (22.3. 
902 §). 

Yleishyödyllisten tarkoitus-
ten määrärahat 

Määrärahain jakaminen. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 162) 
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 72 järjestöä, yht. 275 750 mk. 
Käytettävissä oleva määräraha oli 130 000 
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mk. Avustuksia päätettiin jakaa 129 855 mk 
jäljempänä mainituille järjestöille seuraa-
vasti: 

mk 

Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Helsingfors Svenska Lomhörda 1 000 
Helsingin Huonokuuloiset 1 200 
Helsingin Kansaneläkkeensaajien 

Yhdistys 250 
Helsingin kaupungin eläkkeennaut-

tijain yhdistys 250 
Helsingin liikennelaitoksen eläke-

läisten kerho 250 
Helsingin Polio Huolto 1 800 
Helsingin Reumayhdistys 1 800 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 15 000 
Helsingin Vanhainsuoj eluyhdistys ... 5 800 
Kallion-Vallilan Eläkeläiset 250 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 250 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Mustalaislähetys 1 000 
Naisten ja Lasten Virkistyskoti 900 
Polio Invalidit 2 600 
Vuoden 1918 Punainvaliidit 2 500 
Miina Sillanpään Säätiö 500 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, So-

siaalinen miestyö 5 000 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin 

ja Uudenmaan piiri 3 300 
Suomen Valkonauhaliitto 600 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Semesterförbundet i Fin-

land 600 
Tapanilan-seudun Kansaneläkkeen-

saajien Yhdistys 250 
Vanhusten Turva 600 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin 

Yhdistys 2 500 
Hengityslaitepotilaat 2 200 
Ylioppilasterveys 3 300 
Suomen Kansan Ryhtiliike 2 900 
Helsingin Kummikuntayhdistys .... 2 250 
Helsingin Nuorten Miesten Kristilli-

nen Yhdistys 1 005 

Kottby-Månsas svenska förening ... 350 
Pojista Miehiä 1 200 
Helsingfors svenska Marthaförening 1 840 
Helsingin Kotien Puolesta 720 
Helsingin Marttayhdistys 4 080 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 1 000 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdis-

tys 920 
Helsingin Työväen Shakkikerho ... 300 
Helsingin työväen sivistystyöjär-

jestö 2 000 
Kalliolan Kannatusyhdistys, Työ-

keskus Kalliola 3 000 
Karjalan Sivistysseura 1 840 
Katajanokka-Seura 150 
Käpylä-Seura 250 
Ylioppilaiden matemaattinen ja fysi-

kaalinen yhdistys Limes 500 
Myllypuro-Seura 150 
Roihuvuori-Seura 150 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys ... 700 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 7 000 
Föreningen Brage i Helsingfors, Bra-

gen leikekokoelma 3 000 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 4 000 
Pykälä -yhdistys 550 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat ... 1 855 
Svenska Upplysningsbyrån i Hel-

singfors 600 
Lomaliitto 7 000 
Helsingin Yleinen Matkailij ayhdistys 16 800 
Tapaturmantorjunta 5 500 

Yhteensä 129 855 

Tavanomaisten ehtojen lisäksi, jotka kos-
kivat kaikkia avustuksen saajia määrättiin 
Lomaliitolle annettavan avustuksen ehdoksi, 
että yhdistys myönnetyllä avustuksella pi-
täisi kertomusvuonna helsinkiläisille vapaa-
paikkoja lomakodeissaan. Helsingin Yleiselle 
Matkailijayhdistykselle myönnetyn avustuk-
sen ehdoksi määrättiin lisäksi, että yhdistys 
ylläpitäisi rautatieasemalla olevaa hotelli-
keskusta sekä julkaisisi Helsingin viikko 
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-nimistä tiedotuslehteä ja Tapaturmantor-
j unta-yhdistyksen työturvallisuusj aost olle 
myönnetyn avustuksen ehdoksi, että avus-
tuksen saaja sitoutuu antamaan kaupungin 
virastoille ja laitoksille maksutonta palvelua 
yhden vuoden ajan avustuksen myöntämi-
sestä lukien; tällaiseksi palveluksi luetaan 
vain se palvelu, jonka laatu, suoritusaika ja 
-paikka on ennakolta sovittu kaupungin työ-
turvallisuustarkastajan kanssa. Avustuksen 
saajan oli lisäksi lähetettävä vuosittain kau-
pungin työturvallisuustoimikunnalle sen suo-
rittamaa valvontaa varten selostus suoritta-
mastaan maksuttomasta palvelusta (26.1. 
293 §, 8.6. 1750 §). 

Nuorisotyö 

Nuorisomäärärahojen jakaminen . Kaupun-
ginhallitus alisti 11.5. tutkittavakseen nuo-
risotyölautakunnan 5.5. tekemän päätöksen, 
joka koski nuorisomäärärahojen jakoa. Sa-
malla lautakuntaa oli kehotettu selvittämään, 
miksi määräraha oli jaettu kokonaisuudes-
saan, vaikka lautakunta oli ollut sitä mieltä, 
että myös anomuksensa myöhään jättäneille 
hakijoille olisi ollut myönnettävä avustus. 
Lautakunta ilmoitti, ettei se katsonut voi-
vansa myöntää avustusta nuorisomäärära-
hoista seuroille, jotka olivat jättäneet ano-
muksensa myöhästyneinä. Koska nämä kui-
tenkin joutuisivat vaikeaan taloudelliseen 
asemaan jäädessään vaille avustusta lauta-
kunta esitti, että kaupunginhallitus kumoaisi 
lautakunnan 5.5. tekemän päätöksen ja oi-
keuttaisi lautakunnan jakamaan avustukset 
uudelleen niin, että jo myönnetyistä avustuk-
sista vähennettäisiin 5 %, joka voitaisiin 
jakaa anomuksensa liian myöhään jättänei-
den kesken. Kaupunginhallitus oikeutti lau-
takunnan panemaan täytäntöön sen 5.5. 
tekemän päätöksen, koska ko. määräraha oli 
talousarviossa hyväksytty lautakunnan käy-
tettäväksi eikä sitä kaupunginhallitus voinut 
jakaa eikä ylittää ja hylkäsi esityksen määrä-

rahan myöntämisestä avustuksen jakamiseksi 
niille anojille, jotka olivat jättäneet ano-
muksensa myöhästyneinä (11.5. 1374 §, 8.6. 
1751 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei nuorisotyö-
toimikuntien esitys avustusanomuslomakkei-
den yksinkertaistamisesta antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin kuin että tarkistettu 
anomuslomake liitteineen lähetetään ko. toi-
mikunnille. Samalla kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä ehdotetun anomuslomakkeen 
Lv 290 ja sen liitteen 290a käytettäviksi yh-
teisöjen hakiessa avustusta kaupungin va-
roista (26.1. 257 §). 

Vallilan kerhokeskuksen palkkiovirkaisen 
nuorisotyöohjaajan palkkiota päätettiin ko-
rottaa 5.2 % ja vahvistettiin se 1.6. lukien 
798 mk:ksi/kk (25.5. 1562 §). 

Nuorisokahviloihin päätettiin hankkia kol-
me 25" Salora Bristol -merkkistä televisio vas-
taanotinta yhteishinnaltaan enintään 2 387 
mk (yjsto 10.1. 5105 §). 

Kerhokeskusten siivoojien ja valvojien 
palkkausperusteiden vahvistaminen, ks.Kiin-
teistöt s. 318. 

Nuorisokerhotilojen hankkiminen Vuosaa-
resta, ks. kiinteistöjen ostot. 

Kaupunginhallitus oikeutti nuorisotyölau-
takunnan käyttämään enintään 7 100 mk 
Vuosaaren moottori- ja askartelukeskuksen 
kaluston hankkimista varten toiminnan aloit-
tamiseksi 1.8. lukien. Keskukseen saatiin sa-
masta ajankohdasta lukien palkata teknilli-
nen ohjaaja ja siivooja varsinaisia palkka-
määrärahoja käyttäen. Kiinteistölautakun-
taa kehotettiin myöntämään käytettävissään 
olevista määrärahoista tarvittava määräraha 
tilitysvuokran maksamista varten moottori-
ja askartelukeskuksen huoneistosta talossa 
Ulappasaarentie 2 kaupantekopäivästä lukien 
(6.7. 2064 §). 

Runeberginkatu 3:ssa olevien huonetilojen 
luovuttaminen nuorisokerhoa varten, ks. 
kiinteistöjä koskevat asiat. 

Askartelutilojen saamiseksi Eläintarhan 
askartelupajojen tilalle kaupunginhallitus 
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myönsi kiinteistölautakunnan käytettäväksi 
23 800 mk tontilla Kiiskinkatu 9 olevan enti-
sen tehdasrakennuksen korjaus- ja muutos-
töitä varten. Rakennus oli tilitysvuokrasta 
osoitettava nuorisotyölautakunnan käyttöön 
(24.8. 2280 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuok-
raamaan Kiinteistö Oy Kontulankaan 8 
-nimiseltä yhtiöltä talossa Kontulankaan 12 
pohjakerroksessa sijaitseva 270 m2:n suurui-
nen huoneisto nuorisotyölautakunnan kerho-
keskusta varten 1.3. lukien 31.5.1968 saakka 
kuukausittain ennakolta maksettavasta 1 350 
mk:n kuukausivuokrasta, johon sisältyy kor-
vaus lämmöstä, lämpimästä vedestä ja vuok-
ranantajan kustannuksella suoritettavista 
normaalista kulumisesta aiheutuvista kun-
nossapitokorjauksista sillä ehdolla, että vuok-
rasuhde jatkuu 1.6.1968 jälkeen vuoden ker-
rallaan, ellei sopimusta ole irtisanottu vii-
meistään edellisessä helmikuussa. Nuoriso-
työlautakunta oikeutettiin käyttämään Kon-
tulan kerhokeskusta varten kertomusvuoden 
talousarvioon merkittyjä määrärahoja. Ker-
hotiloja saatiin tarvittaessa päivisin luovut-
taa suomenkielisten kansakoulujen käyttöön 
(5.5. 1330 §). 

Nuorisotyölautakunnan esitettyä kallio-
suojien käyttämistä nuorisotyön erityistar-
peisiin kaupunginhallitus totesi, että kallio-
suojien käyttäminen esitetyllä tavalla olisi 
tarkoituksenmukaista, mutta asia olisi kui-
tenkin ratkaistava kussakin yksityistapauk-
sessa erillisen esityksen perusteella (8.6. 
1749 §). 

Haagan entinen ulkoilumaja päätettiin 
luovuttaa nuorisotyölautakunnan käyttöön 
vahvistetusta tilitysvuokrasta moottori- ja 
liikennekoulutustoimintaa varten (5.5. 1327 

Yleisjaosto oikeutti nuorisotyölautakunnan 
osallistumaan »Nuoriso —67» -nimisen näyt-
telyt oimikunnan Otaniemessä järjestämään 
valtakunnalliseen nuorisotoiminnan suur-
näyttelyyn lähinnä nuorisotiloja esittävällä 
osastolla. Tarkoitukseen myönnettiin enin-

tään 2 000 mk tilitystä vastaan (yjsto 31.1. 
5259 §). 

Edelleen yleisjaosto oikeutti nuorisotyö-
lautakunnan osallistumaan yhdessä valtion 
nuorisotyölautakunnan ja Uudenmaan lää-
nin nuorisotyölautakunnan kanssa Suomen 
ja Neuvostoliiton nuorison VI ystävyyspäi-
vän valtakunnallisen pääjuhlan järjestämi-
seen. Juhlapaikan vuokraamisesta aiheutu-
neet kustannukset päätettiin suorittaa kau-
pungin varoista. Ystävyyspäivien yhteydessä 
päätettiin neuvostoliittolaisille vieraille sekä 
kaupungin ja Uudenmaan läänin nuorisotyö-
lautakuntien edustajille, n. 25 henkilölle, jär-
jestää kaupungin kustannuksella Kallion vi-
rastotalon esittelytilaisuus sekä lounas (yjsto 
24.10. 7110 §). Ystävyysviikon aikana jär-
jestettävän tanssitilaisuuden kustannuksia 
varten myönnettiin 800 mk:n avustus (yjsto 
28.3. 5638 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota v. 1961 
tekemänsä päätöksen Moskovan ja Helsingin 
nuorison edustajien vierailujen järjestämi-
sestä Helsingin nuorisotyötoimikunnan ja 
Helsingfors Svenska ungdomsråd -nimisen toi-
mikunnan välityksellä sekä kehottaa nuo-
risotyölautakuntaa vastaisuudessa tekemään 
kaupunginhallitukselle esitykset näiden vie-
railujen järjestämisestä. Samalla todettiin, 
että kaikista ulkomaisista vierailuista päät-
tää kaupunginhallitus (22.3. 899 §). 

Nuorisotoimiston hallinnassa olevat Eläin-
tarhan askarteluparakit päätettiin korvauk-
setta luovuttaa Nuorisoilmailijat yhdistyk-
selle sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa pa-
rakkien purkamisen ja kuljettamisen omalla 
kustannuksellaan sekä huolehtii purkamis-
jätteiden siivoamisesta viimeistään siihen 
mennessä, jolloin alue on tyhjennettävä Val-
tionrautateiden alueella suoritettavien laa-
jentamistöiden vuoksi (yjsto 31.10. 7185 §). 

Raittiuslautakunta 

Lautakunnan toimiston virka-aika päätet-
tiin muuttaa 1.10. lukien siten, että se alkaa 
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klo 8.3 0 ja päättyy muina arkipäivinä paitsi 
lauantaisin klo 15.3 0 sekä lauantaisin klo 13 
(14.9. 2524 §). 

Lautakunnan toimistoon päätettiin hank-
kia 499 mk:n hintainen Perkeo AF -merkki-
nen diaprojektori, Wonder-Lite -merkkinen 
valkokangas 150x150 cm, projektoripöytä 
Negema E sekä katselu- ja leikkauslaite Zeiss 
Ikon yhteishinnaltaan 762 mk (yjsto 28.2. 
5441 §, 19.12. 7555 §). 

Avustus. Suomen Opiskelevan Nuorison 
Raittiusliitolle myönnettiin 1 000 mk:n avus-
tus Helsingissä toimeenpantavien kesäpäi-
vien järjestämistä varten (yjsto 4.4. 5702 §). 

Taide- ja kir j allisuusapu r a-
h o j en jakotoimikunta 

Helsinki-palkinnon ja taide- ja kirjallisuus-
apurahojen jakamista koskeva toimikunnan 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (1.6. 1639 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Meilahden kartanon, ns. Bredablickin tilan 
käyttäminen kaupungin taidekokoelmien sijoit-
tamista varten. Kaupunginhallitus päätti, 
että ns. Bredablickin tila kunnostetaan tois-
taiseksi kaupungin omien ja kaupungille 
mahdollisesti lahjoitettavien taidekokoelmien 
esittelypaikaksi, että tilan puisto määrätään 
yleisten töiden lautakunnan hallintoon, että 
taidekokoelmien esittelytilat määrätään kau-
punginkanslian käyttöön rakennusten jää-
dessä kuitenkin kiinteistölautakunnan hal-
lintoon ja että kiinteistölautakuntaa kehote-
taan kiireellisesti yhteistoiminnassa kaupun-
ginkanslian ja yleisten töiden lautakunnan 
kanssa laatimaan rakennusten muutostyö-
suunnitelma kustannusarvioineen ja esittä-
mään se kaupunginhallituksen hyväksyttä-
väksi (9.11. 3034 §). 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja 
lainaaminen. Merkittiin tiedoksi yleisjaoston 
ja kuvataidetoimikunnan ilmoitukset eräiden 

taideteosten hankkimisesta (yjsto 17.1. 5118 §, 
14.2. 5333 §, 14.3. 5557 §, 24.10. 7083 §, 28.11. 
7375 §). 

Merkittiin tiedoksi yleisjaoston ilmoitukset 
eräiden taideteosten sijoittamisesta kaupun-
gin laitoksiin (yjsto 3.1. 5018 §, 10.1. 5071 §, 
6.6. 6166 §, 25.7. 6505 §, 22.8. 6643 §, 28.11. 
7370 §). 

Jäljempänä mainitut teokset päätettiin eri-
näisillä ehdoilla luovuttaa lainaksi näyttelyjä 
varten: tait. Helge Dahlmanille taulut »Kuol-
lut närhi» sekä »Asetelma» (yjsto 25.4. 5842§); 
tait. Erkki Heikkilälle taulu »Mustat naudat» 
(yjsto 11.4. 5732 §); kuvanveist. Kimmo Pyy-
kölle taideteos »Ennustaja» (yjsto 28.3. 
5639 §); kuvanveist. Antero Ruotsalaiselle 
veistos »Kuulantyöntäjä» (yjsto 21.11. 7321 
§); Suomen Taideakatemialle tait. Liisa 
Ruusuvaaran pronssiveistos »Karju» (yjsto 
22.8. 6642 §); tait. Ossi Sommalle kipsiluon-
nos »Teatterissa tapahtuu» (yjsto 31.1. 5229 §, 
26.9. 6859 §) ja akateemikko Sam. Vannille 
seinämaalaus »Contrapunctus» (yjsto 21.3. 
5623 §). 

Yleis jaosto päätti muuttaen v. 1966 teke-
määnsä päätöstä suostua siihen, ettei Mont-
realin maailmannäyttelyyn lähetettävää »Ke-
vät ihimisessä» -nimistä veistosta mainita 
näyttelyluettelossa eikä muissa näyttely-
esitteissä Helsingin kaupungin kokoelmiin 
kuuluvaksi (yjsto 21.2. 5376 §). 

Lahjoitukset. Kaupunginhallitus päätti 
kiitollisena ottaa vastaan fil.tri Ingjald 
Bäcksbackan lahjoittaman, tait. Onni Muu-
sarin maalaaman »Rakentajat» -nimisen öljy-
maalauksen sijoitettavaksi ns. Privatbanke-
nin saliin. Lahjoitus oli tehty sillä ehdolla, 
että taulun kehykseen kiinnitetään laatta 
»Lahja Bäcksbackan Taidesalongilta, joka 
toimi tässä talossa v. 1936—1964» (21.12. 
3477 §). 

Urheilu-ja ui k o il ut o imi 

Urheilu- ja ulkoiluviraston jäljempänä mai-
nitut virat päätettiin toistaiseksi jättää täyt-
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tämättä: 24. pl:aan kuuluva urheilunohjaa-
jan virka kauintaan 31.8.1968 saakka (23.11. 
3185 §), 22. pl:aan kuuluva rakennusmestarin 
virka kauintaan 31.12.1968 saakka (28.12. 
3555 §), 21. pl:aan kuuluva rakennusmestarin 
virka kauintaan 31.12.1967 saakka (4.1. 
58 §) ja 13. pl:aan kuuluva kentänesimiehen 
virka kauintaan 31.12.1968 saakka (1.11. 
2974 §). 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon. Kaupungin-
hallitus päätti siirtää seuraavat alueet ja kiin-
teistöt urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallin-
toon: 4. kaupunginosan korttelin n:o 64 ton-
tin n:o 10, (Yrjönkatu 21 b:ssä sijaitseva ui-
mahalli) pääoma-arvo 1.6 mmk ja tontilla 
olevat rakennukset, pääoma-arvo 900 000 mk 
sekä kehottaa lautakuntaa vuokraamaan 
uimahallikiinteistön toimistotilat kiinteistö-
lautakunnan osoituksen mukaisesti kaupun-
gin virastojen ja laitosten käyttöön vahvis-
tettujen perusteiden mukaisesta tilitysvuok-
rasta (16.3. 843 §); Mellunkylässä tilalla 
Bläbärskärr RN:o l 5 sijaitsevat kaksi asuin-
rakennusta, ulkorakennus ja kaivo 1.1.1968 
lukien, pääoma-arvo 3 725 mk (9.11. 3075 §); 
6.3. päivättyyn piirustukseen n:o 2067 mer-
kitty, n. 6.1 ha:n suuruinen Pornaistennie-
messä sijaitseva alue 1.1.1968 lukien toistai-
seksi veneiden tilapäisenä talvisäilytyspaik-
kana käytettäväksi, pääoma-arvo 305 000 mk 
(13.4. 1109 §); Vihdin kunnan Huittilan ky-
lässä sijaitseva Eerakkala-niminen tila RNro 
2149 1.9. lukien, pääoma-arvo 120 000 mk 
(24.8. 2311 §); Vihdin kunnan Härkälän ky-
lässä sijaitseva tila Uusikylä RN:o l2 5 9 ra-
kennuksineen, asuin-vajarakennusta lukuun 
ottamatta 1.6. lukien, pääoma-arvo 228 000 
mk (6.4. 1013 §). 

Urheilupuistot. Merkittiin tiedoksi opetus-
ministeriön päätös 100 000 mk:n suuruisen 
avustuksen myöntämisestä Pirkkolan ur-
heilupuiston rakentamisesta aiheutuvia kus-
tannuksia varten. Avustuksen käytöstä olisi 
tehtävä tilitys ministeriölle v:n 1968 loppuun 
mennessä (19.1. 201 §, 6.7. 2045 §). Merkit-

tiin tiedoksi, että opetusministeriö oli 9.6. 
päättänyt, ettei se voinut suostua kaupungin 
hakemukseen Pirkkolan urheilupuiston ra-
kennustyön jatkamisesta keskeytyksettä ker-
tomusvuoden kesän aikana (13.4. 1112 §, 
20.4. 1174 §, 6.7. 2071 §). 

Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuo-
den talousarvioon työllisyyden turvaamiseksi 
varatuista käyttövaroistaan 1.5 mmk Pirkko-
lan urheilupuiston kertomusvuoden aikana 
suoritettaviksi suunniteltuihin II vaiheen töi-
hin (5.10. 2705 §). 

Leirintäalueet. Kaupunginhallitus asetti 
v. 1965 komitean tutkimaan kaupungissa tar-
vittavien leirintäalueiden sijoitusta, rakenta-
mista ja hoitamista. Komitea sai mietintönsä 
valmiiksi v. 1966. Komitean mietinnössään 
tekemien esitysten perusteella kaupunginhal-
litus päätti 

1) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa kiireellisesti tekemään erilliset esitykset 
Tullisaaren ja Lauttasaaren leirintäalueiden 
vahvistamisesta asemakaavassa leirintäalu-
eiksi sekä Lauttasaaren ulkoilupuiston vah-
vistamisesta asemakaavassa ulkoilupuistoksi, 
johon saatiin rakentaa puistoa varten tar-
peellisia rakennuksia ja laitteita, 

2) vahvistaa Tullisaaren ja Lauttasaaren 
leirintäalueiden suunnittelutyön pohjaksi ko-
mitean mietinnön liitteissä n:o 5 ja 6 olevat 
ohjelmat, joita edelleen kehitettäessä urheilu-
ja ulkoilulautakunnan tulisi soveltuvin osin 
ottaa huomioon komitean esittämät näkö-
kohdat ja suunnitelmat sekä asettaa Tulli-
saaren leirintäalueen kunnostaminen aikajär-
jestyksessä ensi sijalle, 

3) todeta, että Tullisaaren ja Lauttasaaren 
leirintäalueet jäävät urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan hallintoon sekä 

4) jättää kysymyksen mahdollisesta poh-
joisesta leirintäalueesta ja sen sijoituksesta 
sekä rakentamisesta aikanaan erikseen tut-
kittavaksi ja ratkaistavaksi (1.6. 1664 §). 

Salmen ulkoilualueen hiihtohissien käytös-
sä sattuvien tapaturmien varalle päätettiin 
ottaa vastuuvakuutus (4.1. 56 §). 
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Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden päätös, jolla oli hylätty Hugo Rah-
kosen valitus hänen Kivinokan telttailu-
alueella olevan kesämökkinsä vuokrasopi-
muksen irtisanomisesta (18.5. 1470 §). 

Korkeasaaren eläintarha. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi arkkit. Jaakko Suihkosen laati-
mat Korkeasaaren hevostalli- ja varastora-
kennuksen pääpiirustukset rakennusselityk-
sineen (6.7. 2062 §) sekä Arkkitehtitoimisto 
Kaija ja Heikki Sirenin laatimat strutsitalon 
laajennuksen pääpiirustukset rakennusseli-
tyksineen (14.9. 2520 §). 

Yleisjaosto päätti, että Yleisradio Oy:n 
kertomusvuonna järjestämään, Keski-Euroo-
pan eläintarhoista tehtäviä puheohjelmia var-
ten suoritettavaan matkaan asiantuntijana 
osallistuvan f il. tri Ilkka Koiviston matka-
kustannukset saatiin suorittaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista tilitystä 
vastaan (yjsto 21.3. 5617 §). 

Jäähallin rakennustyön loppuunsaatta-
mista ym. varten kaupunginhallitus myönsi 
700 000 mk (29.6. 2004 §, 9.11. 3056 §). 

Perusparannustyöt. Kaupunginhallitus oi-
keutti lautakunnan käyttämään kertomus-
vuoden talousarvioon urheilulaitoksia ja 
-kenttiä, ulkoilualueiden rakennustöitä, vene-
satamia, Korkeasaaren talorakennustöitä ym. 
varten merkittyjä siirtomäärärahoja (12.1. 
134 §). 

Urheilukentät. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä urheilu- ja ulkoiluviraston teknilli-
sen toimiston laatimat, Pihlajamäen lähiö-
kentän ja Roineentien palloilukentän suoja-
aidan pääpiirustukset (1.6. 1661 §, 5.10. 
2701 §). 

Suomen Pesäpalloliitolle päätettiin ilmoit-
taa, että pesäpalloilun kilpailukenttä sijoite-
taan Meilahden urheilupuistoon tilapäisesti 
siksi, kunnes kilpailukentän lopullinen sijoi-
tuspaikka olisi ratkaistu (12.10. 2784 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleisjaosto oi-
keutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan purat-
t amaan lautakunnan kirj eissä 8/27.1.,91/22.9. 
ja 105/6.10.1967 mainitut tarpeettomat ja 

korjauskelvottomat rakennukset (yjsto 7.2. 
5308 §, 3.10. 6946 §, 31.10. 7186 §). 

Kööpenhaminan 800-vuotis juhlien yhtey-
dessä aikana 20.8.—2.9. järjestettäviin koulu-
nuorison urheilukilpailuihin päätettiin Hel-
singin kaupunkia edustamaan lähettää kah-
deksan poikaa ja viisi tyttöä käsittävä jouk-
kue osallistumista varten eri urheilulajeihin 
Kööpenhaminan kaupungin kutsukirjeen mu-
kaisesti ja yksi naispuolinen johtaja sekä 
kaksi miespuolista. Ryhmää varten olisi 
otettava sairaus-, kotiinkuljetus- ja matka-
tavaravakuutus (23.2. 571 §, 10.8. 2125 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön kesäkoti. Kaupun-
ginhallitus päätti, että rakennusviraston ko-
nevarikon autokorjaamon palveluksessa ole-
van levyseppä Emil Hännisen työsuhteen 
kaupunkiin katsotaan jatkuvan keskeytyk-
settä kertomusvuoden kesällä sinä kahden 
kuukauden aikana, jolloin hän toimii Kulo-
saaren kartanon isännöitsijänä sekä katura-
kennusosaston palveluksessa olevan koneen-
hoit. Pentti Salosen vastaavasti samana ai-
kana, jolloin hän toimii kesäkodin talonmies-
vahtimestarina. Molemmat luvat myönnet-
tiin edellyttäen, että ko. henkilöt mainituista 
tehtävistä vapauduttuaan välittömästi pa-
laavat kaupungin työhön (22.6. 1965 §, 31.8. 
2401 §). 

Avustukset. Urheiluhallit Oy:lle kertomus-
vuodeksi myönnetty 100 000 mk:n suurui-
nen avustus päätettiin suorittaa yhtenä eränä 
(yjsto 17.1. 5133 §). 

Yleisjaosto päätti, kumoten v. 1966 teke-
mänsä päätöksen, myöntää Suomen Valta-
kunnan Urheiluliiton Helsingin piirille 2 985 
mk:n suuruisen avustuksen »SVUL:n Hel-
singin piiri 1956—1966» -nimisen historia-
teoksen painattamista varten sillä ehdolla, 
että teosta varten suoritettavan keräilytyön 
tulokset olisivat tarvittaessa kaupungin vi-
rastojen ja laitosten käytettävissä (yjsto 14.2. 
5355 §). 

Seurasaarisäätiölle päätettiin suorittaa ker-
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tomus vuoden avustuksena neljässä erässä 
yht. 24 750 mk (yjsto 17.1. 5132 §, 25.4. 
5834 §, 12.9. 6761 §). 

Helsingin Soutuklubille myönnettiin 875 

mk:n avustus käytettäväksi yhdistyksen Kai-
saniemessä omistaman venevajan korjauk-
sessa tarvittavien aineiden ja työvälineiden 
hankkimiseen (yjsto 19.9. 6821 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Seuraavat tontit pää-
tettiin siirtää yleisen töiden lautakunnan hal-
lintoon: korttelissa n:o 178 (Hylkeenpyytä-
jänkatu 1) oleva puhdistuslaitoksen tontti 
n:o 1, pääoma-arvo 2.703 mmk, korttelissa 
n:o 31125 (Vattuniemenkuja 2) oleva puh-
distukslaitoksen tontt i n:o 3, pääoma-arvo 
745 000 mk (16.2. 523 §) ja 3. kaupunginosan 
korttelin n:o 48 (Pohj. Makasiinikatu 9) 
tontti n:o 1, pääoma-arvo 918 500 mk (6.7. 
2073 §). 

Rakennusurakoita koskevien ohjeiden hy-
väksyminen. Kaupunginhallitus päätt i 

1) hyväksyä kaupunginhallituksen mietin-
nön n:o E vuodelta 1967 liitteen F mukaiset 
ohjeet käytettäviksi kaupungin rakennustöitä 
teetettäessä, 

2) hyväksyä kaupungin rakennustöiden 
rakennusteknillisissä töissä mietinnön liit-
teiden B ja B 1 mukaisen sopimuskaavan 
yleisine määräyksineen liitteestä G ilmenevin 
muutoksin käytettäväksi 1) kohdassa tarkoi-
tet tujen ohjeiden 21 §:n mukaisesti, sitten 
kun kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton 
kesken on tehty sopimus niiden käyttämi-
sestä, 

3) hyväksyä mietinnön liitteiden C, C 1 ja 
C 2 mukaiset erikoissopimusehdot liittestä 
G ilmenevin muutoksin käytettäviksi niissä 
tapauksissa, kun talonrakennustöihin kuulu-
vat erikoistyöt suoritetaan pääurakoitsijalle 
alistettuina, 

4) hyväksyä kaupungin rakennustöiden 
rakennusteknillisissä töissä käytettäväksi oh-
jeluonteisesti mietinnön liitteen D mukaisen 
laskutyösopimuskaavan liitteestä G ilmene-
vin muutoksin, 

5) oikeuttaa kaupungin virastot ja lai-
tokset käyt tämään toistaiseksi talonraken-
nustöihin liittyvien erikoistöiden urakoissa 
nykyisin käytössä olevia sopimusmääräyksiä, 

6) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
tekemään kaupunginhallitukselle esityksen 
Suomen Arkkitehtiliiton standardisoimislai-
toksen toimesta laadittujen talonrakennus-
töihin liittyvien erikoistöiden sopimusmää-
räyksien käytäntöön ottamisesta kaupungin 
töissä, 

7) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
tekemään kaupunginhallitukselle esityksen 
rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöitä 
koskevien ohjeiden laatimisesta, 

8) kehottaa asianomaisia kaupungin vi-
rastoja ja laitoksia noudattamaan mahdolli-
suuksien mukaan mietinnön liitteenä A 1 
olevia rakennussuunnitelma-asiakirjojen vä-
himmäisvaatimuksia myös silloin, kun ra-
kennustyö suoritetaan kaupungin omalla 
työvoimalla, ja siten, että rakennussuunni-
telma-asiakirjat täyt tävät vähimmäisvaati-
mukset ennen töiden aloittamista sekä 

9) asettaa urakkaneuvottelukunnan tehtä-
vänään kaupunginhallituksen hyväksymien 
rakennusurakkaohjeiden sekä kaupunginhal-
lituksen tällä päätöksellä hyväksymien mui-
den rakennusurakoita koskevien määräysten 
kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä ajan 
tasalla pitäminen. 

Samalla kaupunginhallitus päät t i määrätä 
urakkaneuvottelukunnan puheenj ohtaj aksi 
kaup. ins. Martti Anttilan sekä jäseniksi 
satamarak. pääll. Veli Rahikaisen, työpääll. 
Esko Toivolan, arkkit. Mikko Karjanojan, 
dipl. insinöörit Pentt i Nirsilän ja Pekka Löyt-
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