
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kau-
punginhallitukseen kuuluivat v. 1968 kau-
punginjohtajana ylipormestari Lauri Aho 
18.7. saakka ja pääjoht. Teuvo Aura 19.7. 
lähtien sekä apulaiskaupunginjohtajina sai-
raalat oimenjohtaja varat. Eino Uski, teolli-
suustoimenjohtaja dipl.ins. Hjalmar Krogius 
30.6. saakka ja dipl.ins. Gunnar Smeds 1.7. 
lähtien, opetus- ja sivistystoimenjohtaja 
fil.maist. Aarre Loimaranta ja rakennustoi-
men johtaja valtiot.kand. Veikko Järvinen, 
henkilöasiain- ja sosiaalitoimenjohtaja prof. 
Pentti Kalaja sekä kiinteistötoimen]'ohtaja 
varat. Aatto Väyrynen ja kaupunginvaltuus-
ton valitsemina jäseninä joht. Arne Berner, 
pankinjoht. Eero Harkia, valtiot, tri Raimo 
Ilaskivi, kunnallisasiain siht. Martti Jokinen, 
piirisiht. Aulis Leppänen, sos.pääll. Aarne 
Leskinen, joht. Veikko Loppi, rva Hellä 
Meltti, kouluneuvos Jussi Saukkonen, pan-
kinjoht. Erik Witting ja toimitussiht. Eila 
Vuokko. 

Kaupunginkanslia. K aupunginsih t eerinä 
toimi varat. Sulo Helle vaara, talousarvio-
päällikkönä varat. Erkki Linturi, apulaiskau-
punginsihteereinä varatuomarit Olavi Kaat-
tari, Tauno Lehtinen, Pekka Lehtonen, Yrjö 
Salo, Harri Sormanen, Kurt Söderholm ja 
Veikko Viherluoto, tiedotuspäällikkönä fil. 
maist. Bengt Broms, kunnanasiamiehenä 
varat. Antti Varhimo, ylikielenkääntäjänä 
fil.maist. Eric Blcm. Kaupunginkanslian hen-
kilökuntaan kuuluivat lisäksi apulaistalous-

arviopäällikkö, kaksi tutkimussihteeriä, kol-
me kansliasihteeriä, kaksi tiedotussihteeriä, 
kaksi kielenkääntäjää, apulaiskunnanasia-
mies, taideasiainsihteeri, kanslianotaari, kir-
janpitäjä, ylikirjaaja, 13 kanslistia, kaksi kir-
jaajaa, apulaiskirjanpitäjä, 14 toimistoapu-
laista, lääkärintodistusten tarkastaja, puhe-
linvaihteenhoitaja, neljä puhelunvälittäjää, 
ylivahtimestari, apulaisylivahtimestari, posti-
keskuksen hoitaja, viisi autonkuljettaja-
vahtimestaria, kolme vahtimestaria, apulais-
vahtimestari, 16 lähettiä ja postiapulainen. 
Apulaistalousarviopäällikön, laskentapäälli-
kön ja yksi toimistoapulaisen virka olivat 
avoinna. 

Koulutuspäällikkönä toimi valtiot.maist. 
Urpo Ryönänkoski. Koulutustoimintaa hoiti-
vat lisäksi apulaiskoulutuspäällikkö, kaksi 
kouluttajaa, kanslisti, tutkimusassistentti, 
toimistoapulainen ja psykologian harjoitte-
lija. Toimistokoulussa oli 48 työsopimussuh-
teessa olevaa oppilasta. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston 
henkilökuntaan kuuluivat kaupunginlaki-
mies lakit.lis. Seppo Ojala, kaupunginasia-
mies varat. Jarl-Erik Kuhlefelt, apulaiskau-
punginasiamies oikeust. tri Kaarle Makko-
nen, asiamies varat. Pekka Sormunen, vesi-
oikeusasiain asiamies varat. Orjo Marttila, 
seitsemän lainoppinutta avustajaa, konttori-
päällikkö, kirjaaja, kanslisti, viisi toimisto-
apulaista, vahtimestari ja lähetti. Kaksi asia-
miehen virkaa olivat avoinna. 
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2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuon- oli 9 115, siitä kaupunginhallituksen yleisten 
na 55 ja sen yleisjaostolla 54 kokousta. kokousten 4 537 ja sen yleisjaoston 4 578, 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku mistä verotusasioita koskevia 1 786. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus totesi, 
että apul.kaup.rev. Einar Lehto hoitaa yk-
sinomaan avoinna olevaa kaupunginreviiso-
rin virkaa 8.1. lukien siihen saakka, kunnes 
virka on täytetty ja virkaan valittu ryhtyy 
hoitamaan virkaa, oikeutettuna saamaan hoi-
tamansa viran mukaiset palkkaedut. Kau-
punginreviisorin virka päätettiin julistaa 
haettavaksi erilliskuulutuksin, hakuaika 30 p 
(22.1. 228 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kau-
punginvaltuuston 26.6. suorittaman oikeust. 
kand. Sirkka Keskitalon vaalin reviisorin vir-
kaan ja 27.11. suoritetun varanot. Hilkka 
Gahnströmin vaalin apulaisreviisorin vir-
kaan (12.8. 3085 §, 16.12. 4366 §). Laskenta-
tarkkaajan 15. pl:aan kuuluvaan virkaan va-
littiin tavanmukaisilla ehdoilla merkon. Raija 
Karimäki (yjsto 10.4. 5746 §) ja 10. pl:n toi-
mistoapulaisen virkaan Sisko Nieminen (yjsto 
4.12. 7589 §). 

Revisioviraston vahtimestarille päätettiin 
hankkia työtuvilta virkapuku (yjsto 9.5. 
5979 §). 

Kassantarkastukset. Merkittiin tiedoksi re-
visioviraston ilmoitus v:n 1967 neljännen nel-
jänneksen ja kertomusvuoden kolmen ensim-
mäisen neljänneksen kassantarkastuksista 
(4.3. 678 §, 13.5. 2304 §, 9.9. 3396 §, 2.12. 
4239 §). 

Vuositilintarkastajien ilmoitus jakautumi-
sestaan jaostoihin päätettiin toimittaa tie-
doksi kaikille kaupungin hallintoelimille sekä 
virastoille ja laitoksille. Samalla näitä keho-
tettiin toimimaan tilintarkastajien esittämien 
toivomusten mukaisesti (12.2. 481 §). 

Asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi keho-
tettiin virastoja ja laitoksia käyttämään 
mahdollisimman paljon henkilökohtaisia neu-
votteluja kirjallisten lausuntopyyntöjen ohel-
la (4.11. 3937 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kaupun-
ginhallitus kehotti niitä hallintoelimiä sekä 
virastoja ja laitoksia, joiden hallinnassa on 
kiinteää omaisuutta, kiinnittämään huomiota 
kiinteän omaisuuden tarkastajien esittämiin 
huomautuksiin ja toivomuksiin (4.11. 3937 §, 
khn mtö n:o 10). 

Vainajain muiston kunnioittaminen. Edes-
menneen kaup.rev. Sigfrid Törnqvistin ja 
apul.rev. Annikki Ilvosen siunaustilaisuuteen 
päätettiin kaupungin puolesta hankkia sep-
pele (15.1. 163 §, yjsto 11.1. 5070 §, 11.9. 
6912 §). 

Kaupunginhallitus, kaupungin-
kanslia ja asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen kokoukset. Kaupun-
ginhallitus päätti pitää ylimääräisen kokouk-
sen torstaina 12.12.1968 klo 13, kokouksensa 
23.12. klo 14 ja loppiaisen takia kokouksen 
7.1.1969 klo 9 (9.12. 4310 §). 

Kaupunginhallituksella ei ajalla 2.7.—4.8. 
ollut kokouksia. Tänä aikana oli kuitenkin 
tullut esille eräitä asioita, joista päättäminen 
kuuluu kaupunginhallitukselle, mutta jotka 
oli ollut ratkaistava ennen 5.8. pidettyä ko-
kousta. Tämän vuoksi yleis jaosto oli kokouk-
sissaan 4., 11., 17.24. ja 31.7. ratkaissut eräitä 
kiireellisiä kaupunginhallituksen toimival-
taan kuuluvia asioita. Kaupunginhallitus hy-
väksyi yleisjaoston tekemät pykäliin 6519— 

96 


