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lisäksi maanantaisin klo 16.30—18.30 (5.8. 
3038 §). 

Yleisjaosto päätti korottaa oikeusaputoi-

miston ennakko varojen määrän 2 000 mk: aan 
(yjsto 20.6. 6343 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Vanhaan palkkausjärjestelmään kuuluvien 
koulunjohtajien vuosi- ja lisäpalkkiot päätet-
tiin tarkistaa (16.4. 2043 §, kunn. as. kok. 
n:o 55). 

Kansakoulunopettajilta vaadittava lääkärin-
todistus. Kaupunginhallitus päätti pyytää 
Suomen Kaupunkiliittoa ryhtymään toimen-
piteisiin kansakouluasetuksen 138 §:n muut-
tamiseksi siten, että kansakoulunopettajan 
virkaan valittu hakija voitaisiin velvoittaa 
ennen vaalin vahvistamista osoittamaan kau-
pungin virkasäännön 6 §:n edellyttämää to-
distusta vastaavalla lääkärintodistuksella, 
ettei hänessä ole viran hoitoa haittaavaa tau-
tia tai ruumiinvikaa. Kaupunkiliiton toimisto 
oli suositellut käytännössä meneteltäväksi 
siten, että viranhakuilmoituksessa huomau-
tettaisiin, että virkaan valitun tulee ennen 
vaalin vahvistamista esittää asianmukainen 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Kansa-
koulujen johtokuntia kehotettiin vastaisuu-
dessa opettajan virkoja täytettäessä toimi-
maan Kaupunkiliiton toimiston suosituksen 
mukaisesti (18.11. 4094 §, 23.12. 4454 
§)· 

Kansakoulujen eräiden toimihenkilöiden yli-
määräisten palkkioiden vahvistaminen. Kau-
punginhallitus oikeutti kansakoulujen vahti-
mestarit tai heidän sijastaan määrätyt henki-
löt ja siivoojat sekä talonmies-lämmittäjät 
perimään maksun siitä ylityöstä, jonka 
he arki-iltoina klo 18 jälkeen ja pyhäpäivinä 
joutuvat yhdistysten ym. toiminnan vuoksi 
suorittamaan. Näitä palkkioita päätettiin ko-
rottaa (16.4. 2065 §, 2.12. 4262 §, kunn. as. 
kok. n:o 54 ja 166). 

Kansakouluhuoneistojen käyttöä koskevan 

lainsäädännön tarkistaminen. Kaupunginhal-
litus päätti pyytää Suomen Kaupunkiliittoa 
tutkimaan mahdollisuuksia kansakouluhuo-
neistojen käyttöä muuhun kuin koulun omiin 
tarkoituksiin koskevan lainsäädännön tar-
kistamiseksi siten, että myös poliittisten tilai-
suuksien järjestäminen kansakouluhuoneis-
toissa olisi sallittua (18.11. 4096 §). 

Opetussuunnitelmakomitean ilmoitus työnsä 
päättymisestä merkittiin tiedoksi (20.5. 
2429 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Seuraavat kiin-
teistöt päätettiin siirtää suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan hallintoon: kortte-
lin n:o 45203 tontti n:o 3, Klaavuntie 13, 
pinta-ala 15 703.3 m2, pääoma-arvo 337 000 
mk; korttelin n:o 47025 tontti n:o 2, Sakara 3, 
pinta-ala 19 500 m2, pääoma-arvo 418 500 
mk; Herttoniemessä sijaitsevat, koulukasvi-
tarhaa varten varatut ns. Laborin alue ja mu-
seoalue, yhteispinta-ala n. 2 ha, pääoma-arvo 
100 000 mk, sekä alueella sijaitseva puinen 
huvilarakennus ulkorakennuksineen, pää-
oma-arvo 2 000 mk; Hiidenlinnan säätiöltä 
ostetut Hellas RN:o l9, Hellas I RN:o l10 ja 
Hiidenlinnan säätiö RN:o l2 6 nimiset tilat 
Vihdin kunnan Oravalan kylässä, pääoma-
arvo 120 000 mk (19.2. 582 §, 13.5. 2336 § 
10.6. 2632 §,1.7. 2955 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan maksamaan 
16.11.1967, 28.3., 19.7., 9.9. ja 5.11.1968 
tekemissään esityksissä mainituille opetta-
jille 13.6.1967 annetulla lailla (277/67) heille 
myönnetyn määrävuosilisän sekä myös tästä 
maksettavan kaupungin kansakoulun ohje-
säännön 23 §:ssä mainitun prosentuaalisen 
palkanlisän, kullekin siitä ajankohdasta lu-
kien, josta he lain mukaan ovat korotukseen 
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oikeutettuja (8.1. 110 §, 6.5. 2262 §, 16.9. 
3470 §, 7.10. 3678 §, 9.12. 4333 §). 

Kouluhallitukselta päätettiin anoa lupa pe-
rustaa suomenkielisiin kansakouluihin 1.8. 
lukien viisi uutta tarkkailuluokkaa ja viisi 
uutta tarkkailuluokan opettajan virkaa (25.3. 
906 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan palkkaamaan 
1.9. lukien suomenkielisiin kansakouluihin 
matematiikan opetuksen ohjaajan sekä mak-
samaan hänelle kuukausipalkkiona 1.9. lukien 
398 mk ja 1.12. lukien 410 mk, 1.12. makset-
tava palkkio kuitenkin vain sillä edellytyk-
sellä, ettei kaupunginvaltuuston 21.2. palkko-
jen indeksikorotuksen ennakkona vahvista-
maa 3 %:n tarkistusta poisteta tai muuteta 
(19.8. 3154 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen 25. pl:n 
ruotsin kielen opetuksen ohjaajan virka pää-
tettiin jättää vakinaisesti täyttämättä tois-
taiseksi ja kauintaan 31.7.1969 saakka (5.8. 
3017 §). 

Eräiden opettajien virkavapausaj an palkan 
maksamista varten myönnettiin yht. 1584 mk 
(yjsto 14.3. 5539 §, 11.9. 6929 §, 2.10. 7068 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen pää-
tökset eräiden kansakoulunopettajien vali-
tuksista, jotka koskivat palkkausta ja ope-
tusvelvollisuutta (22.1. 242, 260 §, 5.8. 3044 §, 
2.9. 3303 §). 

Suomenkielisissä kansakouluissa 9 kk:n 
ajalta vuodessa maksettavat kuukausipalk-
kiot vahvistettiin seuraaviksi: 

1.5. 1.9. 1.12. 
lukien lukien lukien 

mk mk mk 
Toivonliittojen toimin-

nanjohtajalle kuu-
kaudelta 252.25 261.05 268.85 

Nuorisokerhotyön joh-
tajalle peruspalkkio-
na 61.55 63.70 65.60 
lisäpalkkiona kulta-
kin kerholta vuo-
dessa 3.13 3.23 3.32 

Kirjastosihteerille, elo-
kuvatoiminnan joh-
tajalle, musiikinoh-
jaajalle, tyttöjen kä-
sity önoh j aa j alle j a 
poikien käsityönoh-
jaajalle kullekin 
kuukaudelta 384.90 398.35 410.30 

1.12. voimaantulevien palkkioiden maksami-
selle asetettiin tavanomainen ehto (16.4. 
2041 §). 

Koulukasvitarhojen opettajille 3% kk:n 
työajalta vuodessa maksettava kuukausi-
palkkio vahvistettiin 1.6.1968 lukien 616 
mk:ksi ja 1.6.1969 lukien 635 mk:ksi sekä 
koulukas vitarhoj en toiminnanjohtajalle mak-
settava vuosipalkkio 1.5.1968 lukien 2 085 
mk:ksi ja 1.6. lukien 2 158 mk:ksi sekä 1.12. 
lukien 2 223 mk:ksi. Koulukasvitarhojen 
opettajille 1.6.1969 ja toiminnanjohtajalle 
I.12. lukien maksettavia palkkioita koski ta-
vanomainen indeksiehto (16.4. 2042 §). 

Uimaopettajille päätettiin suorittaa vuosi-
lomakorvauksena yhteensä 2 611 mk (yjsto 
II.7. 6566 §). 

Yleisjaosto oikeutti rakennusviraston käyt-
tämään eräitä koulunjohtajia tai opettajia 
asiantuntijoina kansakoulurakennuksia suun-
niteltaessa ja rakennettaessa. Samalla mää-
rättiin heille suoritettavan palkkion suuruus 
(11.3. 765 §, yjsto 2.5. 5933 §, 4.7. 6488, 
6489 §, 14.8. 6733—6735 §, 21.8. 6779 §). 

Mäkelän kansakoulun eräälle vahtimesta-
rille päätettiin kohtuussyistä suorittaa kor-
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vaus hänen Kamerakerho Ka-Ke -nimisen 
kerhon puolesta kaupungille maksamansa 
38 mk:n suuruiset sähkö- ja vesimaksut 
(yjsto 14.3. 5540 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 
oikeutettiin kohtuussyistä suorittamaan eräi-
den Raajarikkojen koulusäätiön koulua ja 
Helsingin sokeainkoulua käyvien oppivelvol-
listen lasten matkakustannukset (16.9. 3462 
§, 23.9. 3519 §, 7.10. 3667 §, 30.12. 4508 §). 

Yleisjaosto oikeutti suomenkielisten kansa-
koulujen talouspäällikön hankkimaan Hellas-
Piano Oy:ltä 4 kpl Hellas A -pianoja 16 268 
mk:n yhteishintaan ja myymään Hellas-
Piano Oy:lie kaksi vanhaa flyygeliä ja kaksi 
vanhaa pianoa 4 300 mk:n hinnasta (yjsto 
13.6. 6290 §); suomenkielisiin kansakouluihin 
päätettiin hankkia neljä Bell & Howell Filmo-
sound 643 -merkkistä kaitafilmiprojektoria 
(yjsto 28.8. 6830 §). Rakennusvirasto oikeu-
tettiin luovuttamaan Malmin kansalaiskou-
lulle opetustarkoituksiin käytöstä poistettu 
pakettiauto Ford Thames 7 owt Van/2210 
(yjsto 4.12. 7603 §). 

Merkittiin tiedoksi kouluhallituksen ilmoi-
tus, ettei Puotilan kansakoulun rakentamista 
varten ollut myönnetty valtionapua (11.3. 
753 §). 

Aleksis Kiven kansakoulun eteishallin sei-
nämaalauksen restaurointia varten myönnet-
tiin 1 450 mk (yjsto 11.12. 7648 §) ja paine-
keittokaapin asentamista varten Kulosaaren 
kansakoulun A-rakennukseen enintään 31 000 
mk (28.10. 3863 §). 

Malmin pohjoisella kansakoulutontilla si-
jaitseva käyttö- ja korjauskelvoton pihara-
kennus ja Tapanilan kansakoulutontilla si-
jaitsevat kaksi vanhaa ulkorakennusta pää-
tettiin purkaa. Tarkoitukseen myönnettiin 
yht. 1 280 mk (yjsto 27.11. 7532 §, 11.L 
5085 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi jäljempänä 
mainittujen kansakoulujen pääpiirustukset 
rakennusselityksineen ja kustannusarvioi-
neen, jotka lähetettiin kouluhallituksen vah-
vistettaviksi: talorakennusosaston laatimat, 

10.6. päivätyt Kallion kansakoulun lisära-
kennuksen ja entisessä koulurakennuksessa 
suoritettavien muutostöiden pääpiirustukset 
n:o 1—11. jotka kouluhallitus hyväksyi (1.7. 
2900 §, 5.8. 3020 §) ja Arkkitehtuuritoimisto 
Pentti Aholan ja Riitta Thunebergin laati-
mat, Mellunmäen kansakoulun 28.10. päivä-
tyt pääpiirustukset n:o 1—8 rakennusselityk-
sineen sekä uusittu rakennusohjelma (30.12. 
4502, 4503 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi omasta puo-
lestaan Kontulan kansakoulun rakennusoh-
jelmaan sellaisen muutoksen, että siitä jätet-
täisiin pois äitiys-ja lastenneuvolatiloja 190— 
210 m2. Sittemmin kaupunginhallitus hyväk-
syi koulun uuden rakennusohjelman, joka oli 
kouluhallituksen v. 1965 vahvistaman ja kau-
punginhallituksen 4.6.1968 muuttaman ra-
kennusohjelman mukainen, kuitenkin sellai-
sin lisämuutoksin, että luonnontiedon luokka-
huoneen kooksi oli aikaisemman asemesta 
merkitty 67—82 m2. Kouluhallitus vahvisti 
rakennusohjelman 17.9. Vielä kaupunginhal-
litus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto 
Timo ja Tuomo Suomalaisen laatimat, 22.4. 
päivätyt koulun pääpiirustukset n:o 1—13 
rakennusselityksineen ja kustannusarvioi-
neen ja lähettää ne kouluhallituksen hyväk-
syttäviksi. Kontulan kansakoulun rakennus-
töiden aloittamista varten myönnettiin 
200 000 mk (4.6. 2576 §, 26.8. 3223 §, 23.9. 
3518 §, 14.10. 3721 §, 2.12. 4256 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat, 20.3. päivätyt 
Vuosaaren alueelle hankittavien uusien tila-
päisten puukoulurakennusten pääpiirustuk-
set n:o 1—2, oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Lohjan Kalkkitehdas Oy:ltä 
n. 1 180 m2:n suuruisen, Vuosaaren kylän 
Henriksberg-nimiseen tilaan RN:o l177 ja 
Marielund-nimiseen tilaan RN:o 293 kuuluvan 
määräalan kaupunkimittausosaston kartta-
piirroksen n:o 12706/NA 52 mukaisesti 
1 000 mk:n vuosivuokrasta koulurakennusten 
rakentamista ja pitämistä varten sillä ehdol-
la, että vuokra-aika alkaa 1.6. ja päättyy 
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määräalan siirryttyä kaupungin omistuk-
seen, kuitenkin viimeistään v:n 1969 lopussa 
(27.5. 2486 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä Yliskylän kansakoulun uuden 
rakennusohjelman, joka oli kouluhallituksen 
21.7.1964 ja 6.6.1967 vahvistaman rakennus-
ohjelman mukainen. Kouluhallitus vahvisti 
sittemmin sekä koulun rakennusohjelman et-
tä pääpiirustukset (27.5. 2490 §, 1.7. 2895, 
2904 §). Lisäksi kouluhallitus oli vahvistanut 
Jakomäen kansakoulun pääpiirustukset ja 
Puotinharjun kansakoulun pääpiirustukset. 
Kaupunginhallitus oli 26.2. oikeuttanut ra-
kennusviraston aloittamaan Puotinharjun 
kansakoulun perustusten paalutustyön odot-
tamatta kouluhallituksen hyväksymistä pää-
piirustuksille ja maistraatin rakennuslupaa 
(22.1. 244 §, 22.4. 2105 §, 26.2. 632 §). 

Roihuvuoren kansakoulutalon vihkiäis-
tilaisuuden järjestämistä varten myönnettiin 
1 150 mk ja Puotilan kansakoulutalon vih-
kiäistilaisuuden järjestämistä varten 1 410 
mk (yjsto 8.2. 5285 §, 2.10. 7070 §). 

Kansakoulujen joukkueen lähettämiseksi 
Imatralla 23.—24.2. järjestettyihin Kansa-
kouluväen talvikisoihin myönnettiin tilitystä 
vastaan 781 mk (yjsto 1.2. 5229 §, 7.3. 5485 §); 
suomenkielisten kansakoulujen joukkueen 
lähettämisestä Kuopiossa aikana 23.—25.5. 
järjestettyihin kansakoululaisten suurjuhliin 
aiheutuneita kustannuksia varten myönnet-
tiin 677 mk (yjsto 17.5. 6059 §) ja kansakoulu-
jen joukkueen osallistumisesta kansakoulu-
laisten kesäkisoihin Karhulassa aikana 27.— 
28.9. aiheutuneita kuluja varten yht. 1 150 
mk (yjsto 4.9. 6866 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
oikeutettiin palkkaamaan aivovauriolasten 
luokalle yhdeksän kuukauden ajaksi vuosit-
tain työsopimussuhteinen tilapäinen apulai-
nen kuukausipalkalla, joka vastaa 5/8 kau-
pungin 4. pl:n peruspalkasta (18.11. 4095 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen eräille pu-
hehäiriöisille oppilaille päätettiin kertomus-
vuoden syyslukukauden aikana antaa puhe-

opetusta yht. 24 tuntia. Opetusta hoitavalle 
lastentarhanopettajalle päätettiin suorittaa 
13 mk/t (7.10. 3661 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että v. 1967 an-
netulla lailla myönnetty ns. määrävuosilisä 
sekä myös tästä maksettava kaupungin kan-
sakoulujen ohjesäännön 23 §:ssä mainittu 
prosentuaalinen palkanlisä saatiin maksaa 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
21.10. tekemässä esityksessä mainituille opet-
tajille, kullekin siitä ajankohdasta lukien, 
josta he lain mukaan ovat korotukseen oikeu-
tettuja (18.11. 4118 §). 

Yleisjaosto oikeutti ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan käännättämään apu-
koulun opetussuunnitelmakomitean mietin-
nön ruotsinkielelle (yjsto 6.6. 6203 §). 

Kaupunginhallitus oli alistanut tutkitta-
vakseen ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnan 23.9. tekemän päätöksen ja päätti 
kumota sen siltä osin kuin se koski Skolnytt 
-nimisen lehden tilaamista johtokunnan jäse-
nille v:ksi 1969 (30.9. 3576 §, 4.11. 3943 
§)· 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Kruununhaan kansakoulun 
korvapoliklinikan 5.3. päivätyt muutospii-
rustukset ja oikeutti ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan suorituttamaan klini-
kan laajennustyön enintään 19 300 mk:lla 
ao. määrärahaa ylittäen. Päätös alistettiin 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi (1.7. 
2892 §). 

Topeliuksen kansakoulun 50-vuotis juhlien 
aiheuttamien kustannusten suorittamista 
varten myönnettiin 200 mk (yjsto 4.1. 
5023 §). 

Kesäsiirtolat. Kaupunginhallitus päätti, 
tyytyen kouluhallituksen päätöksiin suomen-
kielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen 
kesäsiirtoloiden v:n 1967 valtionavusta, mer-
kitä ne tiedoksi (18.3. 824 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rak. mest. 
Thure Janssonin laatimat, 1.3. päivätyt Ris-
tiinan Hietaniemessä olevan kesäsiirtolan 
uuden majoitusrakennuksen piirustukset työ-
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selityksineen. Rakennustyö päätettiin tilata 
urakoitsija T. Tammiselta (6.4. 1073 §). 

Parasta Lapsille -niminen yhdistys, joka 
v:sta 1946 lähtien oli järjestänyt kesäisin hel-
sinkiläisille lapsille päiväsiirtolatoimintaa 
Lammassaaressa, oli pyytänyt kaupunkia 
vuokraamaan yhdistykselle jonkin muun so-
pivan paikan kaupungin alueelta, koska päi-
väsiirtolatoiminta Lammassaaressa on tullut 
suhteettoman kalliiksi. Vt Tyyne Paasi vuori 
ym. olivat puolestaan pyytäneet kaupunkia 
osoittamaan joko Hästholmenin, jonka kau-
punki v. 1966 oli hankkinut omistukseensa, 
tai jonkin muun sopivan paikan vanhusten 
kesävirkistys- ja kuntouttamistoimintaa var-
ten. Nuorisotyölautakunta oli esittänyt em. 
tilan käyttämistä kurssikeskuksena ja kesä-
kotina. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunta oli huomauttanut kansakoulujen 
menettävän kertomusvuoden kesän aikana 
kaksi entistä kesäsiirtolaa, jotka olisi pyrit-
tävä korvaamaan uusilla tiloilla. Kaupungin-
hallitus päätti hyläten vt Paasi vuoren ym. 
anomuksen sekä nuorisotyölautakunnan esi-
tyksen kehottaa kiinteistölautakuntaa osoit-
tamaan Vuosaaressa olevat tilat Hästholm 
A RN:o 211 ja Hästholm B RN:o 212 raken-
nuksineen 1.6. lukien toistaiseksi vuosittain 
ajaksi 1.6.—31.8. suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunnan käyttöön kansakoululas-
ten kesävirkistystoimintaa varten kunakin 
vuonna 3 kk:n ajalta perittävästä tilitys-
vuokrasta. Samalla kaupunginhallitus päätti 
palauttaa vt Paasi vuoren ym. ja Parasta 
Lapsille -yhdistyksen anomukset kiinteistö-
lautakunnalle otettaviksi mahdollisuuksien 
mukaan huomioon lautakunnan hallinnossa 
olevia vapautuvia kesähuviloita vuokrattaes-
sa (26.2. 659 §). 

Helsingin Opettajayhdistyksen Kesävirkis-
tystoimikunta vapautettiin suorittamasta 
kertomusvuoden kesältä Hiidenlinnan kesä-
siirtolan vuokra 10 433 mk (yjsto 25.9. 
7018 §). 

Avustukset. Rudolf Steiner -koulun kanna-
tusyhdistykselle päätettiin suorittaa kerto-

musvuoden talousarvioon yhdistyksen avus-
tamiseen lainojen korkojen ja kuoletusten 
maksamista varten merkitty 35 000 mk:n 
määräraha sekä vuotuisavustusta varten 
merkitystä määrärahasta 36 589 tammikuun 
kuluessa ja III ja IV erä samanaikaisesti 1.7. 
(yjsto 4.1. 5014 §, 28.6. 6396 §). 

Yhtenäiskouluyhdistykselle päätettiin suo-
rittaa 29 000 mk:n suuruinen avustus korko-
jen ja kuoletusten maksamista varten (yjsto 
28.8. 6823 §). 

Ammattiopetustoimi 

Ammattikoulujen kurssimaksujen vahvista-
minen. Kaupunginhallitus vahvisti 1.8. lu-
kien ammattikouluissa järjestettävien kurs-
sien kurssimaksut seuraaviksi: 

alle 51 tuntia kest. kurssilta 10 mk 
» 15 » 
» 20 » 
» 25 » 
» 75 » ja 
» 150 » 
(17.6. 2752 §). 

51—100 » 
101—150 » 

yli 150— » 
yhden lukukauden 
kaksi lukukautta 

Ammattikouluissa toimeenpantavien kurs-
sien opettajien tuntipalkkioiden vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ammat-
tioppilaitoksissa toimeenpantavien ammatti-
kurssien opettajien uudet tuntipalkkiot 1.1. 
1969 lukien, mikäli sosiaali- ja terveysminis-
teriön hintaosasto siihen suostuu (23.12. 
4452 §, kunn. as. kok. n:o 193). 

Kuukausipalkkojen koneellisen laskennan 
aloittaminen ammattioppilaitoksissa. Am-
mattioppilaitosten johtokunnan käytettä-
väksi myönnettiin 15 280 mk oppilaitosten 
henkilöstön kuukausipalkkojen koneelliseen 
laskentaan siirtymistä varten. Määrärahaan 
sisältyi myös ammattioppilaitosten toimis-
toon tilapäisesti palkattavan työsopimussuh-
teisen toimistoapulaisen palkkakustannukset 
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ja vastaavat sosiaaliturvamaksut (22.1. 
245 §). 

Työkirjanlehtien ja opetuksessa käytettävien 
monisteiden luovuttaminen oppilaille maksutta. 
Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppilai-
tosten johtokunnan v:n 1969 alusta lukien 
jakamaan oppilaille kaupungin kustannuk-
sella opetuksessa tarvittavat työkirjanlehdet 
ja monisteet edellyttäen, että kaupunginval-
tuusto sisällyttää talousarvioon tarvittavat 
määrärahat. Ammattikasvatushallitus oli hy-
väksynyt painatuskustannukset valtionavus-
tukseen oikeuttaviksi menoiksi enintään 
50 p:n suuruisina kirjaa kohti (1.7. 2901 §, 
5.8. 3019 §). 

Kurssianomukset ja opetussuunnitelmat. 
Seuraavat kurssianomukset ja opetussuunni-
telmat päätettiin lähettää ammattikasvatus-
hallituksen hyväksyttäviksi ja valtionavun 
saamiseksi kurssien kustannuksia varten: 
kertomusvuoden kesällä toimeenpantavien 
automaalausalan ja autopeltiseppäalan jatko-
kurssien ja teknillisiin oppilaitoksiin hyväk-
syttyjen tai niihin pyrkivien henkilöiden ko-
neistuskurssin kurssianomukset (16.4. 2047, 
2048 §); leikkaajan opintolinjan opetussuun-
nitelma (22.4. 2106 §); kertomusvuoden syys-
lukukaudella toimeenpantavien, oppisopi-
musoppilaille tarkoitettujen asemoitsijan jat-
kokurssin, graafisen valokuvaajan jatkokurs-
sin, stereotypoijan kurssin, ammattikouluissa 
toimivien tuntiopettajien valmennuskurssin, 
pesula-apulaisten ja laitosapulaisten kurssien 
sekä osastoavustajien kurssin kurssianomuk-
set (13.5. 2335 §, 17.6. 2749, 2754 §) ja kevät-
lukukaudella 1969 toimeenpantavien 33 var-
sinaiseen ohjelmaan kuulumattoman am-
mattikurssin kurssianomukset (23.12. 4455 §). 

Ammattiopetustoimen laajentamisesta kerto-
musvuonna Haagan ammattikoulun, hieno-
mekaanikkokoulun, kirjapainokoulun, labo-
ratoriokoulun ja leipurikoulun osalta aiheu-
tuneiden menojen sekä erikoisammattikoulu-
jen yhteisten menojen peittämiseksi myön-
nettiin 1 223 381 mk (8.1. 100 §) sekä Haagan, 
Vallilan ja Kampin ammattikoulujen työ-

pä jakalustoj en hankkimiseen 291 137 mk 
(1.4. 983 §). 

Palkkausta koskevat valitukset. Merkittiin 
tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt eräi-
den työnopettajien palkkausta koskevat vali-
tukset, jotka olivat aiheutuneet siitä, että 
heille oli maksettu kaupunginvaltuuston 
1964 tekemän päätöksen mukaisesti yhtä 
palkkaluokkaa alempi palkka kuin vastaa-
ville päteville opettajille, koska he eivät olleet 
voineet osoittaa omaavansa sellaista kelpoi-
suutta kuin ammattioppilaitoksista v. 1959 
annetun asetuksen 15 §:n 3 mom:n 4 koh-
dassa on työnopettajille asetettu (15.1. 191 §, 
11.3. 784 §, 6.5. 2264 §). 

Ammattioppilaitosten toimistoon päätettiin 
1.6. lukien palkata yksi 18. pl:aan ja III 
kielitaitoluokkaan kuuluva tp. taloudenhoi-
taja, jolta vaaditaan ammattioppilaitoksista 
annetun asetuksen 21 §:ssä mainittu pätevyys 
ja yksi työsopimussuhteinen laitosmies 12. 
pl:n peruspalkan mukaisin palkoin. Eri am-
mattioppilaitoksiin palkattavan henkilökun-
nan palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen mak-
samista varten myönnettiin 188 169 mk (6.5. 
2243 §). 

Yleisjaosto päätti, että Haagan, Kampin ja 
Vallilan ammattikoulujen huonetiloja saatiin 
korvauksetta luovuttaa Suomen Ammatti-
koulujen Urheiluliiton käytettäväksi aikana 
20.—22.9. pidettäviä ammattikoulujen yleis-
urheilumestaruuskilpailuja varten sillä eh-
dolla, että urheiluliitto sitoutuu suoritta-
maan koulujen vahtimestareille ja siivoojille 
maksettavat ylimääräiset palkkiot sekä vas-
taamaan koulujen kiinteistöille ja irtaimis-
tolle mahdollisesti aiheuttamistaan vahin-
goista (yjsto 28.6. 6419 §). Haagan ja Vallilan 
ammattikoulujen vahtimestareille ja siivoo-
jille päätettiin suorittaa ylimääräisinä palk-
kioina 1 875 mk 20-vuotisjuhlakilpailuista 
aiheutuneesta työstä (yjsto 28.8. 6829 §). 

Vallilan ammattikoulun jäljempänä maini-
tut tilapäiset virat päätettiin jättää toistai-
seksi täyttämättä seuraavasti: 31.12. saakka 
ammattiaineiden opettajan virka ja neljä 
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työnopettajan virkaa 31.7. saakka, 3 am-
mattiaineiden opettajan virkaa ja yksi työn-
opettajan virka (3.1. 49 §, 1.4. 985 §, 1.7. 
2897 §); kauintaan 31.7.1969 saakka kuusi 
ammattiaineiden opettajan virkaa (1.7. 2897 
§, 9.9. 3412 §). 

Yleis jaosto myönsi kohtuussyistä 198 mk 
koulun oppilaan Reino Markkasen loukkaan-
tumisesta voimistelutunnilla aiheutuneiden 
sairaalakulujen korvaamiseksi (yjsto 18.1. 
5137 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Vallilan ammattikoulun B-
rakennuksen muutostyön rakennusohjelman 
ja 5.4. päivätyt luonnospiirustukset n:o 1—5. 
Luonnospiirustukset, rakennustapaselostus ja 
alustava kustannusarvio lähetettiin ammatti-
kasvatushallituksen hyväksyttäväksi valtion-
avun saamiseksi rakennustyötä varten (1.7. 
2896 §). 

Vallilan ammattikoulun huonetiloja pää-
tettiin korvauksetta luovuttaa Puhelinalan 
ammattikasvatuslautakunnan, Puhelinlaitos-
ten Liiton ja Suomen Ammattikoulujen Ur-
heiluliiton käyttöön erilaisten tilaisuuksien 
järjestämistä varten tavanomaisilla ehdoilla 
(yjsto 22.5. 6106, 6107 §, 25.1. 5179 §). 

Yleisjaosto myönsi 40 mk Suomen am-
mattikoulujen opettajaliiton toimesta jär-
jestettävien äidinkielenopettajien päivien 
osanottomaksun korvaamista varten koulun 
yleisaineiden opettajalle Juha Koskelalle 
(yjsto 13.11. 7434 §). 

Yleisjaosto myönsi 498 mk Suomen Am-
mattikoulujen Urheiluliiton talvimestaruus-
kilpailuihin Ähtärissä osallistuneen Vallilan 
ammattikoulun joukkueen matka- ym. kus-
tannusten korvaamiseksi (yjsto 4.4. 5710 §); 
330 mk em. liiton uintimestaruuskilpailuihin 
Vierumäen Urheiluopistolla osallistuneen Val-
lilan ja Haagan ammattikoulujen joukkueen 
matkasta aiheutuneiden kustannusten kor-
vaamiseksi (yjsto 4.4. 5711 §) sekä 105 mk 
Vallilan ammattikoulun joukkueen Tikkuri-

lan ammattikoulussa pidettyihin Suomen 
ammattikouluj en painimestaruuskilpailuihin 
osallistumisesta aiheituneiden kustannusten 
peittämiseksi (yjsto 9.5. 5992 §). 

Kampin ammattikoulussa annettavaa va-
paaehtoisten aineiden opetusta päätettiin laa-
jentaa kertomusvuoden syyslukukauden alus-
ta aikaisemmin päätetyn lisäksi siten, että 
englannin kielen opetusta annettaisiin kuu-
della luokalla ja ranskan kielen opetusta yh-
dellä luokalla. Ammattikasvatushallitukselta 
päätettiin anoa lupa näiden vapaaehtoisten 
aineiden opetuksen järjestelylle (1.7. 2902 §). 

Kampin ammattikoulun leipomon toiminta 
päätettiin lopettaa 31.7.1968 ja siirtää työ-
sopimussuhteinen leipoja koulun ravintola-
talousosastolle leipomo-opetuksen antamista 
varten. Opetuksen järjestelylle päätettiin 
pyytää ammattikasvatushallituksen suostu-
mus (17.6. 2734, 2753 §). 

Koulun yksi vakinainen ammatinopettajan 
virka päätettiin jättää pysyvästi täyttämättä 
kauintaan 31.7. saakka ja tp. ammatinopet-
tajan virka 31.12. saakka (3.1. 49 §, 1.7. 
2897 §). 

Annankadun ruotsinkielisestä kansakou-
lusta Kampin ammattikoulun palvelukseen 
siirtyvien vahtimestarin ja kolmen siivoojan 
palkan maksamista varten ajalta 1.8.—31.12. 
myönnettiin 15 459 mk ja sosiaaliturvamak-
suja varten 1 005 mk (4.6. 2574 §, 5.8. 3021 §). 

Koulun ompeluosaston kaksivuotisen kes-
kikoulupohjaisen pukuompelijan opintolinjan 
opetussuunnitelma lukuvuosiksi 1968/70 lä-
hetettiin ammattikasvatushallituksen vahvis-
tettavaksi (22.4. 2103 §). 

Koulun kahden opettajan osallistumisesta 
ompelunopettaj ien j atkokoulutuskursseille 
aiheutuneiden kustannusten suorittamista 
varten myönnettiin 270 mk (yjsto 28.8. 
6828 §) ja 142 mk niiden kustannusten kor-
vaamista varten, jotka aiheutuivat kahden 
talousopettajan osallistumisesta ammatti-
koulujen Jyväskylän opettajaopistossa huhti-
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kuussa pidettävien opetusnäytteiden seuraa-
miseen (yjsto 4.4. 5709 §). 

Helsingin Käsityönopettajien kerholle pää-
tettiin vuokratta luovuttaa koulun yksi am-
mattiteorian luokkahuone keskiviikkoisin klo 
18—21 tammi-helmikuun aikana v. 1969 
pukuompelun kurssin pitämistä varten tavan-
omaisilla ehdoilla (yjsto 27.12. 7749 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä sen toimen-
piteen, että ammattioppilaitosten johtokunta 
oli lähettänyt koulun kolme oppilasta ja kaksi 
opettajaa Tampereelle järjestettyihin työ-
taitokilpailuihin ja myöntää 241 mk osan-
ottokustannusten suorittamista varten. Sa-
malla johtokuntaa kehotettiin vastedes lähet-
tämään tämän laatuiset anomukset yleisjaos-
tolle riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
matkaa (yjsto 10.4. 5756 §). 

Haagan ammattikouluun päätettiin 1.8. lu-
kien ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
palkata neljä 24. pliaan kuuluvaa ammatti-
aineiden opettajaa ja viisi 20. pl:aan kuuluvaa 
työnopettajaa (6.5. 2243 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä: kauintaan 31.7. saakka 
yksi tp. ammattiaineiden opettajan virka, 
kaksi tp. yleisaineiden opettajan virkaa ja 
kuusi tp. työnopettajan virkaa; kauintaan 
31.12.1968 saakka kaksi tp. yleisaineiden 
opettajan virkaa, viisi tp. ammattiaineiden 
opettajan virkaa, kymmenen tp. työnopet-
tajan virkaa ja yksi tp. ammattiaineiden 
opettajan virka (3.1. 49 §, 1.7. 2897 §, 
30.9. 3592 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan aloittamaan kertomus-
vuoden syyslukukauden alasta Haagan am-
mattikoulussa vapaaehtoisten aineiden ope-
tuksen siten, että koulussa järjestetään yksi 
matematiikan jatkokurssi, yksi ruotsin kielen 
peruskurssi ja kuusi englannin kielen perus-
kurssia. Ammattikasvatushallitukselta pää-
tettiin anoa lupaa em. vapaaehtoisten ainei-
den opetuksen järjestelylle samoin kuin näi-

den opetusaineiden sisällyttämiseksi koulun 
opetusohjelmaan (1.7. 2902 §). 

Ammattikasvatushallitukselle päätettiin 
esittää, että Haagan ammattikoulun levy-
sepän opintolinjan opetusohjelma saataisiin 
tarvittaessa jakaa kahteen ryhmään, joista 
toiselle annettava opetus on ilmastointialan 
levysepän ammattiin valmistavaa (29.4. 
2180 §). 

Haagan ammattikoulun toimisto oikeutet-
tiin pitämään 200 mk:n suuruista käteiskas-
saa ja koulutushuoltoasema 500 mk:n suu-
ruista käteiskassaa sillä ehdolla, että koulu-
tushuoltoaseman vaihtokassa pidettäisiin 
puhtaana tulokassana, jonka kertyneet varat 
päivittäin viedään pankkitilille suorittamat-
ta mitään maksuja (yjsto 22.5. 6094 §). 

Yleisjaosto oikeutti Haagan ammattikou-
lun rahoittamaan huoltoaseman varastoon 
hankittavien tavaroiden ostot ennakkova-
roilla ja vahvisti varastoon sidottujen kassa-
varojen enimmäismääräksi 60 000 mk (yjsto 
18.4. 5814 §). 

Ammattioppilaitosten toimisto oli aika-
naan pyytänyt Helsingin liikevaihtoverotoi-
mistolta ennakkotietoa siitä, onko kaupungin 
suoritettava liikevaihtoveroa Haagan huolto-
aseman toiminnasta, jonka tarkoituksena on 
autonhuoltajien kouluttaminen ammattikas-
vatushallituksen alaisena ja ammattioppi-
laitoksista annetun lain mukaisesti. Liike-
vaihto verotoimisto oli 25.6. ilmoittanut en-
nakkotietona liikevaihtoverolain 67 §:n 1 
mom:n nojalla ja viitaten lain 1 §:ään, että 
kaupungin on suoritettava huoltoasemalla 
tapahtuvasta myynnistä säädetty liikevaih-
tovero. Kaupunginhallitus päätti hakea muu-
tosta päätökseen liikevaihtoverokonttorilta, 
joka hylkäsi kaupungin valituksen. Asiamies-
toimisto haki päätökseen muutosta korkeim-
malta hallinto-oikeudelta, joka käsitteli asian 
12.11. ja kumosi liikevaihtoverokonttorin ja 
liikevaihtoverotoimiston päätökset sekä pa-
lautti asian liikevaihtoverotoimiston uudel-
leen käsiteltäväksi sen takia, että toimiston 
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päätös oli ollut niin epätäydellinen, ettei siitä 
ollut käynyt ilmi, mitä asiasta oli päätetty, 
ts. ei ollut mainittu, miltä osin ko. toiminta 
olisi liikevaihtoveron alaista (23.9. 3524 §, 
23.12. 4457 §, yjsto 11,7. 6565 §). 

Haagan ammattikoulun koulutushuolto-
aseman yhteydessä oleva kahvio päätettiin 
vuokrata jollekin alalla toimivalle yritykselle 
käypää vuokraa vastaan kaupungin tavan-
omaisilla vuokraehdoilla sekä lisäksi sillä eh-
dolla, että kaupungilla on mahdollisuus sijoit-
taa baariapulaisen kurssin tai opintolinjan 
oppilaita työharjoittelijoiksi kahvioon (22.4. 
2109 §). Koulun fysiikan auditorio päätettiin 
luovuttaa 15.12. Ammattikoululaisten Liiton 
toimesta järjestettävää koulutustilaisuutta 
varten vuokratta tavanomaisilla ehdoilla 
(yjsto 11.12. 7646 §). 

Haagan ammattikoulun 7.11. pidettävistä 
vihkiäisistä aiheutuvia kuluja varten myön-
nettiiin 1 500 mk (yjsto 18.9. 6963 §). 

Vaatturiammattikoulun yksi vakinaisen am-
matinopettajan ja yksi vakinaisen työnopet-
tajan virka päätettiin jättää täyttämättä 
31.7.1969 saakka (1.7. 2897 §). 

Laboratoriokouluun päätettiin 1.8. lukien ja 
kauintaan kertomusvuoden loppuun palkata 
kaksi 24. pliaan kuuluvaa ammattiaineiden 
opettajaa ja yksi 21. pliaan kuuluva amma-
tinopettaja (6.5. 2243 §). Koulun yksi vaki-
nainen ammattiaineiden opettajan virka pää-
tettiin jättää täyttämättä 31.7.1969 saakka 
(1.7. 2897 §). 

Koulun rehtorille päätettiin suorittaa kor-
vauksena neljännen lukukauden työharjoit-
telun ja siihen pakollisina liittyvien iltakurs-
sien hoidosta aiheutuvasta lisätyöstä yhtä 
vuosiviikkotuntia vastaava palkkio (9.12. 
4327 §). 

Laboratoriokoulun ammattikurssien ope-
tuksesta maksettavat palkkiot vahvistettiin 
1.1.1968 lukien seuraaviksi: erikoislääkäri ja 
sairaalakemisti 45 mk/t, lääketieteen lisen-
siaatti 40 mk/t. Ammattioppilaitosten 
johtokuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, 
että koulun lääkäri- ja sairaalakemistiopet-

tajien opetuspalkkioiden tarkistaminen vas-
taisuudessa käsiteltäisiin yhdessä sairaan-
hoitoalan oppilaitosten vastaavien opetta-
jien palkkioiden kanssa (3.1. 50 §, 13.5. 
2332 §, 17.6. 2751 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan muuttamaan laborato-
riokoulun sairaalalaborantin opintolinjan ni-
men laboratoriohoitajan opintolinjaksi, lää-
kärin vastaanottoapulaisen opintolinjan ni-
men vastaanottohoitajan opintolinjaksi ja 
teollisuuslaborantin opintolinjan nimen tut-
kimuslaborantin opintolinjaksi edellyttäen, 
että ammattikasvatushallitus tähän järjeste-
lyyn suostuu. Ammattioppilaitosten ohje-
säännön muuttamisesta vastaavasti olisi 
johtokunnan aikanaan tehtävä eri esitys 
(15.1. 174 §). 

Ammattikasvatushallitus oli lähettänyt 
kaupunginhallitukselle Suomen Kulttuuri-
rahaston ja Väestöliiton yhteisen ehdotuksen 
ylioppilaspohj aisen laboratorioteknikkokou-
lutuksen järjestämisestä ja pyytänyt lausun-
toa laboratorioalan työnjohtaja-asteisen kou-
lutuksen järjestämismahdollisuuksista joko 
laborantin jatkokoulutuksena tai erillisenä 
koulutuksena. Ylioppilastutkinto muodostaisi 
sopivan pohjan laboratoriohenkilökunnan 
vaativampiin esimies- ja tutkimustehtäviin 
ja helpottaisi ylioppilaiden jatkokoulutus- ja 
työhönsijoitusongelmaa. Uuden koulutalon 
valmistuessa 15.6. oli tarkoitus syyslukukau-
della 1968 aloittaa ensimmäisen ylioppilas-
luokan koulutus tutkimuslaboranteiksi, mitä 
varten oli jo alustavasti valittu 24 ylioppi-
lasta. Koulutusta tultaisiin jatkamaan tar-
peen mukaan. Laboratoriokoulun nykyisten 
keskikoulupohjaisten opintolinjojen nimien 
muutosten jälkeen sekä mikäli ammattikas-
vatushallitus hyväksyisi tehdyt suunnitelmat, 
oli kouluun tarkoitus perustaa seuraavat 
opintolinjat: keskikoulupohjaiset, kaksivuo-
tiset tutkimuslaborantin, sairaalalaborantin ja 
laboratoriohoitajan opintolinjat; ylioppilas-
tutkintoon pohjautuva puolitoistavuotinen 
tutkimuslaborantin opintolinja ja kurssimuo-
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toisesti annettavana jatkokoulutuksena labo-
ratorio teknikkokoulutus , laborat orio-osas-
tonhoitajakoulutus ja laboratoriomestarikou-
lutus. Lisäksi oli kouluun suunnitteilla mm. 
mikrobiologin opintolinja. Kaupunginhallitus 
päätti antaa ammattikasvatushallitukselle 
ammattioppilaitosten johtokunnan esityksen 
mukaisen lausunnon (4.3. 686 §). 

Laboratoriokoulussa kertomusvuoden ke-
vätlukukaudella toimeenpantavien lääkeaine-
opin ja immunokemian kurssien kurssiano-
mukset kurssiselostuksineen päätettiin lähet-
tää ammattikasvatushallitukselle valtion-
avustuksen saamista varten (19.2. 555 §). 

Laboratoriokoulun kalustoluetteloista pois-
tettu irtaimisto päätettiin luovuttaa korvauk-
setta kultaseppäkoululle esityksen mukaisesti 
(yjsto 11.12. 7647 §). 

Kirjapainokouluun päätettiin 1.8. lukien ja 
kauintaan kertomusvuoden loppuun palkata 
yksi 24. pl:n ammatinopettaja ja erikoisam-
mattikoulutalossa toimivia kouluja varten yh-
teisesti 1.6. lukien yksi tp. 10. pl:n vahtimes-
tari, yksi tp. 8. pl:n puolipäivätoiminen toi-
mistoapulainen ja yksi työsopimussuhteinen 
sähköasentaja 12. pl:n peruspalkan mukaisin 
palkoin, kaikki kauintaan 31.12. saakka 
(6.5. 2243 §). 

Kirjapainokoulun yksi tp. työnopettajan 
virka saatiin jättää toistaiseksi täyttämättä, 
kauintaan kuitenkin 31.7. saakka sekä yksi 
tp. ammattiaineiden opettajan virka ja tp. 
työnopettajan virka kauintaan 31.12. saakka 
(3.1. 49 §, 1.7. 2897 §). 

Kirjapainokouluun päätettiin kertomus-
vuoden syyslukukauden alusta perustaa 
kaksivuotinen kansakoulupohjainen kuvan-
valmistajan koulumuotoinen opintolinja, jolle 
otettaisiin vuosittain 16 uutta oppilasta edel-
lyttäen, että ammattikasvatushallitus antaisi 
siihen suostumuksensa. Ammattikasvatus-
hallitukselta päätettiin anoa suostumusta jär-
jestelyyn, vaikka ammattioppilaitosten ohje-
sääntöön ei ollut vielä tehty vastaavaa muu-
tosta. Samalla päätettiin pyytää opintolinjan 
tuntikaavion vahvistamista (17.6. 2757 §). 

Kirjapainokoulussa kertomusvuoden ke-
vätlukukaudella toimeenpantavan graafisten 
valokuvaajien ja kuvakorjailijöiden perus-
kurssin kurssianomus päätettiin lähettää am-
mattikasvatushallitukselle valtionavustuksen 
saamiseksi kurssin kustannuksia varten (1.4. 
984 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan suorittamaan kirja-
painokoulun rehtorille, joka toimii erikois-
ammattikoulutalon hallinnollisena rehtorina, 
korvauksena ammattioppilaitosten ohjesään-
nön 17 §:n 9, 11, 14—18 kohdissa mainituista 
tehtävistä koulurakennusta ja siinä toimivia 
kouluja yhteisesti koskevilta osilta kahta vii-
kottaista ylituntia vastaavan palkkion (9.12. 
4326 §). 

Erikoisammattikoulun juhlasali sekä so-
mistamohuone päätettiin tavanmukaisilla eh-
doilla luovuttaa Osuuskunta Kirjapainotai-
don 60-vuotisjuhlallisuuksia varten (yjsto 
13.11. 7433 §) sekä huonetilaa ja koulukalus-
toa Suomen Leipuriliiton leipurikoulussa jär-
jestettävää mestaritöiden valmistus- ja esit-
telytilaisuutta varten (yjsto 27.11. 7531 §). 

Erikoisammattikoulutaloon kauppakoulua 
varten varatun huoneiston väliaikaisesta 
käyttämisestä aiheutuvien kaluston hankin-
tojen ja siivouskustannusten maksamista var-
ten myönnettiin 5 848 mk (30.9. 3593 §). 

Käherläjäkoulu. Kaupunginhallitus oikeutti 
ammattioppilaitosten johtokunnan aloitta-
maan syyslukukauden 1969 alusta kähertäjä-
koulussa parturin ja kampaajan opintolin-
jalla siirtymisen asteittain uuteen opetusjär-
jestelmään, jossa oppilaat saisivat ensin vuo-
den pituisen koulumuotoisen perusopetuksen 
ja sen jälkeen oppisopimussuhteessa ollen 
kahdella 9 viikon pituisella kurssilla ensi si-
jassa tietopuolista opetusta sillä ehdolla, että 
tälle järjestelmälle saadaan ammattikasva-
tushallituksen suostumus. Sitä päätettiin 
anoa, vaikka ammattioppilaitosten ohjesään-
töön ei vielä ollut tehty vastaavaa muutosta. 
Samalla päätettiin pyytää parturin ja kam-
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paajan opintolinjan alustavien aine- ja tunti-
kaavioiden hyväksymistä (5.8. 3016 §). 

Koulun kaksi työnopettajan virkaa päätet-
tiin jättää vakinaisesti täyttämättä 31.7.1969 
saakka (1.7. 2897 §). 

Kähertäjäkoulun huonetiloja päätettiin 
korvauksetta ja tavanomaisilla ehdoilla luo-
vuttaa seuraaviin tarkoituksiin: Helsingin 
Marcelklubin käyttöön Pohjoismaiden Mar-
celklubien välisiä kampauskilpailuja varten 
ja kosmetologinalan kisällin- ja mestarin-
kirjalautakunnalle kisällitutkintoja varten 
(yjsto 25.1. 5180 §, 6.6. 6227 §). 

Kähertäj äkouluj en oppilasmestaruuskilpai-
luihin Tampereella osallistuvan joukkueen 
osanottokustannusten korvaamiseksi myön-
nettiin 430 mk (yjsto 22.5. 6108 §). 

Hienomekaanikkokouluun päätettiin 1.8. 
lukien ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
palkata 20. pl:aan kuuluva työnopettaja (6.5. 
2243 §). 

Koulun kaksi tp. ammattiaineiden opetta-
jan virkaa päätettiin jättää vakinaisesti täyt-
tämättä kauintaan 31.7. saakka sekä yksi tp. 
ammattiaineiden opettajan virka ja yksi tp. 
työnopettajan virka kauintaan 31.12. saakka 
(3.1. 49 §, 1.7. 2897 §). 

Hienomekaanikkokoulun avoinna oleva 24. 
pl:n tp. ammattiaineiden opettajan virka ja 
siihen yhdistetty rehtorin sivutoimi päätet-
tiin julistaa haettavaksi hakijain omin palk-
kavaatimuksin. Palkkausta koskeva asia rat-
kaistaisiin myöhemmin (27.5. 2489 §). 

Koulun konttorikoneasentajan ja instru-
menttiasentajan opintolinjan opetussuunni-
telmat päätettiin lähettää ammattikasvatus-
hallituksen vahvistettaviksi (22.4. 2107 §). 

Leipurikouluun päätettiin 1.6. lukien ja 
kauintaan kertomusvuoden loppuun palkata 
21. pl:aan kuuluva ammatinopettaja (6.5. 
2243 §). Koulun yksi tp. ammatinopettajan 
virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttä-
mättä 31.12. saakka (1.7. 2897 §). 

Avustukset. Helsingin lyseon teinikunnalle 
myönnettiin 900 mk käytettäväksi Helsingin 
lyseon ja Helsingin normaalilyseon välisten 

soutukilpailujen järjestämistä varten (yjsto 
9.10. 7131 §). 

Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työväen-
opistoissa tuntiopettajille ja luennoitsijoille 
1.4. lukien maksettavat palkkiot sekä tunti-
opettajien 1.1.1969 lukien maksettavat palk-
kiot (18.3. 833 §, 23.12. 4453 §, kunn. as. kok. 
n:o 36, 194). 

Elo- ja varjokuvakoneen ym. käytöstä ja 
järjestysmies- ym. tehtävistä 1.9. lukien 
maksettavat palkkiot vahvistettiin (12.8. 
3094 §, kunn. as. kok. n:o 126). 

Suomenkielinen työväenopisto. Asiamies toi-
mistoa oli kehotettu hakemaan muutosta kou-
luhallituksen päätökseen suomenkielisen työ-
väenopiston v:n 1965 valtionavusta siltä osin 
kuin se koski tuntiopettajien vuosilomakor-
vausten ja niihin liittyvien sosiaalimenojen 
vähentämistä valtionapuun oikeuttavista me-
noista. Korkein hallinto-oikeus oli 27.5. rat-
kaissut asian ja todennut, että koska vuosi-
lomakorvaukset ja niistä suoritettavat työn-
antajan sosiaalimenot on katsottava sellai-
siksi valtionapuun oikeuttaviksi menoiksi, 
joita tarkoitetaan em. opistojen valtionavusta 
annetun lain 3 §:n 1 mom:n 1 kohdassa, kor-
kein hallinto-oikeus ottamatta välittömästi 
ratkaistavakseen, olivatko muut edellytykset 
kaupunginhallituksen hakemukselle tältä osin 
olemassa, oli harkinnut oikeaksi kumota kou-
luhallituksen päätöksen ja palauttaa sen vali-
tuksenalaiselta osalta kouluhallituksen uu-
delleen käsiteltäväksi (27.1. 336 §, 24.6. 
2806 §). 

Kaupunginhallitus oli 5.5.1966 päättänyt 
hakea muutosta kouluhallituksen samana 
vuonna vahvistamiin suomenkielisen työ-
väenopiston omien rakennusten vuokra-
arvon määräämisperusteisiin. Korkein hal-
linto-oikeus oli 1.12.1967 tekemässään pää-
töksessä hylännyt kaupungin valituksen ja 
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jättänyt kouluhallituksen päätöksen loppu-
tuloksen voimaan, kuitenkin siten selvennet-
tynä, että kouluhallituksen vahvistamia han-
kinta-arvoa ja kuolettamatonta hankinta-
arvoa oli sovellettava 1.1.1964 lukien (22.1. 
235 §). 

Yleisjaosto päätti, että suomenkieliselle 
työväenopistolle saatiin vuosittain antaa 
1 500 mk:n suuruinen vaihtokassa syyskuun 
ajaksi sillä ehdolla, että kassa kokonaisuudes-
saan tilitetään lokakuun alussa takaisin raha-
toimistoon ja että opistolle saatiin antaa py-
syvä 200 mk:n suuruinen käteiskassa (yjsto 
28.8. 6825 §). 

Kaupunginhallitus kumosi suomenkielisen 
työväenopiston johtokunnan 16.10. tekemän 
päätöksen, joka koski Opistolehden tilaamista 
työväenopiston johtokunnan jäsenille ja opet-
tajille työkaudeksi 1968/69 (21.10. 3787 §, 
2.12. 4249 §), samaten kumottiin johtokunnan 
20.12. tekemä päätös suomenkielisen työ-
väenopiston rehtorin, apulaisrehtorin ja nel-
jän sivuosaston johtajan lähettämisestä Kan-
salais- ja työväenopiston liiton järjestämään 
seminaariin (30.12. 4487 §). 

Ruotsinkieliseen työväenopistoon päätettiin 
1.6. lukien palkata työsopimussuhteinen ta-
loudenhoitaja, palkka 517 mk/kk. Palkan 
maksamista varten myönnettiin 3 622 mk 
(20.5. 2426 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti ruotsinkielisen 
työväenopiston henkilökunnan väliaikaiset 
työaikamääräykset seuraaviksi: 

1) Työväenopiston toimisto pidetään 
avoinna arkipäivinä maanantaista perjantai-
hin klo 10—14 ja klo 17—20, lauantaisin toi-
misto on suljettu. Työsopimussuhteisen toi-
mistoapulaisen työaika on sama eli 35 tuntia 
viikossa, jolloin päivittäinen lepotauko on 
aukioloaikojen välillä ja jolloin lauantai on 
vapaapäivä. 

2) Työväenopiston kirj asto pidetään avoin-
na arkipäivisin maanantaista perjantaihin 
klo 13—16 ja klo 17—20, lauantaisin se on 
suljettu. Työsopimussuhteisen kirjastonhoi-
tajan työaika on sama eli 30 tuntia viikossa, 

jolloin lepotauko on arkisin aukioloaikojen 
välillä ja jolloin lauantai on vapaapäivä. 

3) Työsopimussuhteisen hallivahtimesta-
rin työaika on arkipäivinä klo 9—12 ja klo 
13—17 tunnin lepotauoin eli 35 tuntia viikos-
sa, jolloin lauantai on vapaa. 

4) Toisen työsopimussuhteisen hallivahti-
mestarin työaika on päivittäin klo 17—20 ja 
klo 20.3 0—22 puolen tunnin lepotauoin eli 
22.5 tuntia viikossa, jolloin lauantai on vapaa. 

5) Vakinaisessa virassa olevan vahtimesta-
rin ja työsopimussuhteisen siivoojan työaika 
on 80 tuntia kahden viikon työjakson aikana, 
jolloin joka toinen lauantai on vapaa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, 
ettei työsopimussuhteisella toimistoapulai-
sella, kirjastonhoitajalla, 7 tuntia päivässä 
työskentelevällä vahtimestarilla ja 4.5 tuntia 
päivässä työskentelevällä vahtimestarilla ole 
oikeutta ilta- ja yötyökorvausten saantiin 
(7.10. 3668 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli tutkinut kaupungin valituksen, jo-
ka koski v:n 1965 valtionavusta vähennettyjä 
tuntiopettaj ien vuosilomakustannuksia, j a 
palautti valituksenalaisen päätöksen siltä 
osin kouluhallituksen uudelleen käsiteltäväksi 
(9.9. 3409 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä koulu-
hallituksen päätökseen ruotsinkielisen työ-
väenopiston v:n 1967 valtionavusta (4.11. 
3942 §). 

A mmattioppilaslautakunta. Kaupunginhal-
litus totesi, että lautakunnan asiamies Jouko 
Toivonen siirtyy 29. pl:aan ja III kielitaito-
luokkaan kuuluvaan koulutustarkastajan vir-
kaan 1.4. lukien, mikäli kauppa- ja teollisuus-
ministeriö hyväksyy viran muuttamista kos-
kevan esityksen, ja että toimentaja Terttu 
Pentikäinen siirtyy 1.4. lukien 13. pl:aan ja 
IV kielitaitoluokkaan kuuluvaan toimiston-
hoitajan virkaan (11.3. 750 §). 

Avustukset. Yleisjaosto myönsi v:n 1967 
talousarvion ao. tililtä kaupunginvaltuuston 
v. 1962 tekemän päätöksen mukaisesti Työ-
keskus Toimelan Tukiyhdistykselle 1083 
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mk:n suuruisen avustuksen yhdistyksen va-
kuutuslaitoksilta saamien ja kaupungin ta-
kaamien lainojen v. 1967 maksettujen korko-
jen ja 4 y2 %:n suuruisen koron välisen ero-
tuksen suorittamista varten. Rahatoimistoa 
kehotettiin suorittamaan yhdistykselle v:n 
1968 talousarvioon merkityn 20 000 mk:n 
suuruisen avustuksen kolmas erä välittö-
mästi (yjsto 11.1. 5065 §, 6.6. 6209 §). 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 100-
vuot is juhlan johdosta kaupunginhallitus 
myönsi 10 000 mk:n suuruisen avustuksen 
ylioppilaskunnan opintolukusali- ja kurssi-
kirjalainaustoiminnan edistämistä varten 
(25.11. 4173 §). 

Turun Ylioppilaskyläsäätiölle myönnettiin 
3 000 mk:n avustus käytettäväksi opiskelija-
asuntoloiden rakentamiseen (yjsto 4.12. 
7585 §). 

International Federation of Medical Stu-
dent Associations -nimisen järjestön järjes-
tettävän yleiskokouksen järjestely- ja toi-
mistokuluja varten myönnettiin 1 000 mk:n 
suuruinen avustus (yjsto 10.4. 5758 §). 

Sivistystoimi 

Kirjastolautakunnan sihteerin palkkio vah-
vistettiin 1.4. lukien 150 mk:ksi/kk, 1.6. lu-
kien 155 mk:ksi/kk ja 1.12. lukien 160 
mk:ksi/kk (1.4. 988 §). 

Kaupunginkirjaston yleisönpalvelutehtä-
vissä toimiville viranhaltijoille ja tuntipalk-
kaisille kirjastoamanuensseille sekä -apulai-
sille päätettiin suorittaa iltatyökorvaus kau-
punginvaltuuston 29.5. kaupungin uusien 
työaikamääräysten väliaikaisesta hyväksy-
misestä tekemän päätöksen XXI) kohdan 
1 mom:n säännöksistä poiketen, siis huoli-
matta siitä, että ko. henkilöt eivät olleet työ-
aikalain alaisia (9.9. 3411 §). 

Kaupunginhallitus alisti tutkittavakseen 
kirjastolautakunnan 28.5. tekemän päätök-
sen, joka koski kaupunginkirjaston uusittu-

jen käyttösääntöjen vahvistamista (4.6. 
2558 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli jättänyt voimaan kouluhallituksen 
päätöksen, joka koski kaupunginkirjaston 
v:n 1962 valtionapua, muilta osin, mutta oli 
kumonnut valituksenalaisen päätöksen sikäli 
kuin siinä oli kysymys sivukirjastonhoitajan 
virasta sekä sunnuntai- ja vuosilomakorvauk-
sista, joilta osin asia oli palautettu kouluhalli-
tuksen uudelleen käsiteltäväksi (18.3. 823 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta kouluhallituksen päätöksiin laitos-
kirjaston v:n 1965 valtionavusta siltä osin 
kuin se koski laitoskirjastonjohtajan palkkaa 
lapsilisämaksuineen ja sanomalehtien han-
kintakustannuksia sekä samoin päätöstä 
v:n 1965 valtionavusta sikäli kuin se koski 
Kallion sivukirjaston lainauspöydän ja pää-
kirjaston kaluston korjauksesta aiheutunei-
den kustannusten hyväksymistä valtion-
apuun oikeuttaviksi menoiksi (18.3. 826 §, 
24.6. 2809 §). 

Kaupunginhallitus päätti kirjastoasetuk-
sen 31 §:n mukaisesti esittää kouluhallituk-
sen ennakolta ratkaistavaksi onko kaupun-
ginkirjaston kolmannen kirjastoauton hank-
kimisesta ja käyttämisestä aiheutuvia kus-
tannuksia pidettävä kirjastotoimen kannalta 
tarpeellisina. Kouluhallitus oli opetusminis-
teriön antamiin ohjeisiin viitaten ilmoittanut, 
että kolmannen kirjastoauton hankkimista 
voitiin pitää kunnan kirjastolaitokselle tar-
peellisena hankintana edellyttäen, että autoa 
käytettäisiin kirjastotoimintaan vähintään 
10 kk:n aikana vuodessa ja ainakin neljänä 
päivänä viikossa (18.3. 835 §, 16.9. 3461 §). 

Kaupunginkirj aston Korkeavuorenkatu 
32:ssa sijaitsevan varaston valaisimet pää-
tettiin myydä Oy Finnlines Ltd:lle 1 400 
mk:n hinnasta (yjsto 31.7. 6661 §). 

Yleis jaosto vahvisti pääkirjaston lainaaja-
kortiston ja eräiden sivukirjastojen käteis-
kassojen suuruuden (yjsto 11.1. 5068 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat, 7.2. päivätyt pääkirjaston 
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eräiden perusparannustöiden pääpiirustukset 
kustannusarvioineen ja työselityksineen, jot-
ka kouluhallitus myöhemmin vahvisti (1.7. 
2898 §, 23.9. 3521 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
21.12.1967 vahvistanut Herttoniemen uuden 
sivukirj aston rakennusohj elman (15.1. 176 §). 
Tarkoituksena oli sijoittaa kirjasto Itäisen 
lääkäriaseman yhteyteen. Sittemmin kau-
punginhallitus päätti anoa opetusministe-
riöltä rakennuslupaa Herttoniemen uutta 
sivukirjastoa varten (16.12. 4383 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi omasta puo-
lestaan Arkkitehtuuritoimisto Aarne Ervin 
laatimat, 29.3. päivätyt Töölön kirjastotalon 
pääpiirustukset rakennusselityksineen ja kus-
tannusarvioineen, jotka lähetettiin koulu-
hallituksen vahvistettaviksi. Rakennusvirasto 
oikeutettiin aloittamaan kirjastotalon työ-
maan louhinta- ja maankaivuutyöt välittö-
mästi sen jälkeen, kun yleisten töiden lauta-
kunta olisi käsitellyt urakkatarjoukset ja va-
linnut työn suorittajan. Opetusministeriö 
myönsi 26.9.1968 rakennusluvan kirjastoa 
varten (19.8. 3153 §, 21.10. 3809 §, 28.10. 
3862 §). Töölön kirjastotalon pysäköintipai-
koista maistraatille annettavassa lausunnos-
saan kaupunginhallitus päätti yhtyä kau-
punkisuunnitteluviraston antamaan lausun-
toon, jossa puollettiin piirustusten hyväksy-
mistä esitetyssä muodossa ja siten, ettei ton-
tille tulisi autopaikkoja (14.10. 3726 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Puotilan kort-
telin n:o 45071 tontille n:o 1 (Olavinlinnantie 
3) rakennettavan Puotinharjun sivukirjaston 
huonetilaohjelman, minkä mukaan netto-
pinta-ala on 1 200 m2. Kouluhallitus vahvisti 
huonetilaohjelman 7.12.1968 (4.11. 3945 §, 
30.12. 4504 §). 

Pukinmäen sivukirjaston toiminta päätet-
tiin lopettaa 1.2. lukien (22.1. 243 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus päät-
ti, että sen jälkeen kun kaupungin virastoissa 
ja laitoksissa on siirrytty lyhennettyyn työ-
aikaan, olisi pääsy kaupunginmuseon pää- ja 
sivuosastoihin torstaisin maksuton koko 

aukioloajan eli klo 12—20 eikä vain klo 18— 
20, kuten tähän asti (27.5. 2487 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat, 27.3. päivätyt Tuomarin-
kylän kartanon B-rakennuksen muutostöiden 
pääpiirustukset. Siihen sisältyi kahvilana ja 
juhlatilana käytettävä sali ym. tiloja (10.6. 
2631 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin huoleh-
timaan Lukupolulta Tuomarinkylän karta-
noon johtavan tien vasemmassa laidassa si-
jaitsevan vanhan muonamiehenäsunnon kun-
nosta siten, että se säilytetään rakennushis-
toriallisista syistä, kuten kaupunginhallitus 
oli päättänyt 19.3.1964. Edelleen kehotettiin 
siinä käyttämään hyväksi kaupunginmuseon 
asiantuntemusta (16.9. 3460 §). 

Helsinki-Seuralle myönnettiin 15 500 mk:n 
suuruinen avustus Helsingin kaupunkia kos-
kevan kansanelämän tutkimuksen suoritta-
mista varten. Avustuksen käytöstä oli kau-
punginkanslialle annettava tilitys v:n 1969 
helmikuun loppuun mennessä (20.5. 2399 §). 

Museolautakuntaa kehotettiin määrää-
mään edustaja valvomaan kaupungin puo-
lesta ko. tutkimusta (yjsto 13.6. 6268 §). 

Eräiden museolautakunnan jäsenten ja 
kaupunginmuseon viranhaltijain osallistumi-
sesta kaupunkien museotoimen kehittämistä 
koskeviin luento- ja neuvottelupäiviin aiheu-
tuvia kustannuksia varten myönnettiin 280 
mk (yjsto 23.10. 7256 §). 

Kaupunginorkesterin 34. pl:n johtajan vir-
kaan määrättiin edelleen kapellimest. Jorma 
Panula ajaksi 1.6.1968—31.5.1970 siten, että 
hän saa sanotun palkkaluokan mukaisen pal-
kan kaikkine ikälisineen (5.2. 412 §). 

Kaupunginorkesterin yksi 20. pl:n ensiviu-
lun ja yksi 19. pl:n kontrabasson soittajan 
virka saatiin jättää täyttämättä kauintaan 
1.9.1969 saakka (16.12. 4382 §). 

Kaupunginorkesterin 20. plraan kuuluvalle 
ensiviulunsoittajalle Sinikka Leino-En-
qvistille päätettiin suorittaa 1.10.1967 alkaen 
radion sinfoniaorkesterissa palveltujen 6 v:n 
ja 5 kk:n perusteella kahta ikälisää vastaava 
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henkilökohtainen palkanlisä ja soittajalle 
Juha Metsäpellolle yhtä ikälisää vastaavaa 
henkilökohtainen palkanlisä 1.6. lukien (8.1. 
101 §, 5.8. 3018 §). 

Kaupunginhallitus päätti devalvaation ai-
heuttaman kustannusten nousun takia tar-
kistaa v. 1967 tekemäänsä päätöstä ja oikeut-
taa kaupunginorkesterin suorittamaan aikana 
2.2.—2.4. konserttimatkan Pohjois-Amerikan 
Yhdysvaltoihin käyttäen tarkoitukseen mer-
kittyä määrärahaa musiikkilautakunnan Co-
lombia Artists Management Inc:n kanssa te-
kemän sopimuksen mukaisesti, jolloin matka 
Helsingistä Bostoniin ja Seattlestä Helsinkiin 
tehtäisiin lentäen siten, että kustannukset 
lentokuljetuksista olisivat enintään 207 729 
mk, 

oikeuttaa kapellimestari Jorma Panulan 
saamaan päivärahana 117 mk sekä kaupun-
ginorkesterin matkalle osallistuvan inten-
dentin, 92 soittajaa, solistin, kaksi vahtimes-
taria ja kaksi kansliahenkilökuntaan kuulu-
vaa saamaan päivärahana 98 mk kutakin 
matkaan käytettyä päivää kohti sekä solistin 
solistipalkkiona 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 ollut voimassa olevaa 
passia, hankkimaan kaupungin kustannuk-
sella yhden vuoden passin matkaa varten, 

oikeuttaa kaupunginorkesterin lentotapa-
turmien varalta jo voimassa olevan kaupun-
gin ryhmävakuutuksen lisäksi vakuuttamaan 
matkalle lähtijät myös sairaustapausten va-
ralta matkan aikana, 

oikeuttaa kaupunginorkesterin käyttä-
mään Colombia Artists Management Incrltä 
sopimuksen mukaisesti saatavat yhteensä 
$ 89 600 päivärahojen osittaiseksi maksami-
seksi sekä 

oikeuttaa kaupunginorkesterin suoritta-
maan myös tekijänoikeuslain alaisten teosten 
esityskorvaukset ja lentokenttä veron ao. 
määrärahoista (22.1. 247 §). 

Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö 
oli myöntänyt 50 000 mk:n suuruisen avus-
tuksen kaupunginorkesterin em. konsertti-
matkaa varten (23.12. 4458 §). 

Musiikki- ja kansantanhuesitysten järjestä-
minen Esplanadikaftpeliin. Kaupunginhalli-
tus myönsi 15 000 mk Esplanadikappelin 
soittolavalla kertomusvuoden kesäkautena 
pidettävien musiikki- ja kansantanhuesitys-
ten järjestämisestä aiheutuvien kustannusten 
suorittamista varten (4.6. 2601 §). 

Sibelius-viulukilpailun 1970 toimikuntaan 
nimettiin kaupungin edustajaksi fil.lis. Seppo 
Heikinheimo (22.1. 246 §). 

Helsinki-viikon Säätiölle kertomusvuodeksi 
merkityn 433 000 mk:n suuruisen avustuksen 
III ja IV erä päätettiin suorittaa 28.5. men-
nessä (yjsto 25.4. 5863 §). 

Konsertti-ja kongressitalo. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi konsertti- ja kongressitalon 
1.3.1968 päivätyt pääpiirustukset niihin 
29.6.1967 jälkeen tehtyine muutoksineen 
(22.4. 2108 §). 

Kaupunginteatterin palo vakuuttamista kos-
kevan Helsingin teatterisäätiön kirjelmän 
johdosta kaupunginhallitus päätti, ettei teat-
terin kiinteistöä palovakuuteta (6.5. 2240 §). 

Kaupunginteatterin esittelylehtisen julkai-
semista varten myönnettiin 5 000 mk ja teat-
terista tehtävän filmin valmistamista varten 
15 251 mk:n lisämääräraha (25.3. 916 §, 16.9. 
3469 §). 

Kaupunginteatterissa suoritetuista opas-
tuksista aiheutuneet laskut, 1 634 mk, pää-
tettiin suorittaa kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (yjsto 28.6. 6380 §, 20.11. 
7484 §). 

Helsingin teatterisäätiön ilmoitus toimin-
nastaan aikana 1.8.1967—31.7.1968 merkit-
tiin tiedoksi (9.12. 4329 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki 
ostaa »Ylioppilasprinssi» - nimisen operetin 
näytännön 26.11. Kaupunginteatterin suu-
rella näyttämöllä Helsingin Yliopiston Yli-
oppilaskunnan 100-vuotisjuhlan johdosta il-
maisnäytännöksi ylioppilaskunnan jäsenille. 
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Lippujen hinnan suorittamista varten myön-
nettiin 6 000 mk (7.10. 3658 §). 

Helsingin Kesäteatterin Kannatusyhdistyk-
sen avustamiseen merkityn määrärahan IV 
erä, 10 000 mk, päätettiin suorittaa 31.7. 
mennessä (yjsto 4.7. 6466 §). 

Helsingin Seudun Kesäyliopistolle päätettiin 
suorittaa kertomusvuoden avustus siten, että 
30 000 mk saatiin suorittaa tammikuun lop-
puun mennessä, 50 000 mk maaliskuun lop-
puun mennessä ja loput, eli 50 000 mk, 19.8. 
mennessä (yjsto 25.1. 5181 §, 14.8. 6727 

Yleis jaosto määräsi kauppat.lis. Olavi Sal-
men kaupungin puolesta suorittamaan Hel-
singin seudun kesäyliopistotoimikunnan v:n 
1966 tilien uuden, täydellisen tarkastuksen 
yhdessä Espoon kauppalan ja Helsingin maa-
laiskunnan määräämien tilintarkastajien 
kanssa, jolloin kustannukset tarkastuksesta 
jaetaan mainittujen kuntien kesken samassa 
suhteessa kuin toimikunnan muutkin kustan-
nukset. Asiamiestoimistoa kehotettiin anta-
maan tilintarkastuksessa mahdollisesti tar-
vittavaa lainopillista apua tarkastuksen suo-
rittajille. Rahatoimistoa kehotettiin maksa-
maan 2 000 mk ennakkoa uusintatarkastusta 
varten määrätyille tilintarkastajille tilitystä 
vastaan siten, että ennakko maksetaan tilin-
tarkastajien Salmen, Nyberghin ja Björs-
täktin hyväksymiä tilintarkastuksesta aiheu-
tuneita laskuja vastaan (yjsto 4.1. 5022 §, 
29.2. 5423 §). Tilien uusintatarkastuksen vuo-
silta 1966 ja 1967 suorittaneiden tilintarkas-
tajien tarkastuskertomus merkittiin tiedoksi 
(25.3. 910 §). Erikoistarkastuksesta aiheutu-
nut lasku, 2 645 mk, päätettiin suorittaa 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövarois-
ta (yjsto 18.4. 5811 §). 

Helsingin Seudun Kesäyliopiston säätiön 
ilmoitus v:n 1967 toiminnastaan merkittiin 
tiedoksi (12.8. 3093 §). 

Hässelby-Säätiön kertomusvuoden käyttö-
kustannusten kaupungin osuuden suoritta-
mista varten myönnettiin 63 000 Rkr vas-
taava määrä (2.9. 3278 §). 

Avustukset. Suomen kunnallisten työnteki-
jäin ja viranhaltijain liitolle myönnettiin 
3 000 mk:n suuruinen avustus yhdistyksen 
helsinkiläisten jäsenten opintotoimintaa var-
ten (yjsto 18.4. 5792 §). 

Suomen Taiteilijaseuralle myönnettiin 
22 000 mk:n suuruinen avustus Oulunkylässä 
sijaitsevan ateljeetalon välttämättömiä vuo-
sikorjauksia varten (4.6. 2572 §). 

Työväen Sivistysliitolle myönnettiin 2 000 
mk:n avustus käytettäväksi Helsingin työ-
väen muistitietojen keräämisestä aiheutuvia 
kustannuksia varten (yjsto 22.2. 5356 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki 
suorittaa Suomen Teatterijärjestöjen Kes-
kusliitolle sen toimesta Helsingissä 8.—12.4. 
järjestettävien teatteripäivien aiheuttaman 
tappion peittämiseksi enintään 5 000 mk 
(1.4. 989 §, yjsto 31.7. 6662 §). 

Suomen Kansallisoopperan Säätiölle pää-
tettiin suorittaa kertomusvuoden avustuksen, 
512 384 mk:n, III erä poikkeuksellisesti 4.6. 
(yjsto 2.5. 5922 §). 

Akademiska Damkören Lyran -nimisen 
kuoron Ruotsiin ja Norjaan tehtävää kon-
serttimatkaa varten myönnettiin 2 000 mk:n 
avustus (yjsto 7.3. 5483 §). 

Viipurin Työväen Soittajat -yhdistykselle 
ja Elannon Sekakuoro -nimiselle yhdistyk-
selle päätettiin suorittaa vastaavasti 875 mk 
ja 1 435 mk kuoron ja soittokunnan osallistu-
misesta Norjan Työläislaulajaliiton 60-vuo-
tismusiikkijuhliin aiheutuneiden kustannus-
ten korvaamiseksi (yjsto 6.6. 6228 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kungl. Svea Liv-
gardes musikkår -nimiselle kuorolle suori-
tetaan seuraavat palkkiot: 1 000 mk esiin-
tymisestä Kappelissa 11.6., 500 mk esiinty-
misestä Kaivopuistossa 12.6. ja 500 mk esiin-
tymisestä Runebergin patsaalla 15.6. Orkes-
terin jäsenille, yhteensä 44 henkilölle, päätet-
tiin tarjota ateria kaupungin kustannuksella 
(yjsto 2.5. 5926 §). 

Käpylän Musiikkiopiston Kannatusyhdis-
tykselle päätettiin suorittaa kertomusvuo-
den avustuksen, 40 000 mk:n, IV erä poik-
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keuksellisesti samanaikaisesti III erän kanssa 
(yjsto 4.4. 5701 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Rafael Ahl-
strömin rahaston v. 1967 kertyneistä korko-
varoista liitetään rahaston pääomaan sääntö-
jen määräämän 1/10 osan lisäksi vielä 1 110 
mk. Jäljelle jäävät korkovarat päätettiin 
jakaa seuraavasti: Rafael Ahlströmin mu-
siikkiavustustoimikunta 1 500 mk, Suomen 
Taideakatemia 1 500 mk, Suomen Kirjailija-
liitto 750 mk ja Finlands Svenska Författare-
förening 750 mk (25.3. 908 §). 

Maiju Lassilan juhlavuodesta aiheutuvien 
kustannusten suorittamista varten yleisjaosto 
myönsi Maiju Lassila Seuralle 1 000 mk:n 
avustuksen (yjsto 6.6. 6230 §). 

Kaupunginhallitus päätti, 
1) että XX Valtakunnallisten Kotiseutu-

päivien päätoimikunnan käytettäväksi myön-
netään 15 000 mk:n suuruinen avustus koti-
seutupäivien menoja varten, 

2) että kaupungin kustannuksella saadaan 
järjestää kahvitarjoilu musiikkiohjelmineen 
kotiseutupäivien päättäj äistilaisuudessa, 

3) että kaupungin matkailutoimistoa saa-
daan käyttää kotiseutupäivien ilmoittautu-
mispaikkana 29.—30.6. sekä että matkailu-
toimisto oikeutetaan välittämään päivien 
retkeilijöiden osanottolippuja kesäkuun ai-
kana, 

4) että urheilu- ja ulkoilulautakuntaa ke-
hotetaan luovuttamaan Seurasaaren juhla-
kenttä korvauksetta kotiseutupäivien valta-
kunnallisen pääjuhlan pitopaikaksi ja 

5) että kaupunki juhlaliputtaa omissa ra-
kennuksissaan kotiseutupäivien aikana (6.5. 
2221 §). 

Tähtitieteelliselle Yhdistykselle Ursalle 
päätettiin suorittaa sille talousarviossa pe-
ruskorjauksia varten myönnetty 1 000 mk:n 
suuruinen avustus (yjsto 6.6. 6210 §). 

Yleishyödyllisten yritysten 
määrärahat 

Määrärahain jakaminen. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan 
menosääntöön merkittyä yleishyödyllisten 
yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, 
ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että 
avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta 
julkaistun kuulutuksen perusteella hakenut 
74 järjestöä, joiden anoma rahamäärä oli 
yhteensä 299 090 mk. Käytettävissä oleva 
määräraha oli 135 000 mk. Avustuksia pää-
tettiin jakaa 134 920 mk jäljempänä maini-
tuille, yht. 64 järjestölle seuraavasti: 

mk 

Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Helsingfors Svenska Lomhörda 1 050 
Helsingin Eläkkeensaajat 250 
Helsingin Huonokuuloiset 1 200 
Helsingin kaupungin eläkkeennaut-

tijain yhdistys 250 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 100 
Helsingin Liikennelaitoksen eläke-

läisten kerho 250 
Helsingin Polio Huolto 1 800 
Helsingin Reumayhdistys 1 800 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 15 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys ... 5 800 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 250 
Kallion-Vallilan Eläkeläiset 250 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
Kristliga Föreningen av Unga Kvin-

nor i Helsingfors 1 200 
Loma j a Virkistys 900 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Mustalaislähetys 1 000 
Polio-Invalidit 2 600 
Vuoden 1918 Punainvaliidit 2 500 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, So-

siaalinen miestyö 5 000 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

Uudenmaan piiri 3 000 
Suomen Valkonauhaliitto 620 
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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 ... 2 300 
Helsingin Nuorten Miesten Kristilli-

nen Yhdistys 1 500 
Kottby-Månsas svenska förening .... 350 
Pojista miehiä 1 200 
Helsingfors svenska Marthaförening 1 840 
Helsingin Kotien Puolesta 720 
Helsingin Marttayhdistys 3 900 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 900 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdis-

tys 900 
Helsingin Työväen Shakkikerho 300 
Helsingin Työväen Sivistysjärjestö 2 000 
Kalliolan Kannatusyhdistys, Työ-

keskus Kalliola 3 000 
Karjalan Sivistysseura 1 840 
Katajanokka-Seura 150 
Kruunuhaka-Seura 100 
Käpylä-Seura 150 
Limes-yhdistys 500 
Puotila-Seura 100 
Roihuvuori-Seura 150 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys 500 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 7 000 
Föreningen Brage, Leikekokoelma ... 3 000 
Juristklubben Codex 450 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 4 300 
Pykälä-yhdistys 550 
Helsingin Poliisilaulajat 2 000 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat ... 1 800 
Käpylän Soittajat 250 
Svenska Upplysningsbyrån i Helsing-

fors 600 
Lomaliitto 7 000 

2. Kaupunginhallitus 

Helsingin Yleinen Matkailijayhdistys 16 400 
Helsingin Puutarhaseura, asumapuu-

tarhajaosto 1 000 
Tapaturmantor j unt ayhdistyksen 

työ turvallisuus jaosto 5 500 

Yhteensä 134 920 

Tavanomaisten ehtojen lisäksi, jotka kos-
kivat kaikkia avustuksen saajia ja tarkoitti-
vat mm. avustuksen käytön valvontaa, mää-
rättiin Lomaliitolle annettavan avustuksen 
ehdoksi lisäksi, että yhdistys myönnetyllä 
avustuksella pitää kertomusvuonna helsinki-
läisille vapaapaikkoja lomakodeissaan. Hel-
singin Yleiselle Matkailijayhdistykselle myön-
netyn avustuksen ehdoksi määrättiin lisäksi, 
että yhdistys ylläpitää rautatieasemalla ole-
vaa hotellikeskusta sekä julkaisee Helsingin 
viikko -nimistä tiedotuslehteä ja Tapatur-
mantorjunta yhdistyksen työturvallisuus-
jaostolle annettavan avustuksen ehdoksi li-
säksi, että avustuksen saaja sitoutuu anta-
maan kaupungin virastoille ja laitoksille mak-
sutonta palvelua yhden vuoden ajan avustuk-
sen myöntämisestä lukien ja että tällaiseksi 
palvelukseksi luetaan vain se palvelu, jonka 
laatu, suoritusaika ja suoritustapa on enna-
kolta sovittu kaupungin työturvallisuustar-
kastajan kanssa sekä että avustuksen saaja 
lähettää vuosittain kaupungin työturvalli-
suustoimikunnalle sen suorittamaa valvontaa 
varten selostuksen täten suorittamastaan 
maksuttomasta palvelusta (17.6. 2756 §). 

Nuorisotyö 

Kurssitoiminnasta maksettavat palkkiot. 
Kaupunginhallitus vahvisti nuorisotyölauta-
kunnan kurssitoiminnasta suoritettavat palk-
kiot 1.2. lukien seuraaviksi: luentopalkkio 
tunnilta 26—65 mk, harjoitustuntipalkkio 
10—15 mk, kurssinjohtajan palkkio kurssilta 
100—260 mk. Palkkioiden suuruutta edellä 
vahvistetuissa rajoissa harkittaessa olisi kiin-
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riitettävä huomiota kulloinkin pidettävän 
luennon tai suoritettavan tehtävän vaativuu-
teen ja sen suorittajan pätevyyteen (8.1. 
102 §). 

Nuorisotoimisto. Kaupunginhallitus päätti 
kumota nuorisotyölautakunnan 27.3. teke-
män päätöksen valtiot.maist. Tytti Sillan-
pään valitsemisesta 24. pl:n tp. hallinnollisen 
sihteerin virkaan sillä perusteella, että valittu 
asui kaupungin alueen ulkopuolella (1.4. 
962 §, 4.6. 2575 §). 

Nuorisotoimistoon päätettiin hankkia 16 
mm:n Bell & Howell »Filmosound» 643 
-merkkinen elokuvaprojektori. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää enintään 3 633 mk ja luovut-
taa osamaksuna vähintään 700 mk:n hinnasta 
toimiston käytössä oleva Bell & Howell 622 
-merkkinen elokuvakone (yjsto 4.4. 5712 
§)· 

Kerhokeskukset. Kaupunginhallitus vah-
visti Vallilan kerhokeskuksen nuorisotyön-
ohjaajan kuukausipalkkioksi 1.5. lukien 852 
mk, 1.6. lukien 882 mk ja 1.12. lukien 908 mk. 
Samalla kaupunginhallitus määräsi, että 1.12. 
maksettavaksi vahvistettu palkkio saatiin 
maksaa vain edellyttäen, ettei kaupunginval-
tuuston 21.2.1968 viranhaltijain ja toimihen-
kilöiden palkkoihin indeksikorotuksena en-
nakolta vahvistamaa 3 %:n tarkistusta 
poisteta tai muuteta (22.4. 2104 §, yjsto 25.9. 
7007 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Pallo-Paita Oy:ltä ta-
lon Mäkelänkatu 54 III kerroksesta n. 140 
m2:n suuruisen huoneiston valaisimineen ker-
hokeskusta varten ajaksi 1.11.1968—31.5. 
1970, vuokra 800 mk/kk, siten että huoneistoa 
saataisiin käyttää myös iltaisin ja muutoin 
kiinteistölautakunnan määräämin ehdoin 
(28.10. 3861 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin ra-
kennuttamaan Kiinteistö Oy Kasperinkuja 
15:n taloon tulevat n. 180 m2:n suuruiset ker-
hotilat nuorisokerhohuoneistoksi kiinteine ka-
lusteineen. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin 
vuokraamaan huoneisto sekä osoittamaan se 

nuorisotyölautakunnan käyttöön Laajasalon 
nuorisokerhoja varten (12.8. 3096 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Puotilan kort-
telin n:o 45071 tontille n:o 1, Puotinharjun 
sivukirjaston yhteyteen Olavinlinnantie 3, 
rakennettavien nuorisotyötilojen enimmäis-
huoneohjelman esityksen mukaisesti yht. 
760 m2:n suuruiseksi (4.11. 3945 §). 

Borealis Snack-bar -nimisen kahvilaliik-
keen aukioloaikaa koskevan lääninhallituksen 
välipäätöksen johdosta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa lääninhallitukselle yhtyen 
nuorisotyölautakunnan kantaan, ettei näyt-
tänyt olevan nuorison ja nuorisotyön kannal-
ta tarvetta kahvilaliikkeen pitämiseksi avoin-
na keskiyön jälkeen (7.10. 3666 §). 

Maistraatille päätettiin ilmoittaa, että 
Pengerpuiston kalliosuojasta nuorison viihde-
toimintaa varten vuokrattujen tilojen käyt-
täjille ovat Pengerpuiston ylätasanteella, 
Torkkelinkadulla, Agricolankadulla, Helsin-
ginkadulla ja Aleksis Kiven kadulla olevat 
paikoitustilat riittävät (23.9. 3526 §). 

Nuorisotyölautakuntaa kehotettiin yh-
dessä Uudenmaan läänin nuorisotyölauta-
kunnan kanssa järjestämään 23.—27.9. Mos-
kovan läänin nuorten kuvataidenäyttely suo-
menkielisessä työväenopistossa. Rakennus-
virastoa kehotettiin huolehtimaan näyttely-
paikan liputuksesta ja koristelusta. Näytte-
lyn järjestelystä aiheutunut lasku 770 mk 
päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (16.9. 3464 §, yjsto 
30.10. 7314 §). 

Avustukset. Helsingin nuorisotyötoimikun-
nalle ja Helsingfors svenska ungdomsråd 
-yhdistykselle myönnettiin yhteisesti 2 000 
mk:n suuruinen avustus Bonnista aikana 
13.—31.7. Suomessa käyvän nuorisoryhmän 
vierailun järjestämiseksi Helsingissä. Vieraili-
joille päätettiin järjestää kaupungin kustan-
nuksella kiertoajelu sekä raittiuslounas (yjsto 
13.6. 6288 §). 

220 



2. Kaupunginhallitus 

Raittiuslautakunta 

Lautakunnan toimisto. Muuttaen v. 1967 
tekemäänsä päätöstä yleis jaosto oikeutti rait-
tiuslautakunnan hankkimaan Wonder-Lite 
-merkkisen, 150x150 cm:n suuruisen valko-
kankaan, Negema E -merkkisen projektori-
pöydän sekä Zeiss Ikon -merkkisen katselu-
ja leikkauslaitteen 842 mk:n hinnasta v:n 1967 
talousarvioon raittiusvalistus-, neuvonta- ja 
järjestelytoimintaan merkittyä määrärahaa 
käyttäen (yjsto 1.2. 5228 §). 

Taide- ja kirjallisuusapu-
rahojen jakotoimikunta 

Helsinki-palkinnon ja taide- ja kirjallisuus-
apurahojen jakamista koskeva toimikunnan 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (27.5. 2466 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Edustajien valitseminen kuvataidetoimikun-
taan. Merkittiin tiedoksi Suomen Taideaka-
temian ja Suomen Taiteilijaseuran ilmoituk-
set edustajiensa valitsemisesta kuvataide-
toimikuntaan kertomusvuodeksi (22.1. 225, 
226 §). 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja 
lainaaminen. Merkittiin tiedoksi kaupungin-
hallituksen ja yleisjaoston päätökset eräiden 
taideteosten hankkimisesta kaupungille (1.7. 
2887 §, yjsto 22.2. 5358 §, 18.4. 5789 §, 7.8. 
6685 §). 

Merkittiin tiedoksi yleisjaoston ilmoitukset 
eräiden taideteosten sijoittamisesta (yjsto 
16.10. 7171 §, 4.12. 7576 §, 31.12. 7772 §). 

Eräitä taideteoksia päätettiin luovuttaa 
lainaksi jäljempänä mainituille henkilöille 
ym. näyttelyjä varten mm. sillä ehdolla, että 
taideteokset vakuutetaan sovitusta arvosta: 
Amos Andersonin taidemuseolle kuvanveist. 
Laila Pullisen kaksi teosta,(yjsto 18.1. 5128§); 
taidemaalari Mikko Jalavistolle yksi maalaus 

(yjsto 27.12. 7730 §); kuvanveist. Jussi Koivu-
salolle yksi veistos ja taidemaalari Unto Kois-
tiselle yksi maalaus, molemmat Suomen 
Taideakatemian VII kolmivuotisnäyttelyä 
varten (yjsto 25.9. 7012 §, 23.10. 7227 §) sekä 
musiikinop. Liisa von Zweyberg-Jalkaselle 
taidemaalari Brita von Zweybergin neljä 
maalausta taidegalleria Pinxissä järjestettä-
vää muistonäyttelyä varten (yjsto 1.2. 
5218 §). 

Montrealin maailmannäyttelyssä vaurioi-
tuneen Laila Pullisen »Kevät ihmisessä» -veis-
toksen jalustan tilalle hankittavan uuden ja-
lustan hinnasta kaupunki päätti suorittaa 
1 250 mk sillä ehdolla, että maailmannäytte-
lyn Suomen osasto suorittaisi 1 250 mk (yjsto 
28.6. 6406 §, 11.7. 6531 §). 

Kluuvin virastotalon näyttelyhuoneiston, 
jossa on kaksi näyttelytilaa, suurempi 131 m2 

ja pienempi 27 m2, luovuttamisesta ulkopuo-
lisille oli tehty lukuisia tiedusteluja. Koska 
olisi tarkoituksenmukaista, että näitä tiloja 
käytettäisiin mahdollisimman paljon ja koska 
oli osoittautunut ilmeiseksi, ettei kaupungin 
oma käyttö tulisi olemaan riittävää, kaupun-
ginhallitus päätti vahvistaa seuraavat ohjeet 
noudatettaviksi Kluuvin virastotalon näyt-
telyhuoneiston luovuttamisessa ulkopuoli-
sille: 

Näyttelyhuoneistoon kuuluvien tilojen luo-
vuttamisesta päättää yleisjaosto kaupungin 
omien tarpeiden tyydyttämisen ensisijaisuu-
den huomioon ottaen ja hankittuaan ulko-
puolisista näyttelyistä tarvittaessa asiain-
tuntijan tai asiantuntijoiden lausunnon. 

Näyttelytiloja luovutetaan ensisijaisesti 
helsinkiläisille yhteisöille ja järjestöille, jotka 
haluavat esitellä taiteen piiriin kuuluvia teok-
sia tai järjestää kaupungin kannalta edullisia 
ja merkittäviä näyttelyjä, sekä ensisijaisesti 
helsinkiläisille taiteilijoille, joiden teoksia 
asiantuntijat pitävät taiteellisesti arvokkaina 
ja esittämisen arvoisina. 

Näyttelytilat luovutetaan yhteisöille, jär-
jestöille ja taiteilijoille yleisjaoston kussakin 
tapauksessa harkitsemaa kohtuullista kor-
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vausta vastaan, sekä myös korvauksetta sel-
laisissa tapauksissa, jolloin kaupungin puo-
lesta kutsutaan taiteilija järjestämään näyt-
tely, tai kun tiloja luovutetaan vastavuoroi-
suuden pohjalla (9.9. 3397 §, 21.10. 3796 §). 
Yleis jaosto vahvisti sittemmin näyttelytilo-
jen käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet seu-
raaviksi: 

Näyttelyj en j ärj estäminen: Näytteillepani-
jat huolehtivat itse näyttelyjensä järjestämi-
sestä ja purkamisesta. Ripustaminen voi ta-
pahtua ainoastaan näyttelyhuoneiston auki-
oloaikana. Näytteillepanijat vastaavat teok-
sille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista 
teosten ollessa näyttelyhuoneistossa. Näyt-
teillepanijat voivat omalla kustannuksellaan 
lähettää avajaiskutsut, painattaa tai monis-
tuttaa luettelon näytteille pantavista teok-
sista ja järjestää avajaiset sekä mainostaa 
näyttelyä lehdistössä. Taiteilijat huolehtivat 
itse teostensa myynnistä ja saavat myynnistä 
kertyneet tulot itselleen lyhentämättöminä. 
Myydyistä teoksista ja myyntihinnoista on 
tehtävä ilmoitus huoneiston valvojalle. Sa-
moin on valvojalle jätettävä koneella kirjoi-
tettu, monistettu tai painettu luettelo näyt-
teillä olevista teoksista. 

Korvaus näyttelyhuoneiston käytöstä: 
Näyttelyhuoneistosta peritään yksityisiltä 
taiteilijoilta, taiteilijaryhmittymiltä sekä yh-
teisöiltä ja järjestöiltä siivous- ja sähkö-
kuluja yleensä 30 mk/vrk, joka jaetaan siten, 
että suuremman näyttelytilan (131 m2) osuus 
on 25 mk/vrk ja pienemmän tilan (27 m2) 
5 mk/vrk. Toimistoparvea ei luovuteta näyt-
teillepanijan käytettäväksi. Korvaus makse-
taan rahatoimistoon viimeistään kaksi (2) 
vuorokautta ennen näyttelyajan alkamista. 
Mikäli näytteillepanija ei suorita korvausta 
määräaikaan mennessä, hän menettää oikeu-
tensa näyttelyhuoneiston käyttöön ja kau-
pungilla on oikeus luovuttaa huoneisto j Olle-
kin toiselle. Suoritetusta maksusta annetun 
kuitin jäljennös on toimitettava määräaikaan 
mennessä huoneiston valvojalle. 

Näyttelyhuoneiston aukioloaika: Huoneis-

to luovutetaan yleensä 2—4 viikoksi näytte-
lystä riippuen, mutta myös lyhyempi tai pi-
tempi aika voi tulla kysymykseen. Näyttely-
huoneisto pidetään avoinna tiistaina—lauan-
taina klo 11—18 ja sunnuntaisin klo 12—16. 
Maanantaisin huoneisto on suljettu. Ulko-
puolisten näyttelyjen avajaiset voidaan pitää 
ainoastaan huoneiston aukioloaikana, esim. 
klo 16—18. Näyttelyihin on yleisöllä vapaa 
pääsy. 

Näyttelyhuoneiston valvoja: Näyttely-
huoneiston valvoja on kaupunginkanslian 
taideasiainsihteeri, joka antaa huoneistoa 
koskevia tarkempia tietoja. 

Näyttelyhuoneiston hoitaja: Huoneiston 
ja kaupungin omien näyttelyjen hoitaja var-
tioi huonetilaa, avaa ja sulkee ovet, luovuttaa 
kaluston näytteillepanijoille ja vastaanottaa 
sen käytön jälkeen sekä huolehtii yleisestä 
järjestyksestä huoneistossa. Näyttelyhuoneis-
ton hoitaja suorittaa taideasiainsihteerin 
opastuksella myös muita näyttelyhuoneistoa 
koskevia tehtäviä (yjsto 27.11. 7521 §). 

Yleisjaosto päätti, 
että Kluuvin virastotalon näyttelyhuoneis-

toon järjestetään 15.5.1968 avajaisnäyttely, 
joka käsittää kokoelman kaupungin viime 
vuosina ostamia taideteoksia, 

että avajaisyleisölle järjestetään samp-
panjat arjoilu, 

että 14.5. järjestetään lehdistötilaisuus, 
jonka osanottajille tarjotaan samppanjaa, 

että näyttelyä varten painatetaan 500 
kpl:n näyttelyluettelo, minkä luettelon suun-
nittelu annetaan taiteilija Osmo Pasasen teh-
täväksi ja 

että kaupungin virastoja ja laitoksia keho-
tetaan luovuttamaan näyttelyyn taideasiain-
siht. Bellin harkinnan mukaan näyttelyssä 
mahdollisesti näytteille pantavat taide-esi-
neet. Avajaisnäyttelystä aiheutuvat laskut 
saatiin maksaa kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (yjsto 25.4. 5868 a §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkanslian 
kutsumaan tait. Laila Pullisen korvauksetta 
järjestämään näyttelyn Kluuvin virastota-
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lossa olevaan näyttelyhuoneistoon 28.10.—• 
17.11. (yjsto 16.10. 7183 §). 

Näyttelyhuoneisto ym. tiloja luovutettiin 
seuraavia tilaisuuksia varten: taide- ja kir-
jallisuusapurahojen sekä Helsinki-palkinnon 
jakotilaisuutta varten (yjsto 9.5. 5961 §); 
kuvanveistosnäyttelyn järjestämiseksi kerto-
musvuoden kesän ajaksi (yjsto 6.6. 6199 §); 
Latvian Sosialistisen Neuvostotasavallan 
kulttuuriviikon yhteydessä järjestettävää 
kuvataidenäyttelyä varten (yjsto 21.8. 6773 
§); »13 eri mieltä» -nimiselle ryhmälle kuva-
taiteen näyttelyn järjestämistä varten (yjsto 
13.11. 7412 §); taidemaalareille Aarno Salos-
maalle ja Paul Osipowille yksityisnäyttelyn 
pitämistä varten (yjsto 27.11. 7522 §); tait. 
Pirkko Ropposelle yksityisnäyttelyä varten 
(yjsto 4.12. 7578 §); kuvanveist. Gunnar 
Uotilalle näyttelyä varten (yjsto 18.12. 
7688 §); Finlands Svenska Författareför-
ening -yhdistykselle suomenruotsalaisen kir-
jallisuuden näyttelyn järjestämistä varten 
(yjsto 18.12. 7693 §) sekä Tanskan viikon yh-
teydessä järjestettäviä näyttelyjä varten 
(yjsto 13.6. 6269 §, 28.6. 6385 §, 31.7. 6654 §, 
28.8. 6815 §). 

Näyttelyjen vartioinnista aiheutuneet las-
kut, 862 mk, päätettiin suorittaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 
9.10. 7117 §, 13.11. 7416 §). 

Lahjoitukset. Yleis jaosto päätti kiitollisena 
ottaa vastaan Suomen ICI Oy:n lahjoittamat 
tait. Laila Pullisen »Kevät ihmisessä» jalus-
taan tarvittavat Perspexakryylilevyt sekä 
Finnacryl Oy:n lahjoittamat tait. Pullisen 
näyttelyn yhteydessä käytetyt akryylimuovi-
levyt (yjsto 4.12. 7577 §). 

Kaupungin tunnustuksen antaminen sano-
malehtimiehille. Helsingin Sanomalehtimies-
yhdistys oli aikoinaan tehnyt esityksen kau-
pungin taide- ja kirjallisuusapurahojen myön-
tämisestä myös sanomalehtimiehille. Taide- ja 
kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta oli 
kuitenkin asettunut sille kannalle, ettei mah-
dollisia sanomalehtialan apurahoja olisi pi-
dettävä taide- ja kirjallisuusapurahoina. 

Kysymys oli osoittautunut vaikeaksi, koska 
varsinaisen päivälehdistön lisäksi kaupungis-
sa on runsaslukuinen aikakauslehdistö, jonka 
lisäksi myös radio ja televisio osoittavat kas-
vavaa mielenkiintoa kunnallisia kysymyksiä 
kohtaan. Apurahojen jakamisesta ei ainakaan 
toistaiseksi pidetty tarpeellisena laatia yhte-
näistä ja johdonmukaista ohjesääntöä vaan 
olisi niiden myöntäminen jätettävä kaupun-
ginhallituksen harkintaan. Kaupunginhalli-
tus päätti, että kaupunginjohtajan esityk-
sestä ja kaupunginhallituksen harkinnan mu-
kaan jaetaan kaupunginhallituksen käyttö-
varoista tarpeen mukaan helsinkiläisille sa-
nomalehtimiehille 

a) tunnustuksena ansiokkaasti suoritetusta 
työstä pääkaupungin historian, olojen, kun-
nallisten laitosten ja yleensä Helsinkiä koh-
taan tunnetun kiinnostuksen merkeissä suori-
tetusta journalistisesta päivätyöstä tunnus-
tuspalkintoja sekä 

b) apurahoja helsinkiläisissä sanomalehdis-
sä tai muissa julkisissa tiedotusvälineissä toi-
miville henkilöille, jotka ovat osoittaneet ky-
kyä ja harrastusta kaupungin asioita ja niiden 
kehittämistä kohtaan, asianomaisen aate- ja 
puoluekannasta riippumatta, kunnallista-
loudellisen, -poliittisen tai -hallinnollisen tie-
touden lisäämiseksi koti- ja ulkomailla. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myön-
tää toimitt. Hakan Hasselströmille pitkä-
aikaisesta ansiokkaasta toiminnasta kunnal-
listoimittajana 2 000 mk:n apurahan ja toi-
mitt. Reino Forsbergille 2 000 mk:n apurahan 
lehtimiesopintoja varten (1.7. 2884 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Eräiden kiinteistöjen ym. siirtäminen ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan hallintoon. Kau-
punginhallitus päätti siirtää seuraavat sillat, 
kiinteistöt ym. urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
hallintoon: Mustikkamaan sillan, liityntätiet 
ja niihin liittyvät rakenteet (2.9. 3290 §); 
Tarvon saareen johtavan puurakenteisen sil-
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lan 1.12. lukien (25.11. 4206 §); Taivallahden 
verkkopallokenttien n. 10 450 m2:n suuruisen 
alueen 1.1.1968 lukien, pääoma-arvo 156 000 
mk (5.2. 411 §); Lauttasaaren pohjoispuolella 
sijaitsevan, n. 15 ha:n suuruisen vesialueen, 
pääoma-arvo 22 700 mk (10.6. 2656 §); Es-
poon kauppalan Pakan kylässä olevaan tilaan 
Rajakallio RN:o l131 kuuluvan metsäpalstan 
1.1.1968 lukien, pääoma-arvo 35 000 mk 
(8.1. 118 §); samassa kylässä sij aitsevan tilan 
Backskog RN:o l202, pääoma-arvo 218 000 
mk (18.11. 4128 §); Nuuksion kylässä olevaan 
tilaan PunioRNro 10119 kuuluvat kaksi metsä-
palstaa 1.1. lukien, pääoma-arvo 1 mmk 
(11.3. 785 §); Puotisten kylässä sijaitsevan 
tilan Grönkulla RN:o 42, pääoma-arvo 
400 000 mk (14.10. 3747 §); Vihdin kunnan 
Salmen kylässä sijaitsevat tilat Rintelä 
RNro l56, pääoma-arvo 40 000 mk, Jokiniemi 
RN:o l60, pääoma-arvo 98 800 mk, Jussila 
RN:o l40 ja Uunola RN:o l38, pääoma-arvo 
68 000 mk (16.4. 2069 §, 1.7. 2966 §, 16.12. 
4410 §); Härkälän kylässä sijaitsevat tilat 
Joensuu RN:o l2 3 7 ja Joensuu II RN:o l192 

1.7. lukien maapohjan pääoma-arvo 49 500 
mk ja rakennusten 5 718 mk (17.6. 2770 §); 
Härkälän kylän tilan Uusikylä RN:o l259 

asuin- ja vajarakennuksen n:o 2, pääoma-
arvo 7 000 mk (23.9. 3522 §) jaTervalammen 
kylässä sijaitsevan tilan Jokirinne I RNro 
369, pääoma-arvo 40 000 mk (9.12. 4343 §). 

Urheilu- ja ulkoiluvirasto. Korkeasaaren 
intendentin virkaan valittiin tavanmukaisilla 
ehdoilla fil. tri Ilkka Koivisto 1.12.1968 lu-
kien (4.11. 3946 §). 

Korkeasaaren intendentille Curt af Ene-
hjelmille myönnettiin hänen anomansa ero 
urheilu- ja ulkoiluviraston eläintarhaosaston 
osastopäällikön virasta 1.12. lukien. (16.9. 
3463 §). 

Viraston 24. plraan kuuluva urheilunohjaa-
jan virka päätettiin jättää edelleen täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin 31.12.1969 saak-
ka (30.9. 3591 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
muuttamaan muita palkkamenoja varten va-

ratun osamäärärahan jakoa siten, että sai-
rauslomasijaisten palkkaamista varten mer-
kitystä 3 000 mkm määrärahasta saatiin 
käyttää ylityö- ym. korvauksiin 2 686 mk ja 
vuosilomasijaisten palkkaamiseen 100 mk 
(28.10. 3859 §). 

Osuuspuhelimien poistaminen uimaseuroille 
vuokratuilta uimarannoilta, ks. hankintatoi-
misto. 

Kaluston hankinnat. Kanpunginhallitus oi-
keutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan pane-
maan täytäntöön lautakunnan 2.4. tekemän, 
tutkittavaksi alistetun päätöksen Delfin-
moottoriveneen hankkimisesta koneineen ja 
varusteineen Turun Veneveistämö Oyrltä ko-
konaishintaan 33 760 mk (6.4. 1046 §, 29.4. 
2182 §). 

Perusparannustyöt. Kaupunginhallitus oi-
keutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvioon urheilu-
ja ulkoilut oimen rakennusten ja laitosten pe-
rusparannuksia varten merkittyä 1 mmkm-
suuruista siirtomäärärahaa. Samalla kaupun-
ginhallitus oikeutti lautakunnan aloittamaan 
seuraavilla siirtomäärärahoilla rakennettavien 
rakennuskohteiden suunnittelun kertomus-
vuoden talousarvion ao. määrärahoja käyt-
täenr Velodromin perusparannus 500 000 mk, 
urheilulaitokset ja kentät 1 mmk, ulkoilu-
alueiden ja -puistojen rakennustyöt 1.3 mmk 
ja venesatamat 700 000 mk (12.2. 497 §). 

Velodrom. Kaupunginhallitus hyväksyi ta-
lorakennusosaston laatimat, 6.8. päivätyt 
velodromin katsomorakennuksen peruspa-
rannustyön pääpiirustukset nro 1—4 siten, 
ettei työhön sisältyisi ulkopuolisia sähkötöitä. 
Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lauta-
kunnan käyttämään työtä varten merkittyä 
500 000 mkm siirtomäärärahaa sekä kau-
punginvaltuuston 30.10. tekemän päätöksen 
mukaisesti urheilulaitoksia ja kenttiä varten 
merkitystä siirtomäärärahasta 354 000 mk 
samaan tarkoitukseen (21.10. 3807 §, 9.12. 
4328 §). 

Olympiastadion. Yleis jaosto oikeutti Suo-
men Retkeilyjärjestön lukemaan jonkin myö-
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hemmän vuokranmaksun lyhennykseksi jär-
jestön jälkikäteen tammi-helmikuulta Olym-
piastadionin rakennuksessa sijaitsevista 
huonetiloista maksaman vuokrankorotuksen 
1 164 mk (yjsto 9.10. 7132 §). 

Urheilukentät. Yleisjaosto päätti tyytyä 
opetusministeriön päätöksiin, jotka koskivat 
valtionavustuksen myöntämistä Kallion ur-
heilukentän pukusuojan sekä Oulunkylän, 
Viikinmäen, Pihlajamäen, Herttoniemen ja 
Paloheinän ulkoiluteiden valaistuksesta ai-
heutuneita rakentamiskustannuksia (yjsto 
31.7. 6675 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilulau-
takunnan vuokraamaan toistaiseksi ja kauin-
taan v:n 1970 loppuun Latokartano Säätiöltä 
sen omistaman, Viikissä Latokartanon yli-
oppilaskylän läheisyydessä sijaitsevan urhei-
lukentän siten, että. urheilu- ja ulkoiluvirasto 
huolehtisi vuokra-aikana kentän kunnossa-
pidosta harjoituskentän tasoisena ja että yli-
oppilaskylän asukkaille varattaisiin ilmaiset 
kentän käyttövuorot neljä kertaa viikossa ja 
lisäksi sillä ehdolla, ettei kaupungille aiheudu 
vuokrauksesta muita kuluja kuin em. kun-
nossapitokustannukset (yjsto 28.6. 6422 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Jouko 
Heikkisen laatimat, 1.6. ja 25.7. päivätyt 
Roihuvuoren urheilukentän pukusuojaraken-
nuksen pääpiirustukset sekä urheilu- ja ul-
koiluviraston laatiman, 15.7. päivätyn Roihu-
vuoren lähiökentän tenniskentän suoja-aidan 
pääpiirustuksen n:o 317 (2.9. 3291 §, 9.9. 
3413 §). Edelleen kaupunginhallitus hyväk-
syi arkkit. Jouko Heikkisen laatimat, 11.1. 
1967 päivätyt Etelä-Haagan lähiökentän 
pukusuojarakennuksen pääpiirustukset n:o 
1—4 ja Puotilan lähiökentän pukusuojara-
kennuksen pääpiirustukset n:o 1—4 (27.1. 
343 §). 

Urheilupuistot. Kaupunginhallitus päätti, 
että Pirkkolan urheilupuiston avajaiset pide-
tään 3.5. klo 15. Avajaistilaisuuteen päätet-
tiin kutsua Pohjoismaiden pääkaupunkien ja 
Moskovan kaupungin urheilujohto sekä Sve-
riges Idrottsplatskommitten ja Saksan kau-

punkiliiton Beratungstelle für Sportbauten 
edustajat. Avajaistilaisuuteen päätettiin 
myös kutsua lehdistön edustajat (5.2. 413 §). 

Sisäasiainministeriöltä päätettiin anoa 
poikkeuslupaa tilapäisen varastoparakin py-
syttämiseksi paikoillaan Käpylän urheilu-
puistossa Kumpulan kylässä tilalla RN:o 2 
kuitenkin vain toistaiseksi ja kauintaan 31.12. 
1972 saakka (7.10. 3665 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Olli 
Lehtovuoren laatimat, 24.4.1967 ja 9.11.1967 
päivätyt Mustikkamaan ulkoilupuiston asuin-
ja huoltorakennuksen pääpiirustukset. Sisä-
asiainministeriöltä päätettiin anoa poikkeus-
lupaa rakennustyön toteuttamista varten 
(17.6. 2750 §). 

Vuosaaren Urheilu- ja Askarteluseuran 
kanssa päätettiin tehdä sopimus Vuosaaren 
urheilualueiden hoidosta kertomusvuoden 
kesäkauden aikana. Kustannuksiin saatiin 
käyttää enintään 6 000 mk (1.7. 2899 §). 

Ulkoilualueet. Kaupunginhallitus hyväksyi 
arkkitehtien Aili ja Niilo Pulkan laatimat, 
2.8. päivätyt Salmen ulkoilualueen puku- ja 
pesuhuonerakennuksen pääpiirustukset n:o 
1—3 (16.9. 3457 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnalle myönnet-
tiin oikeus käyttää kertomusvuoden talous-
arvioon urheilulaitoksia ja kenttiä varten 
merkitystä siirtomäärärahasta 81 000 mk 
tarvittavien töiden suorittamiseksi valais-
tuksen järjestämistä varten ulkoiluteiden 
seuraaville reiteille: Vihdintie—Pohjois-Haa-
ga, Koivikkotie—Keskuspuiston ulkoilutie, 
Nousiaistentie—Ruskeasuon urheiluhalli ja 
Maasälväntie—Pihlajamäen ulkoilutie (16.9. 
3458 §). 

Kauhalan ulkoilualueen Forsgärdin tilan 
peltoalueiden vuokraajalle Ake Heinströmille 
päätettiin palauttaa ns. takamaan peltoalu-
een v:n 1967 vuokraosuus 450 mk, joka suori-
tettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyt-
tövaroista (yjsto 28.6. 6423 §). 

Venelaiturit. Poliisilaitoksen esityksestä 
kaupunginhallitus kehotti urheilu- ja ulkoilu-
lautakuntaa osoittamaan poliisilaitoksen käy-
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tettäväksi sen toimesta talteenotettavien ve-
neiden lyhytaikaista säilyttämistä varten 
Kulosaaren venelaiturista kymmenen ja Tai-
vallahden laiturista viisi laituripaikkaa sekä 
tällaisten veneiden pitkäaikaista säilyttämis-
tä varten sopivan paikan Pornaistenniemen 
aidatulta veneiden säilytysalueelta. Poliisi-
laitoksen käytettäväksi myönnettiin 1150 mk 
veneiden säilyttämisestä sekä nosto- ja ve-
sillelaskutoimenpiteistä kertomusvuonna ai-
heutuneiden kustannusten suorittamista var-
ten (29.4. 2202 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti urheilu- ja ul-
koilulautakunnan käyttämään kertomusvuo-
den talousarvioon venesatamia varten mer-
kittyä 700 000 mk:n siirtomäärärahaa. Sillä 
suoritettavat työt olisi pyrittävä sopeutta-
maan työllisyyden kausi vaihteluiden mukai-
sesti siten, ettei työvoiman määrä kesällä 
ylittäisi talvikauden työvoiman määrää (19.2. 
554 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 750 000 mk 
urheilu- ja ulkoiluviraston käytettäväksi Var-
tiokylänlahden venesataman rantamuurin 
rakentamista varten (3.1. 54 §); määrärahas-
ta jäljelle jäänyt osa eli 200 000 mk saatiin 
käyttää Kipparilahden venesataman ranta-
muurin rakentamiseen (14.10. 3725 §). 

Vartiokylän lahden Leppäniemessä sijait-
sevat kaksi venelaituria päätettiin niiden 
nykyarvosta luovuttaa Vartiokylän ranta- ja 
venekerholle sillä ehdolla, että toisen laiturin 
päässä olevat kaksi kaupungin omistamaa 
pyykkilauttaa saadaan edelleen pitää samassa 
paikassa ja että kerho ottaa huolehtiakseen 
omistajien mahdollisesti vaatimista alueiden 
käyttökorvauksista sekä lisäksi sillä ehdolla, 
ettei kaupunki ole vastuussa siitä, sallivatko 
alueiden omistajat laiturien pitämisen enti-
sillä paikoillaan (16.9. 3459 §). 

Vallilan Venekerholle päätettiin palauttaa 
sille vuokratun venelaiturin kertomusvuoden 
vuokrasta 2 870 mk siten, että summa luettai-
siin v:n 1969 vuokranmaksun lyhennykseksi 
(yjsto 30.5. 6167 §); Taivallahden Veneker-
holle päätettiin korvata sen käyttämättä 

jääneistä ponttoonilaitureista v. 1967 suo-
rittama vuokra siten, että v:n 1969 vuokran-
maksun yhteydessä otettaisiin hyvityksenä 
huomioon 1 350 mk (yjsto 28.8. 6831 §). 

Jäähalli. Kaupunginhallitus hyväksyi ark-
kitehtitoimisto Jaakko Kontio ja Kalle Räik-
keen laatimat 6.9. päivätyt Jäähallin ympä-
ristön aidan pääpiirustukset n:o 41 ja 330. 
Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin 
oikeus käyttää Jäähallin pysäköintialueen 
päällystämiseen ja autojen paikkojen maa-
laukseen 200 000 mk (25.11. 4175 §, 14.10. 
3722 §). 

Luistinradat. Vesipostin rakentamista var-
ten Vuosaaren luistinradalle ja urheiluken-
tälle myönnettiin 2 500 mk (yjsto 18.12. 
7719 §). 

Korkeasaaren talorakennustöitä varten 
merkityn siirtomäärärahan alamomenttien 
jakoa päätettiin muuttaa siten, että uusia 
eläinsuojia ja tarhoja varten merkitystä 
373 000 mk:n osamäärärahasta saatiin käyt-
tää 20 723 mk talli- ja varastorakennuksen 
rakentamiseen ennen myönnetyn 220 000 
mk:n lisäksi (27.5. 2483 §); vanha korjaus-
kelvoton talli- ja varastorakennus päätettiin 
purkaa (yjsto 30.5. 6166 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Kaj 
Nyströmin laatimat Korkeasaaren rivitalon 
pääpiirustukset n:o 1 ja 2 (12.2. 498 §). 

Korkeasaaren intendentille Curt af Ene-
hjelmille päätettiin myydä eläintarhasta 12 
pikkulintuhäkkiä 640 mk:n yhteishinnasta 
(yjsto 30.10. 7313 §). 

Ampumaradat. Kaupunginhallitus päätti, 
että Viikin ampumaradan haulikkoammunta-
määräyksiä muutetaan siten, että ammunta-
aika päättyy vuosittain aikana 1.6.—31.8. 
klo 20 kansallisia ja kansainvälisiä arvokil-
pailuja lukuun ottamatta (19.8. 3171 §). 

Kaupunginhallitus päätti lääninhallituk-
selle annettavissa lausunnoissaan puoltaa seu-
raavia ampumaradan rakentamista koskevia 
anomuksia: luvan myöntämistä Vakuutus 
osakeyhtiö Pohjolalle ja Ampumaseura Erä-
Karhut -yhdistykselle ampumaradan rakenta-
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miseen korttelin n:o 30127 tontille n:o 1 tule-
vaan yhtiön toimitaloon; Vuosaaren Re-
serviupseerit -yhdistykselle ampumaradan 
rakentamiseen Westersundomin kylässä si-
jaitsevalle Heikas-nimiselle tilalle RN:o l6 2 

ja Helsingin Reservinaliupseerit -yhdistyk-
selle Taka-Töölön korttelissa n:o 464 olevalla 
tontilla n:o 15 sijaitsevassa, Urlus-Säätiön 
omistamassa kiinteistössä olevaan kellari-
tilaan. Lupia puollettiin sillä ehdolla, että 
radan käyttämisessä noudatetaan poliisilai-
toksen lausunnossa esitettyjä ehtoja ja po-
liisilaitoksen muutoin ehkä antamia mää-
räyksiä (6.4. 1097 §, 11.11. 4037 §, 2.12. 
4278 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleis jaosto oi-
keutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan omaa 
työvoimaa käyttäen purkauttamaan Kallion 
urheilukentän vanhan pukusuojarakennuk-
sen ja lipunmyyntikioskin, Marjaniemen ui-
marannan uimalaiturin ja sen päälle pystyte-
tyn hyppytornin sekä lautakunnan 9.11. päi-
vätyssä kirjeessä mainitut ulkoilualueilla ja 
-puistoissa sijaitsevat korjauskelvottomat ja 
tarpeettomat rakennukset (yjsto 28.6. 6420, 
6421 §, 4.12. 7599 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Es-
poon kauppalan Backbyn kylässä sijaitsevan 
Pitkäniityn valtaojan perkausta koskevan suun-
nitelman kustannusarvioineen ja -osittelui-
neen 17.11.1967 pidetyn pöytäkirjan T n:o 
4138 He 1 mukaisena. Samalla kaupungin-
hallitus päätti, että kaupunki liittyy jäse-
neksi kuivatushanketta varten perustetta-
vaan ojitusyhtiöön. Urheilu- ja ulkoilulauta-
kunta määrättiin huolehtimaan niistä toi-
menpiteistä, jotka ojituksen yhteydessä on 
suoritettava kaupungin omistaman Pirtti-
mäen ulkoilualueeseen kuuluvan Dahlsbacka-
nimisen tilan RN:o l4 3 osalta, ja joihin on 
myös luettava kaupungille tuleva osuus oji-
tuskustannuksista (6.5. 2242 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön kesäkoti. Kaupun-
ginhallitus päätti, että rakennusviraston pal-
veluksessa olevan levyseppä Emil Hännisen 

ja koneenhoit. Pentti Salosen työsuhteen kau-
punkiin katsotaan jatkuvan keskeytyksettä 
kertomusvuoden kesällä niiden kahden kuu-
kauden aikana, jolloin Hänninen toimii Kulo-
saaren kartanon isännöitsijänä ja Salonen ai-
kana 1.8.—30.9. toimii kartanon talonmies-
vahtimestarina edellyttäen, että he tehtävis-
tään vapauduttuaan välittömästi palaavat 
kaupungin palvelukseen (20.5. 2450 §, 5.8. 
3050 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnan 50-vuotis-
historiikin toimittamista varten myönnettiin 
10 000 mk (25.11. 4172 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto kehotti 
rahatoimistoa suorittamaan Kaunissaaren 
ulkoilualueen kaitsijalle Pekka Tanskaselle 
1 660 mk hänen koiransa aiheuttamasta va-
hingosta johtuvien korvausten suorittami-
seksi varastoapul. Elsa Saloselle ja valtiolle 
(yjsto 16.10. 7189 §) sekä ins. oppilas Tauno 
Kirjavaiselle 50 mk korvauksena Uima-
stadionin vaatesäiliöstä kadonneista kengistä 
(yjsto 18.9. 6965 §). ' 

Urheilijan kunniaksi järjestettävä vastaan-
otto. Yleisjaosto päätti, että helsinkiläisen 
Kaija Mustosen urheilusaavutusten johdosta 
Grenoblen talviolympialaisissa saatiin kau-
pungin kustannuksella järjestää kahvitilai-
suus 20.2. Kallion virastotalossa n. 70 henki-
lölle. Neiti Mustoselle päätettiin kaupungin 
lahjana luovuttaa 400-vuotismitali ja kukka-
laite (yjsto 15.2. 5308 §). 

Jäsenmaksut. Virastopäällikkö Esko Pai-
miolle päätettiin suorittaa Arbeitskreis fiir 
Sportbauten -nimisen yhdistyksen vuosien 
1966—1968 jäsenmaksukuitteja vastaan yht. 
150 Dmk:a vastaava summa sillä ehdolla, 
että kaikki yhdistyksen jakama tiedotus-
aineisto jäisi urheilu- ja ulkoiluviraston 
käyttöön (yjsto 30.5. 6168 §). 

Avustukset. Urheiluhallit Oy:lle päätettiin 
suorittaa kertomusvuoden talousarvioon 
merkitty avustus, 70 000 mk, yhtenä eränä 
välittömästi (yjsto 18.1. 5125 §). 

Veikkausvoittovarat. Valtion urheilulauta-
kunta oli 15.8.1963 ilmoittanut, ettei kau-
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pungille ollut myönnetty rakennusavustusta 
veikkausvoittovaroista v. 1963. Tämän vuok-
si kaupunginhallitus oli kehottanut urheilu-ja 
ulkoilulautakuntaa kiireellisesti laatimaan 
selvityksen kaupungin eri vuosina saamien 
veikkausvoittovarojen suuruudesta ja suh-
teellisesta osuudesta jaettavina olleisiin mää-
rärahoihin verraten samoin kuin uusiin ur-
heilulaitoksiin kaupungin varoista tehtyihin 
sijoituksiin verrattuna sekä tekemään esityk-
sen selvityksen mahdollisesti aiheuttamiksi 
toimenpiteiksi. Opetusministeriö oli valtion 
kassatilanteen parannuttua myöhemmin 
myöntänyt kaupungille v:n 1963 määrära-
hoista 45 000 mk:n suuruisen rakennusavus-
tuksen. Lautakunnan selvityksen mukaan 
kaupunki oli v. 1960—1966 käyttänyt ur-
heilu- ja ulkoilutoimen uudisrakennus- ja 
perusparannustöihin 30 446 839 mk eli keski-
määrin 9.12 mk vuotta ja asukasta kohden. 
Veikkausvoittovaroista kaupunki oli samana 
aikana saanut rakennusavustusta keskimää-
rin 0.13 mk vuotta ja asukasta kohden. Val-
tion avustus oli siis ollut 1.47 % kaupungin 
omista investoinneista. Lautakunnan v. 1958 
—1966 koskevassa tilastossa oli verrattu kau-

pungin alueella toimivien yhteisöjen ja kau-
pungin yhteensä saamien avustusten määrää 
koko maassa käytettäväksi jaettujen avus-
tusten määrään. Vuonna 1966 jaetut määrät 
olivat seuraavat: Helsingin kaupunki 100 000 
mk; helsinkiläiset koulut, säätiöt, seurat ym. 
232 000 mk; Helsingin kaupungin alue ko-
konaisuudessaan yht. 332 000 mk; urheilu-
laitoksille koko maassa 3.9 43 mmk. Raken-
nusavustus asukasta kohden oli v. 1966: 
Helsinki 0.6 54 5, koko maa 0.8 50 6, vajaus 
Helsingin osalta 23.06 %. Kaupunki oli 
v. 1962 ja 1965 saanut avustusta Käpylän 
urheilupuistoa ja Jäähallia varten yht. 
145 000 mk, v. 1963 Ruskeasuon ratsastus-
hallia varten 45 000 mk, v. 1964 Meilahden 
urheilupuistoa varten 109 000 mk sekä v. 
1966—1967 Pirkkolan urheilupuistoa varten 
yht. 200 000 mk. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä tiedoksi lautakunnan selvityksen 
ja sen esityksen mukaisesti kiinnittää opetus-
ministeriön huomiota siihen epäsuhteeseen, 
joka vallitsi kaupungille ja sen alueella toimi-
ville yhteisöille veikkausvoittovaroista myön-
nettävien avustusten määrässä muuhun Suo-
meen verrattuna (11.3. 756 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Seuraavat rakennuk-
set päätettiin siirtää yleisten töiden lautakun-
nan hallintoon: Uimarannantie 8:n kohdalla 
Katajamäentien katualueella sijaitseva, n. 
62 m2:n suuruinen parakkirakennus 1.9. lu-
kien, pääoma-arvo 30 mk (9.9. 3429 §) ja 
korttelin n:o 43072 tontilla n:o 10 sijaitseva 
varasto- ja teollisuusrakennus, pääoma-arvo 
240 000 mk (16.12. 4409 §). 

Rakennusvirasto. Kaupunginhallitus oi-
keutti rakennusviraston palkkaamaan arkkit. 
Mikko Karjanojan hoitamaan työsopimus-
suhteessa 8.3. alkaen II apulaiskaupungin-
arkkitehdin virkaa, palkka 3 605 mk/kk. 

Piiri-insinööriksi määrätyn dipl.ins. Seppo 
Lundgrenin kanssa päätettiin tehdä työsopi-
mus 1.10.1967 alkaen kertomusvuoden lop-
puun, kuukausipalkka 2 850 mk. Lundgrenin 
palkka saatiin 1.1.1968 lukien korottaa 3 % 
ja molemmat palkat 1.6. lukien 3.5 % kau-
punginvaltuuston 7.2. tekemän päätöksen 
mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomis-
aika 3 kk (18.11. 4097 §, 19.2. 569 §). Talora-
kennusosastolle rakennuttajainsinööriksi va-
litun dipl.ins. Lasse Juvosen kanssa päätet-
tiin tehdä työsopimus 1.4. lukien kertomus-
vuoden loppuun, palkka 3 500 mk/kk. Palk-
kaan sisältyivät kaupunginvaltuuston kerto-
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