
26. Musiikkilautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym> 
Musiikkilautakunnan kokoonpanossa ei v. 
1968 tapahtunut muutoksia. Lautakunnan 
sihteerinä toimi kertomusvuoden ajan fil.lis. 
Seppo Heikinheimo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 
kaikkiaan 12 kertaa ja sen käsittelemistä 
asioista kertyi 218 pöytäkirjan pykälää. 
Lähetettyjen kirjeiden määrä oli 160. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: kau-
pungin apua saavien taidelaitosten valvo-
jien valitseminen (25.1. 22 §); Amerikan-
kiertueen arvostelujen julkaiseminen sekä 
näköispainoksina että suomennoksina (23.4. 
74 §); orkesterin luovuttaminen korvauksetta 
seuraaviin tilaisuuksiin: Suomen Punaisen 
Ristin veripalvelun 20-vuotis juhlaan 19.4. 
(25.1. 26 §), II Kansainvälisen Jean Sibelius 
-viulukilpailun loppuerien säestystehtäviin 
eli neljään konserttiin joulukuussa 1970 
(18.6. 111 §), Helsingin juhlaviikkojen käyt-
töön yhteen sinfoniakonserttiin ja sen harjoi-
tuksiin 15.5.1969 ja kirkkokonserttiin 24.5. 
1969 (24.9. 143 §); sekä Marttaliiton ja 
Finlands Svenska Marthaförbundin 70-vuo-
tis juhliin (17.12. 205 §); ohjelmatoimikunnan 
konserttisuunnitelman hyväksyminen kau-
deksi 1968/69 sekä kaupunginorkesterin kon-
serttien halvimpien eli 4 mk:n lippujen hin-
nan alentaminen 2 mk:ksi ja muiden kon-
serttilippujen hintojen säilyttäminen enti-
sellään 7, 6 ja 5 mk:na (18.6. 115 §); selvityk-

sen hankkiminen Helsingin Torvisoittokun-
nan soitinkaluston ja nuotiston omistussuh-
teista sen kanssa tehdyn sopimuksen irti-
sanomisen varalle (20.8. 128 §); tilapäisten 
avustajien palkkioiden korottaminen 12.66 
mk:sta 16.48 mk:aan, jolloin julkisista esiin-
tymisistä maksettaisiin palkkio 50 prosen-
tilla korotettuna ja erityisen vaativista teh-
tävistä lisäpalkkiota kulloinkin tehtävän 
sopimuksen mukaan (23.4. 77 §); syksyllä 
alkavan soitantokauden vierailijoiden palk-
kioiden hyväksyminen (20.8. 129 §, 24.9. 
149 §); puh.joht. Veikko Lopin toimiminen 
lautakunnan edustajana prof. Martti Turusen 
35-vuotisjuhlakonsertissa (28.5. 90 §); II 
viulunsoittajan ja järjestysmiehen Armas 
Karstin siirtyminen eläkkeelle ja kontra-
basson soittaja Matti Kuoppamäen nimittä-
minen uudeksi järjestysmieheksi 1.10. al-
kaen (18.6. 114 §, 24.9. 144 §, 29.10. 176 §); 
eron myöntäminen tai.hoit. Doris Nord-
blomille eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.1. 
1969 alkaen ja viran julistaminen haetta-
vaksi (20.12. 217 §); konserttitoiminnan jär-
jestämistä tulevassa konserttitalossa sekä 
kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin 
yhteistoimintamahdollisuuksien selvittämi-
nen sekä vuosien 1970—1979 taloussuunni-
telman laatiminen (29.10. 171 §); kaupungin-
orkesterin eräiden soittajien nimittäminen 
uuden koesoiton jälkeen vakinaisiksi virkoi-
hinsa 21.8. alkaen (29.10. 168 §); Helsingin 
torvisoittokunnan velvoittaminen esiinty-
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mään Solakallion Erityiskoulun vihkiäistilai-
suudessa (29.10. 166 §); musiikkilautakunnan 
ja kaupunginorkesterin seppeleen laskemi-
nen prof. Hannikaisen hautajaisissa sekä 
Helsingin ev.-lut. seurakunnille osoitetun 
anomuksen tekeminen yhdessä Sibelius-Aka-
temian kanssa prof. Hannikaisen hautaami-
sesta Vanhalle hautausmaalle (26.11. 188 §) 
ja kamarikonsertin jousikvintetin soittajille 
aikaisemmin vahvistetun palkkion maksami-
nen erään soittajan sairaustapauksen vuoksi 
hänelle ja hänen tilalleen valitulle kontra-
basson soittajalle (17.12. 211 §). 

Kaupunginorkesterin konserttien radiointi 
tapahtui kertomusvuonna lautakunnan ja 
Yleisradio Oy:n välisen uuden sopimuksen 
mukaisesti, jonka Yleisradio allekirjoitti 5.6. 
Sopimusta sovellettiin taannehtivasti 1.1. 
1968 alkaen (23.4. 78 §, 18.6. 113 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: lainojen myöntämistä orkes-
terin soittajille soitinhankintoja varten sekä 
ehdotusta lainaustoiminnan periaatteiksi ja 
lainasopimuksiksi (9.1. 9 §, 27.2. 44 §); 

matka-apurahan myöntämistä orkesterin 
eräille soittajille (25.1. 28 §); ansiomerkkien 
myöntämistä orkesterin neljälle soittajalle 
(25.1. 32 §); orkesterin jousiston asteittaisen 
vahvistussuunnitelman lopullista toteutta-
mista (18.6. 112 §); yhden kontrabasson ja 
yhden I viulun soittajan viran pitämistä 
avoinna pätevien hakijoiden puutteen vuoksi 
ainakin toukokuuhun 1969 (26.11. 187 §); 
komitean asettamista selvittelemään kysy-
mystä konserttitalon hallinnollisesta jär-
jestelystä (26.11. 190 §) sekä apulaisinten-
dentin tp. viran haltijan toimiajan jatka-
mista v:n 1969 loppuun (26.11. 191 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: anomuksia avustuksen 
myöntämiseksi v:n 1969 talousarviossa (20.8. 
131 §) sekä Suomen Kansallisoopperan sisäis-
ten riitojen tutkimista koskevaa valtuusto-
aloitetta (29.10. 170 §). 

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