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nukset sekä vahtimestarin palkkion (yjsto 
19.3. 5594 §). 

Kansakoulujen kasvatusneuvolan käyttöön 
päätettiin luovuttaa 15 kpl nuorisokomitean 
mietintöjä (yjsto 24.9. 7027 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan koulupsykiatrin vuosilomakorvauk-
sen suorittamista varten myönnettiin 950 mk 
(27.10. 2959 §). 

Oikeusaputoimiston avoinna oleva 8. pl:n 
toimistoapulaisen virka päätettiin jä t tää 
vakinaisesti t äy t t ämät tä kauintaan 30.9.1969 
saakka (28.4. 1258 §). 

Kaupunginhallitus päätt i muuttaen v. 
1966 tekemäänsä päätöstä oikeuttaa oikeus-
aputoimiston 1.7.1969 lukien suorittamaan 
niille raastuvanoikeuden ja maistraatin kau-
punginpalvelijoille, jotka toimivat haaste-
miehinä niissä oikeusaputoimiston jutuissa, 
joissa on myönnetty maksuton oikeudenkäyn-
ti, kussakin jutussa 2.50 mk:n suuruisen 
korvauksen siitä, e t tä ao. kaupunginpalvelija 
ilmoittaa puhelimitse oikeusaputoimistoon 
ju tun esilletulosta istuntopäivänä ja tuo 
toimistoon jutun pöytäkirjan (30.6. 2018 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön 
aiheuttamat toimenpiteet. Mietinnön johdosta 
kaupunginhallitus päätt i 

1. kehottaa suomenkielisten kansakoulujen 
johtokuntaa selvittämään, mitä koulu- ja 
muiden viranomaisten toimenpiteitä tarvit-
taisiin, jot ta keskikoulunsa keskeyttäneet 
voitaisiin ohjata saamaan perusopetuksensa 
päätökseen ja sen jälkeen tai samanaikaisesti 
sijoittumaan ammatti in valmistavaan koulu-
tukseen tai työhön, 

2. kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
yhdessä tilastotoimiston kanssa laatimaan 
tarkistetun ennusteen peruskouluikäisten 
määrästä 1970-luvulla kaupunginosittain tai 
liikennealueittain, 

3. kehottaa järjestelytoimistoa tutkimaan, 
miten kaupungin kansakouluhallinto olisi 
järjestet tävä siirtymäaikana, joka alkaa 
kansakouluntarkastajien virkojen lakkaami-
sesta ja pää t tyy peruskoulun toteuttami-
seen, 

4. asettaa koulujärjestelmälain 14 §:ssä 
tarkoitet tua koulusuunnitelmaa laatimaan 
väliaikaisen koulusuunnittelutoimikunnan, 

jonka toimikausi kestää siihen asti, kunnes 
koulujärjestelmälain 13 §:n mukainen koulu-
suunnittelutoimikunta on asetettu, 

5. nimetä sanotun väliaikaisen koulusuun-
nittelutoimikunnan puheenjohtajaksi koulu-
neuvos Jussi Saukkosen ja sen jäseniksi 
kansak.op. Inkeri Airolan, varat. Kristian 
Gestrinin, pääsiht. Anna-Liisa Hyvösen, 
prof. Pekka Tarjanteen, fil.lis. Aarne Lauri-
lan ja päätoimitt . Yrjö Larmolan sekä 

6. oikeuttaa väliaikaisen koulusuunnittelu-
toimikunnan ot tamaan itselleen sihteerin ja 
kuulemaan asiantuntijoita (29.9. 2688 §). 

Kansa- ja ammattikoulujen vahtimestarien 
ym. henkilökunnan ylimääräisten palkkioiden 
korottaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
kansakoulujen vahtimestarit tai heidän si-
jastaan määrä ty t henkilöt ja siivoojat sekä 
talonmies-lämmittäjät laskuttamaan siitä yli-
työstä, jonka he arki-iltoina klo 18 jälkeen ja 
pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten ym. toi-
minnan vuoksi tekemään, 15.5.1969 lukien 
seuraavat korotetut palkkiot: 

I) Vahtimestarit: 
Tuntipalkkio opinto-, harjoitus- tai ko-

kousryhmän kokoontuessa samanaikaisesti 
eri huoneissa ryhmien lukumäärän ollessa: 

237 



2. Kaupunginhal l i tus 

Entinen palkkio .. 
Korotettu palkkio 

1 ryhmä 2 ryhmää 3 ryhmää 4 ryhmää 

4.20 mk 
4.36 » 

5.09 mk 
5.25 » 

6.04 mk 
6.20 » 

7.51 mk 
7.67 » 

Kultakin 
seuraa-

valta ryh-
mältä 
lisäksi 

1.09 mk 
1.09 » 

Klo 21.30 jälkeen tapahtuvasta toiminnas-
ta maksetaan palkkiot 50 %:lla korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneis-
tot jakautuvat siten, ettei yksi henkilö voi 
valvontaa hoitaa, voidaan toiseksi valvojaksi 
määrätä koulun johtajan tai taloudenhoita-
jan hyväksymä henkilö sekä laskutus jakaa 
hänen ja vahtimestarien kesken siten, että 
kumpikin laskuttaa valvomiensa ryhmien 
osalta erillisesti edellä olevan taksan mukai-
sesti. 

II) Siivoojat: 

Ylimääräisestä siivouksesta kokoontumis-
kerralta: 

Voimis- Veisto-
telu- salin 

kerralta siivous 

Luokka-
huoneen 

tms. 
siivous 

Entinen 
palkkio 4.57 mk 3.94 mk 2.09 mk 
Korotettu 
palkkio 4.74 » 4.09 » 2.17 » 

III) Lauantai-iltoina tai sunnuntaina jär-
jestettävistä tilaisuuksista suoritetaan em. 
palkkiot 100 %:lla korotettuina, ei kuiten-
kaan koulun opettajan valvonnassa toimi-
vien kerhojen tai toimintaryhmien osalta, 
ellei koulun johtajan harkinnan mukaan eri-
koista syytä siihen ole. 

IV) Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä 
suurista juhlista suoritetaan korvaukset kou-
lun johtajan hyväksymän sopimuksen mu-
kaan. 

V) Voimistelu- ym. seurojen, jotka halua-
vat lämmintä vettä, on maksettava sen val-
mistamisesta koulujen talonmies-lämmittä-
jille sinä aikana vuotta, jona koululla ei ole 
avustavia talonmies-lämmittäjiä, käyttöker-

ralta ryhmää kohti seuraavan erittelyn mu-
kaisesti: 

Ryhmien lukumäärä 
3 tai 

1 ryhmä 2 ryhmää useampia 
ryhmiä 

Entinen 
palkkio 5.09 mk 4.08 mk 3.49 mk 
Korotettu 
palkkio 5.23 » 4.20 » 3.59 » 

VI) Eräille ruoanjakajille maksettava ja-
kelupalkkio: 

Niille kansakoulujen ruoanjakajille, joiden 
palkkausperusteena on ruokailij öiden luku-
määrä, maksetaan 9 kk:n ajalta vuodessa 
jakelupalkkiota ruokailijaa kohti 1.1.1969 
lukien 1.68 mk/kk (nyk. 1.62 mk). 

Kansakoulujen vahtimestarien, siivoojien 
ja talonmies-lämmittäjien ylimääräisestä 
työstä maksettavat korotetut palkkiot vah-
vistetaan samalla maksettaviksi myös am-
mattikouluissa, joissa esiintyy tarvetta sano-
tunlaisten palkkioiden maksamiseen (12.5. 
1411 §). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti teh-
dä kouluhallitukselle vaatimuksen kansakou-
lulaitoksen v:n 1966 ylläpitomenojen valtion-
avustusten oikaisemisesta siltä osin, kuin oli 
kysymys sairausvakuutuslain mukaisen päi-
vä- ja äitiysrahan ottamisesta huomioon val-
tionapua pienentävinä tuloina (10.3. 724 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
hallintoon päätettiin siirtää 1.1.1969 lukien 
seuraavat kiinteistöt: korttelin n:o 41218 
tontti n:o 1 (Jakomäen kansakoulu), pää-
oma-arvo 214 500 mk, korttelin n:o 45069 
tontti n:o 1 (Puotinharjun kansakoulu), pää-
oma-arvo 365 000 mk, korttelin n:o 47002 
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2. Kaupunginhallitus 

tontti n:o X (Kontula II kansakoulu), pää-
oma-arvo 429 000 mk, korttelin n:o 49023 
tontti n:o 1 (Yliskylän kansakoulu), pääoma-
arvo 570 000 mk sekä korttelin n:o 37021 
tontti n:o 8 (Pukinmäen kansakoulu), pää-
oma-arvo 538 000 mk (4.8. 2110 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kouluhallituk-
selta päätettiin anoa lupaa saada perustaa 
suomenkielisiin kansakouluihin 1.8.1969 lu-
kien neljä uut ta tarkkailuluokkaa ja sama 
määrä uusia tarkkailuluokan opettajan vir-
koja (24.3. 861 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nalle myönnettiin oikeus maksaa 13.6.1967 
annetulla lailla (277/67) myönnetty ns. mää-
rävuosilisä sekä myös tästä maksettava kau-
pungin kansakoulun ohjesäännön 23 §:ssä 
mainittu prosentuaalinen palkkauksen lisä 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
9,4., 6.8. ja 12.11.1969 tekemissä esityksissä 
mainituille opettajille kullekin siitä ajan-
kohdasta lukien, josta he lain mukaan ovat 
sanottuun korotukseen oikeutettuja (5.5. 
1321 §, 8.9. 2498 §, 8.12. 3460 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan 
palkkaamaan 1.1.1970 lukien, mikäli valtuus-
to sisällyttää ko. vuoden talousarvioon tar-
vittavan määrärahan, suomenkielisiin kan-
sakouluihin, joiden oppilasmäärä on vähin-
tään 900, koulunjohtajan avuksi toimisto-
työhön työsopimussuhteeseen 8. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin osapäivätoimisia toimis-
toapulaisia siten, että toimistoapulaisen työ-
tuntien määrä lukuvuodessa saa olla kou-
lussa, jossa on 900—999 oppilasta, enintään 
150 t, mitä tuntimäärää saadaan oppilas-
luvun ollessa vähintään 1 000 lisätä 10 t:lla 
jokaista 100 oppilasta kohden, kuitenkin 
enintään 200 triin saakka (30.6. 1987 §). 

Santahaminan kouluun 1.1.1970 lukien pe-
rustettuun 8. pl:n talonmies-vahtimestari-
siivoojan virkaan päätettiin siirtää vastaa-
van tp. viran haltija Linda Wecksten (22.12. 
3558 §). 

Ruotsinkielen opetuksen ohjaajan virka 

päätettiin jättää hakijoiden puuttumisen 
vuoksi vakinaisesti täyt tämättä toistaiseksi 
ja kauintaan 31.7.1970 saakka (30.6. 1982 §). 

Kallion kansakoulun 12. pl:n vahtimesta-
rin virka päätettiin 1.1.1970 lukien siirtää 
Vesalan kansakouluun ja Vesalan koulun 11. 
pl:n vahtimestarin virka Kallion kansakou-
luun ko. koulujen oppilasmäärien muuttu-
misen perusteella (8.12. 3436 §). 

Samoin päätettiin Kallion kansakoulun 
11. pl:aan kuuluva talonmies-lämmittäjä Mat-
ti Koskinen siirtää Jakomäen kansakouluun 
11. pl:n vahtimestari-talonmiehen virkaan 
1.12.1969 lukien (1.12. 3359 §). 

Virkasäännön 11 §:n 2) kohdan nojalla suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunta oi-
keutettiin siirtämään Vieno Savenius tilapäi-
sestä Mellunkylän kansakoulun 6.pl:n talon-
mies-lämmittäj ä-vahtimestari-siivooj an vi-
rasta 4. pl:aan kuuluvaan ruoanjakajan vir-
kaan palkkaetuja vähentämättä (15.9. 
2546 §). 

Käsityönopettaja Raili Juvonen oli anonut 
palkkaa loman ajalta, mutta kaupunginhalli-
tus oli 11.11.1968 hylännyt hänen anomuk-
sensa palkan oikaisemisesta. Tämän jälkeen 
Juvonen oli kouluhallitukselta anonut oikai-
sua kaupunginhallituksen päätökseen. Koulu-
hallitus oli pyytänyt asiasta kaupunginhalli-
tuksen selityksen, mikä oli annettu 14.4.1969. 
Kouluhallitus oli 3.6. tutkinut asian ja ku-
monnut kaupunginhallituksen valituksenalai-
sen päätöksen sekä palauttanut asian kau-
punginhallituksen uudelleen käsiteltäväksi. 
Kouluhallituksen päätöksen mukaisesti asia 
otettiin uuteen käsittelyyn ja kaupunginhalli-
tus päätti 

todeta, että käsityönop. Raili Juvonen oli 
kansakouluntarkastajalta saanut määräyk-
sen toimia kaupungin suomenkielisten kan-
sakoulujen varsinaisen kansakoulun tyttöjen 
käsityön tuntiopettajana ajan 1.8.1967— 
31.7.1968 ja että opett. Juvonen oli ollut 
äitiyslomalla 8.1.-9.3.1968 ilman palkka-
etuja sekä virkavapaana yksityisten asiain 
vuoksi 11.3.-25.5.1968 ilman palkkaetuja, 
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2. Kaupunginhallitus 

jolloin opett. Juvosen todella pitämien oppi-
tuntien määrä syyslukukaudella 1967 oli 
ollut yhteensä 388 ja kevätlukukaudella 
1968 yhteensä 17, 

todeta, että kansakoululaitoksen viran-
haltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun 
lain 39 §:n 1 mom:n 7 §:n 1 mom:n 
.mukaan tuntiop. Juvoselle on ollut koko 
ajalta 1.8.1967-31.7.1968 palkkaus makset-
tava vuosiviikkotuntipalkkiona, jolloin kui-
tenkin hänen palkkauksestaan on ollut teh-
tävä vähennys ao. asetuksen 12 §:n 3 mom:n 
nojalla virkavapauden vuoksi pitämättä 
jääneiden tuntien osalta, sekä että palkkaus 
on hänelle sanotulta ajalta tämän mukaisesti 
suoritettu, 

todeta, ettei tuntiop. Juvonen ole suos-
tunut virkamääräyksensä muuttamiseen vir-
kavapausaikansa osalta siten, että palkkaus 
olisi voitu hänelle maksaa kansakoululaitok-
sen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 
annetun asetuksen 11 §:n mukaisesti, sekä 

nojautuen kansakoululaitoksen viranhalti-
jain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun 
lain ja asetuksen säännöksiin hylätä tuntiop. 
Raili Juvosen anomuksen kaupungin suo-
menkielisten kansakoulujen varsinaisen kan-
sakoulun tyttöjen käsityön tuntiopettajana 
1.8.1967-31.7.1968 saamansa palkkauksen 
oikaisemisesta (1.9. 2383 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 364 mk suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan käy-
tettäväksi kahden opettajan sairausloma-
aikana ja virkavapausaikana aiheettomasti 
menettämän palkkauksen suorittamista var-
ten (yjsto 2.4. 5727 §, 28.5. 6172 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan 
26.3.1969 tekemän päätöksen matematiikan 
opetuksen laajentamisesta lukuvuonna 1969/ 
70 (8.4. 998 §, 5.5. 1304 §). 

Koulunjohtaja Toivo Rouhiaiselle päätet-
tiin suorittaa yht. 1 890 mk korvauksena 
asiantuntijana toimimisesta Aleksis Kiven 
kansakoulun korjaustyön aikana ja koulun 
työjärjestyksen laatimisesta sekä määrätä 

kansak.op. Vilho Hänninen Vuosaaren uuden 
kansakoulut aion suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheen aikaiseksi asiantuntijaksi (yjsto 2.7. 
6445 §, 2.4. 5728 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
huolehtimaan siitä, että Kallion kansakoulun 
muutos- ja lisärakennustyöt sekä Kontulan 
kansakoulun asuin- ja kerhorakennuksen 
rakennustyöt pyrittäisiin toteuttamaan al-
kuperäisten kustannusarvioiden puitteissa 
(8.4. 1003 §). Santahaminan kansakoulun 
sähköasennuksien uusimista varten merki-
tystä osamäärärahasta päätettiin käyttää 
6 440 mk Vuosaaren kansakoulun ulko-ovien 
uusimiseen ja käymälöiden muutostöihin 
tätä varten merkityn osamäärärahan lisäksi 
(9.6. 1752 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat, 3.5.1968 päivä-
tyt Vuosaaren kansakoulun päärakennuk-
sen muutostöiden pääpiirustukset n: o 1 - 5 
(30.6. 1992 §); 12.5.1969 päivätyt Yliskylästä 
Vuosaareen tontille Punakiventie 4 siirret-
tävän tilapäisen puukoulun pääpiirustukset 
n:o 1 ja 2 (30.6. 1990 §) sekä talorakennus-
osaston laatimat, 17.5.1969 päivätyt Ylis-
kylästä Siltamäkeen tilalle RN:o 7620 siir-
rettävän tilapäisen puukoulun pääpiirustuk-
set n:o 1 ja 2 (4.8. 2077 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
hyväksynyt Kontulan kansakoulun pääpii-
rustukset sekä vahvistanut Mellunmäen kan-
sakoulun pääpiirustukset ja uusitun raken-
nusohjelman (27.1. 287 §, 19.5. 1474 §, 5.5. 
1303 §). Mellunmäen vanhan kouluraken-
nuksen purkaminen päätettiin alkaa 3.3. 
sekä samanaikaisesti aloittaa uuden koulu-
rakennuksen perustusten louhintatyöt hy-
väksyttyjen pääpiirustusten mukaisesti (17.2. 
527 §). Lisäksi saatiin purkaa Kallion kansa-
koulun tontilla olevat kotitalouden opetus-
tilat ja hammashoitolan sisältävä kaksiker-
roksinen koulurakennus (yjsto 5.11. 7362 §). 

Yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi myönnettiin 22 500 mk betoniveistok-
sen »Kasvu» hankkimista varten kuvanveist. 
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Kain Tapperilta ja pystyttämistä varten 
Kulosaaren kansakoulun alueelle Arkkiteh-
tuuritoimisto Osmo Lapon 6.6.1968 päivä-
tyn piirustuksen mukaisesti, jolloin taiteili-
jan kanssa tehtävässä sopimuksessa hänet 
velvoitetaan laatimaan rakennuslupaa var-
ten tarvittavat asiakirjat ja edellytetään, 
että veistos hänen toimestaan pystytetään 
sovittavaan hintaan täysin valmiiksi (30.6. 
1988 §). 

Taiteilija Anitra Lucanderille päätettiin 
suorittaa 3 000 mk palkkiona Roihuvuoren 
kansakoulun seiniin maalattujen abstraktien 
sommitelmien suunnittelusta (yjsto 5.3. 
5463 §). 

Rakennusviraston käytöstä poistetut eräät 
koneet ja laitteet päätettiin luovuttaa Puo-
tinharjun kansakouluun opetustarkoituksia 
varten (yjsto 1.10. 7085 §) ja Malmin poh-
joisen kansakoulun eräät käytöstä poistetut 
puu- ja metallityökoneet päätettiin myydä 
460 mk:n hinnasta (yjsto 15.1. 5102 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kansakoulujen 
johtokunnan korvaamaan eräiden raajarik-
kojen tai sokeain koulua käyvien oppivel-
vollisten koulumatkoista aiheutuvat kustan-
nukset (3.2. 366 §, 23.6. 1909 §, 8.9. 2468-
2470 §). 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansa-
koulujen talouspäällikön ilmoitukset, jotka 
koskivat eri kouluissa tapahtuneita varkauk-
sia, vahingontekoja ja tulipaloja. Kansakou-
luissa oppilailta kadonneiden asusteiden kor-
vaamiseksi yleisjaosto myönsi yht. 1 008 
mk tavanmukaisilla ehdoilla. 

Koululaisen Ari Pulkkisen Mäkelän kou-
lussa tapahtuneesta, kuolemaan johtaneesta 
onnettomuudesta aiheutuneiden kulujen kor-
vaamiseksi hänen vanhemmilleen yleisjaosto 
myönsi kohtuussyistä 2 886 mk (yjsto 30.7. 
6605 §). 

Yleisjaosto myönsi Vesalan kansakoulu-
talon vihkiäistilaisuuden järjestämistä var-
ten 1 500 mk ja Jakomäen kansakoulutalon 
vihkiäistilaisuutta varten 1 436 mk (yjsto 
12.2. 5323 §, 19.11. 7472 §). 

Vahtimest. Aimo Lehtisen asunnossa ta-
pahtuneen vesivaurion korvaamiseksi yleis-
jaosto myönsi 396 mk (yjsto 25.6. 6407 §). 

Yleisjaosto myönsi 970 mk suomenkielis-
ten kansakoulujen joukkueen lähettämistä 
varten Valkeakoskella järjestettäviin kansa-
koululaisten valtakunnallisiin talvikisoihin 
ja 1 150 mk suomenkielisten kansakoulujen 
joukkueen osallistumista varten kansakoulu-
laisten valtakunnallisiin kesäkisoihin Rau-
malla (yjsto 12.2. 5324 §, 10.9. 6906 §). 

Yleisjaosto oikeutti suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan ao. määrärahoja käyt-
täen tarjoamaan Kulosaaren, Meilahden, 
Pajalahden, Porolahden ja Taivallahden 
kansakouluissa kouluruokaa Yhdysvalloista 
saapuvalle, prof. Gerald Readin johtamalle 
ryhmälle (yjsto 5.11. 7358 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen eräille pu-
hehäiriöisille oppilaille päätettiin edelleen 
kertomusvuoden kevät- ja syyslukukauden 
aikana antaa kouluterveydenhoito-osaston 
foniatrilääkärin johdolla ja valvonnassa pu-
heopetusta kaksi tuntia viikossa 35 viikon 
aikana. Opetusta hoitavalle lastentarhan-
opettajalle saatiin suorittaa 13 mk/t, enintään 
910 m.k, ao. määrärahoja ylittämättä (24.3. 
855 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan maksamaan 
ehdottamilleen opettajille 13.6.1967 annetulla 
lailla myönnetyn ns. määrävuosilisän sekä 
myös tästä maksettavan kaupungin kansa-
koulujen ohjesäännön 23 §:ssä mainitun pro-
sentuaalisen palkkauksen lisän siitä ajan-
kohdasta lukien, josta he lain mukaan ovat 
sanottuun korotukseen oikeutettuja (15.9. 
2562 §, 27.10. 2984 §, 8.12. 3455 §). 

Merkittiin tiedoksi ruotsinkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan ilmoitus Hertto-
niemen ruotsinkielisen kansakoulun toimin-
nan lopettamisesta oppilasmäärän vähenty-
misen vuoksi 1.8.1969 lukien. Kouluhalli-
tukselta päätettiin anoa lupaa koulukiinteis-
tön luovuttamiseen muuhun käyttöön (23.6. 
1904 §). 
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Merkittiin tiedoksi ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan ilmoitus eri kouluihin 
tehdyistä murroista (yjsto 21.5. 6113 §, 
17.12. 7691 §). 

Yleisjaosto oikeutti johtokunnan suoritta-
maan Paula Wasströmille 220 mk korvauk-
sena pihaa puhdistettaessa hänen autolleen 
sattuneesta vahingosta (yjsto 1.10. 7079 §). 

Kesäsiirtolat. Ryhtivikaisten lasten kun-
touttaminen, ks. s. 193. 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen koulu-
hallituksen päätöksiin suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen kesäsiirtoloi-
den v:n 1968 valtionavustuksista, merkitä 
ne tiedoksi (20.1. 201 §). 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansa-
koulujen talouspäällikön ilmoitus Juupajoen 
Peltolammin kesäsiirtolan saunan palami-
sesta. Uuden saunan rakentamista varten 
myönnettiin 26 200 mk (22.9. 2623 §, yjsto 
30.7. 6606 §). 

A mmattiopet u stoimi 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaali- ja ter-
veysministeriö oli hyväksynyt ammattioppi-
laitoksissa toimeenpantavien kurssien opetta-
jien tuntipalkkiot kaupunginhallituksen 
23.12.1968 päättämällä tavalla (31.3. 942 §). 

Samoin vahvistettiin ko. kurssien opetta-
jien uudet tuntipalkkiot tulemaan voimaan 
1.9.1969 lukien (18.8. 2213 §, kunn.as.kok. 
n: o 127). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan niissä tapauksissa, jol-
loin johtokunta kulloinkin erikseen harkitsee 
välttämättömäksi lääkäriopettajan käyttämi-
sen tuntiopettajana, kuten esim. kähertäjä-
koulun kosmetologin opintolinjalla, maksa-
maan syyslukukauden 1969 alusta lukien 
tällaisesta opetuksesta palkkion seuraavasti: 
erikoislääkärille ja sairaalakemistille 45 mk/t 
sekä lääketieteen lisensiaatille 40 mk/t. 
Palkkioihin sisältyy myös mahdollinen koti-
työkorvaus (15.9. 2539 §). 

Nuorisonohjaajan kurssilla opettavalle psy-
kiatrille päätettiin suorittaa 45 mk:n suu-
ruinen palkkio tunnilta (10.2. 439 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan maksamaan 1.2. lu-
kien, mikäli sosiaali- ja terveysministeriön 
hintaosasto siihen suostuu, ammattikoulujen 
ulkopuolisille kerhoohjaajille palkkiona 13.75 
mk/t sekä ammattikoulujen kerhotoiminnas-
sa elokuvakoneen hoitajalle palkkiona 7.60 
mk/t lupakirjaa edellyttäviä normaalielo-
kuvia esitettäessä sekä 1.3.1969 lukien am-
mattioppilaitosten koululääkärille 3 mk 
tarkastettua oppilasta kohden ja 36 mk kul-
takin tarkastuskerralta sekä neuvottelusta, 
joka on kestänyt vähintään tunnin. Sosiaali-
ja terveysministeriö ilmoitti sittemmin, et-
teivät em. palkkiot ole sellaisia maksuja, joille 
valtioneuvoston 29.5.1969 hyödykkeiden hin-
tavalvonnasta antaman päätöksen mukaan 
on tarpeen hintaviranomaisten vahvistus. 
Kaupunginhallitus totesi, että päätöksiä oli 
vastaavasti sovellettava 1.2. ja 1.3.1969 
lukien (7.1. 51 §, 17.2. 525 §, 30.6. 1986, 
1991 §). 

Ammattikoulunopettajille, jotka on mää-
rätty osallistumaan väestönsuojelukursseille. 
päätettiin kurssiajalta suorittaa korvaus hei-
dän lukujärjestyksen mukaisista ylitunneis-
taan täysien palkkaetujen lisäksi (27.1. 282 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa kiinteistölautakunnan ja 
ammattioppilaitosten johtokunnan kanssa 
tutkimaan mahdollisuuksia maa- ja vesira-
kennustyökoneitten käyttäjien ammattikou-
lutuksen järjestämisestä joko valtion toimes-
ta tai mikäli se osoittautuisi mahdottomaksi, 
harkitsemaan ko. koulutuksen järjestämistä 
valtionavun turvin kaupungin toimesta ja 
tekemään asiasta aikanaan tarvittavat esi-
tykset (8.9. 2474 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunnan hal-
lintoon siirretyn, Lauttasaaren Yhteiskoulun 
Kannatusyhdistykseltä ostetun Lauttasaa-
ren korttelin n:o 31107 tontin n:o 10 pääoma-
arvoksi määrättiin 1.3 mmk (17.3. 814 §). 
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2. Kaupunginhallitus 

Rakennusvirastoa ja ammattioppilaitosten 
toimistoa kehotettiin laatimaan yhteisesti 
suunnitelmat kiinteistön perusparannus- ja 
muutostöiksi siten, että huonetilat voitaisiin 
vuokrata kultaseppäkoululle, hammastek-
nikkokoululle ja optikko-opistolle opetus-
tiloja varten (3.2. 361 §). Kiinteistön ala-
kerrassa sijaitseva varastotila saatiin 31.5. 
1969 saakka luovuttaa vuokratta koulun 
oppilaiden muodostaman moottorikerhon toi-
mintaa varten (yjsto 19.3. 5595 §). 

Valtionavut. Yleisjaosto myönsi ammatti-
oppilaitosten johtokunnan käytettäväksi 
21 578 mk autonasentajan peruskurssin val-
tionavustuksen ennakon palauttamista var-
ten ammattikasvatushallitukselle (yjsto 19.3. 
5591 §). 

Ammattioppilaitoksissa syyslukukaudella 
1969 järjestettäviä ammattikursseja koskevat 
kurssianomukset päätettiin lähettää am-
mattikasvatushallituksen hyväksyttäviksi 
valtionavustuksen saamista varten sen jäl-
keen, kun kurssiselostukset aikanaan on 
lähetetty ammattikasvatushallitukselle (2.6. 
1622 §). 

Vallilan ammattikoulun jäljempänä maini-
tut virat päätettiin jättää vakinaisesti täyt-
tämättä seuraavasti: 31.12.1969 saakka yksi 
tp. ammattiaineiden opettajan virka ja 4 tp. 
työnopettajan virkaa, 31.7.1970 saakka yksi 
työnopettajan virka, neljä vakinaista am-
mattiaineiden opettajan virkaa ja yksi va-
kinainen työnopettajan virka sekä 31.12.1970 
saakka yksi vakinainen ammatinopettajan 
virka (13.1. 114 §, 4.8. 2069 §, 8.9. 2467 §). 

Vallilan ammattikoulussa annettavaa eng-
lannin kielen opetusta päätettiin syysluku-
kauden 1969 alusta lukien laajentaa siten, 
että 10 luokan sijasta opetusta annetaan 
kaksi viikkotuntia enintään 16 luokalla 
edellyttäen, että ammattikasvatushallitus 
antaa siihen suostumuksensa. Ammattikas-
vatushallitukselta päätettiin anoa lupa em. 
vapaaehtoisen aineen opetuksen järjestelylle 
sekä hyväksyminen opetusohjelmalle (4.8. 
2072 §). 

Yleisjaosto oikeutti ammattioppilaitosten 
johtokunnan luovuttamaan vuokratta Valli-
lan ammattikoulusta huonetilaa ja välineitä 
aikana 4.-8.8.1969 ammattikoulujen opet-
tajaopiston järjestämää puhelinalan opetta-
jien täydennyskurssia varten sekä eräidea 
urheiluseuroj en seurayhtymän j ärj estämien 
poikien painikilpailujen ajaksi tavanomaisilla 
ehdoilla (yjsto 18.6. 6352 §, 3.9. 6844 §). 

Vallilan ja Haagan ammattikoulujen oppi-
laista muodostetun joukkueen lähettämistä 
varten Suomen Ammattikoulujen Urheilu-
liiton Kajaanissa järjestettäviin talvimesta-
ruuskilpailuihin myönnettiin 1 020 mk sekä 
joukkueen lähettämistä varten Seinäjoella 
pidettäviin yleisurheilumestaruuskilpailuihin 
670 mk (yjsto 12.2. 5322 §, 3.9. 8645 §). 
Joukkueen lähettämiseksi »Työtaito-69» lop-
pukilpailuja varten järjestettäviin karsinta-
kilpailuihin sekä Vallilan ja Kampin ammat-
tikoulujen oppilaskuntien kuraattorien osal-
listumisesta kuraattoripäiville aiheutuvien 
osanottomaksujen suorittamista varten sekä 
Vallilan ja Haagan ammattikoulujen jouk-
kueiden osallistumisesta Tampereella pidet-
täviin ammattikoulujen uintimestaruuskil-
pailuihin aiheutuvia kustannuksia varten ja. 
Kampin ammattikoulun ammatinopettajan 
Lahja Oksasen osallistumisesta opetusnäyt-
teiden seuraamiseen ammattikoulujen Jyväs-
kylän opettajaopistossa aiheutuvia kustan-
nuksia varten myönnettiin yht. 685 mk (yjsto· 
7.5. 6004 §). 

Kampin ammattikoulun kaksi ammatin-
opettajan virkaa päätettiin jättää vakinai-
sesti täyttämättä, kuitenkin kauintaan 31.12. 
1969 saakka (3.1. 114 §, 8.4. 1020 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää koulun 
reht. Liisa Kankaanrinnalle 1.12.1969 alkaen 
siihen asti kunnes toisin päätetään, kauintaan 
kuitenkin v:n 1970 loppuun, vapautuksen 
neljän viikkotunnin opetusvelvollisuudesta 
Herttoniemen ammattikoulun huonetilaoh-
jelman laatimista ja koulun muuta suunnitte-
lutyötä varten (24.11. 3285 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 217 mk Kampin 
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2. Kaupunginhallitus 

ammattikoulun opettajien osallistumisesta 
ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopis-
tossa pidettävien opetusnäytteiden seuraa-
miseen aiheutuneiden kulujen korvaamista 
sekä terveyskasvatuspäivien osallistumis-
maksun korvaamista varten (yjsto 19.3. 
5598 §, 2.4. 5724 §). 

Kampin ammattikoulusta päätettiin vuok-
ratta ja erinäisillä ehdoilla luovuttaa huone-
tilat seuraaviin tarkoituksiin: ammattikasva-
tushallituksen toimesta järjestettävää am-
mattikoulujen ompelu- ja vaatetusalojen 
opettajien täydennyskurssia varten (yjsto 
12.2. 5321 §), SAKO:n ompelun- ja talous-
opettajien jaostolle puhtaanapidon ja kuosi-
piirustuksen täydennyskursseja varten (yjsto 
25.6. 6405 §) sekä Vaatetusteollisuusliiton 
ammattikasvatushallituksen kanssa järjes-
tämää kurssia varten (yjsto 3.9. 6843 §). 

Haagan ammattikoulun seuraavat tilapäi-
set virat päätettiin jättää vakinaisesti täyt-
tämättä toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 
31.12.1969 saakka: viisi ammattiaineiden 
opettajan, kaksi yleisaineiden opettajan ja 
10 työnopettajan virkaa sekä yksi ammatin-
opettajan virka (13.1. 114 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa am-
mattioppilaitosten johtokunnan järjestä-
mään Haagan ammattikoulussa lukuvuonna 
1969/70 uusien aineyhdistelmien ja opetus-
suunnitelmien kokeilun metalliosaston asen-
taja-koneistajan yhdellä kansakoulupohjai-
sella I luokalla edellyttäen, ettei johtokunnan 
käytettävissä olevia määrärahoja tämän 
vuoksi ylitetä ja että ammattikasvatushalli-
tus hyväksyy kokeilun sekä myöntää labora-
torioihin ja tukiopetukseen täyden 65 %:n 
valtionavustuksen. Ammattikasvatushalli-
tus asettui kielteiselle kannalle kokeiluun 
nähden ja ilmoitti pitävänsä suunniteltua 
opetuskokeilua periaatteessa hyvänä, mutta 
vielä tässä vaiheessa epäkypsänä (4.8. 2073 §, 
8.12. 3439 §). 

Ammattioppilaitosten toimisto oli aikoi-
naan pyytänyt Helsingin liikevaihtoverotoi-
mistolta ennakkotietoa siitä, onko kaupungin 

suoritettava liikevaihtoveroa Haagan huolto-
aseman toiminnasta, jonka tarkoituksena oli 
autonhuoltajien kouluttaminen ammattikas-
vatushallituksen alaisena ja ammattioppi-
laitoksista annetun lain mukaisesti. Liike-
vaihtoverot oimisto oli 25.6.1968 ilmoittanut 
ennakkotietona, että kaupungin oli suoritet-
tava huoltoasemalla tapahtuvasta myyn-
nistä liikevaihtoveroa. Tähän päätökseen 
kaupunki haki muutosta liikevaihtovero-
konttorilta, joka 30.8.1968 hylkäsi kaupungin 
valituksen. Tämän jälkeen kaupunki haki 
muutosta liikevaihtoverokonttorin päätök-
seen korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka 
kumosi liikevaihtoverotoimiston ja -konttorin 
päätökset, koska ko. päätös oli epätäydelli-
nen sikäli, että siitä ei käynyt ilmi, oliko 
liikevaihtovero velvollisuus tarkoitettu kos-
kemaan vain osaa huoltoaseman liikevaihdos-
ta sekä palautti asian liikevaihtoverotoimis-
ton uudelleen käsiteltäväksi. Liikevaihtovero-
konttori hylkäsi 24.4.1969 uudelleen kaupun-
gin valituksen ja korkein hallinto-oikeus 
katsoi 29.7.1969, ettei ollut syytä muuttaa 
liikevaihtoverokonttorin päätöstä (9.6. 1759 
§, 8.9. 2463 §). 

Merkittiin tiedoksi ammattioppilaitosten 
toimiston ilmoitus Haagan ammattikouluun 
suoritetusta murrosta (yjsto 5.2. 5270 §). 
Haagan ammattikoulun auto-osastolla kor-
jattavana olleelle ins. Martti Laurilan autolle 
aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi 
myönnettiin 275 mk tavanmukaisilla ehdoilla 
(yjsto 23.7. 6572 §). 

Vaatturikoulun yksi vakinainen ammatin-
opettajan virka ja yksi vakinainen työn-
opettajan virka päätettiin jättää täyt tämättä 
31.7.1970 saakka pätevien hakijoiden puut-
tumisen ja eräiden uudelleen järjestelyjen 
vuoksi (4.8. 2069 §). 

Laboratoriokoulun yksi vakinainen am-
mattiaineiden opettajan virka päätettiin 
samoin jättää vakinaisesti täyttämättä 31.7. 
1970 saakka (4.8. 2069 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa ammattioppilaitosten johtokun-
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nan perustamaan laboratoriokouluun uuden 
yksivuotisen, keskikoulupohjaisen mikrobio-
logian opintolinjan edellyttäen, että ammatti-
kasvatushallitus hyväksyy opintolinjan pe-
rustamisen ja myöntää valtionavustusta pe-
rustamis- sekä käyttökustannuksia varten ja 

myöntää opintolinjan perustamista varten 
78 244 mk. Ammattikasvatushallitus ei ollut 
suostunut kaupunginhallituksen hakemuk-
seen sillä perusteella, että se oli todennut 
koulutuksen suunnitellulla opintolinjalla jää-
vän liian lyhyeksi. Oppilaiden olisi ensin 
saatava riittävä yleiskoulutus ja vasta sen 
jälkeen erikoiskoulutus (2.6. 1625 §, 18.8. 
2214 §). 

Laboratoriokoulussa päätettiin lukuvuon-
na 1969/70 järjestää 5-päiväisen kouluviikon 
kokeilu siten, että syyslukukausi pidettäisiin 
15.8.-20.12.1969 ja kevätlukukausi 2.1.-
15.6.1970 lukuvuoden ollessa tällöin yht. 
200 työpäivää. Kokeilu järjestettäisiin edel-
lyttäen, että ammattikasvatushallitus antai-
si siihen suostumuksensa ja ettei koulun 
valtionavustus sen johdosta vähenisi. Am-
mattikasvatushallitukselta päätettiin anoa, 
että se hyväksyisi em. toimenpiteet ja niiden 
mukaisesti laaditut uudet viikkotuntikaaviot. 
Ammattikasvatushallitus myönsi anotun lu-
van (2.6. 1624 §, 18.8. 2216 §). 

Laboratoriokoulun opetusohjelmaan pää-
tettiin v:n 1970 alusta lukien sisällyttää la-
sinpuhalluksen opetus edellyttäen, että am-
mattikasvatushallitus siihen suostuu ja että 
kaupunginvaltuusto sisällyttää tarvittavan 
määrärahan v:n 1970 talousarvioon (4.8. 
2074 §). 

Ammattikasvatushallituksen hyväksyttä-
väksi päätettiin lähettää laboratoriokoulussa 
kevätlukukaudella 1969 toimeenpantavaksi 
suunniteltu entsyymikemiallisen kurssin kurs-
sianomus valtionavustuksen saamiseksi sen 
jälkeen, kun kurssiselostus on aikanaan lä-
hetetty ammattikasvatushallitukselle (8.4. 
1022 §). 

Kirjapainokoulun seuraavat tilapäiset vi-
rat päätettiin jättää täyttämättä kauintaan 

31.12.1969 saakka: yksi ammattiaineiden ja 
yksi työnopettajan virka, yksi terveyssisaren 
puolipäivätoiminen virka ja yksi toimistoapu-
laisen puolipäivätoiminen virka (13.1. 114 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan palkkaamaan 1.8. 
lukien kauintaan 31.12.1969 saakka kirja-
painokouluun erikoisammattikoulutalossa 
toimivia kouluja varten yhteisesti yhden 8. 
pl:n kokopäivätoimisen toimistoapulaisen ai-
kaisemman puolipäivätoimisen toimistoapu-
laisen sijasta ja kaksi uutta 3/4 -päiväistä 
työsopimussuhteista siivoojaa. Tarkoituk-
seen myönnettiin 6 990 mk (23.6. 1905 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan järjestämään kirja-
painokoulussa lukuvuonna 1969/70 5-päi-
väisen kouluviikon kokeilun siten, että luku-
vuosi on yhteensä 200 työpäivää ja että sa-
massa yhteydessä kouluun perustetaan teks-
tinvalmistajan opintolinja sekä painajan 
opintolinja edellyttäen, että ammattikasva-
tushallitus hyväksyy järjestelyn ja myöntää 
valtionavustuksen opettajien palkkaukseen 
samansuuruisena kuin niissä oppilaitoksissa, 
joiden työvuosi käsittää 220 työpäivää. 
Järjestelystä aiheutuvia kustannuksia varten 
syyslukukaudella 1969 kaupunginhallitus 
myönsi 42 230 mk. Ammattikasvatushallitus 
oli sittemmin myöntänyt luvan anottua ko-
keilua varten (2.6. 1623 §, 18.8. 2215 §). 

Ammattikasvatushallituksen hyväksyttä-
väksi lähetettiin seuraavat kurssianomukset: 
kertomusvuoden kevätlukukaudella järjes-
tettävän syväpainajan ja syväpainosyövyt-
täjän oppisopimuskurssin kurssianomukset 
sekä kertomusvuonna järjestettävän graa-
fisen valokuvaajan ja kuvakorjailijan oppi-
sopimuskurssin kurssianomukset (17.3. 799 
§); kertomusvuoden syyslukukaudella toi-
meenpantavien 27 oppisopimuskurssin kurs-
sianomukset (27.10. 2967 §) ja kevätlukukau-
della 1970 toimeenpantavien 30 oppisopimus-
kurssin kurssianomukset (3.11. 3071 §). 

Suomen Faktoriliitolle päätettiin luovuttaa 
kirjapainokoulusta vuokratta huonetilaa ko-
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hopainofaktorien täydennyskursseja varten 
(yjsto 25.6. 6404 §, 17.9. 6960 §). 

Kirjapainokoulun 50-vuotis juhlaa ja eri-
koisammattikoulutalon vihkiäistilaisuutta 
varten myönnettiin 2 350 mk (yjsto 7.5. 6003 
§). Kahvitarjoilun järjestämiseksi syysluku-
kauden 1969 alusta lukien erikoisammatti-
koulutalon oppilaita ja henkilökuntaa varten 
myönnettiin 16 500 mk sillä ehdolla, että 
kahvin ja kahvileivän hinta määrätään siten, 
että järjestelystä aiheutuvat kustannukset 
tulevat kahvin ja leivän myynnistä saaduilla 
tuloilla korvatuiksi (17.2. 523 §). 

Kähertäjäkoulun yksi vakinainen työnopet-
tajan virka päätettiin jättää täyttämättä 
31.7.70 saakka (4.8. 2069 §). 

Kähertäjäkoulun huonetiloja päätettiin 
vuokratta ja eräillä ehdoilla luovuttaa seu-
raavia tilaisuuksia varten: kosmetologiakin 
kisälli- ja mestarikirjalautakunnalle kisällin-
tutkintotilaisuuden järjestämistä varten 
(yjsto 14.5. 6058 §) sekä Suomen ammatti-
koulujen opettajaliiton parturi- ja kampaaja-
opettajajaostolle muoto- ja tyyliopin opetuk-
sen kurssia varten, parturi- ja kampaaja-
oppilaiden työtaitoloppukilpailua ja kampaa-
jan ja parturin ammattitekniikan kurssia 
varten sekä Toimelan Vapaaopistolle Annan-
kadun koulurakennuksen voimistelusali 27.4. 
pidettävää päättäjäistilaisuutta varten (yjsto 
23.4. 5879 §). 

Yleis jaosto myönsi 68 mk Suomen Käher-
täjätyönäni ajaliiton järjestämiin mestaruus-
kilpailuihin osallistuneiden oppilaiden sekä 
heidän malliensa ruoka- ja matkarahojen 
korvaamiseksi (yjsto 18.6. 6349 §). 

Hienomekaanikkokoulun tilapäinen amma-
tinopettajan ja työnopettajan virka päätet-
tiin jättää täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan 31.12.1969 saakka (13.1. 114 

Hienomekaanikkokoulun suunnittelun 
asiantuntijalle, ins. Pauli Selkämaalle suori-
tettavia matka- ja päivärahoja varten myön-
nettiin 250 mk (yjsto 19.3. 5596 §). 

Leipurikoulun yksi tilapäinen ammatin-

opettajan virka päätettiin jättää täyt tämättä 
kauintaan 31.12.1969 saakka (13.1. 114 §). 

Koulun tarverahoja varten myönnettiin 
130 mk v:n 1968 talousarvion ao. määrä-
rahoista (15.9. 2538 §). 

Koulukustannusten korvaaminen. Yleis-
jaosto päätti hylätä Lahden ammattikoulun, 
Järvenpään ammattikoulun ja Västankvarns 
hushollsskola -nimisen ammattikoulun ano-
mukset korvausten suorittamisesta niille hel-
sinkiläisten oppilaiden koulunkäynnistä em. 
oppilaitoksissa aiheutuneiden kustannusten 
osalta (yjsto 2.7. 6444 §). 

Avustukset. Suomen Ammattikoulujen Ur-
heiluliiton 20. mestaruuskilpailujen taloudel-
lisen tappion korvaamista varten yleisjaosto 
myönsi 1 553 mk sekä Helsingin lyseon ja 
Helsingin normaalilyseon välisen soutukil-
pailun järjestämistä varten 900 mk (yjsto 
8.1. 5035 §, 1.10. 7083 §). 

Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. Mer-
kittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumus työväenopistojen tuntiopettajien 
palkkioiden korottamiseen kaupunginhalli-
tuksen 23.12.1968 päättämällä tavalla (24.2. 
589 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työ-
väenopistoissa maksettavat uudet palkkiot 
tulemaan voimaan 1.5. ja 1.8.1989 lukien 
(21.4. 1151 §, 27.5. 1559 §, 30.6. 1980 §, kunn. 
as. kok. n:o 49, 71). 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupungin-
hallitus oikeutti suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunnan 1.5.1969 lukien suoritta-
maan työväenopiston opintoneuvojalle ja toi-
miston viranhaltijoille iltatyökorvauksen val-
tuuston 29.5.1988 kaupungin uusien työaika-
määräystea väliaikaisesta hyväksymisestä 
tekemän päätöksen XXI) kohdan 1 mom:n 
säännöksistä poiketen (8.4. 1019 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti suomenkielisen 
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työväenopiston henkilökunnan väliaikaiset 
työaikamääräykset seuraaviksi: 

1) Työväenopiston toimisto pidetään 
avoinna yleisölle maanantaista perjantaihin 
opiston työkauden aikana klo 9.0 0-12. o o ja 
18.oo-20.oo. Toimiston viranhaltijoiden vii-
kottainen työaika on 35.5 tuntia, jonka puit-
teissa työväenopiston rehtori määrää kulloin-
kin noudatettavat työajat opiston toiminnan 
asettamien vaatimusten mukaisesti käyttäen 
seuraavia vaihtoehtoja: 

a) Maanantaisin klo 8.3 0-16.3 0 puolen 
tunnin lepotauoin ja tiistaista perjantaihin 
klo 8.3 0-16 puolen tunnin lepotauoin. 

b) Maanantaisin klo 12.3 0-20.3o puolen 
tunnin lepotauoin ja tiistaista perjantaihin 
klo 13-20.3 0 puolen tunnin lepotauoin. 

c) Maanantaisin klo 8.30-13.30 ja klo 
18-20.3 0 ilman lepotaukoa ja tiistaista per-
jantaihin klo 8.3 0-13 ja 18-20.3 0 ilman lepo-
taukoa. 

Arkipyhän sattuessa viikolla työaika on 
myös lauantaina klo 8.30-16 puolen tunnin 
lepotauoin. 

2) Työväenopiston kirj asto pidetään avoin-
na yleisölle maanantaista perjantaihin opis-
ton työkauden aikana klo 17.3 0-20.3o. Kir-
jaston viranhaltijan, opintoneuvojan, työ-
aika on työväenopiston työkauden aikana 
maanantaisin klo 13-21 puolen tunnin lepo-
tauoin ja tiistaista perjantaihin klo 13.30-21 
puolen tunnin lepotauoin sekä kesäkuukau-
sina maanantaisin klo 8.3 0-16.30 puolen tun-
nin lepotauoin ja tiistaista perjantaihin klo 
8.3 0-16 puolen tunnin lepotauoin. Arki-
pyhän sattuessa viikolla työaika on myös 
lauantaina klo 8.30-16 puolen tunnin lepo-
tauoin. Opintoneuvojan viikoittainen työ-
aika on siis 35.5 tuntia. 

3) Säännöllistä iltatyötä suorittavan vahti-
mestarihenkilökunnan työaika on 80 tuntia 
kahden viikon pituisen työjakson aikana. 
Rehtori vahvistaa työaikamääräysten poh-
jalta työvuorojen alkamis- ja päättymisajat. 

4) Talonmies-vahtimestarin vahtimestari-
työn tuntimäärä on 15 tuntia viikossa. Vahti-

mestarityötunnit suoritetaan työvuoroluette-
lon mukaisesti. 

5) Siivoojien työaika vahvistetaan aika-
naan erikseen (24.2. 590 §). 

Yleisjaosto päätti tyytyä vakuutusoikeu-
den 18.4. antamaan päätökseen työntek. 
Pirjo Kejosen loukkaantumisesta aiheutu-
neen korvauksen suorittamisesta sekä myön-
tää korvauksen maksamista varten 16 mk 
(yjsto 2.7. 6441 §). 

Yleisjaosto myönsi 720 mk suomenkielisen 
työväenopiston käytettäväksi Porissa järjes-
tettyihin valtakunnallisiin kulttuurikilpailui-
hin osallistumisesta aiheutuneita kustannuk-
sia varten. Samaten yleisjaosto hyväksyi sen 
toimenpiteen, et tä vs. rehtori Mikko Järven-
ranta oh tehnyt matkapäivineen kaksi päivää 
kestäneen virkamatkan Poriin osallistumista 
varten em. kulttuurikilpailuihin (yjsto 16.4. 
5829, 5830 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
hallintoon määrättiin 1.11.1969 lukien Vuo-
saaren kylässä sijaitseva Brandis RN:o 464 

-niminen tila toistaiseksi käytettäväksi opis-
ton kesäkotina, kunnes alueen lopullinen 
käyttösuunnitelma valmistuu. Maapohjan 
pääoma-arvoksi merkittiin 282 000 mk ja 
rakennusten arvoksi 84 000 mk (15.9. 2541 
§)· 

Kaupunginhallitus otti tutkittavakseen 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
27.5. tekemän päätöksen ottaa opettajan- ja 
apulaisrehtorin virkaan koevuodeksi hum. 
kand. Martin Gripenbergin ja hyväksyi sen 
samalla täytäntöönpantavaksi vain sillä eh-
dolla, että virkaan valittu otetaan virkaa hoi-
tamaan aikaisintaan 1.9.1969 alkaen ja että 
virkasuhde tällä kertaa jatkuu vain 31.12. 
1969 saakka (2.6. 1610 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokun-
taa kehotettiin perimään takaisin opiston ta-
loudenhoitajalle 1.6.1968 ylimääräisenä pal-
kanlisänä maksetut 70 mk/kk eli v:lta 1968 
yht. 490 mk ja vastaisuudessa tutkimaan tar-
kemmin harkinnanvaraisten palkankorotus-
ten perusteita sekä neuvottelemaan senkal-
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täisistä asioista etukäteen palkkalautakunnan 
toimiston kanssa (3.3. 653 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota ruotsin-
kielisen työväenopiston johtokunnan 18.4. 
tekemän päätöksen, joka koski työväenopis-
ton kirjaston aukioloaikaa ja kirjastonhoita-
jan työaikaa. Samalla kaupunginhallitus 
päätti muuttaen 7.10.1968 tekemäänsä pää-
töstä, 

että ruotsinkielisen työväenopiston kirjasto 
pidetään avoinna arkipäivisin maanantaista 
perjantaihin klo 17-21 ja lauantaisin klo 
11-15, 

että työsopimussuhteisen kirjastonhoita-
jan työaika on sama kuin kirjaston aukiolo-
aika eli 24 t viikossa, kuitenkin siten että kir-
jastonhoitajalle annetaan 9 viikon pituisena 
ajanjaksona vähintään 14 vapaapäivää ja 

että vapaapäivien määrä koko vuosittaisen 
palvelusjakson puitteissa on kalenteriviikkoa 
kohti keskimäärin kaksi soveltaen tältä osin 
valtuuston 7.5.1969 työajasta tekemässään 
päätöksessä vahvistamia periaatteita. Työ-
sopimussuhteisen kirjastonhoitajan kuukausi-
palkaksi vahvistettiin 10 kuukautena vuodes-
sa 615 mk/kk. Työsopimus oli tehtävä kau-
punginhallituksen v. 1967 vahvistamaa työ-
sopimuslomaketta käyttäen (28.4. 1227 §, 
11.8. 2147 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota ruotsin-
kielisen työväenopiston johtokunnan pää-
töksen sivuosastotoiminnan aloittamisesta 
Puotilassa, Käpylä-Maunulassa ja Etelä-
Kaarelassa (30.6. 1954 §, 25.8. 2323 §). 

Kotitalouslautakunnan käyttöön päätettiin 
neuvonta-, näyttely- ja kurssitoimintaa var-
ten luovuttaa talosta Fabianinkatu 32 kau-
pungille vuokrattu kahdeksan toimistohuo-
netta käsittävä, 144 m2:n suuruinen huone-
tila sen vapauduttua rakennusviraston käy-
töstä, vuokra 1 440 mk/kk (27.10. 2966 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kotitalouslautakuntaa lakkaut-

tamaan Karhulinnan opetus- ja perhepesulan 
toiminnan 1.1.1970 lukien, 

kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoi-

minnassa kotitalouslautakunnan kanssa tut-
kimaan mahdollisuuksia sanotun pesulahuo-
neiston vuokraamiseksi em. ajankohdasta 
lukien koneineen ja laitteineen yksityiselle 
yrittäjälle tai, mikäli se kohtuullisesta vuok-
rasta ei olisi mahdollista, koneiden ja laittei-
den siirtämiseksi muuhun kaupungin laitok-
seen tahi myymiseksi sekä tekemään tästä 
mahdollisesti aiheutuvat esitykset kaupun-
ginhallitukselle ja 

kehottaa järjestelytoimistoa tutkimaan 
mahdollisuuksia Karhulinnan opetus- ja per-
hepesulan toisen pesulanhoitajan sijoittami-
seksi hänelle sopivaan muuhun kaupungin 
työhön (1.9. 2382 §). 

Turun ylioppilaskylän asuntolapaikkojen 
käyttäminen. Turun Ylioppilaskyläsäätiölle 
päätettiin ilmoittaa, ettei kaupungilla ollut 
mitään sitä vastaan, että kaupungin nimikko-
paikat täytettäisiin säätiön toimesta yleisesti 
noudatettuja jakoperusteita käyttäen sillä 
ehdolla, että paikkojen saajat ovat kulloinkin 
henkikirjoitetut Helsingissä ja että kaupun-
ginhallitukselle ilmoitetaan paikkojen kulloi-
setkin haltijat. Opiskelija-asuntoloiden ra-
kentamista varten yleisjaosto myönsi 3 000 
mk:n avustuksen (yjsto 18.6. 6338 §, 29.10. 
7306 §). 

A vustukset. Yhtenäiskouluyhdistykselle 
päätettiin maksaa korkojen ja kuoletusten 
suorittamista varten merkitty 26 000 mk:n 
suuruinen avustus kokonaisuudessaan yhdellä 
kertaa (yjsto 12.3. 5547 §). 

Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistyk-
selle päätettiin suorittaa korkojen ja kuole-
tusten suorittamista varten merkitty 32 000 
mk:n suuruinen avustus vuotuisavustuksen 
ensimmäisen erän yhteydessä kertomusvuo-
den tammikuussa sillä ehdolla, että avustus 
käytetään korkojen ja kuoletusten suoritta-
miseen (yjsto 8.1. 5028 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle 
päätettiin suorittaa sille myönnetyn avus-
tuksen II erä I erän yhteydessä ja I I I erä jo 
kesäkuussa (yjsto 8.1. 5027 §, 15.1. 5091 §, 
4.6. 6214 §). 
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Tähtitieteelliselle yhdistykselle Ursalle 
päätettiin suorittaa peruskorjauksia varten 
merkitty 1 000 mk:n suuruinen avustus 
(yjsto 1.10. 7071 §). 

Yksityiset oppikoulut. Jakomäen yhteis-
koulun kannatusyhdistys oli kouluhallituk-
selle tehtävää anomusta varten pyytänyt 
kaupunginhallitukselta lausuntoa Jakomäen 
alueen oppikoulun tarpeellisuudesta. Koulu-
suunnittelukomitea mainitsi, että Jakomäen 
alueella tulee väestöennusteen mukaan asu-
maan n. 1 320 peruskouluikäistä lasta. Alueel-
le valmistuu kertomusvuoden alussa n. 500 
oppilaalle tarkoitettu 12-luokkainen kansa-
koulu, joka jo on osittain käytössä. Koulun 
ensimmäisille luokille otettiin lukuvuonna 
1968/69 yht. 115 oppilasta. Tästä johdettu 
peruskoulun oppilasmäärä vastaa jo lähivuo-
sina 1 035 oppilasta. Koulusuunnittelun kan-
nalta olisi sekä toivottavaa että tarpeellista 
perustaa Jakomäen alueelle oppikoulu, johon 
vastaisuudessa voitaisiin sijoittaa nykyistä 
keskikoulua vastaava peruskoulun yläaste. 
Lukioasteen uudistuksesta ei toistaiseksi ollut 
tietoa. Kaupunginhallitus päätti antaa kan-
natusyhdistykselle koulusuunnittelukomitean 
ehdotuksen mukaisen lausunnon (7.1. 54 §). 

Kontula-seura oli esittänyt kantanaan, 
että Kauppakorkeakoulun Tyttönormaali-
lyseon tilalle rakennettava oppikoulu olisi 
ollut sijoitettava Laajasalon sijasta Kontu-
laan, koska siellä asuvan väestön oli vaikea 
kouluttaa lapsiaan kalliissa yksityisissä oppi-
kouluissa. Kouluhallitukselle päätettiin esit-
tää toivomus valtion oppikoulun saamisesta 
Kontulan alueelle (12.5. 1396 §). 

Kouluhallitus oli pyytänyt kaupunginhalli-
tuksen lausuntoa siitä, kuinka Helsingin Suo-
malaisen Yhteiskoulun rakennussuunnitelma 
asiakirjoista ilmenevässä laajuudessa sopii 
kaupungin koulusuunnitelmaan. Koulusuun-
nittelukomitea oli ilmoittanut, ettei sillä ollut 
muuta huomauttamista rakennussuunnitel-
man johdosta, kuin että rakennuksen sijainti 
Etelä-Haagassa ei tulevan peruskoulun kan-
nalta ollut paras mahdollinen. Lisäksi komi-

tea oli viitannut asiasta 8.10.1968 antamaan-
sa lausuntoon. Kaupunginhallitus päätti an-
taa kouluhallitukselle Helsingin Suomalaisen 
Yhteiskoulun rakennussuunnitelmasta kou-
lusuunnittelukomitean ehdotuksen mukaisen 
lausunnon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa kouluhallitukselle, että avustuksen 
myöntäminen ko. yhteiskoululle käsitellään 
kunakin vuonna talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä kaupungin kulloinkin noudattaman 
käytännön pohjalta ja että toiminnan rahoi-
tus määräytyy kaupungin koululaitoksen 
tultua perustetuksi koulujärjestelmän perus-
teista annetun lain mukaisesti laissa olevien 
säännösten mukaan ja koulun asemasta kou-
lujärjestelmässä riippuen (16.6. 1837, 1838 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjaston yksi 20. pl:n sivukir-
jastonhoitajan virka päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä kauintaan 31.12.1970 
saakka, mikäli kirjastontarkastaja tähän 
suostuu (17.3. 797 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan edelleen v:n 1969 ja 1970 aikana huo-
lehtimaan Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan polio-osaston ja IV sisätautien kli-
nikan munuaisosaston sairaalakirjaston toi-
minnasta sekä palkkaamaan laitoskirjaston 
Auroran osastoon tästä järjestelystä aiheutu-
via ylimääräisiä tehtäviä varten tuntipalk-
kaisen kirjastoamanuenssin käyttäen tarkoi-
tukseen v:n 1969 ja 1970 talousarvioihin työ-
sopimussuhteisen henkilökunnan palkkaa-
mista varten merkittyä määrärahaa kuiten-
kin edellyttäen, että Helsingin yliopistollinen 
keskussairaalaliitto sitoutuu suorittamaan 
mainitun kirjastoamanuenssin palkkaami-
sesta aiheutuvat, vastaavasti enintään 1 648 
mk:n ja 1 945 mk:n suuruiset kustannukset 
kirjastolautakunnan laskua vastaan (20.1. 
206 §, 8.12. 3437 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan 
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aloittamaan laitoskirjastotoiminnan 1.7. 
1969 lukien Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalassa Meilahden sairaala-alueella ja 
psykiatrian klinikassa sekä 

palkkaamaan ajaksi 16.2.-31.12.1969 yh-
den tp. 21. pl:n osastonhoitajan, jolta vaadi-
taan kirjastoasetuksen 12 §:n 1 mom:n I) 
kohdassa mainittu kelpoisuus ja yhden tp. 
16. pl:n kirjastoamanuenssin, jolta vaaditaan 
3) kohdassa mainittu kelpoisuus, 

palkkaamaan ajaksi 1.7.—31.12.1969 kol-
me tp. 16. pl:n kirjastoamanuenssia, joilta 
vaaditaan em. kelpoisuus, kaksi tp. 7. pl:n 
kirjastoapulaista, joiden pätevyysvaatimuk-
sena on keskikoulututkinto sekä tarvittavan 
määrän työsopimussuhteista kirjastohenkilö-
kuntaa, 

suorittamaan kaluston ja kirjallisuuden 
hankintoja kirjastolautakunnan esittämän 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimen-
piteistä aiheutuvien kustannusten suoritta-
mista varten myönnettiin 236 588 mk. Kau-
punginhallitus hyväksyi asiamiestoimiston 
laatiman sopimusluonnoksen kaupungin ja 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton 
liittohallituksen kesken solmittavaksi sopi-
mukseksi laitoskirjastotoiminnan aloittami-
sesta 1.7.1969 lukien Helsingin yliopistolli-
sessa keskussairaalassa (3.2. 382, 363 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti 
kirjastolautakunnan siirtämään em. laitos-
kirjastotoiminnan aloittamisen tapahtuvaksi 
1.9.1969 lukien, mikäli kouluhallitus on ennen 
sitä vahvistanut Helsingin kaupungin kir-
jasto-ohjesäännön 2 §:ään tästä aiheutuvan 
muutoksen tai vahvistamisen tapahtuessa 
myöhemmin, vahvistamista seuraavan kuu-
kauden alusta lukien edellyttäen, että Hel-
singin yliopistollisen keskussairaalaliiton liit-
tohallitus tähän suostuu. Liittohallitukselta 
päätettiin pyytää suostumus sanotulle järjes-
telylle (9.6. 1757 §). 

Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden päätökset kaupunginkirjaston v:n 
1963—1965 valtionavuista sekä laitoskirjas-

ton v:n 1964, 1965 valtionavuista (yjsto 11.7. 
6530—6534 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta kouluhallituksen päätöksiin kau-
punginkirjaston ja laitoskirjaston v:n 1966 
valtionavustuksista. Kouluhallituksen pää-
töksessä oli jätetty hyväksymättä menoiksi 
yht. 24 432 mk, mihin sisältyi mm. toimisto-
apulaisen ja kirjanpitäjän palkkausmenot 
sekä laitoskirjaston osalta sanoma- ja aika-
kauslehtien tilaaminen vanhainkoteihin (3.2. 
358 §, yjsto 29.1. 5201 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä koulu-
hallituksen päätöksiin kaupunginkirjaston ja 
ja sen laitoskirjaston v:n 1967 valtionavusta, 
vaikka ko. päätöksessä oli vähennetty meno-
jen osalta mm. eräitä sairauspäivärahakuluja 
(15.9. 2536 §, 1.12. 3358 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän 
sairaalan rakennus n: o 13 luovutetaan Töölön 
sivukirjastoa varten kaupunginkirjaston 
käyttöön toistaiseksi ja kauintaan siksi, kun-
nes Töölön sivukirjaston uudet tilat valmistu-
vat. Asunnon jakotoimikuntaa kehotettiin 
viipymättä osoittamaan rakennuksen n:o 13 
vuokralaisille uudet asunnot. Rakennusviras-
toa kehotettiin yhteistoiminnassa kaupungin-
kirjaston kanssa laatimaan suunnitelma ja 
kustannusarvio rakennuksen välttämättö-
mistä korjaus- ja muutostöistä (21.4. 1161 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Kivelän sairaalan raken-
nuksen n:o 13 muutos- ja korjaustöiden pää-
piirustukset n:o 1-2. Rakennus luovutettiin 
Töölön sivukirjaston käyttöön siihen saakka, 
kunnes sivukirjaston uudet tilat valmistuisi-
vat. Korjaustöiden suorittamista varten 
myönnettiin 41 600 mk (2.6. 1629 §). 

Kouluhallitus hyväksyi ko. rakennuksen 
Töölön sivukirjaston väliaikaiseen käyttöön 
sekä vahvisti Töölön uuden sivukirjaston 
pääpiirustukset (20.1. 205 §, 15.9. 2544 §). 

Merkittiin tiedoksi, ettei opetusministeriö 
ollut suostunut kaupungin anomukseen saada 
jatkaa Töölön sivukirjaston rakennustöitä 
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keskeytyksettä kesän aikana (17.3. 800 §, 
21.4. 1160 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan j är j estämään musiikkikir j astotoi-
minnan Töölön uudessa sivukirjastossa v:n 
1970 talousarvioon merkittävien määräraho-
jen puitteissa (3.11. 3069 §). 

Veistoksen hankkimiseksi Töölön uuden 
sivukirjaston pääsisäänkäytävän eteen kau-
punginhallitus oikeutti kuvataidetoimikun-
nan julistamaan Suomen kuvanveistäjille 
kilpailun esitetyn kilpailukutsun mukaisesti. 
Tarkoitukseen myönnettiin enintään 20 000 
mk. Kilpailun palkintolautakunnan taiteilija-
jäsenille saatiin suorittaa korvauksena pal-
kintolautakunnan työstä kummallekin 1 040 
mk (9.6. 1732 §). 

Merkittiin tiedoksi, ettei opetusministeriö 
ollut myöntänyt kaupungin 16.12.1968 ano-
maa rakennuslupaa Herttoniemen uutta sivu-
kirjastoa varten (9.6. 1758 §). Kaupungin-
hallitus päätti uudelleen anoa opetusminis-
teriöltä rakennuslupaa Herttoniemen uutta 
sivukirjastoa varten sekä Puotinharjun uutta 
sivukirjastoa varten (8.12. 3438, 3440 §). 

Kirjastolautakunnalle päätettiin ilmoittaa, 
ettei kaupunginhallituksella ollut mitään sitä 
vastaan, että Kulosaaren ja Vuosaaren sivu-
kirjastot varustettaisiin valaistuilla opastin-
teksteillä Airam Oy:n tarjouksen mukaisesti 
käyttäen tarkoitukseen yhteensä enintään 
600 mk kaupunginkirjaston tiedotustoimin-
taa ja yleisötilaisuuksia varten merkityistä 
määrärahoista tililtä maksettavia menoja 
tarvittaessa vastaavasti supistaen (20.10. 
2901 §). 

Kirjaston katolta pudonneen lumen apul. 
kirjastonjoht. Bo Carpelanin autolle aiheutta-
man vaurion korvaamiseksi myönnettiin 
820 mk (yjsto 4.6. 6239 §). 

Kaupunginmuseoon 1.1.1970 lukien perus-
tettava 19. pl:n museoassistentin virka 
päätettiin täyt tää sitä haettavaksi julista-
matta siten, että virkaan otetaan vastaavia 
tehtäviä tp. viranhaltijana hoitanut hum. 
kand. Marja-Liisa Ripatti (3.11. 3072 §). 

Museolautakuntaa kehotettiin tutkimaan 
mahdollisuuksia valokuvauskiellon lieventä-
miseksi kaupunginmuseossa yksityisten mat-
kailijoiden osalta, kuitenkin huomioon ottaen 
kansainvälisen museoliiton suositukset (8.9. 
2465 §). 

Kaupunginhallitus myönsi museolautakun-
nan käytettäväksi 15 000 mk taiteilija Sigrid 
Schaumanin Helsinki-aiheisten öljymaalaus-
ten ostamista varten kertomusvuoden aikana 
Stiftelsen för Äbo Akademi -nimiseltä sää-
tiöltä (15.12. 3496 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginmuseon tar-
verahojaan käyttäen painattamaan 1 000 kpl 
kiitoskirjelomakkeita (yjsto 5.3. 5501 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
purkamaan ns. Sinebrychoffin alueen kortte-
lin n:o 118 entisellä tontilla n:o 25 oleva vanha 
asuinrakennus ja varastoimaan se mahdollista 
pystyttämistä varten myöhemmin museo-
tarkoituksiin siten, että purkamistyö aloitet-
taisiin ennen 1.7.1969. Tarkoitukseen myön-
nettiin 13 000 mk (2.6. 1627 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Kansallis-
museolle oli lahjoitettu kaksi pääkaupunki-
mitalia ja yksi kaupungin urheiluplaketti 
(yjsto 26.2. 5419 §). 

Helsingin teknillisen museon perustamista 
koskevan valtuuston päätöksen johdosta kau-
punginhallitus päätti, 

1) että vesilaitoksen käytöstä vapautuvat, 
Vantaanjoen suussa Kuninkaankartanon saa-
rella sekä saarta vastapäätä Vanhankaupun-
ginkosken länsirannalla joen ja Hämeentien 
välissä sijaitsevat, teknillisen museon toimi-
kunnan mietinnön liitteenä 2 olevaan kart-
taan n:o I ja I I I merkityt maa-alueet vara-
taan perustettavaa tekniikan museota varten, 

2) että vesilaitos saattaa mainituilla alueil-
la sijaitsevissa rakennuksissa olevien vesi-
teknillisten laitteiden purkamisen yhteydessä 
tilat sellaiseen kuntoon, että ne voidaan sisus-
taa tekniikan museon edellyttämiin tarkoi-
tuksiin, 

3) että em. alueet, sen jälkeen kun ne ovat 
vapautuneet vesilaitoksen käytöstä, luovu-
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tetaan mainitussa mietinnössä olevan ehdo-
tuksen mukaisesti, kuitenkin teollisuuslaitos-
ten lautakunnan mietinnöstä antamassa lau-
sunnossa esitetyin varauksin rakennuksineen 
vuokralle tekniikan museon säätiölle nimel-
listä vuokraa vastaan, 

4) että vesilaitoksen käyttöön j a hallintaan 
edelleen jäävän vesivoima-aseman tiloj a saa-
daan vesilaitoksen harkinnan mukaan käyt-
tää museon tarpeisiin, 

5) että kaupungin tiloista varataan mah-
dollisuuksien mukaan säilytystilaa tekniikan 
museon materiaalille, kunnes museon halliti-
lat on saatu kunnostetuiksi, sekä 

6) että museosäätiölle vuokrattavien aluei-
den ja rakennusten hallinto siirretään vesilai-
tokselta kiinteistölautakunnalle vesilaitoksen 
ja kiinteistöviraston keskenään sopimasta 
ajankohdasta lukien. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lähettää 
museolautakunnan teknillisen museon toimi-
kunnan mietinnöstä antaman lausunnon vesi-
laitokselle tiedoksi ja ao. toimenpiteitä var-
ten (27.5. 1549 §). 

Kaupunginorkesterin 34. pl:n johtajan vir-
kaan määrättiin kapellimest. Jorma Panula 
edelleen ajaksi 1.6.1970-31.5.1972 siten, että 
hän saa sanotun palkkaluokan mukaisen pal-
kan kaikkine ikälisineen (17.11. 3218 §). 

Seuraavat kaupunginorkesterin virat pää-
tettiin jättää vakinaisesti täyt tämättä kauin-
taan 31.12.1969 saakka: kaksi 19. pl:n sel-
lonsoittajan virkaa, yksi lyömäsoittajan vir-
ka ja yksi kontrabasson soittajan virka (4.8. 
2068 §, 15.9. 2540 §, 6.10. 2772 §). 

Kuudelle kaupunginorkesterin jäsenelle 
päätettiin musiikkilautakunnan esityksen 
mukaisesti suorittaa henkilökohtainen pal-
kanlisä (10.2. 441 §, 10.3. 725 §, 8.4. 1018 §, 
28.4. 1241 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palk-
kio vahvistettiin 1.7. lukien 285 mk:ksi/kk 
(23.6. 1907 §). 

Konsertti- ja kongressitalo. Kaupunginhalli-
tus päätti asettaa konsertti- ja kongressitalon 
johtokunnan, jonka tehtävänä on sille myön-

nettävien määrärahojen puitteissa sanotun 
talon hallinto ja taloa varten tarvittavan 
henkilökunnan palkkaaminen sekä talon 
huonetilojen vuokraaminen eri tarkoituksia 
varten. Johtokunnan puheenjohtajaksi mää-
rättiin apul. kaup.joht. Aarre Loimaranta ja 
jäseniksi kaupunginhallituksen, jäsenet Aulis 
Leppänen, Hellä Meltti, Kaarlo Pettinen ja 
Erik Witting. Johtokunta oikeutettiin otta-
maan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita 
(15.9. 2530 §). 

Kongressi- ja konserttitalon peruskiven 
muuraustilaisuus päätettiin järjestää Hespe-
rian kentällä 14.5.1969. Tämän tilaisuuden ja 
Helsingin juhlaviikkojen johdosta järjestet-
tiin yhteinen vastaanottotilaisuus 14.5. Kal-
lion virastotalossa. Peruskiven muuraustilai-
suuteen osallistuvien kuljetuksiin saatiin 
käyttää kaupungin kustannuksella linja-
autoja (5.5. 1297 §). 

Kaupunginteatteri. Kaupunginhallitus 
päätti muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä 
myöntää kaupunginteatterin rakennustoimi-
kunnalle 172 000 mk taiteilija Kari Juvan 
tekemän Thalia ja Pegasos -nimisen veistok-
sen hankkimista ja pystyttämistä varten 
kaupunginteatterin eteen siten, että teos olisi 
valmiina paikoillaan viimeistään 31.12.1969 
ja että taiteilijan kokonaispalkkio on yht. 
76 476 mk. Kuvataidetoimikuntaa kehotet-
tiin vastaisuudessa ennen taiteilijasopimusten 
tekoa tarkistamaan taiteilijapalkkioiden oi-
keellisuus (12.5. 1379 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 70 000 
mk:n määrärahan, josta valtuusto oli tehnyt 
päätöksen 29.10., väestönsuojelutoimiston 
käytettäväksi kaupunginteatterin kalliosuo-
jaan järjestettäviä teatteri- ja taidetapahtu-
mia varten (3.11. 3056 §). 

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiölle 
päätettiin ilmoittaa, ettei kesäyliopiston toi-
minnan laajentaminen Helsingin seudun on-
gelmia käsitteleväksi seminaari- ja tutkimus-
keskukseksi kuulu säätiön toimivaltaan 
(27.10. 2968 §). 

Veroviraston ennakontarkastajan pyydet-
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tyä selvitystä kaupungin asemasta Helsingin 
seudun kesäyliopiston kannatusorganisaatios-
sa v. 1966 kaupunginhallitus päätti lähettää 
hänen pyytämänsä valtuuston ja kaupungin-
hallituksen päätökset kesäyliopistotoiminnan 
aloittamista v. 1966 koskevassa asiassa sekä 
samalla todeta, ettei kaupunkia kaupungin-
hallituksen mielestä ole pidettävä sellaisena 
työnantajan asemassa olevana vastuuvel-
vollisena, jota ennakkoperintälain 22 §:ssä 
tarkoitetaan (17.2. 528 §). 

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiön 
ilmoitus v:n 1968 toiminnastaan merkittiin 
tiedoksi (11.8. 2146 §). 

Yleis jaosto päätti hyväksyä kauppat.lis. 
Olavi Salmen tilityksen yleisjaoston 29.2.1968 
myöntämän 2 000 mk:n suuruisen ennakon 
käytöstä Helsingin seudun kesäyliopistotoi-
mikunnan tilien uusintatarkastusta varten. 
Kaupungin osuuden suorittamiseksi myön-
nettiin 442 mk. Espoon kauppalalta päätet-
tiin periä 249 mk ja Helsingin maalaiskun-
nalta 193 mk, mikä oli loppuosa 442 mk:n 
kustannuksista (yjsto 10.9. 6905 §). 

Apurahan myöntäminen sanomalehdentoi-
mittajille. Kaupunginhallitus päätti todeten, 
että toimittajat Eero Jäppinen ja Sirkka 
Tamminen ovat toimiessaan Helsingissä kun-
nallistoimittajina osoittaneet lehtimieskykyä 
ja suurta harrastusta kaupungin asioita koh-
taan sekä pyrkineet niitä koskevan tietouden 
lisäämiseen lukijakuntansa piirissä, myöntää 
heille kummallekin 2 500 mk:n suuruisen 
apurahan (1.12. 3351 §). 

Hässelby-säätiön v:n 1969 käyttökustan-
nusten kaupungin osuuden maksamista var-
ten myönnettiin 63 000 Ruotsin kruunua 
vastaava määrä (4.8. 2056 §). 

Avustukset. Käpylän Musiikkiopistolle 
päätettiin suorittaa kertomusvuoden avus-
tuksen kolmas erä, 9 162 mk, välittömästi ja 
neljäs erä, 9 163 mk, kertomusvuoden heinä-
kuussa (yjsto 4.6. 6215 §). 

Suomen Kansallisoopperan Säätiön avusta-
miseen kertomusvuonna merkityn avustuk-
sen I I I erä päätettiin suorittaa poikkeukselli-

sesti kesäkuun alussa (yjsto 14.5. 6038 
§)· 

Yleisjaosto päätti myöntää seuraavat avus-
tukset: Kirjamiesten Kuorolle 1 000 mk Tuk-
holmaan tehtävää matkaa varten (yjsto 12.2. 
5326 §); Svenska Sängare -nimiselle kuorolle 
1 000 mk Tukholmaan tehtävää matkaa var-
ten (yjsto 5.11. 7360 §); Pääkaupungin Kar-
jalaisten Soittokunnalle 1 000 mk soittoko-
neiden hankintaa varten sillä ehdolla, että 
soittokunta esiintyy kaupungin järjestämissä, 
kaupunginkanslian ilmoittamissa tilaisuuk-
sissa v:n 1969 aikana kerran korvauksetta ja 
muulloin yleisjaoston kussakin eri tapauk-
sessa kohtuulliseksi katsomaa korvausta vas-
taan (yjsto 5.3. 5490 §) sekä Ylioppilaskunnan 
Soittajille 2 000 mk Norjaan tehdyn konsert-
timatkan kustannusten peittämiseksi (yjsto 
2.4. 5732 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:n 1968 kor-
kovaroista päätettiin liittää rahastoon sään-
töjen määräämän lisäksi vielä 240 mk ja jäl-
jelle jääneet korkovarat jakaa seuraavasti: 
Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimi-
kunta 2 000 mk, Suomen Taideakatemia 
2 000 mk, Suomen Kirjailijaliitto 1 000 mk 
ja Finlands Svenska Författareförening 
1 000 mk. Mikäli myönnettyjä korkovaroja 
siirretään avustusten saajien rahastoihin, 
niiden käytöstä on aikanaan tehtävä tilitys 
kaupunginhallitukselle (31.3. 943 §). 

Helsingin Kansankonservatorion nimen 
muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa ao. säätiölle, ettei kaupunginhalli-
tuksella ole mitään sitä vastaan, että säätiön 
musiikkioppilaitoksen nimi muutetaan Hel-
singin Konservatorioksi (8.4. 1023 §). 

Sosiaalisia avustusmäärärahoja koskevat oh-
jeet. Kaupunginhallitus päätti, kumoten so-
siaalisten avustusmäärärahojen talousarvioon 
merkitsemisessä noudatettavista periaatteista 
v. 1958 tekemänsä päätöksen, että kaupungin 
varoista yhteisöille ym. myönnettäviä avus-
tuksia anottaessa, avustusanomuksia käsitel-
täessä, avustuksia myönnettäessä ja makset-
taessa sekä avustusten käyttöä valvottaessa 
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noudatetaan tarkoitusta varten 3.2.1966 ase-
tetun komitean esittämiä ohjeita (24.3. 
848 §). 

Yleishyödyllisten yritysten ja 
laitosten 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 
86 järjestöä, yht. 381 369 mk. Käytettävissä 
oleva määräraha oli 140000 mk, mikä jaettiin 
kokonaisuudessaan jäljempänä mainituille 

j ärj estoille seuraavasti: 
mk 

Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Haagan Eläkkeensaajat 200 
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 eläkeläis-

ten kerho 250 
Helsingin reumayhdistys 1 800 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 15 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys ... 5 800 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 250 
Kallion-Vallilan Eläkeläiset 250 
Kelkkalan Lomakodin Kannatus-

yhdistys 500 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
Kristliga Föreningen av Unga Kvin-

nor i Helsingfors 1 200 
Loma ja Virkistys 900 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Mustalaislähetys 1 000 
Pitäjänmäen eläkkeensaajien yh-

distys 200 

mk 

Polio Invalidit 2 600 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, so-

siaalinen miestyö 5 000 
Suomen Poliohuolto 1 500 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin 

ja Uudenmaan piiri 3 000 
Suomen Valkonauhaliitto 500 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Semesterförbundet i Finland 600 
Tapanilan Seudun Kansaneläkkeen-

saajien Yhdistys 250 
Vallilan Eläkkeensaajat 200 
Vanhusten Turva 600 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin 

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

nen Yhdistys 1 500 
Helsingin Pohjola-Norden 1 000 
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 
Alppila-Seura 200 

Helsingin Kaupunginosayhdistysten 
Liitto 2 000 

Helsingin Työväen Shakkikerho .... 300 
Helsingin Työväen Sivistystyöjär-

jestö 2 000 
Kalliolan Kannatusyhdistys, Työ-

keskus Kalliola 3 500 
Karjalan Sivistysseura 1 840 
Katajanokka-Seura 250 
Kruunuhaka-Seura 200 
Käpylä-Seura 250 
Limes 500 
Puotila-Seura 250 
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mk 

Roihuvuori-Seura 250 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys ... 500 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 8 500 
Föreningen Brage, leikekokoelmaa 

varten 3 000 
Juristklubben Codex 450 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 4 300 
Pykälä-yhdistys 4 300 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat ... 1 800 
Svenska Upplysningsbyrån i Hel-

singfors 600 
Lomaliitto 7 000 
Helsingin Puutarhaseura 1 000 
Helsingin Meripelastusyhdistys 4 000 
Helsingin Matkailuyhdistys 16 400 
Helsingin Opaskerhojen Yhdistys ... 500 
Meluntorjunnan Edistämisyhdistys 400 
Tapaturmantor j unta, työturvalli-

suusjaosto 5 500 

Yhteensä 140 000 

Avustuksen saajat alistettiin varain asian-
mukaiseen käyttöön nähden sellaisen val-
vonnan alaisiksi, mikä määrätään kaupungin 
tilisäännön 80 §:ssä. Suomen Poliohuolto 
-yhdistykselle annettavan avustuksen eh-
doksi määrättiin lisäksi, että kaupungin avus-
tuksen turvin ylläpidettävä toiminta kohdis-
tuu nimenomaan helsinkiläisiin. Lomaliitto 
yhdistykselle annettavan avustuksen ehdoksi 
määrättiin lisäksi, että yhdistys myönnetyllä 
avustuksella pitää v. 1969 helsinkiläisille va-
paapaikkoja lomakodeissaan. Helsingin Mat-
kailuyhdistykselle annettavan avustuksen 
ehdoksi määrättiin lisäksi, että yhdistys yllä-
pitää Hotellikeskusta sekä julkaisee Helsingin 
Viikko -nimistä tiedotuslehteä ja Tapatur-
mani orj unta-yhdistyksen työturvallisuus-
jaostolle annettavan avustuksen ehdoksi, 
että avustuksen saaja sitoutuu antamaan 
kaupungin virastoille ja laitoksille maksu-
tonta palvelua yhden vuoden ajan avustuk-
sen myöntämisestä lukien ja että tällaiseksi 

palveluksi luetaan vain se palvelu, jonka laa-
tu, suoritusaika ja suoritustapa on ennakolta 
sovittu kaupungin työturvallisuustarkastajan 
kanssa sekä että avustuksen saaja lähettää 
vuosittain kaupungin työturvallisuustoimi-
kunnalle sen suorittamaa valvontaa varten 
selostuksen täten suorittamastaan maksutto-
masta palvelusta (23.6. 1908 §). 

Nuorisotyö 

Nuorisomäärärahojen jakaminen. Helsingin 
Sosialidemokraattinen nuorisopiiri ym. olivat 
valittaneet lääninhallitukseen nuorisotyölau-
takunnan nuorisomäärärahain jakamista kos-
kevasta päätöksestä sen tähden, että heidän 
mielestään ns. poliittisille nuorisojärjestöille 
jaettavan avustuksen kokonaissumma oli 
asetettu täysin mielivaltaisesti ja ettei ollut 
tutkittu, millainen osuus poliittisilla nuoriso-
järjestöillä on kaupungin koko nuorisotoi-
minnassa. Valittajien mielestä määrärahojen 
jaossa ratkaisevina perusteina pitäisi olla jär-
jestöjen toiminnallisuus, jäsenmäärä ja varo-
jen tarve. Nuorisotyölautakunta oli mm. il-
moittanut, että päättäessään em. määräraho-
jen jaosta lautakunta oli pitänyt poliittisten 
nuorisojärjestöjen osalta eräänä jakoperus-
teena kaupunginvaltuuston poliittisia voima-
suhteita. Tällöin lautakunta oli myös katso-
nut, että puolueiden varhaisnuorisojärjestöt 
oli luettava poliittisiksi järjestöiksi. Valituk-
set oli jätetty lääninhallitukseen valitusajan 
viimeisenä päivänä klo 12 jälkeen. Kaupun-
ginhallitus päätti esittää lääninhallitukselle 
selityksessään, mikäli lääninhallitus ottaisi 
valitukset käsiteltäväkseen, että valitukset 
hylättäisiin (4.8. 2076 §). 

Nuorisotoimisto. Kaupunginhallitus oi-
keutti nuorisotyölautakunnan suorittamaan 
niille nuorisotoimiston palveluksessa oleville 
nuorisokahvilain isännille, apuisännille, ker-
honhoitajille, teknillisille ohjaajille, jengi-
työnohjaajille, nuorisonohjaajille, kesäkodin 
hoitajalle ym. ja kunnallisten kerhokeskusten 
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kerhonhoitajille, jotka eivät ole työaikalain 
alaisia, kaupunginvaltuuston 29.5.1968 hy-
väksymien työaikamääräysten XXI kohdan 
1 momentin säännöksistä poiketen iltatyö-
korvauksen (3.2. 360 §). 

Nuorisotoimistoon 1.1.1970 perustetta-
vaksi päätetty 7. pl:n toimistoapulaisen virka 
päätettiin täyttää sitä haettavaksi julista-
matta (9.6. 1739 §). 

Palkkajärjestelyjen vuoksi lisääntyneitä 
palkkamenoja varten yleisjaosto myönsi ao. 
määrärahoista 13 251 mk (yjsto 8.10. 7129, 
7130 §). 

Kerhotoiminnan ohjaajalle Martti Nevalai-
selle päätettiin maksaa rahakorvaus v:n 1968 
vuosilomasta pitämättä jääneiden kuuden 
päivän osalta (23.6. 1906 §). 

Ammattioppilaitosten johtokuntaa keho-
tettiin edelleen jatkamaan nuoriso-ohjaaja-
koulutuksen järjestämistä kurssimuotoisina 
yksivuotisina kursseina (13.10. 2833 §). 

Kerhokeskukset. Vallilan kerhokeskuksen 
nuorisotyönohjaajan kuukausipalkkio vah-
vistettiin 1.4. lukien 910 mk:ksi (10.3. 727 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölauta-
kuntaa vuokraamaan puolustusministeriöltä 
Suomenlinnan rakennuksesta 82 C 140.6 m2:n 
suuruisen huoneiston 422 mk:n kuukausi-
vuokrasta 1.10.1969 lukien mm. sillä ehdolla, 
että kaupunki suorittaa kustannuksellaan 
huoneiston peruskorjauksen ministeriön hy-
väksymän kustannusarvion mukaan, jolloin 
peruskorjauskustannukset katsotaan kau-
pungin etukäteen maksettavaksi vuokraksi 
vuokra-ajan alusta lukien. Peruskorjauskus-
tannukset saatiin suorittaa etukäteisvuokra-
na lautakunnan käytettävänä olevasta ar-
vaamattomia vuokria ja vuokrankorotuksia 
varten merkitystä määrärahasta. Huoneisto 
oli osoitettava nuorisotyölautakunnan käyt-
töön Suomenlinnan nuorisokerhokeskusta 
varten (30.6. 1981 §). 

Opintomatkatym. Yleisjaosto oikeutti nuo-
risotyölautakunnan lähettämään nuoriso-
asiamies Heikka Niittysen matkapäivineen 

kauintaan 11 p kestävälle virkamatkalle Lon-
tooseen osallistumista varten Helsingin nuo-
risotyötoimikunnan aikana 10.—20.4. järjes-
tämään opintomatkaan (yjsto 19.3. 5599 §, 
14.5. 6061 §). 

Yleisjaosto oikeutti apul. nuorisoasiamies 
Kurt Forsmanin tekemään matkapäivineen 
12 p kestävän virkamatkan Moskovaan osal-
listumista varten siellä aikana 5.-15.4. jär-
jestettävään ystävyys viikkoon (yjsto 26.3. 
5665 §, 14.5. 6060 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi yleisjaoston 
8.10. tekemän päätöksen nuorisotyölautakun-
nan oikeuttamisesta lähettämään osanottajia 
8 päivää kestävälle virkamatkalle Suomen ja 
Neuvostoliiton nuorison VIII ystävyys vii-
kolle Moskovaan 24.11.-1.12. sekä lautakun-
nan oikeuttamisesta kutsumaan samaksi 
ajaksi kaupungin vieraaksi kaksi edustajaa 
Moskovasta (3.11. 3074 §, yjsto 8.10. 7139 §, 
5.11. 7359 §, 12.12. 7634 §). 

Yleisjaosto oikeutti nuorisotoimiston lähet-
tämään liikennekoulutt. Eino Smolanderin ja 
tekn. ohjaajan Matti Herlevin matkapäivi-
neen kauintaan kaksi päivää kestävälle vir-
kamatkalle Kuopioon osallistumista varten 
opetusministeriön 11.-12.10. järjestämään 
valtakunnalliseen liikennekilpailun loppukil-
pailuun (yjsto 8.10. 7137 §). 

Kaupunginhallitus kehotti nuorisotyölau-
takuntaa huolehtimaan Kööpenhaminan seit-
semän henkilöä käsittävän nuorisovaltuus-
kunnan aikana 16.-20.3.1970 suoritettavan 
vierailun ohjelman järjestämisestä sekä esit-
tämään sen yleisjaoston hyväksyttäväksi 
(22.12. 3546 §). 

Avustukset. Yleisjaosto myönsi 300 mk 
nuorisotyölautakunnan käytettäväksi sel-
laisten nuorten osallistumisesta Suomen ja 
Neuvostoliiton nuorison yhteiselle leirille 
Kiljavalla aiheutuvien kustannusten osit-
taista tai kokonaan maksamista varten, joilla 
ei muuten olisi taloudellisia mahdollisuuksia 
osallistua ko. tilaisuuteen (yjsto 18.6. 6353 §) 
sekä 250 mk kustannusten suorittamista 
varten vastaavanlaisten nuorten osallistu-

256 



2. Kaupunginhallitus 

misesta I I I valtakunnalliseen nuorisokonfe-
renssiin Kajaanissa (yjsto 25.6. 6410 §). 

Raittiuslautakunta 

Toimisto. Yleis jaosto päätti siirtää rait-
tiuslautakunnan tilille 1 350 mk kokouspalk-
kioita varten (yjsto 19.11. 7451 §). 

Raittiuslautakunnan toimistoon päätet-
tiin hankkia Bell & Howell Filmsound 658 Q 
-merkkinen 16 mm:n elokuvakone lisätarvik-
keineen käyttäen tarkoitukseen 4141 mk 
(yjsto 13.8. 6693 §). 

Taide- ja kirjallisuusapu-
rahojen jakotoimikunta 

Helsinki-palkinnon ja taide- ja kirjallisuus-
apurahojen jakamista koskeva toimikunnan 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (9.6. 1734 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Toimintaohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa 7.2.1963 hyväksymänsä ja 18.5.1966 
muuttamansa Helsingin kaupungin kuvatai-
detoimikunnan toimintaohjeet (24.2. 577 §, 
17.3. 785 §, kunn. as. kok. n:o 29). 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja 
lainaaminen. Yleisjaosto päätti eräiden tai-
deteosten hankkimisesta kaupungin kokoel-
miin liitettäviksi (yjsto 5.2. 5264 §, 17.9. 
6954 §, 24.9. 6998 §, 8.10. 7121 §, 26.11. 
7514 §) sekä eräiden taideteosten sijoittami-
sesta kaupungin eri laitoksiin (yjsto 30.4. 
5914 §). 

Yleisjaosto päätti kiitollisena ottaa vas-
taan tait. Erik Enrothin kaupungille lah-
joittaman maalauksen »Morgon» kaupungin 
kokoelmiin liitettäväksi. Kaupungin toimesta 
päätettiin järjestää vastaanottotilaisuus tar-
joiluineen (yjsto 22.1. 5144 §). 

Yleisjaosto päätti, että f il.-tri Ingjald 

Bäcksbackalle saadaan antaa seuraava si-
toumus: 

Helsingin kaupunginkanslia on vastaan-
ottanut f il. tri Ingjald Bäcksbackalta seuraa-
vat teokset säilytettäviksi ylipormestarin 
virkahuoneessa: 

Ragnar Ekelund: Esikaupunkikatu, arvo 
10 000 mk, Bäcksbackan kokoelmien luettelo 
n:o 81, koko 76x66 cm, öljymaalaus kan-
kaalle, 

A. W. Finch: Kaivopuistosta, arvo 7 000 
mk, luettelo n:o 96, koko 25x29.5 cm, öljy-
maalaus pahville ja 

William Lönnberg: Ilta, arvo 5 000 mk, 
luettelo n:o 140, koko 50 x 49 cm, öljymaalaus 
kankaalle. 

Kaupunginhallitus sitoutuu täten suorit-
tamaan ko. teoksista f il. tri Ingjald Bäcks-
backalle niiden edellä merkittyä arvoa vas-
taavan korvauksen, mikäli teokset katoavat 
tai tuhoutuvat, sekä samojen arvojen mukaan 
lasketun korvauksen siinä tapauksessa, että 
teokset vahingoittuvat (yjsto 5.3. 5486 §). 

Jäljempänä mainitut teokset päätettiin 
erinäisillä ehdoilla luovuttaa lainaksi näytte-
lyjä varten: kuvanveist. Kari Huhtamolle 
veistos »Olipa kerran» (yjsto 12.12. 7618 §); 
taidemaal. Inari Krohnille maalaus »Vallan-
kumous» (yjsto 28.5. 6168 §); tait. Jaakko Sie-
väselle maalaus »Torso» (yjsto 13.8. 6691 §); 
taidemaal. Esko Tirroselle maalaus »Kesä-
kuva» (yjsto 2.4. 5712 §); taidemaal. Risto 
Vilhuselle teos »Rodin-muistuma avaruus-
kaudella» (yjsto 19.11. 7450 §); muinaistie-
teelliselle toimikunnalle Gethen 1300-luvulta 
peräisin oleva merikortti jäljennettäväksi 
arkistokäyttöön (yjsto 8.10. 7122 §) sekä 
Suomen Käsityön Ystävät Oy:lle Uhra 
Simberg-Ehrströmin sommittelema ryijy 
»Metsä» (yjsto 8.10. 7123 §). 

Kilpailujen järjestäminen ja taideteosten 
tilaaminen. Kaupunginhallitus oikeutti kuva-
taidetoimikunnan järjestämään Taidemaala-
riliiton hyväksymän kilpailukutsun mukaisen 
taidekilpailun taideteoksen hankkimiseksi 
kaupungintalon ala-aulan seinäpinnalle tai 
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sen eteen. Palkintoja ja ilmoituskuluja var-
ten myönnettiin 32 000 mk sekä 6 000 mk 
palkintolautakunnan taiteilijajärjestöjä edus-
taville jäsenille maksettavien palkkioiden 
suorittamista varten (25.8. 2315 §, 13.10. 
2827 §). 

Kuvanveistäjä Eila Hiltuselta päätettiin 
tilata tämän laatiman luonnoksen mukainen 
veistos kaupungintalon juhlasaliin avautuvan 
toisen kerroksen aulan seinälle. Kuvanveistä-
jä Hiltusen kanssa päätettiin tehdä tarvit-
tavat sopimukset teoksen valmistamisesta 
ja kustannusten suorittamisesta siten, että 
materiaalikustannukset ja ateljeeapulaisen 
palkka maksetaan laskujen mukaan sekä 
taiteilijan palkkio, 40000 mk, sopimuksen 
mukaan. Rakennusvirasto oikeutettiin suo-
rittamaan teoksen toteuttamisesta aiheutu-
vat kustannukset kaupungintalon saneeraus-
työtä varten merkityistä määrärahoista (3.11. 
3058 §). 

Kaupunginhallitus päätti tilata tait. Mirja 
Lukanderilta keraamisen reliefin »Ikkuna 
merelle» sijoitettavaksi Suursuon vanhain-
kodin eteishalliin. Rakennusvirastoa keho-
tettiin tekemään tait. Lukanderin kanssa 
työtä koskeva sopimus. Tarkoitukseen myön-
nettiin enintään 40 000 mk, josta 25 000 mk 
taiteilijapalkkion ja loput teoksen valmistus-
kustannusten suorittamista varten (17.2. 
506 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kuvataidetoi-
mikunnan valattamaan kuvanveist. Johan-
nes Haapasalon veistoksen »Vaeltaja» prons-
siin. Kaupunkisuunnitteluvirastoa kehotet-
tiin tekemään kaupunginhallitukselle eri 
esitys veistoksen paikasta Haagan puistossa. 
Kuvataidetoimikunnan oli myös tehtävä eri 
esitys määrärahasta veistoksen perustuksen 
aiheuttamia kustannuksia varten. Veistok-
sen valattamista ja kuljettamista varten 
Mikkelistä Helsinkiin ja takaisin sekä jalus-
tan kustannuksia varten myönnettiin 6 000 
mk (6.10. 2754 §). 

Yleisjaosto oikeutti kuvataidetoimikunnan 
järjestämään sen esittämän kilpailukutsun 

mukaisen taidekilpailun kaupungin palve-
luksessa oleville henkilöille, tarkoitukseen 
myönnettiin 2 500 mk (yjsto 3.12. 7570 §) 
sekä piirustuskilpailun Suomen Taideaka-
temian koulussa v. 1968 ja 1969 opiskelleille. 
Tarkoitukseen myönnettiin 1 800 mk (yjsto 
14.5. 6039 §). 

Näyttelyjen järjestäminen Kluuvin gal-
leriassa. Yleisjaosto päätti, että Kluuvin gal-
leriassa saatiin aikana 21.-26.1.1969 järjes-
tää kaupungille v:n 1968 aikana ostettujen 
taideteosten näyttely ja aikana 12.-20.1. 
1970 v:n 1969 taideostojen näyttely. Näyt-
telyjen avajaistilaisuudessa, johon kutsut-
taisiin lehdistön edustajat, päätettiin kau-
pungin kustannuksella järjestää viinitarjoi-
lu (yjsto 15.1. 5069 §, 19.11. 7446 §). 

Jäljempänä mainituille taiteilijoille myön-
nettiin eräillä ehdoilla oikeus järjestää näytte-
ly y m. Kluuvingalleriassa: kuvan veist. Gunnar 
Uotila ja graafikko Eero Kumiin (yjsto 22.1. 
5145 §); taidemaal. Simo Ruokokoski (yjsto 
29.1. 5192 §); Ryhmä 4, jolloin näyttelyn 
yhteydessä saataisiin järjestää myös Suo-
men Kansallisoopperan oktetin konsertti 
(yjsto 5.2. 5250 §, 26.3. 5643, 5644§); Suomen 
Taidegraafikot -yhdistys (yjsto 26.2. 5403 §); 
Helsingin Taiteilijaseura (yjsto 5.3. 5491 §, 
28.5. 6167 §, 23.7. 6564 §); valokuvajärjestö-
jen neuvottelukunta (yjsto 26.3. 5645 §); 
tekst.tait. Saini Salonen (yjsto 30.4. 5913 §); 
kuvanveist. Kari Huhtamo (yjsto 14.5. 
6041 §); Suomen Taideakatemian oppilaat 
(yjsto 28.5. 6166 §); Suomen Kameraseuro-
jen Liitto (yjsto 13.8. 6690 §); taiteilijat Esa 
Kokkonen ja Leo Laukkanen (yjsto 13.8. 
6692 §, 27.8. 6780 §); taidemaal. Olavi Vep-
säläinen (yjsto 26.11. 7511 §); taidemaalari 
Reima Nikkinen (yjsto 12.12. 7617 §); tai-
teilijat Seija Toivola, Aviva Sarlin, Eila 
Björkman, Saara Tikka, Erkki Kannosto, 
Risto Salonen, Maria Rautalappi ja Vuokko 
Vepsä (yjsto 17.12. 7681 §); taiteilijat Tapio 
Junno, Pirkko Nukari ja Raimo Walo (yjsto 
29.12. 7769 §); BEE-ryhmä (yjsto 29.12. 
7770 §); Yrjö Kilpinen -Seura konserttia var-
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ten (yjsto 15.10. 7189 §); Sauna-Seura Hu-
mallahteen rakennettavan saunan suunnit-
telukilpailun tulosten esittelemistä varten 
(yjsto 21.5. 6099 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Eräiden alueiden ym. siirtäminen urheilu 
ja ulkoilulautakunnan hallintoon. Seuraavat-
alueet päätettiin siirtää urheilu-j a ulkoilulau-
takunnan hallintoon: Etel. Hesperiankadun 
länsipäässä olevan tenniskenttäalueen lisä-
alueeksi tarkoitetun n. 75 m2:n suuruisen 
alueen tenniskenttäalueen lounaiskulmasta 
1.1.1970 lukien, pääoma-arvo 1 875 mk 
(6.10. 2787 §); 1.7.1969 lukien seuraavat 
venesatama-alueet: Kulosaaren sillankorvan 
venesatama asemakaavaosaston 27.3.1968 
päivätyn piirustuksen n:o 6030 mukaisesti 
siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävine 
muutoksineen; Kipparlahden venesatama 
asemakaavaosaston 26.3.1969 päivätyn pii-
rustuksen n:o 6186 mukaisesti; Naurissalmen 
venesatama urheilu- ja ulkoiluviraston 27.9. 
1967 päivätyn piirustuksen n:o 101 mukai-
sesti; Vartiokylänlahden venesatama viraston 
27.9.1967 päivätyn piirustuksen n:o 102 mu-
kaisesti kuitenkin siten, että yksityisen 
omistuksessa olevat tilat RN:o 2652 ja RN:o 
2653 jäävät venesatama-alueen ulkopuolelle; 
Marjaniemen venesatama asemakaavaosas-
ton 26.3.1969 päivätyn piirustuksen n:o 
6185 mukaisesti; Lemissaaren venesatama 
urheilu- ja ulkoiluviraston 27.9.1967 päivä-
tyn piirustuksen n:o 104 mukaisesti siten, 
et tä yksityisen omistuksessa oleva kortteli 
n:o 31058 jää venesatama-alueen ulkopuolelle 
sekä Airorannan venesatama asemakaava-
osaston 23.4.1969 päivätyn piirustuksen n:o 
6202 mukaisesti. Alueiden pääoma-arvoksi 
määrättiin 15 mk m2:ltä maa-alueiden osalta 
ja 0.50 mk m2:ltä vesialueiden osalta (9.6. 
1755 §); 1.7.1969 alkaen Humallahden ran-
nalla sijaitseva entinen hiekkajaalalaituri, 
pääoma-arvo 22 540 mk (30.6. 1985 §); 

Oulunkylän urheilupuistoa varten 1.1.1970 
lukien kaupunkisuunnitteluviraston yleis-
kaavaosaston 8.8.1969 päivätystä piirustuk-
sesta lähemmin ilmenevä maa-alue 500 000 
mk:n pääoma-arvoisena ja alueella olevat 
rakennukset 3 168 mk:n pääoma-arvoisena. 
(6.10. 2770 §); Espoon kauppalan Nuuksion 
kylässä sijaitseva tila Villan n:o 7 RN:o 109 

15.8.1969 lukien, pääoma-arvo 5 000 mk 
(22.9. 2642 §); sekä Vihdin kunnan Salmen 
kylässä sijaitsevat tilat Kuusimäki 1 RN:o 
l19, Kuusimäki RN:o l5 4 ja Liesula RN:o 
l 4 7 1.1.1970 alkaen, pääoma-arvo 65 200 mk 
(9.6. 1803 §). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston 1.1.1970 lukien 
perustettuun urheiluosaston 15. pl:n vakinai-
sen kenttämestarin virkaan päätettiin sitä 
haettavaksi julistamatta ottaa tp. kenttä-
mest. Onni Kasslin (22.12. 3561 §). 

Viraston 22. pl:aan kuuluva rakennusmes-
tarin virka päätettiin edelleen jättää täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin 31.12.1969 saak-
ka ja avoinna oleva 12. pl:n vesiulkoilualueen 
esimiehen virka kauintaan 31.12.1970 saakka 
(7.1. 52 §, 8.4. 1021 §). 

Virastopäällikkö Esko Paimiolle myönnet-
tiin oikeus käyttää vuokra-autoa virka-
ajoihin aikana 1.1.1970-31.12.1974 kaupun-
ginhallituksen 23.1.1964 tekemän päätöksen 
mukaisin ehdoin (yjsto 26.11. 7523 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan suorittamaan eräiden ulkoilu-
alueiden isäntien ja kaitsijoiden omistamien 
koirien koiraveron (yjsto 25.6. 6402 §). 

Urheilulaitokset, kentät ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakun-
nan käyttämään eräitä v:n 1968 ja 1969 ta-
lousarvioihin kuuluvia siirtomäärärahoja. 
Määrärahoilla suoritettavat työt olisi py-
rittävä sopeuttamaan työllisyyden kausi-
vaihteluiden mukaisesti siten, ettei työvoi-
man määrä kesällä yleensä ylitä talvikauden 
työvoiman määrää (3.2. 364 §, 24.2. 587 

Työllisyystyönä tehdyn Vartiokylänlah-
den rantamuurin aiheuttamien kustannusten 
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kattamiseen kaupunginhallitus myönsi 71 050 
mk (17.2. 536 §). 

Pirkkolan urheilupuiston yövartioinnin te-
hostamista koskevan Pirkkolan Omakotiyh-
distyksen esityksen johdosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa yhdistykselle, ettei tois-
taiseksi ollut määrärahaa varattuna Pirkko-
lan urheilupuiston yövartioinnin tehostami-
seksi koiran kanssa liikkuvaa vartijaa käyt-
täen sekä että urheilupuistosuunnitelma si-
sältää aidan rakentamisen vain uimalan 
ulkoalueen ympärille (25.8. 2326 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi urheilu- ja 
ulkoiluviraston teknillisen toimiston laati-
man, 30.9.1969 päivätyn Pirkkolan urheilu-
puiston työ- ja varastoparakin pääpiirustuk-
sen n:o 1 sekä Puutalo Oy:n laatiman, 20.9. 
1969 päivätyn rakennuksen pääpiirustuksen 
n:o 2 (3.11. 3068 §). 

Myllypuron urheilupuiston hallirakennuk-
sen 25.6.1968 päivätyt, arkkit. Risto Sam-
malkorven laatimat pääpiirustukset päätet-
tiin lähettää urheilu- ja ulkoilulautakunnalle 
uuden lausunnon antamista varten, koska 
alunperin 33 m:n pituisen uima-altaan sijasta 
oli ehdotettu 50 m:n altaan rakentamista 
valtuuston 20.6.1962 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Tässä edellytettiin, että ainakin 
yhden myöhemmin rakennettavan uimahal-
lin allas mitoitetaan 50 metriseksi (27.10. 
2964 §). 

Ulkoilualueet. Kaupunginhallitus kehotti 
urheilu- ja ulkoilulautakuntaa Salmen ulkoi-
lualueen maankäyttösuunnitelman lopullisia 
rakennussuunnitelmia tehdessään ottamaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon van-
husten kesävirkistyskomitean ehdotukset se-
kä tarkoin tutkimaan alueen rakentamisen 
ja käytön kustannuskysymyksiä (22.9. 
2617 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
Olli Lehtovuoren laatimat, 27.5., 11.8. ja 
24.9.1969 päivätyt Luukkaan ulkoilualueen 
huoltorakennuksen pääpiirustukset n:o 1 - 3 
sekä anoa sisäasiainministeriöltä poikkeuslu-

paa huoltorakennuksen rakentamista varten 
(20.10. 2898 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakuntaa kehotettiin 
tekemään kiireellisesti ehdotus tarvittavista 
toimenpiteistä leirintäalueen saamiseksi ur-
heilu- ja ulkoiluviraston karttapiirroksen n:o 
407/16.9.1969 osoittamaan osaan Rastilan 
ulkoilualuetta mikäli mahdollista jo kesäksi 
1970 ja samalla selvittämään, voitaisiinko 
Lauttasaaren ja Tullisaaren leirintäalueita 
vielä tilapäisesti käyttää ennen Rastilan 
alueen valmistumista (1.12. 3361 §). 

Kaupungin itäisessä saaristossa Kallvikin 
selällä sijaitseva Kotiluoto oli tarkoitettu 
varattavaksi meriulkoilua harrastavien jär-
jestöjen nuorten leiritoimintaa varten. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä urheilu- ja 
ulkoiluviraston laatimat, 1.4.1968 ja 10.4. 
1969 päivätyt Kotiluodon saunan pääpiirus-
tukset n:o 1 ja 2. Sauna siirrettäisiin sinne 
Lauttasaaren itärannalta (19.5. 1472 §). 

Korkeasaari. Kaupunginhallitus oikeutti 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan aloittamaan 
Korkeasaaren eläintarhassa yleisölle järjes-
tettävää kameleilla ratsastusta ja ponilla aje-
lua eläintarhan määrärahoja Muut palkkame-
not tarvittaessa enintään 9 000 mk:lla ylit-
täen. Lautakuntaa kehotettiin sen jälkeen, 
kun mainitusta toimenpiteestä aiheutuneiden 
kustannusten lopullinen määrä olisi selvillä, 
tekemään erillinen, tilille merkityn määrä-
rahan todellista ylitystä vastaava esitys kau-
punginvaltuuston käsittelyä varten (12.5. 
1369 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan panemaan täytäntöön 
lautakunnan 15.4. tekemän, tutkittavaksi 
alistetun päätöksen Korkeasaaren ravinto-
lan, kahvilan ja kioskien vuokraamisesta 
Primula Oyille kesäkauden 1969 alussa alka-
vaksi ja 31.12.1973 päättyväksi vuokra-
kaudeksi (21.4. 1142 §, 28.4. 1242 §). 

Seuraavat Korkeasaaren rakennelmat saa-
tiin purkaa urheilu- ja ulkoiluviraston omaa 
työvoimaa käyttäen: ahmahäkki, mäyrä-
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häkki, vesilintuhäkki, vuohihäkki ja -talli 
sekä kaksi käymälää (yjsto 8.1. 5037 §, 20.8. 
6749 §). 

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Tam-
pereen kaupungille Korkeasaaren eläintar-
hasta yhden kauluskarhuparin (19.5. 1471 §). 

Venelaiturit ym. Kaupunginhallitus myönsi 
7 600 mk Lammassaaren venelaiturin korjaa-
mista varten (25.8. 2325 §) ja 172000 mk Kip-
parlahden venesataman rantamuurin raken-
tamista varten (20.1. 210 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilulau-
takunnan suorittamaan käytettävissään ole-
vista määrärahoista Perusyhtymä Oy:lle 
21 674 mk korvauksena Kipparlahden vene-
laiturin sortuman korjaamisesta aiheutuneita 
kustannuksia varten. Korvaus myönnettiin 
tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 24.9. 7011 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
osallistumaan Helsingin maalaiskunnan toi-
mesta Vantaanjoen yli rakennettavan vesi-
johto- ja jalankulkusillan rakentamistannuk-
siin 13 500 mkilla (8.9. 2516 §). 

Jäähalli. Jääkenttäsäätiön kanssa päätet-
tiin tehdä seuraava sopimus Jäähallin vuok-
raamisesta: 

Vuokrasopimus 

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilu-
lautakunta vuokraa täten Jääkenttäsäätiölle 
kaupungin omistamalla maalla Töölön pallo-
kentän alueella tässä kaupungissa sijaitsevan, 
oheisella kartalla lähemmin osoitetun alueen 
ja sillä sijaitsevan Jäähallin irtaimistoineen 
ja kalustoineen seuraavin ehdoin: 

1. Vuokra-aika alkaa heinäkuun 1 päivänä 
1969 ja päättyy kesäkuun 30 päivänä 1974. 
Vuokra-aika katsotaan kuitenkin pidenne-
tyksi vuodeksi kerrallaan, ellei sopimusta ole 
jommaltakummalta puolen irtisanottu vii-
meistään 6 kuukautta ennen vuokrakauden 
päättymistä. 

2. Vuokranmaksu on 50 000 mk kuukau-
delta. Vuokra on maksettava Helsingin kau-

pungin rahatoimistoon vuosineljänneksittäin 
jälkikäteen. 

Ellei vuokraa viimeistään erääntymispäi-
vänä suoriteta, on vuokramiehen maksettava 
sille erääntymispäivästä maksupäivään asti 
korkoa sekä lisäksi perimispalkkiota kaupun-
ginhallituksen siitä kulloinkin voimassa ole-
van päätöksen mukaan. 

3. Vuokramiehellä on oikeus luovuttaa 
halli tai osia siitä erilaisiin tarkoituksiin käy-
tettäväksi sekä antaa siitä vuokrakauden 
aikana vuokralle myynti- ja mainostiloja. 
Hallin käytössä on eri urheilumuotojen tar-
peet kohtuullisessa määrin ja tasapuolisesti 
pyrittävä ottamaan huomioon. 

4. Vuokramiehellä ei ole ilman urheilu-
ja ulkoilulautakunnan lupaa oikeutta ra-
kentaa alueelle uusia rakennuksia tai lait-
teita eikä suorittaa hallirakennuksessa pe-
rusparannuksen luonteisia korjaus- tai muu-
tostöitä. 

5. Vuokramies on velvollinen hoitamaan 
hyvin rakennuksia ja laitteita samoin kuin 
vuokraukseen liittyvää kalustoa, pitämään ne 
ja vuokra-alueen siistissä kunnossa sekä yllä-
pitämään hyvää järjestystä. 

Vuokramies vastaa kaikista hallin käytöstä 
ja vuokratun omaisuuden kunnossapidosta 
aiheutuvista kustannuksista. 

Vuokra-ajan päätyttyä on vuokrattu alue, 
sillä oleva hallirakennus ja kaupungin omis-
tama kalusto hyvässä kunnossa, huomioon 
ottaen luonnollinen kuluminen, palautettava 
kaupungin hallintaan. 

Vuokrakauden aikana ei kaupunki ole vel-
vollinen hankkimaan halliin uutta kalus-
toa. 

Lisäksi on vuokramiehen vastattava vuo-
sittain lokakuun 1 päivän ja maaliskuun 31 
päivän välisenä aikana entisen Ärtin koulu-
puutarhan alueelle sijoitetun pysäköinti-
alueen puhtaanapidosta. Mikäli vuokramies 
muuna kuin edellä mainittuna aikana haluaa 
varata sanotun alueen pysäköintitarkoituk-
siin, on siitä ilmoitettava vähintään viikkoa 
ennen urheilu- ja ulkoiluvirastolle. Vuokra-
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mies on velvollinen käytön jälkeen siivoa-
maan alueen. 

6. Vuokratun alueen ja Töölön pallokentän 
välissä olevan aidan hoidosta sekä siinä ole-
vien porttien avaamisesta ja sulkemisesta 
huolehtii urheilu- ja ulkoiluvirasto. 

7. Vuokramiehellä on, sitä vähintään vuo-
rokautta ennen urheilu- ja ulkoiluvirastolta 
pyydettyään, oikeus suurempien yleisöti-
laisuuksien yhteydessä käyttää yleisön pur-
kautumistienä myös vuokra-alueelta Töölön 
pallokentän poikki kulkevaa tietä. 

8. Urheilu- ja ulkoilulautakunta pidättää 
itselleen oikeuden korvauksetta ottaa halli-
rakennuksen itäkulmassa olevan, n. 75 m2:n 
suuruisen autotallin tarvittaessa omaan käyt-
töönsä. Niin ikään urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnalla on oikeus vuosittain kesäkauden 
aikana korvauksetta käyttää Jäähallin kol-
mea pukuhuonetta Töölön pallokentällä har-
joittelevien urheiluseurojen pukeutumisti-
lana. Kuitenkin on vuokramiehellä, milloin 
se hallissa järjestettävän toiminnan kannalta 
on tarpeen, oikeus saada pukusuojatilat 
omaan käyttöönsä siitä vähintään viikkoa 
ennen urheilu- ja ulkoiluvirastolle ilmoitet-
tuaan. 

9. Urheilu- ja ulkoilulautakunnalla on 
oikeus Töölön pallokentän ns. Saharan alueel-
la järjestettävien otteluiden yhteydessä oh-
jata yleisöä mainitun kentän itäiseen katso-
moon vuokra-alueen kautta ja tätä varten 
sijoittaa tilapäisesti vuokra-alueelle siirret-
täviä lipunmyyntikojuja. 

10. Vuokrakauden alkaessa pidetään kat-
selmus, jossa sekä vuokramiehen että vuok-
ranantajan edustajien tulee olla läsnä ja 
josta pidettävään pöytäkirjaan merkitään 
vuokramiehelle luovutettu kalusto sekä muu 
irtain omaisuus ja sen samoin kuin muun 
vuokratun omaisuuden kuntoon nähden 
mahdollisesti tehdyt huomautukset. 

11. Urheilu- ja ulkoilulautakunnalla sekä 
sen määräämillä henkilöillä on oikeus toi-
mittaa rakennuksen ja laitteiden katselmus 
siitä vuokramiehelle etukäteen ilmoitettuaan. 

Katselmuksesta, jossa vuokramiehen tai hä-
nen edustajansa tulee olla saapuvilla ja jossa 
tarkastetaan, ovatko rakennus ja laitteet 
asianmukaisessa kunnossa ja onko tämän 
sopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu, 
laaditaan toimituskirja, jonka perusteella 
urheilu- ja ulkoilulautakunta päättää, jos 
tarkastus antaa aihetta muistutuksiin, missä 
ajassa puutteellisuudet on poistettava. Tämä 
päätös on annettava vuokramiehelle tie-
doksi. 

12. Vuokramiehellä ei ole oikeutta siirtää 
tätä sopimusta kolmannelle miehelle ilman 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan lupaa. 

13. Jos vuokramies laiminlyö vuokran-
maksun tai 11. kohdassa mainitun katsel-
muksen perusteella määrättyjen toimenpi-
teiden suorittamisen määräajassa tai jos 
vuokramies muuten rikkoo tämän sopi-
muksen määräyksiä, on vuokraoikeus heti 
menetetty, jos urheilu- ja ulkoilulautakunta 
niin vaatii. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) sama-
sanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin 
sopijapuolelle (8.4. 1000 §). 

Jääkenttäsäätiön anottua saada suorittaa 
eräitä perusparannustöitä Jäähallissa, kau-
punginhallitus päätti hyväksyä arkkitehti-
toimisto Jaakko Kontio & Kalle Räikkeen 
Jäähallin korjaus- ja muutostöistä teke-
mät pääpiirustukset n:o 55, 134/17.3.1939, 
401/10.3.1969 ja 128A/26.3.1989 sekä oikeut-
taa säätiön tekemään piirustusten osoitta-
mat korjaus- ja muutostyöt Jäähallissa 
(27.5. 1539 §). 

Dipl.ins. Aatos Saario määrättiin edusta-
maan kaupunkia kertomusvuoden aikana 
Jäähallin katon teräsköysiristikon, kasettien 
ja katteen tarkastuksessa (yjsto 5.2. 5272 §). 

Urheilukentät. Kaupunginhallitus myönsi 
15 000 mk Vuosaaren urheilukentän hoidon 
järjestämistä varten kesäkauden 1969 aikana 
(30.6. 1989 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Jouko 
Heikkisen laatimat, 21.8.1969 päivätyt Kon-
tulan lähiökentän pukusuojarakennuksen 
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pääpiirustukset nro 1 - 5 ja Herttoniemen ur-
heilukentän pukusuojarakennuksen pääpii-
rustukset n:o 1 - 5 (15.9. 2545 §). 

Vt Jokinen ym. olivat lähettämissään kir-
jeissä viitanneet Kontulan alueen asukaslu-
vun kasvuun ja pyytäneet, että kaupunki 
kiirehtisi alueen urheilu- ja leikkipaikkojen 
rakentamista. Vt Jokinen oli lisäksi huomaut-
tanut, ettei Myllypuron urheilupuisto yksi-
nään pystynyt tyydyttämään koko itäisen 
alueen n. 150 000 asukkaan urheilullisia toi-
mintatarpeita. Kontulassa oli vain yksi pieni 
hiekkapäällysteinen, keskentekoinen kenttä, 
jolla ei voitu harjoittaa yleisurheilua. Kau-
pungin toimesta olisi kiireellisesti ryhdyttävä 
toimenpiteisiin Kontulan kentän varusta-
miseksi 400 m:n juoksuradalla ja kaikilla 
kenttälajien suorituspaikoilla. Kenttää tar-
vittaisiin myös pikaluistelun harjoitukseen ja 
kilpailutoimintaan talvisin. Myös lentopallo-
ja koripallokentät olisivat välttämättömiä. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta totesi, että 
laaditun urheilupaikkasuunnitelman edel-
lyttämä investointitarve ylitti moninkertai-
sesti käytettävissä olevat taloudelliset mah-
dollisuudet. Tämän vuoksi oli ollut pakko 
pyrkiä tarkoituksenmukaisiin ja keskitet-
tyihin ratkaisuihin. Täysimittaisen 400 m:n 
juoksuradalla varustetun yleisurheilukentän 
rakentaminen kaikkiin asumalähiöihin ei 
suurten hoitokustannusten vuoksi ollut ta-
loudellisesti tarkoituksenmukaista. Tällaiset 
kentät pyritään sijoittamaan useampia kau-
punginosia palveleviin urheilupuistoihin. Näi-
tä periaatteita oli pyritty noudattamaan 
myös Kontulan urheilulaitossuunnitelmaa 
laadittaessa. Tämän alueen keskusurheilu-
paikkana toimii Myllypuron urheilupuisto. 
Kontulan ja Vesalan alueelle on valmiina 
olevan kentän lisäksi tarkoitus vielä v. 
1970-1972 rakentaa kaksi uutta lähiökent-
tää. Kaupunginhallitus päätti saattaa lauta-
kunnan lausunnon kirjeiden lähettäjien tie-
toon (22.9. 2624 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä Kontulan uimahaUi- ja urhei-

lutilojen pääpiirustukset n:o 84702-84704 
ja 84747-84755. Samalla kaupunginhallitus 
hyväksyi Urheiluhallit Oy:n laatiman, ko. 
tiloja koskevan, 1.49 8 mmk:aan päätyvän 
kustannusarvion sekä rahoitussuunnitelman 
(6.10. 2760 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 5 000 mk Kun-
nalliskodintie 6:n läheisyydessä olevan ken-
tän kunnostamiseksi luistelua ja jääkiekko-
peliä varten (17.11. 3220 §); 7 000 mk Vuo-
saaren luistinradan hoitamista varten talvi-
kauden 1969/70 aikana (20.10. 2902 §) ja 
oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan käy-
tettävissään olevilla määrärahoilla järjestä-
mään Marjaniemessä Oskarintien varrella 
sijaitsevalle lasten leikkikentälle luistinra-
dan siten, että kentän jäädyttäminen ja 
puhtaanapito annetaan jonkun paikalla asu-
van yksityisen tai yhdistyksen hoidettavaksi 
(24.11. 3286 §). 

Uimastadion. Kaupunginhallitus hyväksyi 
urheilu- ja ulkoiluviraston laatiman, 21.4. 
1969 päivätyn Uimastadionin aidan muutos-
työn pääpiirustuksen n:o 372 sekä Arkkitehti-
toimisto Koivisto-Salminen-Siivolan laa-
timat, 20.1.1969 päivätyt Uimastadionin 
kahvion muutospiirustukset n: o 1 - 2 siten, 
että työpiirustuksia laadittaessa otettaisiin 
huomioon pukukaapit henkilökuntaa varten 
(16.6. 1839 §, 24.3. 860 §). 

Keski-Helsingin-Eläkeläiset yhdistys oli 
esittänyt, että vanhuksille varattaisiin pääsy-
mahdollisuus joko pientä maksua vastaan tai 
kokonaan ilmaiseksi kansaneläkekirjaa näyt-
tämällä kaupungissa oleviin kahteen maa-
uimalaan, koska kaupungissa on suuri joukko 
sellaisia vähävaraisia vanhuksia ja kansan-
eläkkeen varassa eläviä, jotka taloudellisten 
seikkojen vuoksi eivät voi matkustaa kesäksi 
maalle. Urheilu- ja ulkoilulautakunta totesi 
kaupungin asukkaista monien olevan siinä 
asemassa, että uimahallien ja muiden virkis-
tysalueiden käytöstä perittävät maksut aset-
tavat rajoituksia heidän mahdollisuuksilleen. 
Näiden henkilöiden avustaminen kuului lau-
takunnan mielestä kuitenkin muiden, tä tä 
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tarkoitusta varten perustettujen elinten teh-
täviin. Urheiluviranomaisena olisi lautakun-
nan käsityksensä mukaan keskityttävä ko. 
laitosten hoitoon eikä ryhdyttävä vetämään 
raja-aitoja eri ryhmien välille, mikä voisi 
johtaa epäoikeudenmukaisuuksiin. Kaupun-
ginhallitus päätti saattaa lautakunnan lau-
sunnon anojayhdistyksen tiedoksi (1.9. 
2384 §). 

Viikin ampumarata. Kaupunginhallitus 
päätti muuttaen v. 1968 tekemäänsä pää-
töstä muuttaa Viikin ampumaradan haulik-
koammuntamääräyksiä siten, että ammunta-
aika päättyy vuosittain aikana 1.5.-31.7. 
klo 20 kansallisia ja kansainvälisiä arvokil-
pailuja lukuun ottamatta (8.4. 1048 §). 

Rakennusten purkaminen. Urheilu- ja ul-
koiluviraston omaa työvoimaa käyttäen 
saatiin purkaa seuraavat rakennukset: Laut-
tasaaressa Veneentekijäntien varrella sijait-
seva saunarakennus (yjsto 12.3. 5552 §); 
Mustikkamaan ulkoilupuiston käymälä, Sal-
men ulkoilualueen kartanon viljankuivaamo, 
pumpputorni, vaensauna, Mäkelän tilan na-
vetta, lato ja kaksi rehusäiliötä, Uudenkylän 
riihi ja kanala sekä Järvenpään lato, Seura-
saaren ulkoilupuiston varastoalueen vaja ja 
Mustasaaren puuvaja, Tullisaaren ulkoilu-
puiston rantavaja ja Varisluodon vaja sekä 
Uutelan ulkoilualueen Skatan kartanon pui-
mala (yjsto 12.3. 5553 §); Seurasaaren ulkoi-
lupuiston Läntisessä Pukkisaaressa sijaitse-
va huvila (yjsto 4.6. 6244 §); Salmen ulkoilu-
alueen Siirin tilan asuinrakennus ja varasto-
rakennus sekä Uunolan tilan ulkorakennuk-
set, Seurasaaren käymälä, Tullisaaren asuin-
rakennus ja vaja sekä Uutelan ulkoilualueen 
kolme ulkorakennusta (yjsto 12.12. 7635 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön kesäkoti. Kaupun-
ginhallitus päätti, että rakennusviraston ylei-
sen osaston autokorjaamon palveluksessa 
olevan levyseppä Emil Hännisen ja katura-
kennusosaston palveluksessa olevan koneen-
hoit. Pentti Salosen työsuhteen kaupunkiin 
katsotaan jatkuvan keskeytyksettä v:n 1969 

kesällä niinä kahden kuukauden pituisina 
ajanjaksoina, jolloin Hänninen toimii Kulo-
saaren kartanon isännöitsijänä ja Salonen 
kartanon talonmies-vahtimestarina edellyt-
täen, että he mainituista tehtävistä vapau-
duttuaan välittömästi palaavat kaupungin 
työhön (19.5. 1491 §, 4.8. 2108 §). 

Korkeakoulujen liikuntakulttuuria koske-
van lausunnon antaminen. Opetusministeriö 
oli pyytänyt kaupungin lausuntoa korkea-
koulujen liikuntakulttuuria v. 1970-1981 
koskevasta Niemen toimikunnan osamietin-
nöstä II. Mietinnössä todettiin, että yhteis-
kunnan opiskelijoille suorittaman opintoso-
siaalisen tuen sekä määrä että laatu on vielä 
monilta osin järjestämättä. Tästä on seu-
rauksena toisaalta se, että kaikkia lahjak-
kuusreservejä ei voida kouluttaa asianomai-
sen kykyä ja halua vastaaviin tehtäviin ja 
toisaalta se, että korkeakoulujen toimintateho 
kärsii opiskelijoiden taloudellisista ja sosiaa-
lisista vaikeuksista. Liikunnalla on todettu 
olevan ehkäiseviä ja parantavia yhteyksiä 
moniin sekä fyysisen että psyykisen suori-
tuskyvyn häiriötekijöihin. Mietinnössä oli 
päädytty siihen, että paikallisten yhteyksien 
järjestäminen ensitilassa korkeakoulukunnan, 
koulujen ja liikuntajärjestöjen välillä olisi 
useimmilla paikkakunnilla välttämätöntä. 
Korkeakouluopiskelij ain liikuntaj ärj estelmän 
laajentaminen olisi otettava huomioon uusia 
liikuntatiloja suunniteltaessa. Riittävien tilo-
jen vuokraaminen tuottaa kuitenkin suuria 
vaikeuksia. Mietinnössä todettiin edelleen, 
että korkeakoulujen olisi otettava päävastuu 
liikuntajärjestelmästä, mikä tapahtuisi par-
haiten siten, että liikuntajärjestelmä otet-
taisiin korkeakoulujen kehittämissuunnitel-
miin kolmivuotiskaudesta 1970-1972 läh-
tien. Helsingin kaupungin v:ksi 1968-1977 
tehdyn taloussuunnitelman mukaan olivat 
asukasta kohden lasketut liikuntamenot v. 
1967 yht. 33 mk, josta käyttötalousmenoja 
17 mk ja pääomamenoja 16 mk. Korkeakoulu-
kuntien tulisi ottaa ainakin osavastuu opis-
kelij öiden liikuntaedellytysten j är j es täml· 
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sestä. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan ilmoi-
tuksen mukaan olivat kaupungin urheilu-
laitokset mahdollisuuksien mukaan olleet 
ylioppilaiden käytössä samojen periaatteiden 
pohjal ta kuin muidenkin käyttäjien. Sekä 
kenttiä et tä sisätiloja oli luovutettu kilpailu-
käyttöön ja oli varaukset yleensä sovittu 
iltapäiviksi, jolloin koulut eivät niitä enää 
tarvinneet eikä seurojen toiminta vielä ollut 
alkanut. Ylioppilaiden urheilulaitostarpeiden 
kasvaessa mietinnössä esitettyyn laajuuteen 
eivät nykyiset urheilulaitokset riittäisi, eikä 
kaupungilla tulevaisuudessa ollut suuria mah-
dollisuuksia tyydyt tää ylioppilasurheilun kas-
vavaa urheilulaitostarvetta. Tämän vuoksi 
olisi rii t tävän aikaisessa vaiheessa asetettava 
yhteistoimikunta laatimaan kokonaissuunni-
telmaa, jot ta kaupungin ja yliopiston omis-
tamat liikuntatilat parhaalla mahdollisella 
tavalla täydentäisivät toisiaan. Kaupungin-
hallitus päätt i antaa ministeriölle osamietin-
nöstä lautakunnan esityksen mukaisen lau-
sunnon (19.5. 1473 §). 

Kansainvälisen urheilulaitostyöryhmän jä-
senmaksu. Yleis jaosto kehotti rahatoimistoa 
suorittamaan virastopääll. Esko Paimiolle 
Arbeitskreis fiir Sportbauten -nimisen yhdis-
tyksen kertomusvuoden jäsenmaksua, 50 
Dmk, vastaavan määrän sillä ehdolla, että 
kaikki yhdistyksen jakama tiedotusaineisto 
jää urheilu- ja ulkoiluviraston käyttöön 
(yjsto 25.6. 6406 §). 

Helsinki-Tallinna kunto-ottelujen järjestä-
minen. Kaupunginhallitus kehotti urheilu-
ja ulkoilulautakuntaa huolehtimaan Hel-
singin ja Tallinnan välisten kunto-ottelujen 
vuosittaisesta järjestämisestä Helsingissä 9.6. 
pidetyn neuvottelukokouksen suosittelemalla 
tavalla (20.10. 2899 §). 

Avustukset. Merkittiin tiedoksi, että opetus-
ministeriö oli 17.7. myöntänyt veikkausvoit-
tovaroista valtionapua seuraavasti: Puotilan 
urheilukentän huoltorakennus 24 000 mk, 
Roihuvuoren urheilukentän pukusuoja 26 500 
mk, eräät ulkoilutiet 63 900 mk ja Töölön 
pallokentän aitaus 12 300 mk. Avustukset 
oli myönnetty mm. sillä ehdolla, e t tä raken-
nustyön suorittamisessa noudatetaan valtion-
avustusten ja lainojen työllisyysehdoista 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä olevia 
ehtoja. Kaupunginhallitus päätt i tyytyä mi-
nisteriön päätökseen sekä kehottaa urheilu-
ja ulkoiluvirastoa huolehtimaan siitä, että 
myönnettyjen valtionavustusten käyttämi-
sen suhteen asetettuja ehtoja noudatetaan 
(6.10. 2769 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin välittömästi 
suorittamaan talousarvioon merkit ty 90 000 
mk:n suuruinen avustus Urheiluhallit Oy:lle 
yhtenä eränä (yjsto 15.1. 5093 §). 

Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin pii-
rille myönnettiin 3 000 mk:n suuruinen avus-
tus osallistumisesta yhdistyksen Helsingissä 
7.-8.6. järjestettäviin VII hittojuhliin ja 
niitä edeltäviin, 5.-6.6. järjestettäviin nuo-
risokisoihin aiheutuvien ylimääräisten kulu-
jen peittämiseksi sillä ehdolla, et tä avustus 
maksetaan sen jälkeen, kun tilitys on esitetty 
kaupunginkanslian hyväksyttäväksi (yjsto 
4.6. 6238 §). 

Helsingin Soutuklubin kerhorakennuksen 
korjaustyön kohtuullisiksi katsottavien tar-
veaineiden korvaamista varten myönnettiin 
1 921 mk (yjsto 2.4. 5729 §). 

Yleisjaosto päätti , että Helsingin kaupun-
gin tuki Seitsemän Veljeksen reitin järjestely-
toimikunnalle annetaan entisen käytännön 
mukaisesti (yjsto 24.9. 7012 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Seuraavat kiinteistöt 
päätettiin siirtää yleisten töiden lautakunnan 
hallintoon: korttelin n:o 45011 tontilla n:o 7 

sijaitseva venevaja 1.11. lukien, pääoma-arvo 
35 mk, käytettäväksi läheisyydessä sijaitse-
van katurakennusosaston työmaatukikohdan 
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