
2. Kaupunginhall i tus. 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulu toimi 

Kansakoulunopettajien jatkokoulutuskysy-
mys. Kaupunginhallitus oli pyytänyt Suo-
men Kaupunkiliittoa ryhtymään toimenpitei-
siin kansakouluasetuksen 90 §:n 4 mom:n (685/ 
70) muuttamiseksi siten, että momentin sään-
nökset opettajien jatkokoulutuksesta kos-
kisivat kaikkia kansakouluja eikä ainoastaan 
kokeilukouluja. Kaupunkiliiton toimisto to-
tesi, että ko. säännökset opettajien jatkokou-
lutuksesta perustuivat kansakoululain koulu-
kokeilua koskeviin säännöksiin. Tästä syystä 
ehdotettua muutosta ei voitaisi toteuttaa pel-
kästään muuttamalla kansakouluasetusta, 
vaan se edellyttäisi eräitä muutoksia myös 
kansakoululakiin. Viisipäiväiseen kouluviik-
koon siirtymisen yhteydessä tuli lukuvuonna 
1971/72 oppilaiden koulupäivien lukumää-
räksi 190, kun se opettajien osalta määrättiin 
193 päiväksi. Nämä ylimääräiset kolme päi-
vää, joihin ei sisälly opetusvelvollisuutta, oli 
tarkoitus käyttää opettajien jatkokoulutuk-
seen. Kun tähän järjestelyyn liittyi myös 
erinäisten taloudellisten kysymysten selvit-
tely, olisi liiton toimiston käsityksen mukaan 
odotettava valtion toimesta lähiaikoina ase-
te t tavan opettajien jatkokoulutusta selvitte-
levän toimikunnan työn tuloksia. Vastaus 
merkittiin tiedoksi (10.5. 1382 §, 7.12. 3295 

Eräiden palkkioiden vahvistaminen. Kau-
punginhallitus päätti vahvistaa kansakouluis-
sa 9 kk:n ajalta vuodessa kirjastosihteerille, 
elokuvatoiminnan johtajalle, musiikinohjaa-
jalle, tyttöjen ja poikien käsityönohjaajalle 
sekä matematiikan opetuksen ohjaajalle 
maksettavat palkkiot 1.6.1971 lukien 426 
mk:ksi/kk (28.6. 1953 §) sekä samasta ajan-
kohdasta lukien koulukasvitarhoj en opetta-
jille 3 Y2 kk:n työajalta maksettavan kuu-
kausipalkkion 718 mk:ksi ja koulukasvitar-
hojen toiminnanjohtajan vuosipalkkion 2 230 
mk:ksi (24.5. 1538 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kansakoulujen 
vahtimestareille tai heidän sijastaan määrä-
tyille henkilöille ja siivoojille sekä talonmies-
lämmittäjille korotetut palkkiot siitä yli-
työstä, jonka he arki-iltoina virallisen työ-
aikansa jälkeen ja pyhäpäivinä joutuvat yh-
distysten ym. toiminnan vuoksi tekemään. 
Samalla tarkistettiin eräiden ruoanjakajien 
jakelupalkkiot (9.8. 2134 §, 27.9. 2595 §, 
kunn. as. kok. n:o 135). 

Muuttaen v. 1949 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus oikeutti kansakoulujen 
johtokunnat suorittamaan käytettävissään 
olevista määrärahoista kansakoulujen vahti-
mestareille, siivoojille ja talonmies-lämmittä-
jille kaupunginhallituksen kulloinkin voimas-
sa olevan päätöksen mukaisesti palkkiot nii-
den tilaisuuksien aiheuttamasta työstä, joita 
järjestetään kansakouluissa kunnallisten kou-
lujen opettajien ja muun henkilökunnan va-
paiden harrastusten vuoksi (1.11. 2917 §). 

Valtionavustukset. Kouluhallitus oli 19.10. 
1970 myöntänyt kaupungin kansakoululai-
tokselle v:n 1968 valtionavustusta yht. 
10 662 781 mk; summa oli 50 744 mk pie-
nempi, kuin mitä kaupunki oli anonut. Kan-
sakoululain mukaan kaupunki saa valtion-
apua 47 % kansakoululaitoksen palkkaus-
menoista, joiksi luetaan opettajien, tunti-
opettajien ja työnjohtajien laissa määrätyt 
palkat. Kouluhallitus ei ollut hyväksynyt 
valtionavustukseen oikeuttaviksi menoiksi 
vanhaan palkkaukseen jääneille opettajille 
maksettua yhden palkkausluokan korotusta, 
jonka maksamisesta valtuusto oli päät tänyt 
24.5.1967. Korkein hallinto-oikeus oli v. 1963 
kumonnut vastaavanlaisen kouluhallituksen 
päätöksen, joka koski Tampereella kaupungin 
virkasäännön mukaan makset tuja ikälisiä 
ennen 1.8.1958 voimassa olleiden säännösten 
mukaisen palkkausoikeutensa säilyttäneille 
opettajille. Korkeimman hallinto-oikeuden 
tämän päätöksen nojalla olisi tarkoituksen-
mukaista vaatia oikaisua kouluhallituksen 
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päätökseen. Kaupunginhallitus päätti tehdä 
kouluhallitukselle kansakoululaitoksen v:n 
1968 valtionapua koskevan oikaisuvaatimuk-
sen (18.1. 212 §). 

Kiinteistöt. Kaupunginhallitus päätti siir-
tää 1.1.1971 lukien korttelin n:o 54081 tontin 
n:o 1, Punakiventie 4, (Vuosaaren kansakou-
lu) suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan hallintoon, pääoma-arvo 450 000 mk 
(13.4. 1123 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupungin-
hallitus oikeutti suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunnan 

ottamaan 1.1.1972 lukien suomenkielisiin 
kansakouluihin perustettuun 8. pl:n toimisto-
apulaisen virkaan sitä haettavaksi julista-
matta vastaavan tp. viran haltijan Helka 
Kauppisen (7.12. 3296 §); 

palkkaamaan 1.9. lukien toisen sivutoimi-
sen matematiikan opetuksen ohjaajan ja 
maksamaan hänelle yhdeksän kuukauden 
ajalta vuodessa palkkiona 403 mk/kk lisätty-
nä virkaehtosopimuksen mukaisella tasokoro-
tuksella (22.3. 870 §); 

palkkaamaan Toivonliittojen toiminnan-
johtajan ja nuorisokerhotyön johtajan tilalle 
sivutoimisen kerhotyönjohtajan sekä maksa-
maan hänelle em. ajalta 426 mk/kk (27.9. 
2572 §); 

vielä myönnettiin 38 085 mk työsuhteisen 
henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvien 
palkka- ym. kustannusten suorittamiseksi 
niiden henkilöiden osalta, jotka oli otettu 
suomenkielisten kansakoulujen kansliaan 
koululaitoksen suunnittelutehtäviä varten 
(25.1. 255 §). Ruotsinkielen opetuksen ohjaa-
jan virka päätettiin edelleen jättää vakinai-
sesti täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin kau-
intaan 31.7.1972 saakka (22.3. 869 §). 

Ala-Malmin kansalaiskoulun opetussuunni-
telman vuositarkiste päätettiin muuttaa 1.10. 
alkaen siten, että opetusalan pääluottamus-
mieheksi valitun kansalaiskoulun opettajan 
Olavi Koistisen opetusvelvollisuutta vähen-
netään 15 t viikossa sillä ehdolla, että tätä 
tuntimäärää voidaan tarvittaessa tarkistaa 

saatujen kokemusten perusteella (22.11. 
3123 §). 

Yleisjaosto myönsi 189 mk viransijaisen 
palkkaamiseksi opett. Inkeri Airolan virka-
matkan ajaksi (yjsto 24.2. 5325 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan maksamaan 
13.6.1967 annetulla lailla myönnetyn ns. 
määrävuosilisän sekä myös tästä maksetta-
van kaupungin kansakoulujen ohjesäännön 
23 §:ssä mainitun prosentuaalisen palkkauk-
sen lisän johtokunnan esittämille opettajille 
siitä ajankohdasta lukien, josta he lain mu-
kaan ovat sanottuun korotukseen oikeutet-
tuja (25.1. 296 §, 19.4. 1163 §, 2.8. 2058 §, 
25.10. 2836 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen erityisopet-
taja Anja Sonninen oli pyytänyt, että hä-
nen opetusvelvollisuudekseen vahvistettaisiin 
edelleen 24 viikkotuntia ja että hänelle myön-
nettäisiin ylituntipalkkiona 28 ja 24 viikko-
tunnin välinen ero. Kaupunginhallitus hyl-
käsi kansakoululaitoksen viranhaltijain palk-
kauksesta ja eläkkeistä annetun lain 40 §:n 
nojalla valituksen. Lääninoikeus oli tutkinut 
asian 29.11. ja koska kaupunginhallituksen 
ei olisi tullut käsitellä opett. Sonnisen kirjoi-
tusta palkkauksen lisän maksamista opetus-
velvollisuuden lisääntymisen johdosta kos-
kevana anomuksena, vaan opetusvelvollisuu-
den vahvistamista erityisluokan opettajan 
opetusvelvollisuuden mukaiseksi koskevana 
vaatimuksena ja kun sanotun vaatimuksen 
tutkiminen, kun otetaan huomioon kansa-
kouluasetuksen 11 ja 12 §:n säännökset sekä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetun 
lain säännökset, ei kuulunut kaupunginhalli-
tuksen toimivaltaan eikä kaupunginhallituk-
sen olisi tullut ottaa ko. vaatimusta tutkit ta-
vakseen, lääninoikeus oli kumonnut ja pois-
tanut kaupunginhallituksen valituksenalai-
sen päätöksen (26.4. 1238 §, 14.6. 1795 §, 
27.12. 3512 §). 

Kaupunginhallitus oli 6.9. hylännyt kansa-
laiskoulunop. Reino Hukan anomuksen hä-
nen palkkauksensa oikaisemisesta ajalta 1.1.-
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31.5.1971. Lääninoikeus oli käsitellyt asian 
10.11. ja koska kunnallisessa yleisessä virka-
ehtosopimuksessa oli säädetty viranhaltijain 
palkkauksesta, eikä kaupunginhallituksen 
päätökseen virkaehtosopimuslain 26 §:n sään-
nökset huomioon ottaen voitu valittamalla 
hakea muutosta lääninhallitukselta, läänin-
oikeus ei ollut ottanut valitusta tutkittavak-
seen (7.12. 3298 §). 

Opettajille Lyyli Honkalalle ja Pirkko Ter-
volle päätettiin myöntää palkkaa vastaavasti 
149 mk ja 218 mk siltä ajalta, jolloin he osal-
listuvat koulusuunnittelutoimikunnan järjes-
tämälle peruskoulun suunnittelukurssille 
(yjsto 21.4. 5650 §, 28.4. 5713 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan jättämään 
perimättä 14 opettajalle maksetun, yht. 
18 558 mk:n suuruisen palkanosan takaisin 
kaupungille. Kysymys oli koulujen opetus-
suunnitelman vuositarkisteista, jotka oli alis-
tettu lääninhallituksen vahvistettaviksi. Sen 
käsityksen mukaan mainostekniikkaa ei ollut 
katsottava käytännöllisen aineen työharjoi-
tukseksi, liioin ei valinnaisaineita voimassa 
olevan kansakoululainsäädännön mukaan ol-
lut mahdollista ottaa opetussuunnitelmaan, 
joten lääninhallitus jätti vuositarkisteet näil-
tä osin vahvistamatta. Johtokunta valitti sit-
ten kouluhallitukselle, joka hylkäsi valituk-
set tältä osin ja jätti lääninhallituksen pää-
tösten lopputulokset pysyviksi. — Päätöksel-
lään 12.5.1971 johtokunta poisti valinnaiset 
aineet kansalaiskoulun VII-VIII luokkien 
opetussuunnitelmasta. — Korkeimman hal-
linto-oikeuden 24.4.1969 antaman päätöksen 
mukaan opettajalla oli oikeus saada kunnan 
varoista palkkaus hyväksytyn vuositarkis-
teen mukaisesti siihen saakka, kun kansakou-
luntarkastaja, joka oli jät tänyt vuositarkis-
teen eräiltä osin vahvistamatta, oli palautta-
nut sen johtokunnalle. Kouluhallitus teki 
päätöksen nyt ko. valitusasiassa vasta kevät-
lukukauden 1971 lopulla ja johtokunta sai 
siitä tiedon 4.5. Tästä johtuen kansakouluissa 
opetettiin lukuvuoden 1970/1971 koko työ-

ajan mainostekniikkaa ja valinnaista ruotsia 
johtokunnan hyväksymien, mutta tältä osin 
lopullisesti vahvistamatta jääneiden vuosi-
tarkisteiden mukaisesti ja maksettiin opetta-
jille palkkaus heidän suorittamaansa työtä 
vastaavasti (2.8. 2059 §). 

Eräille suomenkielisten kansakoulujen vi-
ranhaltijoille myönnettiin oikeus käyttää 
vuokra-autoa ja omaa autoa virka-ajoihin 
tavanomaisilla ehdoilla (yjsto 4.8. 6297 §, 
6.10. 6613 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan 21.4. 
tekemän päätöksen sikäli, kuin se koski pat-
ruunatäytteisten mustetäytekynien hankki-
mista Brade Oy:ltä, sekä johtokunnan 12.5. 
tekemän päätöksen siltä osin, kuin se koski 
em. päätöksen muuttamista, ja kehottaa 
johtokuntaa menettelemään asiassa kaupun-
gin hankintaohjeiden mukaisesti (26.4. 1227 §, 
I.6. 1644 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan aloittamaan välittömästi lou-
hintatyöt Tahvonlahden kansakouluraken-
nusta varten valtuuston 13.1. hyväksymien 
luonnospiirustusten mukaisesti (8.3. 728 §). 
Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta 
puolestaan hyväksyä valtioneuvoston kansa-
koulurakennusten ja peruskoulurakennusten 
piirustusten, työselitysten ja normaalihinto-
jen perusteista 4.3. antaman päätöksen mu-
kaisesti tarkistetun Tahvonlahden kansakou-
lun rakennusohjelman sekä hyväksyä omasta 
puolestaan talorakennusosaston laatimat 
II.5. päivätyt koulun luonnospiirustukset 
n:o 1-8 ja 10.9. päivätyt koulun pääpiirus-
tukset n:o 1-12. Kouluhallitus oli 12.8. il-
moittanut, että pääpiirustuksen sekä työseli-
tyksen laatimiseen voitiin ryhtyä em. luon-
noksen pohjalta ottamalla huomioon koulu-
hallituksen huomautukset. Kouluhallitus 
vahvisti 29.7. koulun rakennusohjelman. 
Asiantuntijaksi koulua suunniteltaessa ja 
rakennettaessa määrättiin kansak. op. Vilho 
Hänninen, jolle saatiin maksaa tästä työstä 
yhtä viikkoylituntia vastaava korvaus 1.2. 
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1971 alkaen koulurakennuksen valmistumi-
seen saakka, kuitenkin kauintaan 18 kk:n 
ajalta (28.6. 1943 §, 30.8. 2293 §, 20.9. 2507 §, 
1.11. 2918 §, yjsto 24.2. 5327 §). 

Asuntotuotantotoimikuntaa kehotettiin 
sisällyttämään Pohjois-Haagan lisäalueen 
korttelin n:o 29145 tontille n:o 12 (Teuvo 
Pakkalan tie 14) toimikunnan toimesta ra-
kennettavaan lastentarha- ja -seimiraken-
nukseen myös 311 m2 kansakoulutiloja luo-
vutettaviksi aikanaan suomenkielisten kan-
sakoulujen käyttöön (22.11. 3122 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston talorakennusosaston laatimat, 2.6. 
päivätyt Jakomäen, Vesalan ja Mellunkylän 
tilapäisten puukoulujen pääpiirustukset n:o 
1-2 (28.6. 1944b §). 

Mäkelän kansakoulun liittämiseksi kauko-
lämpöverkkoon kaupunginhallitus myönsi 
130 800 mk (25.8. 2236 §). 

Käpylän kansakoulun ja Snellmanin kan-
sakoulun Hellas-merkkiset pianot päätettiin 
myydä Hellas Piano Oy:lle uusien pianojen 
hankkimisen yhteydessä 1 950 mk:n hinnasta 
(yjsto 10.3. 5410 §). 

Wallininkadun metallityöpajan työväli-
neistö, lukuun ottamatta 150 mk:n arvoista 
hitsausmuuntajaa, päätettiin myydä Helsin-
gin Sokeat yhdistykselle 425 mk:n hinnasta 
(yjsto 1.9. 6421 §). 

Eläintarhan kansakoulun 341 käytöstä 
poistettua pulpettia päätettiin luovuttaa yli-
asent. K. Mattssonille ja maksaa kuljetuk-
sesta 50 mk kansakoulujen käytössä olevista 
määrärahoista (yjsto 29.9. 6573 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kohtuussyistä 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
suorittamaan eräiden sokeainkoulua ja Raa-
jarikkojen koulusäätiön koulua käyvien oppi-
velvollisten matkakustannukset. 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansa-
koulujen talouspäällikön ilmoitukset eräisiin 
kansakouluihin tehdyistä murroista. 

Yleis jaosto päätti hyväksyä kaupunginjoh-
tajan 19.3. tekemän päätöksen määrärahan 

myöntämisestä Maunulan kansakoulun käy-
tettäväksi kahvitarjoilun järjestämistä var-
ten Maunulan kansakoulussa 22.-24.3. ja 
29.-30.3. järjestettyjen varsinaisen kansakou-
lun opettajien piirikokousten yhteydessä ja 
myöntää ko. tarkoitukseen lisäksi 645 mk 
(yjsto 14.4. 5605 §). 

Kontulan kansakoulun vihkiäistilaisuuden 
järjestämistä varten yleisjaosto myönsi 1 770 
mk (yjsto 17.2. 5277 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nan käytettäväksi myönnettiin lisäksi seu-
raavat määrärahat: 22 975 mk opettajien 
koulutuspäivien järjestämistä varten syys-
lukukaudella 1971 (4.10. 2639 §); 115 mk 
palkkauksen maksamista varten opett. Kaija 
Suortille 23.-24.9. järjestettyjen jatko-opin-
topäivien osalta (yjsto 3.11. 6746 §); 1 500 
mk opintoretkestä aiheutuneiden kustannus-
ten osittaiseksi korvaamiseksi niille kuudelle 
suomenkielisten kansakoulujen vakinaiselle 
opettajalle, jotka Erityisopetusyhdistys Hel-
sinki-Uusimaa -nimisen yhdistyksen toimesta 
osallistuivat aikana 4.-6.12. järjestettyyn, 
Tukholmaan suuntautuneeseen opintoretkeen 
(yjsto 22.12. 7023 §); 3 798 mk yht. 34 opet-
tajan lähettämiseksi linja-autoa käyttäen tu-
tustumaan Liedon ja Kaarinan kokeiluperus-
kouluihin ja tästä aiheutuneiden palkkaus-
kustannusten suorittamista varten (yjsto 
5.5. 5749 §). 

Erilaisten vahingonkorvausten suoritta-
mista varten (mm. koulussa särkyneiden sil-
mälasien ym. korvaamiseksi) yleisjaosto 
myönsi yht. 1 206 mk (yjsto 3.2. 5188, 5189 §, 
10.2. 5230 §, 24.2. 5328 §, 30.6. 6061 §, 22.12. 
7026 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta, 
oikeutettiin maksamaan kansakoululaitoksen 
viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä an-
netun lain 3 §:ssä tarkoitettu ns. määrävuosi-
lisä sekä myös tästä maksettava, kaupungin 
kansakoulujen ohjesäännön 23 §:ssä mainittu 
prosentuaalinen palkkauksen lisä esittämil-
leen opettajille siitä ajankohdasta lukien, 
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josta he lain mukaan ovat sanottuun koro-
tukseen oikeutettuja (5.4. 1005 §, 18.10. 
2769 §, 1.11. 2919 §). 

Yleis jaosto myönsi yht. 212 mk niiden si-
jaisten palkkausmenoja varten, jotka oli pal-
kattava opett. Helena Meinanderin virka-
matkan ajaksi ja opett. Saga Sundqvistin 
peruskoulun suunnittelua käsitteleville kurs-
seille osallistumisen ajaksi (yjsto 24.2. 
5326 §, 14.4. 5610 §). 

Opettajien koulutuspäivien järjestämistä 
varten syyslukukaudella 1971 myönnettiin 
2 230 mk (4.10. 2642 §); kahden opettajan 
lähettämiseksi tutustumismatkalle Liedon ja 
Kaarinan peruskouluihin sekä tästä aiheutu-
vien palkkakustannusten suorittamista var-
ten myönnettiin 153 mk (yjsto 5.5. 5749 §). 

Roihuvuoren kansakouluun tehtyä murtoa 
koskeva ilmoitus merkittiin tiedoksi (yjsto 
6.10. 6609 §). 

Kesäsiirtolat. Kaupunginhallitus päätti 
omasta puolestaan hyväksyä rak.mest. Thure 
Janssonin laatimat, 20.8. päivätyt Hiiden-
linnan kesäsiirtolan uuden majoitusraken-
nuksen pääpiirustukset edellyttäen, että pa-
lolaitoksen ja terveydenhoitoviraston teke-
mät, piirustuksia koskevat huomautukset 
otetaan huomioon (18.10. 2767 §). 

Vihdin kesäsiirtolan vanha päärakennus 
päätettiin purkaa (yjsto 27.1. 5144 §). 

Yleisjaosto oikeutti kouluruokailun tar-
kast. Sirpa Tuomen käyttämään omaa au-
toaan kesäsiirtoloiden tarkastusmatkoilla 
vahvistettua korvausta vastaan ja muuten 
tavanomaisilla ehdoilla (yjsto 23.6. 6020 §). 

Koulusuunnittelutoimisto. Kaupunginh alli-
tus päätti 

perustaa 1.1.1972 lukien koulusuunnittelu-
toimiston, jonka päällikkönä on koulutoimen 
johtaja, 

siirtää samasta ajankohdasta lukien kansa-
koulujen kanslian koulusuunnittelutoimis-
tossa olevan henkilökunnan nyt perustettuun 
koulusuunnittelutoimistoon, 

määrätä suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
koulutoimenjohtajan toimimaan esittelijöinä 

koulusuunnittelutoimikunnassa sekä koulu-
suunnittelutoimiston suunnittelijat koulu-
suunnittelutoimikunnan sihteeristönä, 

määrätä, että koulusuunnittelutoimiston 
kirjanpito järjestetään kansakoulujen kans-
lioista erillisesti rahatoimiston toimesta pi-
dettäväksi. 

Suomenkielisten kansakoulujen kansliaa 
kehotettiin järjestämään koulutoimen johta-
jan ja apulaisjohtajan, talouspäällikön sekä 
sihteerin tehtävät uudelleen siten, että koulu-
toimen johtaja mahdollisuuksien mukaan va-
pautuu kanslian tehtävistä koulusuunnittelu-
toimiston päällikön tehtävien hoitamista var-
ten (14.6. 1793 §, 7.12. 3293 §). Työsuhteisen 
pedagogisen koulusuunnittelijan ja yhden 
toimistoapulaisen palkkaamisesta aiheutuvia 
menoja varten myönnettiin 21 602 mk (13.9. 
2446 §). 

Väliaikaisen koulusuunnittelutoimikunnan 
mietintö päätettiin lähettää koulusuunnitte-
lutoimikunnalle käytettäväksi ja soveltuvin 
osin huomioon otettavaksi (28.6. 1945 §). 

Yleisjaosto päätti antaa koulusuunnittelu-
toimikunnan varapuh.joht. Inkeri Airolan, 
toimikunnan jäsenen Veikko Liukon ja sih-
teerin Eeva-Liisa Wilskan tehtäväksi koulu-
suunnittelutoimikunnan edustajina enintään 
kolmessa kokouksessa neuvotella Espoon 
kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan kou-
lusuunnittelutoimikuntien edustajien kanssa 
Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen 
neuvottelukunnalta mahdollisesti pyydettä-
vän tutkimuksen määrittelemisestä (yjsto 
3.2. 5185 §). 

Yleisjaosto myönsi koulusuunnittelutoi-
miston käytettäväksi v:n 1972 talousarviossa 
tarkoitukseen myönnettyjä määrärahoja yht. 
183 352 mk (22.12. 7019 §). 

Yleisjaosto hyväksyi koulusuunnittelutoi-
mikunnan kokouspalkkiot yht. 3 427 mk 
maksettaviksi opetustoimen pääluokkaan 
kuuluvista koulutoimen kehittämistä ja laa-
jentamista varten merkityistä määrärahoista 
(yjsto 29.12. 7067 §). 

Peruskoulun opetussuunnitelman koulu-

207) 



2. Kaupunginhallitus. 

tusohjelmien ym. aineiston ja tarvikkeiden 
hankkimisesta aiheutuneet laskut, yht. 1 899 
mk päätettiin suorittaa ao. määrärahoista 
(yjsto 3.3. 5368 §, 1.12. 6883 §, 29.12. 7068 §). 
Toimikunta oikeutettiin hankkimaan 1 134 
mk:n hintainen Tandberg 15 F nauhuri (yjsto 
6.4. 5583 §), tilaamaan kouluhallitukselta 
opettajistoa koskevia tilastotietoja (yjsto 
12.5. 5795 §) ja hankkimaan käyttöönsä 35 
kpl nuorisokomitean mietintöjä (yjsto 6.4. 
5582 §). 

Peruskoulua koskevat asiat. Merkittiin tie-
doksi, että valtioneuvosto oli periaatteessa 
päättänyt, että koulujärjestelmän perusteista 
annetun lain 15 §:n 1 mom:ssa tarkoitetut 
peruskoulun alueelliset toimeenpanosuunni-
telmat oli laadittava jäljempänä määrätyn 
aluejaon pohjalta ja että kuntien yhteistoi-
minnan peruskoulun yläasteen piirin muodos-
tamisessa tulisi tapahtua sen mukaan kuin 
jäljempänä esitetään. 

Uudenmaan läänin IV suomenkielinen toi-
meenpanoalue käsittää seuraavat kunnat: 
Helsingin kaupunki, Helsingin maalaiskunta, 
Espoo, Kauniainen ja Sipoo ja II ruotsin-
kielinen toimeenpanoalue käsittää vastaavat 
kunnat. Päätös lähetettiin tiedoksi koulu-
suunnittelutoimikunnalle toimenpiteitä var-
ten (3.5. 1305 §). 

Kouluhallitus oli 10.7. mennessä pyytänyt 
kaupungin lausuntoa alustavasta ehdotuk-
sesta alueellisiksi toimeenpanosuunnitelmiksi 
koulujärjestelmälain mukaista alueellista pe-
ruskoulujärjestelmään siirtymistä varten. 
Kouluhallitus oli sijoittanut alkamisen ajan-
kohdan Helsingin osalta elokuun 1 p:ään 
1977. Asian laajakantoisuuden vuoksi tulisi 
kaupunginvaltuuston antaa mainittu lau-
sunto. Koska valtuusto ei kokoontunut ke-
sällä eikä kaupunginhallitus vastaavasti hei-
näkuussa, kaupunginhallitus päätti pyytää 
kouluhallitukselta pidennystä lausunnon an-
tamisaikaan 31.10.1971 saakka (21.6. 1864 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan 
koulupoliittiseen työryhmään nimettiin jo 
aikaisemmin nimettyjen koulutoimen joht. 

Walter Erkon, ruotsinkielisen koulutoimen 
joht. Hilding Cavoniuksen ja koulutoimen 
apul.joht. Kalevi Jääskeläisen lisäksi kansak. 
op. Inkeri Airola ja past. Jouni Apajalahti si-
ten, että kaupungin edustajien äänivaltaa 
käyttävät työryhmässä Airola, Apajalahti ja 
Erko. Kaupungin edustajien toimikausi työ-
ryhmässä päättyisi 31.12.1972 (20.12. 3442 §). 

Yleisjaosto oikeutti koulusuunnittelutoimi-
kunnan eräät jäsenet tekemään yhden päivän 
virkamatkan osallistuakseen Liedon ja Kaa-
rinan peruskouluihin tehtyyn tutustumismat-
kaan siten, että päiväraha maksettaisiin kun-
nallisen sopimusvaltuuskunnan hyväksymän 
virkaehtosopimuksen mukaisesti. Samalla 
yleisjaosto kehotti toimikuntaa vastedes tar-
koin harkitsemaan, missä määrin on perustel-
tua tehdä esityksiä opettajien lähettämiseksi 
tutustumiskäynneille maalaiskuntien koului-
hin (yjsto 5.5. 5749 §). 

A mmattiopetustoimi 

Ammattioppilaitosten toimiston tarkastajalle 
maatalous- ja metsät.kand. Maila Könöselle 
myönnettiin ero virastaan 15.3.1972 lukien 
(27.12. 3513 §). 

Tuntiopettajien toimia koskevat hakuil-
moitukset päätettiin julkaista erillis kuulu-
tuksina ao. lehdissä (yjsto 21.7. 6226 §). 

Ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1.4. ja 
1.12. voimaan tulevat ammattioppilaitoksissa 
toimeenpantavien ammattikurssien opetta-
jien tuntipalkkiot ammattioppilaitosten joh-
tokunnan esityksen mukaisiksi (5.4. 1003 §, 
29.11. 3210 §, kunn. as. kok. n:o 60, 161). 

5-päiväiseen kouluviikkoon siirtymisen ai-
heuttamat toimenpiteet. Kaupunginhallitus 
oikeutti ammattioppilaitosten johtokunnan 
panemaan täytäntöön väliaikaisjärjestelynä 
lukuvuonna 1971/72 lyhennettyyn 5-päiväi-
seen kouluviikkoon siirtymisen vaikutuksesta 
eräiden kunnallisten oppilaitosten opettajain 
palvelussuhteen ehtoihin tehdyn virkaehto-
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sopimuksen ja käyttämään silloin opetusvel-
vollisuuden laskemisperusteena tuntimäärää, 
joka saadaan siten, että tuntien kertoimena 
käytetään lukua 39:36 2/3 eli 1.064 (13.12. 
3415 §). 

Ruotsinkielisen ammattikouluopetuksen jär-
jestämistä koskeva asia. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa lausuntonaan pääkaupunki-
seudun yhteistyötoimikunnalle, että Helsin-
gin seudun ruotsinkielisen ammattikouluope-
tuksen järjestämistä tutkineen toimikunnan I 
osamietintöä voidaan soveltuvin osin pitää 
pohjana sanotun koulutuksen järjestämistä 
edelleen tutkittaessa ja kehitettäessä (6.9. 
2377 §). 

Lievästi kehitysvammaisten nuorten ammatti-
koulutuksen järjestäminen. Kaupunginhalli-
tus asetti v. 1968 komitean tutkimaan toi-
menpiteitä, joilla voitaisiin aloittaa lievästi 
vammaisten oppivelvollisuutensa suorittanei-
den nuorten kykyjen ja taipumusten mukai-
nen ammattikoulutus ammattitaidon ja työ-
paikan saamiseksi näille nuorille. Komitean 
mietintö valmistui 15.3.1971 ja siinä arvioi-
tiin apukoululaisia olevan vuosittain keski-
määrin n. 100, kun otetaan huomioon kau-
pungin kansakoulut ja oppilaskoti Toivola. 
Näistä ainakin 10 % on kykeneviä jatka-
maan opintojaan yleisten ammattikoulujen 
normaaliluokilla. Näiden lisäksi olisi n. 
90:lle vuosittain oppivelvollisuutensa apu-
koulussa suorittaneelle oppilaalle voitava jär-
jestää ammattikoulutus. Kaikkein heikoim-
malle apukouluainekselle ei ammattikoulu-
tusta voida järjestää koulumuotoisena, vaan 
on heidät sijoitettava suojatyöpaikkoihin, 
joten todennäköisin ammattikouluun sijoi-
tettavien määrä on yhteensä n. 30-40 oppi-
lasta. Lievästi kehitysvammaisten nuorten 
ammattikoulutuksen tehostamiseksi komitea 
ehdotti: 

että ammattioppilaitosten johtokunnan 
olisi selvitettävä ammattikasvatushallituksen 
kanssa mahdollisuudet työopintolinjojen pe-
rustamiseksi ammattikouluihin sekä neuvo-
teltava normien mukaisen valtionavustuksen 

saamiseksi työopintolinjojen kustannuksiin, 
vaikka oppilasmäärä olisi vain 4-6 oppilasta 
työryhmässä, 

oppisopimustoimiston tulisi tutkia mah-
dollisuuksia tietopuolisten jaksojen tunti-
määrien lisäämiseksi oppisopimuskoulutuk-
sessa lievästi kehitysvammaisia koulutetta-
essa, 

ammattikoulujen olisi järjestettävä tuki-
opetusta normaaliluokille sijoitetuille, lievästi 
kehitysvammaisille, 

apukoulukuraattoreiden tulisi olla yhteis-
työssä ammattikoulujen rehtorien kanssa 
apukoulussa oppivelvollisuutensa suoritta-
neen parhaimman aineksen sijoittamiseksi 
ammattikouluj en normaaliluokille. 

Kaupunginhallitus kehotti ammattioppi-
laitosten johtokuntaa ja ammattioppilas-
lautakuntaa tutkimaan, mitä mahdollisuuk-
sia lievästi kehitysvammaisten nuorten am-
mattikoulutuskomitean ehdotusten toteutta-
miselle on käytännössä sekä tekemään aika-
naan mahdollisesti tarvittavat esitykset asian 
järjestämiseksi (11.10. 2698 §). 

Ammattioppilaitosten valtionavustukset. Kau-
punginhallitus päätti tyytyen ammatti-
kasvatushallituksen päätöksiin ammattioppi-
laitosten v:n 1969 valtionavustuksista, mer-
kitä ne tiedoksi (8.2. 468 §). 

Kurssianomukset. Kaupunginhallitus päätti 
lähettää ammattikasvatushallituksen hyväk-
syttäväksi kertomusvuoden ja v:n 1972 ai-
kana järjestettävien kurssien kurssianomuk-
set valtionavustuksen saamiseksi sen jälkeen, 
kun kurssiselostukset on aikanaan lähetetty 
ammattikasvatushallitukselle (3.5. 1309 §, 
10.5. 1386 §, 28.6. 1946-1948 §, 8.11. 2980 §, 
13.12. 3373 §, 27.12. 3516 §). Opetusministe-
riön päätös nuoriso-ohjaajan kurssin kurssi-
anomuksen hylkäämisestä merkittiin tie-
doksi (18.1. 174 §). 

Vallilan ammattikouluun päätettiin 1.8. 
lukien perustaa keskikoulupohjäiset kaksi-
vuotiset tietoliikenne- ja tehoelektroniikan 
opintolinjat sillä ehdolla, että ammattikasva-
tushallitus antaa tähän suostumuksensa. 
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Opintolinjojen perustamissuunnitelma, ope-
tusohjelma sekä kertomusvuoden työpaja-
kaluston hankintasuunnitelma lähetettiin 
ammattikasvatushallituksen hyväksyttävik-
si. Ammattioppilaitosten käytettäväksi, mi-
käli ammattikasvatushallitus antaisi suostu-
muksensa opintolinjojen perustamiseen ja hy-
väksyisi kaluston hankintasuunnitelman, 
myönnettiin 79 800 mk hankintojen toteut-
tamista varten (14.6. 1796 §, 21.6. 1866 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat 20.9. päivätyt talon Nokian-
tie 2-4 kolmannen kerroksen muutostöiden 
pääpiirustukset n:o 1-3 rakennusselityksi-
neen, jotka päätettiin kustannusarvion kans-
sa lähettää ammattikasvatushallituksen hy-
väksyttäviksi. Huoneisto oli tarkoitus muut-
taa Vallilan ammattikoulun sähköosaston ra-
dio- ja TV-linjan opetustiloiksi (1.11. 2913 §, 
20.12. 3443 §). 

Yleis jaosto oikeutti ammattioppilaitosten 
johtokunnan suorittamaan valtiolle kuuluvan 
osuuden Vallilan ammattikoulun poistetun 
kaluston huutokauppatuloista, eli 33 895 mk 
käyttäen tarkoitukseen myynnistä kertynei-
tä varoja (yjsto 2.6. 5922 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan asettamaan ammatti-
koulun elektroniikan opetusohjelmien ja ope-
tuskaluston hankintaa suunnittelemaan toi-
mikunnan, jonka puheenjohtajana ja sihtee-
rinä toimi koulun sähköosaston johtaja sekä 
jäseninä kaksi ulkopuolista asiantuntijaa. 
Johtokunnan käytettäväksi myönnettiin 
4 600 mk enintään 2 000 mk:n suuruisen kor-
vauksen maksamista varten asiantuntijajäse-
nille sekä enintään 600 mk:n suuruisen kor-
vauksen maksamista varten puheenjohtaja-
sihteerille edellyttäen, ettei toimikunnan jäse-
nille makseta kokouspalkkioita (22.2. 591 §). 
Samoin oikeutettiin johtokunta asettamaan 
kolmen henkilön muodostama rakennusalan 
ammatillinen neuvottelukunta syyslukukau-
desta 1971 lukien edellyttäen, että jäseniä 
valittaessa otetaan huomioon, mitä kunnal-
lislain 16 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudes-

ta kunnan luottamustoimiin (20.9. 2503 §). 
Kampin ammattikoulun yksi 5. pl:aan kuu-

luva vahtimestarin virka päätettiin jättää 
täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 
31.7.1972 saakka (23.8. 2235 §). 

Koulun reht. Liisa Kankaanrinnalle myön-
nettiin edelleen toistaiseksi, kuitenkin kauin-
taan v:n 1971 loppuun neljän viikkotunnin 
opetusvelvollisuuden huojennus Herttonie-
men ammattikoulun suunnittelutyötä var-
ten (8.3. 731 §). 

Kampin ammattikouluun tehtyä murtoa 
koskeva ilmoitus merkittiin tiedoksi (yjsto 
8.9. 6460 §). 

Yleisjaosto oikeutti ammattioppilaitosten 
johtokunnan luovuttamaan vuokratta Kam-
pin ammattikoulun huonetiloja ammattikas-
vatushallitukselle aikana 7.-8.6. modistialan 
opettajien kurssia sekä 11.6. ja 17.-18.6. om-
pelu- ja vaatetusalan rationointikursseja var-
ten sekä Suomen ammattikoulunopettajien 
liiton ompelun- ja talousopettajien jaostolle 
aikana 7.-11.6. puhtaanapidon täydennys-
kurssia ja aikana 9.-11.8. gradeerauskursseja 
varten siten, että siivoojille ja vahtimesta-
reille suoritetaan kaupunginhallituksen vah-
vistama korvaus ylimääräisestä työstä sekä 
että asianomaiset vastaavat kiinteistölle ja 
irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista va-
hingoista (yjsto 26.5. 5879 §). 

Haagan ammattikoulun 16. pl:n huoltoase-
manhoitajan tp. virka päätettiin toistaiseksi 
jättää täyttämättä, kuitenkin kauintaan 
31.12.1971 saakka (21.6. 1863 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan 1.8. lukien muutta-
maan Haagan ammattikoulun auto-osaston 
1-vuotisen autonhuoltajan opintolinjan 2-
vuotiseksi edellyttäen, että ammattikasvatus-
hallitus antaa tähän suostumuksensa. Muu-
toksen aiheuttamia palkkaus- ja työpajaka-
luston hankintakustannuksia varten kau-
punginhallitus myönsi 41 262 mk (8.3. 732 §). 
Koulun maanrakennuskoneasentajan opinto-
linjan kalustonhankintoja varten kaupungin-
hallitus myönsi 73 560 mk (15.3. 808 §). 
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Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan asettamaan Haagan 
ammattikouluun kolmen henkilön muodosta-
man autoalan ammatillisen neuvottelukun-
nan syyslukukaudesta 1971 lukien edellyttä-
en, että jäseniä neuvottelukuntaan valittaes-
sa otetaan huomioon, mitä kunnallislain 
16 §:ssä vaalikelpoisuudesta kunnan luotta-
mustoimiin on säädetty (20.9. 2503 §). 

Autoilija Ester Wileniukselle suoritettiin 
243 mk korvauksena hänen autolleen am-
mattikoulun huoltoasemalla aiheutuneista 
vahingoista (yjsto 13.10. 6656 §). 

Vaatturikoulu. Kaupunginhallitus päätti 
omasta puolestaan hyväksyä saksan kielen 
opetuksen sisällyttämisen Vaatturikoulun 
opetusohjelmaan syyslukukauden 1971 alusta 
lukien edellyttäen, että ammattikasvatus-
hallitus antaa tähän suostumuksensa. Ope-
tuksen järjestämistä varten myönnettiin 
1 800 mk (28.6. 1949 §). 

Laboratoriokoulu. Kaupunginhallitus oi-
keutti ammattioppilaitosten johtokunnan ko-
keilumielessä 1.1.1972 lukien järjestämään 
laboratoriokoulun opetuksen periodilukujär-
jestelmää noudattavaksi edellyttäen, ettei 
järjestely aiheuta muutosta muihin ammatti-
kasvatushallituksen antamiin ohjeisiin eikä 
valtionavustuksen maksuperusteisiin ja ettei 
järjestely aiheuta kustannusten nousua. Am-
mattikasvatushallitus oli 28.10. suostunut 
kaupungin esitykseen siten, että lukukausi-
ilmoituksessa on ilmoitettava eri opetusjak-
sojen pituus viikoissa ja viikkotuntimäärät. 
Samalla olisi selvitettävä, montako viikko-
tuntia tulee keskimäärin kutakin opettajaa 
kohti lukukauden aikana. Lisäksi olisi pyrit-
tävä siihen, että opettajien keskimääräiset 
viikkotuntien määrät ovat kokonaisia lukuja 
(11.10. 2694 §, 15.11. 3063 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä ammattioppilaitosten johto-
kunnan esittämän opetuskokeilun järjestä-
misen v:n 1972 alusta lukien laboratoriokou-
lussa, mikäli ammattikasvatushallitus antaa 
tähän suostumuksensa, edellyttäen etteivät 

koulun kustannukset lisäänny kokeilun joh-
dosta. Järjestelyn toteuttamiseksi kaupun-
ginhallitus päätti anoa ammattikasvatushal-
litukselta luvan poiketa ammattioppilaitok-
sista annetun asetuksen 5 §:ssä mainituista 
opetusryhmän suuruutta koskevista määrä-
yksistä, luvan opetuksen eriyttämiseen aine-
valintojen avulla, luvan poiketa em. asetuk-
sen 24 §:ssä mainitusta arvosteluasteikosta 
oppilasarvostelua suoritettaessa, laboratorio-
koulun työpäivien lukumäärän vahvistamista 
ammattioppilaitoksista yleensä voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti, luvan koulun 
syys- ja kevätlukukauden jakamiseksi kah-
teen jaksoon siten, että koulutyö olisi keskey-
tyksissä 3-4 p:n ajan maaliskuussa ja mar-
raskuussa sekä että kevätlukukauden työtä 
voitaisiin jatkaa kesäkuun alkupuolelle saak-
ka, luvan opetustunnin kestoajan järjestämi-
seksi kauppa- ja teollisuusministeriön v. 1963 
antamista ohjeista poiketen sekä luvan pe-
riodiluvun noudattamiseen laboratoriokou-
lussa (20.12. 3445 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti am-
mattioppilaitosten johtokunnan muuttamaan 
koulun keskikoulupohjaisen laboratoriohoita-
jan opintolinjan 2 vuotiseksi edellyttäen, 
että ammattikasvatushallitus tähän suostuu. 
Uusi opetussuunnitelma lähetettiin ammatti-
kasvatushallituksen vahvistettavaksi (11.10. 
2695 §). 

Käpylän ammattikoulun puolipäivätoimi-
nen tp. terveyssisaren virka päätettiin edel-
leen jättää pysyvästi täyt tämättä toistai-
seksi, kuitenkin kauintaan 31.12.1971 saakka 
(4.1. 28 §). 

Käpylän ammattikouluun päätettiin perus-
taa 200 mk:n suuruinen käteiskassa (yjsto 
13.1. 5056 §). 

Ammattikasvatushallitukselle päätettiin 
esittää, että Käpylän ammattikoulun leipuri-
osasto saataisiin siirtää suunnitteilla olevaan 
Herttoniemen ammattikouluun ja että siirto 
saataisiin ottaa huomioon luonnospiirustuk-
sia laadittaessa (20.12. 3444 §). 

Helsingin Faktoriklubille päätettiin kor-
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vauksetta luovuttaa huonetilaa Käpylän am-
mattikoulusta 14. ja 18.4. jatkokoulutuskurs-
sia varten sekä yksi luokkahuone 25. ja 26.9. 
välisenä aikana pidettävän ATK-peruskurs-
sin järjestämistä varten. Lupa myönnettiin 
tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 14.4. 5612 §, 
6.10. 6611 §). 

Kähertäjäkoulun opetus päätettiin syys-
lukukauden 1971 alusta lukien järjestää 2-
vuotiseksi päiväkoulumuotöiseksi siten, että 
syksyllä otettaisiin koulun I luokille vain 
50 % ohjesäännön edellyttämästä oppilas-
määrästä, jos ammattikasvatushallitus antaa 
järjestelylle suostumuksensa. Koulun kam-
paajan ja parturin 2-vuotisten opintolinjojen 
em. mielessä tarkistetut viikkotuntikaaviot 
päätettiin lähettää ammattikasvatushallituk-
sen hyväksyttäviksi. Järjestelyn toteuttami-
sesta aiheutuvia kustannuksia varten myön-
nettiin 70 000 mk (10.5. 1384 §). Ammatti-
kasvatushallitus oli 22.9. hyväksynyt am-
mattioppilaskouluna toimivan Helsingin kau-
pungin kähertäjäkoulun muuttamisen 2-vuo-
tiseksi päiväkouluna toimivaksi Kauneuden-
hoitoalojen ammattikouluksi lukuvuosien 
1971-1974 aikana. Siirtymävaiheen aikana 
saatiin parturin opintolinjan I luokalle ottaa 
16 oppilasta ja kampaajan opintolinjan I luo-
kalle 32 oppilasta (4.10. 2640 §). 

Kähertäjäkoulun huonetiloja päätettiin 
korvauksetta ja tavanomaisilla ehdoilla luo-
vuttaa seuraaviin tarkoituksiin: kosmeto-
logialan kisällin- ja mestarinkirjalautakunnan 
käyttöön ajaksi 14.-16.5. tutkintotilaisuutta 
varten (yjsto 16.6. 5984 §); Suomen Ammat-
tikoulunopettajaliiton käyttöön aikana 2.-
6.8. parturi- ja kampaamoalan jatkokoulutus-
kurssin järjestämistä varten (yjsto 18.8. 
6348 §) sekä Kähertäjätyönantajaliiton käty-
töön ajaksi 8.-9.9. »Pivot Point» kampaus- ja 
leikkaustekniikan kurssin järjestämistä var-
ten (yjsto 8.9. 6459 §). 

Herttoniemen ammattikoulu. Merkittiin tie-
doksi ammattikasvatushallituksen päätös 
ammattikoulun huonetilaohjelman hyväksy-
misestä (22.3. 871 §). 

Yleis jaosto määräsi Herttoniemen ammat-
tikoulun luonnospiirustusten laatimista var-
ten ammattiopetuksen asiantuntijoiksi opet-
tajat Lilja Karjalaisen, Hannu Merivuoren ja 
Lahja Oksasen sekä oppilas Sirkku Pervon, 
samalla määrättiin heille enintään 7 kk:n 
ajalta suoritettavat korvaukset (yjsto 8.12. 
6926 §). 

Hammasteknikkokoulu. Kiinteistövirastoa 
kehotettiin vuokraamaan kauintaan v:n 1975 
loppuun Hammasteknikkokoululle talon Alp-
pikatu 1 - Ensi linja 11 tiilisen piharaken-
nuksen II kerroksesta vapautunut 483 m2:n 
suuruinen huoneisto saman suuruisesta yk-
sikkövuokrasta, minkä Hammasteknikkokou-
lu maksaa tai tulee vastedes maksamaan ta-
lon III kerroksessa sijaitsevasta huoneistosta, 
jonka lisäksi vuokrana peritään huoneiston 
korjauskustannukset 4 %:n keskikorkoineen. 
Korjauskustannukset olisi kuoletettava lop-
puun vuokra-aikana. Rakennusvirastoa keho-
tettiin yhteistoimin Hammasteknikkokoulun 
ja kiinteistöviraston talo-osaston kanssa kii-
reellisesti tekemään esitys huoneiston kor-
jaussuunnitelmasta kustannusarvioineen sekä 
kiinteistövirastoa tarvittaessa anomaan mää-
rärahaa korjaustöiden suorittamiseen (11.10. 
2708 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunnan käytet-
täväksi myönnettiin 4 080 mk toimisto- ym. 
välineiden hankkimiseksi ammattioppilaitos-
ten toiminnan tavoitteita ja organisaation ke-
hittämistä tutkivaa työryhmää varten (yjsto 
5.5. 5750 §). 

Avustukset. Joukkueen lähettämistä var-
ten Suomen Ammattikoulujen liiton talvi-
mestaruuskilpailuihin Peipohjaan aikana 20.-
21.2. myönnettiin 262 mk (yjsto 10.2. 5228 §). 

Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa suomen-
kielisessä ja ruotsinkielisessä työväenopistos-
sa tuntiopettajille ym. maksettavat palkkiot 
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tulemaan voimaan 1.4. ja 1.9.1971 lukien 
(8.3. 729 §, 5.4. 1004 §, kunn. as. kok. n:o 
46). 

Suomenkielisen työväenopiston keskikoulu-
osaston työsuhteiselle johtajalle päätettiin 
1.3. lukien suorittaa 500 mk:n suuruinen kuu-
kausipalkka siten, että osastonjohtajan ope-
tusvelvollisuus on kaksi viikkotuntia edel-
lyttäen, ettei johtokunnan käytössä olevia 
määrärahoja tämän vuoksi ylitetä v:n 1971 
aikana (1.2. 355 §). 

Kouluhallitus oli vähentänyt suomenkieli-
sen työväenopiston v:n 1967 valtionavusta 
mm. sähkökirjoituskoneen, kahden laskuko-
neen sekä taululiitujen ja -sienien hankkimi-
sesta aiheutuneet menot. Korkein hallinto-
oikeus oli 12.11.1970 hylännyt kaupungin 
valituksen sähkökirjoituskoneen osalta, mut-
ta katsonut, että opiston toimistokäyttöön 
hankittuja laskukoneita on Helsingin kau-
pungin työväenopiston olosuhteissa pidettävä 
kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 
annetun lain 3 §:n 1 mom:n 5 kohdassa tar-
koitettuna tarpeellisena opistokalustona, joi-
den hankkimiseen kaupungilla on oikeus saa-
da valtionapua. Myös taululiituja ja -sieniä 
oli pidettävä em. laissa tarkoitettuina opetus-
välineinä, joiden hankkimiseen kaupungilla 
on oikeus saada valtionapua. Korkein hal-
linto-oikeus kumosi kouluhallituksen päätök-
sen näiltä osin ja palautti asian kouluhalli-
tuksen uudelleen käsiteltäväksi (1.3. 700 §). 

Kouluhallitus oli katsonut, että suomen-
kielisen työväenopiston v:n 1968 valtionapu-
anomuksessa oli valtionapuun kuulumatto-
mia menoja yht. 17 405 mk. Työväenopiston 
johtokunnan käsityksen mukaan päätöksestä 
olisi valitettava sikäli kuin se koski rehtorin 
vuosilomakorvauksen, 638 mk, vähentämistä, 
kassakaapin hankintahinnan, 1 199 mk, mo-
nistuskulujen, 1 333 mk, sekä kirjojen sidon-
takustannusten, 580 mk, vähentämistä. Sai-
raalatointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 

ilmoitti, että valitukselle varattu määräaika 
päättyi ennen kaupunginhallituksen kokous-
ta 5.3., mistä syystä hän oli kehottanut kau-
punginhallituksen lainopillista osastoa hake-
maan muutosta kouluhallituksen em. pää-
tökseen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
mainitun toimenpiteen (8.3. 773 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan oikeuttaa suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunnan rakentamaan työväenopis-
ton Vuosaaressa tilalla Nordsand RN:o 520 

sijaitsevan kesäkodin saunan 50 m:ä lähem-
mäksi rantaviivaa (14.6. 1798 §). Saunan ra-
kentamiseen saatiin käyttää kesäkodin pe-
rusparannustöitä varten myönnettyä 50 000 
mk:n suuruista määrärahaa (yjsto 16.6. 
5983 §). Kaupunginhallitus hyväksyi Honka-
rakenne Oy:n laatimat, 14.5.1971 päivätyt 
saunan pääpiirustukset siten, että pesuvedet 
tulee johtaa rakennusviraston ohjeiden mu-
kaisesti saostuskaivon kautta avo-ojaan ja 
edelleen mereen (4.10. 2641 §). 

Yleisjaosto vapautti Suomi-Neuvostoliitto-
Seuran Helsingin Piirijärjestön suorittamasta 
vuokraa suomenkielisen työväenopiston juh-
lasalin käyttämisestä 3.4. yhdistyksen vuosi-
kokousta varten sillä ehdolla, että yhdistys 
suorittaa tilaisuudesta aiheutuneet ylimää-
räiset kulut sekä vaate vartijoiden, järjestys-
miesten ja näyttämömiesten palkkiot (yjsto 
24.3. 5497 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 
oikeutettiin maksamaan työväenopiston ta-
loudenhoitajalle 1.6. lukien 580 mk:n ja 1.9. 
lukien 597 mk:n suuruinen kuukausipalkkio 
(24.5. 1535 §). 

Kotitalouslautakunnan avoinna oleva 1. pl:n 
siivoojan virka päätettiin jättää täyttämättä, 
kauintaan kuitenkin kertomusvuoden lop-
puun (15.2. 514 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti 1.9. lukien 
kotitalouslautakunnan toimialaan kuuluvat 
kurssimaksut seuraaviksi: 
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Käsityötoiminta Entinen maksu Uusi maksu 

Pukuompelukurssi 7—8 kertaa 3.— 4.— 
Liinavaatekurssi 3.— 4.— 
Hattukurssi 3.— 4.— 
Joululahjakurssi 3.— 4.— 
Leikkuupalvelu (2 sovitusta) 3.— keskih. 4.— 
Täkintikkaus 3.— 4.— 
Kangaspuiden vuokra 3.—/viikko 4.— 

Talouskurssit 

Ruoanvalmistuskurssit 7 kertaa 15.— 20.— 
Erikoiskurssi 6 » 17.— 24.— 
Vierasruokakurssi 4 » 12.— 16.— 
Voileipäkurssi 4 » 12.— 16.— 
Leipomokurssi 1—5 ä 2.— ä 2.— 
Säilöntäkurssi ä 2.— ä 2.— 
Mehumaijan lainaus vuorokaudelta 2.— 2.— 
Havaintokurssi henkilöltä ja kerralta — 4.— 
Havaintoesitykset maksulliset — 2.— 
(28.6. 1950 §). 

Oppikoulut. Mäkelänrinteen yhteiskoulun 
johtokunta oli ilmoittanut anoneensa valtio-
neuvostolta työohjelman muutosta voidak-
seen kokeilla luokatonta järjestelmää ja ope-
tuksen uudistamista lähinnä iltalinjalla ja 
päiväkoulun lukiossa. Opetuksen uudistuk-
seen liittyi kiinteästi koulun lisärakennus-
ohjelma. Tähän oli sisällytetty suuri maise-
makirjasto, luentosali, ryhmäluokat ja opet-
tajien henkilökohtaiset työskentelytilat, joita 
ei voitu hyväksyä ennen pedagogisen uudis-
tusohjelman hyväksymistä. Ennen päätöksen 
tekoa kouluhallitus kuitenkin halusi saada 
kaupungin lausunnon. Koulusuunnittelutoi-
mikunta totesi, että sen työ piirirajojen laa-
timiseksi oli vasta alussa. Mäkelänrinteen 
yhteiskoulu tulisi toimimaan lähinnä Valli-
lan, Hermannin ja Pasilan alueen lukiona 
sekä mahdollisesti myös osittain itäisen Kan-
takaupungin lukiona. Mikäli halukkaita oppi-
laita olisi, koulu voisi ilmeisesti ottaa oppi-
laita musiikki- ja liikuntalinjalle koko kau-
pungin alueelta. Rakennussuunnitelmista oli-
si ensimmäiseksi toteutettava lisärakennus-

hanke, joka oli opetuksen uudistuksen ja 
iltalinjan toiminnan edellytyksenä. Kaupun-
gin koululaitoksen kannalta rakennuskokeilu 
olisi erittäin hyödyllinen. Koska pedagoginen 
uudistusohjelma oli kehitetty yhteistyössä 
kouluhallituksen kokeilutoimiston kanssa hy-
vin pitkälle, oli tärkeätä päästä aloittamaan 
tämäntyyppinen kokeilu mahdollisimman 
pian käytännössä. Toimikunta katsoi, että 
Mäkelänrinteen yhteiskoulun suunnittelema 
kokeilu saattaisi antaa arvokasta kokemusta 
uudentyyppisestä lukiosta ja iltaoppikou-
lusta sekä mahdollisesta lukion ja ammatti-
koulun yhteistyöstä. Kaupunginhallitus päät-
ti antaa kouluhallitukselle Mäkelänrinteen 
yhteiskoulun uudistussuunnitelmasta toimi-
kunnan esityksen mukaisen lausunnon (15.3. 
814 §). 

Kaupunginhallitus päätti kouluhallituk-
selle annettavassa lausunnossaan koulusuun-
nittelukomitean lausuntoon yhtyen puoltaa 
Tehtaanpuiston yhteiskoulun toimipaikan 
muuttamista Kantakaupungin alueelta Vuo-
saareen (11.1. 75 §). 
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Helsingin tyttökoulun ja Helsingin tyttö-
lukion sijoituskysymystä koskevaan selvitys-
työhön nimettiin kaupungin edustajaksi kou-
lutoimen]'oht. Walter Erko ja varalle lainopp. 
suunnitt. Ari Rautanen (yjsto 11.8. 6317 §). 

Yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäyttei-
den käyttämistä koskeva ohje-ehdotus. Helsin-
gin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvot-
telukunta totesi, että virastot ja laitokset 
tarvitsevat suunnittelutehtävissään lisään-
tyvässä määrin eriasteisia tutkimuksia ja sel-
vityksiä. Yhteistyöllä korkeakoulujen kanssa 
voitaisiin kanavoida osa kunnille välttämät-
tömästä selvitystyöstä opinnäytteisiin ja siten 
parantaa korkeakoulujen mahdollisuuksia 
suunnata tutkimustoimintansa lähemmäs yh-
teiskunnan konkreettisia tarpeita. Yhteis-
työtä voitiin perustella ilmeisen tutkimustar-
peen lisäksi myös opinnäytteiden huomatta-
valla halpuudella. Virastot ja laitokset voisi-
vat myös käyttää opinnäytteitä enemmän ja 
paremmin hyväkseen, jos tutkimukset teh-
täisiin valvonnan alaisina etukäteen laaditun 
ohjelman mukaisesti. Kohtuullisen ja yhden-
mukaisen käytännön toteuttamiseksi neu-
vottelukunta esitti Helsingin kaupungin, Es-
poon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan 
kunnanhallituksille esittämiensä opinnäyttei-
den käyttöä koskevien ohjeiden hyväksymis-
tä. Kaupunginhallitus päätti, että yliopisto-
jen ja korkeakoulujen opiskelijoiden opin-
näytteiden hyväksi käyttämisessä kunnalli-
sessa suunnittelu- ja tutkimustyössä nouda-
tetaan Helsingin seudun yhteiskuntatutki-
muksen neuvottelukunnan suosituksen mu-
kaisia ohjeita. Samalla kaupunginhallitus 
totesi, että ohjeiden edellyttämät, v. 1971 
koskevat palkkio- ja palkkausperusteet sisäl-
tyvät kaupunginhallituksen 28.12.1970 hy-
väksymiin v:n 1971 talousarvion ja tilisään-
nön määräysten noudattamista koskeviin 
ohjeisiin (1.2. 342 §). 

Avustukset. Yleis jaosto kehotti rahatoimis-
toa suorittamaan Rudolf Steiner-koulun kan-
natusyhdistykselle korkojen ja kuoletusten 
maksamiseen myönnetyn avustuksen, 45 000 

mk, yhtenä eränä välittömästi sekä vuotuis-
avustuksen IV erän, 33 000 mk, III erän 
yhteydessä (yjsto 27.1. 5128 §, 16.6. 5970 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle 
myönnettiin 1 176 mk korkojen maksamista 
varten. Yhdistykselle päätettiin myös välit-
tömästi suorittaa vuotuisavustuksen toinen 
erä 5 950 mk (yjsto 27.1. 5130 §, 3.2. 5179 §). 

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiölle 
päätettiin suorittaa välittömästi korkojen ja 
kuoletusten maksamiseen merkitty 31 000 
mk:n avustus (yjsto 24.3. 5488 §). 

Työväen Sivistysliiton Helsingin opinto-
järjestölle myönnettiin 5 000 mk:n avustus 
v:n 1970 toiminnan tappion korvaamista var-
ten (yjsto 27.1. 5143 §). 

Itä-Helsingin Kansalaisopistolle myönnet-
tiin 10 000 mk:n avustus perustamiskustan-
nuksia varten (yjsto 7.1. 5015 §, 29.12. 
7071 §). 

Helsingin opettajakorkeakoulun ylioppi-
laskunnalle myönnettiin 3 000 mk:n avustus 
Suomen opettajain valmistuslaitosten v:n 
1972 talvipäivien järjestämistä varten (yjsto 
8.12. 6928 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kiinteistöviraston ta-
lo-osaston 11. pl:n vahtimestarin tp. virassa 
toiminut Erik Keinänen päätettiin ajaksi 
1.2.-31.10. siirtää kaupunginkirjaston 9. pl:n 
apulais vahtimestarin virkaan. Kiinteistövi-
rastoa kehotettiin maksamaan säästyvistä 
palkkarahoista em. palkkaluokkien välinen 
erotus Keinäselle ajalta 1.2.-31.10. (1.2. 
388 §, 4.10. 2667 §). Kaupunginkirjaston 4. 
pl:n siivooja-vahtimestarin vakinaisessa vi-
rassa oleva Mirjami Solin päätettiin virka-
säännön 11 §:n 2 kohdan nojalla siirtää 17.12. 
avoimeksi tulleeseen sanomalehtisalin valvo-
jan 8. pl:aan kuuluvaan vakinaiseen virkaan 
1.1.1972 lukien (20.12. 3489 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginkir-
saston maksamaan 1.10. lukien yleisötilai-
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juuksia järjestäessään henkilökohtaisen oh-
jelman esittämisestä enintään 120 mk:n suu-
ruisen palkkion ja ryhmäesityksistä yhteensä 
enintään 400 mk:n palkkion (13.9. 2440 §). 

Kirjastolautakunta oikeutettiin edelleen 
v:n 1972 aikana huolehtimaan Helsingin yli-
opistollisen keskussairaalan polio-osaston ja 
IV sisätautien klinikan munuaisosaston sai-
raalakirjaston toiminnasta. Järjestelystä ai-
heutuvia ylimääräisiä tehtäviä varten saatiin 
Auroran laitoskirjastoon palkata tuntipalk-
kainen kirjastoamanuenssi käyttäen tarkoi-
tukseen v:n 1972 talousarvioon työsuhteisen 
henkilökunnan palkkaamista varten merkit-
tyä määrärahaa kuitenkin edellyttäen, että 
Helsingin yliopistollinen keskussairaalaliitto 
sitoutuu suorittamaan kirjastoamanuenssin 
palkkaamisesta aiheutuvat, enintään 2 520 
mk:n suuruiset kustannukset kirjastolauta-
kunnan laskua vastaan (20.12. 3438 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää koulu-
hallituksen ennakkopäätöksen siitä, onko nel-
jännen kirjastoauton hankkimista kaupun-
ginkirjastolle pidettävä kirjastotoimen kan-
nalta tarpeellisena (30.8. 2294 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyen valtio-
neuvoston päätökseen pääkirjaston perus-
parannustöiden valtionavusta merkitä sen 
tiedoksi. Valtioneuvosto oli myöntänyt ko. 
töitä varten valtionapua 10 % vahvistetusta 
normaalihinnasta, eli 10 698 mk (22.2. 625 §). 

Yleisjaosto päätti tyytyä kouluhallituksen 
päätökseen, joka koski kirjastolaitoksen v:n 
1969 ylläpitomenojen valtionapua (yjsto 
14.7. 6209 §). 

Merkittiin tiedoksi, ettei opetusministeriö 
ollut myöntänyt rakennuslupaa kaupungin 
v. 1970 anomia Herttoniemen, Laajasalon ja 
Puotinharjun sivukirjastoja varten (26.4. 
1239 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
28.12.1970 vahvistanut Herttoniemen sivu-
kirjaston pääpiirustukset ja työselitykset 
sekä määrännyt sivukirjastohuoneiston nor-
maalihinnaksi 572 010 mk (25.1. 256 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä valtio-

neuvoston päätökseen Töölön sivukirjaston 
valtionavusta, jolla sivukirjaston rakennus-
töitä varten oli myönnetty valtionapua 10 % 
rakennuskustannusten määrästä eli 136 845 
mk (25.1. 302 §). Jugendsalissa oleva piano 
päätettiin korvauksetta lainata Töölön sivu-
kirjastossa 24.3. järjestettävää musiikkitilai-
suutta varten (yjsto 10.3. 5408 §). Merkittiin 
tiedoksi, että Hesperian sairaalasta oli saatu 
Töölön sivukirjastoon lahjoituksena terapeut-
tisena ryhmätyönä valmistettu metsäaihei-
nen mosaiikkityö (yjsto 6.4. 5580 §). Töölön 
sivukirjaston vihkiäistilaisuus päätettiin jär-
jestää 28.5. Tilaisuudessa päätettiin kaupun-
gin kustannuksella järjestää kahvitarjoilu 
enintään 100 henkilölle (yjsto 28.4. 5715 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin osta-
maan Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n 
omistamat ne Pihlajamäen Liiketalo Oy:n 
osakkeet, jotka oikeuttavat korttelin n:o 
38017 tontilla n:o 2 (Pihlajamäentie 1) olevan 
liikekeskusrakennuksen maanpäällisestä eli 
I kerroksesta erotettavan, 591 m2:n suuruisen 
sivukirjastotilan hallintaan, 723 975 mk:n 
kauppahinnasta arkkitehtitoimisto Eino 
Tuompon ja kaupunginkirjaston kesken yksi-
sityiskohtaisesti sovittavalla tavalla sillä eh-
dolla, että Pihlajamäen Liiketalo Oy:n yhtiö-
järjestyksen 4 §:ää myyjän toimesta muute-
taan siten, että siihen lisätään merkintä »kir-
jastohuoneisto» ja että tämän kirjastohuo-
neiston pinta-alaksi merkitään 591 m2 sekä 
osakeluvuksi 882 ja muutoin seuraavin eh-
doin: 

1. Myyjä vakuuttaa ja ennen kauppahin-
nan maksamista osoittaa, että Pihlajamäen 
Liiketalo Oy:tä rasittavat ainoastaan 350 000 
mk:n suuruiset kiinnelainat. 

2. Myyjä rakentaa toimestaan ja kustan-
nuksellaan yhteistoiminnassa kirjastolauta-
kunnan kanssa ja kirjastoviranomaisten esit-
tämien ohjeiden mukaisesti huonetiloihin 
asennettavat valmiiksi sijoitetut: väliseinät 
kevytrakenteisina, saniteetti- ja keittiötilat 
kalusteineen, lattiat päällystettyinä neule-
huopamatolla, tarvittavat sähköjohdot ra-
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sioineen, sähkötauluineen ja saniteettitilojen 
valaisimineen sekä seinä- ja kattopintojen 
maalaukset sovittavien värimallien mukaan. 

3. Osakkeitten omistusoikeus siirtyy osta-
jalle, kun kauppakirja allekirjoitetaan ja hal-
lintaoikeus 15.1.1972, mikäli huonetilat sii-
hen mennessä edellä 2 kohdassa tarkoitettui-
ne rakennustöineen on kirjastoviranomaisten 
ja kiinteistöviraston talo-osaston hyväksymi-
nä otettu vastaan tai tämän jälkeen sen kuu-
kauden viimeisenä päivänä, jonka kuluessa 
tilojen vastaanotto on tapahtunut, kaikki 
edellyttäen, että myyjän toimesta on saatu 
myös vahvistus yhtiöjärjestyksen em. muu-
tokselle. 

4. Kauppahinnasta maksetaan 43 975 mk, 
kun sopimus allekirjoitetaan, ja loput eli 
680 000 mk, kun hallintaoikeus siirtyy osta-
jalle. 

5. Myyjä vastaa veroista ja niistä maksuis-
ta, jotka kirjastohuoneiston hallintaan oi-
keuttavien osakkeitten omistajan on suori-
tettava Pihlajamäen Liiketalo Oy:lle hallinta-
oikeuden siirtymiseen saakka. 

6. Kauppahinnasta menevän leimaveron 
maksaa ostaja. 

Kaupunginhallitus myönsi 43 975 mk osak-
keitten kauppahinnan osan ja 8 687 mk kau-
pasta johtuvan leimaveron maksamista var-
ten. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luo-
vuttamaan huonetilat kirjastolautakunnan 
käyttöön Pihlajamäen sivukirjastoa varten 
ja huolehtimaan eri esityksen tekemisestä 
kaupunginhallitukselle kauppahinnan loppu-
osan suorittamiseen tarvittavan määrärahan 
myöntämiseksi v:n 1972 talousarvion määrä-
rahoista (13.9. 2444 §). Huoneisto määrättiin 
kirjastolautakunnan hallintoon siitä päivästä 
lukien, kun huoneiston hallintaoikeus on siir-
tynyt kaupungille. Osakkeiden kauppahinnan 
loppuosan maksamista varten kaupungin-
hallitus myönsi 680 000 mk v:n 1972 talous-
arvion ao. määrärahoista (20.12. 3437 §). 

Kaupunginmuseon 30. pl:n museonjohtajan 
virkaan valittiin 1.2.1971 lukien fil.kand. 

Jarno Peltonen tavanmukaisilla ehdoilla 
(4.1. 29 §). 

Yleis jaosto oikeutti museolautakunnan 
suorittamaan kirjeessään n:o 462/25.10.1971 
tarkoittaman juomalasin vaihtamisen karah-
viin (yjsto 26.10. 6723 §). 

Kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluva 
B. Thunströmin 1930 signeeraama öljymaa-
laus, inv. n:o XXVII: 1528, joka esittää Etelä-
sataman laivatelakkaa, päätettiin tilapäisesti 
sijoittaa opetus- ja sivistystointa johtavan 
apulaiskaupunginj ohtaj an virkahuoneeseen 
(yjsto 20.10. 6699 §). 

Suomen Taideakatemian valistusosastolle 
päätettiin lainata seuraavat Magnus von 
Wrightin teokset: Stansvik, öljymaalaus, 
Hämeentulli, akvarelli, Tulipalo Etelä-Maka-
siininkadulla, öljymaalaus, Annankatu 15, 
akvarelli, Huopalahden kartano, akvarelli 
em. valistusosaston kertomusvuoden ajaksi 
järjestämään kiertonäyttelyyn siten, et tä 
lainaaja maksaa kuljetuskustannukset, va-
kuuttaa jokaisen teoksen 3 000 mk:n arvosta 
ja varustaa teokset merkinnöin, että ne kuu-
luvat Helsingin kaupunginmuseon kokoel-
miin. Teokset oli palautettava kaupungin-
museoon kertomusvuoden loppuun mennessä 
(yjsto 24.3. 5501 §). 

Kaupunginmuseo oikeutettiin lainaamaan 
museon kokoelmiin kuuluva boolikauha Die 
Neue Sammlung Staatliches Museum für 
angewandte Kunst -nimiselle taideteollisuus-
museolle, siten että boolikauha saa edelleen 
olla näyttelyssä Die Verborgene Vernunft sen 
siirtyessä Zürichiin, Pariisiin ja Amster-
damiin yleisjaoston 23.9.1970 tekemässä pää-
töksessä mainituin ehdoin (yjsto 24.3. 5500 §r 

28.4. 5716 §). 
Yleisjaosto oikeutti kaupunkisuunnittelu-

viraston luovuttamaan virastoon sijoitetut 
Eliel Saarisen piirustukset »Suur-Helsingin 
asemakaavan ehdotus» ja »Laajalahden linna» 
Suomen rakennustaiteen museon käytettä-
väksi museon järjestämässä näyttely tilaisuu-
dessa 8.6. alkaen sillä ehdolla, että piirustuk-
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set vakuutetaan järjestäjän toimesta ja kus-
tannuksella täydestä arvostaan näyttelyn 
ajaksi (yjsto 9.6. 5959 §). 

Samaten päätettiin Suomen rakennustai-
teen museolle lainata enintään viisi Eliel Saa-
risen Munkkiniemi-Haaga suunnitelman alku-
peräispiirustusta Tukholmassa Nationalmu-
seet -nimisessä museossa järjestettävää näyt-
telyä varten sillä ehdolla, että Suomen raken-
nustaiteen museo huolehtii piirustusten asian-
mukaisesta pakkaamisesta ja kuljetuksesta 
kuluineen, että jokainen piirustuksista va-
kuutetaan 3 000 mk:n arvosta Helsingin kau-
pungin hyväksi, että piirustukset varustetaan 
näyttelyssä merkinnöin siitä, että ne kuulu-
vat Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin 
sekä että piirustukset palautetaan kaupun-
ginmuseoon välittömästi näyttelyn päätyttyä 
(yjsto 18.8. 6347 §). 

Kaupunginorkesteri. Kapellimestari Jorma 
Panula määrättiin edelleen ajaksi 1.6.1971-
31.5.1972 hänen suostumuksensa mukaisesti 
34. pl:n kaupunginorkesterin johtajan vir-
kaan siten, että hän saa ko. palkkaluokan 
mukaisen palkan kaikkine ikälisineen. Mu-
siikkilautakuntaa kehotettiin aikanaan teke-
mään esityksensä kaupunginorkesterin johta-
jan viran täyttämisestä 1.6.1972 alkaen (1.6. 
1649 §). 

Kaupunginorkesterin intendentin virkaan 
valittiin tavanmukaisilla ehdoilla fil.lis. Reijo 
Jyrkiäinen (1.6. 1645 §). Vaalista oli f il. lis. 
Seppo Heikinheimo valittanut lääninhallituk-
seen, joka kunnallislain 175 ja 178 §:n sään-
nökset huomioon ottaen hylkäsi valituksen 
(4.10. 2638 §, yjsto 7.7. 6125 §). 

Kahdeksalle kaupunginorkesterin soitta-
jalle päätettiin suorittaa ikälisää vastaa-
va palkankorotus (18.1. 173 §, 13.12. 
3372 §). 

Neljä avoinna olevaa soittajan virkaa (19) 
päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä, 
kuitenkin kauintaan 31.12.1971 saakka (18.1. 
169 §, 14.6. 1792 §, 18.10. 2768 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palk-

kio vahvistettiin 1.9. lukien 340 mk:ksi/kk 
ja 1.12. lukien 380 mk:ksi/kk (2.8. 2056 §, 
22.11. 3124 §). 

Kaupunginhallitus kumosi musiikkilauta-
kunnan 27.4. tekemän päätöksen kaupungin-
orkesterin oikeuttamisesta esiintymään kor-
vauksetta Helsingin Oopperayhdistyksen 
Soutustadionilla järjestämissä Ryöstö Se-
raljissa -esityksissä (10.5. 1370 §, 7.6. 1715 §) 
sekä sen 28.9. tekemän päätöksen siltä osin 
kuin se koski kaupunginorkesterin valtuus-
kunnan ja orkesterin yksityisten jäsenten ta-
holta tulevien konekirjoitus- ja toimistotöi-
den suorittamista eräissä tapauksissa orkeste-
rin kanslian henkilökunnan toimesta (11.10. 
2688 §, 15.11. 3065 §). 

Fazerin Musiikkikaupalle päätettiin myydä 
243 mk:n hinnasta Joonas Kokkosen sello-
konserton jousien ja lyömäsoitinten kuulto-
paperit ja lainata puhallinsoitinten nuotit 
kopiointia varten (yjsto 3.2. 5190 §) sekä 
myydä säveltäjä Usko Meriläiselle kopio hä-
nen säveltämänsä sinfonian partituurista 
56 mk:n hinnasta (yjsto 10.11. 6775 §). 

Finlandia-talo. Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa konsertti- ja kongressitalon ni-
meksi Finlandia talo, Finlandia huset (28.6. 
1954 §). 

Konsertti- ja kongressitalon johtajan tp. 
viran haltija fil.maist. Bengt Broms päätet-
tiin siirtää vakinaiseen 32. pl:n konsertti- ja 
kongressitalon johtajan virkaan 1.7. lukien 
(14.6. 1787 §). 

Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuo-
den talousarvioon tarkoitusta varten merki-
tystä määrärahasta konsertti- ja kongressi-
talon valmistumisen johdosta julistetun sä-
vellyskilpailun nuottimateriaalin monista-
mista varten 10 000 mk (17.5. 1470 §); sävel-
lyskilpailun sinfoniasarjan palkintolautakun-
nan palkkiolaskelman mukaisia palkkioita 
varten 5 000 mk (yjsto 15.9. 6497 §); sinfo-
niasarjassa lunastetuista teoksista lunastus-
palkkioina säveltäjille: Erkki Salmenhaara, 
Einar Englund ja Paavo Heininen kullekin 
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'2 000 mk sekä viihdesarjassa lunastetuista 
teoksista lunastuspalkkioina säveltäjille 
George de Godzinsky ja Erik Fordell kum-
mallekin 1 000 mk (yjsto 22.9. 6532 §); viih-
desarjan palkintolautakunnan jäsenille: sä-
veltäjä Einar Englundille, muusikko Pentti 
Lasaselle, säveltäjä Arthur Fuhrmannille, 
valtiot.maist. Pekka Gronowille ja kapelli-
mest. Jorma Panulalle kullekin 500 mk (yjsto 
22.9. 6533 §). 

Talon avajaistilaisuuksina päätettiin kau-
pungin kustannuksella järjestää kutsuvie-
raille 2.12. kaupunginorkesterin juhlakon-
sertti ja 5.12. ns. popgaala, kummallakin ker-
ralla n. 1 800 henkilölle asianmukaisine tar-
joiluineen. Musiikkilautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa Finlandia-talon johtajan 
kanssa suunnittelemaan em. tilaisuuksien 
ohjelma ja kutsuvierasluettelot (1.6. 1642 §); 
järjestelyjen yhteydessä tarvittavia posti-
kuluja varten myönnettiin 270 mk (yjsto 
24.11. 6843 §). 

Merkittiin tiedoksi Organum-seuran ilmoi-
tus, että se oli valinnut urkusarjan palkinto-
lautakuntaan edustajakseen dir. musices 
Harald Andersenin (8.11. 2979 §). 

Finlandia-talon johtajalle Bengt Broms-
ille myönnettiin tavanomaisilla ehdoilla oi-
keus käyttää vuokra-autoa virka-ajoihin 
(yjsto 24.3. 5499 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Finlandia-
taloa vakuuteta tulipalon varalta (27.9. 
2574 §). 

Kaupunginhallitus myönsi konsertti- ja 
kongressitalojaoston käyttöön palkkojen 
maksamista varten ao. 300 000 mk:n määrä-
rahan. Tarkoituksena oli palkata johtajan 
lisäksi myös teknillistä henkilökuntaa (15.3. 
812 §). 

Vuoden 1969 talousarvion pääomamenoi-
hin kuuluvista kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista kaupunginhallitus myönsi konsertti-
talon kunnostamista ja puutarhaterassin ra-
kentamista varten 400 000 mk:n suuruisen 
määrärahan. Päätös alistettiin kaupungin-
valtuuston vahvistettavaksi (28.6. 1979 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkki-
tehtitoimisto Alvar Aallon laatiman, 1.5. päi-
vätyn konsertti- ja kongressitalon lisäraken-
nuksen huoneohjelman (7.6. 1716 §). Samaten 
kaupunginhallitus päätti hyväksyä omasta 
puolestaan katu- ja puistoalueita koskevat, 
em. arkkitehtitoimiston laatimat Finlandia-
talon sisäänkäynnin järjestelyjen piirustuk-
set A 548/16.7.1971 ja A 695/21.7.1971 otta-
matta kantaa kysymykseen Finlandia-talon 
edustan aluetta koskevista katujärjestelyistä 
ja taksiasemaehdotuksista (16.8. 2199 §) sekä 
hyväksyä prof. Alvar Aallon piirtämän Fin-
landia-talon liikemerkin varustettuna teks-
tillä Finlandia-talo tai vastaavalla muunkieli-
sellä tekstillä ja oikeuttaa konsertti- ja 
kongressitalojaoston sekä Finlandia-talon 
johdon kaupunginhallituksen 17.1.1963 teke-
mästä päätöksestä poiketen käyttämään yk-
sinomaan sanottua liikemerkkiä kirjelomak-
keissaan, kirjekuorissaan ja vastaavanlaisissa 
painotuotteissaan (18.10. 2771 §). 

Vt Melin oli maininnut, että julkisuudessa 
oli tehty selkoa Helsingin uuden konsertti- ja 
kongressitalon materiaalihankinnoista. Näi-
den tietojen perusteella voitiin todeta, että 
ulkomailta oli hankittu runsaasti sellaisiakin 
laitteita ja materiaaleja, joita tiettävästi val-
mistetaan myös kotimaassa. Aikana, jolloin 
tehdään kaikki voitava, jotta vaihtotaseen 
vajaus pystyttäisiin pitämään kohtuullisena, 
ei julkisissa hankinnoissa pitäisi suunnata 
ulkomaille sellaisia hankintoja, jotka helposti 
olisivat korvattavissa kotimaisilla tuotteilla. 
Vt Melin tiedusteli kaupunginhallitukselta, 
miksei konsertti- ja kongressitalon hankintoja 
johdonmukaisesti suoritettu kotimaassa sekä 
esitti harkittavaksi, olisiko ja millä tavalla 
kaupungin tulevissa julkisten tilojen ja lai-
tosten hankinnoissa siirryttävä sellaiseen me-
nettelyyn, että hankinnat suoritettaisiin koti-
maassa silloin, kun se teknisistä ja taloudelli-
sista syistä sekä kansainväliset kilpailua kos-
kevat sopimukset huomioon ottaen olisi mah-
dollista. Konsertti- ja kongressitalon raken-
nustoimikunta mainitsi selvityksessään, että 
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niiden hankintojen valuutta-arvoksi, jotka 
olisi voitu suunnata kotimaahan, jäi n. 
700 000 mk eli n. 2 % rakennuksen kustan-
nuksista ilman irtaimistoa. Jos tämä osuus 
olisi suunnattu yksinomaan kotimaahan, olisi 
ollut tingittävä huomattavasti sekä talou-
dellisuudesta että kansainvälistä kilpailua 
koskevista sopimuksista. Kaupunginhallitus 
päätti lähettää jäljennöksen toimikunnan 
lausunnosta vt Melinille asian antamatta ai-
hetta muihin toimenpiteisiin (19.4. 1169 §, 
26.4. 1247 §). 

Yleis jaosto kehotti kaupunginkanslian 
lainopillista osastoa tekemään ravintoloitsija 
Aarne Roihan kanssa esityksen mukaisen so-
pimuksen konsertti- ja kongressitalon ravin-
tolan vuokraamisesta hänelle (yjsto 23.6. 
6018 §). 

Helsinki-viikon säätiön ilmoituksen mu-
kaan pidettiin 5.9. kaupunginorkesterin kon-
sertti, joka liittyi juhla-viikkoihin, mutta 
joka alun perin oli tarkoitettu Finlandiatalon 
avajaiskonsertiksi. Tämän vuoksi säätiö ei 
ollut varautunut konsertista aiheutuneiden 
kustannusten suorittamiseen. Kaupungin-
hallitus päätti myöntää säätiölle 5 150 mk:n 
määrärahan v:n 1970 talousarvion tililtä 
»Muita opetustoimen avustuksia varten» 
konsertin kustannusten suorittamiseen (20.9. 
2509 §). 

Esplanaadikappelin soittolavalla kertomus-
vuoden kesäkautena pidettävien musiikki- ja 
kansantanhuesitysten järjestämisestä aiheu-
tuvien kustannusten suorittamista varten 
kaupunginhallitus myönsi kiinteistöviraston 
käytettäväksi 24 229 mk. Helsinki-viikon 
Säätiön käytettäväksi myönnettiin 4 200 mk 
ko. soittolavalla Helsingin juhlaviikkojen ai-
kana 1.-12.9. pidettävien musiikkiesitysten 
järjestämisestä ja tiedotusaineiston jakami-
sesta aiheutuvien kustannusten suorittamista 
varten. Kiinteistövirastoa kehotettiin tutki-
maan mahdollisuutta luovuttaa osa Käpylän 
Soittajat -yhdistykselle tarkoitetuista esiinty-
miskerroista Viipurin Työväen Soittajille ja 

Helsingin Työväen Soittokunnalle (1.6.. 
1635 §). 

Helsingin seudun kesäyliopisto. Kaupun-
ginhallitus päätti valittaa veroviraston ao. 
toimistopäällikön 24.2.1971 päivätystä kol-
mesta päätöksestä Helsingin seudun kesä-
yliopiston ennakkoperintää v. 1966 koske-
vassa asiassa Uudenmaan lääninhallitukseen 
(15.3. 811 §). 

Apurahan myöntäminen sanomalehdentoi-
mittajille. Kaupunginhallitus myönsi 2 500 
mk:n suuruisen apurahan kolmelle helsinki-
läisissä lehdissä toimivalle toimittajalle, jotka 
ovat osoittaneet suurta harrastusta kaupun-
gin asioita kohtaan sekä pyrkineet niitä kos-
kevan tietouden lisäämiseen lukijakuntansa 
piirissä (18.10. 2765 §). 

H ässelby-säätiö. Yleis jaosto oikeutti yli-
pormestari Teuvo Auran tekemään matka-
päivineen kauintaan kaksi päivää kestävän 
virkamatkan Ruotsiin osallistumista varten 
Tukholmassa 18.6. pidettävään Hässelby-
säätiön hallituksen kokoukseen (yjsto 16.6. 
5974 §). 

Avustukset. Seuraaville teattereille ym. 
myönnettyjen avustusten maksamistavasta 
yleisjaosto teki päätökset, siten esim. I I I ja 
IV avustuserä suoritettiin samanaikaisesti; 
Suomen Kansallisooppera (yjsto 5.5. 5740 §r 

15.9. 6488 §), Svenska Teatern (yjsto 2.6. 
5917 §, 22.9. 6521 §), Helsingin Kesäteatterin 
kannatusyhdistys (yjsto 9.6. 5939 §) ja Käpy-
län Musiikkiopiston Kannatusyhdistys (yjsto 
12.5. 5783 §). 

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uuden-
maan piirin 50-vuotismusiikkijuhlien järjes-
tämistä varten myönnettiin 5 000 mk:n avus-
tus (yjsto 2.6. 5924 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v. 1970 kerty-
neistä korkovaroista jaettiin 6 300 mk apu-
rahoina seuraavasti: Rafael Ahlströmin mu-
siikkiavustustoimikunta 2 100 mk, Suomen 
Taideakatemia 2 100 mk, Suomen Kirjailija-
liitto 1 050 mk ja Finlands Svenska För-
fattareförening 1 050 mk. Mikäli myönnettyjä 

220) 



2. Kaupunginhallitus. 

varoja siirrettäisiin avustuksen saajien rahas-
toihin, niiden käytöstä olisi aikanaan tehtävä 
tilitys kaupunginhallitukselle (1.6. 1648 §). 

Yleishyödyllisten yritysten 
määrärahat 

Määrärahain jakaminen. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus oli 18.1. asettanut jaka-
maan menosääntöön merkittyä yleishyödyl-
listen yritysten ja laitosten avustusmäärä-
rahaa, ilmoitti 9.6. lähettämässään mietin-
nössä, että avustuksia oli kaupunginhallituk-
sen toimesta julkaistun kuulutuksen perus-
teella hakenut 99 järjestöä, joiden anoma 
rahamäärä oli yht. 506 876 mk. Avustuksia 
päätettiin jakaa 147 000 mk jäljempänä mai-
nituille 78 järjestölle seuraavasti: 

mk 

Helsingin Palopäällystö 220 
Helsingin Eläinsuojeluyhdistys 500 
Meluntorjunnan edistämisyhdistys .. 2 000 
Ylioppilasterveys 3 700 
Anna-yhdistys 200 
Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Haagan Eläkkeensaajat 220 
Helsingin Eläkkeensaajat 250 
Helsingin Huonokuuloiset 1 300 
Helsingin Kaupungin Eläkkeennaut-

tijain yhdistys 250 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 200 
Helsingin liikennelaitoksen eläke-

läisten kerho 250 
Helsingin reumayhdistys 1 900 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 16 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys ... 6 000 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 300 
Kallion - Vallilan Eläkeläiset 250 
Kelkkala-Lomakodin Kannatusyh-

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

nor i Helsingfors 1 200 

mk 

Loma ja Virkistys 900 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Mustalaislähetys 1 600 
Paavalin Siirtolayhdistys 220 
Pitäjänmäen Eläkkeensaajien yhdis-

tys 220 
Polio Invalidit 3 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, 

Sosiaalinen miestyö 6 000 
Suomen Poliohuolto 2 200 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin 

ja Uudenmaan piiri 3 000 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Hörselsskadade (aik. Hel-

singfors Svenska Lomhörda) 1 200 
Tapanilan Eläkkeensaajat 250 
Töölön Eläkkeensaajat 200 
Vallilan Eläkkeensaajat 220 
Vanhusten Turva 1 000 
Au-yhdistys 500 
Opiskelijoiden lastenhoitosäätiö 1 500 
Sokeain Opetuksen Tuki 500 
Alppila-Seura 250 
Helsingin Kaupunginosayhdistysten 

Liitto 2 300 
Helsingin Työväen Shakkikerho .... 300 
Helsingin Työväen Sivistystyö 2 200 
Kalliolan Kannatusyhdistys, Työ-

keskus Kalliola 5 000 
Karjalan Sivistysseura 2 100 
Katajanokka-Seura 250 
Kontula-Seura 250 
Kruununhaka-Seura 250 
Käpylä-Seura 250 
Lehtisaari-Seura 250 
Malmi-Seura 250 
Pohjois-Haaga Seura 250 
Puotila-Seura 250 
Roihuvuori-Seura 250 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys 500 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 11 000 
Työväen Sivistysliiton Helsingin 

opintojärjestö 1 200 
Helsingfors svenska Marthaförening 1 900 
Helsingin Kotien Puolesta 750 
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mk 

Helsingin Marttayhdistys 4 000 
Kuluttajat 500 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 950 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdis-

tys 950 
Föreningen Brage, leikekokoelmaa 

varten 3 100 
Kasvatusopillinen kirjasto ja luku-

salisäätiö 4 400 
Barnteaterföreningen 1 000 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat ... 2 000 
Svenska Upplysningsbyrån i Hel-

singfors 700 
Helsingin Kummikuntayhdistys ... 2 500 
Helsingin Nuorten Miesten Kristilli-

nen Yhdistys 2 000 
Helsingin Pohjola-Norden 1 400 
Kottby-Månsas svenska förening ... 400 
Pojista Miehiä 1 200 
Suomen Kansan Ryhtiliike 3 000 
Lomaliitto 7 500 
Helsingin Puutarhaseura 2 000 
Haagan Taideseura 500 
Helsingin Matkailuyhdistys 15 400 
Helsingin Vapaa-ajattelijat 500 

Yhteensä 147 000 

Tavanomaisten ehtojen lisäksi, jotka kos-
kivat kaikkia avustuksen saajia ja mm. avus-
tuksen käytön valvontaa, määrättiin Suomen 
Poliohuolto -yhdistykselle annettavan avus-
tuksen ehdoksi, että kaupungin avustuksen 
turvin ylläpidettävä toiminta kohdistuu ni-
menomaan helsinkiläisiin, Lomaliitolle myön-
netyllä avustuksella oli pidettävä vapaapaik-
koja helsinkiläisille yhdistyksen lomakodeis-
sa, Helsingin Matkailuyhdistyksen oli yllä-
pidettävä Hotellikeskusta sekä julkaistava 
Helsingin Viikko -nimistä tiedotuslehteä 
(21.6. 1865 §). 

Nuorisotyö 

Nuorisotoimisto. Nuorisotyölaut akunnan 
käyttöön myönnettiin 26 000 mk kahden 

teknillisen ohjaajan ja yhden siivoojan palk-
kaamiseksi työsuhteisina Vesalan väestön-
suojaan 1.4. lukien askartelutoimintaa varten 
(29.3. 939 §). 

Vallilan kerhokeskuksen palkkiovirkainen 
nuorisotyönohjaajan virka ja 4. pl:n tp. sii-
vooja-vahtimestarin virka päätettiin jättää, 
täyt tämättä toistaiseksi enintään kertomus-
vuoden loppuun asti (14.6. 1790, 1791 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Vallilan 
kerhokeskuksen nuorisotyönohjaajan kuu-
kausipalkkio korotetaan 1.1.1971 lukien 36 
mk:lla ja näin tarkistettu palkkio 1.9.1971 
lukien 34 mk:lla (5.4. 1009 §). 

Kesäleirin pääemäntää koskeva hakuilmoi-
tus päätettiin julkaista erilliskuulutuksena 
tavanomaisissa päivälehdissä (yjsto 19.5. 
5829 §). 

Yleis jaosto päätti, että nuorisotoimiston 
käteiskassa saa olla enintään 750 mk:n suu-
ruinen (yjsto 13.1. 5057 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa 24.11.1969 
(ks. s. 169) nuorisotoimiston työnjakoa sekä 
lähi- ja pitkäntähtäyksen nuorisopolitiikkaa 
tutkimaan asettamansa komitean tehtäväksi 
tutkia lisäksi nuorisotoimiston kerhohuoneis-
tojen käytön tehostamista (20.9. 2508 §). 

Kerhokeskukset. Kaupunginhallitus oikeut-
ti kiinteistölautakunnan vuokraamaan: 

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 
-nimiseltä yhtiöltä talosta Merimiehenkatu 
12 yhden n. 25 m2:n suuruisen kellarihuo-
neen samassa portaassa sijaitsevan nuoriso-
kerhohuoneiston lisätilaksi 15.5.1971 alkaen 
kuukausittain etukäteen maksettavasta 200 
mk:n suuruisesta vuosivuokrasta, johon sisäl-
tyy korvaus lämmöstä ja sähköstä sekä huo-
lehtimaan lisätilan kunnostamisesta sen käyt-
töön ottamista varten (24.5. 1536 §) sekä 

Erottajan kalliosuojasta 420 m2:n suuruiset 
tilat musiikkiharjoitustiloiksi 1.1.1972 lukien 
sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto sisäl-
lyttää tätä varten tarvittavat vuokra-, 
palkka- sekä muut tarvittavat määrärahat 
v:n 1972 talousarvioon (1.6. 1643 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti nuorisotyölau-
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takunnan vuokraamaan väestönsuojelutoi-
mistolta Vesalan väestönsuojan sijasta Mylly-
puron kalliosuojasta n. 2 000 m2:n suuruiset 
tilat nuorisotoimiston moottori- ja askartelu-
toimintaa varten näiden tilojen valmistuttua, 
mikäli kalliosuojan rauhanajan käyttötarkoi-
tuksen muutosta varten saadaan tarvittavat 
luvat ja edellyttäen, että kaupunginvaltuus-
to sisällyttää v:n 1972 talousarvioon tarkoi-
tusta varten tarvittavat määrärahat (6.9. 
2380 §). 

Kaupunginhallitus kehotti 
asuntotuotantotoimikuntaa varaamaan 

Pohjois-Haagan alueelle v:n 1971 elo-syys-
kuussa arkkit. Kalevi Ruokosuon piirustus-
ten mukaan suunnitellusta Kiinteistö Oy 
Pakkalantie 1 :n omistaman kiinteistön Teuvo 
Pakkalantie 5 sen kahden kerrostalon välille 
tulevan erillisen yhdistetyn laitos- ja liike-
rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta n. 
260 m2:n suuruiset huonetilat nuorisokerhoa 
ja n. 180m2 :n suuruiset huonetilat nuorison 
moottorihallia varten ja yhteistoimin nuo-
risotoimiston kanssa suunnittelemaan ja ra-
kennuttamaan nämä huonetilat kiintokalus-
teineen, joihin lasketaan kuuluvan mm. 
katto- ja seinä valaisimet, säleverhot, kaa-
pistot abloy-lukkoineen, pesualtaat peilei-
neen, lasihyllyineen ja pyyhenaulakkoineen 
sekä eteistilojen vaatenaulakkoineen vuok-
rattaviksi valmiina kiinteistölautakunnalle 
jäljempänä määritellystä vuokrasta, 

nuorisotoimistoa yhteistoimin asuntotuo-
tantotoimiston ja taloa suunnittelevan arkki-
tehdin kanssa huolehtimaan, että huonetilat 
tulevat nuorisotyölautakunnan vaatimusten 
mukaisina täysin valmiiksi rakennetuiksi, 
sekä 

kiinteistölautakuntaa mainittujen huoneis-
tojen valmistuttua vuokraamaan ne em. yh-
tiöltä seuraavilla ehdoilla: 

1) Vuokranantaja vastaa kustannuksel-
laan vuokranantajalle tavanomaisesti kuulu-
vista ja myös luonnollisen kulumisen vuoksi 
tarpeellisista huonetilojen kunnossapitokus-
tannuksista sekä lämmöstä ja lämpimän ve-

den kulutuksesta aiheutuvista kustannuk-
sista. 

2) Vuokra sidotaan asuntohallituksen kiin-
teistön huoneistoille kulloinkin vahvistetta-
vaan vuokraan siten, että nuorisokerhoa ja 
nuorison moottorihallia varten suunniteltu-
jen, yhteensä n. 440 m2 käsittävien huone-
tilojen vuokra on 130 % kiinteistön asuin-
huoneistojen vastaavasta neliömetrivuok-
rasta. Vuokran maksun perusteena olevat 
vuokrattujen tilojen pinta-alat määritellään 
molemminpuolisesti suoritettavalla RT-kor-
tiston mukaisella pinta-alamittauksella. 

3) Muutoin kiinteistölautakunnan mää-
räämin ehdoin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kiinteistölautakuntaa osoittamaan huonetilat 
niiden valmistuttua nuorisotyölautakunnan 
käyttöön Pohjois-Haagan nuorisokerhoa ja 
sen yhteydessä olevaa moottorihallia varten 
sekä vapauttamaan Poutuntie 12:ssa sijaitse-
van majan nuorisotyölautakunnan käytöstä 
(7.6. 1712 §). 

Suomen ja Neuvostoliiton nuorison X ystä-
vyyspäivän johdosta päätettiin kaupungin 
vieraaksi kutsua yksi Neuvostoliiton edustaja 
ajaksi 21.-29.11. Nuorisotyölautakunnan 
käytettäväksi myönnettiin yht. 3 500 mk vie-
railusta aiheutuvia menoja varten (yjsto 
26.10. 6724 §). 

Konstaapeli Matti Aholle päätettiin koh-
tuussyistä suorittaa 511 mk korvauksena jär-
jestyksen ylläpitämisen yhteydessä Mylly-
puron nuorisokerhossa aiheutuneesta vahin-
gosta (yjsto 26.5. 5880 §). 

Raittiuslautakunta 

Toimisto. Raittiustyönohjaajille päätettiin 
1.9. lukien suorittaa ennakolta ilmoitetuista, 
määräykseen perustuvista lauantaina ja sun-
nuntaina tehdyistä lisä-, yli-, ilta- ja yö- sekä 
sunnuntaitöistä korvaukset kaupungin työ-
aikamääräysten 21 §:n 2 mom:n sekä kun-
nallisen virkaehtosopimuksen 31 §:n mu-
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kaisesti (21.6. 1861 §, v:n 1968 kunn. as. kok. 
n:o 73 ja v:n 1971 kunn. as. kok. n:o 11). 

Raittiuslautakunnan järjestämästä kurssi-
ja muusta toiminnasta maksettavat palkkiot 
vahvistettiin 1.3. lukien seuraaviksi: luento-
ja esitelmäpalkkio 25-65 mk/t, harjoituspalk-
kio 10-15 mk/t ja kurssinjohtajan palkkio 
kurssilta 100-200 mk. Palkkioiden suuruutta 
edellä vahvistetuissa rajoissa harkittaessa oli 
kiinnitettävä huomiota kulloinkin suoritetta-
van luennon, esitelmän tai tehtävän vaati-
vuuteen ja sen suorittajan pätevyyteen. Rait-
tiuslautakunnan toimiston viranhaltijain vir-
katehtäviin kuuluviksi katsottiin myös em. 
toiminnasta heille aiheutuvat tehtävät (15.2. 
515 §). 

Yleis jaosto myönsi 329 mk raittiustyön-
ohjaajaharjoittelijalle Olavi Kaipaiselle ajalta 
1.-14.1. maksettavaa palkkaa ja vuosiloma-
korvausta varten (yjsto 7.1. 5016 §, 27.1. 
.5142 §). 

Tasavallan presidentin kutsumista kerto-
musvuoden raittiusviikon pääjuhlaan koske-
van raittiuslautakunnan esityksen johdosta 
yleisjaosto päätti, koska tilaisuus ei ollut yk-
sinomaan kaupungin järjestämä, ilmoittaa 
lautakunnalle, ettei sillä ollut mitään sitä 
vastaan, että järjestelytoimikunta kutsuu 
tasavallan presidentin puolisoineen ko. valta-
kunnalliseen pääjuhlaan (yjsto 6.10. 6605 §). 

Taide- ja kirjallisuusapu-
rahojen jakotoimikunta 

Helsinki-palkinnon ja taide- ja kirjallisuus-
apurahojen jakamista koskeva toimikunnan 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (14.6. 1785 §). 

Kuvaamataidetoimikunta 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja 
lainaaminen. Yleisjaosto päätti eräiden tai-
deteosten hankkimisesta kaupungin kokoel-
miin liitettäviksi (yjsto 17.3. 5459 §, 28.4. 

5708 §). Kuvaamataidetoimikunnan ilmoitus 
v.s'1970 ostamistaan taideteoksista merkittiin 
tiedoksi (22.3. 864 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 46 000 mk toi-
mikunnan käytettäväksi Helene Schjerf-
beckin »Kahvilassa»-nimisen teoksen ostami-
seksi enintään 30 000 mk:n ja T. K. Sallisen 
»Luostariveljien jäähyväiset» -nimisen teok-
sen ostamiseksi enintään 16 000 mk:n hin-
nasta Gösta ja Bertha Stenmanin perikun-
nalta (24.5. 1532 §) sekä 66 900 mk kuvan-
veist. Kimmo Kaivannon »Ketju»-nimisen, 
väriltään valkoiseksi tehtävän veistoksen os-
tamiseksi Kaupungintalon ala-aulaan sijoit-
tamista varten (28.6. 1924 §). 

Yleisjaosto päätti eräiden taideteosten si-
joittamisesta kaupungin eri laitoksiin (yjsto 
24.2. 5316 §, 2.6. 5911 §, 17.11. 6812 §). 

Kaupunki päätti kiitollisena ottaa vastaan 
prof. Toivo Pihkasen muotokuvan Hesperian 
sairaalassa säilytettäväksi (yjsto 3.3. 5359 §) 
sekä tait. Ortutayn keraamisen Kalevalan 
luomisrunoa esittävän veistoksen (19.4. 
1161 §). 

Jäljempänä mainituille taiteilijoille päätet-
tiin määrätyin ehdoin luovuttaa lainaksi 
näyttelyjä varten heidän tekemiään taide-
teoksia: Erkki Heikkilälle (yjsto 15.9. 6496 §, 
29.9. 6567 §); Äke Hellmanille (10.2. 5226 §); 
Laila Pulliselle (yjsto 17.2. 5275 §, 3.3. 
5360 §); Veikko Vienojalle (yjsto 17.11. 
6811 §); lisäksi lainattiin Suomen Taideaka-
temian valistusosastolle Alice Kairan, H. 
Liukko-Sundströmin, J. O. Mallanderin ja 
Julius Palorannan eräät työt (yjsto 17.11. 
6810 §) sekä Suomen Mitalitaiteen Yhdistyk-
sen, Suomen Numismaattisen yhdistyksen ja 
Helsingin Osakepankin yhteisesti järjestä-
mään mitalinäyttelyyn tait. Kauko Räsäsen 
tekemä Helsingin kaupungin urheilumitali 
(yjsto 22.9. 6530 §). 

Kilpailujen järjestäminen. Kaupunginhal-
litus oikeutti kuvataidetoimikunnan järjes-
tämään veistoksen aikaansaamiseksi Ylis-
kylän kansakoulun pihalle Suomen kuvan-
veistäjille tarkoitetun yleisen kilpailun toimi-
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kunnan laatiman kilpailukutsun mukaisesti. 
Veistokilpailua varten asetettiin palkinto-
lautakunta, jonka puheenjohtajaksi nimettiin 
toim.joht. Aarne Välikangas sekä muiksi jäse-
niksi tait. Pekka Syrjä, prof. Osmo Lappo 
sekä kuvanveistäjät Pentti Papinaho ja Viljo 
Savikurki. Palkintolautakunta oikeutettiin 
määräämään kilpailun palkintojen ja lunas-
tusten suuruudet siten, että niiden yhteis-
määrä olisi enintään 12 000 mk sekä otta-
maan itselleen sihteeri. Kuvataidetoimikun-
nan jäsenille päätettiin maksaa palkintolau-
takunnan jäsenen tehtävästä palkkiona 480 
mk kullekin ja ulkopuolisille jäsenille 960 mk 
kullekin. Kilpailun enintään 12 000 mk:aan 
nousevien palkinto- ja lunastuskulujen sekä 
enintään 8 000 mk:aan nousevien muiden 
kilpailukulujen suorittamista varten kau-
punginhallitus myönsi 20 000 mk (28.6. 
1925 §). 

Suomen Kameraseurojen Liiton jäsenyh-
distysten jäsenille päätettiin järjestää Hel-
sinki-aiheinen valokuvataideteosten kilpailu 
kuvataidetoimikunnan laatiman kilpailukut-
sun mukaisesti. Kilpailua varten asetettiin 
palkintolautakunta, jonka puheenjohtajaksi 
nimettiin f il. tri Sakari Saarikivi sekä jäse-
niksi kanslisti Xenia Parros ja valokuvaajat 
Kai Bremer, Bert Carpelan sekä Kai Nord-
berg. Kilpailun palkintojen ja lunastuksien 
suuruudet saatiin määrätä siten, että niiden 
yhteismäärä olisi enintään 12 000 mk. Pal-
kintolautakunnalla oli oikeus ottaa sihteeri 
ja kuulla asiantuntijoita. Ulkopuolisille pal-
kintolautakunnan jäsenille saatiin suorittaa 
palkkiona tehtävästä kullekin 960 mk. Kil-
pailujen enintään 12 000 mk:aan nousevien, 
palkinto- ja lunastuskulujen sekä enintään 
8 000 mk:aan nousevien muiden kilpailukulu-
jen suorittamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 20 000 mk (22.2. 588 §). 

Näyttelyjen järjestäminen. Yleis jaosto päät-
ti, että Helsingin juhlaviikkojen ajaksi 26.8.-
13.9. järjestetään Bäcksbackan taidekokoel-
man näyttely Kaupungintalon ala-aulaan. 
Näyttelyn komissaariksi määrättiin taide-

asiainsiht. Marja-Liisa Bell. Tehtävästä suori-
tettiin hänelle 750 mk:n kertakaikkinen kor-
vaus. Komissaarin tuli huolehtia näyttelyn 
luettelon laatimisesta ja painattamisesta. 
Luettelon hinnaksi vahvistettiin 2 mk ja oli 
näyttely avoinna em. aikana kaikkina päivinä 
klo 10-16 (yjsto 23.6. 6016 §, 1.9. 6419 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa 16.12.1970 te-
kemäänsä päätöstä ja oikeuttaa Suomen Tai-
deakatemian koulun neljännen vuosikurssin 
järjestämään aikana 31.3.-13.4. ja valoku-
vaaja Seppo Saveksen aikana 28.4.-18.5. 
näyttelyt Kluuvin galleriassa tavanmukai-
silla ehdoilla (yjsto 17.2. 5274 §). 

Yleisjaosto myönsi 4 000 mk sairaalaviras-
ton käytettäväksi taide- ja toimintaterapiaa 
käsittelevän näyttelyn järjestämistä varten 
Kluuvin galleriassa aikana 2.-27.6. (yjsto 
28.4. 5711 §). 

Eräille taiteilijoille ym. myönnettiin oikeus 
järjestää kertomusvuoden syksyllä ja v:n 
1972 keväällä taidenäyttelyjä tavanomaisilla 
ehdoilla (yjsto 9.6. 5947 §, 11.8. 6314 §, 15.12. 
6953 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoi mi 

Eräiden alueiden ym. siirtäminen urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon. Seuraavat 
alueet päätettiin siirtää urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon: 1.1.1972 lukien 
Tervasaari penkereineen ja venesatama-
alueineen maan osalta 1 326 400 mk:n ja 
entisen aittarakennuksen osalta 100 mk:n 
pääoma-arvoisena (18.10. 2770 §); Oulun-
kylän urheilupuistoon kuuluva alue arkki-
tehtien Risto Kaurian ja Risto Turtolan laa-
timan, 29.1.1970 päivätyn piirustuksen mu-
kaisesti siten, että alueen raja kulkee kortte-
leiden n:o 28307 ja 28308 sekä puistoalueen 
vahvistettua rajaa pitkin ja että siirrettävä 
alue on n. 23.6 ha:n suuruinen, pääoma-arvo 
944 000 mk (3.5. 1303 §); Vartiokylässä si-
jaitsevat tilat Uddebo RN:o 544, Tomtebo 
RN:o 545 ja Hällebo RN:o 5631 rakennuksi-
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neen 1.9.1971 lukien, pääoma-arvo 200 000 
mk (27.9. 2589 §); Vuosaaressa sijaitseva tila 
Sommarhem RN:o 232 ja tilasta Rönnebär 
RN:o 233 n. 0.3 6 ha:n suuruinen määräala, 
pääoma-arvo 220 000 mk (18.10. 2793 §); 
Espoon kauppalan Lahnuksen kylässä sijait-
seva tila Metsärinne RN:o 410, pääoma-arvo 
25 000 mk (15.3. 837 §); Vihdin kunnassa si-
jaitsevat seuraavat tilat ja määräalat: Hult-
tilan kylässä sijaitsevasta tilasta Jokiranta 
RN:o l 3 3 ostettu, n. 9.7 ha:n suuruinen mää-
räala 24.11.1970 lukien, pääoma-arvo 39 000 
mk, tila Korpinkallio RN:o l6 5 , pääoma-arvo 
88 000 mk ja Ojakkalan kylässä sijaitseva 
tila Metsä-Lehtilä RN:o 251, pääoma-arvo 
42 000 mk (4.1. 36 §, 1.2. 363 §); Ollilan ky-
lässä sijaitseva tila Vuorela RN:o l 7 7 raken-
nuksineen, pääoma-arvo 180 000 mk (15.3. 
826 §); Salmen kylässä sijaitsevasta tilasta 
Koivu RN:o 218 ostettu, n. 8 500 m2:n suurui-
nen määräala, pääoma-arvo 8 500 mk (21.6. 
1878 §); Ojakkalan kylässä sijaitseva tila 
Yläpelto I RN:o 258 sekä Hulttilan kylässä 
sijaitsevaan Yläpelto RN:o 269 kuuluva, 
n. 11 ha:n suuruinen määräala, pääoma-arvo 
60 000 mk (23.8. 2253 §). 

Urheilutoiminnan kehittämistä Helsingissä 
koskevassa kirjeessään dipl. ins. Kari Rah-
kamo oli kiinnittänyt kaupunginhallituksen 
huomiota siihen, että elintason kohoaminen, 
väestön ikärakenteen muuttuminen, maalta-
muutto ja lisääntynyt vapaa-aika aiheutta-
vat tarvetta urheilupolitiikkaa koskeviin 
uusiin kannanottoihin. Tällöin olisi mm. kiin-
nitettävä huomiota urheilujärjestöjen var-
haisnuorisot oimintaan. Nuorille tulisi pyrkiä 
järjestämään sekä kasvatus- että urheilu-
koulutuksen saaneita kouluttajia sekä sään-
nöllisiä harjoituksia. Edelleen Rahkamo kiin-
nitti kirjeessään huomiota kunto- ja kilpa-
urheilupaikkoihin, leirialueisiin, valtakun-
nallisten urheilu- ym. järjestöjen ja kaupun-
gin välisen yhteistoiminnan parantamiseen 
sekä selvityksen hankkimiseen siitä, miksi 
kaupunki ei saa suhteellista osuuttaan veik-
kausvoittovaroista. Urheilu- ja ulkoilulauta-

kunnan ilmoituksen mukaan kertomusvuon-
na myönnetystä 400 000 mk:n määrärahasta 
jaettiin 32 000 mk erityisinä nuorisotoiminta-
lisinä. Lautakunta piti koulutettujen ohjaa-
jien palkkaamista toivottavana, mutta avus-
tusmäärärahoilla kustannettiin yleensä lä-
hinnä sali- ym. vuokrat. Urheilupaikat oli 
kaupungissa pyritty suunnittelemaan ja ra-
kentamaan siten, että kilpaurheilua, harjoit-
telua ja kuntourheilua voitaisiin harrastaa 
samoilla urheilupaikoilla. Leiritoimintaan 
käytettävistä alueista on Kotiluoto-niminen 
saari varattu meriulkoilujärjestojen nuoriso-
leirejä varten ja Bengtsärin alueella Bro-
marvissa nuorisotoimisto harjoitti leiritoi-
mintaa. Myös Nuuksionpään ulkoilualueelta 
on partioleirejä varten eristetty oma alue. 
Vaikka urheilujärjestöillä ja kaupungilla ei 
olekaan virallista yhteistyöelintä, on yhteisiä 
neuvotteluja pidetty useamman kerran vuo-
dessa. Veikkausvoittovarat jaetaan vuosit-
tain harkinnan mukaan ja Helsingin kaupun-
ki oli saanut vuosittain suhteellisesti pienem-
män osuuden varoista kuin muut kunnat. 
Kun Helsingissä usein järjestettiin suuria 
valtakunnallisia urheilutapahtumia, olisi lau-
takunnan mielestä tarpeen, että kaupunki 
saisi suuremman osuuden ko. varoista. Kau-
punginhallitus totesi, että kaupungin urheilu-
hallintoa hoidetaan kulloisetkin mahdollisuu-
det huomioon ottaen ja tehtyjen päätösten 
sekä määrärahojen puitteissa (4.10. 2637 §). 

Helsingin lähivaikutusalueen virkistysalue-
tarpeesta annettava lausunto. Helsingin Seu-
tukaavaliitto ja kaupunki tekivät aikanaan 
sopimuksen kahden ulkopuolisen arkkitehdin 
kanssa alueellisen selvityksen saamiseksi »vir-
kistysaluetarpeesta Helsingin lähivaikutus-
alueella v:een 1980 mennessä» (v:n 1969 kert. 
s. 56). Helsingin seutukaavaliitto oli pyytänyt 
kaupunginhallituksen lausuntoa mainitusta 
selvityksestä. Tässä oli tarkasteltu virkistys-
muotokohtaisesti ja vyöhykkeittäin ko. aluei-
den kehitysnäkymiä 1970-luvulla erikoisesti 
keskeisen kaupunkiseudun kannalta katsot-
tuna. Selvitystyön pohjaksi oli otettu jako 
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kolmeen vyöhykkeeseen. Perustutkimuksen 
luonteinen tehtävä jaettiin kahteen toisiinsa 
liittyvään osatyöhön siten, että I työvaihee-
seen sisältyi 1) Helsingin lähivaikutusalueen 
(Helsinki, Espoo, Kauniainen, Helsingin 
maalaiskunta, Kerava, Järvenpää, Tuusula, 
Nurmijärvi, Vihti, Hyvinkää, Sipoo ja Kirk-
konummi) virkistystoimintojen ja -alueitten 
sekä niitä koskevien suunnitelmien inven-
tointi ja analysointi, 2) selvitys kolmen tun-
nin aikaetäisyysvyöhykkeen virkistystoimin-
tojen ja -alueitten vaikutuksista lähivaiku-
tusvyöhykkeen toimintoihin ja maankäyt-
töön sekä 3) runsaasti tilaa tarvitsevien ja 
niihin liittyvien virkistystoimintojen ohjel-
mointi v:een 1980 saakka ja tähän liittyvän 
maankäytön periaatteellinen selvittely. II 
työvaihe oli määritelty sisältäväksi Helsingin 
lähivaikutusalueen yleispiirteisen virkistys-
aluesuunnitelman I osatyövaiheesta saatavan 
tiedon pohjalta. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta totesi mm. selvityksen antavan hyvän 
pohjan lähivaikutusalueen virkistysaluekysy-
mysten tutkimiseen kokonaisuutena. Vuo-
teen 1980 mennessä toteutettaviksi esitetyt 
toimenpide- ja aluevaraussuositukset jäivät 
raportissa kuitenkin toissijaiseen asemaan. 
Lautakunta katsoi, että ko. alustava selvitys 
oli kartoittanut monia ilmeisiä ongelmia. Tär-
keimpänä jatkotyönä olisi lautakunnan mie-
lestä selvitettävä virkistysaluesuunnitelmien 
toteuttamisedellytykset sekä keinot, joilla 
tavoitteisiin päästäisiin. Kiinteistölautakunta 
yhtyi selvityksessä esitettyihin periaatteelli-
siin kannanottoihin. Urheilu- ja ulkoilulauta-
kunta huomautti virkistyspalvelujen kysyn-
nän muuttuvan. Tämän vuoksi olisi tärkeätä, 
että muulta maankäytöltä liikenevät alueet 
pidettäisiin ja kehitettäisiin ekologisesti toi-
miviksi. Luonnonelementtien laadun paran-
taminen ja kulutuksen kanavointi olisivat 
lautakunnan mielestä ensimmäisiä ja kiireelli-
siä tehtäviä. Kaupunginhallitus päätti antaa 
seutukaavaliitolle kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan, kiinteistölautakunnan sekä urheilu-

ja ulkoilulautakunnan lausuntojen mukaisen 
lausunnon (28.6. 1923 §). 

Viranhaltijat. Ohjaustoimiston 25. pl:n 
urheilunohjaajan virka päätettiin jättää edel-
leen täyttämättä sekä 23. pl:n laiturimestarin 
virka toistaiseksi kuitenkin kauintaan 31.12. 
1972 saakka (5.4. 1002 §). 

Urheilulaitokset, venesatamat ym. Yleisjaos-
to oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
käyttämään eräitä kertomusvuoden talous-
arvion pääomamenoihin merkittyjä siirto-
määrärahoja. Määrärahoilla suoritettavat 
työt olisi pyrittävä sopeuttamaan työllisyy-
den kausi vaihteluiden mukaisesti siten, ettei 
työvoiman määrä kesällä yleensä ylitä talvi-
kauden työvoiman määrää (yjsto 3.2. 5187 §, 
17.2. 5279 §). 

Kaluston hankinnat. Yleisjaosto oikeutti 
urheilu- ja ulkoiluviraston luovuttamaan 
käytetyn Fordson Super Dexta -merkkisen 
traktorin uuden traktorin hankinnan yhtey-
dessä Rolac Oy:lle 5 150 mk:n hyvityshin-
nasta (yjsto 5.5. 5754 §). 

Kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa 
suorittamaan tarpeellisiksi osoittautuvia ur-
heiluvälineiden ja kaluston hankintoja Eu-
roopanmestaruuskilpailuj en harj oituspaikoil-
le kalustonhankintamäärärahoja käyttäen 
(28.6. 1944 §). 

Kaupunginhallitus myönsi yht. 19 200 mk 
yleisistä käyttövaroistaan ilmaisen käyttö-
oikeuden myöntämiseksi X Yleisurheilun 
Euroopanmestaruuskilpailu j en osanotta j ille 
Uimastadionilla ja Pirkkolan uimahallissa 
8.-16.8. sekä Yr j önkadun uimahallin j a sauna-
laitoksen varaamiseksi poikkeuksellisesti ylei-
sön käyttöön 10.8.1971 alkaen (28.6. 1951 §). 

Urheilukentät. Kaupunginhallitus hyväk-
syi arkkit. Jouko Heikkisen laatimat, 1.2. 
1971 päivätyt Etelä-Haagan urheilukentän 
pukusuojarakennuksen pääpiirustukset n:o 
1-5 (23.8. 2233 §). 

Urheilupuistot. Kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 
1968 talousarvioon Pirkkolan urheilupuiston 
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II vaihetta varten merkitystä osamäärära-
hasta 50 000 mk samalle tilille aiemmin mer-
kityn osamäärärahan lisäksi uusien urheilu-
puistojen suunnittelemiseen (8.2. 422 §) sekä 
urheilupuistoja varten merkitystä määrä-
rahasta enintään 200 000 mk Pirkkolan ur-
heilupuiston maastojuoksu- ja kuntotesti-
polkujen valaisemiseen (25.10. 2838 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan esittämän Ou-
lunkylän urheilupuiston rakennusohjelman 
(3.5. 1304 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Talin ur-
heilupuiston hallirakennuksen suunnittelusta 
arkkit. Erkki Luoman laatimien 25.5.1966 ja 
14.2.1967 päivättyjen luonnospiirustusten 
pohjalta luovutaan. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa urheilu- ja ulkoilulauta-
kuntaa tarkistamaan Talin urheilupuiston 
hallirakennuksen rakennusohjelman hyväk-
sytyn maankäyttösuunnitelman pohjalta ot-
taen huomioon myös uimahallia ja golfkent-
tää koskevat suunnitelmat ja siten, että voi-
taisiin laatia joustava suunnitelma tarvitta-
vien tilojen vaiheittain rakentamiseksi (1.3. 
666 §, 8.3. 733 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Olli 
Lehtovuoren laatimat, 1.6.1971 päivätyt 
Mustikkamaan ulkoilupuiston urheilukentän 
pukusuojarakennuksen pääpiirustukset n:o 
1-2 (23.8. 2234 §). Kaupunginhallitus myönsi 
23 000 mk tilapäisen kesäteatterin katsomon 
ja kuivakäymälöiden järjestämistä varten 
Mustikkamaalle kesäksi 1971 (17.5. 1471 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
pidentämään Helsingin Osuuskaupan kanssa 
tekemänsä, 29.12.1967 päivätyn Seurasaaren 
ravintolaa koskevan vuokrasopimuksen voi-
massaoloaikaa 31.12.1977 saakka entisillä 
ehdoilla ja lisäksi siten, että vuokramies to-
teuttaa 20.4.1971 päivätyssä kirjeessään esit-
tämänsä korjaukset sekä kaluston hankinnat 
(17.5. 1469 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta oli 11.5. 
päättänyt Pihlajasaaressa tapahtuvasta telt-
tailusta mm., että telttojen pito Helsingissä 

vakinaisen asunnon omaaville on sallittua 
telttailukauden 15.5.-15.9. aikana viikottain 
vain tiistaista klo 9:stä seuraavaan maanan-
taihin klo 9:ään. Tällöin on telttailu maksu-
tonta. Ilkka Kumaja ym. olivat pyytäneet, 
että päätöstä muutettaisiin, koska Itäinen 
Pihlajasaari oli ainoa telttailualue kaupungin 
lähellä, jossa perheelliset ja eläkkeellä olevat 
voivat rauhassa ja ilman kalliita matkakus-
tannuksia viettää kesää. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei kirje antanut aihetta toimen-
piteisiin. Sanotusta päätöksestä valittivat 
Kumaja ym. lääninhallitukseen anoen pää-
töksen kumoamista. Kaupunginkanslian lain-
opillinen osasto totesi, että vaikka kirjeessä 
anottiinkin kaupunginhallitukselta muutosta 
lautakunnan em. päätökseen, ei kirjettä kui-
tenkaan voitu pitää valituskirjelmänä, vaan 
erillisenä anomuksena, jolla Pihlajasaaren 
telttailua koskeva asia haluttiin saada uuteen 
käsittelyyn. Tällaisen anomuksen tekijöillä 
ei ollut subjektiivista oikeutta vaatia ano-
muksessa esitetyn sisältöisen päätöksen teke-
mistä. Lääninoikeus oli kaupunginhallituksen 
esityksen mukaisesti kunnallislain 175 ja 
178 §:n säännökset huomioon ottaen hylän-
nyt valituksen (28.6. 1944a §, 13.9. 2445 §, 
7.12. 3297 §). 

Maistraatti oli 20.4. velvoittanut kaupun-
gin rakennuslain 124 ja 144 §:n nojalla huo-
lehtimaan siitä, ettei kaupungin omistamilla 
Kulosaaren yksinäistaloa RN:o l9 7 0 ja l 1 

sijaitsevalla Kivinokan yleisellä ulkoilu-
alueella olevia majoja 15.9. ja 15.5. välisenä 
aikana 15.9.1971 jälkeen saanut käyttää tal-
viasumiseen ja ettei majoja 15.5.1971 alkava-
na kesäkautenakaan ennen tulisijalaitteiden 
palotarkastusta käytetä. Majojen ja niiden 
ympäristön saattamiseksi rakennuslain 124 
§:n edellyttämään kuntoon olisi ryhdyttävä 
toimenpiteisiin. Saneeraustoimenpiteistä, ma-
jojen värityksen sekä käytettyjen tarveainei-
den yhtenäistämisestä olisi 15.5.1972 men-
nessä esitettävä suunnitelma rakennustarkas-
tusviranomaisten hyväksyttäväksi. Alueen 
jätehuolto olisi järjestettävä rakennustarkas-
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tusviraston esittämällä tavalla. Alue olisi 
myös siistittävä varastoidusta tavarasta ym. 
1.6.1971 mennessä. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä maistraatin päätökseen. Tästä olivat 
invalidi Eino Mustonen ym. valittaneet lää-
ninhallitukseen vaatien ko. päätöksen ku-
moamista siltä osin kuin siinä oli kielletty 
talviasuminen alueella. Perusteeksi esitettiin, 
että valittajat olivat pienituloisia tai vailla 
säännöllisiä tuloja olevia invalideja, vanhuk-
sia tai muutoin sairaalloisia henkilöitä, joiden 
oli mahdotonta saada muualta asuntoa. Lää-
ninhallitus oli välipäätöksessään 8.6. kehot-
tanut maistraattia varaamaan valittajille 
tilaisuuden valituksensa täydentämiseen sekä 
hankkimaan kaupunginhallituksen selityksen 
asiasta. Kaupunginkanslian lainopillinen 
osasto viittasi rakennuslain 138 §:n 2mom:iin, 
jonka mukaan em. maistraatin päätöksestä 
valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta päätös 
välittömästi koskee. Kun maistraatti on vel-
voittanut kaupungin eikä majojen omistajia 
huolehtimaan siitä, ettei mökkejä käytetä 
talviasumiseen, ei päätös ole täytäntöönpano-
kelpoinen suoraan majojen asukkaisiin näh-
den. Täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhty-
minen majojen asukkaita kohtaan edellyt-
täisi sellaista päätöstä, joka velvoittaisi asuk-
kaat muuttamaan pois mökeistään talvikau-
deksi. Maistraatin päätös ei lainopillisen osas-
ton mielestä välittömästi koskenut valitta-
jien oikeutta, eikä heillä siten katsottu olevan 
myöskään valitusoikeutta. Kaupunginhalli-
tus päätti lääninhallitukselle annettavassa 
selityksessään lainopillisen osaston mainitse-
min perustein ilmoittaa, ettei valittajilla kau-
punginhallituksen käsityksen mukaan ole 
itsenäistä valitusoikeutta, minkä vuoksi vali-
tus olisi jätettävä tutkittavaksi ottamatta 
(3.5. 1308 §, 4.10. 2634 §). 

Rastilan ulkoilualueen isännän virka pää-
tettiin jättää täyt tämättä toistaiseksi, kui-
tenkin kauintaan 15.9.1972 saakka (4.10. 
2635 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää Antti Nurmi-
lalle lykkäystä Salmen ulkoilualueeseen kuu-

luvien Salmen kylän tilojen Uunola RN:o l3 g 

ja Joensuu l 2 3 7 yht. 825 mk:n suuruisen 
vuosivuokran maksamiseen 15.11.1971 saak-
ka, vuotuinen viivästyskorko 8 % eräänty-
mispäivästä maksupäivään (yjsto 21.7. 
6224 §). 

Veneiden talvisäilytyspaikat ym. Kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä arkkitehtitoi-
misto Juutilainen-Kairamo-Pantzarin laati-
man, 15.4.1964 päivätyn kaupungin vene-
satamien suunnitelman vielä toteutettavissa 
olevalta osalta pohjaksi urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan toimesta suoritettavaa vene-
satamien yksityiskohtaista jatkosuunnittelua 
varten. Suunnittelu oli suoritettava yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston ja sata-
malaitoksen kanssa siten, että tällöin otet-
taisiin huomioon myös niiden muiden virasto-
jen ja laitosten esittämät näkökohdat, joita 
asia kulloinkin koski (8.11. 2981 §). 

Yhtyneet Ravintolat Oy:lle myönnettiin 
oikeus rakentaa kolme venelaituria, mutta ei 
lentokoneiden kiinnityslaituria Kulosaaren 
ja Valassaaren väliseen salmeen Hopeasalmen 
polun sillan länsipuolelle Valassaaren rantaan 
Wihuri-Yhtymä Oy:n 15.12.1970 päivätyn 
piirustuksen Marina-Casino T 151270 mukai-
sesti sillä ehdolla, että 

laiturit rakennetaan rantaviivasta kohti-
suoraan ulospäin mitattuina enintään 20 m:n 
pituisiksi, 

sataman vesialueelle ulottuvien laitureiden 
ulkopäiden varaamista vesialueista makse-
taan satamalaitokselle vuosittain etukäteen 
100 mk:n suuruinen vuokra, 

sataman vesialueiden vuokraoikeus on voi-
massa toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajoin, 

luvan saaja purkaa irtisanomisen tapah-
duttua irtisanomisajan kuluessa vuokra-
alueelle rakentamansa laitteet ja saattaa 
alueen alkuperäiseen kuntoon, 

luvan saaja vastaa rakenteista kaupungille 
ja kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta ja haitasta sekä 

luvan saaja toimittaa satamalaitoksen sa-
tamarakennusosastolle hyväksyttäviksi lai-
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tureiden tarkat työpiirustukset ja saatuaan 
piirustuksille hyväksymisen kirjallisesti il-
moittaa osastolle rakennustöiden aloittamis-
ajan (14.6. 1831 §). 

Korkeasaari. Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan käyt tämään kertomus-
vuoden talousarvioon Korkeasaaren raken-
nustöitä varten merkittyjä siirtomäärärahoja 
(yjsto 17.2. 5278 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkitehtuu-
ritoimisto Kaj Nyströmin laatimat, 20.3.1970 
päivätyt Korkeasaaren kahden rivitalon pää-
piirustukset nro 1-3 (22.3. 868 §). 

Rakennusten ym. purkaminen. Oulunkylän 
urheilupuiston alueella Siltavoudinkuja 9:ssä 
sijaitseva rakennus päätettiin purkaa ja osoit-
taa siinä asuville kahdelle perheelle uusi asun-
to kaupungin vuokrataloista (1.11. 2920 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoiluvi-
raston siirtämään Vartiokylän uimarannalla 
olevan uponneen proomun pois uimarannalta 
ja hävittämään sen. Tarkoitusta varten 
myönnettiin 3 500 mk (yjsto 14.7. 6155 §). 

Näyttelyjen järjestäminen. Yleisjaosto oi-
keutti viraston järjestämään Helsingin kau-
pungin urheilu- ja ulkoilutoimintaa esittele-
vän näyttelyn Jyväskylän yliopistossa aikana 
29.10.-6.11. siten, että näyttelystä aiheutu-
neet kustannukset suoritetaan kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 
13.10. 6657 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakuntaa kehotettiin 
alistamaan kaupunginhallituksen tutki t ta-
vaksi lautakunnan 24.8. tekemä päätös, joka 
koski Osuuskunta Suomen Messujen anomus-
ta saada käyttöönsä C-Messuhalli venenäyt-
telyn järjestämistä varten (30.8. 2281 §). 

Kurssikustannukset. Yleisjaosto hyväksyi 
sen toimenpiteen, että eläintenhoitaja Sakari 

Kesäniemi oli lähetetty osallistumaan valtion 
hevosjalostuskoululla Ypäjällä 5.-10.7. jär-
jestettyihin kengityskursseihin. Kurssikus-
tannusten suorittamista varten myönnettiin 
39 mk (yjsto 10.11. 6776 §). 

Suomenlahden meritaimenkannan hoitoa ja 
taimenten istutusta koskevan Helsingin kala-
miespiirin ja Suomenlahden meritaimentoimi-
kunnan kirjeiden johdosta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa yhdistyksille, et tä kalojen 
istuttamista ja kalavesien huoltotoimenpitei-
tä varten myönnetään määräraha kunkin 
vuoden osalta erikseen talousarviokäsittelyn 
yhteydessä (5.4. 1007 §). Kaupungin edusta-
jaksi 30.11.1970 perustettuun meritaimen-
toimikuntaan nimettiin kalastuksenvalvoja 
Mauri Vanhanen (yjsto 31.3. 5551 §). 

Kilpailukutsut ym. Kaupunginhallitus ni -
mesi apul.kaup.joht. Aarre Loimarannan Hel-
singin ja Tallinnan välisen kunto-ottelun jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtajaksi (8.2. 
425 §). 

Kaupunginhallitus päätt i ot taa Pääkau-
punkilehden kilpailukutsun vastaan ja antaa 
asian järjestelyn kaupungin puolesta urheilu-
ja ulkoiluviraston tehtäväksi (15.2. 513 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi 
yht. 983 mk eri leirintäalueilla ja Uimasta-
dionilla sattuneiden tavaroiden häviämisen 
ym. vahinkojen korvaamiseksi asianomaisille 
(yjsto 3.11. 6748 §, 10.11. 6779 §, 1.12. 6886 §). 

Avustukset. Urheiluhallit Oy:lle päätetti in 
suorittaa yhtiölle kertomusvuoden talousar-
vioon merkitty 92 250 mk:n suuruinen avus-
tus välittömästi yhtenä eränä ja Seurasaari-
säätiölle myönnetyn vuotuisavustuksen I I I 
erä 7 500 mk välittömästi (yjsto 13.1. 5058 §, 
23.6. 6011 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Seuraavat kiinteistöt lukien ja Vuosaaren silta myöhemmin mää-
päätettiin siirtää yleisten töiden lautakunnan rättävästä pääoma-arvosta (15.3. 844 §, 23.8. 
hallintoon: Lauttasaaren uusi silta 1.6.1971 2255 §) sekä Veljestentie 30:ssä ja Uimaran-
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