
25. Musiikkilautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Musiikkilautakunnan kokoonpano oli v. 1971 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että jäseneksi autoilija Matti Poutasen tilalle 
valittiin valtiot.maist. Pekka Gronow. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa 
oli maist. Aarne I. Välikangas. Lautakunnan 
sihteerinä toimi fil.lis. Seppo Heikinheimo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 
kaikkiaan 14 kertaa ja sen käsittelemistä 
asioista kertyi 367 pöytäkirjan pykälää. 
Lähetettyjen kirjeiden määrä oli 244 ja 
saapuneiden 437. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon seu-
raavia asioita koskevat: jäsenten valitsemi-
nen orkesterin valtuuskuntaan sekä ohjelma-
ja koesoittotoimikuntaan (26.1. 21, 31, 32 §); 
kaupungin avustusta saavien taidelaitosten 
valvojien valitseminen (26.1. 33 §); Suomen 
Muusikkojen Liiton esityksen hyväksyminen 
avustajapalkkioiden korottamisesta (30.3. 
103 §); vappumatinean järjestäminen Messu-
hallissa ja kysymys tilaisuuden televisioin-
nista (30.3. 106 §); kolmen konsertin järjestä-
minen vanhainkodeissa (30.3. 109 §); lauta-
kunnan jaoston asettaminen laatimaan yksi-
tyiskohtainen suunnitelma muita kuin or-
kesterikonsertteja varten (9.8. 212 §, 31.8. 
241 §); vapaa- ja alennuslippujen myöntämi-
nen (9.8. 211 §, 31.8. 224 §, 26.10. 294 §, 
23.11. 320 §); solisti- ja johtajavieraiden palk-
kioiden hyväksyminen syys- ja kevätkaudek-
si 1971/72 (31.8. 231 §, 21.12. 346 §); suunni-

tellun Amerikan konserttikiertueen lykkää-
minen ja Englannin kiertueen järjestelyä 
koskevat tiedustelut (31.8. 230 §, 28.9. 264 
§); erillisen käsiohjelman ym. konserttioh-
jelmien julkaiseminen (22.6. 189 §, 26.10. 
300 §); orkesterin edustajain osallistumista 
musiikkilautakunnan kokouksiin koskevaa 
asiaa sekä johtosäännön uudistusta valmis-
televan jaoston valitseminen (28.9. 259 §, 
21.12. 335 §); orkesterin luovuttaminen ulko-
puolisiin tilaisuuksiin sekä orkesterin ja 
nuottien vuokraustariffien korottaminen ym. 
(28.9. 260 §); kevätkauden 1972 lippujen 
hintojen vahvistaminen, myynti ja vapaa-
lippujen myöntäminen (26.10. 294 §); 
ohjelmaselostuksista intendentille maksetta-
vien kirjoituspalkkioiden vahvistaminen 
(23.11. 327 §) sekä suhdetoimintamiehen 
kanssa tehtävän sopimuksen vahvistaminen 
(21.12. 349 §). 

Finlandia-talon vihkiäisiä varten juliste-
tun sävellyskilpailun tulos julkaistiin ja 
suoritettiin palkintojen jako 16.9. Urkusä-
vellysten sarjan kilpailutöiden jättöaika päät-
tyi 30.9., joten kilpailu siltä osin ratkaistiin 
vasta seuraavan vuoden puolella (28.9. 
269 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallituk-
selle tekemistä esityksistä mainittakoon seu-
raavia asioita koskevat: valtionavun ano-
minen kertomusvuodeksi (26.1. 36 §); jär-
jestysmiehen palkkion korottaminen (25.5. 
157 §); kaupunginorkesterin viikonloppuesiin-
tymisiä kohtaan tunnettua kiinnostusta kos-

30 - Hels. kaup. kunnallishallinto 1971 465 



34. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

ke van tutkimuksen suorittaminen (25.5. 166 
§); ansiomitalin myöntäminen varaäänen-
johtaja Norakselle (31.8. 225 §) sekä uuden 
harjoitushuoneen osoittaminen Helsingin Tor-
visoittokunnan käyttöön (23.11. 311 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anta-
missaan lausunnoissa lautakunta puolsi yli-
määräisen avustuksen myöntämistä eräille 
kuoroille, orkestereille ym. (23.2. 65 §, 30.3. 
99, 100 §, 27.4. 134 §, 25.5. 154 §, 28.9. 262 
§, 26.10. 303 §); kahta anomusta ei puollettu 
(30.3. 105 §, 27.4. 126 §) ja yksi anomus jäi 
pöydälle (26.10. 291 §); yleishyödyllisiin tar-
koituksiin varatuista varoista lautakunta 

puolsi avustuksen myöntämistä kahdelle 
yhdistykselle (30.3. 105 §); lisäksi puollet-
tiin soitinhankintalainojen myöntämistä vii-
delle orkesterin jäsenelle (30.3. 98 §). 

Lautakunta puolsi palkkalautakunnalle 
eräiden orkesterin jäsenten anomuksia saada 
hoitaa sivutoimisia opettajan virkoja Si-
belius-Akatemiassa, koska tätä pidettiin 
välttämättömänä muusikkokunnan jälkikas-
vun turvaamiseksi. 

Työväen Näyttämöiden Liitolle annettu 
lausunto koski lapsiteatteritoiminnan aikaan-
saamista tarkoittavaa kokeilua (26.1. 28 §). 
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