
1. Kaupunginvaltuusto 

12. Muut asiat 

Kansaneläkelain mukaiset eläketoimikun-
nat. Kaupunginvaltuusto päätti esittää Kan-
saneläkelaitokselle, että Helsingin kaupun-
kiin perustettaisiin 1.1.1973 lukien nykyisten 
kolmen eläketoimikunnan lisäksi neljäs elä-
ketoimikunta sekä määrätä kaupungin puo-
lesta eläketoimikuntien jäseniksi toimikau-
deksi 1973—1976 huolto virastosta toim. esim. 
Hely Raatikaisen, varalle huoltotark. Leena 
Heinonen, toim.pääll. Valto Saaren, varalle 
toimistoesim. Sirkka Vuoristo, toim.pääll. 
Anneli Eerikäisen, varalle apul. toimistoesim. 
Antti Holamo ja toim.esim. Veijo Pakkasen 
varalle huoltotark. Terttu Vannola. Varamie-
het ovat henkilökohtaisia (13.12. 751 §). 

Lautakuntien ym. jäsenten vaalit, ks. kun-
nalliskalenteria ao. nimen kohdalta. 

Vt Laurilalle päätettiin myöntää vapautus 
kirjastolautakunnan jäsenen tehtävästä. Ti-
lalle valittiin vt Arvo Salo kertomusvuoden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi (9.2. 87 §). 

Fil.tri Matti Sarmelalle päätettiin myöntää 
vapautus museolautakunnan jäsenen tehtä-
västä ja valita tilalle työnjoht. Raimo Kilpi-
nen kertomusvuoden lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi (15.11. 655 §). 

Entiselle lääninterv.sis. Hildur Henriks-
sonille myönnettiin vapautus I sairausvakuu-
tustoimikunnan jäsenen tehtävästä ja tilalle 
valittiin apul. ylihoit. Anita Brink sekä hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen diakonis-
sa Anna-Lisa Järvinen kertomusvuoden lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi (20.9. 549 §). 

Ulkomaalaisen oikeus omistaa ja hallita 
kiinteää omaisuutta. Lääninhallitukselle an-
nettavissa lausunnoissaan kaupunginvaltuus-
to päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista seuraaviin anomuksiin suostumiseen 
nähden: Hänen Brittiläisen Majesteettinsa 
Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdisty-
neen kuningaskunnan rakennus- ja yleisten 
töiden ministerin anomus saada omistaa ja 
hallita 15.2.1972 ostettua Kaivopuiston kort-
telin n :o 203 tonttia n :o 3 (21.6. 422 §); Kan-
nelmäen Tavaratalo Oy :n anomus saada 
Osuusliike Elannon kanssa tehtävän vuokra-
sopimuksen perusteella hallita Etelä-Kaare-
lan kylässä olevaa Pilslätt-nimistä tilaa RN:o 
7234 ja Malmgärd-nimiseen tilaan RN :o 49 

sisältyvää määräalaa Kannelmäen alennus-
hinta ta vara talon rakentamista varten (12.1. 
29 §); Osakeyhtiö S & N :n anomus saada hal-
lita kaupungilta vuokraamaansa Vartiokylän 
korttelin n :o 45191 suunniteltua tonttia n:o 
25 vastaavaa aluetta konttori- ja varastotilo-
jen rakentamista varten (31.5. 338 §); sorvaaja 
Antti Mehiläisen ja hänen vaimonsa Siviä 
Mehiläisen anomus saada hallita yhdessä 
Siviä Mehiläisen sisaren Elsa Ignatiuksen 
kanssa molempien asumistarkoitusta varten 
ostettua Tapanilan kylässä sijaitsevaa Puisto-
nimistä tilaa RN:o 6524 (23.2. 119 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Svens-
ka Normallyceum i Helsingfors -nimisen op-
pikoulun ja Helsingin lyseon vanhempain-
neuvostojen eronneiden jäsenien tilalle valit-
tiin uudet jäsenet (9.2. 91 §, 1.11. 609 §). 
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