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atri ja kaksi kasvatusneuvolalääkäriä erik-
seen vahvistettavin sopimuspalkoin, yksi joh-
tava psykologi (29. pl.), kaksi sosiaalihoita-
jaa (17. pl.), yksi toimistoapulainen (10. pl.) 
ja yksi toimistoapulaisen (8. pl.). Palkkaus-ja 
muita käyttömenoja varten myönnettiin 
374 363 mk (4.12. 3390 §, 27.12. 3688 §). 

Työsuhteisen koulupsykologin palkkaa-
mista varten ajaksi 1.8.—31.12. suomenkie-
listen kansakoulujen kasvatusneuvolaan enin-
tään 26. pl:n peruspalkkaa vastaavin palkka-
eduin myönnettiin 9 800 mk (26.6. 1979 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi vm. kasva-
neuvolaan tehdyn murron ja kehotti rahatoi-
mistoa korvaamaan toim. ap. Marjatta Leh-
toselta samassa yhteydessä anastetun kame-
ran 150 mk :11a (yjsto 26.4. 5766 §). 

Oikeusaputoimisto. Helsingin raastuvanoi-
keus ilmoitti katsovansa, että virkaholhoojan 
rahatoimenhoidon ja tilinpidon sekä niihin 
liittyvän toiminnan valvonta kuuluisivat ao. 
virkamiehiä koskevien säännösten nojalla re-
visio viraston tehtäviin sekä tiedusteli ao. vi-
raston käsitystä asiasta. Revisio virasto to-
tesi, että laki oli määrännyt holhotin tilintar-
kastuksen yksinomaan holhouslautakunnan 
tehtäväksi ja koska laissa oli annettu holho-
tin tilintarkastuksesta melko perusteelliset ja 
ja yksiselitteiset määräykset, ei revisioviras-
tolla voine olla ilman eri valtuutusta oikeutta 

puuttua holhottavien tilintarkastukseen. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei tiedustelu an-
tanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että 
raastuvanoikeudelle lähetettiin jäljennös revi-
sioviraston kirjelmästä (18.9. 2509 §). 

Oikeusaputoimistoon kuuluvan virkahol-
hoojantoimiston työaika määrättiin noudat-
tamaan toistaiseksi virasto ja toimistotyössä 
toimivien viranhaltijain säännöllistä työai-
kaa (7.2. 444 §). 

Oikeusaputoimistolle myönnettiin 4 110 
mk käytettäväksi niiden menojen kattami-
seen, jotka olivat syntyneet sen johdosta, että 
toimistoon virkaholhoustointa hoitamaan 
siirretyn henkilökunnan lisäksi huoltoviras-
tosta oli sinne siirretty 1.4.1971 lukien vielä 
yksi 8. pl:n toimistoapulainen (yjsto 12.1. 
5083 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti oikeusaputoi-
miston 1.5. lukien suorittamaan raastuvan-
oikeuden ja maistraatin kaupunginpalveli-
joille, jotka toimivat haastemiehinä niissä 
oikeusaputoimiston jutuissa, joissa oli myön-
netty maksuton oikeudenkäynti, kussakin ju-
tussa 5 mk :n suuruisen korvauksen siitä, että 
ko. kaupunginpalvelija ilmoitti puhelimitse 
oikeusaputoimistoon jutun esilletulosta is-
tuntopäivänä ja toi toimistoon jutun pöytä-
kirjan (4.4. 1044 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Opettajankoulutuslain täytäntöönpanon val-
mistelut. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
tiedoksi valtioneuvoston antamat periaatteel-
liset, opettajankoulutuslain (10.12.1971) täy-
täntöönpanon valmistelua koskevat, pääosil-
taan seuraavansisältöiset ohjeet: 

I Opettajankoulutusyksiköiden järjestämi-
nen ja mitoitus: 

Helsingin yliopiston opettajankoulutusyk-
sikkö perustetaan 1.8.1974 lukien, jolloin vas-
taavasti lakkautetaan Helsingin väliaikainen 
opettajakorkeakoulu, Helsingin normaalily-
seo ja Helsingin yhteisnormaalilyseo. Lisäksi 
lakkautetaan Helsingin kotitalousopettaja-
opisto ja Helsingin käsityönopettajaosasto 
1.8.1975 lukien. 

II Harjoituskoulujen järjestäminen ja mi-
toitus : 
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2. Kaupunginhallitus 

Helsingin yliopistoon kuuluu kaksi Hel-
singissä sijaitsevaa, peruskoulua ja lukiota 
vastaavat kouluasteet käsittävää harjoittelu-
koulua. Toisen harjoittelukoulun ala-aste 
muodostetaan Snellmanin kansakoulusta 
sekä peruskoulun yläaste ja lukio Helsingin 
normaalilyseosta, toinen harjoittelukoulu 
vastaavasti Kylänevan kansakoulusta ja Hel-
singin yhteisnormaalilyseosta. Kunnat, joi-
den kansa- tai peruskouluja tarvitaan har-
joittelukoulujen muodostamiseen, luovutta-
vat tai vuokraavat ko. koulutilat vastikkeetta 
valtiolle. Harj oittelukouluiksi muuttuvissa 
kouluissa siirrytään lukuvuoden 1972—1973 
alusta lukien noudattamaan peruskoulun 
opetussuunnitelmaa. 

Sekä suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunta että kaupunginkanslian lainopillinen 
osasto totesivat, että mainittujen koulutilo-
jen luovutuksen tai vuokrauksen käytännölli-
sestä toteuttamisesta olisi kaupungin ja val-
tion kesken neuvoteltava ja laadittava sopi-
mus (29.5. 1599 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää opetus-
ministeriölle, että yliopiston toisen harjoitte-
lukoulun peruskoulun ala-aste muodostettai-
siin Snellmanin kansakoulun asemesta Teh-
taankadun kansakoulusta (5.6. 1673 §). 

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen 
työryhmän esitettyä neuvottelujen aloitta-
mista sellaisen sopimuksen aikaansaamisek-
si, jonka perusteella eräät kaupungin kansa-
koulut siirtyisivät 1.8.1974 lukien Helsingin 
yliopiston opettajankoulutusyksikön harjoit-
telukouluiksi, kaupunginhallitus määräsi 
neuvottelijoiksi suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan puh.joht. Yrjö Larmolan, 
koulutoimen johtajan Walter Erkon, kau-
punginasiamies Raimo Reivisen, virastosuun-
nittelija Ilkka Koskisen ja arkkit. Katri Käen 
(12.6. 1762 §). Helsingin yliopiston puolesta 
neuvottelijoina toimivat prof. Martti Ruutu, 
apul.prof. Johannes Alikoski, kvestori Nils 
Fellman, os.pääll. Toivo Vainiotalo, toim. 
pääll. Jussi Ilvesmäki ja ryhmän sihteerinä 
Anna-Kaarina Falck (7.8. 2005 §). 

Koulutilojen vastainen käyttö. Valtioneu-
vosto oli 1970 asettanut komitean, joka otti 
nimekseen Helsingin yliopiston tilojen järjes-
telykomitea. Komitean tehtävänä oli selvit-
tää yliopiston lisätilojen tarve keskikaupun-
gin alueella 1971—1976 aikana, suunnitelmat 
ko. tilojen hankkimiseksi sekä valtion hal-
lussa jo olevien oppilaitosten sekä myös 
muiden oppilaitosten tilojen käyttö yliopis-
ton tarkoituksiin. Opetusministeriö pyysi 
kaupunginhallituksen lausuntoa mietinnöstä. 

Koulutoimen johtaja totesi kaupunginhal-
lituksen ilmoittaneen 22.6.1971 komitealle, 
ettei Kaisaniemen, Kallion, Katajanokan, 
Oikokadun, Snellmanin, Cygnaeuksen, 
Kruununhaan eikä Topeliuksen kouluja voi-
tu luovuttaa yliopiston käyttöön, koska ne 
tarvitaan edelleen koulukäytössä ja myös 
vastaisuudessa peruskoulun käytössä. Viita-
ten myös kouluhallituksen esittämään kan-
nanottoon koulutoimen johtaja ilmoitti kes-
kikaupungin alueella toimivien koulujen tu-
levan käytön selviävän lopullisesti vasta kau-
pungin koulusuunnitelman valmistuttua ja 
peruskouluun siirtymisen tapahduttua 1.8. 
1977. 

Kaupunginhallitus päätti antaa opetusmi-
nisteriölle mietinnöstä koulutoimen johtajan 
lausunnon mukaisen lausunnon (8.5. 1363 §). 

Kahdessa vuorossa toimivien kansa- ja kan-
salaiskoulujen työjärjestyksen laatiminen. Suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan esi-
tyksen perusteella yleisjaosto päätti asettaa 
työryhmän, johon kuuluivat koulunjohtaja 
Verneri Ylisirniö ja kansalaiskoulun yleis-
aineiden opettaja Sakari Vesterinen tutki-
maan ko. työjärjestysten aikataulujen laati-
mista. Työryhmän jäsenten palkkio suoritet-
tiin komitean sihteerin palkkioista voimassa 
olleiden määräysten mukaisesti (yjsto 5.4. 
5603 §). 

Eräiden palkkioiden vahvistaminen. Kau-
punginhallitus päätti vahvistaa kansakou-
luissa 9 kk:n ajalta vuodessa kirjastosihtee-
rille, elokuvatoiminnan johtajalle, musiikin-
ohjaajalle, tyttöjen ja poikien käsityönohjaa-
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jalle, matematiikan opetuksen ohjaajalle sekä 
kerho työnohjaajalle maksettavat palkkiot 
1.9.1972 lukien 451 mk:ksi/kk sekä 1.6.1972 
lukien koulukasvitarhojen opettajille 31/2 

kk:n työajalta maksettavan kuukausipalk-
kion 812 mk:ksi ja koulukasvitarhojen toi-
minnanjohtajan vuosipalkkion 2 332 mk:ksi 
(21.8.2198 §, 26.6. 1917 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kansakoulujen 
vahtimestareille tai heidän sijastaan määrä-
tyille henkilöille ja siivoojille sekä talonmies-
lämmittäjille korotetut palkkiot ylityöstä, 
jonka he arki-iltoina virallisen työaikansa 
jälkeen ja pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten 
ym. toiminnan vuoksi tekemään. Samalla 
tarkistettiin eräiden ruoanjakajien jakelu-
palkkiot (26.6.1920 §, kunn. as. kok. n:o 88). 

Valtionapu. Kaupunginhallitus päätti, tyy-
tyen kouluhallituksen kansakoululaitoksen 
v:n 1969 kunnossapito- ja käyttökustannus-
ten valtionapua koskevaan päätökseen, mer-
kitä sen tiedoksi (4.4. 1049 §). 

Kiinteistöt. Kaupunginhallitus määräsi 
Vilppulan kunnan Elämäntaipaleen kylässä 
sijaitsevan tilan Uimaranta II RN:o 209 suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan 
hallintoon 250 mk:n suuruisesta pääoma-
arvosta (6.11. 3102 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Suomenkie-
listen kansakoulujen johtokunnalle myön-
nettiin 44 106 mk käytettäväksi ts. apulais-
sihteerin ja ts. taloussihteerin palkkaami-
seksi 1.4. lukien suomenkielisten kansakoulu-
jen kansliaan sekä palkkion maksamiseksi 
1.1.1972 lukien koulutoimen apulaisjohta-
jalle 230 mk/kk ja sihteerille 200 mk/kk ai-
kana, jolloin he hoitivat osaa koulutoimen 
johtajan tehtävistä (27.3. 922 §). 1.6. lukien 
olivat vastaavat palkkiot 240 mk/kk ja 210 
mk/kk (26.6. 1918 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti johtokunnan 
ottamaan 8. pl.aan kuuluvaan toimistoapu-
laisen virkaan sitä haettavaksi julistamatta 
rva Airi Immosen (31.1. 339 §); siirtämään 
talonmies-lämmittäjä-vahtimestari Aarne 
Pylvään 1.5. lukien perustettuun 13. pl:n 

vahtimestarin virkaan (10.4. 1084 §); jättä-
mään kanslian 1.10. lukien avoimeksi tulleen 
8. pl:n kodissakävijän viran vakinaisesti 
täyttämättä toistaiseksi, kauintaan siihen 
saakka, kunnes viran tehtävien hoito järjes-
tetään uudelleen (18.9. 2520 §) sekä jatka-
maan metallipajojen kalustonhoitajan Boris 
Peipolan työsuhdetta 31.5.1973 saakka 
(27.11. 3316 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
ta oli valinnut 27. pl:aan kuuluvaan ruotsin 
kielen opetuksen ohjaajan virkaan 1.8. lukien 
fil.kand. Henna Jäntin. Ko. viran hakija 
fil.maist. Ulla Lehtonen valitti kaupungin-
hallitukselle päätöksestä, koska hänen ha-
kemuksensa virkaan oli jätetty huomioon 
ottamatta sillä perusteella, että hänen olisi 
pitänyt liittää hakemusasiakirjoihin todistus 
suomen kielen täydellisestä hallitsemisesta. 
Hakija oli kuitenkin liittänyt mukaan työn-
antajansa valtion oppikoulun vt. rehtorin to-
distaman nimikirjan otteen, josta oli myös 
maininta hakijan kielitaidosta. Kaupungin-
kanslian lainopillinen osasto piti sitä riittä-
vänä ja katsoi, että valittajan hakemus olisi 
pitänyt ottaa huomioon virkaa täytettäessä. 
Kaupunginhallitus päättikin kumota johto-
kunnan vaalin ja palauttaa asian johtokun-
nalle uuden vaalin lainmukaista toimittamis-
ta varten. Fil.maist. Henna Jäntti valitti puo-
lestaan tästä kaupunginhallituksen päätök-
sestä Uudenmaan lääninhallitukselle, joka 
kuitenkin hylkäsi valituksen (26.6. 1902 §, 
4.9. 2364 §, 6.11.3081 §). 

Johtokunnalle myönnettiin 36 277 mk kan-
sakoulujen rakennustoiminnan esisuunnitte-
lua varten palkatun sihteerin palkkauksen 
maksamista varten kertomusvuonna (21.2. 
573 §), 1 443 mk musiikkiluokille ilmoitettu-
jen oppilaiden testauksesta ja valinnasta ai-
heutuneen ylityön korvaamiseksi työn suo-
rittaneille opettajille (yjsto 26.4. 5754 §), 87 
mk englannin kielen opetuksen ohjaajan si-
jaiselle maksettavan palkkauksen suoritta-
mista varten (yjsto 13.9. 6551 §), 135 mk käy-
tettäväksi opett. Onni Laukamalle tämän 
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virkavapausaikanaan menettämän palkkauk-
sen maksamista varten (yjsto 21.6. 6098 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan maksamaan 
kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauk-
sesta ja eläkkeistä annetun lain 3 §:ssä tar-
koitetun määrävuosilisän sekä myös tästä 
maksettavan kaupungin kansakoulujen ohje-
säännön 23 §:ssä mainitun prosentuaalisen 
lisän johtokunnan esittämille opettajille siitä 
ajankohdasta lukien, josta he lain mukaan 
ovat sanottuun korotukseen oikeutettuja 
(21.2. 571 §, 5.6. 1668 §, 6.11. 3080 §, 18.12. 
3550 §). 

Opettaja Signe Julkusen palkkausta koske-
vassa asiassa merkittiin tiedoksi korkeimman 
hallinto-oikeuden hylkäävä päätös (15.5.1448 
§, Kunn.hall. 1970 s. 218). 

Koulutyön alkamisaikaa koskevien ilmoi-
tuskorttien postittamista varten ensimmäis-
ten luokkien oppilaiden vanhemmille myön-
nettiin 1 890 mk (yjsto 17.5. 5895 §). 

Kouluhallitukselta päätettiin pyytää lupa 
yhden sokeain erityisluokan perustamiseen 
1.8. lukien (31.1. 340 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kohtuussyistä 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
suorittamaan eräiden sokeainkoulua ja lapsi-
invalidien koulusäätiön koulua käyvien op-
pivelvollisten matkakustannukset (7.2. 405 §, 
14.2. 496 §, 29.5. 1600 §, 25.9. 2629 §, 23.10. 
2932 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti johtokunnan 
kouluterveydenhoitoviranomaisten puolta-
missa tapauksissa lukuvuosittain luovutta-
maan liikennelaitoksen vapaalippuja heikko-
näköisten, huonokuuloisten, kuurojen ja so-
keiden oppilaiden kouluun ja sieltä kotiin 
kuljettamista varten sekä sanotunlaisen kou-
lun oppilaalleettähänen saattajalleen ja li-
säksi tarvittavat vapaaliput saattajalle, mil-
loin hänen on palattava saattomatkaltaan 
välittömästi kotiin tai lähdettävä kotoa käsin 
noutamaan lasta. Johtokunta oikeutettiin 
harkintansa mukaan niissä tapauksissa, joissa 
oppilasta hänen vammansa vuoksi ei suu-

remmitta vaikeuksitta voida kuljettaa julki-
silla liikennevälineillä tai poikkeuksellisesti 
muissakin vaikeasti hoidettavissa tapauksis-
sa, järjestämään oppilaan kuljetus kotoa kou-
luun ja takaisin joko suorittamalla kohtuul-
linen kuljetuskustannusten korvaus oppilaan 
huoltajalle hänen järjestämästään kuljetuk-
sesta tahi muulla tarkoituksenmukaiseksi kat-
somallaan tavalla (16.10. 2852 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa 1970 tekemään-
sä päätöstä, joka koski koulunjohtaja Olli 
Kohoselle asiantuntijan tehtävästä makset-
tavaa korvausta siten, että kahta viikkotuntia 
vastaava korvaus suoritettiin yhden vuoden 
sijasta 17 kuukaudelta (yjsto 5.1. 5013 §). 

Topeliuskoulun peruskorjaustyön suunnit-
telussa ja rakentamisessa määrättiin asian-
tuntijaksi opett. Lars-Johan Jansson. Hänelle 
saatiin maksaa yhtä vuosiviikkoylituntia vas-
taava korvaus siten, että suunnitteluajaksi 
luettiin enintään 6 kk ja rakennusajaksi enin-
tään 12 kk varsinaisten rakennustöiden aloit-
tamisesta lukien (yjsto 31.5. 5990 §). 

Vuosaaren kansakoulun rakennustyöhön 
saatiin v:n 1970 talousarvion määrärahoista 
käyttää sitä varten jo merkityn 3 000 000 
mk:n lisäksi Kontulan kansakoulun alamo-
mentilta 130 000 mk, Mellunmäen kansakou-
lun alamomentilta 275 000 mk sekä tilapäis-
ten puukoulujen rakentamista ja siirtoa var-
ten merkityltä alamomentilta 95 000 mk 
(10.1. 112 §). 

Kouluhallitus vahvisti 28.12.1971 Tahvon-
lahden kansakoulun pääpiirustukset (24.1. 
267 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.4.1972 päi-
vätyt Myllypuron ja Sepänmäen sekä 1.9.1972 
päivätyt Jakomäen ja Siltamäen kansakoulu-
jen tilapäisten koulurakennusten pääpiirus-
tukset (5.6. 1672 §, 30.10. 3008 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi 20.1. 
1972 asetetun työryhmän laatiman, 12.4.1972 
päivätyn suunnitelman Pohjois-Haagan kort-
telikoulun, lasten päivähoitolaitoksen ja nuo-
risokeskuksen lopullisen suunnittelun poh-
jaksi (4.9. 2365 §) sekä samana päivänä päi-
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vätyn suunnitelman Kannelmäen kortteli-
koulun ja lasten päivähoitolaitoksen lopulli-
sen suunnitelman pohjaksi (9.10. 2781 §). Itä-
Pakilan korttelikoulun ja lasten päivähoito-
laitoksen huoneohjelma hyväksyttiin (11.12. 
3480 §). 

Karviaistien koulun piano päätettiin myy-
dä Hellas-Piano Oy.lle ja Kannelmäen kou-
lun piano siirtää huolto virastoon (yjsto 28.3. 
5561 §, 20.4. 5692 §), käytöstä poistetut 116 
opetustaulua myytiin NEFA-Helsinki -nimi-
selle yhdistykselle ja käytöstä poistetut koulu-
kalusteet talouspäällikön esityksen mukai-
sesti (yjsto 5.4. 5600 §, 21.6. 6101 §). 

Eräiden oppilaiden vanhemmille suoritet-
tiin korvaus koulussa kadonneesta omaisuu-
desta (yjsto 9.2. 5263 §, 2.8. 6349 §, 30.8. 6464 
§,13.12. 7069 §). 

Merkittiin tiedoksi talouspäällikön ilmoi-
tukset eri kansakouluihin tehdyistä lukuisista 
murroista ja vahingonteoista sekä toimenpi-
teistä, joihin tapausten johdosta oli ryhdytty. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nan käytettäväksi myönnettiin seuraavat 
määrärahat: 10 000 mk käytettäväksi koulu-
hallituksen määräämien opettajien koulutus-
päivien järjestämistä varten kevätlukukau-
della 1972(3.1. 51 §);877mk:nlisämääräraha 
11.—12.11. järjestettyä opettajien koulutus-
tilaisuutta varten (yjsto 8.11. 6868 §); 23 678 
mk lukuvuoden 1972—1973 ensimmäisestä 
koulutuspäivästä aiheutuneiden kustannus-
ten peittämiseksi. Samalla merkittiin tiedoksi 
opintopäivien suunnittelu- ja järjestelytyötä 
suorittaneen komitean mietintö (27.11. 3313 

Helsingin Yhteisnormaalilyseon rehtorille 
maksettiin yhteensä 247 mk ns. VESO-kou-
lutuspäivän 18.11. aiheuttamien kulujen kor-
vaukseksi (yjsto 5.12. 7036 §). 

Aluetason yhdysopettajien koulutus- ja 
neuvottelutilaisuuteen osallistumisesta aiheu-
tuneiden kustannusten korvaamiseksi ko. ti-
laisuuteen osallistuneille opettajille myönnet-
tiin yhteensä 1 103 mk (yjsto 29.11.6995 §). 

Helsingin seudun kesäyliopiston paikallis-

ten kouluttajien seminaariin osanottajiksi hy-
väksyttyjen opettajien ilmoittautumis- ja 
kurssimaksujen suorittamista varten myön-
nettiin 1 860 mk (yjsto 10.5. 5845 §). 

Englannin ja ruotsin kielten opettajien sekä 
opetuksen ohjaajien opintoretkeä varten Rai-
sion peruskouluun 15.5. myönnettiin 440 mk 
(yjsto 10.5. 5846 §). 

Koululiikuntaliiton 25.—26.2. järjestämien 
talvikisojen aiheuttamat kustannukset kor-
vattiin Helsingin Opettajayhdistykselle 4 000 
mk :11a (yjsto 16.2. 5295 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
oikeutettiin järjestämään uuden matematii-
kan opetuksen ohjaus ruotsinkielisissä kansa-
kouluissa syyslukukauden 1972 alusta lukien 
toistaiseksi siten, että johtokunta määräsi tä-
hän tehtävään yhden pätevän opettajan, jon-
ka opetusvelvollisuudesta saatiin tämän 
vuoksi vähentää kuusi viikkotuntia (26.6. 
1905 §). 

Ohjaajien kouluttamista varten ala-asteen 
pedagogiikassa, äidinkielessä ja musiikissa 
myönnettiin 905 mk (yjsto 21.6. 6099 §). 

Johtokunta oikeutettiin maksamaan kan-
sakoululaitoksen viranhaltijain palkkaukses-
ta ja eläkkeistä annetun lain 3 §:ssä tarkoi-
tettu ns. määrävuosilisä sekä myös tästä mak-
settava, kaupungin kansakoulujen ohjesään-
nön 23 §:ssä mainittu prosentuaalinen palk-
kauksen lisä esittämilleen opettajille siitä 
ajankohdasta lukien, josta he lain mukaan 
olivat sanottuun korvaukseen oikeutettuja 
(13.3. 803 §,18.12. 3551 §). 

Opettajien jatkokoulutuspäivän järjestä-
mistä varten kevätlukukaudella 1972 myön-
nettiin 1 127 mk (7.2. 404 §). Edelleen kau-
punginhallitus myönsi johtokunnan käytettä-
väksi 3 765 mk lukuvuoden 1972—1973 en-
simmäisestä koulutuspäivästä aiheutuneiden 
kustannusten maksamiseksi ja merkitsi sa-
malla tiedoksi ko. lukuvuoden opintopäivien 
suunnittelu- ja järjestelytyötä suorittaneen 
komitean esityksen (4.12. 3392 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi ruotsinkieli-
sissä kansakouluissa tapahtuneet murrot, 
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varkaudet ja vahingonteot. Myllypuron kan-
sakoululle suoritettiin 115 mk korvauksena 
varkauden johdosta (yjsto 11.4. 5639 §). 

Kesäsiirtolat. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Pyhärannan Rakennustuote Oy:n laatimat, 
30.5.1972 päivätyt suomenkielisten kansa-
lujen Vilppulan ja Hietaniemen kesäsiirtoloi-
den saunojen pääpiirustukset (4.12. 3398 §, 
11.12.3481 §). 

Koulusuunnittelutoimikunta. Kaupungin-
hallitus merkitsi tiedoksi koulusuunnittelu-
toimikunnan 20.3. hyväksymän Helsingin 
koulusuunnittelun tavoiteohjelman sekä ke-
hotti toimikuntaa asiaa edelleen kehitelles-
sään esittämään periaatteellista kannanottoa 
vaativat kysymykset tietyn aikataulun puit-
teissa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 
kussakin tapauksessa erillisinä, lyhyesti pe-
rusteltuina täsmällisinä ehdotuksina (15.5. 
1450 §, 23.5. 1531 §). 

Koulusuunnittelutoimikunta totesi, että 
kaupungissa oli jo siirrytty noudattamaan 
peruskoulun opetussuunnitelmaa luokilla I 
ja II. Koska lopullinen siirtyminen perus-
koulujärjestelmään tapahtuisi kuitenkin vas-
ta v. 1977, olisi käytössä olleen, v. 1966 nou-
datettavaksi hyväksytyn varsinaisen kansa-
koulun opetussuunnitelman perusteellinen 
tarkistaminen tärkeätä. Tämän vuoksi toi-
mikunta ehdotti, että kaupunginhallitus pe-
rustaisi opetussuunnitelmatoimikunnan, jon-
ka jäsenet nimitettäisiin opettajakunnan, Op-
pikoulunopettajien Keskusjärjestön Helsin-
gin piirin ja Helsingin seudun oppikoulujen 
rehtorien yhdistyksen nimeämistä ehdokkais-
ta ja jonka tehtävänä olisi käytössä olevan 
opetussuunnitelman tarkistaminen kiinnit-
täen erityistä huomiota eri koulumuotojen vä-
liseen koordinointiin. Suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunta ilmoitti lausunnossaan, 
johon myös ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunta yhtyi, pitävänsä toimikunnan 
asettamista sinänsä myönteisenä, mutta sen 
kokoonpanoehdotusta kaupungin kansakou-
lun ohjesäännön vastaisena. Koska lisäksi 
lääninhallitus oli 30.6. päivätyssä ryhmäkir-

jeessä ilmoittanut, että uusi opetussuunnitel-
ma oli laadittava tai entinen muutettava siinä 
järjestyksessä kuin kansakouluasetuksen 12 
§:ssä säädettiin, päätti kaupunginhallitus hy-
lätä esityksen. Suomenkielisten ja ruotsinkie-
listen kansakoulujen johtokuntia kehotettiin 
ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin koulu-
jen opetussuunnitelmien tarkistamiseksi (30. 
10. 3010 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että koulusuun-
nittelutoimikunnan kokouksessaan 3,7. teke-
mä, lausunnon antamista koskeva päätös, 
joka koski Kontulan yhteiskoulun ottamista 
varoineen ja velkoineen kaupungin haltuun 
ja muuttamista kaupungin omistamaksi yk-
sityiseksi oppikouluksi saatiin panna täytän-
töön (30.10. 3006 §, 6.11. 3085 §). 

Koulusuunnittelutoimikunta oikeutettiin 
palkkaamaan työsuhteeseen korkeintaan 28. 
pl:n mukaisella palkalla päätoiminen sihteeri 
hoitamaan Helsingin koulutoimikunnan sih-
teerin tehtävät siihen asti, kunnes toimikun-
nan työ valmistuu, kuitenkin kauintaan v:n 
1972 loppuun saakka ja myönsi tarkoituk-
seen yhteensä 13 708 mk (17.1. 206 §, 4.4 
1005 §, 21.8. 2195 §, yjsto 5.7. 6176 §). 

Toimikunnalle myönnettiin edelleen 12 986 
mk työsuhteisen toimistoapulaisen palkkaa-
mista varten ja 25 612 mk lisätoimistohenki-
lökunnan palkkaamista varten vuodeksi 1973 
(31.1.335 §, 27.12. 3644 §). 

Kokouspalkkioita varten myönnettiin seu-
raavat summat: koulusuunnittelutoimikun-
nalle 2 252 mk v:n 1971 IV vuosineljännek-
seltä ja 30 000 mk palkkioiden maksamiseksi 
v:n 1972 aikana (19.6. 1815 §, yjsto 19.1. 
5103 §); v:n 1971 IV vuosineljännekseltä 
pedagogiselle jaostolle 523 mk ja esikoulu-
asteen koulutuksen suunnittelujaostolle 204 
mk (yjsto 5.1. 5017, 5018 §); v:n 1972 IV 
vuosineljännekseltä opetussuunnitelmatoi-
mikunnalle 342 mk (yjsto 20.12. 7120 §). 

Yleisjaosto määräsi koulusuunnittelutoi-
miston päällikön Walter Erkon ja hänen es-
tyneenä ollessaan lainoppineen suunnittelijan 
Ari Rautasen ja taloussuunnittelijan Juhani 
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Kauhasen hyväksymään toimiston laskut ja 
hankinnat (yjsto 12.1. 5066 §). 

Kaupunginhallitus myönsi koulusuunnit-
telutoimiston käytettäväksi 6 000 mk toimis-
totarvikkeiden hankkimista varten ja 8 000 
mk toimistotarvikkeita, painatusta sekä si-
dontaa varten (2.5. 1280 §, 28.8. 2276 §). 

Hyväksyttiin hankintatoimiston 1 000 
mk:n suuruinen lasku suoritetusta monista-
misesta ja konttorivälineistön hankkimisesta 
sekä henkilöasiainkeskuksen yhteensä 1 043 
mk:n suuruiset laskut monistamisesta (yjsto 
19.1.5100,5101 §). 

Peruskoulua koskevat asiat. Opetusminis-
teriön ehdotusta koulujärjestelmän perus-
teista annetun lain mukaisiksi alueellisiksi toi-
meenpanosuunnitelmiksi koskevassa Uuden-
maan lääninhallitukselle annettavassa lau-
sunnossaan kaupunginhallitus päätti viitata 
valtuuston 13.10.1971 asiassa tekemään pää-
tökseen (10.1. 113 §). 

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan 
Helsingin koulutoimikunnan I osamietinnös-
tä ilmoittaa opetusministeriölle yhtyvänsä 
koulutoimikunnan käsitykseen siinä, että 
Helsinkiin muuttavien, muualla peruskoulua 
käyneiden oppilaiden vastaanottokouluina 
voisivat toimia opettajanvalmistuslaitoksen 
harjoittelukoulut. Toimikunnan esitys vas-
taanottokoulun järjestämisestä kaupungin 
itäisiin ja koillisiin kaupunginosiin tarkoi-
tuksenmukaisen toteuttamistavan löytämi-
seksi tutkitaan erikseen. Koulusuunnittelu-
toimikuntaa kehotettiin kiireellisesti tutki-
maan, mikä itäisten ja koillisten kaupungin-
osien siihen suostuvista oppikouluista olisi 
soveliain otettavaksi kaupungin omistukseen 
vastaanottokoulun järjestämiseksi tälle alu-
eelle (27.3. 925 §, 4.4. 1003 §, 17.4. 1144 §). 

Koulutoimikunnan II osamietinnön osta-
miseksi suomenkielisten kansakoulujen kans-
lialle myönnettiin 2 000 mk (yjsto 22.11. 6953 

Lahjoitusrahastojen ylijäämän käyttö. Eräi-
den lahjoitusrahastojen ylijäämä päätettiin 
jakaa stipendeinä kansakoulujen oppilaille 

siten, että suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnalle myönnettiin yhteensä 1 569 
mk, ruotsinkielisten kansakoulujen johtokun-
nan käytettäväksi yhteensä 1 115 mk, mo-
lempien johtokuntien käytettäväksi puoleksi 
kummallekin 87 mk ja molempien johtokun-
tien käytettäväksi oppilasluvun mukaisessa 
suhteessa yhteensä 2 474 mk (2.5. 1287 §, 8.5. 
1358 §). 

Ammattiopetus toimi 

Ammattioppilaitosten johtokunta ja toimis-
to. Ammattioppilaitosten 28. pl:aan kuulu-
vaan tarkastajan virkaan valittiin maat. ja 
metsät.kand. Onerva Hentunen (10.4. 1093 

Ammattioppilaitosten johtokunta oikeu-
tettiin maksamaan 1.1.1973 lukien ammatti-
koulujen ulkopuolisille kerho-ohjaajille, joita 
voitiin pitää tehtävään yhtä pätevinä ja sopi-
vina kuin koulujen omia opettajia, 16.90 mk 
tunnilta sekä koulujen kerhotoiminnassa elo-
kuvakoneenhoitajalle palkkiona 9.40 mk tun-
nilta lupakirjan edellyttämiä normaalieloku-
via esitettäessä (4.12. 3391 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää v:n 1971 
talousarvion määrärahasta 20 000 mk v. 1972 
laskenta-automaatin ja digitaalivolttimittarin 
hankkimista varten ja anoa ammattikasva-
tushallituksen suostumuksen mainituille han-
kinnoille valtionavustuksen saamista varten 
(14.2. 498 §). 

Johtokunnalle myönnettiin 1 251 mk uuden 
Olivetti Divisumma merkkisen yleislaskuko-
neen hankkimista varten (yjsto 5.7. 6175 §). 

Ammattikurssien opettajien ja erikoisluen-
tojen pitäjien tuntipalkkiot. Kaupunginhalli-
tus vahvisti 1.10. voimaan tulleet ammatti-
oppilaitoksissa toimeenpantavien ammatti-
kurssien opettajien tuntipalkkiot ammatti-
oppilaitosten johtokunnan esityksen mukai-
siksi (18.9. 2522 §, kunn. as. kok. n:o 106). 

Oppisopimuskin mukaisen oppisopimus-
kurssin johtajaksi nimetylle henkilölle saatiin 
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suorittaa palkkiona johtajan tehtävistä 5% 
kurssilla toimivien opettajien palkoista (31.1. 
337 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kun-
nallisten ammattioppilaitosten opettajien pal-
velussuhteen ehtojen tarkistamista koskevan 
virkaehtosopimuksen soveltamisesta saavu-
tetun neuvottelutuloksen palkkalautakunnan 
esityksen mukaisena täytäntöön pantavaksi 
sekä lähettää palkkalautakunnan ja Suomen 
ammattikoulun opettajain liiton kesken asias-
ta käydyssä neuvottelussa tehdyn pöytäkir-
jan sekä kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
toimiston yleiskirjeet n:o 48/71 ja 5/72 tie-
doksi ammattioppilaitoksen johtokunnalle 
(4.4. 1047 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ammattiop-
pilaitoksissa saatiin 1.2. lukien suorittaa 
muille kuin koulun omille opettajille erikois-
luennoista palkkio seuraavasti: 

1) lisensiaattitutkinnon suorittaneelle tai 
teknillisen tahi kauppaoppilaitoksen yliopet-
tajan taikka muun vastaavan pätevyyden 
omaavalle luennoitsijalle enintään 10 luentoa 
käsittävästä luentosarjasta 55 mk luennolta 

2) korkeakoulututkinnon suorittaneelle tai 
vastaavan pätevyyden omaavalle enintään 
10 luentoa käsittävästä luentosarjasta 45 mk 
luennolta 

3) korkeakoulututkinnon suorittaneelle yli 
10 luentoa käsittävästä luentosarjasta 38 mk 
luennolta 

4) muun pätevyyden omaavalle enintään 10 
luentoa käsittävästä luentosarjasta 38 mk 
luennolta 

5) viimeksi mainitulle yli 10 luentoa kä-
sittävästä luentosarjasta 28 mk luennolta 
(31.1. 341 §). 

Kurssianomukset. Kaupunginhallitus päät-
ti lähettää ammattikasvatushallituksen hy-
väksyttäviksi kertomusvuoden ja v:n 1973 
aikana järjestettävien kurssien kurssianomuk-
set valtionavustuksen saamiseksi sen jälkeen, 
kun kurssiselostukset on aikanaan lähetetty 
ammattikasvatushallitukselle (10.1. 117 §, 
24.1. 273 §, 8.5. 1359 §, 15.5. 1453 §, 23.5. 

1522, 1528 §, 26.6. 1908 §, 23.10. 2930 §, 
6.11.3087 §,4.12. 3394, 3396 §). 

Vallilan ammattikoulun sähköyliasentajalle 
saatiin hänen virkatehtäviinsä kuulumatto-
masta muuntajien hoidosta suorittaa kor-
vausta 1.9. lukien 100 mk/kk ensimmäiseltä 
muuntajasta, 50 mk/kk kahdesta seuraavasta 
sekä kolmen ylittävältä määrältä 30 mk 
muuntajaa kohden (14.8. 2123 §). 

Ammattikoulun radio- ja tv-opintolinjan 
kaluston hankintaa varten myönnettiin 47 400 
mk sillä ehdolla, että ammattikasvatushalli-
tus hyväksyy hankinnan valtionavustukseen 
oikeuttavaksi (5.6. 1669 §). 

Kampin ammattikoulun rehtorille Liisa 
Kankaanrinnalle myönnettiin edelleen tois-
taiseksi, kauintaan kertomusvuoden loppuun 
asti, neljän viikkotunnin opetusvelvollisuu-
den huojennus Herttoniemen ammattikoulun 
suunnittelutyötä varten (21.2. 572 §). 

Suurtalouden emännän opintolinjan opet-
tajalle myönnettiin korvauksena työnjohdol-
lisen harjoittelujakson aikana suoritettavien 
kirjallisten tehtävien ohjauksesta ja tarkasta-
misesta ylituntipalkkio ajalta, joka saatiin, 
kun laskettiin tehtävään kuluvan aikaa 10 
min. oppilasta kohti harjoitteluviikolta. Palk-
kiota varten päätettiin anoa valtionavustusta 
(7.2. 402 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunta päätti 
18.11.1971, että ammattiopettaja Lahja Ok-
saselle oli 1.11.1971 lukien maksettava hoi-
tamansa viran mukainen pätevän opettajan 
palkka. Oksanen valitti tästä päätöksestä 
kaupunginhallitukselle, koska ammattikas-
vatushallitus oli ryhtynyt suorittamaan jo 
9.9.1963 alkaen kaupungille valtionapua hä-
nen kohdaltaan sillä perusteella, että hänet 
oli katsottava päteväksi hoitamaan ko. am-
mattiopettajan virkaa. Täten valittaja katsoi, 
että kaupunginhallituksen olisi määrättävä 
hänelle maksettavaksi hänelle kuuluneen ja 
hänelle maksetun palkan erotus siitä lähtien, 
jolloin hänet oli ammattikasvatushallituk-
sessa todettu päteväksi virkaan ja ainakin 
9.9.1963 lukien laillisine korkoineen. Kau-
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punginkanslian lainopillisen osaston anta-
man lausunnon mukaisesti kaupunginhalli-
tus jätti valituksen tutkittavaksi ottamatta 
liian myöhään tehtynä ja kaupunginhallituk-
sen toimivaltaan kuulumattomana. Oksanen 
jätti Uudenmaan lääninhallitukselle vaati-
muksen palkkauksensa tarkistamisesta. Kau-
punginkanslian lainopillinen osasto katsoi 
lääninhallitukselle antamassaan selvitykses-
sä, että koska aloite oli tullut ammattioppi-
laitosten toimiston eikä valittajan itsensä ta-
holta, ratkaisevana olisi pidettävä päivän-
määrää, jolloin hakemus oli saapunut läänin-
hallitukselle eli 1.1.1970. Kaupunginhallitus 
esitti Oksasen palkan tarkistettavaksi virka-
säännön 47 §:n mukaisesti siten, että hänelle 
tulisi maksaa pätevän ja epäpätevän opetta-
jan palkkauksen ero 1.1.1970 lukien korkoi-
neen, sekä hakemuksen muilta osalta hylät-
täväksi (29.5.1597,1598 §). Korkein hallinto-
oikeus oli 14.11.1963 Oksasen palkkavaati-
musasiassa todennut, ettei tämä täyttänyt ko. 
virkaan asetettuja pätevyysvaatimuksia. Lää-
ninhallituksen annettua hänelle tilaisuuden, 
Oksanen anoi edellä mainitun korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksen purkamista. 
Korkein hallinto-oikeus totesi, että sen pu-
rettavaksi pyydetyssä päätöksessä oleva lau-
suma Oksasen pätevyyden näyttämisestä koh-
distui aikaan 19.10.1962, jolloin asia oli lää-
ninoikeudessa ratkaistu. Korkeimman hal-
linto-oikeuden päätös ei niin ollen ole esteenä 
sille, että Oksanen hänen mainitsemastaan 
ajasta 9.9.1963 lukien katsotaan päteväksi 
puheena olevaan toimeen. Sen vuoksi ja kun 
Oksanen ei ole purkuhakemuksessaan väit-
tänytkään, että hänen sanottua päivää aikai-
semmasta pätevyydestään olisi saatu uutta 
selvitystä eikä Oksasen enempää kuin ylei-
nenkään etu vaadi päätöksen purkamista, 
korkein hallinto-oikeus harkitsi oikeaksi hy-
lätä hakemuksen. Uudenmaan lääninhallitus 
pyysi vastinetta kaupunginhallitukselta, joka 
päätti antaa 29.5. antamansa selityksen kal-
taisen vastineen (11.12. 3478 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunta oikeu-
tettiin muuttamaan 1.8. lukien yksivuotinen 
laivakokin opintolinja yksivuotiseksi keski-
koulupohjaiseksi suurtalouden emännän 
opintolinjaksi edellyttäen, että ammattikas-
vatushallitus antaa suostumuksensa ja että 
opettajien mahdolliset palkkiokysymykset 
ratkaistaisiin erikseen. Ammattikasvatushal-
litukselta päätettiin anoa suostumus maini-
tuille järjestelyille ja lähettää sille tässä mie-
lessä suurtalouden emännän opintolinjan ai-
ne-ja tuntijakokaavio hyväksyttäväksi (17.1. 
208 §). 

Samoin oikeutettiin muuttamaan yksi ra-
vintola-alan peruslinjan 2-vuotinen rinnak-
kaisluokka keskikoulupohjaiseksi syysluku-
kauden 1972 alusta lukien. Tälle järjestelylle 
päätettiin anoa ammattikasvatushallituksen 
suostumus ja lähettää sille uuden opintolin-
jan aine-ja viikkotuntikaavio (11.9. 2452 §, 
18.9. 2525 §). 

Kertomusvuoden syyslukukaudella saatiin 
perustaa myös yksivuotinen ompelulinjan 
kokeiluluokka. Järjestelylle päätettiin anoa 
ammattikasvatushallituksen suostumus (2.5. 
1286 §). 

Edelleen päätettiin anoa ammattikasvatus-
hallitukselta, että lukuvuosiksi 1970—1972 
modistin opintolinjan ensimmäisen luokan 
tilalle perustetun ravintola-alan peruslinjan 
rinnakkaisluokan toimintaa saataisiin jatkaa 
vielä lukuvuosina 1972—1974 (8.5.1360 §). 

Merkittiin tiedoksi Kampin ammattikou-
luun tehty murto (yjsto 5.7. 6175 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunta oikeu-
tettiin käyttämään 3 055 mk suojavaatteiden 
hankintaa varten Kampin ammattikoulun, 
Kähertäjäkoulun ja Käpylän ammattikoulun 
24 opettajalle (yjsto 25.10. 6790 §). 

Haagan ammattikoulun avoinna ollut 16. 
pl:n huoltoaseman hoitajan tilapäinen virka 
saatiin edelleen jättää täyttämättä toistai-
seksi, kuitenkin kauintaan 31.12. saakka 
(10.1. 110 §). 

Ammattikoulun laitosasentajan koulutus 
saatiin kertomusvuoden syyslukukauden 
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alusta lukien järjestää siten, että toisen kou-
luvuoden aikana puolet oppilaista sijoitettiin 
työnopetuksen ajaksi asianomaisen teolli-
suuslaitoksen työnjohtajan välittömän val-
vonnan alaisuuteen. Opintolinjan työnopet-
tajalle varattiin oppimistapahtumien seuraa-
mista ja yhdenmukaistamista varten neljä 
viikkotuntia, joista suoritettiin valtion nor-
min mukainen korvaus. Työopetuksen ope-
tusryhmän suuruuden jäädessä alle sallitun 
vähimmäismäärän tähän hankittasiin am-
mattikasvatushallituksen suostumus (26.6. 
1910 §). 

Samoin syyslukukauden alusta lukien saa-
tiin kokeilumielessä muuttaa moottorialan 
perusopetuksen kaksi työnopetustuntia labo-
raatio-opetustunneiksi, joilla oppilasmäärä 
sai olla alle kymmenen edellyttäen, että am-
mattikasvatushallitus antaisi tähän suostu-
muksensa (26.6. 1909 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan käyttämään sille 1971 
myöntämästään maanrakennus koneasenta-
jan opintolinjan kalustohankintoja varten 
tarkoitetusta 73 560 mk :n määrärahasta 
21 100 mk moottorialan perusopetuksen ko-
keilussa ja tutkimuksessa tarvitun työpajaka-
luston sekä opetusvälineiden hankintaan 
(9.10, 2785 §). 

Rakennusviraston hallinnassa ollut tela-
kuormaaja HKR 536301, International Drott 
BTD 6 saatiin siirtää Haagan ammattikoulun 
käyttöön opetustarkoituksia varten (yjsto 
24.5, 5943 §). 

Haagan ammattikoulun voimistelusali ja 
keittiö saatiin vuokratta luovuttaa Hakavuo-
ren seurakunnan käyttöön 16.12. eläkeikäis-
ten joulujuhlan järjestämistä varten (yjsto 
5,12. 7037 §), 

Vaatturikoulu. Yleisjaosto myönsi 3 500 
mk saksankielen opetuksen antamista varten 
vaatturikoulussa kertomusvuonna sekä 460 
mk koulun oppilaiden seurantatutkimusta 
varten (yjsto 1,3. 5385 §, 20.4, 5694 §), 

Laboratoriokoulun kliinisen kemian ja he-
matologian kursseilla saatiin sairaanhoitaja-

opettajalle suorittaa luentopalkkiona 22 mk 
t. 1.7. lukien (19.6. 1813 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunta oikeu-
tettiin vaihtamaan laboratoriokoulussa tila-
päisesti kevätlukukautena 1973 kaksi perus-
koulutusluokkaa jatkokoulutusluokiksi edel-
lyttäen, että ammattikasvatushallitus antaa 
siihen luvan (26.6. 1915 §). 

Samoin oikeutettiin johtokunta perusta-
maan keväällä 1973 rinnakkaisluokka labo-
ratoriohoitajan kurssille ja tilapäisiä labora-
toriohoitajaluokkia syksyllä 1973, mikäli am-
mattikasvatushallitus antaa siihen luvan 
(18.12. 3552 §). 

Ammattikasvatushallituksen hyväksyttä-
väksi päätettiin lähettää seuraavien labora-
toriokoulussa järjestettyjen kurssien kustan-
nusarviot valtionavustuksen saamiseksi sen 
jälkeen, kun kurssiselostukset oli lähetetty 
ammattikasvatushallitukselle: laboranttien 
jatkokoulutuskurssi 1.9.—21.12.1972 sekä 
kevätlukukaudella 1973 instrumenttien elek-
troniikan (ja sähköopin) kurssi, elintarvike-
kemian kurssi sekä tilastomatematiikan ja 
ATK-kurssi (8.5. 1362 §, 4.12. 3395 §). 

Käpylän ammattikouluun saatiin 1.8. lukien 
palkata kolme ts. kurssinopettajaa oppisopi-
muskursseja varten siten, että opetusvelvol-
lisuus oli 26 viikkotuntia ja että palkka mak-
settiin ympärivuotisena vuosiviikkotuntijär-
jestelmän mukaisesti, jolloin se oli kurssi-
normipalkkioiden mukainen korvaus kerrot-
tuna suhteella 195/180, edellyttäen, että am-
mattikasvatushallitus antoi suostumuksensa 
(2.5. 1281 §). 

Seuraavien Käpylän ammattikoulussa jär-
jestettyjen kurssien kustannusarviot päätet-
tiin lähettää ammattikasvatushallituksen hy-
väksyttäviksi valtionavun saamiseksi sen jäl-
keen, kun kurssiselostukset oli lähetetty am-
mattikasvatushallitukselle: 18 graafisen alan 
oppisopimuskurssia 21.8,—23.12,; leipurin 
II kurssijakso sekä kondiittori I l ja III kurssi-
jaksot 21,8.—8.12,; leipurin ammattiin val-
mentava kurssi lukuvuonna 1972—1973 
(23,5. 1521 §, 11,9, 2453 §). 
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Ammattikoulun kattovauriosta aiheutu-
neiden kustannusten maksamista varten 
myönnettiin 27 205 mk (26.6. 1907 §). 

Kondiittori- ja leipurialan keskustoimi-
kunnan käyttöön saatiin vuokratta luovuttaa 
ammattikoulun huonetilaa kondiittorin am-
mattitutkintoa varten 14.—15.10. ehdolla, 
että keskustoimikunta vastaa siivous- yms. 
kuluista sekä kiinteimistölle ja irtaimistolle 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (yjsto 
4.10. 6656 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi ilmoituksen 
ammattikoulusta anastetusta Black&Decker-
merkkisestä sähköporakoneesta ja myönsi 
280 mk käytettäväksi uuden ostoa varten 
(yjsto 27.12. 7166 §). 

Kähertäjäkoulu. Kiinteistölautakuntaa ke-
hotettiin vuokraamaan Urheiluopistosäätiöl-
tä kähertäjäkoulun lisätiloiksi ajaksi 1.4. 
1972—31.3.1982 talon Läntinen Brahenkatu 
2 IV kerroksessa sijaitseva 150 m2:n suurui-
nen huoneisto n :o 24 1 800 mk :n suuruisesta 
kuukausivuokrasta, jota ei sidota indeksiin 
ja johon sisältyy korvaus lämmöstä sekä joka 
päivä annettavan lämpimän veden kulutuk-
sesta. Tarpeellisten muutostöiden suoritta-
mista varten myönnettiin lautakunnalle 
37 000 mk sekä kehotettiin muutostöiden 
suorittamisen jälkeen luovuttamaan huone-
tilat kähertäjäkoulun käyttöön. Ammattiop-
pilaitosten johtokunnan käytettäväksi myön-
nettiin 15 000 mk tarvittavan kaluston hank-
kimista varten ehdolla, että ammattikasva-
tushallitus hyväksyy kalustonhankintasuun-
nitelman valtionavustukseen oikeuttavaksi 
(4.4. 1006 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraa-
maan myös Helsinginkadun Urheilutalon 
palloiluhallin tilat Urheiluopistosäätiöltä li-
sätiloiksi oppilaiden liikunnanopetusta var-
ten kertomusvuoden syyslukukauden aikana 
kymmeneksi tunniksi viikossa 21 mk:n suu-
ruisesta tuntivuokrasta (2.10. 2692 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunta oikeu-
tettiin järjestämään kähertäjäkoulun tervey-
denhoitoja hammashoito samalla tavoin kuin 
muissakin ammattioppilaitoksissa sekä palk-

kaamaan tätä varten tarvittavan ts. terveys-
sisaren kahdeksaksi viikkotunniksi koulun 
toiminnan eli 40 viikon ajaksi vuodessa ja 
käyttämään kertomusvuoden osalta järjeste-
lyn toteuttamiseksi v. 1971 myönnettyjä mää-
rärahoja (10.1. 116 §). 

Ammattioppilaitosten toimiston käytettä-
väksi myönnettiin 5 000 mk haastattelututki-
muksen suorittamista varten helsinkiläisten 
kähertäjäliikkeiden keskuudessa sekä johto-
kunnan käytettäväksi 1 669 mk kähertäjä-
koulun osallistumisesta Työtaito-72 loppu-
kilpailuihin sekä Kähertäjätyönantajaliiton 
SM-kilpailuihin aiheutuneita kustannuksia 
varten (yjsto 9.2. 5262 §, 26.4. 5755 §). 

Suomen Ammattikoulunopettajaliiton par-
turi- ja kampaajaopettajaosastolle myönnet-
tiin vuokravapaus »kesäkurssi-72» järjestä-
mistä varten kähertäjäkoulussa 31.7.—8.8. 
(yjsto 10.5. 5844 §). 

Herttoniemen ammattikoulun suunnitteluun 
palkattiin asiantuntijaksi sähköyliasentaja 
Jorma Josefsson siten, että hänelle saatiin 
maksaa korvauksena enintään 12 kuukauden 
ajalta 60 mk/kk (yjsto 14.6. 6043 §). 

Lahjoitusrahastojen ylijäämän käyttö. Am-
mattioppilaitosten johtokunnan käytettäväk-
si myönnettiin eri lahjoitusrahastojen ylijää-
mä yhteensä 971 mk jaettavaksi apurahoina 
ja palkintoina ammattikoulujen oppilaille 
sekä kirjapainokoulun rehtorille 247 mk ja-
ettavaksi apurahoina koulun oppilaille (23.5. 
1525, 1526 §). 

Hammasteknikkokoulu. Kiinteistöviraston 
käytettäväksi myönnettiin 69 000 mk talon 
Alppikatu 1 — Ensi linja 11 tiilisen piha-
rakennuksen II kerroksessa olevan, Ham-
masteknikkokoululle vuokratun huoneiston 
kunnostus-ja korjaustöitä varten (7.2.430 §). 

Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö. 
Kaupunginhallitus valtuutti Pääkaupunki-
seudun yhteistyötoimikunnan yhteistyöjoh-
taja Leo Virkkusen tai hänen määräämänsä 
edustamaan Helsingin kaupunkia haettaessa 
oikeusministeriöltä vahvistusta Pääkaupun-
kiseudun ammattikurssisäätiön säädekirjalle 
sääntöineen (16.10. 2845 §). 
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Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa suomen-
kielisessä ja ruotsinkielisessä työväenopistos-
sa tuntiopettajille ym. maksettavat palkkiot 
tulemaan voimaan 1.9. lukien (7.8. 2002, 
2004 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin 
työväenopistojen opettajat — Lärarna vid 
Helsingfors stads arbetarinstituter -nimisen 
yhdistyksen kirje, joka koski työväenopisto-
jen tuntiopettajien palkkioiden tarkistamista, 
ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että työväenopistojen johtokuntia keho-
tettiin, jos niiden toiminnassa esiintyi tunti-
opetushenkilökunnan saannissa vaikeuksia 
silloisilla palkkaperusteilla, ottamaan tämä 
seikka huomioon palkkojen tarkistusesityk-
siä tehdessään (2.10. 2731 §, 9.10. 2811 §). 

Suomenkielisen työväenopiston ts. siivoojan 
Aili Liposen työsuhdetta saatiin jatkaa 31.7. 
1973 saakka (16.10. 2849 §). 

Työväenopiston vaihtokassan suuruudeksi 
määrättiin vuosittain 2 500 mk aikana 25.8.— 
30.9. alkaen v. 1972 (yjsto 15.8. 6394 §). 

V:n 1968 valtionapuasiassa oli korkein 
hallinto-oikeus hylännyt kaupungin valituk-
sen niiltä osin kuin se koski kassakaapin 
hankintaa ja monistuskuluja. Rehtorin vuosi-
lomakorvauksen ja ilmankostuttajan hank-
kimisesta aiheutuneiden menojen osalta asia 
palautettiin kouluhallitukselle uudelleen kä-
siteltäväksi (27.3. 973 §). 

V:n 1969 osalta valtionapuun oikeutta-
viksi menoiksi oli hyväksytty 1 106 286 mk. 
Valtionapuun kuulumattomia menoja kou-
luhallitus oli katsonut hakemukseen sisälty-
vän 15 818 mk. Suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunta esitti, että kouluhallituksen 
päätöksestä valitettaisiin korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen yhteensä n. 4 550 mk:n suu-
ruisen, vuosilomapalkoista, luennoitsijapalk-
kioista sekä siivous- ja monistuskustannuk-
sista koostuvan menoerän osalta. Kaupun-
ginhallitus kehotti kaupunginkanslian lain-

opillista osastoa hakemaan muutosta koulu-
hallituksen päätökseen johtokunnan esityk-
sen mukaisesti (7.2. 458 §). 

Johtokunta oikeutettiin tilaamaan Vuo-
saaren kesäkotiin Honkarakenne Oy:ltä 7" 
pyöröhirsinen saunarakennus hintaan 50 000 
mk, johon eivät sisältyneet ulkoiset sähkötyöt 
eikä vesi- ja viemäröintityöt (23.10. 2927 §, 
30.10. 3009 §). 

Johtokunta oikeutettiin alentamaan Hel-
singin Suomenkielisen Työväenopiston Opis-
tolaisyhdistykseltä työväenopistotalon kahvi-
la-ravintolahuoneistosta kaupunginhallituk-
sen 1959 tekemän päätöksen nojalla perityn 
vuokran 1.9. lukien 1 %:ksi kahvila-ravinto-
lan myynnin bruttoarvosta (14.8. 2122 §). 

Uudenmaan lääninhallituksen kiinnitettyä 
huomiota useisiin oppilaitoksiin tehtyihin 
murtoihin, tiedusteli suomenkielisen työväen-
opiston johtokunta olisiko työväenopiston 
opetusvälineet ja muu arvokas omaisuus, ku-
ten kaupungin sekä Ateneumin omistamat 
taideteokset murtovakuutettava. Kaupungin-
hallitus päätti, ettei kirje antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin kuin että, mikäli kau-
pungin ja Ateneumin taidemuseon tai muun 
sopijapuolen kanssa vastaisuudessa tehdään 
taideteosten tallettamista koskevia talletus-
sopimuksia, talletustodistukseen merkitään 
myös taideteoksen arvo (17.4. 1142 §). 

Työväenopiston edessä sattuneen kaatumi-
sen aiheuttaman vamman johdosta suoritet-
tiin eräälle henkilölle korvauksena 500 mk 
(yjsto 20.4. 5701 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 
valitsi viidellä äänellä neljää vastaan kah-
deksi koevuodeksi alkaen 1.7. opiston reh-
toriksi fll.maist. Märta Tikkasen. Toinen ha-
kija fil.kand. Martin Gripenberg vaati kau-
punginhallitukselle lähettämässään kirjeessä, 
ettei kaupunginhallitus vahvistaisi johtokun-
nan vaalia, vaan päättäisi itse asian ja valitsisi 
hakija Gripenbergin ansioituneempana. Ope-
tustoimenjohtaja totesi, että ohjesäännön 
mukaan rehtorin valitsee johtokunta, jonka 
on alistettava vaali lääninhallituksen vahvis-
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tettavaksi, Kun johtokunta oli kahdesta muo-
dollisesti päteväksi todetusta hakijasta valin-
nut toisen avoimessa vaalissa, katsoi opetus-
toimenjohtaja, ettei kaupunginhallitus voi 
muuttaa johtokunnan päätöstä, Kaupungin-
hallitus oikeuttikin johtokunnan panemaan 
täytäntöön tekemänsä päätöksen ja päätti, 
ettei Gripenbergin kirje antanut aihetta toi-
menpiteisiin (5,6, 1671 §), 

Ruotsinkielisen työväenopiston talouden-
hoitajan ja isännöitsijän palkkiota saatiin 1.4, 
lukien tarkistaa 4,5 % :11a (yjsto 5,7.6190 §), 

Kaupunginhallitus oli kehottanut johto-
kuntaa alistamaan kaupunginhallituksen tut-
kittavaksi 28,12.1971 tekemänsä päätöksen 
ensimmäistä ikälisää vastaavan palkankoro-
tuksen myöntämisestä työväenopiston talou-
denhoitajalle Karin Eklundille, Palkkalauta-
kunta totesi, että ko, toimi oli talousarvioon 
merkitty työsuhteiseksi palkkiotoimeksi, jos-
ta ei saanut kaupungin noudattaman palkka-
järjestelmän mukaisesti maksaa ikälisiä vas-
taavia korotuksia. Kaupunginhallitus päätti 
k u m o t a ko, pää töksen (3 ,1,37 §, 6 ,3,727 §), 

Kotimlomlmtakunt® oikeutettiin jättä-
mään yksi avoinna oleva 1, pl m siivoojan vir-
ka täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin kauin-
taan vuoden loppuun asti (10,1, 111 §) sekä 
jatkamaan siivooja Helmi Mäkelän työsuh-
detta 3 1 , 3 , 1 9 7 3 saakka (11,12,3477 §), 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi lautakunnan 
toimistoon tehdyn murron ja oikeutti han-
kintatoimiston hankkimaan toimistolle esi-
tetyt konttorikoneet ja muut tarvikkeet (yjsto 
28.3. 5562 §), 

Oppikoulut. Jakomäen yhteiskoulun kan-
natusyhdistys pyysi lausuntoa lukion perus-
tamisesta sanotun koulun yhteyteen, Kau-
punginhallitus päätti antaa koulusuunnitte-
lutoimikunnan lausunnon mukaisen lausun-
non, jossa esitettiin, että ratkaisu lukion pe-
rustamisesta ko. yhteiskoulun yhteyteen siir-
rettäisiin vuosikymmenen loppupuolelle 
(15.5. 1447 §). 

Munkkivuoren yhteiskoulun johtokunta 
oli opetusministeriöltä anonut oikeutta pe-

rustaa ilta-linja ko. kouluun. Kouluhallituk-
sen varattua johtokunnalle siihen tilaisuu-
den, pyysi tämä kaupunginhallituksen lau-
suntoa asiasta. Johtokunta esitti, että Hel-
singin yksityislyseon iltalinjan siirryttyä ko-
konaisuudessaan Espoon Kivenlahteen voisi 
Munkkivuoren yhteiskoulun iltalinja tyydyt-
tää läntisien osien iltalinjan tarpeen, Koulu-
suunnittelutoimikunta totesi, että peruskou-
luun siirtymisen vaikutus iltaoppikouluun 
olisi erilainen keskikoulussa ja lukiossa, kos-
ka lukio säilyisi valtion tai yksityisenä ilta-
lukiona, keskikouluasteen sijaan tulisi perus-
koulu. Peruskoulua vastaavan koulutustar-
peen tyydyttämiseksi työssäkäyvien aikuisten 
parissa tarvitaan edelleen työajan ulkopuo-
lella tapahtuvaa opetusta, Tämän vuoksi 
myös iltaoppikoulussa olisi annettava perus« 
kouluopetusta. Tällöin itsenäisen iltaoppi-
koulun keskikouluasteesta tulisi iltaperus-
koulu lukioasteen jäädessä ennalleen. Toimi-
kunta katsoi, ettei Munkkivuoren yhteiskou-
lun hakemukseen iltalinjan perustamisesta 
ollut korusuunnittelun kannalta huomaut-
tamista, Kaupunginhallitus päätti antaa 
asiasta koulusuunnittelutoimikunnan lausun-
non mukaisen lausunnon (18,9, 2526 §), 

Helsingin Raamattukoulusäätiöllä on Hel-
singissä Helsingin Raamattukoulu ja Hel-
singin Raamattukoulun iltakeskikoulu -ni-
miset koulut, Kouluhallitus oli kehottanut 
iltakeskikoulun johtokuntaa sitoutumaan sii-
hen, että se luovuttaisi koulun varoineen ja 
velkoineen kaupungille, jos koulu lopettaa 
toimintansa. Koska säätiöllä ei mielestään 
ollut oikeutta tehdä Raamattukoulun toi-
mintaedellytyksiä heikentäviä sitoumuksia, 
anottiin lupaa valtionavun saamiseksi ilman 
tällaista sitoumusta, Kaupunginhallitus päät-
ti koulusuunnittelutoimikunnan lausunnon 
mukaisessa lausunnossaan ilmoittaa, ettei 
ko. iltakeskikoulua ollut otettu huomioon 
Helsingin koulusuunnittelussa oppivelvolli-
suuskouluna (23.5, 1532 §). 

Avustukset. Yleisjaosto kehotti rahatoimis-
toa suorittamaan Rudolf Steinerkoulun kan-
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natusyhdistykselle korkojen ja kuoletusten 
maksamiseen myönnetyn 50 000 mk:n avus-
tuksen välittömästi yhtenä eränä, samoin 
vuotuisavustuksen II erän 36 099 mk, I erän 
maksamisen yhteydessä sekä IV erän 12,7. 
tehdyn päätöksen mukaan välittömästi (yjsto 
12,1, 5044 §, 12,7, 6212 §), 

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Osa-
keyhtiön johtokunnalle suoritettiin toiminta-
avustuksen 18 334 mk:n suuruinen IV erä 
samoin välittömästi (yjsto 25,7. 6302 §), 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle 
suoritettiin 1 200 mk korkojen maksamista 
varten sekä vuotuisavustuksen 7 000 mk:n 
suuruinen III erä välittömästi (yjsto 2,2. 
5195 §, 6,6, 6012 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö, 
Viola Lewinin testamenttirahaston v:n 1971 
ylijäämästä, 6 548 mk, annettiin puolet suo-
menkielisen ja puolet ruotsinkielisen työ-
väenopiston johtokunnalle käytettäväksi lu-
entojen järjestämistä varten opistoissa, C, F, 
Ekholms Stipendiifond ja Gustaf Pauligs do-
nationsfond -nimisten lahjoitusrahastojen v :n 
1971 ylijäämä lisättiin kokonaisuudessaan ra-
haston pääomaan (yjsto 2,10, 2688, 2689, 
2690 §), 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto, Filkand. Eila Wirlan 
erottua 30, pl:aan kuuluvasta apulaiskirjas-
tonjohtajan virasta, valittiin siihen kirjaston-
johtaja fil.kand. Elna Elonheimo. Sijaisena 
virkaa hoiti sivukirjastonjohtaja Aili Qlamaa 
(15.5. 1452 §, 19.6. 1812 §, 6,11. 3084 §). 

Kirjastolautakunnan lähettämä kaupun-
ginkirjaston kirjavaraston tarkastuskertomus 
vuosilta 1967—1971 merkittiin tiedoksi (17.4. 
U4X§). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan harjoittamaan kirjastolain- ja ase-
tuksen mukaista laitos,kirjastotoimintaa kau-
pungin omistamissa ja kirjasto-ohjesäännössä 
luetelluissa sairaaloissa seuraavassa sopimus-
luonnoksessa mainituin ehdoin: 

1 § Laitoskirjastotoiminnan päätarkoituk-
sena on maksuttoman kirjalainauksen järjes-
täminen sairaaloiden potilaille osastokierrok-
sin ja pitämällä mahdollisuuksien mukaan 
kirjastoa määräaikoina avoinna jalkeilla ole-
ville potilaille. Myös sairaaloiden henkilö-
kunnalla on oikeus saada kirjalainoja laitos-
kirjastosta. Sen sijaan kaupunginkirjasto ei 
hanki sairaaloiden ammattikirjallisuutta eikä 
osallistu lääketieteellisten kirjastojen hoi-
toon, koska tämänlaatuisesta toiminnasta 
johtuvia menoja ei kirjastolain ja -asetuksen 
mukaan katsota valtionapuun oikeuttaviksi, 

2 § Kaupunginkirjasto hankkii laitoskir-
jastotoimintaan tarvittavan jatkuvasti kartu-
tettavan kirjakokoelman ja henkilökunnan. 
Kaupunginkirjasto huolehtii myös kirjasto-
tilojen kalustamisesta ja tarvittavien toimis-
totarvikkeiden hankinnasta, 

3 § Sairaala luovuttaa kirjaston käyttöön 
tarvittavat kaupunginkirjaston hyväksymät 
kirjastotilat valoineen ja lämpöineen vuok-
ratta sekä huolehtii huonetilojen siivouk-
sesta, 

4 § Sairaala oikeuttaa kirjaston henkilö-
kunnan käyttämään korvauksetta sairaalan 
toimesta kirjastohuoneeseen asennettua pu-
helinta, 

5 § Laitoskirjaston henkilökunnalla on oi-
keus ruokailla sairaalassa samoilla ehdoilla 
kuin sairaalan henkilökunnalla. 

6 § Sairaala antaa laitoskirjaston henkilö-
kunnan käyttöön tarvittavat työtakit, 

7 § Sairaalan omistamat, osastoilla mah-
dollisesti olevat potilaiden käyttöön tarkoi-
tetut kirjakokoelmat siirtyvät kaupunginkir-
jaston omistukseen (21.2. 568 §), 

Kirjastolautakunta oikeutettiin edelleen 
v:n 1973 aikana huolehtimaan Helsingin yli-
opistollisen keskussairaalan polio-osaston ja 
IV sisätautien klinikan munuaisosaston sai-
raalakirjaston toiminnasta sekä palkkaamaan 
Auroran laitoskirjastoon näitä tehtäviä var-
ten tuntipalkkainen kirjastoamanuenssi käyt-
täen tarkoitukseen v:n 1973 talousarvioon 
työsuhteisen henkilökunnan paikkaamista 
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varten merkittyä määrärahaa, kuitenkin edel-
lyttäen, että keskussairaalaliitto sitoutuu suo-
rittamaan kirjastoamanuenssin palkkaami-
sesta aiheutuneet, enintään 2 650 mk :n suu-
ruiset kustannukset kirjastolautakunnan las-
kua vastaan (4.12. 3397 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä kouluhal-
lituksen päätökseen kaupungin yleisen kir-
jastotoimen v:n 1970 valtionavusta (9.10. 
2815 §). 

Herttoniemen sivukirjaston aikaisemmasta 
huoneistosta saatiin myydä kalustoa kaupun-
ginkirjaston esittämällä tavalla (yjsto 28.6. 
6135 §). 

Kontulan kirjasto- ja nuorisotalon raken-
nusohjelma hyväksyttiin ja kaupunginhalli-
tus päätti anoa sille kouluhallituksen vahvis-
tuksen kirjastotilojen osalta (28.2.648 §). 

Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö 
oli hyväksynyt Laajasalon sivukirjaston ra-
kennusluvan (24.4. 1213 §). 

Pihlajamäen sivukirjaston perustamis- ja 
käyttökustannuksia varten myönnettiin 
386 891 mk. Samalla oikeutettiin kirjastolau-
takunta palkkaamaan 1.2. lukien sinne tp. 
sivukirjastonhoitaja (23. pl.), tp. kirjasto-
amanuenssi (17. pl.) ja kaksi tp. kirjastoapu-
laista (8. pl.) em. määrärahaa käyttäen ja 
kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka 
(24.1. 270 §). 

Useille henkilöille korvattiin Töölön sivu-
kirjaston vartioidusta vaatenaulakosta anas-
tetut päähineet ja eräälle kirjastonhoitajalle 
pääkirjaston vaatenaulakossa turmeltunut 
päällystakki (yjsto 26.1. 5157, 5158 §, 23.2. 
5340, 5341, 5342 §). 

Kaupunginmuseo oikeutettiin 1.2. lukien pe-
rimään pääsymaksuna aikuisilta yksi mark-
ka, alle 12-vuotiailta lapsilta, eläkeläisiltä ja 
varusmiehiltä 50 penniä sekä johdetuilta ryh-
miltä 50 penniä osanottajalta. Samalla kau-
punginmuseo oikeutettiin pitämään kokoel-
mansa avoinna pääsymaksutta torstaisin klo 
12—20 ja myöntämään vapaa pääsy kaupun-
gin alueella toimivien koulujen, korkeakou-

lujen tai vastaavien laitosten opintoryhmille 
sekä yksityisille, opintotarkoituksissa sinne 
tuleville opiskelijoille (17.1. 200 §). 

Yleisjaosto vahvisti kaupunginmuseon var-
tiointitehtävissä toimivan henkilökunnan vir-
kapuvun museolautakunnan esityksen mu-
kaiseksi (yjsto 5.4. 5601 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti museolauta-
kunnan aloittamaan Uudenmaan läänin pai-
kallismuseoiden kokoelmien kortistointityön 
Suomen Museoliitolta ville 1972 tätä varten 
anotulla määrärahalla edellyttäen, ettei kau-
pungille aiheutuisi tästä suoranaisia kustan-
nuksia (24.4. 1216 §). 

Suomen Kultaseppien Liitto oikeutettiin 
järjestämään hopeanäyttely 29.9.—15.10. 
kaupunginmuseon tiloissa ja yhteistoimin-
nassa museon kanssa sillä ehdolla, että liitto 
korvaisi näyttelystä aiheutuneet ylimääräiset 
kustannukset ja vakuuttaisi näytteille pane-
mansa esineistön (yjsto 14.3. 5484 §). Museo-
lautakunta oikeutettiin pitämään Hakasal-
salmen huvilan kokoelmat avoinna pääsy-
maksutta maanantaista perjantaihin klo 10— 
20 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 12—20 
kaupunginmuseon ja Suomen Kultaseppien 
Liiton yhteisesti järjestämän »Suomalaista 
hopeaa kautta aikojen» näyttelyn aikana 6.— 
22.10. sekä järjestämään museon talonmies-
varastonhoitajan ja tämän viikkoleposijaisen 
varallaolon samana aikana ehdolla, että ko. 
liitto maksaisi ylimääräisestä aukiolosta ai-
heutuneet vartiointikustannukset sekä em. 
henkilökunnan varallaolosta voimassa ollei-
den määräysten mukaisesti aiheutuneet kus-
tannukset (4.9. 2368 §). Kaupunginmuseon 
juhlavalaistusta saatiin jatkaa aikana 12.9.— 
16.10. Kaupunginmuseo oikeutettiin lähet-
tämään museonjohtaja Jarno Peltonen, mu-
seoamanuenssi Raija Järvelä ja ts. museo-
harjoittelija Marja-Liisa Lehto virkamatkoil-
le valitsemaan ja noutamaan näyttelyesineis-
töä ko. näyttelyä varten (yjsto 13.9. 6549, 
6550 §). 

Suomen taideakatemian valistusosastolle 
lainatun viiden Magnus von Wrightin teok-
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sen laina-aikaa jatkettiin 31.5. saakka (yjsto 
14.3. 5481 §). 

Museovirastolle lainattiin Augustin Ehren-
svärdin 200-vuotismuistonäyttelyä varten 
Armfelt-museossa ajaksi 16.5.—4.10. seuraa-
vat öljymaalaukset: 1) Augustin Ehrensvärd 
(sign. Olof Arenius, XXVIII :3); 2) Kaleeri-
telakkaa rakennetaan, (sign. Elias Martin, 
XXVII :386). Lainausehtojen mukaan lai-
naaja hoiti ja kustansi kuljetukset, vakuutti 
molemmat teokset 30 000 mk :n arvosta, va-
rusti teokset merkinnöin, että ne kuuluvat 
kaupunginmuseon kokoelmiin sekä järjesti 
jatkuvan päivä-ja yö vartioinnin. Kaupungin-
talon Sofiansalissa olevan Adolf Erik Geten 
v. 1756 piirtämän Suomenlahden merikortin 
lainaamiseen ko. näyttelyä varten ei yleis-
jaosto suostunut (yjsto 14.3. 5482, 5483 §). 

Amos Andersonin taidemuseolle lainattiin 
näyttelyyn »Kuvia Suomesta» ajaksi 30.4.— 
10.9. seuraavat taideteokset: 1) Vaasankatu 
15 (sign. W. Johansson, XXVII: 1777); 2) Jät-
käsaari (sign. W. Johansson, XXVII: 1423); 
3) Talvimaisema (sign. W. Johansson, 
XXVII: 1359); 4) Kaisaniemen lammikko 
(sign. O.K. ff, 1881, XXVII: 1788); 5) Kaisa-
niemen lammikko (tekijä tuntematon 1860, 
XXVII :473) sekä 4 kpl ikkunakaihtimia 
(XXXVI :288 a ja b, XXXVI :313 a ja b). 
Lainausehdot tavanomaiset, vakuutusarvo 
1 000 mk taideteokselta ja ikkunakaihtimen 
750 mk (yjsto 20.4. 5698 §). 

Suomen taideakatemian valistusosastolle 
näyttelyä »Kuvia Suomesta» varten lainattiin 
31.5.1973 saakka museon kokoelmiin kuulu-
va maalaus, joka esittää rakennusta Vaasan-
katu 15 (sign. W. Johansson, n:o XXVII: 
1777) tavanomaisin ehdoin, vakuutusarvo 
1 000 mk (yjsto 30.8. 6466 §). 

Kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvan 
palomuseon esineitä lainattiin Vakuutusyh-
tiö Pohjolalle neljän kuukauden ajaksi kier-
tonäyttelyä varten. Ehdot kuten edellä paitsi, 
että esineistö vakuutettiin yhteensä 3 000 
mk:n arvosta, se oli ikkunanäyttelyssä täysin 
eristettynä yleisöstä ja näyttelyyn liitettiin 

teksti, joka esitteli Haagan paloasemalla ole-
vaa palomuseota (yjsto 30.8. 6465 §). 

Kuntasuunnittelurekisteri oikeutettiin luo-
vuttamaan esittämänsä käytöstä poistettu 
kalusto korvauksetta Tekniikan museon sää-
tiölle (yjsto 23.2. 5358 §). 

Kaupunginorkesterin johtajan virka pää-
tettiin jättää edelleen vakinaisesti täyttämättä 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan v:n 1973 
loppuun saakka (28.8.2275 §, 20.11. 3232 §, 
27.11. 3317 §). Samoin päätettiin jättää täyt-
tämättä avoinna ollut 19. pl:aan kuuluva 
soittajan virka 31.12. saakka ja samaan palk-
kaluokkaan kuuluva soittajan (sellonsoitta-
jan) virka 30.4.1973 saakka (9.10. 2782 §, 
20.11. 3233 §). 

Virkasäännön 11 § :n 2 kohdan nojalla siir-
rettiin kaupunginorkesterin varaäänenjoh-
taja Emil Silvennoinen 21. pl:aan kuuluvasta 
varaäänenjohtajan virasta 1.7. alkaen 19. 
pl:aan kuuluvaan soittajan virkaan (12.6. 
1761 §). 

Yleisjaosto myönsi yhteensä 581 mk Aale 
Lindgrenin ja Jussi Jalaksen hoitamien viran-
sijaisuuksien maksamista varten (yjsto 5.1. 
5003§). 

Sellonsoittaja Marja Norakselle saatiin 
suorittaa 1 110 mk rahakorvauksena loman-
määräytymisvuodelta 1970—1971 pitämättä 
jääneistä 18 vuosilomapäivästä (5.6. 1661 §). 

Viidelle kaupunginorkesterin soittajalle 
päätettiin suorittaa ikälisää vastaava palkan-
korotus (3.1. 50 §, 28.2. 644 §, 18.9. 2519 §, 
13.11. 3164 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että musiikki-
lautakunnan ja kaupunginorkesterin toimisto 
sijoitettaisiin Finlandia-taloon 1.8. lukien 
konsertti-ja kongressitalojaoston osoittamiin 
tiloihin (23.5. 1527 §). 

Kaupunginhallitus kumosi musiikkilauta-
kunnan 31.10. tekemän päätöksen kaupun-
ginorkesterin oikeuttamisesta esiintymään 
korvauksetta Lions Club Helsinki-Hertto-
niemi-järjestön Itä-Helsingin musiikkiopis-
ton toiminnan tukemiseksi järjestettävässä 
konsertissa (13.11. 3155 §, 18.12. 3553 §). 
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Musiikkilautakunta oikeutettiin myymään 
Luovan säveltaiteen edistämissäätiölle Leonid 
Bashmakovin Sinfoniettan nuottiaineisto 
450 mk :n hinnasta (yjsto 20.12. 7119 §). 

Finlandia-talo. Yleisjaosto esitti työneu-
vostolle, että järjestelyesimies Stig Mattsson, 
vahtimestarit Juhani Juuti ja Ismo Kareinen 
sekä laitosmestari Veikko Hakaluoto saatai-
siin määrätä tekemään ylityötä kertomus-
vuoden aikana ylittäen 200 tunnin määrän 
laissa sallitulla enimmäismäärällä (yjsto 5.7. 
6173 §). 

Konsertti- ja kongressitalojaosto oikeutet-
tiin järjestämään Finlandia-talossa toimihen-
kilöiden työehtosopimuksen 15 §:n 2 kohdan 
mukaisesti teknillisen henkilökunnan varalla-
olopäivystys siten, että jaosto määrittelee ne 
puitteet, joissa varallaolija voi valita olin-
paikkansa, josta hänet voidaan tarvittaessa 
tavoittaa, ja että tästä maksettava korvaus 
varallaolotuntia kohti on palkkalautakunnan 
asiassa tekemän päätöksen mukainen (28.2. 
649 §). 

Finlandia-talon toimisto oikeutettiin pitä-
mään kerrallaan enintään 200 mk:n suu-
ruista käteiskassaa rahti- ym. maksujen suo-
rittamista varten (yjsto 8,3. 5419 §), 

Finlandia-talon valmistumisen johdosta 
julistetun sävellyskilpailun ns, urkusarjan pal-
kintojen ja palkintolautakunnan jäsenten 
palkkioiden suorittamista varten myönnet-
tiin yhteensä 14 500 mk (10,4, 1088 §). 

Konsertti- ja kongressitalon rakennustoi-
mikunnalle myönnettiin 110 000 mk käytet-
täväksi 300 tulkintavastaanotinlaitteen ja nii-
den kytkentään tarvitun liitinpanelin hankin-
taa varten (yjsto 5,4, 5582 §), 

Kaupunginhallitus päätti siirtää v;n 1971 
talousarvion konsertti- ja kongressitalon ti-
lille merkityn määrärahan käyttämättä jää-
neen osan käytettäväksi kertomusvuoden ka-
lustohankintoihin (24.1. 272 §, 11.9, 2450 §). 

Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon laatimat, 
23,8.1972 päivätyt Finlandia-talon lisäraken-
nuksen pääpiirustukset hyväksyttiin edellyt-
täen, että palolautakunnan lausunnossaan te-

kemät huomautukset mm. paloteknillisen 
osastoinnin lisäämisestä otetaan huomioon 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä (4.9. 
2366 §). 

Yleisjaosto päätti vapauttaa seuraavien ti-
laisuuksien järjestäjät maksamasta vuokraa 
Finlandia-talon konsertti- tai kamarimusiik-
kisalin käytöstä: Suomen Olympiakomitean 
naisvaliokunnan järjestämä kisakonsertti; 
Unicefin 4.12. järjestämä konsertti; Suomi-
Neuvostoliitto-Seuran 15.11. järjestämä 
»SNTL 50 vuotta» -seminaari (yjsto 12.1. 
5058 §, 1.11.6824, 6825 §). 

Esplanadikappelin soittolava. Kaupungin-
hallitus myönsi Helsinki-viikon Säätiön käy-
tettäväksi 24 320 mk ko. lavalla kesäkautena 
1972 muuna kuin Helsingin Juhlaviikkojen 
aikana pidettävien musiikki- ja muiden oh-
jelmaesitysten järjestämisestä aiheutuneiden 
kustannusten suorittamista varten (29.5.1595 

Helsingin Kansankonservatorion säätiölle 
päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituk-
sella ollut mitään säätiön sääntöjen 3 § 
muuttamista vastaan säätiön ehdottamalla 
tavalla (10.4.1092 §). 

Hässelby-säätiölle suoritettiin kaupungin 
osuutena säätiön kertomusvuoden käyttö-
kustannuksista 64 000 Skr (yjsto 9.8. 6375 §). 

Helsingin seudun kesäyliopisto. Kaupungin-
hallitus päätti hakea korkeimmalta hallinto-
oikeudelta lupaa valittaa Uudenmaan lää-
ninhallituksen 16.8, antamista Helsingin seu-
dun kesäyliopiston v:n 1966 ennakkoperintää 
ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevis-
ta päätöksistä (23,10. 2931 §), 

Avustukset. Suomen Teatterijärjestöjen 
Keskusliitolle päätettiin suorittaa teatteri-
päivien 27.-30,3, aiheuttamasta tappiosta 
enintään 9 000 mk (20,3, 864 §), 

Seuraaville teattereille, yhdistyksille ym. 
myönnettyjen vuotuisavustusten erät päätet-
tiin maksaa välittömästi: Suomen Kansallis-
oopperan Säätiö, III ja IV erä, kumpikin 
175 000 mk (yjsto 20.4, 5688 §, 13.9, 6528 §); 
Svenska Teatern, II, III ja IV erä, 225 000 mk 
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(yjsto 8.3. 5414 §, 10.5. 5842 §, 6.9. 6484 §); 
Lilla Teatern, jäljellä ollut 60 000 mk :n suu-
ruinen osa (yjsto 17.5. 5885 §); Helsingin 
Kesäteatterin Kannatusyhdistys, IV erä 
12 000 mk sekä tilapäislainan kuoletusta var-
ten annetun määrärahan maksamatta ollut 
osa 22 500 mk (yjsto 9.8.6376 §, 23.2. 5331 §); 
Suomen solistiyhdistys, III erä (yjsto 10.5. 
5841 §); Käpylän Musiikkiopiston Kanna-
tusyhdistys, III ja IV erä (yjsto 31.5. 5978 §); 
Helsingin Kansankonservatorion säätiö, III 
erä 100 192 mk (yjsto 14.6. 6031 §). 

Helsingin teatterimuseosäätiölle myönnet-
tiin 4 250 mk :n suuruinen lisäavustus uuden 
varastotilan vuokran suorittamista varten ja 
Helsingin Nukketeatterin kannatusyhdistyk-
selle 4 500 mk :n suuruinen avustus Vihreän 
Omenan ylläpitämiseen (yjsto 16.2. 5396, 
5298 §). 

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uuden-
maan piirille myönnettiin 10 830 mk osallis-
tumisesta VI Pohjoismaisille työväen musiik-
kijuhlille Tukholmassa 29.6.—2.7. aiheutu-
neiden kustannusten osittaiseksi peittämisek-
si (18.9. 2524 §). 

Työväen Näyttämöiden Liitolle myönnet-
tiin 5 000 mk Helsingissä tapahtunutta lapsi-
teatteritoiminnan kokeilua varten yhteistoi-
minnassa Barnteaterföreningen r.f:n ja Suo-
men Harrastajateatteriliiton yhdistyksen 
kanssa (yjsto 11.10. 6703 §). 

Valtuuston v. 1970 hyväksymien sääntöjen 
mukaan Rafael Ahlströmin rahaston varojen 
ylijäämästä annetaan vuosittain enintään 
puolet käytettäväksi a) soitannon, sävellysten 
ja laulutaiteen, b) maalauksen ja kuvanveis-
ton, c) kirjallisuuden, niin suomen- kuin 
ruotsinkielisenkin edistämiseksi siten, että 
käytettävissä oleva tuotto jaetaan kolmeen 
yhtä suureen osaan. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa rahatoimiston jakamaan puolet va-
rojen ylijäämästä eli 5 222 mk (23.5. 1524 §). 

Yleishyödyllisten yritysten 
määrärahat 

Määrärahojen jakaminen. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus asetti 10.1. jakamaan me-
nosääntöön merkittyä yleishyödyllisten yri-
tysten ja laitosten avustusmäärärahaa, il-
moitti mietinnössään, että avustuksia oli 
kaupunginhallituksen toimesta julkaistun 
kuulutuksen perusteella hakenut 110 järjes-
töä. Avustuksia päätettiin jakaa 139 450 mk 
jäljempänä mainituille 85 :lle järjestölle seu-
raavasti : 

mk 
Ylioppilasterveys 3 800 
Annayhdistys 100 
Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Haagan Eläkkeensaajat 220 
Helsingin Eläkkeensaajat 250 
Helsingin Huonokuuloiset 1 300 
Helsingin Kaupungin Eläkkeennaut-

tijain Yhdistys 250 
Helsingin Kaupunkilähetys 250 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 500 
Helsingin Liikennelaitoksen eläke-

läisten kerho 250 
Helsingin reumayhdistys 1 900 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys . . 16 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys.. 6 000 
Herttoniemen Eläkkeensaajien yh-

distys 200 
Huopalahden Eläkkeensaajat 200 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1300 
Kansan- ja Sairaseläkeläisten Tuki 200 
Kelkkala-Lomakodin Kannatusyh-

yhdistys 500 
Kristliga Föreningen av Unga Kvin-

nor. 1200 
Loma ja Virkistys 900 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Mustalaislähetys 1 600 
Paavalin Siirtolayhdistys 240 
Pitäjämäen Eläkkeensaajien Yhdis-

tys 220 
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Pohjois-Haagan Kotien Puolesta . . 200 
Polioinvalidit 3 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, 
Sosiaalinen miestyö 6 300 
Suomen Poliohuolto 2 200 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin 

ja Uudenmaan Piiri 3 000 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Hörselskadade 1 200 
Tapanilan Eläkkeensaajat 250 
Töölön Eläkkeensaajat 200 
Vallilan Eläkkeensaajat 220 
Vanhusten Turva 1 000 
Au-yhdistys 1 000 
Förbundet De Utvecklingsstördas 

Väl 800 
Sokeain Opetuksen Tuki 1 000 
Alppila-Seura 300 
Pro Haaga 300 
Helsingin Elokuvakerhojen Yhteis-

järjestö 200 
Helsingin Kaupunginosayhdistysten 

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

keskus Kalliola 6 250 
Karjalan Sivistysseura 2 100 
Katajanokka-Seura 300 
Kruununhaka-Seura 300 
Käpylä-Seura 300 
Laajasalo-Degerö-Seura 300 
Lehtisaari-Seura 300 
Malmi-Seura 300 
Pohjois-Haaga Seura 300 
Puotila-Seura 300 
Roihuvuori-Seura 300 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys 500 
Tottilan Kurssikeskuksen Kanna-

tusyhdistys 500 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 12 500 
Työväen Sivistysliiton Helsingin 

Opintojärjestö 1 400 
Helsingfors Svenska Marthaföre-

ning 1900 
Helsingin Kotien Puolesta 800 

Helsingin Marttayhdistys 4 000 
Kuluttajat 500 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdis-

tys 1 000 
Föreningen Brage, leikekokoelmaa 

varten 3 300 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 4 700 
NEFA-Helsinki 1 500 
Barnteaternföreningen 1 100 
Collegium Artium — puhekuoron 

kannatusyhdistys 500 
Finnish Blues Society 200 
Helsingin Kitaraseura 500 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat . . 2 000 
Svenska Upplysningsbyrån i Hel-

singfors 750 
Helsingin Kummikuntayhdistys . . 2 750 
Helsingin Nuorten Miesten Kristil-

linen Yhdistys 2 000 
Kottby-Månsas Svenska förening . . 400 
Pojista miehiä 1 500 
Suomen Kansan Ryhtiliike 3 000 
Lomaliitto 7 500 
Helsingin Puutarhaseura 2 000 
Haagan Taideseura 800 
Viipurin Taiteilijaseura 500 
Helsingin Pohjola-Norden 1 400 
Helsingin Vapaa-ajattelijat 500 
Helsingin Kirjailijat 800 

Yhteensä 139 450 

Tavanomaisten ehtojen lisäksi, jotka kos-
kivat kaikkia avustuksen saajia ja mm. avus-
tuksen käytön valvontaa, määrättiin Suomen 
Poliohuolto-yhdistykselle ehdoksi, että kau-
pungin avustuksen turvin ylläpidettävä toi-
minta kohdistuu nimenomaan helsinkiläisiin, 
NEFA-Helsinki -yhdistykselle ehdoksi, että 
avustus käytettiin helsinkiläisten juhannuk-
senviettotapoja koskevan tutkimuksen ra-
hoittamiseen ja Lomaliitolle myönnetyllä 
avustuksella oli pidettävä yhdistyksen loma-
kodeissa vapaapaikkoja helsinkiläisille (10.1. 
115 §, 19.6. 1818 §). 
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Nuorisotyö 

Nuorisokomitean mietinnön käsittelyn yh-
teydessä v. 1970 kaupunginhallitus oli pyy-
tänyt Suomen Kaupunkiliitolta erinäisiä mie-
tintöön liittyviä toimenpiteitä. Suomen Kau-
punkiliiton hallitus ilmoitti tehneensä ko. 
ministeriöille ja keskusvirastoille kaupungin-
hallituksen tarkoittamat esitykset paitsi eri-
tyislastentarhojen opettajien koulutusta ja 
peruskoulun oppilashuoltoa koskevat, koska 
ko. asiat olivat jo käsittelyn alaisina (6.3. 
763 §, ks. Kunn.hall. 1970 s. 235). 

Nuorisolautakunnan asettaminen. Läänin-
hallitukselta päätettiin anoa vapautusta nuo-
risolautakunnan asettamisesta kertomusvuo-
den loppuun saakka vastaavia tehtäviä hoi-
tavan nuorisotyölautakunnan sijalle (yjsto 
5.7. 6192 §). 

Kerhokeskukset. Kaupunginhallitus alisti 
tutkittavakseen ja kumosi nuorisolautakun-
nan 3.10. tekemän päätöksen avoimien ovien 
kerhojen työntekijöiden lähettämisestä 
Uudenmaan läänin nuorisotyölautakunnan 
järjestämälle viikonloppukurssille, mutta oi-
keutti lautakunnan lähettämään isännät An-
neli Koskisen ja Eero Frimanin sekä apu-
isännät Vilma Paltilan ja Terttu Soukialan 
Uudenmaan läänin nuorisotyölautakunnan 
järjestämälle kaksi viikonloppua kestäneelle 
kurssille Kiljavalle (9.10. 2772 §). 

Kaupunginhallitus päätti luopua nuoriso-
kerhotilojen sijoitettamisesta talossa Hä-
meentie 10 — Kolmas linja 1 sijaitseviin 
kaupungin osakehuoneistoihin (24.1. 269 §). 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin vuokraa-
maan Vuosaaressa sijaitsevan Nordsjön kar-
tanon vanhan navettarakennuksen itäpää ja 
sen kylkirakennus, ulkovarastotilat sekä enti-
nen viljamakasiinirakennus yhteensä 1 169 
mk:n suuruisesta tilitysvuokrasta kuukau-
delta nuorisolautakunnan käytettäväksi ns. 
moottorinuorisoa varten 1.1.1973 lukien 
(23.10. 2929 §, 27.11. 3314 §, 4.12. 3399 §). 

Kiinteistövirastoa kehotettiin neuvottele-
maan Vuosaaren urheilutalo Oy:n kanssa 

enintään 500 m2:n suuruisten huonetilojen 
vuokraamisesta nuorisolautakunnan käyt-
töön (27.12. 3642 §). 

Nuorisotyölautakunnan päätös teräsbeto-
nilaiturin tilaamisesta Vuorilahden kesäko-
tiin alistettiin kaupunginhallituksen tutkitta-
vaksi (13.3. 790 §). 

Raittiuslautakunta 

Kunnallisen alkoholitarkastajan apulainen 
Kauko Salmela oikeutettiin käyttämään 
omaa autoa virka-ajoihin vahvistettua kor-
vausta vastaan toistaiseksi, kuitenkin kauin-
taan 31.12.1973 saakka erinäisillä ehdoilla. 
Tänä aikana ei Salmelalle luovuteta liikenne-
laitoksen vuosikorttia (yjsto 29.11. 6991). 

Taide- ja kirjallisuusapu-
r ahoj en j a k o t o im ik un t a 

Helsinki-palkinto ja taide- ja kirjallisuus-
apurahat. Jakotoimikunta ilmoitti, että Hel-
sinki-palkinto, 7 500 mk, oli päätetty antaa 
tekstiilitaiteilija Dora Jungille sekä jakaa 
150 000 mk:n suuruinen määräraha apura-
hoina toimikunnan esityksen mukaisesti (5.6. 
1660 §). 

Säveltäjä Ossi Elokkaalle myönnettin ero 
taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimi-
kunnan varajäsenen tehtävästä 21.3. lukien 
ja prof. Taneli Kuusiston henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
valittiin ylitarkastaja Olavi Pesonen (20.3. 
861 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja 
lainaaminen. Yleisjaosto päätti eräiden kau-
pungin omistamien taideteosten sijoittami-
sesta sekä uusien taideteosten hankkimisesta 
yhteensä 8 080 mk:n hinnasta kaupungin 
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kokoelmiin liitettäviksi (yjsto 5.4. 5592 §, 
30.8. 6451, 6452 §, 22.11. 6939 §). Kuvaama-
taidetoimikunnan ilmoitus v. 1971 ostamis-
taan taideteoksista merkittiin tiedoksi (4.4. 
1001 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 15 000 mk 
»Marjatan pojan ylösnousemus» -nimisen 
veistoksen hankkimiseksi kuvanveistäjä 
Heikki Virolaiselta ja sijoittamiseksi Hertto-
niemen sivukirjaston huonetiloihin (23.5. 
1523 §), 8 000 mk Ellen Thesleffin kolmen 
teoksen ostamiseksi toim.joht. Erik Seliniltä 
(6.3. 729 §), 8 000 mk akateemikko Alvar 
Aallon päätä esittävän veistoksen ostami-
seksi kuvanveistäjä Heikki Häiväojalta Fin-
landia-taloon sijoitettavaksi (10.4. 1096 §), 
13 700 mk kahden Oscar Kleinehin maa-
lauksen ostamiseksi Galerie Hörhammerilta 
(4.9. 2363 §), 11 000 mk kuvanveistäjä Liisa 
Ruusuvaaran »Lintuparvi» -nimisen veistok-
sen ostamiseksi (2.10. 2682 §). Kuvanveistäjä 
Nina Ternolta päätettiin tilata hänen kuvan-
veistokilpailussa II palkinnon saaneen ehdo-
tuksensa »Karuselli» mukainen veistos yh-
teensä 35 000 mk:n hinnasta, josta taiteilija-
palkkion osuus oli 25 000 mk. Pystytyskus-
tannuksiin myönnettiin 5 000 mk (27.12. 
3641 §). 

Kaupunki päätti kiitollisena ottaa vastaan 
taiteilija Bruno Tuukkasen lahjoituksena hä-
nen maalauksensa »Työhuoneen ikkunasta» 
sekä A. W. Finchin kuparisen ovikilven 
(yjsto 27.12. 7161 §, 13.12. 7064 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden 
lautakuntaa koulu-, sairaala- ja huoltotoi-
men rakennusten suunnittelutehtäviä arkki-
tehdeille antaessaan harkitsemaan mahdol-
lisia kohteita, joihin voitaisiin sijoittaa taide-
teoksia, sekä olemaan tässä suhteessa yh-
teistoiminnassa kuvataidetoimikunnan kans-
sa (6.3. 731 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi kuvanveistäjä 
Arvo Siikamäen »Lepotauko» veistoksen si-
joitettavaksi Siltamäen kortteliin n:o 40005 
(18.12. 3577 §,27.12. 3664 §). 

Yleisjaosto päätti eräiden taideteosten si-
joittamisesta kaupungin eri laitoksiin (yjsto 
10.5. 5825, 5826 §, 17.5. 5893 §, 6.6. 6017 §, 
14.6. 6044 §, 27.9. 6622 §, 11.10. 6699 §, 
18.10. 6745 §,8.11. 6863 §,15.11. 6902 §). 

Yleisjaosto päätti lainata eräille taiteili-
joille heidän kaupungin hallussa olevia teok-
siaan näyttelyitä tai taidekilpailuun osallistu-
mista varten (yjsto 19.1. 5092 §, 6.9. 6487 §, 
18.10. 6739 §, 15.11.6901 §). 

Walter Runebergin alkuperäismallin Alek-
santeri II monumentin »Värt land» veistok-
sen restauriointia varten myönnettiin 200 mk 
(yjsto 28.6. 6136 §). 

Kilpailujen järjestäminen. Kuvataidetoi-
mikunta oikeutettiin järjestämään kutsukil-
pailu suihkukaivoveistoksen hankkimiseksi 
Myllypuron sairaskodin läheisyyteen. Veis-
toskilpailuun kutsuttiin kuvanveistäjät Veik-
ko Nuutinen, Leila Hietala, Tapio Junno, 
Jouko Toiviainen ja Laila Pullinen. Palkinto-
lautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin 
apul.kaup.joht. Pentti Pusa sekä jäseniksi 
fil.tri Salme Sarajas-Korte, arkkit. Erkki 
Helamaa sekä kuvanveistäjät Heikki Häivä-
oja ja Aimo Tukiainen. Sihteerinä toimi tai-
deasiainsihteeri virkatehtävänään. Kullekin 
osallistuneelle taiteilijalle saatiin maksaa 
palkkiona 3 000 mk, ulkopuolisille palkinto-
lautakunnan jäsenille 1 200 mk ja palkinto-
lautakunnan jäseninä toimineille kuvataide-
toimikunnan jäsenille 600 mk. Toimikunnan 
käytettäväksi myönnettiin yhteensä 22 200 
mk (6.3. 730 §). 

Näyttelyt. Kaupungin edustajaksi kansain-
välisen taidenäyttelyn ARS 1974 näyttelytoi-
mikuntaan nimettiin taideasiainsihteeri Mar-
ja-Liisa Bell (2.10. 2691 §). 

Bäcksbackan kokoelmien toinen osa, joka 
sisältää kokoelmien ranskalaista taidetta ja 
uusimpien suomalaisten taiteilijoiden teok-
sia, päätettiin sijoittaa näytteille kaupungin-
taloon toistaiseksi. Näyttelyn avajaiset pi-
dettiin 25.8. Luettelon painatuskustannuksia 
ja muita kuluja varten myönnettiin 7 000 mk 
ja luettelon myyntihinnaksi vahvistettiin 3 
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mk. Taideasiainsihteeri määrättiin toimi-
maan näyttelyn komissaarina (26.6. 1888 §). 

Kluuvin galleria. Eräille taiteilijoille ym. 
myönnettiin oikeus kertomusvuoden syksyllä 
ja v :n 1973 keväällä järjestää näyttelyjä Kluu-
vin galleriassa tavanomaisin ehdoin. Kau-
punkisuunnitteluvirasto oikeutettiin järjes-
tämään Pasilan suunnittelua koskeva näyt-
tely 5.—18.4. sekä maisema- ja viheralue-
suunnittelua koskeva näyttely 21.2.—6.3. 
1973 (yjsto 16.2. 5289 §, 8.3. 5426, 5427 §, 
22.3. 5520 §, 20.4. 5685, 5686 §, 5.7. 6170 §, 
25.10. 6782 §,8.11. 6864 §, 15.11. 6903 §). 

Meilahden kartanon taidenäyttelyn avajai-
set päätettiin järjestää kaupungin kustannuk-
sella 21.6. Näyttely oli avoinna yleisölle vii-
kottain keskiviikosta sunnuntaihin klo 
12.00—18.30. Sisäänpääsymaksu oli 1 mk/h 
sekä 30 p/h yli 10 henkilön ryhmältä, lauan-
taisin oli sisäänpääsy maksuton. Myös lapsil-
le, sotilaille, eläkeläisille, opiskelijoille, tai-
deyhdistysten jäsenille, lehtimiehille, taitei-
lijoille ja kuvaamataidon opettajille oli si-
säänpääsy maksuton. Kokoelmia koskevan 
luettelon 1 000 kpl painoksen painattamista 
varten myönnettiin 200 mk (yjsto 24.5. 5926 
§, 28.6. 6127 §, 18.10. 6744 §). 

Meilahden kartanossa tapahtuvasta suo-
men- ja ruotsinkielisestä opastuksesta pää-
tettiin veloittaa 35 mk (oppaalle 30 mk) ja 
muunkielisestä 55 mk (oppaalle 50 mk) ker-
ralta. Mikäli opastus tapahtuu museon ol-
lessa suljettuna veloitettiin asianomaisilta 
myös vahtimestarihenkilökunnan ylityökor-
vaukset (yjsto 25.10. 6783 §, 13.12. 7065 §). 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy:n 
kanssa tehtiin sopimus kartanon murtohäly-
tyslaitteiden päivystyksestä (yjsto 20.9. 6589 

Meilahden kartanon talonmies-vahtimes-
tarille ja vahtimestarille sekä harkinnan mu-
kaan Kluuvin gallerian valvojille päätettiin 
hankkia virkapuvut (yjsto 31.5. 5986 §). 

Lahjoitusrahastojen varojen käyttö. »Ingrid 
Matilda Wasastjernan rahasto» ja »profes-
sori Osw. Wasastjernan rahasto» -nimisten 

lahjoitusrahastojen varat päätettiin toistai-
seksi sijoittaa tuloa tuottavasti. Kuvataidetoi-
mikuntaa kehotettiin aikanaan tekemään esi-
tys kuvanveistoksen hankkimiseksi Engel-
aukiolle em. rahaston varoilla (18.9. 2506, 
2507 §). 

Urheilu - ja ulkoilut o imi 

Eräiden alueiden ym. siirtäminen urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon. Seuraavat 
alueet päätettiin siirtää lautakunnan hallin-
toon (suluissa pääoma-arvo): 

1.1.1973 lukien Vattunokankari (1 092 000 
mk), Hietaniemenkarit (36 000 mk), Ourit-
saarten n. 4 000 m2:n suuruinen eteläosa 
(80 000 mk), Sirpalesaari (454 000 mk), Lius-
kasaari ja Liuskaluoto (310 000 mk), Hylje 
(60 000 mk), Pyysaari (52 000 mk), Vasikka-
saari (896 000 mk), Mustikkamaan n. 10 860 
m2 :n suuruinen veneveistämö-ja telakka-alue 
(325 000 mk) (24.4. 1236 §); 

1.9. lukien Pajalahden venesatama-alueen 
osa, joka käsittää n. 8 000 m2 maa- ja n. 
34 000 m2 vesialuetta (133 000 mk) (28.8. 
2277 §); 

1.1.1973 lukien Rajasaaren penkereellä si-
jaitseva Humallahden Venekerhon käyttöön 
aidattu n. 2 700 m2 :n suuruinen alue (108 000 
mk) (28.8. 2305 §); 

1.5. lukien Vuosaaren urheilukenttä ympä-
ristöineen, n. 68 600 m2 (343 000 mk); Pirk-
kolan urheilupuiston alueella, Kaarela RN:o 
8378, Alkutie 105 sijaitsevat asuin- ja talous-
rakennukset (asuinrakennus 1 400 mk, ta-
lousrakennus arvoton) (28.2. 647 §, 2.5. 
1279 §); 

Espoon kaupungin Nuuksion kylässä tila 
Punjonmetsä II RN:o lO1«2 (24 000 mk); 
Vihdin kunnan Ollilan kylän tilat Saarijärvi 
RN:o 2H8, Tiemaa I RN:o 2* ja Tiemaa II 
RN.o 256 (2 215 000 mk); Sipoon kunnan 
Nevaksen kylän tila Grannars RN :o 21 sekä 
Träskin kylän tilat Lilla Korpholmen 1 RNro 
l4, Lilla Korpholmen 2 RN:o Paviljong 
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RNro l7, Korpungen RN:o S24 ja Paviljong 
I RNro 326 (90 000 mk) (12.6. 1773 §, 28.8. 
2304 §, 16.10. 2868 §). 

Lohjan Kalkkitehdas Oyrltä vuokrattu 
Vuosaaren kylässä tilat RNro 135, 136? 139, 
l58 käsittävä alue, yhteensä n. 8.07 ha sekä 
yhtiön omistama osuus Vuosaaren kylän 
yhteisalueisiin, n. 7.55 ha määrättiin lauta-
kunnan hoitoon siihen saakka, kunnes alue-
vaihdon tapahduttua alueen hallinto lopulli-
sesti siirretään lautakunnalle (11.9. 2444 §). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston ulkoiluosaston 
osastopäällikölle, fil.maist. Eero Koromalle 
myönnettiin ero virastaan 23.12. lukien. Vir-
ka julistettiin haettavaksi 30 p m hakuajoin 
(16.10. 2850 §). 

Yksi avoinna ollut kenttäesimiehen virka 
(13. pl.) saatiin jättää täyttämättä toistai-
seksi, kuitenkin kauintaan 31.12.1973 saakka 
(5.6. 1670 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että viraston 
polttoainevarastoihin sai olla sidottuna kas-
savaroja yhteensä enintään 40 000 mk (6.3. 
728 §). 

Urheilukentät ja -puistot. Helsingin yli-
opiston tiedusteltua voimistelulaitoksen si-
joittamisesta Pirkkolaan, totesi urheilu- ja 
ulkoiluvirasto alusta alkaen urheilupuiston 
kokonaisohjelmaan kuuluneen tiloja, joiden 
tarkoituksena oli päivisin palvella voimiste-
lulaitosta ja iltaisin kaupunkilaisten erityis-
tarpeita. Syksyllä 1971 voimistelulaitoksen 
siirryttyä Pirkkolaan todettiin toiminnan su-
juneen välttävästi, mutta tyydyttävien opis-
keluolosuhteiden aikaansaamiseksi oli var-
sinkin pienryhmien toimintatilojen lisäämi-
nen ajankohtaista. Käyttöpaineen lisäännyt-
tyä Pirkkolassa myös kaupunkilaisten osalta 
tilat olivat siinäkin suhteessa käyneet riittä-
mättömiksi. Virasto ehdotti tilanteen paran-
tamiseksi tekojääradan kattamista kylmäksi 
halliksi, kuntotilan järjestämistä pukusuojan 
katolle ja urheilupuiston II rakennusvaiheen 
toteuttamista. Rakennussuunnitelmien lop-
puunvieminen tekisi mahdolliseksi voimiste-
lulaitoksen toiminnan jatkumisen Pirkkolas-

sa ja samalla lisäisi kaupunkilaisten tarvitse-
mia kuntotiloja. Toisaalta voimistelulaitok-
sen toiminnan jatkuminen Helsingissä mer-
kitsi virastolle mahdollisuutta jatkuvasti 
käyttää laitoksen oppilaita tilapäisinä kun-
totoiminnan ohjaajina, joita virasto vuosit-
tain tarvitsee n. 50—60. 

Kaupunginhallitus päätti viraston lausun-
nossa esitettyihin näkökohtiin viitaten ilmoit-
taa Helsingin yliopistolle suhtautuvansa edel-
leen periaatteessa myönteisesti voimistelu-
laitoksen toiminnan jatkamiseen Helsingissä 
ja pyrkivänsä talousarvioon vuosittain mer-
kittävien määrärahojen puitteissa kehittä-
mään Pirkkolan urheilupuiston toimitiloja. 
Ohjelman toteuttamiseen vaikuttaa kuiten-
kin merkittävästi se, voiko yliopisto osallistua 
rahoitukseen. Lisäksi kaupunginjohtaja il-
moitti suullisesti, että kysymystä tarkastel-
taessa oli otettava huomioon myös kaupun-
gin muissa osissa odottavat kiireelliset ur-
heilulaitosten rakentamiset sekä kaupungin 
velvollisuudet eri alueiden väestön tasapuoli-
seen palvelemiseen (21.2. 564 §, 28.2. 639 §). 

Kaupunginhallitus kehotti virastoa ryhty-
mään toimenpiteisiin ko. tekojääradan katta-
misen ja tarvittavien pukusuojatilojen raken-
tamisen suunnittelemiseksi Arkkitehtitoimis-
to Kaija ja Heikki Sirenin laatiman esitutki-
muksen pohjalta siten, että työt saataisiin 
päätökseen v:n 1974 jääkiekkoilun MM-
kilpailuihin mennessä (27.11. 3312 §). 

Etelä-Haagan urheilukentän laidassa ollut 
vanha pukusuojarakennus ja Pukinmäen ur-
heilukentällä sijainneet käymälä- ja varasto-
parakit päätettiin purkaa (yjsto 5.4. 5599 §, 
30.8. 6467 §). 

Jäähalli ja luistinradat. Suomen Jääkiekko-
liiton tiedusteltua v:n 1974 jääkiekkoilun 
MM-kisojen järjestämismahdollisuuksista 
Helsingissä, ilmoitti kaupunginhallitus liitol-
le, että se oli omasta puolestaan valmis myö-
tävaikuttamaan kisojen järjestämiseen Hel-
singissä ensimmäisenä ja samalla jakamatto-
mana kisakaupunkina liiton kirjeessä maini-
tuin edellytyksin huomioon ottaen, että kau-
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pungin toimesta korvattaisiin Jääkenttäsää-
tiölle järjestelyistä syntynyt tappio enintään 
400 000 mk :11a (4.4. 998 §). 

Jääkenttäsäätiön kanssa jäähallin ja siihen 
liittyvän alueen vuokraamisesta tehtyä sopi-
musta päätettiin jatkaa entisin ehdoin 31.12. 
1983 saakka, minkä jälkeen vuokra-aika jat-
kuu vuoden kerrallaan, ellei sopimusta jom-
malta kummalta puolelta irtisanota viimeis-
tään kuusi kuukautta ennen vuokrakauden 
päättymistä (27.12. 3625 §). 

Uimalat. Kaupunginhallitus päätti kumota 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoukses-
saan 21.3. tekemän päätöksen vapaakortin 
myöntämisestä eräille viraston palveluksessa 
olleille eläkeläisille (23.5. 1529 §). 

Helsingin Poliisi-Voimailijoiden anomuk-
sen perusteella myönnettiin kahdeksalle Tuk-
holman poliisiurheilijalle vapaa sisäänpääsy 
20.8. Uimastadionille (yjsto 23.8. 6436 §). 

Tenniskentät. Taivallahden tenniskenttä-
aluetta koskeva vuokrasopimus Helsingin 
Verkkopallosuojat Oy:n kanssa uusittiin 
31.12.1982 saakka. Vuosivuokraksi määrät-
tiin 100 mk (17.4. 1140 §). 

Yleisjaosto kehotti urheilu- ja ulkoilulau-
takuntaa vuokraamaan Valtionrautateiden 
Tennis ry:lle Metsälästä alueen tenniskent-
tien rakentamista varten. Kaupunginhallitus 
hyväksyi päätöksen, mutta päätti myöhem-
min yhdistyksen anomuksesta muuttaa kuusi-
kuukautisen irtisanomisehdon seuraavaksi: 
»Jos kaupunki laadittavien suunnitelmien 
johdosta ennen vuokra-ajan päättymistä tar-
vitsee aluetta tai sen osaa yleistä tarvetta 
varten, yhdistys sitoutuu kesken vuokrakaut-
ta luopumaan vuokraoikeudestaan alueeseen 
ehdolla, että kaupunki korvaa yhdistykselle 
kenttien ja rakennusten rakentamisesta ai-
heutuneiden lainojen maksamatta olevat 
määrät» (yjsto 12.7. 6248 §, 23.10. 2926 §). 

Jalkapalloilun harjoittelukeskus. Helsingin 
Jalkapalloklubi pyysi saada vuokrata Tuo-
marinkylän kartanon eteläpuolelta maa-
alueen harjoituskeskuksen rakentamista var-
ten. Urheilu-ja ulkoilulautakunta totesi, että 

alueelle olisi ensimmäisessä vaiheessa laadit-
tava maankäyttösuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon mahdollisuus sijoittaa alueelle jal-
kapalloilun harjoituskeskus, ratsastuskeskus 
halleineen ja ravirata. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta oli merkinnyt tiedoksi Tuomarin-
kylän kartanon alueen maankäyttö- ja mai-
semasuunnitelman, joka kartanon osalta oli 
tehty kaavarunkotarkkuudella. Lautakunta 
kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa hankki-
maan suunnitelmasta tarvittavat lausunnot. 
Suunnitelman mukaan jalkapalloilun har-
joittelukenttäalueeksi olisi varattava n. 5.5 
ha :n suuruinen alue. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei anomus 
siinä vaiheessa antanut aihetta muuhun, kuin 
että anojalle toimitettiin em. lausuntojen mu-
kainen selvitys (27.3. 941 §). 

Koiraurheilurata. Helsingin Vinttikoiraker-
hon anomuksen johdosta kehotettiin urheilu-
ja ulkoilulautakuntaa ottamaan huomioon 
koiraurheiluradan sijoittaminen suunnitel-
taessa urheilulaitoksia Tuomarinkylän karta-
non alueelle (17.4. 1143 §). 

Ulkoilu- ja leirintäalueet. Urheilu- ja ul-
koilulautakunta oikeutettiin suorittamaan ul-
koilualueiden isäntien ja kaitsijoiden omista-
mien koirien koiravero, mikäli ko. koirat 
täyttivät vartiokoiralle asetettavat vaatimuk-
set (yjsto 9.2. 5251 §). Samoin lautakunta oi-
keutettiin suorittamaan ulkoilualueiden hen-
kilökuntaan kuuluville palveluskelpoisen koi-
ran omistajille kuukausittain jälkikäteen 150 
mk koiran elatusmaksuna edellyttäen, että 
urheilu- ja ulkoiluvirasto on hyväksynyt ko. 
koiran palvelustehtävään (2.5. 1282 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat pii-
rustukset : Seurasaaren siltojen uusimista kos-
kevat piirustukset (11.12. 3508 §); Rastilan 
leirintäalueen huoltorakennuksen muutostöi-
den 12.4. päivätyt pääpiirustukset (15.5. 1451 
§); Luukkaan ulkoilualueen keskuksen hen-
kilökunnan asuinrakennusten 30.12.1971 ja 
13.1.1972 päivätyt pääpiirustukset (26.6.1916 
§); Pihlajasaaren poistomuuntamon 2.12. 
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1969, 27.10.1970 ja 8.6.1972 päivätyt pää-
piirustukset (11.9. 2451 §). 

Vihdin kunnan Ollilan kylässä sijaitsevan 
ulkoilualueen nimeksi vahvistettiin Vaakkoin 
ulkoilualue—Vaakkoi friluftsområde (13.11. 
3165 §). 

Karjakaivon ulkoilualueella ollut Suon-
pään torpan tallirakennus, Salmen ulkoilu-
alueella ollut Järvenpään tilan ns. Mansik-
kalan talli-vajarakennus sekä Rastilan ulkoi-
lualueella ollut ns. Punainen huvila päätet-
tiin purkaa, vm. kuitenkin vasta sen jälkeen, 
kun rakennuksessa olleille asukkaille oli 
osoitettu toiset asunnot (yjsto 3.5. 5786 §, 
20.12. 7126 §). 

Pihlajasaaren ulkoilupuiston telttailua kos-
kevassa asiassa pyydettiin kaupunginhalli-
tusta antamaan selitys korkeimmalle hallin-
to-oikeudelle. Kaupunginhallitus päätti puo-
lestaan uudistaa asiassa aikaisemmin lausu-
tun ja esitti valituksen hylkäämistä. Korkein, 
hallinto-oikeus, ottaen huomioon kunnallis-
lain 175 ja 179 §:n säännökset, hylkäsi vali-
tuksen (ks. Kunn. hali. 1971 s. 228, 24.1. 
271 §, 7.8. 2001 §). 

Urheilu-ja ulkoilulautakunta oli 2.5. pitä-
mässään kokouksessa päättänyt suostua sii-
hen, että Itäinen Pihlajasaari varattaisiin 
leikkikenttä- ja kansakoulujen päiväkesäsiir-
tolatoimintaa varten muina päivinä kuin 
lauantaisin ja sunnuntaisin, ja että vanhuksia 
varten varattaisiin tilaa Läntisen Pihlajasaa-
ren puolelta. Samalla lautakunta päätti, että 
telttailu kielletään sekä Itäisessä että Länti-
sessä Pihlajasaaressa 15.5. alkaen. Pääkau-
pungin Tehtailijat valitti päätöksestä kau-
punginhallitukselle, joka hylkäsi valituksen 
kunnallislain 175 ja 179 §:n nojalla (16.10. 
2853 §). Yhdistys valitti kaupunginhallituk-
sen päätöksestä Uudenmaan lääninhallituk-
seen ja esittäen samalla, että urheilu- ja ul-
koilulautakunta määrättäisiin toimimaan si-
ten, että Rastilan ja Tullisaaren ulkoilualueet 
varattaisiin ensisijaisesti helsinkiläisille ul-
koilijoille ja tehtailijoille. Yhdistys vaati 
myös kaupunkia korvaamaan yksityisten 

tehtailijoiden omistamien teltta-alustojen, 
-pohjien ja -tarvikkeiden arvon. Kaupungin-
hallitus esitti selvityksessään, että lääninhal-
litus jättäisi tutkimatta vahingonkorvausvaa-
timuksen ja esityksen Rastilan sekä Tullisaa-
ren ulkoilualueiden käytöstä ja hylkäisi vali-
tuksen muilta osin (18.12. 3554 §). 

Verovalmistelija Toini Keinänen anoi ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnalta, että hänen 
isälleen Vilho Keinäselle myönnetty mökin-
pito-oikeus Varsasaaren ulkoilupuistossa siir-
rettäisiin hänen nimelleen isän kuoltua 1971. 
Lautakunnan hylättyä anomuksen Keinänen 
pyysi, että kaupunginhallitus kehottaisi lau-
takuntaa siirtämään ko. oikeuden hänelle. 
Lautakunta ilmoitti v. 1966 päätetyn, että 
vuosittain telttailusopimuksen perusteella an-
nettava mökin omistus- ja hallintaoikeus voi 
siirtyä vain omistajan aviopuolisolle. Kun 
tästä päätöksestä poikkeaminen johtaisi sii-
hen, että yhä useampi majan omistajan peril-
linen haluaisi jatkaa majanpito-oikeutta ja 
lisäksi tarkoituksena oli vähitellen vapauttaa 
viikonloppumaja-alueet majoista ja luovut-
taa alueet kaikkien helsinkiläisten käyttöön, 
ei lautakunnan mielestä anomukseen voitu 
suostua. Kaupunginhallituksen hylättyä vali-
tuksen Keinänen valitti asiasta edelleen 
Uudenmaan lääninhallitukselle, joka puoles-
taan hylkäsi valituksen (27.3. 921 §,19.6. 
1811 §, 18.9. 2523 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta oli 29.2. 
päättänyt vuokrata Vasikkaluodon saaren 
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sota-
invalideille ja hylkäsi Eläkeläiset r.y:n Hel-
singin aluejärjestön ym. asiaa koskevat ano-
mukset. Vm. järjestö valitti asiasta kaupun-
ginhallitukselle vedoten erityisesti siihen, että 
Sotainvalideillä oli jo ennestään kaupungin 
vuokraamana n. 3 ha:n suuruinen alue Laut-
tasaaressa. Lautakunta totesi pyrkineensä pi-
tämään ulkoilualueet kaupunkilaisten ylei-
sessä käytössä. Vanhoihin sopimuksiin pe-
rustuneiden vuokrausten lisäksi oli sota- ja 
punainvalideille vuokrattu kesämökkialueet, 
koska näillä henkilöillä oli sekä fyysisiä että 

224 



2. Kaupunginhallitus 

psyykisiä vaikeuksia esiintyä yhteisillä uima-
rannoilla. Kaupunginhallitus päätti hylätä 
valituksen (2.5. 1285 §). 

Kaupunginhallitus antoi maanomistajana 
Espoon kaupungille luvan rakentaa ja pitää 
Tapiolan-Leppävaaran ulkoilutie valaistuksi-
neen Espoon kaupungin Suurhuopalahden 
kylän tiloihin Alberga RN :o 21190, Tomt 3 kv. 
20 RN.o 2365, Tomt 9 kv. 20 RN:o 2367 s ekä 
Laajalahden kylän tilaan Bredvik RN:o l259 

kuuluvalla alueella seuraavin ehdoin: 
1) Lupa on voimassa toistaiseksi 6 kuukau-

den irtisanomisajoin. 
2) Luvan saajan on sovittava ulkoilutien 

tarkemmasta linjauksesta ja rakennuspaik-
kojen rajoista maastossa kiinteistöviraston 
metsäosaston kanssa. 

3) Puuston kaatamisesta ja varastoimisesta 
luvan saajan on erikseen sovittava kiinteistö-
viraston metsäosaston kanssa. 

4) Luvan saajan on korvattava maan-
omistajalle haitta ja vahinko, mikä metsän-
kasvun rajoituksena tienpidosta aiheutuu. 
Korvauksen määrästä on erikseen sovittava 
kiinteistöviraston metsäosaston kanssa. 

5) Maanomistaja ei vastaa metsän hak-
kuusta sähkölinjalle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista (28.2. 677 §, 29.5. 1609 §). 

Veneulkoilu. Yleisjaosto merkitsi vesihalli-
tuksen suorittaman veneliikennelaskelman 
tutkimuksen tiedoksi sekä myönsi 1 000 mk 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan käytettäväksi 
veneliikennelaskennan suorittamista varten 
(yjsto 28,6. 6137 §). 

Kipparilahden venesataman rantamuurin 
rakentamista varten v:n 1969 talousarvioon 
merkityn 172 000 mk:n suuruisen määrära-

han jäljellä ollut osa 43 862 mk saatiin käyt-
tää ko. venesataman rakennustöiden lop-
puunsaattamiseen (3.1. 53 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Vartiokylän-
lahden venesatamaan huoltorakennuksen 
21.10.1971 päivätyt pääpiirustukset sekä Suo-
malaisen Pursi-Seuran esittämät kahden Sir-
palesaareen rakennettavaksi suunnitellun va-
rastorakennuksen piirustukset (27.3. 924 §, 
13.3. 831 §). 

C-messuhalli päätettiin luovuttaa Osuus-
kunta Suomen Messujen käytettäväksi 
VENE 73 ja AUTO 73 näyttelyiden järjestä-
mistä varten ajaksi 1.2.—16.3.1973 (4.9. 2367 

Kevätpyöräily 72. Suomen Pyöräilyliiton 
anomuksen johdosta kaupunginhallitus ke-
hotti urheilu- ja ulkoilulautakuntaa myötä-
vaikuttamaan Kevätpyöräily 72 -nimisen pyö-
räilytempauksen onnistumiseen (4.4. 1008 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi 
yht. 5 716 mk eri leirintäalueilla, uimaloissa, 
venesatamissa ym. sattuneiden tavaroiden 
häviämisen ym. vahinkojen korvaamiseksi 
asianomaisille sekä 1 394 mk korvauksen 
Korkeasaaressa tapahtuneen loukkaantumi-
sen johdosta (yjsto 1.3. 5387 §, 11.4. 5653 §, 
26.4. 5756 §, 21.6. 6093, 6094 §, 2.8. 6348 §, 
25.10.6789 §, 20.12.7118 §, 27.9.6625 §). 

Avustukset. Urheiluhallit Oy:lie päätettiin 
suorittaa kertomusvuoden talousarvioon 
merkitty 97 000 mk :n suuruinen avustus vä-
littömästi yhtenä eränä ja Kuntokallio-sää-
tiölle myönnettiin 4 150 mk avustuksena ve-
silaskun maksamista varten (yjsto 12.1. 5043 
§,18.10. 6762 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Yleisten töiden lauta-
kunnan hallintoon siirrettiin 1.1. lukien Haa-
gan entisen korttelin n:o 36 tontilla n:o 17 
(Pajuniityntie 17) sijaitsevat asuinrakennus, 

pääoma-arvo 27 000 mk, ja autotalli, 
pääoma-arvo 4 500 mk (17.1. 227 §). 

Rakennusvirasto. Vs. kaupunginarkkitehti 
Terho Siitonen siirrettiin virkasäännön 11 
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