
2. K aupunginhallitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi Herttoniemen 
virastotalossa toimivan itäisen kasvatusneuvolan perus-
tamisen huomattavasti kaupunginhallituksen esittämää 
pienemmällä henkilökunnalla. Kaupunginhallitus ke-
hot t i kasvatusneuvolajaostoa selvittämään, mihin toi-
menpiteisiin ministeriön päätös ,huonetilojen tarkoi-
tuksenmukaisen käytön osalta ja muutoinkin antaa ai-
hetta (18.6. 2026 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi kasvatusneuvolajaoston esi-
tyksen lisähenkilökunnan palkkaamisesta kertomus-
vuonna itäiseen kasvatusneuvolaan ilman valtionapua 
sekä totesi, että jaostolle 27.12.1972 myönnetyt mää-
rärahat voidaan käyttää esitettyihin huoneisto- ja ka-
lustomenoihin sekä tarverahoiksi. Kaupunginhallitus 
päätti i lmoittaa sosiaalihallitukselle itäisen kasvatus-
neuvolan toiminnan aloittamisesta todeten samalla, 
että sen toiminta olisi pyrittävä saamaan 1.1.1974 lu-
kien käynti in alunperin suunnitellussa laajuudessa val-
tionapuun oikeuttavana toimintana (15.10. 3068 §, 
22.10.3147 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola oi-
keutetti in laskua vastaan maksamaan käyttövaroistaan 
todelliset matkakulut kouluilla käynneistä niille viran-
halti joil le ja toimihenkilöi l le, joil la ei ole virkamieslip-
pua, kerta- tai sarjalipun mukaan (yjsto 28.2. 5402 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola/le 
myönnett i in 798 mk lomakorvausten suorittamista 
varten (yjsto 10.1. 5080 §). 

Koulutusneuvolatoiminta. Kaupunginhallitus päätti 
esittää sosiaalihallitukselle, että kasvatusneuvolajaos-
ton alainen yleinen kasvatusneuvola ja lastensuojelu-
lautakunnan alainen sosiaalilääkärin toimisto yhdessä 
hyväksyttäisiin väliaikaiseksi, kasvatusneuvolalaissa tar-
koitetuksi koulutusneuvolaksi ajaksi 1.9.1973—31.5. 
1974 sekä että mainituil le kasvatusneuvoloille myön-

nettäisiin kasvatusneuvolalain 8 §:n 2 momentin mu-
kaisesti korotettu valtionapu (18.6. 2022 §). 

Kasvatusneuvolajaosto oikeutett i in palkkaamaan kou-
lutusneuvolaksi hyväksyttyyn yleiseen kasvatusneuvo-
laan ja lastensuojelulautakunta koulutusneuvolaksi hy-
väksyttyyn lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin toi-
mistoon työsuhteeseen ajaksi 1.9.1973—31.5.1974 
kumpikin kaksi koulutettavaa psykologia (A 24), kak-
si koulutettavaa sosiaalityöntekijää (A 16) ja puolipäi-
vätoiminen toimistoapulainen (Y 9). Tämän henkilö-
kunnan palkkaamista ja muita toiminnan aikana 1.9.— 
31.12. aiheuttaneita menoja varten myönnett i in kasva-
tusneuvolajaostolle 52 000 mk sekä lastensuojelulauta-
kunnalle 56 000 mk (27.8. 2465 §). 

Oikeusaputoimisto. Virkaholhoojien t i l inpidon valvon-
taa koskevassa asiassa oli raastuvanoikeus saatuaan re-
visioviraston lausunnon, pyytänyt vielä holhouslauta-
kunnan lausuntoa. Holhouslautakunta totesi, ettei sillä 
ole mahdollisuutta muunlaiseen virkaholhoojien til in-
pidon valvontaan kuin tavanomaiseen holhouslain 
edellyttämään holhoustilien tarkastamiseen. Muutoin 
lautakunta katsoi, että kaupunki on vastuussa siihen 
virkasuhteessa olevan virkaholhoojan virheellisellä me-
nettelyllään holhottavalle mahdollisesti aiheuttamasta 
vahingosta yleisten periaatteiden mukaisesti. Lausun-
not saatuaan raastuvanoikeus katsoi 26.1., ettei asia 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin toteami-
seen, että virkaholhoojien osalta ei ole olemassa sellais-
ta rahavarojen hoidon ja kirjanpidon kokonaisvalvon-
taa, joka koskisi heidän hallussaan olevaa omaisuusko-
konaisuutta. Raastuvanoikeus yhty i päätöksessään hol-
houslautakunnan käsitykseen kaupungin vastuunalai-
suudesta asiassa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 
raastuvanoikeuden lähettämät pöytäkirjanotteet ja 
katsoi, ettei asia antanut aihetta enempiin toimenpitei-
siin (12.3. 908 §, 19.3. 982 §, v:n 1972 kert. s. 200). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakouluto im i 

O pettäjä kou lutusia in periaatteellisten ohjeiden muut-
taminen ja täydentäminen. Kaupunginhallituksen esi-
tettyä opetusministeriölle, että valtioneuvoston periaa-
tepäätös Helsingin yliopiston opettajavalmistuslaitok-
sen harjoituskouluista muutettaisiin siten, että yliopis-
ton toisen harjoittelukoulun peruskoulun ala-aste 
muodostettaisiin Snellmanin kansakoulun asemesta 
Tehtaankadun kansakoulusta, pyysi ministeriö asiasta 
lausunnot kouluhallitukselta ja yl iopiston konsistoril-
ta ja näihin lausuntoihin vastineen kaupunginhallituk-
selta. Vastineessaan kaupunginhallitus päätti edelleen 
esittää mainittua muutosta. Opetusministeriön pyyn-

nöstä kaupunginhallitus n imi t t i koulutoimen joht., 
kouluneuvos Walter Erkon, fi l.kand. Yr jö Larmolan, 
os.pääll. Mikko Katajiston ja varat. Raimo Reivisen 
kaupungin edustajiksi ministeriön 24.5. järjestämään 
neuvottelutilaisuuteen harjoittelukoulua koskevassa 
asiassa. 

30.8. valtioneuvosto päätti, että 2.3.1972 tehty peri-
aatepäätös muutettaisiin siten, että yl iopiston toisen 
harjoit telukoulun peruskoulun ala-aste muodostettai-
siin Tehtaankadun kansakoulusta (8.1. 84 §, 9.4. 1199 
§,21.5. 1658 §,24.9. 2814 §). 

Opetussuunnitelmatoimikunnan i lmoitus työnsä päät-

98 



2. K aupunginhallitus 

tymisestä merki t t i in tiedoksi (2.5. 1454 §). 

Lausunnossaan kielitaidon laajentam is komitean mie-
tinnöstä kaupunginhallitus katsoi komitean ehdotta-
man tuntuvamman kielitaitolisän maksamisen edistä-
vän kielitaidon omaavien henkilöiden saamista julkisen 
hallinnon palvelukseen. Edelleen lausunnossa puollet-
t i in komitean ehdottamaa peruskouluasetuksen 22 §:n 
7 mom. muuttamista siten, että se mahdollistaisi rans-
kan, saksan tai venäjän opiskelun oppilaalle ensimmäi-
senä vieraana kielenä, jos kielen opiskeluun halukkaita 
olisi vähintään 12 entisen 32:n sijasta (13.8. 2272 §). 

Koulujen oppilashuollon väliaikaista järjestelyä selvit-
tämään asetetun työryhmän mietintö merki t t i in tie-
doksi ja lähetetti in ohjeluonteisesti noudatettavaksi 
suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen joh-
tokunni l le, koulusuunnittelutoimikunnalle, terveys-
lautakunnalle, lastensuojelulautakunnalle ja kaupun-
ginhallituksen kasvatusneuvolajaostolle. Kaupungin-
hallitus katsoi, etteivät mietinnössä mainitut eri hallin-
toelinten tekemät asiaa koskevat esitykset antaneet 
siinä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin 
(26.11. 3 5 3 5 § , 10.12. 3698 §). 

Opettajien palkanmaksujärjestelmän muuttamista 
joustavammaksi esitti Helsingin Opettajayhdistys kir-
jeessään kaupunginhallitukselle, joka päätti, ettei esi-
tys antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa keho-
tet t i in yhteistoiminnassa tietokeskuksen ja yhdistyk-
sen kanssa selvittämään, onko opettajien palkanselvi-
tys- ja maksujärjestelmä kehitettävissä tarkoituksen-
mukaisemmaksi ja lomakkeistoltaan yksinkertaisem-
maksi, sekä onko tarkoituksenmukaista ja mahdollista 
tietokonekäsittelyssä eritellä opettajien palkoista se 
osuus, josta kaupunki saa valtionapua (27.12. 3928 

Valtionapu. Kansakoululaitoksen yl läpitomenoihin v. 
1970 haettiin valtionapua yht. 11 726 937 mk ja kou-
luhallitus myönsi tarkoitukseen yht. 11 708 786 mk. 
Kaupunginhallitus päätti tyy tyä päätökseen (2.4. 1160 

Palkkiot. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1.9. luki-
en kansakouluissa 9 kk:n ajalta vuodessa kirjastosih-
teerille, musiikinohjaajalle, ty t tö jen ja poikien käsi-
työnohjaajalle, matematiikan opetuksen ohjaajalle se-
ka kerhotyön johtajalle maksettavat palkkiot 474 mk: 
ksi/kk sekä 1.6. lukien koulu kasvitarhojen opettajil le 
3 1/2 kk.n työajalta maksettavan kuukausipalkkion 
869 mk:ksi ja koulu kasvitarhojen toiminnanjohtajan 
vuosipalkkion 2 453 mk:ksi (6.8. 2161, 2162 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kansakoulujen vahtimesta-
reille tai heidän sijastaan määrätyille henkilöil le ja sii-

voojil le sekä talonmies-lämmittäjille 1.4. lukien koro-
tetut palkkiot yl i työstä, jonka he arki-iltoina virallisen 
työaikansa jälkeen ja pyhäpäivinä joutuvat yhdistys-
ten ym. toiminnan vuoksi tekemään. Samalla tarkistet-
t i in eräiden ruoanjakajien jakelupalkkiot (20.8. 2361 
§, kunn.as.kok.s. 262). 

Opetussuunnitelmatoimikunnan esityksestä maksettiin 
virka-ajan ulkopuolella suoritetusta konekirjoitustyös-
tä palkkiota yht. 940 mk (yjsto 25.4. 5727 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi oppikouluneuvottelutoi-
mikunnan yht. 6 905 mk:n suuruisen kokouspalkkio-
laskelman kertomusvuoden I vuosineljännekseltä 
(14.5. 1590 §, yjsto 25.4. 5728 §). 

F il .tri Urho Somerkivelle maksettiin kaupungin kansa-
koululaitoksen historian kirjoituksesta tekijänpalkkion 
toinen erä sovittuine indeksikorotuksineen yht. 9 675 
mk (yjsto 26.11. 6748 §). 

Laitoskoulujen siirtäminen suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunnan alaisuuteen. Kaupunginhallitus ke-
hot t i suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa ja 
lastensuojelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja nuorison-
huoltolaitosten laitoskoulujen siirtämiseksi hallinnol-
lisesti ja toiminnallisesti suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan alaisuuteen 1.8.1974 lukien, mikäli 
kansakoulun ohjesäännön muutos on siihen mennessä 
vahvistettu kouluhallituksessa sekä opettajanvirat pe-
rustettu ja täytet ty, tai mikäli sanottuja valmistavia 
toimenpiteitä ei ole saatu suoritetuksi mainittuun päi-
vään mennessä, 1.8.1975 lukien (7.5. 1518 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Tahvonlahden kansakou-
lun vahtimestari-talonmiehen virkaan (12. pl.) saatiin 
täyttää virkaa haettavaksi julistamatta (19.11. 3471 §). 

Ruotsinkielen opetuksen ohjaajan virkaa koskevas-
sa asiassa oli f i l.kand. Henna Jäntti valittanut läänin-
hallituksen päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle, joka hylkäsi lääninhallituksen ja kaupunginhal-
lituksen päätökset sekä valituksen suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätöksestä, joka siis jäi 
pysyväksi (29.10. 3181 §, v:n 1972 kert. s. 202). 

Johtokunta oikeutett i in maksamaan kansakoululaitok-
sen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitetun määrävuosi lisän sekä myös 
tästä maksettavan kaupungin kansakoulujen ohjesään-
nön 23 §:ssä mainitun prosenttuaalisen lisän esittämil-
leen opettajil le siitä ajankohdasta lukien, josta he lain 
mukaan ovat sanottuun korotukseen oikeutettuja 
(15.1. 168 § ,7 .5 . 1521 §, 13.8. 2275 §). 

Johtokunnan käytettäväksi myönnett i in 283 mk kor-
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vauksen maksamista varten opetussuunnitelmien muut-
tamista valmistelemaan asetettujen toimikuntien jäse-
nille siten, että toimikunt ien puheenjohtajille makset-
t i in kul lekin 33 mk sekä muille virka-ajan ulkopuolella 
kokoukseen osaa ottaneille opettajille 23 mk kullekin 
(yjsto 7^3. 5421 §). 

Johtokunnan käytettäväksi myönnett i in edelleen 
1 207 mk musiikki luokil le i lmoitettujen oppilaiden 
testauksesta ja valinnasta aiheutuvan y l i työn korvaa-
miseksi työn suorittaville opettajille (yjsto 7.3. 
5422 §), 8 400 mk ammatinvalinnan yhdysopettaji-
en koulutuksesta aiheutuvien kustannusten peittämi-
seksi (8.10. 2973 §), eräälle opettajalle ajalta 1 .1 . -
31.7.1971 hänen virkaehtosopimuksen voimaantulon 
johdosta menettämäänsä kot i työ korvausta vastaava-
na korvauksena 564 mk (5.3. 785 §) sekä 237 mk 
eräiden opettajien opintomatkan johdosta menettä-
män palkkauksen korvaamiseksi (yjsto 13.6. 5955 §). 

Koulutoimen apulaisjohtajalle saatiin maksaa 252 
mk/ kk ja sihteerille 221 mk/kk 1.9. alkaen sinä aika-
na, jol loin, he hoitavat osaa koulutoimen johtajan 
tehtävistä (6.8. 2163 §). 

Erityisopettaja Anja Sonnisen palkkausta koskevassa 
valitusasiassa merki t t i in tiedoksi korkeimman hallin-
tooikeuden päätös, jolla se kumosi lääninoikeuden 
päätöksen ja siirsi asian kouluhallituksen käsiteltä-
väksi, joka hylkäsi valituksen ja jätt i kaupunginhalli-
tuksen päätöksen lopputuloksen pysyväksi (15.1. 
164 §,5 .2 . 417 §). 

Kaupunginhallitus myönsi lukuvuodeksi 1973—74 
viidelle opettajalle sivutoimiluvan (12.11. 3364 §). 

Varsinaisen kansakoulun uuden opetussuunnitelman 
painattamista varten myönnett i in 12 500 mk (29.10. 
3183 §). 

Johtokunta oikeutett i in hyväksymään Aleksis Kiven 
koulun opetussuunnitelman vuositarkisteiden muut-
tamista koskeva koulunjohtajan esitys siitä riippu-
matta, saadaanko esityksen hyväksymisestä johtuvi in 
lisämenoihin valtionapua vai ei (12.3. 855 §, 28.5. 
1759 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan pyy-
dettyä selvitystä kouluviraston sijoittamisesta kau-
punginhallitus i lmoit t i , että Pasilan virastotaloon, jo-
ka on suunniteltu rakennettavaksi v. 1976-77, sijoi-
tetaan myös koulutoimen virastotilat. Siltasaarenka-
tu 14:ssa sijaitsevat verovitaston käytössä olevat ti lat 
on tarkoitus osoittaa suomenkielisten kansakoulujen 
toimistoti loksi välittömästi niiden vapauduttua 
(8.10. 2962 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää kouluhallitukselle, et-
tä Teuvo Pakkalantie 14:ssä sijaitsevasta lastentalosta 
vuokrattuja huonetiloja saataisiin toistaiseksi käyttää 
suomenkielisten kansakoulujen kouluhuoneistona 
(12.2. 526 §). 

Tahvonlahden kansakoulun rakennustyöhön saatiin 
käyttää v:n 1972 talousarvion Pihlajiston kansakou-
lua varten merkitystä siirtomäärärahasta 450 000 mk 
ja uusien kansakoulujen suunnittelua varten merki-
tystä siirtomäärärahasta 100 000 mk (12.2. 532 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa keho-
tett i in ryhtymään toimenpiteisiin rakennusohjelman 
laatimiseksi Jakomäen kansakoulun tonti l le raken-
nettavan, 13 luokkahuonetta sisältävän lisärakennuk-
sen rakentamiseksi sekä tekemään aikanaan erillinen 
esitys Jakomäen alueelle vielä lisäksi tarvittavan kort-
tel ikoulun ja mahdollisten muiden ti lojen rakenta-
misesta (28.5. 1765 §). 

Metsolan kansakoulun tulipalossa tuhoutuneen ra-
kennuksen jäännösten purattamista ja alueen tasoit-
tamista varten myönnett i in kiinteistölautakunnalle 
5 450 mk (22.1. 264 §). 

Metsolan tilapäisten puukoulujen pääpiirustukset 
hyväksytt i in (9.4. 1201 §). 

Lapsi-invalidien Koulusäätiön kansakoulua käyvien 
eräiden oppivelvollisten lasten koulumatkat päätet-
t i in korvata (29.1. 358 §, 22.10. 3115 §). 

Suomenkieliset kansakoulut oikeutett i in myymään 
käytöstä poistettua irtainta omaisuuttaan talouspääl-
l ikön esityksen mukaisesti (yjsto 7.3. 5423 §, 25.4. 
5718 §, 19.9. 6376 §,17.10. 6524 §). 

Eräille opettajil le ja oppilaiden vanhemmille suoritet-
t i in korvaus koulussa kadonneesta tai vahingoittu-
neesta omaisuudesta (yjsto 17.1. 5110 §, 7.5. 5784 
§, 13.6. 5957, 5958 §, 4.7. 6061, 6062, 6063 §, 8.8. 
6237 §, 10.10. 6490 §, 21.11. 6724 §, 3.12 6782 §). 

Talouspäällikön ilmoitukset eri kansakouluissa tapah-
tuneista varkauksista ja murroista merkit t i in tiedoksi 
(yjsto 24.1. 5151 § ,28.2 . 5376 §). 

Koulul i ikuntal i i ton voimistelumestaruuskilpailuihin 
Turussa 28.4. ja yleisurheilumestaruuskilpailuihin 
Kaarinassa 21 . -22 .9 . lähetettyjen kansakoulujen 
joukkueiden kustannusten maksamiseksi myönnet-
t i in 3 500 mk (yjsto 11.4. 5639 §). 

Jakomäen kansakoulun oppilaiden vanhempien sano-
tua koulua varten lahjoittamat kolme televisiota ja 
pi i r toheit in otett i in kiitollisuudella vastaan (5.11. 
3296 §). 
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Pohjoismaiden pääkaupunkien koulutoimen johtajien 
ja apulaisjohtajien Helsingissä 5 . -7 .9 . pidetyn kokouk-
sen ohjelman toteuttamisesta johtuvat menot saatiin 
maksaa kaupungin varoista (20.8. 2358 §, yjsto 1.8. 
6197 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kanslian käytettäväksi 
myönnett i in 600 mk englannin- ja ruotsinkielen opet-
tajien Liedon kunnan kokeiluperuskouluun tehdyn 
tutustumismatkan kustannusten maksamista varten 
(yjsto 25.4. 5721 §). 

Johtokunnalle myönnett i in 11 500 mk 50 aluekoulut-
tajan osallistumisesta Uudenmaan lääninhallituksen 
järjestämään ns. pistekoulutukseen aiheutuneiden kus-
tannusten peittämiseksi (3.9. 2499 §). 

Ruotsinkielinen kansakoulu. Kaupunginhallitus vahvis-
t i ruotsinkielisen koulutoimen johtajan, fi l.kand. Paul 
Hägglundin vaalin 1.8. lukien (26.3. 1019 §, 17.9. 
2713 §). 

Johtokunta oikeutett i in suorittamaan sokeainkoulua 
käyvän oppilaan matkakustannukset syyslukukaudella 
1973 (19.11. 3473 §). 

Rouva Thyra Marklundin johonkin ruotsinkieliseen 
kansakouluun lahjoittama televisiovastaanotin otett i in 
kiitollisuudella vastaan (3.9. 2495 §). 

Kahdelle oppilaalle suoritetti in korvaus heidän koulun 
vaatenaulakosta kadonneista turkeistaan (yjsto 30.5. 
5897 §). 

Kertomusvuoden aikana ruotsinkielisissä kansakouluis-
sa tapahtuneet varkaudet ja murrot merki t t i in tiedoksi 
(yjsto 17.1. 5114, 5115 §, 24.1. 5150 §, 24.7. 6182 §, 
5.9. 6322 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ruotsinkielisten 
opettajien lukuvuoden 1972—1973 opintopäivien 
suunnittelu- ja järjestelytyötä suorittaneen komitean 
esityksen ja myönsi saman lukuvuoden toisesta koulu-
tuspäivästä aiheutuneiden kustannusten maksamiseksi 
3 703 mk (26.3. 1022 §). 

Opettajien koulutuspäivän järjestämiseksi kertomus-
vuoden syyslukukaudella myönnett i in 3 053 mk (yjsto 
14.11. 6683 §). 

Kesäsiirto/atoiminta. Suomenkielisten kansakoulujen 
oppilaille v. 1972 järjestetylle kesäsiirtolatoiminnalle 
myönnett i in valtionapua 102 460 mk ja vastaavasti 
ruotsinkielisten kansakoulujen kesäsiirtolatoiminnalle 
9 300 mk (5.2. 466 §, 5.3. 818 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi I i t in Kesäharjun kesäsiir-

tolan lasten uuden majoitusrakennuksen pääpiirustuk-
set edellyttäen, että palolaitoksen ja terveydenhoitovi-
raston esittämät huomautukset otetaan huomioon ra-
kennustyötä suoritettaessa (10.12. 3711 §). 

Kou/usuunnittelutoimikunta. Valtuuston tehtyä 28.11. 
päätöksensä eräiden korusuunni t te luun vaikuttavien 
tekijöiden ratkaisemiseksi, kaupunginhallitus päätti 
— kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
taa tutkimaan koulusuunnittelutoimikunnan esittämi-
en tarkkailuklinikoiden perustamismahdollisuuksia 
— hyväksyä koulusuunnittelutoimikunnan laatimat 
piirijako- ja toimintapistesuunnitelmat lopullisen kou-
lusuunnitelman pohjaksi 
— kehottaa toimikuntaa seuraamaan iltaoppikouluista 
mahdollisesti annettavia uusia säännöksiä ja tekemään 
mahdollisesti tarvittavat erilliset esityksensä iltaoppi-
koulujen aseman järjestämiseksi 
— kehottaa toimikuntaa vielä tarkistamaan kouluhal-
lintoa koskevat suunnitelmansa lopullista koulusuun-
nitelmaa varten 
— tehdä Suomen Kaupunkil i i tol le esityksen toimikun-
nan ehdotuksista, jotka koskevat tarkkailu-, apu- ja 
muiden erityisluokkien oppilasmääriä sekä kouluku-
raattorien ja koulupsykologien palkkaamisesta aiheu-
tuvien kustannusten sisällyttämistä valtionavun piir i in 
— hyväksyä toimikunnan esittämät ruotsinkielisen pe-
ruskoulun suunnittelun erityistavoitteet (29.11. 3624 

Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kaupunkil i i-
tolle ryhdyttäväksi toimenpiteisiin suurten kaupunki-
en olosuhteisiin sopivan opetuksen ohjausjärjestelmän 
sisällyttämiseksi kokonaisuudessaan valtionavun pi ir i in 
sekä järjestelmän kannalta tarpeellisten eläke- sekä ikä-
lisäsäännösten muuttamiseksi (10.9. 2633 §, 17.9. 
2718 §). 

Koulusuunnittelutoimiston laskujen ja hankintojen hy-
väksyjäksi toim.pääll. Walter Erkon ollessa estyneenä 
määrättiin ajaksi 1.1.-14.1. ruotsinkielisen koulutoi-
men joht. Hilding Cavonius sekä 20.6. lähtien vuoden 
loppuun lainoppinut siht. Katri Teitt inen (yjsto 3.1. 
5023 §,20.6. 5991 §). 

Koulusuunnittelutoimiston käytettäväksi myönnett i in 
seuraaviin tarkoituksiin määrärahoja: 
— puolipäivätoimisen ruotsinkielisen koulusuunnitteli-
jan palkkakustannusten maksamista varten v. 1973 ja 
1974 yht. 18 701 mk (17.12. 3807 §) 
— ts. toimihenki lön palkkaamiseksi toimistoon ajaksi 
15.10.1973-31.5.1974 yht. 10 762 mk (29.10. 3182 
§) 
— toimiston henkilökunnan palkkakustannuksia varten 
ja niistä aiheutuvia sosiaaliturvamaksuja varten 20 996 
mk sekä painatusta ja sidontaa ym. varten 9 900 mk 
(10.12. 3709 §). 
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— materiaalin ja toimistotarvikkeiden hankkimista var-
ten 8 000 mk (4.6. 1846 §) 
— opettajarekisterin tietomateriaalin esikäsittelyä var-
ten 9 000 mk (27.8. 2435 §) 
— koulusuunnittelua koskevien tiedotustilaisuuksien 
järjestämistä varten oppikoulujen kouluneuvostoille ja 
vanhempainneuvostoille 3 234 mk (yjsto 3.10. 6453 §) 
— lukuvuoden 1972—1973 II koulutuspäivien järjestä-
mistä varten 29 180 mk (22.1. 259 §). 

Uudenmaan läänin koulusuunnittelulautakunnan jär-
jestämille neuvottelupäiville osallistuneiden henkilöi-
den matka- ja ateriakorvausten suorittamiseksi myön-
netti in 147 mk (yjsto 28.3. 5563 §). 

Lahdessa 2 . -3 .5 . pidetyil le, koulusuunnitteli joil le tar-
koitetuil le neuvottelupäiville saatiin lähettää kuusi 
koulusuunnittelijaa ja tarkoitukseen myönnett i in 628 
mk (yjsto 25.4. 5720 §). 

Peruskoulua koskevat asiat. Kunnallisen sopimusval-
tuuskunnan toimiston yleiskirje n:o 26/1973, joka kä-
sitteli muun kuin opetustehtävissä olevan henkilökun-
nan asemaa, kun yksityisoppikoulu muutetaan kunnal-
liseksi kouluksi, merki t t i in tiedoksi (20.8. 2388 §). 

Suomen Kaupunkil i i tol le päätettiin esittää ryhdyttä-
väksi toimenpiteisiin peruskouluasetuksen 106 §:n 2 
ja 3 mom. muuttamiseksi siten, että tulisi mahdolli-
seksi nimetä koulun varsinaisen johtajan tai rehtorin 
avuksi apulaisjohtaja tai apulaisrehtori (8.10. 2971 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa v. 1972 asettamansa 
oppikouluneuvottelukunnan tehtäväksi käydä myös 
kouluhallituksen ja kaupungin alueella sijaitsevien val-
t ion oppikoulujen kanssa alustavia neuvotteluja koulu-
järjestelmäkin 14 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista, 
koulusuunnittelutoimikunnan alustavista piirijakoeh-
dotuksista ja muista koulujen asemaan li ittyvistä kysy-
myksistä sekä esittää kouluhallitukselle sanotunlaisten 
neuvottelujen aloittamista (9.4. 1200 §). 

Kulmakoulun johtokunnalle päätettiin koulusuunnit-
telutoimikunnan mainitsemin perustein ilmoittaa, ettei 
kaupunki ilmeisesti voi käyttää peruskoulun yläastetta 
varten Kulmakoulun rakennusta sen ri i t tämättömän 
koon ja heikon kunnon sekä tarkoitukseen soveltumat-
tomien ti lojen vuoksi ja ettei kaupunki tarvitse koulua 
muutoinkaan peruskoulu käyttöä varten alueen oppi-
velvollisten vähyyden vuoksi (9.4. 1198 §). 

Ammatti opetustoimi 

Ammattioppilaitosten johtokunta ja toimisto. Kau-
punginhallitus kumosi ammattioppilaitosten johtokun-
nan 29.3. tekemän, kahden ammattiopettajan eriva-

pausanomuksesta annettua lausuntoa koskevan pää-
töksen (2.4. 1086 §, 21.5. 1647 §). 

Ammatinopett. Lahja Oksasen palkkausta koskevassa 
asiassa lääninhallitus hylkäsi hakemuksen siltä osin 
kuin se koski 1.8.1960-31.12.1969 väliseltä ajalta 
maksettavaa palkkaa, mutta velvoitt i kaupungin suo-
rittamaan Oksaselle pätevän ja epäpätevän opettajan 
palkkauksen eron 1.1.1970-30.10.1971 väliseltä 
ajalta 5 % vuotuisine korkoineen. Oksasen valitettua 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, se hylkäsi valituksen 
ja jätt i lääninoikeuden päätöksen pysyväksi (12.3. 859 
§,24.4. 1375 §,25.6. 2057 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää kunnalliselle sopimus-
valtuuskunnalle, että ammattikoulujen osastonjohtaji-
en opetusvelvollisuuden huojennuksen tarkistamista 
koskeva kysymys hoidettaisiin periaatteellisluonteise-
na keskitetysti valtakunnallisella tasolla sopimusval-
tuuskunnan toimesta (19.11. 3468 §, 26.11. 3553 §). 

Ammattioppilaitosten toimiston huonetilajärjestelyistä 
aiheutuneisiin kustannuksiin myönnett i in 450 mk 
(26.11.3551 §). 

Kurssianomukset. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
ammattikasvatushallitukselle hyväksyttäväksi kerto-
musvuoden ja v:n 1974 aikana järjestettävien kurssien 
kurssianomukset valtionavustuksen saamiseksi sen jäl-
keen, kun kurssiselostukset on aikanaan lähetetty am-
mattikasvatushallitukselle (21.5. 1649, 1651 § ,28 .5 . 
1756 §, 11.6. 1941, 1942 §, 1.10. 2880, 2881 §, 5.11. 
3299 §,29.11. 3629 §). 

Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan takaisin am-
mattikasvatushallitukselle käsinlatojan erikoiskurssi 
III :n tilityksessä virheellisesti valtion avustusta edellyt-
täviksi menoiksi hyväksytyn määrän 151 mk (yjsto 
12.12. 6861 §). 

Vallilan ammattikoulun varastonhoitajalle saatiin mak-
saa 100 mk/kk erilliskorvauksena niinä kuukausina, 
jol loin hänen johdollaan ja opastuksellaan metallivaras-
tossa työskentelee vähintään kuusi koulun oppilasta 
(14.5. 1585 §). 

Ammattikasvatushallituksen ilmoitus Vallilan ammat-
t ikoulun koneiden huutokaupalla myynnin hyväksy-
misestä merki t t i in tiedoksi (yjsto 24.7. 6181 §). 

Yleisjaosto vapautti Puhelinasentajien Keskustoimi-
kunnan, Rationalisointi l i i ton ja Suomen Ammatt ikou-
lujen Opettajali i ton parturi- ja kampaajaopettajajaos-
ton erinäisin ehdoin suorittamasta vuokraa Vallilan 
ammattikoulusta luovutetusta huonetilasta (yjsto 
16.5. 5811 §, 5.9. 6321 §, 26.9. 6418 §). 
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Kampin ammattikoulun rehtorille myönnett i in edel-
leen toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden 
loppuun asti, neljän vi ikkotunnin opetusvelvollisuuden 
huojennus Herttoniemen ammattikoulun suunnittelu-
työtä varten (2.1. 35 §). Ammatt ikoulun myymälän-
hoitajan työsuhdetta jatkett i in 31.5. saakka (5.3. 788 
§). 

Ammattikasvatushallitukselta päätettiin anoa, että 
suurtalouden emännän opintolinja saadaan aloittaa 
kertomusvuoden syyslukukauden alusta alkaen (19.2. 
609 §). 

Samasta ajankohdasta alkaen saatiin ottaa yksivuotisel-
le ravintola-alan peruslinjalle 16 oppilasta pukuompeli-
jan opintolinjan vastaavan oppilasmäärän sijasta, mikä-
li ammattikasvatushallitus antaa tälle järjestelylle suos-
tumuksensa (27.8. 2437 §). 

Kahden suurtalousuunin hankkimista varten Kampin 
ammattikoulun ja siirrettäväksi aikanaan Herttonie-
men ammattikouluun myönnett i in 8 000 mk ja kurssi-
toiminnassa tarvittavien kalustoesineiden hankintaa 
varten 4 960 mk (25.6. 2056 §, yjsto 30.5. 5898 §). 

Haagan ammattikoulun varastonhoitajalle suoritetti in 
100 mk/kk erilliskorvauksena niinä kuukausina, jol loin 
hänen johdollaan työskenteli koulun oppilaita (18.6. 
1992 §). 

Johtokunta oikeutett i in muuttamaan ammattikoulun 
keskikoulupohjaisen 2-vuotisen varaosamiehen opinto-
linja ja kansakoulupohjainen 2-vuotinen autonhuolta-
jan opintolinja yhden luokan lentokoneyleisasentajan 
opintolinjaksi edellyttäen,että ammattikasvatushallitus 
antaa järjestelylle suostumuksensa. Uuden opintolinjan 
kustannuksia varten myönnett i in yht. 48 556 mk 
(19.3.941 §). 

Ammatt ikoulun maanrakennuskoneasentajan opinto-
linjan II luokan työnopetus saatiin syyslukukauden 
alusta järjestää koulun valitsemissa maanrakennusko-
neitten korjaamoissa ja tämän opetusryhmän opetuk-
sen ohjaamisesta saatiin opintolinjan työnopettajalle 
maksaa neljää vi ikkotunt ia vastaava korvaus, edellyttä-
en, että ammattikasvatushallitus antaa näihin järjeste-
lyihin suostumuksensa (28.5. 1755 §). 

Katastrofiapu ry. vapautettiin eräin ehdoin maksamas-
ta vuokraa ammattikoulussa järjestettyä tilaisuutta 
varten luovutetusta huonetilasta (yjsto 31.1. 5193 §). 

Käpylän ammattikoulun konttorikoneasentajan opin-
tolinja muutett i in nimeltään toimistoelektroniikan 
opintolinjaksi ja jaetti in kolmen sijasta neljään luok-
kaan, joilla kullakin on 12 oppilasta. Instrumenttiasen-
tajan opintolinjan 16 oppilaspaikkaa päätettiin muut-

taa 2-vuotiseksi sähköpiirtäjän keskikoulupohjaiseksi 
opintolinjaksi seuraavan vuoden alusta lukien. Molem-
mille muutoksille päätettiin anoa ammattikasvatushal-
lituksen suostumus (28.5. 1757 §, 15.10. 3044 §). 

Kirjapaino-osaston painokoneiden purkamisesta aiheu-
tuneiden kustannusten maksamista varten myönnett i in 
4 393 mk (yjsto 19.12. 6885 §). 

Käpylän ammattikoulun ja laboratoriokoulun opetuk-
sen muutoksista koulutiloissa aiheutuneita töitä varten 
myönnett i in yht. 9 123 mk (12.3. 856 §). Laborato-
riokoulun opetusvälineisiin myönnett i in käytettäväksi 
4 350 mk (26.11.3551 §). 

Kauneudenhoitoalan ammattikoulun varastonhoidosta 
vastaavaksi nimettävälle opettajalle saatiin suorittaa 
palkkiona kahta vuosiviikkotuntia vastaava korvaus 
(27.8. 2439 §). 

Ammatt ikoulun huonetiloja saatiin korvauksetta luo-
vuttaa Suomen kähertäjätyönantajaliiton ja SAKO:n 
parturi- ja kampaajaopettajajaoston järjestämiä kursse-
ja varten (yjsto 28.2. 5375 §, 15.8. 6242 §). 

Herttoniemen ammattikoulun luonnospiirustukset lä-
hetettiin ammattikasvatushallituksen hyväksyttäväksi 
(12.3. 853 §). 

Vallilan, Haagan ja Käpylän ammattikoulujen urhei-
lujoukkueen lähettämisestä 7 . -8 .9 . Tampereella pidet-
ty ihin Suomen Ammatt ikoulujen Urheilul i i ton XXV 
yleisurheilumestaruuskilpailuihin aiheutuneiden kus-
tannusten maksamiseksi myönnett i in 920 mk (yjsto 
12.9. 6349 §). 

Oppilaspaikkoja koskevat asiat. Kaupunginhallitus il-
moi t t i opetusministeriölle katsovansa valtion ja kau-
pungin kesken taideteollisen oppilaitoksen vuosittais-
ten oppilaspaikkojen luovuttamisesta v. 1965 tehdyn 
sopimuksen purkautuvaksi sopimuksen 3 kohdan mu-
kaan 1.7. lukien, koska laki taideteollisesta oppilai-
toksesta on kumottu 19.1. annetulla lailla. Opetusmi-
nisteriön i lmoitus sopimuksen purkautumisesta mer-
ki t t i in tiedoksi (19.3. 943 §,6.8. 2167 §). 

Kauniaisten kaupunginhallitukselle päätettiin i lmoit-
taa, ettei Helsingin kaupunki voi luovuttaa ammatti-
kouluista oppilaspaikkoja Kauniaisten kaupungille 
(10.9. 2635 §). 

Mellersta Nylands Yrkeskola -nimiselle koululle myön-
nettiin kaupungin kertomusvuoden maksuosuuden en-
nakkona perustamiskustannuksiin yht. 242 400 mk 
(10.9. 2636 §). 
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Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa suomenkielisessä ja ruotsin-
kielisessä työväenopistossa tuntiopettaji l le ym. mak-
settavat palkkiot 1.2. lukien sekä 1.9. lukien (22.1. 
258 §,27.12. 3888, 3889 §). 

Suomenkielisen työväenopiston itäisen ja pohjoisen 
osaston osastonjohtajien palkkaus vahvistettiin 825 
mk:ksi/kk sekä muiden osastojen osastonjohtajien 
palkkaus 660 mk:ksi/kk syyslukukauden alusta lukien 
(12.11. 3366 §). 

Opistoon saatiin palkata 1.9. lukien tp. toimistoapu-
lainen (V 7) kauintaan vuoden loppuun saakka ja tar-
koitukseen myönnett i in 4 084 mk (4.6. 1848 §, 13.8. 
2273 §). 

V:n 1969 valtionapua koskevassa asiassa korkein hal-
linto-oikeus hylkäsi kaupunginhallituksen valituksen 
(12.3. 925 §,24.4. 1420§,v :n 1972 kert. s. 211). 

Kaupunginhallitus muut t i v. 1969 tekemäänsä päätös-
tä opiston kirjaston osalta siten, että kirjasto pidetään 
avoinna yleisölle maanantaista perjantaihin opiston 
työkauden aikana klo 17—20. Samalla määriteltiin 
tarkemmin kirjastonhoitajan päivittäinen työaika, hä-
nen viikkotyöaikansa ollessa 35 1/2 tuntia (5.11. 
3297 §, v:n 1969 kert. s. 247 §). 

Suomenkielisen työväenopiston näyttämöpiir in Tuk-
holmaan tehtyä esitysmatkaa varten myönnett i in 
avustuksena 2 475 mk (yjsto 29.8. 6293 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta oikeutet-
t i in palkkaamaan 1.9. lukien tp. taloudenhoitaja 
(20. pl.), jonka työvelvollisuus on 20 t /v i ikko ja tar-
koitukseen myönnett i in 1 054 mk viranhaltijan palkan 
maksamista varten kertomusvuoden aikana (27.8. 
2438 §). Ts. toimistoapulaisen palkkaamista varten 
ajaksi 1.10.-31.12. myönnett i in 3144 mk (15.10. 
3046 §). 

Johtokunnan esitettyä kertomusvuoden talousarvioon 
merki tyn virkamieslipun siirtämistä opiston vahtimes-
tarille, päätti yleisjaosto peruuttaa ko. virkamieslipun 
(yjsto 3.1. 5025 §). 

Johtokunnalle myönnett i in 200 mk:n suuruinen kä-
teiskassa opiston pienehköjen menoerien suorittami-
seksi (yjsto 31.1. 5177 §). 

V:n 1970 valtionapua koskevaan kouluhallituksen pää-
tökseen päätettiin hakea muutosta korkeimmalta hal-
linto-oikeudelta (yjsto 24.7. 6190 §). 

Työväenopiston toimisto päätettiin pitää avoinna ylei-
sölle maanantaista perjantaihin klo 10-13 ja klo 17-20. 
Toimistohenkilökunnan työaika pysyi aikaisemmin 
tehdyn päätöksen mukaisena (6.8. 2165 §, v:n 1968 
kert. s. 213). 

Opiston kirjasto päätettiin pitää avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 17-21. Ts. kirjastonhoitajan työaika 
on sama kuin kirjaston aukioloaika (17.12. 3803 §, v:n 
1969 kert. s. 248). 

Opistolehti-Studieringen -nimisen lehden tilaamista 
v:ksi 1974 koskeva johtokunnan päätös alistettiin kau-
punginhallituksen tutkittavaksi (20.8. 2355 §). 

Kotitalouslautakunnan alaisten neuvojina toimivien 
kotitalousneuvojien, käsityöneuvojien ja näitä vastaavi-
en tuntipalkkioksi vahvistettiin 1.9. lukien 16 mk sekä 
tuntiopettaj ina toimivien kotitalous- ja käsityönopet-
tajien ja näitä vastaavien tuntipalkkioksi 17.20 mk 
(27.8. 2432 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti 1.9. lukien kotitalouslauta-
kunnan toimialaan kuuluvien kurssien maksut. Käsi-
työkurssimaksu nousi 4 mk:sta 5 mk:aan ja talousalan 
kurssit vastaavasti (18.6. 1995 §). 

Suomen Kaupunkil i i tol le päätettiin esittää, että se ryh-
tyisi toimenpiteisiin valtionavun saamiseksi kuntien 
kotitalouslautakuntien kustannuksia varten (11.6. 
1943 §). 

Oppikoulut. Kaupunginhallitus päätti kouluhallituk-
selle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa puoltavansa 
Jakomäen yhteiskoulun laajentamista 8-luokkaiseksi, 
yl iopistoon johtavaksi suomenkieliseksi linjajakoiseksi 
yksityisoppikouluksi (14.5. 1588 §). 

Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatusyhdistykselle 
päätettiin i lmoittaa, että koulun lisärakennusohjelmas-
sa tulisi ottaa huomioon koulusuunnittelutoimikunnan 
esittämät näkökohdat (28.5. 1763 §). 

Avustukset. Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa maksa-
maan seuraavat kertomusvuoden avustukset ja vuotuis-
avustuserät: 
— Yhtenäiskouluyhdistys ry., 35 000 mk:n avustus ja 
vuotuisavustuksen I erä, 
— Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 174 000 mk:n 
avustus ja vuotuisavustuksen III ja IV erät, 50 553 mk, 
— Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys ry., vuotuisavus-
tuksen II ja I I I erä, 
— Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry., vuo-
tuisavustuksen IV erä, 44 250 mk (yjsto 10.1. 5044 
§, 24.1. 5135 §, 30.5. 5889 §, 7.2. 5228 §, 16.5. 
5800 §,27.6. 6017 §). 
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Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle myönnett i in 
5 000 mk käytettäväksi Kortepohjan yl ioppilaskylän' 
Vl-rakennusvaiheen omarahoituksen katteeksi (yjsto 
14.2. 5272 §). 

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle myön-
netti in 2 000 mk puolalaisen kult tuuri- ja ylioppilas-
vi ikon toteuttamista varten Espoossa ja Helsingissä 
7 . -13 .5 . (yjsto 25.4. 5710 § § ) . 

Lahjoitusrahastojen korkojen käyttö. Viola Lewinin 
testamenttirahaston v:n 1972 ylijäämästä, 5 722 mk: 
sta puolet annettiin suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnalle ja toinen puoli ruotsinkielisen työväen-
opiston johtokunnalle käytettäväksi rahaston sääntö-
jen mukaisesti luentojen järjestämistä varten työ-
väenopistoissa (16.4. 1278 §). Gustav Pauligs Dona-
tionsfond -jaC.F. EkholmsStipendiifond -nimisten lah-
joitusrahastojen v:n 1972 ylijäämä lisättiin kokonai-
suudessaan rahaston pääomaan (16.4. 1277, 1278, 
1279 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Apulaiskirjastonjohtajan virkaa 
( 30. pl.) määrättiin hoitamaan osastonhoit., fil.maist. 
Eila Lindqvist 1.3. alkaen toistaiseksi ja kauintaan siksi, 
kunnes virka on vakinaisesti täytetty (26.2. 711 §). 

Fil.maist. Asta Pekonen valitt i kouluhallitukselle kau-
punginhallituksen 6.11.1972 suorittamasta apulaiskir-
jastonjohtajan vaalista. Kouluhallitukselle annetussa 
lausunnossa kaupunginhallitus päätti esittää valituksen 
hylättäväksi (27.8. 2434 §). Virkaan vali t tu kirjaston-
joht. , fil.kand. Elna Elonheimo peruutt i hakemuksensa 
ennen kuin valintapäätös oli saanut lainvoiman. Virka 
päätettiinjulistaauudelleenhaettavaksi 12.11.3370 §). 

Kirjaston talouspääll. Olavi Kuokkaselle myönnett i in 
ero virastaan 1.1.1974 lukien ja virkaa määrättiin tois-
taiseksi hoitamaan toimistonhoit., ekon. Tuula Suikki 
(8.10. 2972 §, 17.12. 3800 §). 

Kaupunginkirjastoon 1.1.1974 lukien perustettuihin 
22. pl:n osastonhoitajan virkaan, 19. pl.n vanh. kir-
jastoamanuenssin virkaan, neljään 18. pl:n kirjastoama-
nuenssin virkaan, 14. pl:n kirjastoautonkuljettajan vir-
kaan ja kolmeen 8. pl:n kirjastoapulaisen virkaan pää-
tett i in ottaa vastaavia tilapäisiä virkoja hoitaneet viran-
haltijat (12.11. 3363 §). 

Uudenmaan lääninhallituksen päätös sivukirjastonhoi-
tajan viran (22. pl.) jättämisestä haettavaksi julistamat-
ta merkit t i in tiedoksi (15.1. 166 §, 12.2. 530 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Laajasalon kirjasto- ja 

nuorisotalon pääpiirustukset sekä Kontulan kir jasto-ja 
nuorisotalon pääpiirustukset ja vm. rakennuksen 
3 128 510 mk:n suuruiset kustannukset ehdolla, että 
mainittu summa on kiinteä kokonaishinta, johon sisäl-
tyy myös kaupungin maksettavaksi tuleva 370 000 
mk:n suuruinen osakepääoma (4.6. 1849 §, 3.9. 2560 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen kouluhallitukselle 
v. 1971 tekemäänsä esitystä, pyytää ennakkopäätöstä 
siitä, onko vetovaunu- perävaunu- periaatteelle raken-
tuvan neljännen kirjastoauton hankintaa kaupunginkir-
jastolle pidettävä kirjastotoimen kannalta tarpeellisena 
(3.9. 2496 §). 

Kaupunginkirjasto oikeutett i in myymään käytöstä 
poistettu kalusto esityksensä mukaisesti (yjsto 12.12. 
6826 §). 

Kirjastolehti saatiin tilata kirjastolautakunnan jäsenille 
kertomusvuonna sekä v:ksi 1974 (yjsto 7.3. 5420 §, 
19.12. 6886 §). 

Töölön sivukirjastossa tapahtuneen varkauden johdos-
ta raastuvanoikeus tuomitsi kolme henkilöä yhteisvas-
tuullisesti korvaamaan kaupungille rikoksen kautta ai-
heuttamansa vahingon (18.6. 1996 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kaupunkili i-
tolle ryhdyttäväksi toimenpiteisiin kirjastojen kotipal-
velujen saattamiseksi valtionavun pi ir i in (8.10. 2967 
§). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan l i i t tohall i tuk-
sen ilmoitus laitoskirjastotoiminnan jatkamisesta kes-
kussairaalan polio- ja munuaisosastolla merki t t i in tie-
doksi (19.2.608 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus antoi opetusmi-
nisteriölle museolautakunnan esityksen mukaisen lau-
sunnon museotoimen aluehallintokomitean mietinnös-
tä, jossa mm. selvitettiin museovirastoon liittyvää 
aluehallintoa ja yksityisen museolaitoksen valtionavun 
järjestämistä (21.5. 1657 §). 

Museokomitean mietinnön johdosta kaupunginhallitus 
kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa mm. Terassi-
tor in alueen jatkosuunnittelun yhteydessä selvittä-
mään myös mahdollisuudet kaupunginmuseon tilatar-
peen tyydyttämiseksi tällä alueella. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, ettei miet intö siinä vaiheessa antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin (10.12. 3710 §, 17.12. 
3808 §). 

Museolautakunta oikeutett i in jatkamaan Uudenmaan 
läänin paikallismuseoiden kokoelmien kort istointi työ-
tä Suomen Museoliitolta kertomusvuodelle tätä varten 
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anottavalla määrärahalla edellyttäen, ettei kaupungille 
aiheudu tästä suoranaisia kustannuksia (26.2. 712 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää virastoille ja laitok-
sille jäljennöksen v. 1949 tekemästään valokuvanega-
ti ivien keskittämistä kaupunginmuseoon koskevasta 
päätöksestä kehotuksin ottaa huomioon siinä määrätty 
valokuvanegatiivien keskittämien. Virastoja ja laitoksia 
kehotetti in antamaan kaupunginmuseon tietoon ku-
vausohjelmansa ja -suunnitelmansa päällekkäisyyden 
välttämiseksi kuvauksissa. Kaupunginmuseo oikeutet-
t i in valvomaan ja ohjaamaan virastoissa ja laitoksissa 
tapahtuvaa valokuvanegatiivien arkistointia ja säilytys-
tä (26.3. 1023 §). 

Kaupunginmuseon käteiskassa korotett i in 250mk:aan 
(yjsto 31.10. 6590 §)." 

Museoamanuenssi Leena Ark io ja museoassistentti Si-
nikka Vainio oikeutett i in edelleen käyttämään omia 
autojaan museon virkatehtävissä, enintään kuitenkin 
2000 km:iin saakka v:n 1973 aikana (yjsto 14.11. 
6686 §). 

Kaupunginmuseon kuva-arkistoa varten kehotetti in 
kiinteistölautakunta vuokraamaan talossa Fabianin-
katu 9 sijaitsevat 104 m^m suuruiset myymäläti lat ja 
kellarikerroksessa sijaitsevat 272 m 2 : n suuruiset varas-
tot i lat 1.11. lukien (29.10. 3184 §). 

Eduskuntatalon puiston kalliosuojasta kaupungin hal-
lintaan tulevista tiloista päätettiin varata kaupungin-
museon rauhanaikaisiksi varasto- ja tilapäisnäyttely-
t i loiksi 1 000 m2;n suuruiset t i lat sekä 2 0 0 m 2 : n suu-
ruinen ti la kriistitilanteessa käytettäväksi aikaisemmin 
Töölöntor in kalliosuojasta varattujen vastaavien ti lojen 
sijasta (10.12. 3714 §). 

Finlandia-talon kongressisiiven rakentamisen yhteydes-
sä suoritettujen räjäytystöiden johdosta vahingoittu-
neen museoesineistön korjaamiseen ja kunnostamiseen 
myönnett i in 3 500 mk (yjsto 27.12. 6921 §). 

Tuomarinkylän kartanon alueella Lukupolun varrella 
sijiatseva entinen muonamiehen mökk i päätettiin siir-
tää Tuomarinkylän kartanon rakennusten yhteyteen. 
Tarkoitukseen myönnett i in 36 000 mk (7.5. 1522 §). 

Lasten museo-osaston aikana 13.9.—15.10,oikeutettiin 
kaupunginmuseo pitämään pääosastonsa avoinna ylei-
sölle pääsymaksutta sekä pitämään museo avoinna 
myös lauantaisin klo 12-16 (yjsto 9.7. 6098 §). Myös 
näyttelyn »Käsityötä ja pienteollisuutta» aikana 
19.10. —11.11. saatiin museo pitää avoinna lauantaisin 
klo 12-16 (yjsto 26.9. 6419 §, 7.11. 6642 §). 

Museolautakunta oikeutett i in järjestämään kertomus-

vuoden syksyllä yhteistoiminnassa Pienteollisuuden 
Keskusliiton kanssa sen 75-vuotisjuhlallisuuksiin l i i t ty-
vä, elinkeinovapautta esittelevä näyttely kaupun-
ginmuseon pääosaston tiloissa mm. ehdolla, että l i i t to 
korvae painatuksesta, tekstityksestä ja osittain kuva-
suurennosten teettämisestä aiheutuvat kulut (yjsto 
21.2. 5324 §). 

Suomen rakennustaiteen museolle saatiin Helsingin 
juhlaviikkojen ajaksi järjestettävää näyttelyä »C.L. En-
gel» varten lainata kaupunginmuseon kokoelmista neljä 
C.L. Engelin akvarellia erinäisin ehdoin (yjsto 9.7. 
6097 §). 

Prins Eugens Waldermarsudde-nimiselle taidemuseolle 
lainattiin erinäisin ehdoin museon Tukholmassa kerto-
musvuoden kesällä järjestämää näyttelyä varten kaksi 
kaupungin museon kokoelmiin kuuluvaa Magnus von 
Wrightin teosta (yjsto 30.5. 5899 §). 

Björn Thunströmin maalaus »Helsingin entinen laivate-
lakka», joka oli sijoitettuna kaupungintalon huonee-
seen 251 A , palautettiin kaupunginmuseolle ja tilalle 
si joitett i in museon kokoelmiin kuuluva C. Loohmin 
maalaus »Näkymä Eteläsataman Valkosaarelta» (yjsto 
26.9. 6420 §). 

Museon kokoelmiin kuuluvat kassakaappi ja -kirstu 
saatiin väliaikaisesti sijoittaa rahatoimiston t i loihin 
(yjsto 13.6. 5960 §). 

Merimuseolle saatiin korvauksetta luovuttaa sen pyytä-
mät kypäräsukellusvälineet (yjsto 9.7. 6104 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei kaupunki voi vastaan-
ottaa leht. Anne-Marie Beaurainin Pacius-museoksi tar-
joamaa säveltäjä Frederik Paciuksen kesäkotina pitä-
mää Backas-nimistä huvilaa Espoon kaupungissa (2.5. 

' 1456 §). 

Kaupunginmuseossa vahingoittuneesta sisäturkista pää-
tett i in suorittaa 350 mk:n suuruinen korvaus (yjsto 
16.5. 5809 §). 

Kaupunginorkesterin yksi äänenjohtajan virka (23. pl.) 
ja kaksi soittajan virkaa (19. pl.) päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä toistaiseksi, kauintaan kertomus-
vuoden loppuun saakka ja yksi soittajan virka (20. pl.) 
kauintaan 30.9.1974 saakka (26.2. 710 §, 18.6. 1990 
§, 22.10. 3113 §). 

Viidelle kaupunginorkesterin soittajalle päätettiin suo-
rittaa ikälisää vastaava palkankorotus (2.4. 1103 §, 
8.10. 2975 §, 12.11. 3367 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi kaupunginorkesterin jä-
senten apukassan selvityksen Helene Bergbomin ra-
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hastosta saamansa v:n 1971 ylijäämän käytöstä (yjsto 
23.5. 5854 §). 

Musiikkiteatteritoimikunnan mietinnöstä kaupungin-
hallitus päätti antaa opetusministeriölle musiikkilauta-
kunnan lausunnon mukaisen lausunnon opetus- ja si-
vistystointa johtavan apul.kaup.johtajan esittämin 
poikkeuksin. Samalla kaupunginhallitus kehotti mu-
siikkilautakuntaa selvittämään kysymyksen Kansallis-
oopperan orkesterin, radio-orkesterin ja Helsingin kau-
punginorkesterin yhdistämisen tai yhteistyön tarkoi-
tuksenmukaisuudesta ja mahdollisuuksista (18.6. 1989 
§,6.8 . 2170 §). 

Kaupunginorkesterin konserttien radioinnista soittajil-
le suoritettavaa mahdollista korvausta koskevassa asi-
assa kaupunginhallituksen yleisjaosto päätti pyytää 
prof. Matti Ylöstalolta asiantuntijalausunnon (yjsto 
1.8. 6203 §). 

Musiikkilautakunta oikeutett i in lainaamaan kaupun-
ginorkesterin nuotteja jäljennettäväksi siten, että jäl-
jentämisestä peritään puolet siitä hinnasta, jonka lai-
nattavien nuottien kir joit taminen on maksanut (15.1. 
170 §). 

Eräälle soittajalle myönnett i in soitt imen rikkoutumi-
sen vuoksi 250 mk.n suuruinen korvaus (yjsto 7.2. 
5238 §). 

Suomen sinfoniaorkesterit ry:lle maksettiin 450 mk:n 
suuruinen jäsenmaksu kertomusvuodelta (yjsto 30.5. 
5888 §). 

Finlandia-talon johtaja oikeutett i in palkkaamaan rak. 
mest. Aarno Erjamo 1.8. alkaen sivutoimiseksi ts. 
kunnossapitorakennusmestariksi oikeuksin saada 250 
mk/kk (25.6. 2067 §). Konsertti- ja kongressitalojaos-
ton käytettäväksi myönnett i in 24 276 mk ts. asentajan 
ja laitosmekaanikon palkkaamista varten (11.6. 1924 
§). 

Ohjelman järjestämistä varten Esplanadikappelin soit-
tolavalle kesällä 1973 myönnett i in Helsinki-viikon 
säätiön käytettäväksi 25 000 mk (19.3. 934 §, 26.3. 
1016 §,24.4. 1361 §). 

Hässelby-säätiö. Kaupungin osuutena säätiön kerto-
musvuoden käyttömenoista maksettiin yht. 85 000 
Rkr (yjsto 8.8. 6223 §). 

Oopperatalon suunnittelukilpailun kilpailulautakun-
taan nimitett i in kaupungin edustajaksi virastopääll. 
Lars Hedman (25.6. 2105 §). 

Avustukset. Yleisjaostoa kehotetti in maksamaan seu-
raavat vuotuisavustuserät: 

— Helsingin Ruotsalaiselle Teatterille I I I erä 243 000 
mk 
— Suomen Kansallisoopperan Säätiölle III erä 187 500 
mk 
— Käpylän musiikkiopistolle III ja IV erä, yht. 26 210 
mk 
— Helsingin Kansankonservatorion säätiölle III erä, 
125 000 mk 
— Suomen Solistiyhdistykselle III erä, 1 215 mk 
— Helsingin Kesäteatterin Kannatusyhdistykselle IV 
erä, 13 750 mk 
— Helsingin seudun kesäyliopiston säätiölle IV erä, 
40 000 mk (yjsto 7.5. 5772 §, 16.5. 5799 §, 23.5. 
5851 §, 30.5. 5890, 5891 §,27.6. 6018 §, 22.8. 6254 
§). 

Suomen Mitalitaiteen Killalle myönnett i in 5 000 mk 
avustuksena kansainvälisen mital inäyttelyn järjestä-
mistä varten Helsingissä elokuussa (19.2. 602 §). 

Suomen Kansallisteatterille myönnett i in sen täyttäes-
sä 100 ν nukke- ja lapsiteatterin toiminnan kehittämi-
seksi sekä nukketeatteria varten tarvittavien välineiden 
hankkimiseksi 12 000 mk:n suuruinen lahjoitus (26.2. 
707 §). 

Suomen teatterijärjestöjen keskusliitolle suoritett i in 
Helsingissä 16.—19.4. järjestettyjen teatteripäivien 
aiheuttamasta tappiosta 8 500 mk (2.4. 1102 §). 

Akademiska Damkören Lyranille myönnett i in 875 mk 
matka-avustuksena konserttimatkaa varten (yjsto 
14.11. 6685 §). 

Eri puolueiden nuorisojärjestöille myönnett i in yht. 
2 000 mk Berliinissä kesällä pidettyjen rauhan ja ys-
tävyyden festivaalien johdosta Helsingissä järjestetyn 
puistokonsertin järjestelykustannuksia varten (yjsto 
13.6. 5952 §). 

Helsinki-Viikon Säätiön kertomusvuoden määrärahasta 
säästynyt osa siirretti in käytettäväksi v. 1974 alkupe-
räiseen tarkoitukseensa (10.12. 3717 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi Suomen Kir jai l i jal i i ton ja 
Finlands Svenska Författareförening -nimisen yhdis-
tyksen selvitykset lahjoitusrahastoista saamiensa varo-
jen käytöstä (yjsto 7.5. 5782 §). 

Yleishyödyllisten yritysten mää rä-
rahat 

Määrärahojen jakaminen. Komitea, jonka kaupungin-
hallitus oli 22 1. asettanut jakamaan menosääntöön 
merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avus-
tusmäärärahaa, i lmoit t i mietinnössään, että avustuksia 
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ol i kaupunginhallituksen toimesta julkaistun kuulutuk-
sen perusteella hakenut 107 järjestöä. Avustuksia pää-
tet t i in jakaa 150 000 mk jäljempänä mainituil le 87 jär-
jestölle seuraavasti: 

Alppila-Seura 300 
Au-yhdistys 1 000 
Barn teaterföreningen 1200 
Finnish Blues Society 250 
Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl . . . 900 
Föreningen Brage 3 500 
Haagan Eläkkeensaajat 220 
Haagan Taideseura 1 000 
Helsingfors Svenska Marthaförening . . . . 2 0 0 0 
Helsingin Eläkkeensaajat 250 
Helsingin Huonokuuloiset 1 400 
Helsingin Kansallinen Eläkeläisseura 

SENIORIT 250 
Helsingin kaupungin eläkkeennauttijain 

yhdistys 250 
Helsingin kaupunginosayhdistysten L i i t to . 2 600 
Helsingin Kaupunkilähetys 250 
Helsingin Kotien puolesta 850 
Helsingin Kummjkuntayhdistys 3 000 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 600 
Helsingin liikennelaitoksen eläkeläisten 

kerho 250 
Helsingin Marttayhdistys 4 100 
Helsingin Nuorten Miesten Kristil l inen 

Yhdistys 2 500 
Helsingin Perheenemäntien yhdistys . . . . 350 
Helsingin Pohjola-Norden 1 500 
Helsingin Puutarhaseura 2 150 
Helsingin Reumayhdistys 2 000 
Helsingin Shakki l i i t to 300 
Helsingin Tuberkuloosi- ja Keuhkovamma-

yhdistys 
(ent. Helsingin Tuberkuloosiyhdistys) . . 16 500 

Helsingin Työväen Lapsilaulajat 2 200 
Helsingin Työväen Shakkikerho 330 
Helsingin Työväen Sivistystyö 2 500 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys 6 500 
Hermanni-Vallila Seura 300 
Herttonielmen Eläkkeensaajat 200 
Huopalahden Eläkkeensaajat 200 
Kalliolan Kannatusyhdistys 6 500 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 300 
Kallion - Valli lan Eläkeläiset 250 
Kamarimusiikin kannatusyhdistys . . . . 3 0 0 0 

Kannelmäki-Seura 300 
Kansan-ja Sairaseläkeläisten Tuki 200 
Karjalan Sivistysseura 2 100 
Kasvatusopillinen kir jastoja lukusäätiö . . 5 000 
Katajanokka-Seura 300 
Kelkkala-Lomakodin Kannatusyhdistys . . 500 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
Kottby-Minsas Svenska Förening 500 
KRIM-Helsinki 500 
Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i 

Helsingfors 1 200 
Kruunuhaka-Seura 300 
Kulttuurishakki 58 300 
Kuluttajat 550 
Käpylä-Seura 300 
Käpylän Eläkkeensaajat 220 
Laajasalo-Seura 300 
Lehtisaari-Seura 300 
Lomal i i t to 10 500 
Loma ja Virkistys 1 000 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Malmi-Seura 300 
Munkkiniemen Kerho 300 
Mustalaislähetys 1 600 
Paavalin Siirtolayhdistys 240 
Pitäjänmäen Eläkkeensaajien yhdistys . . . 220 
Pohjois-Haaga Seura 300 
Pohjois-Haagan Kotien puolesta 200 
Pojista Miehiä 1 800 
Pol io inval id i t 3 500 
Puotila-Seura 300 
Roihuvuori-Seura 300 
Ruskeasuo-Seura 300 
Sokeainopetuksen Tuki 1 000 
Suomalainen Shakkikerho 500 
Suomen Kansan Ryhti l i ike 3 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 6 300 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys 500 
Suomen Poliohuolto 2 600 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-

denmaan piir i 3 000 
Suur-Helsingin Kotiteollisuus-yhdistys . . . 1 100 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Hörselskadade 1 200 
Svenska Upplysningsbyrän i Helsingfors . . 800 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 13 800 
Töölön Eläkkeensaajat 200 
Vallilan Eläkkeensaajat 220 
Vanhusten Turva 1 000 
Ylioppilasterveys - Studenthälsan ry 3 800 

Yhteensä 150 000 

Tavanomaisten ehtojen lisäksi, jotka koskivat kaikkia 
avustuksen saajia mm. avustusten käytön valvontaa, 
määrättiin Polioinvalidit ry:lle ja Suomen Poliohuollol-

le ehdoksi, että kaupungin avustusten turvin ylläpidet-
tävä toiminta kohdistuu nimenomaan helsinkiläisiin, 
Förbundet De Utvecklingstördas Väl r.f.lle ehdoksi, et-
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tä yhdistys antaa myönnetystä avustussummasta vä-
hintään 80 % Helsingin paikallisen yhdistyksen käyt-
töön ja Lomali i tol le ehdoksi, että kaupunki saa kaikki 
ne alennukset ja muut taloudelliset edut, jotka Loma-
l i i t to myöntää jäsenilleen (11.6. 1944 §). 

Nuorisotyö 

Kerhokeskukset. Nuorisotoimiston yksi kerhokeskuk-
sen hoitajan tp. virka saatiin jättää täyttämättä kauin-
taan kertomusvuoden loppuun saakka (25.6. 2052 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 7.6.1971 teke-
määnsä päätöstä, oikeuttaa kiinteistölautakunnan suo-
rittamaan vuokrana moottorihal l in ja kerhohuoneiston 
käsittävästä huonetilasta Kiinteistö-Oy Pakkalantielle 
sen esittämää yksikkövuokraa 13.15. m k / m 2 / k k vas-
taavan, tarkistusmittauksessa todettavan pinta-alan 
mukaan määräytyvän kuukausivuokran (12.3. 873 §, 
v:n 1971 kert. s. 223). 

Kaupunginhallitus päätti kumota nuorisolautakunnan 
kokouksessaan 7.3.1972 tekemän päätöksen teräsbeto-
nilaiturin tilaamisesta Vuorilahden kesäkotiin (15.1. 
165 §, v:n 1972 kert. s. 219). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti tyytyä opetus-
ministeriön 16.1. tekemiin päätöksiin Kiinteistö Oy 
Salpausseläntie 14:n ja Kiinteistö Oy Pakkalantien 
nuorisotoimintati lojen v:n 1972 rakentamiskustannuk-
siin anotun valtionavun kieltämisestä, mutta päätti ke-
hottaa lainopillista osastoa hakemaan muutosta minis-
teriön 16.7. tekemään päätökseen valtionavun myön-
tämistä Kiinteistö Oy Pakkalantien nuorisotilojen 
hankkimista koskevassa asiassa. Samoin päätettiin tyy-
tyä Hietaniemenkatu 9:ään, Korvatunturinne 2:een ja 
Koulutanhua 2:een rakennettavien nuorison kerhohuo-
neistojen rakennustöistä aiheutuvien kustannusten val-
tionavustusten hylkäämistä koskevaan päätökseen (9.4. 
1257 §, 15.10. 3077 §, 12.11. 3423 §). 

Vierailut ja virkamatkat. Nuorisolautakunta oikeutet-
t i in kutsumaan kaupungin vieraaksi kaksi Moskovan 
kaupungin edustajaa n. vi ikon ajaksi nuorison 17. ystä-
vyysviikon aikana sekä yhden edustajan Bonnin kau-
pungin nuorisotoimistosta ajaksi 16.—26.5. Em. vierai-
lun menoihin myönnett i in 5 000 mk ja jälkimmäisen 
4 000 mk (yjsto 7.2. 5237 §,25.4. 5719 §). 

Yleisjaosto oikeutti nuorisolautakunnan lähettämään 
edustajansa 18 vrk kestävälle virkamatkalle Saksan de-
mokraattiseen tasavaltaan 28.7. -5.8. Berliinissä pidet-
täville nuorison ja ylioppilaiden 10. festivaaleihin. Sa-
malla yleisjaosto päätti, mitä matkalaskussa saadaan 
ottaa huomioon. 

V t Irina Matvejevv jätt i 11.7. Uudenmaan lääninhalli-
tukselle tätä yleisjaoston päätöstä koskevan valituksen, 
jossa hän katsoi ko. kokouksen olevan senlaatuisen, et-
tei kunnallisen määrärahan myöntäminen siihen osal-
listumista varten voi olla sopusoinnussa kunnallislain 
kanssa. Kokous on päämäärältään yksipuolisesti pol i i t-
t inen, mikä selvästi ilmeni festivaaliesitteestä. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle sen 
pyynnöstä selvityksen, joka oli kaupunginhallituksen 
lainopillisen osaston lausunnon mukainen. Lausunnon 
yhteenvedossa todett i in, että kunnan yleisestä toimi-
alasta ei ole kunnallislaissa annettu täsmällistä ja kiin-
teää määritelmää. Ajan kuluessa kunnan yleinen tehtä-
väpiiri on huomattavasti muovautunut uudelleen. Käy-
tettävissä olevat oikeustapaukset taasen osoittavat, et-
tei ko. toimenpidettä nyt vallitsevan oikeuskäytännön 
mukaan voitane pitää kunnan toimivaltaan kuuluvana. 
Toisaalta saattaa olla mahdollista, että korkein hallin-
to-oikeus katsoo olosuhteiden ja käsitysten kunnan 
toimialan laajuudesta muuttuneen. 

Saatuaan valittajalta festivaal¡esitteen lääninhallitus 
pyysi kaupunginhallitukselta selitystä. Lainopillisen 
osaston lausunnon mukaisessa selityksessä todett i in 
kokous saadun esitteen perusteella yksipuolisesti po-
liittiseksi. Toisaalta osoituksena siitä, että pol i i t t inen 
toiminta katsotaan kuuluvaksi kuntien nuorisotyöhön, 
on kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuoriso-
työhön annettavasta valtionavusta 21.1.1972 annettu 
laki (20.8. 2359 §, 27.8. 2436 §, 10.12. 3713 §, 
17.12. 3809 §, yjsto 27.6. 6022 §). 

Nuorisoasuntoliiton ja kaupungin välisen yhdysmiehen 
nimeäminen. Nuorisoasuntoliitto, joka v. 1971 perus-
tett i in Suomen Kaupunkil i i ton, Invalidil i iton ja Pelas-
takaa Lapset ry:n toimesta edistämään nuorisoasunto-
toimintaa, pyysi kaupunkia nimeämään yhdysmiehen, 
joka voisi hoitaa laajemmin yhteyksiä l i i t toon. Samalla 
l i i t to pyysi kaupunkia ottamaan huomioon seuraavan 
talousarvion valmisteluissa nuorisoasunto-ongelmat. 
Kaupunginhallitus nimesi yhdysmieheksi asuntotuo-
tantoasiamies Kari Koskimaan ja lähetti yhdistykselle 
kirjeen, jossa kaupunginjohtajan ja rakentamisohjelma-
toimikunnan lausuntojen perusteella todett i in kaupun-
gin vuokra-asuntoja saaneista v. 1970 olleen 40 % alle 
30-vuotiaita. Tilastotoimistossa oli meneillään perus-
teellinen helsinkiläisten nuorten asumista koskeva tut-
kimus, joka valmistunee v. 1974. Lisäksi valtuusto on 
tehnyt periaatepäätöksen Helsingin seudulle rakennet-
tavien opiskelija-asuntoloiden rakennuslainojen takaa-
misesta aina 75 %:n määrään saakka (1.10. 2869 §). 
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Taide - ja k irjaiiisuusapurahoj en j a-
kotoimi kunta 

Helsinki-palkinto ja taide-ja kirjallisuusapurahat. Jako-
to imikunta i lmoi t t i , että Helsinki-palkinto 7 500 mk, 
ol i päätetty antaa kirjail i ja Eila Pennaselle sekä jakaa 
150 000 mk:n suuruinen määräraha apurahoina toimi-
kunnan esityksen mukaisesti (6.8. 2144 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja lainaami-
nen. Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät kerto-
musvuonna muutamia taideteosten hankintaa ja sijoit-
tamista koskevia päätöksiä (15.10. 3040 §, 5.11. 32.86 
§, 12.11. 3362 §, yjsto 31.1. 5190 §, 28.3. 5549 §, 
4.4. 5601 §, 11.4. 5641 §,25.4. 5729 §). Eräille taitei-
l i joi l le lainatti in näyttelyitä varten heidän kaupungin 
hallussa olevia teoksiaan (yjsto 3.1. 5019 §, 8.8. 6220 
§, 19.9. 6372 §, 3.10. 6450 §, 17.10. 6522 §, 3.12. 
6781 §). 

Näyttelyt. Bäcksbackan kokoelmien näyttely kaupun-
gintalon ala-aulassa päätettiin purkaa kesäkuun lop-
puun mennessä. Suomen rakennustaiteen museo oi-
keutett i in yhteistyössä kaupungin kanssa valmista-
maan kaupungintalon ala-aulaan C.L. Engelin arkkiteh-
tuuria esittelevä näyttely. Rakennustaiteen museo vas-
tasi kaikista muista näyttelykustannuksista paitsi näyt-
telyn vartioinnista ja sanomalehti-ilmoituksista. Kau-
punginkanslian käytettäväksi näyttelyn vartioimis- ja 
i lmoituskuluihin myönnett i in 15 000 mk. Avajaiset 
päätettiin järjestää 23.8. ja näyttely pitää avoinna 
24.8 . -9 .9 . arkisin klo 9-18 ja lauantaisin ja sunnuntai-
sin klo 11-18. Näyttelyn aukioloaikaa päätettiin myö-
hemmin jatkaa 7.10. saakka. Taideasiainsihteerin il-
moitus näyttelyssä käyneiden henkilöiden määrästä ja 
näyttelyluetteloiden myynnistä merki t t i in tiedoksi 
(28.5. 1748 §, yjsto 5.9. 6315 §, 17.10. 6523 §). 

Taideasiainsihteeri oikeutett i in järjestämään kaupun-
gintalon ala-aulaan pienehkö Helsinki-näkymiä -näytte-
ly (yjsto 3.10. 6449 §). 

Kluuvin Galleria. Eräille taiteili joil le ja yhdistyksille 
ym. myönnett i in oikeus kertomusvuoden syksyllä ja 
v:n 1973 keväällä järjestää näyttelyjä Kluuvin galleri-
aan tavanomaisin ehdoin. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
oikeutett i in korvauksetta järjestämään 30.5.-26.6. 
näyttely »Maisema ja virkistysaluesuunnittelu» sekä 
30.10.-13.11. näyttely »Kantakaupungin kortteli-
suunnitelma» (yjsto 31.1. 5189 §, 21.3. 5494 §, 16.5. 
5807 §, 8.8. 6221 §, 22.8. 6263 §, 24.10. 6558 §, 
31.10. 6596 §). 

Meilahden kartanon talonmies-vahtimestarille saatiin 

teettää virkapuvut huoltoviraston työtuvil la (yjsto 
13.6. 5951 §). 

Yleisjaosto päätti ottaa kiitollisuudella vastaan f i l . t r i 
I. Bäcksbackan lahjoittamat, Bäcksbackan kokoelman 
taideteoksista otetut väripostikortit ja kehotti kaupun-
ginkanslian yleistä osastoa huolehtimaan siitä, että 
Bäckbackan kokoelman teosten korjaus- ja kehystä-
miskustannuksiin käytetään talousarvioihin osaston 
käytettäväksi taidekokoelmien hoitoa ja näyttelyitä 
varten merkittävistä määrärahoista vähintään lahjoitet-
tujen postikortt ien myynnistä tuloti leil le vuosittain tu-
loutettavaa markkamäärää vastaava summa (yjsto 
3.10. 6451 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in käyttämään 
v:n 1972 talousarvion Meilahden taidekokoelmaraken-
nuksen suunnittelua ja rakentamista varten merkittyä 
määrärahaa (26.2. 715 §). 

Lahjoitusrahastojen varojen käyttö. »Alex och Axel 
Ärts gäva t i l i Helsingfors stad»-nimisen lahjoitusrahas-
ton varat päätettiin toistaiseksi sijoittaa tuloa tuotta-
vasti ja kuvataidetoimikuntaa kehotetti in aikanaan te-
kemään ehdotus po. rahaston ylijäämävarojen käyttä-
misestä (4.6. 1837 §). 

Urh eiIu- ja ulk oi!u toi mi 

Alueiden ja laitureiden siirtäminen urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon ym. Vartiokylänlahden venesa-
tama-alueen kaupungin omistuksessa olevat 9 000 
m^:n suuruinen maa-alue siirretti in 90 000 mk:n pää-
oma-arvosta ja 81 000 m2.n suuruinen vesialue 12 150 
mk:n pääoma-arvosta lautakunnan hallintoon (4.6. 
1847 §). 

Vihdin kunnan Olli lan kylässä sijiaitsevaan tilaan Saari-
järvi RN:o 2 * 1 k u u l u v a l l a , Iso Lehmälammen rannal-
la sijaitsevalla n. 0.5 ha:n suuruisella entisellä vuokra-
alueella olevat rakennukset ja rakennelmat samoin 
kuin itse alue siirretti in lautakunnan hallintoon 12 000 
mk:n suuruisesta pääoma-arvosta (16.4. 1314 §). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston hallintaan siirrettiin satama-
laitoksen hallinnosta seuraavat laiturit : 
— Ramsaynrannassa Meilahden sillan vieressä oleva 
ent. l i ikennelaituri 
— Lauttasaaren Tallbergin puistotien päässä oleva lai-
tur i 
— Merisatamassa Kapteeninkadun päässä oleva laituri 
— Merisatamassa Neitsytpolun päässä oleva laituri 
— Merisatamassa Ehrenströmintien varrella olevat lai-
tur i t , lukuun ottamatta Uunisaaren liikennelaituria 
— Pohjoisrannassa oleva ent. Nihtisaaren lähtölaituri 
— Sörnäisten rantatien varrella Kaikukadun ja Lintu-
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lahden kadun välinen rantalaituri 
— Kulosaaressa Nandelstadhin venesataman vieressä 
oleva laituri 
— Hietalahden rannan altaan venepaikat. 

jalkapallohallin pääpiirustukset hyväksyttäisiin ehdoin, 
että terveyden hoitoviraston esittämät huomautukset 
otetaan huomioon työpiirustuksia laadittaessa (3.9. 
2498 §). 

Viraston hallinnasta siirretti in liikennelaitoksen hallin-
taan 12 liikennelaituria, ks. liikennelaitos (22.1. 301 
§). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston ulkoiluosaston osastopäälli-
kön virkaan val i t t i in lakit.Iis. varat. Pentti Mäkelä (2.1. 
36 §, 15.1. 171 §,28.5. 1762 §). 

Siirtomäärärahojen käyttö. Urheilu- ja ulkoilu lauta-
kunta oikeutett i in käyttämään seuraavat siirtomäärä-
rahat esittämiinsä tarkoituksi in: 
— Urheilulaitokset ja kentät 2 800 000 mk 
— Ulkoilualueiden ja puistojen ra-

kennustyöt 600 000 mk 
-Venesatamat 700 000 mk 
— Korkeasaaren rakennustyöt 600 000 mk 
— Urheilu- ja ulkoi lutoimen raken-

nusten ja laitosten perusparannuk-
set 1 500 000 mk 

(yjsto 31.1. 5192 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi urheilu- ja ulkoiluviraston 
teknillisen toimiston laatimat Tattarisuon keskusvaras-
ton varastorakennuksen pääpiirustukset (18.6. 1993 
§). 

Käyttöomaisuuden myyminen. Lautakunta oikeutet-
t i in esityksensä mukaisesti myymään käytöstä poistet-
tava maasto-henkilöauto (yjsto 7.11. 6632 §). 

Rakennusten purkaminen. Lautakunta oikeutett i in 
purkamaan Lauttasaaren hyppyrimäen puurakenteiden 
yläosa. Purkamiseen ja maaston kunnostamiseen 
myönnett i in 5 000 mk (yjsto 29.8. 6292 §). Edelleen 
saatiin purkaa Mustikkamaalla sijaitseva kuivakäymälä 
ja vuorovenelaiturin valvontakoppi, Salmen ulkoilualu-
eella sijiatseva Uudenkylän sauna-liiterirakennus ja Ka-
naholman pukusuojarakennus. Seurasaaren ulkoilu-
puistoon kuuluvassa Mustasaaressa sijaitsevat koju n:o 
10, käymälät n :o 11 ja 13 sekä jäähuone n:o 14 ja Tu-
lisaaren leirintäalueella sijaitseva pesu- ja keittokatos 
(yjsto 24.10. 6563 §). 

Myl lypuron urheilupuiston hallirakennussuunnitelmas-
ta, jonka arkkit. Risto Sammalkorpi oli laatinut, pää-
tett i in luopua muuttuneen tilanteen takia. Urheilu-
puiston maankäyttösuunnitelman tarkistamisen poh-
jaksi hyväksytti in urheilu- ja ulkoilulautakunnan esit-
tämä tila- ja toteuttamissuunnitelma siten muutettuna, 
että uimahallin rakentaminen asetetaan tärkeysjärjes-
tyksessä ensisijalle, jol loin kuitenkin pallokenttien 
pohjatyöt suoritetaan uimahallin rakennuspaikan kui-
vatus- ja viemäröintitöiden yhteydessä, mikäli se talou-
delliselta kannalta on edullista. Lautakuntaa kehotet-
t i in vielä tutkimaan altaan rakentamista 50 m:n pitui-
seksi. Yleisten töiden lautakuntaa kehotetti in teke-
mään arkkit. Sammal korven kanssa uusi sopimus 
maankäyttösuunnitelman tarkistamisesta muuttuneen 
tilanteen huomioon ottaen ja rakennusten suunnitte-
lusta lähtökohtana vaiheittain rakentamisen mahdolli-
suus (8.1. 83 §). 

Jäähalli ja luistinradat. Pirkkolan urheilupuiston teko-
jääradan kattamisen ja pukusuojatilojen laajentamisen 
suunnittelemiseksi myönnett i in urheilulaitoksia ja 
kenttiä varten merkitystä siirtomäärärahasta 200 000 
mk (yjsto 17.1. 5109 §). 

Pirkkolan jäähallin maarakennus- ja kaivinpaalutyöt 
saatiin aloittaa kevätkaudella 1973 jo ennen kuin hal-
lin pääpiirustukset oli hyväksytty ja rakennuslupa 
saatu (24.4. 1374 §). Kaupunginhallitus hyväksyi 
26.4. päivätyt jäähallin pääpiirustukset (18.6. 1991 

Suomen Jääpalloliiton jääpalloilun v:n 1975 MM-kiso-
jen järjestämismahdollisuuksia koskeneen tiedustelun 
johdosta kaupunginhallitus i lmoi t t i , että kaupunki voi-
nee osoittaa päiväottelut pidettäviksi ensisijaisesti Ve-
lodromilla ja mahdolliset i l taottelut vaihtoehtoisesti 
Pirkkolassa (6.8. 2168 §). 

Suomen Taitoluistelul i i ton ilmoitus v:n 1975 Euroo-
panmestaruuskisojen myöntämisestä Kööpenhami-
nan järjestettäväksi merki t t i in tiedoksi (5.11.3291 §). 

Urheilukentät ja -puistot. Vuosaaren urheilukentän pu-
kusuojarakennuksen pääpiirustukset hyväksytti in si-
ten, että rakennustyötä suoritettaessa tulee ottaa huo-
mioon terveydenhoitoviraston tekemät huomautukset 
(2.1. 34 §). 

Talin urheilupuiston alueella olevien vesijohtojen siir-
rättämistä varten myönnett i in urheilu- ja ulkoiluviras-
tolle 250 000 mk (5.3. 773 §). Talin urheilupuiston 

Uimahallit. Kaupunginhallitus päätti sitoutua maksa-
maan opetusministeriölle takaisin Yrjönkadun uima-
hallikiinteistöä varten ministeriöltä v. 1954-1964 saa-
tujen rakennusavustusten kuoleutumattoman osan 
mainitun kiinteistön urheiluti lojen jäädessä pois varsi-
naisesta urheilukäytöstä ehdolla, että Suomen Valta-
kunnan Urhei lul i i t to SVUL ry. puolestaan takaa tä-
män summan kaupungille (19.2. 592 §). 
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Keilahallit. Nordator Oy valitti lääninhallitukselle 
vuokrasopimuksen tekemisestä Oy Bowling Ab:n kans-
sa Talin keilahallialueesta. Urhei lu- ja ulkoilulautakun-
nan lausunnon pohjalta annetussa selityksessään kau-
punginhallitus esitti valituksen hylättäväksi (19.2. 
607 §). 

Ulkoilu- ja leirintäalueet. Itäisen Pihlajasaaren telttai-
lua koskevassa asiassa oli lääninhallitus hylännyt Pää-
kaupungin Telttail i jat ry:n kanssa valituksen ja kulu-
vaatimuksen (5.10. 3043 §). 

Kaupunginhallitus kehott i urheilu- ja ulkoilulautakun-
taa vuokraamaan Helsingin poliisien kesäkotitoimikun-
nalle kertomusvuoden kesäkaudeksi molemmat toimi-
kunnan Läntisestä Pihlajasaaresta vuokrattavaksi ano-
mat huvilat (11.6. 1936 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set: 
— Tullisaaren ulkoilupuiston leirintäalueen vastaanot-
torakennuksen pääpiirustukset (18.6. 1987 §) 
— Uutelan ulkoilualueen traktorisuojan pääpiirustuk-
set (20.8. 2360 §) 
— Elisaaren ulkoilualueen isännän asunnon pääpiirus-
tukset (2.4. 1100 §). 

Kaunissaaren ulkoilualueen isännän työsuhdetta pää-
tet t i in jatkaa 31.10. saakka (2.5. 1453 §). 

Helsinginseudun luonnonsuojeluyhdistyksen kalavesi-
en yhteiskäyttömahdollisuutta koskevan kirjeen joh-
dosta kaupunginhallitus esitti Pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnalle, että sen toimesta selvitettäisiin 
po. kalavesien yhteiskäyttö koko laajuudessaan. Toi-
mikunnan työvaliokunta i lmoit t i , ettei yhteiskäyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseen ole henkilökunnan vä-
häisyyden eikä asian laajuuden vuoksi mahdollisuuksia 
(5.2. 416 §, 19.3. 940 §). 

Veneulkoilu. Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan 
ins. Lauri Aitokari l le kertakaikkisena korvauksena 
kaupungin käytössä olevista, Aitokarin patentin mu-
kaisista veneenkiinnityslaitteista, kutakin laitetta kohti 
20 mk eli yht . 29 600 mk (yjsto 31.1. 5191 §). 

Korkeasaaren WC-tilojen muutostyön pääpiirustukset 
hyväksytti in edellyttäen, että lopullisia työpiirustuk-
sia laadittaessa otetaan huomioon terveyden hoitoviras-
ton esittämät huomautukset (27.8. 2433 §). 

Korkeasaaren työhuoneen suljetulla alueella tapahtu-
vaan ajoon saatiin käyttää sähkölaitoksen käytöstä 
poistettua pakettiautoa (yjsto 16.5. 5810 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta oikeutett i in lahjoitta-
maan Ähtärin reitin loma Oy:n omistamaan eläinpuis-
toon sen avajaisissa Korkeasaaren eläintarhan huuhka-
japari (7.5. 1520 §). 

C-messuhallin käyttö. Kaupunginhallitus kumosi urhei-
lu· ja ulkoilulautakunnan 10.10. tekemän päätöksen 
C-messuhallin vuokraamisesta Vene 74 -näyttelyä var-
ten ja kehotti lautakuntaa luovuttamaan hallin Osuus-
kunta Suomen Messujen käyttöön anomuksen mukai-
sesti venenäyttelyn, rakennusmessujen ja konttoritek-
niikan näyttelyn järjestämistä varten ajaksi 1.—25.2., 
8.4. sekä 15.-21.10. (15.10. 3037 §, 26.11. 3549 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi urheilu- ja ul-
koilualueilla sekä uimaloissa sattuneiden tapaturmien, 
tavaroiden häviämisen, ym. aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseksi yht. 1 041 mk (yjsto 13.6. 5956 §, 
19.9. 6377-6381 §, 19.12. 6887 §). 

Avustukset Urheiluhallit Oy:lle päätettiin suorittaa 
kertomusvuoden avustus 492 100 mk välittömästi yh-
tenä eränä, Seurasaarisäätiölle myönnetyn vuotuisavus-
tuksen III erä 8 715 mk ennen juhannusta ja Krogars 
Vattenskydds r.f:lle enint. 1 000 mk yhdistyksen esit-
tämään tutkimukseen osallistumisesta aiheutuneiden 
kustannusten maksamiseksi (yjsto 17.1. 5094, 13.6. 
5939 §,7.11. 6643 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 12 000 mk urheilu- ja ulkoi-
luviraston käytettäväksi helsinkiläisen koripallojouk-
kueen lähettämiseksi Islannin asuttamisen 1100-vuotis-
juhlallisuuksien yhteydessä Reykjavikin kaupungin 
joukkuetta vastaan pelattavaan otteluun (12.11. 3353 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Kaupunginhallitus päätti, muut-
taen v. 1967 tekemäänsä päätöstä, siirtää Lauttasaa-
reen jätevedenpuhdistamon tont in yleisten töiden lau-
takunnan hallintoon siten, että puhdistamon alue kä-
sittää 1.1.1974 lukien 31. kaup.osankortt:n n:o 31125 
n. 22 453 m 2 : n suuruisen tont in n:o 2 aikaisemman 
n. 20 880 m 2 xi suuruisen, osittain samalle tonti l le 

ulottuvan alueen sijasta. Puhdistamotontin maapää-
oma-arvoksi määrättiin 807 900 mk aikaisemman 
754 000 mk:n asemesta (17.9. 2721 §). 

Rakennusviraston rakennuttajapäällikön virkaan (35. 
pl.) val i t t i in dipl.ins. Jouko Rantanen, katurakennus-
päällikön virkaan (35. pl.) I apul.katurak.pääll. Seppo 
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