
17. M u s i i k k i l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Musiikki-
lautakunnan puh.johtajana toimi v. 1973 joht. Veikko 
Loppi ja varapuh.johtajana toim.joht. Harry Orvomaa 
sekä jäseninä säveltäjä Seppo Nummi, opisk. Mauri 
A. Numminen, toim.joht. Jorma Kilappa, valtiot, 
maist. Pekka Gronow, autoilija Matt i Poutanen, fil. 
maist. Karmela Bdlinki ja metsänhoit. Panu Toivonen 
jonka tilalle tul i marraskuussa talouspääll. Lasse Sträh-
len. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli valtiot.maist. Aar-
ne Välikangas ja sihteerinä apulaisintendentti Seppo 
Heikinheimo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja 
pöytäkir jaan kertyi 401 pykälää. Lähetettyjä kirjeitä 
oli 191 ja saapuneita 427. 

Ohjelmatoimikunnan puh.johtajana to imi kertomus-
vuonna säveltäjä Seppo Nummi, varapuh.johtajana 
Jorma Kilappa sekä jäseninä Mauri A. Numminen ja 
Karmela Bdlinki. Ohjelmatoimikunnan itseoikeutet-
tuja jäseniä olivat pj. Loppi ja intendentti Jyrkiäinen 
joka to imi myös toimikunnan sihteerinä, sekä orkes-
terin jäsenten valitsemana konserttimestari Pekka Ka-
ri. Ohjelmatoimikunta pi t i vuoden aikana 11 kokous-
ta, joissa käsitellyistä asioista kertyi 56 pykälää. 

Koesoittotoimikunnan kokoonpano oli kertomus-
vuonna seuraava: puh.joht. Jorma Kilappa, varapuh. 
joht. Panu Toivonen ja itseoikeutettuina jäseninä or-
kesterin intendentti, joka toimi sihteerinä, Suomen 
Muusikkojen Li i ton edustaja sekä viisi orkesterin jäsen-
tä, jotka edustivat orkesterin valtuuskuntaa ja asian-
omaisia ääniryhmiä. Koesoittotoimikunta pit i vuoden 
aikana kolme kokousta ja pykäliä kertyi pöytäkirjaan 
33. Toimikuntien lisäksi musiikkilautakunnan työtä 
valmisteli kertomusvuonna neljä jaostoa. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

— avustusanomukset: soitinhankintalaina-anomukset 
(27.2. 77 §, 24.4. 162 §, 22.5. 207 §), kuuden soit-
tajan opintomatka-apuraha- ja Akademiska Damkö-
ren Lyrenin matka-avustusanomus (27.2. 81 §, 
30.10. 334 §), apuraha-anomus pohjoismaiselta 
yhteistyöelimeltä NOMUKSELTA sekä Pohjoismai-
selta kulttuurirahastolta (27.2. 80 §), Oulunkylän 
pop/jazz-opiston ylimääräistä 20 000 mk:n avustus-
ta koskeva anomus (17.12. 399 §), avustusten suo-
sittaminen eräille yleishyödyllisille järjestöille ja lai-
toksille (10.4. 131 §) 

— Haydnin Rummunlyöntisinfonian lainaaminen Loh-
jan orkesterin käyttöön (22.5. 190 5) 

— nuot inkir jo i tustar i f f i t uuden sopimusehdotuksen 
hyväksyminen (30.10. 329 §) 

— ohjelma- ja koesoittotoimikunnan jäsenten valitse-
minen (30.1. 4 - 5 §) 

— orkesterin luovuttaminen Jean Sibelius-viulukilpai-
lun loppukilpailun säestystehtäviin ja yya-sopimuk-
sen 25-vuotisjuhlaan Finlandia-taloon (27.2. 82 §, 
90 §), kahta Helsingin juhlaviikkojen konserttia 
varten harjoituksineen, Wihurin rahaston apuraho-
jen jakotilaisuuteen, Poliisilaulajien konsertin erää-
seen säestystehtävään sekä Cantores Minores -poi-
kakuoron 20-vuotisjuhlakonserttiin harjoituksineen 
(27.2. 92 §,25.9. 312 §) 

— palkat, palkkiot: tai.hoitajan valtuuttaminen teke-
mään lähdeveron aiheuttamat muutokset palkkioi-
hin, mikäli esiintyjät eivät suostu lähdeveron ai-
heuttamiin palkkioiden alennuksiin (27.2. 83 §) ja 
uusien avustajain- sekä johtaja-, solisti- ja kamari-
musiikin esiintymispalkkioiden hyväksyminen 
(12.6. 222 §, 232 §) 

— pääsylippujen hintojen korotuksien hyväksyminen 
sekä kausikorttien alennuksen vähentäminen 25 %: 
sta 15 %:een sekä ns. toisintokonserttien lipun-
myynnin antaminen Lippupalvelun tehtäväksi 
(12.6. 231 §) 

— tiedotuslehti Conserton kirjoituspalkkioiden hy-
väksyminen (30.1. 43 §) 

— virat, toimet: eron myöntäminen eräille soittajille 
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(2.8. 2 4 0 - 2 4 2 §), eräiden soittajien määrääminen 
virkojensa vakinaisiksi haltijoiksi (25.9. 306 §), eh-
dotuksen laatiminen henkilöistä jotka voisivat ryh-
tyä hoitamaan ns. kevyen musiikin konserttien 
suunnittelua ja järjestämistä palkkiovirkaisena sivu-
toimena (12.6. 234 §), tp. apulaisintendentin viran 
hoitajan määrääminen v:ksi 1974 (27.11. 388 §) ja 
vierailevan harjoituskapellimestarin ki innittäminen 
soitantokaudeksi 1974—1975 ja tunt ipalkkion 
maksaminen 50 prosentilla korotettuna hänen joh-
tamis- ja harjoitustyöstään (2.8. 246 §) 

- virkavapauksien myöntäminen eräille henkilökun-
taan kuuluville mm. sairauden, opintojen ym. takia 
(30.1. 33 §, 27.2. 74 §, 27.3. 114 §, 22.5. 188 §, 
192 §, 27.11. 362 §), äitiysloman myöntäminen ja 
sijiasen määrääminen (30.10. 331 §) 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna esityksiä 
mm. seuraavista asioista: 
- Helsinki-mitalin ja kaupunkil i i ton ansiomerkin 

myöntäminen (30.1. 48 §) 
- valtion taiteilijaneläkkeen maksaminen (28.8. 

246 §) 
- virat: kahden alttoviulunsoittajan 19 pl:n ja yhden 

tstoapulaisen 8 pl:n uuden viran perustaminen 

(30.1. 47 §), I ja II konserttimestarin viran täyttä-
minen ja valinta (12.6. 233 §) 

Lausunnot. Lautakunta joutui antamaan kertomus-
vuonna tavallista runsaammin lausuntoja erilaisista 
suunnitelmista, mietinnöistä ym. tavanomaisten avus-
tusanomuksia koskevien lausuntojen lisäksi. Kaupun-
ginhallitukselle annetut lausunnot koskivat mm. seu-
raavia asioita: 
— kaupunkisuunnitteluun l i i t tyvät asiat; Hgin kau-

pungin alueen ulkoilmaestradin rakentaminen, kap-
pelin soittolavan uusiminen, Malmin aluekeskuksen 
kaavarungon loppuraportt i , Itäkeskuksen kaavarun-
gon esisuunnitelmat ja kaavarunkovaihtoehdot 

— musiikkiteatteritoimikunnan ja kaupungin teatteri-
toimikunnan mietintö, 

— musiikkialan ammattiyhdistysten federaation kir-
jelmään li ittyvä pop- ja jazzmusiikin koulutussuun-
nitelma sekä kysymykseen nitoutuva Katajanokan 
makasiinien mahdollinen käyttäminen musiikkitar-
koitukseen sekä 

— vuositilintarkastajien esittämät huomautukset. 

Lautakunta antoi lausunnon myös opetusministeriölle 
ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry :lle alueorkesterijärjes-
telmän luomisesta. 
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