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

Lautakunnan kokoonpano 

Musiikkilautakunnan puh.johtajana toimi v. 1974 f i l . 
maist. Veikko Loppi, va rapu h. johtajana oopp.laulaja 
Veikko Tyrväinen ja jäseninä hum.kand. Seppo Num-
mi, valt iot.yo Mauri Numminen, toimitusjoht. Jorma 
Kilappa, valtiot.maist. Pekka Gronow, fi l.maist. Kar-
mela Bölinki, talouspääll. Lasse Strähle ja sävelt. Kari 
Rydman. Kaupunginhallituksen edustajana to imi val-
tiot.maist. Aarne Välikangas ja sihteerinä 17.3. asti tp. 
apul. intendentti Seppo Heikinheimo ja 18.3. lähtien 
vs. tp .apu l . intendentti Helena Kuoppamäki. 

Kokoukset 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa ja 
käsitteli yhteensä 424 asiaa. Kirjeitä lähetetti in 148 ja 
niitä saapui 426. 

Toimikunnat 

Ohjelmatoimikunta 

Lautakunta valitsi ohjelmatoimikuntaan seuraavat hen-
ki löt : puh.joht. Seppo Nummi, varapuh.joht. Jorma 
Kilappa sekä jäsenet Karmela Belinki ja Kari Rydman. 
Itseoikeutettuina jäseninä olivat puh.joht. Veikko 
Loppi, intend. Reijo Jyrkiäinen ja sihteerinä Pekka Ka-
ri sekä hänen varamiehenään Jussi Pesonen. 

Toimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 14 
kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 69 §ää. 

Koesoittoto imi kunta 

Toimikuntaan kuuluivat kertomusvuonna seuraavat 
henki löt: puh.joht. Jorma Kilappa, varapuh.joht. Lasse 
Strähle, itseoikeutettuina jäseninä puh.joht. Veikko 
Loppi ja siht. intend. Reijo Jyrkiäinen. Muina jäseninä 
olivat Suomen Muusikkojen l i i ton, orkesterin valtuus-
kunnan ja soit inryhmien edustajat. 

Toimikunta pit i kertomusvuoden aikana neljä kokous-
ta, joiden käsittelemistä asioista kertyi pöytäkirjaan 
39 § :ää. 

Toiminta 

Sopimukset ja jäsenyydet 

Kertomsuvuonna solmit t i in tai tarkistett i in seuraavat 
sopimukset: 
— kaupunginorkesterin konserttien radioinnit lope-
tet t i in v. 1973 aikana radioi nti korvausten maksamises-
ta syntyneen kiistan takia. Khn prof. Ylöstalolta pyy-
tämä lausunto valmistui maaliskuussa ja sen pohjalta 
laaditt i in musiikkilautakunnan ja Yleisradion välinen 
konserttien radiointia koskeva sopimus, joka allekirjoi-
tet t i in lokakuussa. 
— Suomen Muusikkojen Li i ton kanssa solmitt i in 18.4. 
kaupunginorkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus, 
jonka mukaiset soi t in- ja puku korvaukset kvsto vahvis-
t i 16.10. sekä tarkistett i in 12.8. voimassa olevaa tila-
päisten avustajien palkkioita koskevaa sopimusta. 

Helsingin kaupunki oli edelleen edustettuna kaupun-
ginorkesterin kautta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:ssä, 
jonka hallituksen jäsenenä oli intendentti Jyrkiäinen. 
Intendentti Jyrkiäinen ja musiikkilautakunnan jäsen 
Jorma Kilappa edustivat kaupunginorkesteria yhdis-
tyksen vuosikokouksessa. 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista 
oli tärkein kaupunginorkesterin konserttien radiointi-
sopimuksen aikaansaaminen ja radiointien uudelleen 
aloittaminen (26.3. kirje n:o 42, 27.5.187 §). 

Muista Ikn tekemistä päätöksistä mainit takoon mm. 
seuraavia asioita koskevat: 
— Mahler konsertin kustannusten tasaaminen tuloi-
neen ja menoineen Ikn ja juhlavi ikkojen kesken (19.6. 
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249 §) 
— matka-avustusanomus khlle ja opetusministeriölle 
Linzi in tehtävää orkesterin konserttimatkaa varten 
(29.1.51 §) 
— orkesterin luovuttaminen esiintymään: Helsingin 
juhlaviikojen neljään konsertti in korvauksetta eräin eh-
doin sekä muihin erilaisiin tilaisuuksiin (29.1.34 § ,43 
§), korvauksetta Sibelius-Akatemian Oppilaskunta ry:n 
anomaan konserttiin UNM-viikolla (27.5.191 §), kor-
vauksetta konserttiin (Bach: H-moll i messu) juhlaviik-
kojen vastatessa eräistä eri koisi isistä sekä Sibelius-ma-
ratoniin juhlaviikkojen vastatessa tilaisuuden muista 
kustannuksista (19.6.249 §), Laulu-Miesten konsert-
t i in eräin ehdoin sekä Välirauhan solmimisen ja SNS-
seuran perustamisen 30-vuotisjuhlaan tilaisuuden jär-
jestäjän vastatessa kuluista (1.10.336,372 §) 
— Selim Eskelinin säätiön stipendilautakunta: jäsenen 
nimeäminen (29.1.91 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— alueorkesteritoiminta (5.11.368 §) 
— intendentin virka-aika (10.9.309 §) 
— Kajanus-konsertin järjestäminen (19.6.248 §) 
— kaupunginorkesterin kustantamien nuottien jäljen-
täminen 
— kausikorttien ja konsertti lippujen myynnin järjestä-
minen (19.6.248 §) 
— teatterivaunua koskeva valtuustoaloite (26.3.132 §, 
5.11.366 §) 
— til intarkastuskertomus (5.8.260 §) 
— Wienin Fi lharmonikkojen kutsuminen Suomeen 
(19.2.63 §, 248 §) 

Lisäksi lautakunta antoi Akateemiselle Laululle lau-
sunnon yhteistyötarjouksesta (27.5.198 §, 248 §). 
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