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Puheenjohtaja totesi kokouksen lail l isesi
kokoonkutsutuksi ja pä.ä.tösvaltaiseksi.
Tarkistettiin ja allek irjoitettiin 3. 8 .
1976 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Porin kaupunginhallitus:
nro 3105/18.6.1976. Kaupunginvaltuuston
päätös raittiuslautakunan keskiolutkieltc
esityksestä.
nro 3543/27.7.1976. V.1975 tark astuske rtc
muksessa esitetty j en huomautusten kä.s itte
ly. 1~. lautakunnan antaman lahjan suurut
saa olla 150-800 mk.
nro 4028/1.9.1976. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukiavustusten hakeminen.
Kirjelmät merkittiin tiedoksi.
Porin Taiteilijaseuran 3. 8 .1976 KH:lle
osoittamassa kirjeessä kiirehditään Porir
piirustuskoulun kunnallistamista jo
v.1977, koska koulua ylläpitävä kannatusyhdistys on taloudellisissa vaik euksissa.
Kirjeen jäljennös oli lähetetty myös kuvataidelautakunnalle.
Kuvataidelautakunta oli jo lausunnossaan
v.1977 budjettiesityksensä karsinnasta
kiinnittänyt huomiota samaan asiaan.
Tietäen taloudellisten vaikeuksien olevar
uhkana piirustuskoulun jatkumiselle lautf
kunta päätti, yhtyen Porin Tai teilijaseuran vetoomukseen, lähettää KH:lle kirjelmän, jossa tilantee:seen kiinnitetään edeJ
leen huomiota. Kirjelmän laatiminen jäi
sihteerin teh~äväksi.
Päärnäisten sairaskoti vihitään 2~.9,
mutta veistoksen paljastus on sovittu ta~
pahtuvaksi KH:n edellyttämällä tavalla
Porin päivän yhteydessä eli sunnuntaina
3.lokakuuta 1976 klo 13,00. Tällöin on
laitoksessa avoimien ovien päivä porilaisille. Paljastustilaisuudessa lautakunnaq
puheenjohtaja esittää tervetuliaistoi vo: j
tukse._ : a a pulaisk aupunginj ehtaja Sävelä 1
on lupautunut pitämään paljastus puheen.
Myö s sai rask oti a edustavan puhe eJ?VU Oro
seurannee. Fa lja s tusvaat t een poistavat
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entt s e en tapaan J au ta1~wman :jäsen et Mai ,i a
Salmi ja Bori s Selesmaa . Snnen paljastu s - ·
ta l autakunta. kokoontuu hyväksymään v eis tok sen ja pä.ät t ämä.än loppumaksatuks esta
kuvanveistäjä Konttiselle, kuten veistossopimus edellyttää .
6 ~
Taidehankinnat

7 §
Merkkipäivän muistaminen

8 §
Kokouksen päättäminen

Koko"uksen yhteyde ssä lautakunt a t u t ustui
uudenuutukaiseen kirjast o-opi st otaloon.
Tarjollaolleisiin opi st ossa vuosi kaus ia
olJB :isi in Ester Wallinin k ahteen ki psi vei s tok seen suhta~ d uttiin kieltei sesti : sen
sijaan opiston pi tJrFir-dkaisen opettajan tai·
teilija Sulo Salmen eräs työ, öljymaalaus
"Rotaatio", päätettiin ostaa 2000 mark an
hinnasta sijoitettavaksi opiston tj_loihin.
Maalaus rahoitetaan kaupungin taj_de- ja
muistomerkkirahast östa.

1

Porin Taiteilijaseuran puheenjohtajan Aar-~
ne Elomaan täyttäessä 18.8.1976 50 vuotta
lautakunta muisti häntä 50 mk :n lah jalla.
Merkittiin taiteilijan k iitos.
Koska muita asioita ei enää ollut päättyi
kokous klo 18,30.

Puheenjohtaja

Sihteeri
Boris Selesmaa

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Porissa,

kuun

pnä 1976.

