
24. Kirjastolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kirjastolautakunnan kokoonpano v. 1967 
oli sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että 
kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli kouluneuvos Jussi Saukkonen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa. Pöytäkirjat käsittivät yhteensä 266 
pykälää. 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
kirjaston tilaus- ja muistutuskorteista pe-
rittävän maksun korottaminen (30.1. 28 
§); toisen kirjastoauton alustan ja korin 
tilaaminen (30.1. 41 §, 19.6. 150 §); pidenne-
tyn laina-ajan myöntäminen lainaajille kesä-
ajaksi (17.4. 88 §); kirjaston kaikkien osas-
tojen ja sivukirjastojen sulkeminen lauantai-
sin ajalla 1.6.—31.8. klo 15 (17.4. 95 §); 
pääkirjaston eräiden osastojen sulkeminen 
kesällä suoritettavien vuosikorjaustöiden 
ajaksi (17.4. 102 §); Vuosaaren sivukirjaston 
kalustamissuunnitelman ja hyllyjen tilaa-
minen (19.6. 149, 152 §); kirjastoautojen 
pysäkkipaikkojen ja -aikojen määrääminen, 
muutoksen tekeminen niihin sekä aikataulun 
muuttaminen 1.1.1968 lukien (28.8. 187 §, 
25.9. 198 §, 18.12. 263 §); laitoskirjastotoi-
minnan jatkaminen v. 1968 Helsingin yliopis-
tollisen keskussairaalan polio-osastolla sekä 
IV sisätautien klinikan munuaisosastolla 
(29.5. 137 §, 27.11. 242 §) ja pääkirjaston 
osastojen uudelleen järjestelystä johtuvien 
rakennustöiden rakennustyösuunnitelman ja 

kustannusarvion tilaaminen yleisten töiden 
lautakunnalta (27.11. 245 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin 
mm. asioista, jotka koskivat: Vuosaaren 
sivukirjaston perustamista ja tästä johtuen 
oikeutta saada ylittää kertomusvuoden mää-
rärahoja (17.4. 97 §); määrärahan saamista 
matka-avustuksiksi yleiseen kirjastokokouk-
seen osallistuville kaupunginkirjaston viran-
haltijoille (29.5. 132 §); kouluhallituksen 
hyväksymisen hankkiminen kaupunginkir-
jaston hallintaan Vuosaaren sivukirjastoa 
varten hankitulle huoneistolle (29.5. 133 §); 
huonetilaohjelmaa Herttoniemen sivukirjas-
ton uuden huoneiston suunnitelmia varten 
(29.5. 138 §); Pasilan sivukirjaston toiminnan 
lopettamista kirjastoautojen toimintapiirin 
laajenemisen johdosta (29.5. 139 §); kirjasto-
ohjesäännön tarkistamista (29.5. 140 §); 
kansakouluihin jaettavan kirjastoa esittele-
vän julisteen painattamista (19.6. 151 §); 
rakennusluvan saamista Töölön sivukirjasto-
rakennuksen rakennustöitä varten (23.10. 
212 §); Kulosaaren ja Vuosaaren sivukirjasto-
jen huoneistojen varustamista valaistuilla 
opastinteksteillä (23.10. 217 §) sekä Pukin-
mäen sivukirjaston toiminnan lopettamista 
1.2.1968 lukien (20.2. 48 §, 18.12. 262 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin asioista, jotka koskivat: rakennusliike 
Vilho Aholan Vuosaaren sivukirjastoa var-
ten tarjoamia huonetiloja (20.2. 59 §); 
Herttoniemen sivukirjaston rakennussuunni-

471 



29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

telman toteuttamista kaupungin itäisen 
alueen erikoislääkäriaseman perustamissuun-
nitelman yhteydessä (20.3. 69 §, 27.11. 
238 §); opintomatka-apurahan myöntä-
mistä kahdelle kaupunginkirjaston viran-
haltijalle (20.3. 76 §); valtuustoaloitetta 
kirjastotoiminnan kehittämisestä opiskelu-
edellytysten parantamiseksi (29.5. 135 §); 
Malmin lastenkodin kirjastotoiminnan lopet-
tamista (29.5. 136 §) sekä kuvataidetoimi-

kunnan esitystä sijoittaa graafinen työ 
Kulosaaren sivukirjastoon (27.11. 244 §). 

Lisäksi puollettiin anomuksia avustuksen 
myöntämiseksi kirjastolautakunnan valvon-
nan alaisille yleishyödyllisille laitoksille ja 
yrityksille kertomusvuodeksi sekä Kirjoja 
Sokeille -yhdistykselle ja Helsingin Yliopis-
ton Ylioppilaskunnan Kirjastolle seuraavaksi 
vuodeksi (20.3. 75 §, 28.8. 172, 173 §). 
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