
24. Kaupunginkirjasto1) 

Kirjaston lainaus ylitti v. 1967 
sen kerran kolmen miljoonan rajan, 
mainen miljoona saavutettiin v. 1947 ja toi-
nen ylitettiin v. 1957. Pitkän tähtäyksen ta-

vioitu 3 900 000:ksi, joten 

ja nopealta. Kehitykseen sisältyy kui-
tenkin useita erikoispiirteitä ja huomattavia-

Kaupungin asukasmäärän kasvu on luon-

nollisesti tärkein lainauskäyrää nostava te-

kijä. Helsingin asukasluku oh v. 1947 357553, 

v. 1957 421 160 ja v. 1967 516 472. Verrat-

ta kohden oli v. 1947 2.9, v. 1957 5. o ja v. 1967 

arvioiden mukaan olisi 6.5. 
Kaupunginkirjaston toiminta on sotien jäl-

kasvanut 
nopeammin. Kirjastoa käyttävien kaupunki-
laisten lukumäärä on suhteellisestikin lisään-

käyttäneet kirjaston palveluksia entistä mo-
j a . . eri kau] mginosissa asuvat kaupunki-

ja 

ulkopuo-
L ole ole-

iNyKymen Kirjastoverkosto Kirjasto-

Kirjaston lainaustoiminta ei 
yhtä 

Varaa työs-

van korkeat luvut 9.5 ja 8.7 
kohden. Jos toisaalta 
kaupunginkirjaston vertailulukua 5.9 : 

jo i ta ei ole 
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menen. Mitään varsinaista ylärajaa, joka olisi 
saavutettava ja johon kehitys voisi pysähtyä, 
ei voida osoittaa. Helsingin osalta voidaan 
ehkä todeta, että kaupunginkirjaston toimin-
nan tehokkuusaste on toistaiseksi vasta noin 
puolivälissä siihen keskimääräiseen tavoittee-
seen nähden, mihin seuraavien vuosikymme-
nien aikana olisi yllettävä. 

Kehitystä yksityiskohtaisesti vuosi vuo-
delta tarkasteltaessa ilmenee lainauskäyrässä 
verraten suuria heilahduksia. Erittäin voi-
makas nousu sijoittuu v:ien 1956—1958 koh-
dalle, jolloin lainaus kasvoi yli 650 000 kir-
jalla ja lainaus asukasta kohden vastaavasti 
nousi 4.5:stä 5.6:een. Tämän jälkeen seurasi 
v:ina 1960—1962 taantuminen, joka ei pel-
kästään kuvastu asukaskohtaisen lainauksen 
laskussa 4.9:ään, vaan myös kokonaislai-
nauksen supistumisessa. V:n 1963 jälkeen li-
säys on ollut tahdiltaan kiihtyvää huipentuen 
toistaiseksi kertomusvuoden yli 330 000 lai-
nan lisäykseen. 

Numerosarjoja tulkittaessa on aivan ilmeis-
tä, että taloudellisesti vaikeat vuodet ja pit-
kät työttömyyskaudet ovat voimakkaasti li-
sänneet lainaustoimintaa. Sekä 1950-luvun 
loppupuolella koettu että parhaillaan vallit-
seva yleinen lamakausi ovat välittömästi vai-
kuttaneet kirjaston käyttöä kiihdyttävästi. 
1960-luvun alkupuolen poikkeuksellisen hi-
das kasvuvauhti ei puolestaan ainoastaan ole 
seuraus heiluriliikkeen palaamisesta normaali-
asentoon, vaan siihen sisältyy huomattavana 
osatekijänä television läpimurron lamauttava 
vaikutus lukutottumuksiin ja ns. suurten ikä-
luokkien siirtyminen murrosikään eli kirjalli-
sille harrastuksille vähemmän alttiiseen ikä-
kauteen. Molemmat viimeksi mainitut ilmiöt 
ovat vaikutuksiltaan ohimeneviä eivätkä tois-
tuvia. Näköpiirissä ei ole vastaavia yleisiä ja 
satunnaisia yhteiskunn allisia kehitystapah-
tumia, joten kirjastojen käyttöä oikukkaasti 
säätelevänä huomattavimpana tekijänä tulee 
kysymykseen ainoastaan talouspoliittisten 
suhdanteiden mahdollinen vaihtelu. Mikäli 
olot pysyvät työllisyyden ja kansantulon 

osalta suhteellisen vakaina voidaan olettaa 
kirjastojen käytön lisääntyvän verraten ta-
saisesti myötäillen kohoavaa kansansivistystä 
ja yksityisten kansalaisten korkeampaa kou-
lutusastetta. 

Kirjaston lainaustoiminnan epätasainen 
kasvu on luonnollisesti vaikeuttanut laitok-
sen normaalia kehittämistä. Määrärahatilan-
netta ei ole voitu sopeuttaa nopeasti lisäänty-
vään lainaukseen, josta erityisesti henkilö-
kunta ja kirjallisuushankinta ovat joutuneet 
kärsimään. Kirjaston käytön korkeapaineen 
ollessa yleisen talouspoliittisen kireyden hei-
jastusilmiö on määrärahojen kohtuullinen 
korottaminen luonnollisesti poikkeuksellisen 
hankalaa. Lainauslukujen ja kirjaston käyt-
töön asetettujen varojen epäsuhta on näin 
ollen ollut ilmeinen mm. juuri kertomusvuo-
den aikana. 

Henkilökunta. Kertomusvuoden päättyes-
sä oli kaupunginkirjastossa 170 vakinaista ja 
24 tilapäistä viranhaltijaa. Työsuhteessa ole-
via kuukausipalkkaisia työntekijöitä oli 12. 
Tuntipalkkaisten kirj astoamanuenssien ja 
kirj astoapulaisten vuoden aikana suorittama 
työmäärä oli 105 583.5 t, vastaten 64 koko-
päiväisen työntekijän työmäärää. 

Kaupungin kirj ast oon valittiin uusina vi-
ranhaltijoina kirj astoamanuensseiksi Elmi-
kaarina Martin 1.2. lukien sekä Arja Niemi-
nen ja Sirkka Tuomisalo 1.8. lukien. 

Seuraavat kaupunginkirj aston viranhalti-
jat siirtyivät toiseen kirjaston virkaan: sivu-
kirjastonhoitajaksi Kaija Salonen 25.4. lu-
kien ja osastonhoitajaksi Ulla Lehtonen 1.10. 
lukien. 

Eläkkeelle siirtyi kirj.aman. Helga Lind-
ström 1.11. lukien. 

Kaupunginkirj aston palveluksessa oleville 
myönnettiin sairauden, tapaturmien ja äi-
tiyslomien vuoksi virkavapautta yhteensä 
4 561 päivää. 

Kirj astotutkintoa varten vaadittavan har-
joittelun suoritti 13 henkilöä. Harjoittelijoille 
järjestettiin kevätkaudella koulutustilaisuuk-
sia (24 t), joissa käsiteltiin mm. kaupungin-
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kirjaston kir j alli-

luokitusta ja luettelointia sekä kir-
erikoistyömuotoja. Harjoit-
toimi apul.kirj.joht. Sirkka-

Kirjastonjohtajan ja liarjoittelun-
Iisaksi luentoja pitivät kirjaston 

; esiteltyjen alojen erikoistuntijat. Lisäksi 
harjoittelijat osallistuivat Helsingin tieteel-
listen Jorjastojen narj oittelij oiile piaettymin 

sivukirj.hoit. Eila Lind-
kirj asto-

lun harjoittelijaa. Ty 
kirjanpit. Elsa Aarnio. 

Sivukirjaston- ja osastonhoitajille järjes-

1977 pitkän tähtäimen 
ja siihen liittyviä : 

Vuosaari 
toksen toteuduttua v:ien 1965—1966 vaih-
teessa ryhdyttiin kaupunginosan kirjastopal-
velusta huolehtimaan kirjastoauton avulla. 
Koska asuk 
edellytti kiinteän sivukirjaston 

* 1 .! jl - _ „ J.« j - 2 
pyrittiin tarkoitusta varten varaamaan sopi-
va huonetila ja 26.4. päivätyllä kauppakir-
jalla voitiinkin lunastaa 342 m2 käsittävä 

man laati sisustasarkkit. Osmo Helenius ja 
toiminta aloitettiin 23.10. Lainaus oli alusta 

erittäin vilkasta. 
Huoneistokorjaukset ja -muutokset. Pääkir-

pääkirjasto sai kes-
rarten käyttöönsä Korkea-
sijaitsevan, 150 m2 käsit-

sai toisen kirj astoauton käyttöönsä 1.10. lu-
kien. Alusta on Bedfordin mallia VAL-14 ja 
kori rakennettiin Kiitokori Oy:n tehtaalla 

Auton kokonaispituus saatiin 
. jatkaa 12 mriin, joten se oli vai-

lurin kirjastoauto. Hyl-
lytilaa voitiin varata n. 4 000 kirjalle ja valo-

itelmää varten hankittiin Regi-

Uuden Kirjastoauton avulla pysäköinti-
paikkojen lukumäärää voitiin lisätä 30:een. 
Pasilan sivukirj aston toiminta lopetettiin 
2.10. lukien ja kaupunginosa liitettiin kirjas-

Musiikkiosasto. Pääkirjaston 
opintosalin yhteydessä 

den aikana 403 levyä, joista osa kielilevyjä ja 
ns. kirjallisia äänilevyjä. Levyjen kokonais-
määrä oli vuoden lopussa 1 433. Levyjen 
kuuntelijoita oli yhteensä 7 888, jotka kuun-
telivat yht. 9 564 levyä. 

Mikrofilmit. Helsingissä ilmestyneiden sa-
ja vanhimpien maassamme il-

. lehtien hankintaa mikrofilmeinä 
jatkettiin. Vuoden lopussa mikrofilmirullien 

oli 2 715. 
Muille kirjastoille lähetet-

tiin lainaksi yhteensä 471 (ed. v. 457) 
joista 33 (56) ulkomaille. Muist 
saatiin lainaksi 12 (38) kirjaa, joista - (13) 
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tettyyn 

Kirj< itteet. Kirjastolautakunta 
kirjava-

pyritään määrittele-
ja sijoituksessa 

vahvisti 30.1. 
lintaperiaatteet, 

kirjojen 
otettavat näkökohdat. Vahviste-

tut periaatteet herättivät kohtalaisen paljon 
ei 

ole 
käytetty. 

' j a > . . 
kirjastonjohtajat kokoontui-

vat 20.—21.6. 

Flögstad), ATK:n 
1/skirjastoille (kirj.joht. Lars Tynell Tuk-
holma) ja 
taskelmat (kirjooht. Sven Hirn). 

johtajat pitivät 

ja 

Apul.kirj.joht. Eila Wirla 
1.9. K 
edustajiston (IFLA General Council) 33. ko-
koukseen Torontossa ja piti siellä esitelmän 

Kokousohjelmaan liittyi opintomatka Kana-
dan ja Yhdysvaltain kirjastoihin. Sivukirj. 
hoit. Kaija Salonen osallistui Unescon järjes-.. 

XXII yleiseen kirjastokokoukseen Savon-
linnassa 9.—11.6. osallistui kirjastosta 21 vi-

amanuenssia. Tuntip.kirj.aman. Pirkko Pöy-
sälä piti I 
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esitelmän Suomen laitoskirjastojen kirjava-
linnasta. Matkaansa varten hän sai kaupun-
gin opintomatka-apurahan. Os.hoit. Elna 
Elonheimo suoritti 19.—26.11. opintomatkan 
Eskistunan, Göteborgin, Hälsingborgin, 
Malmön ja Kööpenhaminan kirjastoihin tu-
tustuakseen pääkirjastojen lainaustoimistoi-
hin ja yleisönpalveluosastojen työnjakokysy-
myksiin. Os.hoit. Maj-Lis Holmström aloitti 
kahdeksan kuukautta kestävän työskente-
lynsä 1.11. Newcastlen yliopiston kirjastossa 
Englannissa. Opisk.neuv. Benita Kock tutus-
tui 2.—3.11. sokeain kirjastotoimintaan Tans-
kassa ja os.hoit. Ulla Lehtonen 10.-—11.10. 
Ruotsin lastenkirj ainstituuttiin. 

Tuntip. kirj.aman. Tuula Vuorela työsken-
teli 23.5.—20.8. Göteborgin kaupunginkir-
jastossa. Kirj.hoit. Valeska Krohne Hanno-
verista työskenteli kirjastossa 31.7.—31.8. 
tutustuen pääkirjaston lisäksi uusiin sivukir-
jastoihin, kirjastoautoihin ja laitoskirjasto-
toimintaan. 

Kirjaston henkilökunta teki sunnuntaina 
29.10. retken Vuosaaren ja Kulosaaren sivu-
kirjastoihin sekä kirjastoauto-osastoon. Pää-
kirjastossa tutustuttiin uusittuun suomen-
kielisen kirjallisuuden lainausosastoon. Osan-
ottajia oli 40. 

Vierailut ja kirjaston esittelyt. Kertomus-
vuonna olivat vierailijoiden ensisijaisen kiin-
nostuksen kohteina edelleen kirjastoautot ja 
Kulosaaren sivukirjasto, jossa mm. vieraili 
50-henkinen arkkitehtiryhmä Norjasta ja 
neuvostoliittolain en arkkitehtiryhmä. Kulo-
saaren sivukirjastoa käytettiin useissa TV-
ohjelmissa haastatteluympäristönä ja 14.3. 
lähetetyssä nukkumakaupunginosia käsitel-
leessä ohjelmassa haastateltiin kirjastonhoi-
tajaa aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Kir-
jastoautoihin tutustui kirjastonhoitajien ja 
-johtajien lisäksi kirjastolautakuntien jäseniä 
mm. Espoosta, Lappeenrannasta, Porista, 
Kauniaisista ja Heinolan mlkrsta. Muista 
kotimaisista kirjaston eri osastoihin tutustu-
neista vieraista mainittakoon leht. Eila Sep-
pälä Tampereelta, kirj.hoit. Tytti Halonen 

Siilinjärveltä, kirj.joht. Eini Tanner ja lai-
toskirj.hoit. Irja Sarelius Salosta, apul.kirj. 
j oht. Eila Jalkanen j a kirj. tarkast. May Ruutu 
Kuopiosta, kirj.joht. Ritva Piispanen Kot-
kasta sekä kotimaisen opintomatkan yhtey-
dessä 21.—23.9. apul.kirj.joht. Ritva Ahve-
nainen Jyväskylästä. Kouluneuvos Kaarina 
Ranta ja kirj.tarkast. Sirkka Sarkola sekä 
kirjastoneuvos Helle Kannila ja Suomen Kir-
jastoseuran toiminnanjoht. Hilkka M. Kauppi 
ovat tutustuneet Kulosaaren ja Malmin sivu-
kirjastoihin sekä Vuosaaren kirjastohuoneis-
toon. Kirjastoneuvos Helle Kannilan johdolla 
toimiva Suomen Kirjastoseuran opintokerho 
teki 17.5. tutustumisretken Kulosaaren sivu-
kirjastoon, jossa pidettiin kerhon kevät-
kokous. 

Pääkirjastoa, sivukirjastoja ja kirjasto-
auto-osastoa esiteltiin useille ulkomaisille vie-
raille, joista mainittakoon: eestiläisen kult-
tuurivaltuuskunnan jäsenet Raimond Poti-
sepp, Asta Vender ja Hilja Läti, Unescon in-
tialainen varapääjoht. Malcolm S. Adi-
seshiah, lastenkirj.hoit. Astrid Rösiö Jön-
köpingistä, lääninkirj .hoit. Friedrich Ochsner 
Visbystä, Central Library Division Officen 
johtaja John T. Parkhill Torontosta, Sam 
Kofi Odoteye Ghanasta, Kellner Bernat Un-
karista, Ruotsin sokeain kirjaston johtaja 
Ulla Cahling, ryhmä neuvostoliittolaisia kir-
jailijoita, kirj.hoit. Gunilla Malmgren-Neale 
Hälsingborgista, Newcastlen yliopiston kir-
jaston johtaja tri Wm. S. Mitchell, opinto-
konsulentti Jon Dalen Telemarkenista, kus-
tannustoimitt. Mioko Fujieda ja kirj.hoit. 
Shoko Shinozaki Tokiosta sekä kirj.hoit. 
Göran Källqvist Malmöstä. 

Pääkirjastoa ja sivukirjastoja esiteltiin 
lisäksi oppikoulujen luokille ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanin kirjasto-
tutkinnon opiskelijoille. Helsingin tieteellisten 
kirjastojen harjoittelijat tutustuivat 15.12. 
pääkirjastoon, Kallion, ja Kulosaaren sivu-
kirjastoihin sekä kirj astoautoihin. 

Lastenkirjastotoiminta. Kansakoulujen luo-
kille pidettiin kirjastonkäytön opetustunteja, 
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joihin osallistui yhteensä yli 1 300 koululaista. 
Lisäksi vieraili Kallion sivukirjastossa 3 las-
tentarhaluokkaa, yht. 60 lasta. Maunulan 
sivukirjastossa seurasi kirjastonkäytön ope-
tustunteja 10 opettajaharjoittelijaa ja Kal-
lion sivukirjastossa 20 Svenska social- och 
kommunalhögskolanin kirj astotutkinnon 
opiskelijaa» Tietokilpailuja järjestettiin pää-
kirjastossa sekä Kallion, Vallilan, Vuosaaren, 
Herttoniemen, Maunulan ja Lauttasaaren 
sivukirjastoissa ja osanottajia oli yhteensä 
n. 1 100. Satutunteja pidettiin pääkirjastossa 
sekä Kallion, Vallilan, Haagan, Maunulan ja 
Kulosaaren sivukirjastoissa, osanottajamäärä 
yhteensä yli 2 100. Pääkirjaston 7.12. pide-
tyllä satutunnilla vieraili Satunuket-niminen 
nukketeatteri. Pääkirjaston lastenosaston 
toiminnasta kertoi os.hoit. Eila Pajanne 
Yleisradiossa 14.9. Kirj.aman. Kristina Fa-
gerholm. piti kolme esitelmää ruotsinkielisten 
lastentarhain järjestämissä lasten vanhem-
pien kokouksissa esikouluikäisten lukemista 
koskevasta kirjallisuudesta ja esitteli Folk-
hälsanin lasten vanhemmille järjestämillä 
kursseilla uusinta ruotsinkielistä lasten kir-
jallisuutta. Os.hoit. Ulla Lehtonen esitelmöi 
Tikkurilan lastentarhan lasten vanhemmille 
järjestämässä tilaisuudessa lasten kirjallisuu-
desta. Sivukirj.hoit. Kaija Salonen esitteli 
kaupunginkirj aston toimintaa Helsingin kau-
pungin kokeiluperuskoulun yhdeksänsille luo-
kille ja luennoi Opettajakorkeakoulussa jär-
jestetyllä alkuopetuksen pedagogisella kurs-
silla lastenkirj astotoiminnasta. 

Laitoskirjastotoiminta. Suursuon 300 hoito-
paikkaa käsittävässä vanhainkodissa avattiin 
laitoskirjaston uusi osasto 8.11. Lokakuussa 
ryhdyttiin toimittamaan kirjoja myös Kulo-
saaren vanhainkodin asukkaille ja lainauksen 
hoitaa kaksi kertaa kuussa Roihuvuoren 
osaston virkailija. Maaliskuun alussa lopetet-
tiin kirjastotoiminta Malmin lastenkodissa 
sen muutettua uusiin tiloihin lähelle Malmin 
sivukirjastoa. Kesäkuussa kaupunginhallitus 
hyväksyi Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan taholta tehdyn esityksen, jonka mu-

kaan keskussairaalan polio-osaston potilaille 
suoritettu kirjastopalvelu ulotettiin käsittä-
mään myös IV sisätautien klinikan munuais-
osaston potilaat. Sokeain kirjastosta välitet-
tiin äänikirjoja vanhainkodeissa hoidettaville 
heikkonäköisille vanhuksille. Äänikirjalainoja 
oli n. 180 ja kuuntelijoita n. 20. 

Kerhotoiminta. Pääkirjaston Cercle de lit-
térature française kokoontui 7 kertaa. Esitel-
miä pitivät P. Guy Béthune ja Jean Claude 
Terrac, osanottajia oli keskim. 21. Espanjan 
kerho kokoontui 6 kertaa Alfonso Retan joh-
dolla ja osanottajia oli keskim. 11. Pääkirjas-
tossa järjestettiin kolme sunnuntaimatineaa, 
osanottajia oli keskim. 26. Esitelmiä pitivät 
f il. lis. Aarne Laurila, hum.kand. Martti Lin-
kola ja fil.maist. Ritva Heikkilä sekä itsenäi-
syys juhlavuoden kirj allisuusviikolla 8.10. fil. 
tri Keijo Ahti, joka puhui Toivo Pekkasesta 
suomalaisen yhteiskunnan kuvaajana. Kal-
lion sivukirjastossa järjestettiin kaksi mu-
siikki-iltaa kirj.aman. Esteri Parviaisen joh-
dolla. Osanottajia oli keskim. 23 ja esitelmiä 
pitivät urkuri Pentti Kuula sekä tait. Ilpo 
Mansnerus. Kirjastokerho kokoontui kaksi 
kertaa opisk. neuvo ja Helena Kanervan joh-
dolla, osanottajia keskim. 51. Esitelmiä piti-
vät fil.maist. Ritva Heikkilä ja itsenäisyys-
juhlavuoden kirj allisuusviikolla 11.10. ope-
tusneuvos Yrjö Kallinen. Malmin sivukirjas-
tossa järjestettiin yksi kirjallisuusilta, jossa 
puhui maist. Vuokko Blinnikka, osanottajia 
oh 12. Nikkilän sairaalakirjaston kirjastoker-
ho kokoontui kaksi kertaa, esitelmöitsijänä 
oli opett. Petri Lehikoinen ja osanottajia kes-
kim. 31. Musiikki-iltoja pidettiin Nikkiläs-
sä 12 kertaa. Kuulijoita oli keskim. 
21 ja musiikin esittelystä huolehti opett. 
Petri Lehikoinen. Hesperian sairaalakirjaston 
kirj allisuuskerho kokoontui 12 kertaa, lisäksi 
käytiin kerran teatterissa. Osanottajia oli 
keskim. 18 ja esitelmiä pitivät tri Kyllikki 
Sutinen, sosion. Anita Schier, hum.kand. Rai-
mo Heinonen ja toimitt. Lauri Sipari. Kerho-
illoissa esittivät lausuntaa näyttelijä Unto 
Salminen ja tait. Toini Mäkinen, joka lisäksi 
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voi vuoden aikana 54 619 kirjalla ja teosten 

Kirjastoon tilattiin tai saatiin vapaakappa-

vuosikertaa. Sanomalehtivuolikertojen ko-

Aukioloajat. Kirjaston aukioloajat olivat 

¥a 
tiin 1.1.1967 alkaen siten, että kirjasto oli 
avoinna tiist. ja perj. klo 17—20 (aik. keskiv. 
ja lauant. klo 15—18). 
kaikki osastot suljettiin 1.6.—31.8. 
aikana lauantaisin klo 15. Pääkirjaston las-
ten lukusali ei toiminut 2.5.—10.9. välisenä 

lainausosasto oli korjaustöiden ajaksi sijoitet-
tava lukusalin tiloihin. Suomenkielisen kir-
jallisuuden lainausosasto oli 8.—10.5. ja 
5.-6.9. suljettuna muuton vuoksi ja Va 
sivukirj asto oli osittain 
31.12. 

Tulot. Kaupunginkirjaston tulot 

loja 
Mi 

, 1 796 167 mkraan, josta vai-
is oli 1 638 447 mk ja muita tu-
157 720 mk. 

talousarvioon oli 
varten merkitty 

5 553 153 mk, v:lta 1966 siirtyi 125 364 mk, 

joten käytettävissä oli 
5 848 357 mk. Tilien mukaiset ma 
vat 5 685 126 mk:aan, v:lle 1968 siirtyi 
107 770 mk, joten käyttämättä jäi 55 461 
mk. 

oli seuraava: palkka-
3 285 065 mk (57.8 %), 

ja sidontakuluja, 

1 257 394 mk (22.1 %), josta pelkästään kir-
i käytettiin 832 979mk; 

ja kalustomenot 947 854 
mk (16.7 %) sekä kuljetus- ym. kustannukset 
194 813 mk (3.4 % ) . 

valvoi seuraavien 
yritysten ja laitosten saa-
käyttöä: 

kirjasto, Yhdistys Kir-
kirjasto- ja 

Pykälä-yhdistvs. 
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24. Kaupunginkirjasto 

Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko: 
Tabell över utlåningen av litteratur på olika språk: 
Table illustrating the issues in different languages: 

Lainauspiste 
Utlåningsställe 
Lending point 

Suoinenk. kirjallisuus 
Finskspråkig litt. 
Finnish literature 

S kand. kirjallisuus 
Litt, på skand. språk 
< Scand. literature 

Muurxk. kirj allisuus 
Litt, på uti. språk 
Foreign literature 

Kaikkiaan 
Sammandrag 

Total 

% % % % 

470 015 71.5 144 244 21.9 43 221 6 .6 657 480 21.4 

346 973 94.7 16 146 4 .4 3 245 0.9 366 364 11.9 
128 363 81.7 23 869 15.2 4 897 3.1 157 129 5.1 
101 048 95.0 4 784 4.5 462 0.5 106 294 3.5 
103 065 89.2 8 209 7.1 4 277 3.7 115 551 3.8 
102 911 88.8 1 1 8 5 0 10.2 1 138 Lo 115 899 3.8 

4 628 98.5 72 1.5 .— __ 4 700 0 .2 
18 329 95.2 821 4 .3 99 0.5 19 249 0 .6 
19 169 96.0 771 3 .9 26 1.0 19 966 0.6 

121 404 91.7 9 422 7.1 1 555 1.2 132 381 4.3 
102 559 92.2 7 588 6 . 8 1 140 1.0 111 287 3 .6 
84 640 93.9 4 877 5.4 573 0.7 90 090 2.9 
32 461 76.0 9 558 22.4 685 1.6 42 704 1.4 

106 017 77.2 26 536 19.3 4 687 3.5 137 240 4.5 
94 858 80.1 19 602 16.5 3 950 3 .4 118410 3.9 
38 998 97.1 989 2.5 162 0 .4 40 149 1.3 
38 550 90. o 3 656 8 .5 631 L e 42 837 1.4 
33 078 98.1 473 1.4 169 0.5 33 720 L i 
40 292 97.4 718 1.7 364 0.9 41 374 1.2 

101 159 87.4 12 877 11.1 1 652 1 .5 115 688 3.8 
30 274 98.8 332 1.1 32 O.i 30 638 1.0 
51 769 88.7 5 621 9.6 960 1.7 58 350 1.9 
66 288 92.1 4 923 6 .8 722 L i 71 933 2 .3 

9 730 96.7 296 2.9 34 0 . 4 10 060 0.3 
12911 98.9 126 1.0 19 O.i 13 056 0.4 
68 194 95.2 2 863 4 .0 603 0 .8 71 660 2 .3 

2 649 98.4 32 1.2 12 0 . 4 2 693 0.1 
47 705 84.7 7 728 13.7 927 1 .6 56 360 1.8 

263 242 90.4 23 815 8 .2 4 269 1.4 291 326 9.6 

2 641 279| 85.9 352 798 11.4 1 80 511 2.7 3 074 588 100. o 

2 338 9021 85.2 1 "330 751 12.1 1 74 2941 2.7 2 743 947 100. o 

Pääki r j asto/Huvudbiblioteket/ 
Main Library  

Sivukirj as to / Filial / Branch 
Library: 

Kallio/Berghäll  
Töölö/Tölö 
Vallila /Vallgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Käpylä /Kot tby  
Eteläinen/Södra  
Pasila/Fredriksberg  
Vuosaari/Nordsjö  
Toukola/Maj stad  
Haaga/Haga  
Hert toniemi/Hertonäs . . . . . . . . . . . 
Maunula/Månsas  
Kulosaari/ Brändö 
Lauttasaari / Drumsö  
Munkkiniemi/Munksnäs . . . . . . . . 
Malmi/Malm 
Oulunkylä/Åggelby  
Pakila/Baggböle 
Puistola/Parkstad  
Laitos-/Anstaltsbiblioteket/ 

Inst i tut ion Library  
Tapanila/Staffansby  
P i tä j änmäki/Sockenbacka. . . . 
Vart iokylä/Botby  
Pukinmäki/Boeksbacka  
Suomenlinna/Sveaborg  
Poronlahti /Porovik  
Vallisaari/Skanslandet  
Kaarela/ Kårböle  
Ki r j astoau to-os. / Bokbussavd. / 

Bookmobile  

Yhteensä/Summa/Total of issues 

(1966) 

Huom. Er i te l ty lain au stil a st o lasketaan ainoastaan joka kuukauden 2 ja 17 päivänä. 
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