
25. Museolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Museolautakunnan kokoonpano oli v. 1968 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että varapuheenjohtajaksi prof. Nils Erik 
Wickbergin tilalle valittiin fil.maist. Bengt 
v. Bonsdorff ja jäseneksi fil.kand. Maija 
Aleniuksen tilalle matkatoim.virk. Orvokki 
Valli. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa. Kokousten pöytäkirjoissa oli kaik-
kiaan 180 pykälää. 

Kirjeitä saapui lautakunnalle ja museolle 
354 ja lähetettiin samoin 354. 

Esitykset, joita tehtiin kaupunginhallituk-
selle ja muille kaupungin viranomaisille, 
koskivat: kaupunginmuseon lisärakennusta 
varten tarvittavan määrärahan ottamista 
v:n 1969 talousarvioon (30.1. 13 §); museon 
kokoelmien avoinna pitämistä yleisölle arki-
torstaisin klo 12—20 yhtäjaksoisesti, jolloin 
pääsy museoon olisi koko aukioloajan mak-
suton (14.5. 78 §); luonnonsuojelutoimenpitei-
siin ryhtymistä Heikinlaaksossa sijaitsevan 
muinaisen rantapengermän ja sillä olevien 
siirtokivilohkareitten suhteen (30.1. 15 §); 
kuva-arkistoon tarvittavan Flexo-merkkisen 
rivirekisterin hankintaa (27.2. 28 §); lisä-
määrärahan anomista palkkatileille (26.3. 
41 §, 23.4. 58 §); työaikojen järjestelyjä kau-
punginmuseossa lyhennettyyn työaikaan siir-
tymisen johdosta (23.4. 62 §, 14.5. 77 §); 
vt Irina Matvejewin Tuomarinkylän museota 

koskevaa kirjelmää (20.8. 111 §); kaupungin-
museon asiakirjain mikrofilmausta (8.10. 
135 §) sekä kertomusvuoden ja edellisen 
vuoden painatusmäärärahojen saldojen siir-
tämistä käytettäväksi v. 1969 (10.12. 170 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle ja muille 
kaupungin viranomaisille koskivat seuraavia 
asioita: päätettiin puoltaa Nissen Ky:n ano-
musta saada ottaa talteen mahonkiset seinä-
paneelit talossa P.Esplanadik. 17 käytettä-
väksi myöhemmin samaan taloon sisustetta-
vassa Nissenin kahvilassa (29.10. 144 §) 
ja Helsingin Teknillisen museon perustamista 
(29.10. 151 §, 10.12. 161 §); annettiin selvitys 
toimenpiteistä työajan tehokkaan hyväksi-
käytön parantamiseksi museossa (23.4. 61 §) 
sekä lausunto virkasäännön uudistamista 
koskevassa asiassa (23.4. 59 §). Vielä lauta-
kunta antoi lausunnon taloussuunnittelutoi-
mikunnan rakennusryhmä I:n -nimisen yh-
teistyöryhmän museon tilantarvetta käsitte-
levän kirjeen johdosta (20.8. 97 §) sekä mak-
su- ja taksakomitean virastojen ja laitosten 
perimiä maksuja ja korvauksia koskevan tie-
dustelun johdosta (23.4. 55 §). 

Lisäksi lautakunta päätti puoltaa seuraa-
vien säätiöiden ja yhdistysten avustusano-
muksia v:lle 1969: Helsinki-Seuran, Helsingin 
Teatterimuseosäätiön, Helsingin Taidehallin 
Säätiön, Akseli Gallen-Kallelan Museosää-
tiön ja Suomen Rakennustaiteen museosää-
tiön; samalla lautakunta esitti, että avustus-
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summia korotettaisiin samassa suhteessa 
kuin muitakin ko. vuodeksi jaettavia avus-
tuksia (20.8. 98—102 §). 

Suomen rakennustaiteen museon ano-
musta saada kaupungilta 9 000 mk:n suu-
ruinen avustus 6 000—8 000 valokuvanega-

tiivia sisältävän kokoelman hallinta- ja 
käyttöoikeuden lunastamiseen sekä Sampo-
yhdistyksen anomusta avustuksen saami-
seksi Lammin talon entisöimistöihin ei lauta-
kunta katsonut voivansa puoltaa (26.3. 
44, 45 §). 
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