
24· Kirjastolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kirjastolautakunnan kokoonpano v. 1969 oli 
seuraava: puheenjohtajana oli fil.kand. Maija 
Savutie-Myrsky, varapuheenj ohtaj ana f il. 
maist. Jarl Tallqvist sekä muina jäseninä 
toimitt. Kalevi Haikara, kultt.siht. Aimo 
Kairamo, valtiot.lis. Leena Kääriä, pää-
toimitt. Yrjö Larmola, fil.lis. Aarne Laurila, 
ohjelmajoht. Leo Meller ja toimitt. Aarne 
Taussi. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli varat. Erkki Hara. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa. Pöytäkirjat käsittivät yhteensä 281 
pykälää. 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
eräitten sivukirjastojen aukioloaikojen muut-
taminen (17.6. 157 §); kirjastoauton aika-
taulun muuttaminen ja eräiden pysäköinti-
paikkojen siirtäminen (28.8. 186 §, 16.12. 
276 §) sekä kaupunginkirjaston ilmoitus-
korttimaksujen korottaminen (16.12. 278 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin 
mm. asioista, jotka koskivat: veistoksen si-
joittamista Töölön uuden sivukirjastoraken-
nuksen pääsisäänkäynnin eteen (28.1. 31 §); 
luvan anomista Töölön uuden sivukirjaston 
rakennustöiden jatkamiseen myös kesän ai-
kana (25.2. 60 §); Töölön sivukirjaston siir-
tämistä toimimaan väliaikaisissa tiloissa 
(22.4. 110 §); Myllypuron sairaskodin liittä-
mistä kaupunginkirjaston laitoskir jastotoi-
men piiriin (27.5. 135 §); musiikkikirjastotoi-
minnan järjestämistä Töölön uudessa sivu-

kirjastossa (27.5. 136 §, 23.9. 210 §); kirjasto-
ohjesäännön täydentämistä (27.5. 139 §); 
kaupunginkirj aston laitoskirj astotoiminnan 
aloittamisajankohdan lykkäämistä Helsingin 
yliopistollisessa keskussairaalassa (27.5. 140 
§); apurahan saamista valtakunnallisille kir-
jastopäiville osallistuneille kaupunginkirjas-
ton viranhaltijoille (17.6. 156 §); rakennus-
avustuksen anomista pääkirjaston peruspa-
rannustöille (23.9. 212 §) ja eräiden sivukir-
jaston tonttien varausajan pidentämistä 
(21.10. 233 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin asioista, jotka koskivat: Itäisen lääkäri-
aseman luonnospiirustuksia kirjastotilojen 
osalta (22.4. 100 §); rakennusluvan anomista 
Puotinharjun uuden sivukirjastohuoneiston 
rakennustöitä varten (18.11. 252 §); raken-
nusluvan anomista Herttoniemen uuden sivu-
kirjaston rakennustöitä varten (18.11. 253 §); 
laitoskirjastotoiminnan jatkamista v. 1970 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan po-
lio-osastolla sekä neljännen sisätautien klini-
kan munuaisosastolla (18.11. 255 §) ja koulu-
hallituksen hyväksymisen hankkimista eräille 
kirjastohuoneistoille sairaaloissa ym. (16.12. 
279 §). 

Lisäksi puollettiin anomuksia avustuksen 
myöntämiseksi v:ksi 1969 kirjastolautakun-
nan alaisille yleishyödyllisille yrityksille v:ksi 
1970 sekä Kirjoja Sokeille -yhdistykselle ja 
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Kir-
jasto lle(25.2. 53 §, 28.8. 190, 191 §). 
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