
25. Museolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Museolautakunnan kokoonpano oli v. 1969 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että puheenjohtajaksi prof. Eino Suolahden 
tilalle valittiin fil.maist. Anni Voipio ja jä-
seneksi toimitt. Ir ja Lönngrenin tilalle f il. 
maist. Markku Murros. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa. Kokousten pöytäkirjoissa oli kaik-
kiaan 223 pykälää. 

Kirjeitä saapui lautakunnalle ja museolle 
405 ja lähetettiin 416. 

Esitykset, joita tehtiin kaupunginhallituk-
selle ja muille kaupungin viranomaisille, 
koskivat: apurahan myöntämistä museoassis-
tentti Raija Järvelälle Hollantiin ja Saksan 
liittotasavaltaan tehtävää opintomatkaa 
varten (4.2. 12 §); Kaupunkiliiton kultaisen 
ansiomerkin myöntämistä 30 v:n palveluk-
sesta eläkkeelle siirtyvälle museoassistentti 
Kreetta Sihvoselle (4.2. 13 §); kaupungin-
museon lisärakennusta varten tarvittavan 
määrärahan ottamista v:n 1970 talousar-
vioon (4.2. 14 §); lisämäärärahojen myöntä-
mistä palkkojen tarkistamisesta aiheutuviin 
menoihin (11.3. 27 §, 15.4. 57 §); Tuomarin-
kylän museon tilapäisen museoassistentin 
viran vakinaistamista 1.1.1970 lukien ja 
tilapäisen viranhaltijan siirtämistä ko. vaki-
naiseen virkaan virkaa haettavaksi julista-
matta (11.3. 30 §, 21.10. 171 §); Tuomarin-
kylän kartanon asuntopihassa sijaitsevan, 
kahvilaksi korjatun entisen vierasrakennuk-

sen antamista kiinteistöviraston hallintaan 
sekä asuntopihan piiriin rakennettavan sivu-
rakennuksen rakennustöiden kiirehtimistä 
(11.3. 32, 33 §); Sinebrychoff Oy:n alueella 
Punavuorenkatu 23 sijaitsevan asuinraken-
nuksen poissiirtämistä ja varastoimista kiin-
teistöviraston toimesta sekä Solnantie l:ssä 
sijaitsevan puisen asuinrakennuksen säilyt-
tämistä ja vastaista käyttöä kahvilana (11.3. 
36 §, 27.5. 101 §); kaupunginmuseon johto-
säännön täydentämistä ja museonhoitajan 
virkanimikkeen muuttamista museonjohta-
jaksi (27.5. 105 §, 24.6. 127 §, 9.9. 146 §); 
kaupunginmuseon talonmies-vahtimestarin 
viran uudelleen järjestelyä (9.9. 145 §) sekä 
määrärahan saamista Sigrid Schaumanin 
neljän Helsinki-aiheisen öljymaalauksen osta-
mista varten (25.11. 197 §). 

Posti- ja lennätinhallitukselle tehtiin esi-
tys postileiman ja postilaatikon saamiseksi 
Tuomarinkylän museoon (27.5. 89 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle ja muille 
kaupungin viranomaisille koskivat seuraavia 
asioita: valokuvausoikeuden myöntämistä 
matkailijoille kaupunginmuseon osastoissa 
koskevaa matkailutoimiston aloitetta ym. 
(4.2. 17 §, 21.10. 178 §, 25.11. 195 §); kiinteän 
omaisuuden tarkastajien kertomusta v:lta 
1968 Hakasalmen huvilan korjaustöiden 
osalta (15.4. 71 §, 9.9. 161 §); Leninin oleske-
lusta talossa Vironkatu 7 kertovan laatan 
kiinnittämistä ko. talon seinään (9.9. 149 §); 
Suomenlinnakomitean mietintöä (21.10. 172 
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§, 25.11. 196 §) sekä Tuomarinkylän karta-
non B-rakennuksen työpiirustusten hyväksy-
mistä (11.3. 31 §). 

Lisäksi lautakunta päätti puoltaa seuraa-
vien säätiöiden ja yhdistysten avustusano-
muksia v:lle 1970: Helsingin Taidehallin 
säätiön, Suomen rakennustaiteen museo-
säätiön, Akseli Gallen-Kallelan Museosää-
tiön, Helsingin Teatterimuseosäätiön ja Hel-
sinki-Seuran (24.6. 121-125 §); avustusten 

myöntämistä puollettiin saman suuruis na 
kuin v:n 1969 avustukset. 

Vielä lautakunta antoi lausunnon Sampo-
yhdistyksen avustusanomuksesta, missä oli 
anottu avustusta Lammin talon entisöimis-
töihin. Kun kaupunki ei jaa avustuksia tällai-
seen tarkoitukseen, museolautakunta ilmoitti 
lausunnossaan asettuvansa kielteiselle kan-
nalle asiassa (15.4. 60 §). 

488 


