
23. Kirjastolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kirjastolautakunnan kokoonpano v. 1971 oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että jäseneksi sosion. Aimo Kairamon tilalle 
tuli fil.kand. Risto Hannula. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 
kertaa. Pöytäkirjat käsittivät yht. 307 py-
kälää. 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
yhden Itä-Pakilassa olevan kirjastoauton 
pysäköintipaikan siirtäminen ja eräiden muu-
tosten tekeminen kirjastoauton aikatauluun 
(26.1. 40 §); lisävarastotilan vuokraaminen 
Herttoniemestä kirjastoauto-osastolle (26.1. 
43 §); Multilith Offset -monistuskoneen tilaa-
minen kaupunginkirjastoon (23.3. 102 §); 
kirjastoautotoiminnan keskeyttäminen ke-
sällä kuukauden ajaksi autojen huollon takia 
(25.5. 129 §); flyygelin hankkiminen Töölön 
sivukirjaston musiikkiosastolle (25.5. 143 §) 
sekä kaupunginkirjaston aukioloaikojen 
muuttaminen 1.1.1972 lukien (21.12. 295 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin 
mm. asioista, jotka koskivat: 4. pl:aan kuulu-
van siivooja-vahtimestarin viran lakkautta-
mista (26.1. 22 §); taideteoksen hankkimista 
Töölön uuden sivukirjastorakennuksen poh-
jakerroksen sisääntulohalliin (23.2. 75 §); 
valtakunnallisille kirjastopäiville Joensuussa 
osallistuville kirjaston virkailijoille myönnet-
tävää matka-avustusta (20.4. 110 §); Pihlaja-
mäen sivukirjaston perustamista, huoneiston 
hankkimista sitä varten, määrärahoja ym. 
(20.4. 119 §, 22.6. 163 §; 21.12. 296 §); ennak-

kopäätöksen saamista kouluhallitukselta nel-
jännen kirjastoauton hankinnan tarpeelli-
suudesta (22.6. 151 §); yhdenmukaisen va-
paan lainausoikeuden vahvistamista Helsin-
gin kaupungin, Espoon ja Kauniaisten kaup-
paloiden sekä Helsingin mlk:n asukkaille 
kaikissa ko. kuntien kirjastolaitoksissa (24.8. 
183 §); tilojen vuokraamista pääkirjaston 
sanomalehtilukusalia varten (24.8. 203 §); 
kouluhallituksen hyväksymisen hankkimista 
Herttoniemen ja Laajasalon uusille sivukir-
jastohuoneistoille ja Myllypuron sairaskodin 
laitoskirjaston huoneistolle (16.11. 260, 261 
§,21.12. 294 §) sekä laitoskirjastotoiminnan 
jatkamista Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan polio-osastolla ja IV sisätautien 
klinikan munuaisosastolla (16.11. 266 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin asioista, jotka mm. koskivat: audio-
visuaalisen keskuksen perustamista tarkoit-
tavaa valtuustoaloitetta (26.1. 30 §); Tek-
nillisen korkeakoulun opiskelijoiden saatta-
mista kulttuuri- yms. palvelusten maksujen 
osalta samaan asemaan kuin Helsingin Yli-
opiston opiskelijat (26.1. 31 §); Pihlajamäen 
kirjastotoiminnan kehittämistä koskevaa val-
tuustoaloitetta (20.4. 120 §); Helsingin kau-
pungin kulttuuripolitiikkaa tutkivan ko-
mitean mietintöä (20.4. 121 §, 25.5. 135 §); 
Malmi - Tapanila - Pukinmäki - Puistolan 
yleiskaavaehdotusta. (25.5. 141 §); kiinteän 
omaisuuden ja vuositilintarkastajien kerto-
muksia (24.8. 185, 186 §); Kirjoja sokeille 
-nimisen yhdistyksen ja Helsingin Yliopiston 
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34. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

ylioppilaskunnan kirjaston avustusanomuk-
sia v:lle 1972 (24.8. 198, 199 §); Kontulan si-
vukirjastoa koskevaa Kontulan Naiset -yh-
distyksen kirjettä (24.8. 202 §); Laajasalon 
kirjasto- ja nuorisotalon luonnospiirustuksia 
(19.10. 245 §) sekä kaupungin painotuottei-

den välittämistä kaupunginkirjastolle kos-
kevaa kaupungin reviisorin kirjelmää (21.12. 
282 §). Lisäksi puollettiin avustusten anta-
mista eräille kirjastolautakunnan valvonnan 
alaisille yleishyödyllisille laitoksille ja yri-
tyksille (23.3. 101 §). 
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