
23. Kirjastolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kirjastolautakunnan puheenjohtajana toimi 
edelleen fil.kand. Maija Savutie-Myrsky ja 
kokoonpano oli v. 1972 muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että jäsen fil.lis. 
Aarne Laurilan tilalle tuli kirjailija Arvo 
Salo. Kaupunginhallituksen edustajana lau-
takunnassa oli 1.1.—31.1.1972 varat. Erkki 
Hara ja 1.2.—31.12.1972 päätoimin. Pentti 
Poukka ja sihteerinä toimi edelleen kaupun-
ginkanslian talousarviopääll. Erkki Kokko-
nen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 13 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 291 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon mm. hankintara-
jojen määrääminen kaupunginkirjaston han-
kintoja suorittaville viranhaltijoille (25.1. 18 
§), kirjahankintaperusteiden määrääminen 
v:ksi 1972 (25.1. 23 §), Herttoniemen ja 
Pihlajamäen sivukirjastojen kalustojen tilaa-
minen (25.1.43 §, 7.3.75 §), kirjastotoiminnan 
lopettaminen poliisilaitoksen keskusosaston 
huoneistossa Sofiankatu 4:ssä (25.4. 116 §), 
kirjastoautojen aikataulun muuttaminen (25. 
4.119 §), pidennetyn laina-ajan myöntäminen 
kesäajaksi (25.4. 134 §) sekä Töölön sivukir-
jastossa sijaitsevan kahvion vuokraaminen 
(19.12. 290 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka koskivat mm. kir-
jasto-ohjesäännön muuttamista ja täydentä-
mistä (21.3. 99 §), kouluhallituksen hyväk-
symisen hankkimista Pihlajamäen sivukirjas-
ton ja eräille laitoskirjaston huoneistoille 

(21.3. 109 §, 19.9. 221 §), pitkän tähtäimen 
taloussuunnitelmaa v. 1974—1983 (25.4. 135 
§), Pihlajamäen sivukirjastona käytettävän 
osakehuoneiston hankinta-arvon määräämis-
tä (17.10. 241 §), laitoskirjastotoiminnan jat-
kamista Helsingin Yliopistollisessa Keskus-
sairaalassa (14.11. 258 §) sekä rakennuslupien 
saamista Puotinharjun ja Herttoniemen 
uuden sivukirjaston huoneiston rakennus-
töitä varten (14.11. 259 §, 263 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle an-
nettiin lausuntoja asioista, jotka koskivat 
mm. kirjastolautakunnan valvonnan alaisten 
yleishyödyllisten laitosten ja yritysten avus-
tusanomuksia v:lle 1972 sekä v:n 1971 avus-
tusmäärärahojen käytön valvontaa (21.3. 
105—106 §), tuntipalkkaisten kirjastossa 
työskentelevien toimihenkilöiden työaikaa 
(25.4. 136 §), Kiinteistö Kirvesmiehenkatu 
2:n käyttösuunnitelmaa pääpiirustuksineen 
sekä ensimmäisen toteuttamisvaiheen pää-
piirustuksia (22.8. 204 §), kirjastopalvelun ke-
hittämistä yksityisissä vanhainkodeissa (19.9. 
218 §), kirjojen kotiinkuljettamista kotihoi-
dossa oleville liikuntaesteisille vanhuksille 
(19.9. 219 §) sekä Kontulan Palvelutalo Oy :n 
kirjasto- ja nuorisotilahuoneistojen hallin-
taan oikeuttavien osakkeiden merkitsemistä 
koskevaa esitystä (3.10. 225 §). 

Lisäksi puollettiin anomuksia avustusten 
myöntämiseksi v:ksi 1973 kirjastolautakun-
nan valvonnan alaisille Kirjoja Sokeille -yh-
distykselle ja Helsingin Yliopiston Ylioppi-
laskunnan Kirjastolle (22.8. 202—203 §). 
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