
9. K i r j a s t o l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Kirjasto-
lautakunnan puh.johtajana oli v. 1973 fil.kand. Maija 
Savutie-Myrsky, varapuh.johtajana valt.kand. Annette 
Liljeström sekä muina jäseninä päätoimin. Reijo Enä-
vaara, fil.kand. Risto Hannula, f i l . t r i Aune Jääskinen, 
fil.maist. Raili Ki lpi-Hynynen, hum.kand. Ty t t i Niiles, 
rva Riitta Nissinen ja to imit t . Arvo Salo. Kaupungin-
hallituksen edustajana oli kirjaili ja, pastori Jouni Apa-
jalahti. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa. 
Pöytäkirjat käsittivät 306 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemistä 
tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
— apulaiskirjastonjohtajien tehtävien jaon muuttami-

nen (39.1. 38 §) 
— avustusten maksattaminen kirjastolautakunnan käy-

tettävissä olevilta tileiltä (30.1. 17 §) 
— hankintarajojen määrääminen kaupunginkirjaston 

hankintoja suorittaville viranhaltijoille ja kirjanhan-
kintaperusteiden määrääminen vuodeksi 1973 
(30.1. 20 ,21 §) 

— kirjastoautotoiminnan keskeyttäminen vuosihuol-
lon takia (24.4. 112 §) 

— laina-ajan pidentäminen kesäajaksi (24.4. 102 §) 
— lainakirjastotoiminnan jatkaminen Helsingin yli-

opistollisen keskussairaalan polio- ja munuaisosas-
tolla (30.1. 11 §) sekä kirjastopalvelun lopettami-
nen nykyisessä muodossaan (13.11. 263 §) 

— sivukirjastojen aukioloaikojen muuttaminen 1.9. 
Oulunkylässä, Pitäjänmäessä ja Puistolassa (19.6. 
161 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehti in mm. seuraa-
via asioita koskevia esityksiä: 
— kaupunginkirjaston oikeuttaminen audiovisuaalisen 

aineiston lainaamiseen (27.3. 95 §) 
— kirjastoautot: neljännen veto- ja perävaunuperiaat-

teella rakentuvan kirjastoauton tarpeellisuus (29.5. 
149 §) 

— kouluhallituksen hyväksymisen hankkiminen Kus-
taankartanon, Roihuvuoren ja Suursuon vanhain-
kodeissa sijaitsevien laitoskirjastojen huoneistoille 
(19.6. 165 §) sekä Vallilan sivukirjaston huoneis-
tolle, pääkirjaston ja autokirjaston lisätiloille (21.8. 
198 §) 

— sivukirjastot: tontt ien varausajan jatkaminen Valli-
lassa, Puotinharjussa, Laajasalossa ja Munkkinie-
messä (18.9. 211 §), Sofianlehdon vastaanottoko-
din kirjaston lopettaminen (18.12. 302 §) 

— virat: eräitten tp. virkojen vakinaistaminen (27.3. 
93 §), 1.7.74 lukien perustettujen vakinaisten vir-
kojen täyttäminen niitä haettavaksi julistamatta 
(16.10. 243 §). 

Lausunnot. Kertomusvuonna annettiin lausuntoja kau-
punginhallitukselle mm. seuraavista asioista: 
— apulaiskirjastonjohtajan vaalia koskeva valitus 

(27.2. 51 §) 
— kaupungin sairaalan lääketieteellisten kirjastojen 

järjestäminen (21.8. 193 §) 
— kirjastojen rakennusavustusten ja -lainojen työl l i-

syysehdot (19.6. 163 §) 
— kirjastolautakunnan valvonnan alaisten yleishyö-

dyllisten laitosten ja yritysten avustusanomusket v. 
1973 sekä avustusmäärärahojen käytön valvonta 
(27.3. 91, 92 §) sekä avustuksen myöntäminen 
vuodeksi 1974 Kirjoja Sokeille yhdistykselle (21.8. 
189 §). 

— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon pääpiirustukset 
(27.3. 94 §) 

Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
lausunto Itäkeskuksen kaavarunkotyön väliraportista 
(29.5. 134 §) ja Malmin aluekeskuksen kaavarunko-
suunnitelmasta (13.11. 262 §). 
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