
16. M u s e o i a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Museolau-
takunnan puh.johtajana to imi v. 1973 fil.maist. Anni 
Voipio ja varapuh.johtajana fil.maist. Bengt von Bons-
dor f f ja jäseninä olivat f i l .yo Mats Kockberg, työnjoht. 
Raimo Kilpinen ja lehtori Jyrki Lohi. Kaupunginhalli-
tusta edusti lautakunnassa järjestösiht. Usko Ruuska-
nen ja sihteerinä toimi museojoht. Jarno Peltonen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. 
Pöytäkir joihin merki t t i in 224 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— apurahat: NEFA-Helsinki ry :lle myönnetyn apura-

han valvonta (27.3. 74 §) 
— johtosäännön uusiminen (27.3. 71 §) 
— kokoelmien kartuttaminen: museonjohtajan oi-

keuttaminen tekemään kertaostoja, joiden enim-
mäismäärä on 1 500 mk (30.1. 7 §), »Ruuhkaratik-
ka» -nimisen taideteoksen lunastaminen museon 
kokoelmiin (15.12. 223 §), taide- ym. esineiden os-
totarjoukset (30.1. 19 §, 10.9. 156 §,25.9. 171 §, 
30.10. 192 §, 15.12. 216 §) 

— kaupunginmuseon pääosasto: ti lojen luovuttaminen 
kokoustarkoituksiin (24.4. 96 §), näyttelyti lojen 
sulkeminen 12.11. alkaen yleisöltä sisämaalauksen 
ja sähkötöiden ajaksi (30.10. 184 §) 

— kokoukset, kongressit ym.: osallistuminen FIDEM-
in kongressiin, pohjoismaiseen valokuvamuseo- ja 
tutkijasymposioon, valtakunnallisiin taidemuseo-
päiviin (28.5. 119 §, 29.6. 139 §,30.10. 194 §) 

— kuva-arkiston asiakaspalvelun määritteleminen 
(27.3. 78 §) 

— lasten museo-osaston järjestelyt (10.9. 157 §) 
— mainostuksen jatkaminen HKL:n joukkokuljetus-

välineissä (30.1. 21 §) 
— murtohälytyslaitteistojen uuden vuotuishuc' 

maksun hyväksyminen (30.10. 180 §) 
— musiikkiesityksen järjestäminen juhlaviikkojen ai-

kana (28.5. 117 §) 

— näyttelyt: järjestäminen yhteistoiminnassa kaupun-
ginkanslian tiedotusosaston kanssa (27.3. 65 §), Oy 
Stockmann Ab:n kanssa (27.3. 67 §), »Käsityötä ja 
pienteollisuutta» näyttelyn järjestelyt (10.9. 
160 §), kaupunkisuunnitteluviraston, avustaminen 
Pasila-näyttelyn järjestämisessä (27.3. 66 §), mu-
seon toimintaa esittävän näyttelyn järjestäminen 
(10.9. 158 §), näyttelyn »Terveisiä Helsingistä» esit-
teleminen Oy Yleisradio Ab:n TV-ohjelma 2:n ajan-
kohtaisessa kulttuuriohjelmassa (30.11. 200 §), 
museon näyttelytoimintaa koskevat ilmoitusasiat 
(30.10. 187 §), näyttelytoimintasuunnitelma v. 
1973 (27.3. 68 §) ja Signe Branderin valokuvaus-
toimintaa esittelevän näyttelyn muuttaminen kier-
tonäyttelyksi (28.5. 118 §) 

— opaskirjan »Kuvia kokoelmista» ja »Domarby Mu-
seum» myyntihinnan määrääminen (30.1. 38 §, 
24.4. 95 §) 

— opintomatkarahojen anominen (30.1. 12 §) 
— postikortt ien teettäminen (29.6. 146 §) 
— Senaatintorin kohdalla sijainneen vanhan kalmis-

ton merkitseminen muistomerkillä (27.2. 47 §) 
— taideteosten lainaaminen näyttelyyn »Magnus von 

Wright» Helsingin kuvaajana (29.6. 125 §) 
— talousarvioehdotus v:lle 1974 (28.5. 106 §) 
— Tuomarinkylän museo: eräiden akvarellien tallet-

taminen ja lainaaminen Ateneumin taidemuseol-
ta ajaksi 9 .2 . -1 .4 . (28.5. 110 §, 30.1. 32 §, 27.3. 
76 §), oluen ja viinin anniskelu sivurakennuksessa 
olevassa kahvifahuoneistossa (27.2. 53 §), sekä 
puistoon toteutettavan ryytimaan istutussuunnitel-
ma (24.4. 94 §) 

— valokuvaus: valokuvanegatiivien ja valokuvien kes-
kittäminen kaupunginmuseon kuva-arkistoon 
(27.2. 46 §). valokuvauskilpailun järjestäminen 
(27.3. 73 §, 24.4. 98 §, 30.10. 189 §) ja valoku-
vausohjelma syyskaudella 1973 (15.12. 221 §) 

— virkoja koskevat asiat: täyttäminen, julistaminen 
avoimeksi ym. ( 3 0 . 1 . 2 4 , 2 5 , 2 8 , 2 9 , 3 3 , 3 6 §,28.5. 
104 §, 29.6. 140 §, 10.9. 155 §), eron myöntämi-
nen (29.6. 128-130 §) sekä tehtävien järjestely ja 
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17. Musiikkilautakunta 

määrittely (30.1. 26 §, 27.2. 48 §) 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna kh l leym. te-
kemät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— aukioloaika: kaup.museon pääosaston aukioloaika 

lasten museonäyttelyn aikana (29.6. 144 §) 
— avustusanomukset: Akseli Gallen-Kallelan Museo-

säätiö v. 1974 (29.6. 132 §) ja Helsingin Taidehal-
lin säätiö (29.6. 133 §) 

— Finlandia-talon lisärakennuksen räjäytystöiden ai-
heuttaman irtaimistovahingon korvaaminen 30.11. 
201 §) 

— kaupunginmuseon ilmoitusten julkaiseminen (24.4. 
97 §) 

— kokoukset, kongressit ym.: museonjohtajan osallis-
tuminen V I I I Kansainvälisen antiikkiesineistön 
myynt inäyt te lyyn sekä kansainväl. museonjohta-
jien kongressiin Firenzessä (10.9. 153 §), osallistu-
minen kansainvälisen mitalitaiteen kongressiin Hel-
singissä ja Suomen valokuvataiteen museon järjestä-
mään valokuvamuseo- ja tutkijasymposioon Por-
voossa (24.4. 89, 90 §) 

— käteiskassan korottaminen 250 m k :aan (25.9. 
168 §) 

— määrärahaesitykset: esittely kaapistoa varten (29.6. 
145 §), lisämäärärahan anominen ti l i l le »kuljetus-
kustannukset» (30.10. 180 §), palkkojen korotuk-
sesta aiheutunut lisämäärärahatarve (30.11. 203 §) 

— murtohälytinlaitteiden hankkiminen ja asentami-
nen kaupunginmuseon päävarastoon talossa Jääkä-
rinkatu 8 (30.11. 207 §) 

— määrärahan varaaminen Tuomarinkylän kartanon 
peruskorjauksen II vaihetta sekä kaupunginmuseon 
pääosaston julkisivuvalaistuksen järjestämistä var-
ten (30.1. 10 §) 

— näyttelyt: järjestäminen yhteistoiminnassa Pien-
teollisuuden keskusliiton kanssa (30.1. 16 §) ja va-
lokuvanäyttelyn laatiminen yhteistoiminnassa Suo-
men Museoliiton kanssa (30.1. 15 §) 

— oman auton käyttö virkatehtävissä (30.10. 188 §) 
— paikallismuseoitten kort istoint i työn jatkaminen 

(30.1. 13 §) 
— Pasilaa esittävän pienoisjäljennösmallin teettäminen 

(28.5. 112 §) 
— taideteosten ja -esineiden ym. lainaaminen, sijoitta-

minen: kassakirstun ja kassakaapin sijoittaminen ra-
hatoimiston t i loihin (28.5. 108 §), kokoelmiin 
kuuluvien taideteosten lainaaminen (28.5. 107 §), 
neljän C.L. Engelin akvarellin lainaaminen kaupun-
ginmuseon kokoelmista (29.6. 142 §) ja öljymaa-
lauksen sijoittaminen apul.kaup. joht. Loimaran-
nan työhuoneeseen (25.9. 174 §) 

— talousarvio: v:ksi 1975 ehdotettavien rakennus- ja 
perusparannustöiden suunnittelu (30.11. 202 §) 

— televisio-ohjelmien fi lmien kopioiden saaminen 
kaupunginmuseolle (15.12. 217 §) 

— tilojen varaaminen kaup.museon tarpeisiin Edus-
kuntatalon väestönsuojasta (25.9. 172 §) ja vuok-
raaminen kuva-arkiston käyttöön (25.9. 169 §) 

— vieraanvaraisuuden osoittaminen Suomen Museolii-
ton 50-vuotisjuhlakokouksen osanottajille (27.2. 
54 §) 

— virat ja toimet: henkilökunnan palkkaaminen 
(10.9. 162 §, 25.9. 167 §), virkojen perustaminen 
ja täyttäminen haettavaksi julistamatta (27.3. 69 §, 
28. 5. 111 §) 

— virkavapaudet: työloman myöntäminen (15.12. 
219 §) 

Lausunnot. Kertomusvuonna annetut lausunnot kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— avustusanomukset: Helsingin Teatterimuseosäätiön 

anomus (29.6. 134 §), Helsinki-Seura ry.n anomus 
(29.6. 135 §), Mannerheim-Säätiön, Suomen raken-
nustaiteen museosäätiön, Tekniikan Museo Säätiön 
anomukset (29.6. 136-138 §) 

— lahjoitukset: huvilan »Backas» tarjoaminen kau-
pungille Espoosta (27.3. 77 §) 

— Malmin aluekeskuksen kaavarungon loppuraportt i 
(30.11. 208 §) 

— Museotoimen aluehallintokomitean mietintö (24.4. 
88 §) 
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