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

Lautakunnan kokoonpano,kokoukset ym. 

Lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1974 fi l .kand. 
Maija Savutie-Myrsky, varapuh.johtajana valt.maist. 
Anette Liljeström sekä jäseninä olivat päätoimitt. 
Reijo Enävaara, f i l .kand. Risto Hannula, f i l . t r i Aune 
Jääskinen, f j l .maist. Raili Ki lpi-Hynynen, hum.kand. 
Ty t t i Niiles, rva Riitta Nissinen ja kirjaili ja Arvo Salo. 
Khn edustajana oli kirjail i ja, pastori Jouni Apajalahti. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa. 
Pöytäkirjoissa ol i kaikkiaan 381 pykälää. 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 

— avustusten maksattaminen kirjastolautakunnan 
käytettävinä olevilta t i lei l tä (29.1.49 §) 

— kirjastoautotoiminta: autojen aikataulun muutta-
minen, uuden aikataulun ja uuden autojen pysäköinti-
paikan vahvistaminen (29.1.42 §, 19.11.346 §), neljän-
nen kirjastoauton alustan ja korin tilaaminen (23.4. 
136 §, 18.6.197 §) sekä toiminnan keskeyttäminen 
vuosihuollon takia (26.3.102 §) 

— kirjaston sulkeminen uudenvuodenpäivänä, pitkä-
näperjantaina, pääsiäislauantaina ja vapunpäivänä 
(29.1.28 §) 
— laina-ajan pidentäminen kesäaikana (26.3.103 §) 
— sivukirjastot: Laajasalon kirjaston valtionavun pro-
senttimäärän määrittely (29.1.17 §), Töölön kirjaston 
näyttelytoiminta 1974/75 ja kahvion vuokraaminen 
(22.10.297 §, 17.12.362 §) 
— taloussuunnitelman v. 1976—85 valmistelun vaati-
mat toimenpiteet, lähtösuunnat ja pts:n hyväksyminen 
(29.1.44 §, 26.2.59 §, 23.4.119 §). 

Esitykset 

Lautakunta teki kertomusvuonna kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 

— apurahan anominen Uudenmaan läänin taidetoimi-
kunnalta kirjastoviikkoa varten (26.3.100 §) 
— kirjastoautot: uuden auton hankintaa koskevan en-
nakkopäätösanomuksen muuttaminen (29.1.30 §) 
— kirjasto-ohjesäännön muuttaminen ja täydentämi-
nen (19.11.324 §) 
— laitoskirjastotoiminta: Kontulan vanhusten huollon 
keskuksen ottaminen toiminnan piir i in (26.8.227 §) 
— paluttamattomien kirjojen perimispalkkion korot-
taminen (19.11.325 §) 
— pääkirjasto: tont in varaaminen Itä-Pasilassa ja uu-
den kirjastotalon rakentaminen (23.4.127 §, 19.11. 
320 §) 
— siivoojien (ts.) siirtäminen kiinteistöviraston alai-
suuteen (18.6.199 §, 26.8.154 §, 22.10.299 §) 
— sivukirjastot: Laajasalon kirjaston rakennusavustuk-
sen anominen kouluhallitukselta (19.11.345 §), Suuta-
rilan palvelutaloon suunniteltavan kirjastotoi m ¡pisteen 
ja Haaga—Vantaan aluekirjaston perustaminen (29.1. 
27 §, 23.4.130 §). 

Lausunnot 

Khlle annettiin vuoden aikana lausunto mm. seuraavis-
ta asioista: 
— avustukset: kirjastolautakunnan valvonnan alaisten 
yleishyödyllisten laitosten ja yritysten anomukset 
(23.4.132§) 

— kirjastotoiminta: kirjaston saaminen Kontulaan 
(26.3.97 §), pyyntö saada Suurmetsään kirjastoauton 
pysähdyspaikka ja myöhemmin huoneisto kirjastoa 
varten (23.4.129 §), aloite vankilakirjastotoiminnan 
tehostamisesta (26.8.222 §) 
— piirustukset: Kirvesmiehen katu 2:n muutos- ja pe-
rusparannustöiden pääpiirustukset (26.3.99 §) 
— pääkaupunkiseudun av-säätiön perustaminen (18.6. 
192 §) 
— teatteritoimikunnan mietintö (23.4.128 §) 
— yhteisväestönsuojat, suojien käyttö normaaliaikana 
Maunulassa, Jakomäessä ja Mellunmäessä (18.6.180 §). 
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9. Lasten päivähoitolautakunta 

Lisäksi lautakunta puolsi avustusten myöntämistä v. ry :lle ja Suomen Nuorten kirja neuvosto ry:lle (26.8. 
1975 Kotikielen Seura ry:l le, Näkövammaisten Kirjas- 259 ,260 ,261 §). 
toyhdistys ry.lle, Kirjaili jakeskus-Författarecentrum 
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