
14. M u s e o l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano 

Lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1974 fi l .maist. 
Anni Voip io ja varapuh.johtajana fil.maist. Bengt von 
Bonsdorff sekä jäseninä työn. joht . Raimo Kilpinen, 
f i l .yo Mats Kockberg ja f i l .kand. Kai Linnilä. Kaupun-
ginhallituksen edustajana to imi järjestösiht. Usko 
Ruuskanen ja sihteerinä museonjoht. Jarno Peltonen. 

Päätökset 

Lautakunnan tärkeimmät päätökset koskivat mm. seu-
raavia asioita: 
— apurahat: anominen Suomen museoliitolta paikal-
lismuseoitten keskuskortistointityön jatkamista varten 
sekä museon kahdeksan viranhaltijan ja to imihenki lön 
matka-apuraha-anomuksen puoltaminen (19.2.43 §, 
49 §) 
— esityslistan jakaminen ennakkojakeluna helsinkiläi-
sille julkisen sanan edustajille (19.2.36 §) 
— perusnäyttely: uusiminen ja näyttelyrakenteiden 
hankinnan lisääminen määrärahojen puitteissa (28.5. 
103 §), uusitun näyttelyn avajaisten järjestelysuunni-
telmien hyväksyminen (21.8.141 §), valokuvauksen 
salliminen yksityistarkoituksiin (8.10.148 §) 
— Suomalaisen kirjakaupan tarjouksen hyväksyminen 
ottaa myyntiinsä museon postikortteja ja oppaita (2.4. 
63 §) 
— Tuomarinkylän museon pitäminen maksutta avoin-
na yleisölle 18.8. Seurasaari Säätiön ohjelman ja 26.5. 
Lions Clubin ulkoilmatilaisuuden aikana (2.4.72 §, 
26.4.88 §) 

Esitykset 

Lautakunnan tekemät esitykset koskivat mm. seuraa-
via asioita: 
— kahvi-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksien järjestä-
minesn (23.1.31 §,2.4.74 §) 
— museotilat: Katajanokalla sijaitsevien varastoraken-
nusten hankkiminen ja tutk iminen museokäyttöön 

muuttamiseksi (28.5.104 §) sekä Tuomarinkylän mu-
seon 2. rakennusvaiheen toteuttaminen ja Hakasalmen 
huvilan sosiaalitilojen ja ullakon käytön tutk iminen 
(17.12.180 §) 
— perusnäyttely: esihistoriallisten esineiden sijoitta-
minen näyttelyyn (6.8.129 §) 
— suojelukohteet: 1. kaup.osan tont in 22/19 (Kristia-
ninkatu 12) hankkiminen kaupungin omistukseen ja 
tonti l la olevien kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti ar-
vokkaiden rakennusten suojeleminen (6.8.131 §), Uu-
denmaankatu 19—21 :ssä sijaitsevien puurakennusten 
tallettaminen (8.10.151 §) 
— ti lojen luovuttaminen Lasten- ja nuorten elokuva-
yhdistys ry:lle Helsingin juhlaviikkojen ajaksi (28.5. 
99 §) 
— virat ja toimet: museoamanuenssin viran sekä valo-
kuvaajan, tekstiil ikonservoijan ja arkistoapulaisen toi-
mien perustaminen (2.4.69 §, 26.4.81 §) 

Lausunnot 

Lautakunnan antamat lausunnot koskivat mm. seuraa-
via asioita: 
— Alvar Aallon keskustasuunnitelman pienoismallin 
luovuttaminen Suomen rakennustaiteen museolle 
(8.10.149 §) 
— Arkadianmäen kalliosuojan luonnospiirustukset 
TSO-1581/1 —8 (19.2.41 §) 
— avustusanomukset: Akseli Gallen-Kallelan Museo-
säätiö, Helsingin Taidehallin Säätiö - Stiftelsen Helsing-
fors Konsthall, Teatterimuseosäätiö, Helsinki Seura ry 
— Helsingfors Samfundet rf , Suomen rakennustaiteen 
museosäätiö - Stiftelsen för Finlands arkitekturmuse-
um, Tekniikan Museon Säätiö - Stiftelsen för Tekniska 
Museet ja Mannerheim-Säätiö - Mannerheim-Stiftelsen 
(6.8.112-118 §), llmailumuseoyhdistys ry (2.4.67 §) 
— elokuvatoimikunnan esitys häviävien kaupunkinä-
kymien arkisto kuvauksesta (19.2.45 §) 
— kantakaupungin osayleiskaavaehdotus (26.11. 
168 §) 
— kaupunginmuseon toimiminen mahdollisena kes-
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kusmuseona tai sen kuuluminen jonkin keskusmuseon 
to imi kenttään museoiden valtionapua > koskevassa jär-
jestelmässä (19.2.40 §); 
— Sinebrychoff in puiston tornin säilyttäminen ja 
kunnostaminen (2.4.76 §) 

— Teatteritoimi kunnan mietintö kaupungin teatte-
reille jakaman tuen järjestämisestä (2.4.68 §); 
— Tuomarinkylän kartanon maankäytön väliraportti 
(26.4.85 §). 
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