
28· Nuorisotyölautakunta 

Nuorisotyölautakunnan toimintakertomus v:lta 1949 oli seuraavan sisältöinen: 

Lautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemina kuuluivat nuorisotyö-
lautakuntaan v. 1949 seuraavat jäsenet: filosofian maisteri H. Backman, pastori F. Fern-
ström, toimitsija V. Kuukkanen, lääketieteen tohtori T. Niemi, rouva A. Puska, pastori 
O. Päivänsalo, toimitsija M. Reutsalo, hitsaaja E. Sainio ja päätoimittaja L. Tujunen. 
Puheenjohtajaksi kaupunginvaltuusto valitsi jäsen Tujusen ja lautakunta valitsi vara-
puheenjohtajakseen jäsen Kuukkasen. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa 
oli opetus- ja sairaala-asiain johtaja P. Railo, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
edustajana koulujen tarkastaja A. Huuskonen, ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnan edustajana opettaja T. Häggström sekä lastensuojelulautakunnan edustajana 
filosofian maisteri K. Helasvuo. 

Nuorisotoimisto. Toimiston viranhaltijat olivat samat kuin edellisenä vuonna. Heinä-
kuun 1 p:stä lähtien oli toimiston palveluksessa tilapäisenä nuorisojärjestöjen toimiston 
hoitajana ylioppilas K. Noro. 

Toimistoon saapui kaikkiaan 469 kirjettä ja sieltä lähetettiin 344 kirjettä. Lisäksi 
jaettiin 19 kiertokirjettä nuorisojärjestöille, yhteensä 3 800 kpl. 

Kaupunginhallitus myönsi toimistolle 5 000 mk:n suuruisen käteiskassan. 
Tilien tarkastus. Tilintarkastajana oli reviisori A. Kinnunen, joka useampaan otteeseen 

tarkasti käteiskassan sekä nuorisotoimiston toimenpiteitä. 
Laskujen hyväksyminen. Nuorisoasiamies G. von Weissenberg ja hänen estyneenä 

ollessaan apulaisnuorisoasiamies K. Forsman valtuutettiin hyväksymään kaikki nuoriso-
työlautakunnan ja nuorisotoimiston laskut lukuun ottamatta omia, joista nuorisoasiamies 
hyväksyy apulaisnuorisoasiamiehen sekä puheenjohtaja nuorisoasiamiehen laskut. 

Päätökset ja esitykset. Lautakunnan kertomusvuoden aikana käsittelemistä asioista 
mainittakoon seuraavat: 

Mäkelänkadun 78—82 kerhotoiminnan askartelun ohjaajaksi valittiin 3 hakijasta 
ammattiopettaja O. Hietala tammikuun 1 p:stä ja tyttökerhon ohjaajaksi neiti J. Rantala 
helmikuun 1 p:stä 1949 lähtien. 

Filosofian maisteri K. Helasvuon ja nuorisoasiamiehen tehtäväksi annettiin laatia 
yksityiskohtainen suunnitelma laajemman nuorisotutkimuksen pohjaksi ja asian lopul-
linen käsittely siirrettiin siksi, kunnes heidän suunnitelmansa oli valmistunut. 

V. 1949 voimaan astuneen uuden kunnallislain mukaisesti päätettiin, että lautakunnan 
kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; että lautakunnan pöytä-
kirja pidetään yleisölle nähtävänä nuorisotoimistossa lautakunnan seuraavan kokouksen 
jälkeisenä päivänä; että yksityistä henkilöä koskeva päätös annetaan hänelle lain 31 §:n 
säätämällä tavalla; että pöytäkirjaan liitettävä valitusosoitus laaditaan kaupunginhalli-
tuksen laatiman mallin mukaisesti; sekä että nuorisojärjestöille ilmoitetaan kiertokirjeitse 
milloin ja missä nuorisotyölautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävinä. 

Nuorisotaloasiasta esitettiin kaupunginhallitukselle, että Vallilaan Sturenkadun var-
relle tarkoitukseen varatulle tontille ensi tilassa rakennettaisiin nuorisotalo, josta kaupunki 
saisi arvokkaita kokemuksia nuorisotalotoiminnan vastaista kehittämistä silmällä pitäen; 
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että uusien koulurakennusten yhteyteen rakennettaisiin nuorison harrastustoimintaan 
sopivia tiloja, osittain koulun omaa kerhotoimintaa, osittain vapaata nuorisotoimintaa 
varten; että kaupungin uusiin laitosrakennuksiin kuten esim. lastentarha-, kirjasto-, 
neuvola-, liikuntakasvatus- ym. taloissa varattaisiin riittävästi eristettyjä tiloja harrastus-
toimintaa varten; että vanhoista kaupunginosista, joissa ei enää ole vapaita tontteja ja 
joihin ei rakenneta uusia kaupungin taloja, olisi pyrittävä kaupungin omistukseen saa-
maan vanhoja kiinteistöjä tai niiden osia, jotka uusittuina ja muutettuina palvelisivat 
nuorison harrastustoimintaa; että uusille asuntoalueille alunperin suunnitellaan nuoriso-
taloja ja niitä varten varataan tontteja tai että niillä olevia vanhoja rakennuksia, kuten 
kartanoiden päärakennuksia tai suurempia huviloita luovutetaan tähän tarkoitukseen; 
että nuorisotalot tai huoneistot pyritään sijoittamaan urheilukenttien tai sopivan maaston 
välittömään läheisyyteen; sekä että kaupunginhallitus asettaisi erikoisen nuorisotalo-
komitean laatimaan yksityiskohtaisen suunnitelman nuorisotalotoimintaa varten. Täl-
laista komiteaa ei vielä kertomusvuoden aikana asetettu. 

Kertomusvuoden leirinohjaajien kurssien ohjelmat vahvistettiin noudatettaviksi, 
kurssien järjestäminen uskottiin nuorisotyötoimikunnille yhteistoimin nuorisotoimiston 
kanssa ja kurssien kustannukset lautakunta päätti suorittaa määrärahoistaan menoar-
vionsa sallimissa puitteissa. 

Mäkelänkadun 78—82:n ruotsinkielisiä kerhoja ja askartelutoimintaa ohjaamaan pää-
tettiin ottaa tuntipalkkiolla yksi poika- ja yksi tyttötyöntekijä sekä tarpeen vaatiessa 
yksi poikien askartelunohjaaja. Nuorisoasiamies valtuutettiin neuvottelemaan heille 
suoritettavien tuntipalkkioiden suuruudesta kansakoulujen jatkoluokkien opettajien 
tuntipalkkioiden puitteissa. 

Suomen työnantajien keskusliitolle sekä Teollisuusliitolle päätettiin lähettää kirjel-
mät, joissa kiinnitettiin huomiota nuorison toimintatilojen tarpeeseen. 

Suomen kriminaaliyhdistyksen tiedustelun johdosta nuorisotyölautakunta esitti, 
että rikollisuuden vastustamispäivien ohjelmaan otettaisiin luento, jossa käsitellään tähän 
mennessä saavutettuja kokemuksia nuorisotyössä nuorison asosiaalisuuden vastustamis-
keinona. Filosofian maisteri G. von Weissenberg piti esitelmän. 

Lehtori H. Vilkemaa ja raittiusneuvoja M. M. Merilinna raittiuslautakunnan edusta-
jina sekä päätoimittaja L. Tujunen ja filosofian maisteri G. von Weissenberg nuorisotyö-
lautakunnan edustajina pitivät lautakuntien yhteistoimintaa koskevan neuvotteluko-
kouksen maaliskuun 31 p:nä. 

Nuorisotoimiston lainavaraston sakkomaksuluettelon lautakunta vahvisti noudatet-
tavaksi tammikuun 1 p:stä 1949 lähtien. 

Kaupunginhallitukselle esitettiin, että lautakunta saisi haltuunsa Limingantien 96:ssa 
olevan kerhohuoneen luovutettavaksi järjestöjen käyttöön. Kaupunginhallitus suostui 
esitykseen, minkä jälkeen nuorisotyölautakunta jakoi huoneen käyttövuorot useille nuo-
risojärjestöille. Edelleen esitettiin, että lautakunta saisi vuokrata Puistokadun talosta 
nro 4 koko toisen kerroksen sekä alakerrasta hallin ja vahtimestarin asunnon tarpeellisine 
lisätiloineen nuorisotaloksi. Kaupunginhallitus hylkäsi viimeksi mainitun esityksen. Nuori-
sotyölautakunnan esityksestä kaupunginhallitus luovutti Unioninkadun 27:ssä olevat, 
tilastotoimiston hallussa ennen olleet tilat nuorisotoimiston käyttöön, joten se voisi pal-
vella myös nuorisojärjestöjen yhteisen toimiston tarvetta. Viimeksi mainitun toimiston 
hoitajaksi valittiin ylioppilas K. Noro. 

Lautakunnan edellisenä vuonna tekemästä esityksestä kaupunginhallitus luovutti 
Oulunkylässä sijaitsevan keuhkotautisten lasten entisen kesäsiirtolan rakennukset lauta-
kunnan käyttöön varhaisnuorisojärjestöjen retkeilykeskukseksi. Lautakunta teki nuoriso-
yhdistys Bombenin kanssa sopimuksen, että yhdistys talkootyövoimin kunnostaisi raken-
nukset ja kaupunki puolestaan suorittaisi korjaustöistä aiheutuvat kustannukset ja työn 
suorittaja saisi etuoikeutetun aseman keskuksen käyttöön. Toinen sopimuspuoli ei kerto-
musvuoden aikana saanut työtä suoritetuksi. 

Nuorisotyölautakunnan ja urheilu- ja retkeilylautakunnan välinen työjako vahvistet-
tiin huhtikuussa. 

Kaupunginhallitukselta lautakunta sai pienehkön määrärahan maaseudulta kaupun-
kiin siirtyvän nuorison sukupuolitartuntavaaran selvittämiseksi. Tutkimus oli kertomus-
vuoden päättyessä kesken. 

Kaupunginhallituksen kehoituksesta nuorisotyölautakunta nimesi edustajikseen 
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varhaisnuorison musiikkiharrastuskomiteaan lääketieteen tohtori V. T. Niemen ja nuoriso-
asiamiehen. 

Lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus myönsi 550 000 mk sopivan parakin 
pystyttämiseksi Pasilassa toimivia nuorisojärjestöjä varten. 

Askartelupaja, joka kertomusvuoden aikana saatiin käyttökuntoon, aloitti toimintansa 
syyskuun 1 p:nä. Sen valvojaksi määrättiin opettaja E. Huhtanen ja sen hoitajaksi herra 
V. Stenvall. 

Kun Käpylän kerhokeskuksen johtajan toimi, viran edellisen haltijan siirtyessä mui-
hin tehtäviin, syyskuun 1 p:stä lukien tuli avoimeksi, nuorisotyölautakunta 9 hakijasta 
valitsi virkaan herra M. Suomalaisen. 

Kaupungissa suoritettavaa nuorisotyötä ja täällä toimivia nuorisojärjestöjä esittelevät 
mainosvihkoset Juuri Sinulle ja Just för Dig valmistettiin, edellistä 8 000 kpl ja jälkim-
mäistä 3 000 kpl. Painokset kokonaisuudessaan jaettiin kaikille kansa- ja oppikouluille, 
eri järjestöille ym. 

Raittiuslautakunnan esityksestä järjestivät raittiuslautakunta ja nuorisotyölauta-
kunta yhdessä yhteensä 4 nuorisolle tarkoitettua elokuvaesitystä. 

Marraskuun 23 p:nä järjestettiin suomenkielisten nuorisojärjestöjen edustajille neu-
vottelutilaisuus, jolloin keskusteltiin aiheesta Nykyajan nuorison ihanteet, ja marras-
kuun 22 p:nä ruotsinkielisten nuorisojärjestöjen edustajille tilaisuus, jonka ohjelmassa 
oli alustus aiheesta Värt gemensamma ansvar (Yhteinen vastuumme) sekä aiheesta De 
svenska ungdomsorganisationernas utbildningsbeho v (Ruotsinkielisten nuorisoj ärj estö-
jen koulutustarve). 

Nuorisotyölautakunta järjesti kertomusvuoden aikana seuraavat ohjaajakurssit: lei-
rinohjaajien kurssit, joihin osallistui 31 henkilöä, leikkikurssit, joiden osanottajien luku-
määrä oli 165, tyttöohjaaja-askartelukurssi 50 osanottajalle, teoreettinen luentosarja 32 
osanottajalle ja ruotsinkielinen leikinohjaajakurssi 25 osanottajalle. 

Pastori Päivänsalolle annettiin tehtäväksi yhdessä nuorisoasiamiehen kanssa tiedus-
tella kirjastolautakunnan mielipidettä käsikirjastojen järjestämisestä nuorisojärjestöille 
ja nuorisotoimistoa kehoitettiin sen jälkeen esittämään asia uudelleen lautakunnalle. 
Asia oli kertomusvuoden päättyessä vielä kesken. 

Voimistelu- ja urheiluseura Kotkat, Voimistelu- ja urheiluseura Kisatoverit, Vallilan 
demokraattiset nuoret sekä Vallilan demokratian pioneerit nimiset yhdistykset esittivät 
nuorisotyölautakunnalle, että Vallilaan rakennettaisiin samanlainen parakki kuin oli tar-
koitus rakentaa Pasilaan. Lautakunta lähetti aloitteen asetettavalle nuorisotalokomi-
tealle. 

Kerhokeskukset. Mäkelän kerhokeskuksen kirjoissa oli kertomusvuoden aikana yhteen-
sä 160 ja Käpylän keskuksen kirjoissa 214 kerholaista, jotka toimivat jaettuina vastaa-
vasti 5 ja 9 kerhoon. Kerhokeskukset järjestivät useita keskinäisiä eri alojen kilpailuja, 
retkiä, urheilutilaisuuksia, juhlia, vanhempien kutsutilaisuuksia ym. sekä kesäleirit 
Bengtsärin saarelle, joihin 10 päivän aikana osallistui 26 Mäkelän ja 30 Käpylän kerho-
laista. Mäkelän kerhokeskuksen johtajana toimi rouva E. Nisula, palkallisena apulaisena 
herra N. Savolainen sekä vapaaehtoisena työntekijänä rouva E. Mörsky. Käpylän kerho-
keskus sai vuoden aikana uuden suuren huoneen käytettäväkseen tyttökerhojen toimin-
taa varten. Keskuksen johtajana toimi kapteeni M. Vinari elokuun 31 p:ään sekä libristi 
M. Suomalainen syyskuun 1 p:stä lähtien, tyttötyön johtajana toimi rouva T. Valkama 
palkkiotoimisena ja apulaisena ammattikoulun opettaja O. Hietala marraskuun 30 p:ään 
sekä herra L. Markkula joulukuun 1 p:stä lähtien. 

Kumpulan kerhokeskuksen Kymintien 46:ssa ja Limingantien 96:ssa olevia huoneita 
käyttivät toimintaansa seuraavat järjestöt: Toukolan sosialidemokraattinen työläisnuo-
riso-osasto, Karhupojat, Käpytytöt, Kelkkalan Päivän nuoret, Kaupunkilähetys, Paa-
valin seurakunta, Toukolan demokraattiset pioneerit ja Toukolan kansandemokraattinen 
nuoriso-osasto. Kerhokeskus osoittautui erittäin tarpeelliseksi sekä aivan liian pieneksi 
alueella esiintyvän toimintahuoneistotarpeen huomioon ottaen. Kerhokeskuksen hoita-
jana toimi rouva M. Taskinen. 

Jo mainittujen kahden kaupungin oman kerhokeskuksen lisäksi kolme nuorisojärjestöä 
järjesti kesäleirinsä Bengtsärin saarelle. Leiriläisiä oli yhteensä 144 ja leirivuorokausia 
1 287. 

Nuorisotyölautakunnan lainavaraston perustaminen. Maaliskuun 20 p:nä 1948 nuoriso-
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työlautakunta päätti perustaa välinelainavaraston tyydyttämään kaupungin nuoriso-
järjestöjen välineiden tarvetta sekä kehoitti nuorisotoimistoa laatimaan yksityiskohtaisen 
ehdotuksen varastoon hankittavista välineistä, sen järjestelystä sekä lainausehdoista. 

Tutkittuaan asiaa perusteellisesti mm. lähettämällä tiedustelukaavakkeita eri järjes-
töille sekä neuvottelemalla järjestöjen edustajien kanssa nuorisotoimisto jätti lainavaras-
toa koskevan esityksensä nuorisotyölautakunnalle, joka toukokuun 27 p:nä 1948 päätti 
perustaa nuorisotoimiston yhteyteen leiri- ja retkeilyvälineiden laina varaston, jonka 
kevyemmät ja vähemmän tilaa ottavat tavarat sijoitettaisiin toimiston varastohuonee-
seen; anoa kaupunginhallitukselta 750 000 mk:n suuruisen määrärahan perushankintoja 
varten sekä varastohuoneen varustamiseksi väliseinällä, lukittavalla ovella sekä hyllyillä; 
sekä esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus velvoittaisi kiinteistötoimiston talo-
osastoa lainavaraston raskaimpia ja enemmän tilaa vaativia tavaroita varten luovutta-
maan kadun tai pihan tasolta ja helppojen kulkuyhteyksien päässä sijaitsevan, kuivan 
n . 40—50 m2:n suuruisen pinta-alan varastotilaksi. Lisäksi lautakunta päätti velvoittaa 
apulaisnuorisoasiamiehen toistaiseksi toimimaan varastonhoitajana sekä laatimaan yksi-
tyiskohtaisen ehdotuksen varaston johtosäännöksi ja välineiden lainaehdoiksi. 

Heinäkuun 26 p:nä 1948 nuorisotyölautakunta vahvisti seuraavat apulaisnuorisoasia-
miehen laatimat ohjeet Helsingin nuorisotoimiston leiri- ja retkeilyvälineiden lainavaras-
ton hoitoa varten: 

I luku 
1 §. Lainavarasto toimii nuorisotyölautakunnan valvonnassa ja nuorisotoimiston 

välittömässä hoidossa. Lautakunta vastaa varaston kustannuksista. 
2 §. Varastoa hoitaa nuorisotyölautakunnan valtuuttama varastonhoitaja. Hänen 

velvollisuutensa on: pitää luetteloa varastossa olevista välineistä erikseen annettavien 
ohjeiden mukaan; ottaa vastaan varastoon tulevia välineitä; huolehtia varaston järjes-
tyksestä ja siisteydestä; tarpeen vaatiessa huolehtia vahingoittuneiden välineiden korjaa-
misesta ja kunnostamisesta; vastata välineiden asianmukaisesta säilytyksestä varastossa; 
pitää luetteloa lainatuista välineistä erikseen annettavien ohjeiden mukaan; tehdä ehdo-
tuksia varaston täydentämisestä, välttämättömistä korjauksista ja poistoista; sekä jättää 
tammikuussa nuorisotyölautakunnalle vuosikertomus varaston käytöstä ja hoidosta edel-
lisen vuoden aikana. 

3 §. Suurempia laina-anomuksia käsittelevät ja ratkaisevat yhdessä nuorisoasiamies 
ja apulaisnuorisoasiamies. Toisen heistä ollessa estettynä lautakunnan puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja toimii estyneen tilalla. Kun on kysymys pienemmistä lainauksista 
tai tilapäiskäyttöön tarvittavista välineistä, voi nuorisoasiamies tai apulaisnuorisoasia-
mies yksin ratkaista laina-anomukset. Jos leirivälineitä aiotaan käyttää valtakunnan 
rajojen ulkopuolella, on siitä anomuksessa mainittava, jolloin anomus esitetään lautakun-
nan harkittavaksi. 

4 §. Varastoa täydennetään ja korjauksia suoritetaan ainoastaan lautakunnan suos-
tumuksella ja tarkoitusta varten saatujen määrärahojen puitteissa. 

5 §. Lainauksista on pidettävä luetteloa, josta käy ilmi kunkin lainauksen juokseva 
numero, lainaajan nimi ja osoite, sen henkilön nimi, joka lainaajan puolesta käy nouta-
massa välineet varastosta, lainausaika, välineiden kunto niitä lainaajalle luovutettaessa, 
lainattujen laatu ja kappalemäärä tai varastonumero, luovutuspäivä ja vastaanottajan 
kuittaus. 

6 §. Lainaksi annettavia välineitä luovutetaan ainoastaan lainaajan valtuuttamalle 
henkilölle, jonka tulee välineitä noutaessaan esittää lainaajan valtakirja. 

II luku 
7 §. Kaikki ne nuorisojärjestöt ja niihin verrattavat yhteenliittymät, joiden nimet 

esiintyvät nuorisotoimiston luetteloissa, ovat oikeutettuja ainoastaan omaan käyttöönsä 
saamaan välineitä lainaksi korvauksetta. Urheiluvälineitä ei kuitenkaan luovuteta urhei-
lujärjestöille. 

8 §. Leirivälineitä tarvitsevien järjestöjen tulee jättää nuorisotoimistolle osoitetut 
yksityiskohtaiset ja perustellut laina-anomuksensa hyvissä ajoin ja viimeistään kuukautta 
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ennen kuin niitä tarvitaan. Haluttaessa lainata muita välineitä voidaan anomus jättää 
myöhemmin. 

9 §. Leirivälineiden lainausajasta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Muut 
välineet luovutetaan kertakäyttöön, jolloin ne on palautettava varastoon heti käytön 
jälkeen. 

10 §. Lainanottajan tulee itse tai valtuutettunsa kautta noutaa välineet varastosta, 
jolloin noutaja yhdessä varastonhoitajan kanssa toteaa saamiensa välineiden kunnon sekä 
vahvistaa lainausluettelon nimikirjoituksellaan. 

11 §. Lainanottaja suorittaa itse kaikki välineiden lainauksesta aiheutuvat kustan-
nukset. 

12 §. Lainanottaja on velvollinen nuorisotoimiston harkinnan mukaan vakuuttamaan 
lainaamansa leirivälineet nuorisotyölautakunnan vahvistamien arvomääräysten mukaan. 

13 §. Välineitä varastoon palautettaessa luovuttaja yhdessä varastonhoitajan kanssa 
toteaa niiden kunnon. Välineille sattuneet vahingot on lainanottaja velvollinen korvaa-
maan. Hävinneistä tai korjauskelvottomiksi käyneistä välineistä lainanottaja on velvol-
linen suorittamaan korvausta nuorisotyölautakunnan vahvistamien hintojen mukaan. 

14 §. Välineiden luovuttaja on oikeutettu saamaan kuitin varastoon vastaanotetuista 
välineistä, jollei niitä ole korjattu hyväksyttävään kuntoon. 

Nuorisotoimiston välinevarastosta lainaksi saatujen välineiden hoidosta määrättiin 
seuraavaa: 

Teräaseita ei saa jättää ulos yöksi eikä sateeseen. Ruostuneista työvälineistä on ruoste 
heti hangattava pois ja ne on voideltava suolattomalla rasvalla. 

Teräaseet on luovutettava varastoon ruostumattomina ja hienosti voideltuina suolat-
tomalla rasvalla. 

Teltat on aina kuljetettava pusseissaan. 
Teltat on ennen kokoonkäärimistä puhdistettava pölystä ja roskista. 
Ne on myöskin perusteellisesti kuivattava, koska ne homehtuvat ja saattavat mennä 

kokonaan pilalle, jos ne kääritään kokoon kosteina. 
Pusseihin ei saa panna juuri maasta irroitettuja kiinnityspuita. Ne on ensin puhdis-

tettava mullasta sekä kuivattava täysin kuiviksi. 
Valurautaisia pannuja ja patoja ei saa luovuttaa ruostuneina varastoon. 
Kaikki astiat on puhdistettuina ja kuivina palautettava varastoon. 
Nokisia astioita ei oteta vastaan varastoon. 
Yöksi ja sateen aikana on telttaköydet höllättävä ja tarpeen vaatiessa telttapuiden 

alapäät laskettava pieneen telttapuun juuren viereen kaivettuun kuoppaan. 
Opetusministeriön marraskuun 1 p:nä lähettämän kiertokirjeen johdosta nuorisotyö-

lautakunta tammikuun 4 p:nä 1949 päätti, että lainaus on maksuton; että lainausajan 
ylittämisestä lainaajan on suoritettava tuntuvia sakkoja, ja että nuorisotoimisto laatii 
tarkemman esityksen sakkojen suuruudesta erikseen kunkin lainattavan välinelaadun 
kohdalta. 

Nuorisotoimiston sittemmin esitettyä ehdotuksensa nuorisotyölautakunta hyväksyi 
seuraavat sakkomaksut ja vahvisti ne noudatettaviksi tammikuun 1 p:stä 1949: 

Seuraa- Seuraa-
l:ltä 2:lta viita vii-

viikolta viikolta koilta tai 
tai sen tai sen niiden 
osalta, osalta, osilta, 

l:ltä 2:lta viita vii-
viikolta viikolta koilta tai 
tai sen tai sen niiden 
osalta, osalta, osilta, 

Väline 
Kuljetuslaatikko .. 
Perun.kuor.veitsi .. 
Leikkuuveitsi 
Liemikauha 
Muki 
Lusikka 
Paistinpannu 
Alfa-Laval-keitin .. 
Teltta 

mk mk mk Väline mk mk mk 

200 400 600 Selkäreppu 
100 200 300 Halkosaha 

10 20 30 Pata 
5 10 15 Kahvipannu 
5 10 15 Suomen lippu 
5 10 15 Maila 
2 4 6 Lapio 
2 4 6 Kirves 
5 10 15 Työntökuula , 

10 20 30 
10 20 30 
50 100 150 
10 20 30 
20 40 60 
20 40 60 
10 20 30 
15 30 45 
20 40 60 
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Seuraa-
liitä 2:lta viita vii-

viikolta viikolta koilta tai 
tai sen tai sen niiden 
osalta, osalta, osilta, 

Väline mk mk mk 
Justeerisaha 25 50 75 
Pistosaha 20 40 60 
Vasara 10 20 30 
Ämpäri 20 40 60 
Siir. äänenvahvist. 600 1 200 1 800 
Kovaääninen 350 700 1 050 
Siir. sähk. gramo-

fooni 250 500 750 
Kristallimikrofooni 150 300 450 
Telttaosa 20 40 60 
Vesipallo 10 20 30 
Pesäpallo 5 10 15 
Telttakamina 20 40 60 

Seuraa-
liitä 2:lta vilta vii-

viikolta viikolta koilta tai 
tai sen tai sen niiden 
osalta, osalta, osilta, 

Väline mk mk mk 
Saavi 2 0 4 0 6 0 
Kattila 1 0 2 0 3 0 
Maitokannu 1 0 2 0 3 0 
Puutarhaharava ... 5 1 0 2 0 
Talikko 1 0 2 0 3 0 
Hiomokivi 3 0 6 0 9 0 
Vesikauha 5 1 0 2 0 
Pesuvati 5 1 0 2 0 
Lautanen 5 1 0 2 0 
1 pari kahvikup-

peja 5 1 0 2 0 
Suppilo 2 4 6 

Edelleen lautakunta päätti, että milloin jokin väline palautuksessa todetaan olevan 
korjauksen tarpeessa, kohtuulliseksi katsottavalta korjausajalta ei kanneta sakkoja. Nuo-
risotoimiston esitys, että lautakunta valtuuttaisi toimistoa itsenäisesti määräämään myö-
hemmin lainavarastoon hankittavien välineiden sakkomaksut evättiin. 

Varaston sijoitus ja järjestely. Asian ollessa vasta valmisteluasteellaan nuorisotyölauta-
kunta päätti, että varasto olisi sijoitettava nuorisotoimiston yhteydessä käyttöä vailla 
olevaan huoneeseen, sekä että vain raskaita ja tilaa viepiä välineitä varten olisi hankittava 
erityinen varastohuone nuorisotoimiston välittömästä läheisyydestä, mieluimmin jostakin 
saman talon kellarista tai alakerrasta. Kun tämä ei onnistunut, eikä muualtakaan saatu 
sopivaa varastotilaa, sijoitettiin varasto kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin satama-
laitoksen varastoimis- ja laiturihuolto-osaston luovuttamaan porraskäytävään Ankkuri-
kadun l:een. 

Varastonhoitajalle, jonka työaika oli vain 3 tuntia päivässä, tämä järjestely tuotti 
suurta haittaa, koska hänen näin ollen oli käytettävä runsaasti omaa aikaansa varaston 
hoitoon. Tämä aiheutui mm. siitä, että järjestöjen toimihenkilöillä ei ollut aina mahdol-
lisuuksia järjestää käyntejänsä varastonhoitajalle sopivina aikoina. Heille sopi parhaiten 
aika klo 12—14 tai klo 16 jälkeen. Mutta koska varasto- ja laiturihuolto-osasto ei katsonut 
voivansa luovuttaa varastonhoitajalle omaa avainta varastoon, vaan piti itse tavallisena 
virka-aikana edustajansa varastolla, täytyi käyntien tapahtua iltapäivällä, jolloin apulais-
nuorisoasiamiehen-varastonhoitajan virka-aika oli jo päättynyt. Lisäksi eivät järjestöjen 
edustajat tulleet sovittuna aikana ottamaan tai palauttamaan välineitä. Usein varaston-
hoitaja joutui odottamaan kauan tai turhaan tällaisia huolimattomia henkilöitä. 

Kaikki asiat, jotka oli hoidettava varastolla, edellyttivät matkaa Katajanokalle. 
Inventaarion, välineiden hoidon ym. asioita varastonhoitaja luonnollisista syistä pyrki 
hoitamaan tavallisena virka-aikana klo 9—12, mikä vuorostaan johti siihenkin, että hän 
ei ollut toimistossa tavattavissa silloin kun muiden virkatehtävien hoito olisi sen vaatinut. 
Tästä saatiin pari huomautusta ruotsinkielisten järjestöjen taholta. 

Sen jälkeen kun varastoon saatiin varastohyllyjä, varaston hoito jossain määrin hel-
pottui, mutta varsinkin rauta- ja teräsesineiden hoito, jotka kosteassa suolapitoisessa 
meri-ilmassa, varastossa, jota ei voitu lämmittää, jatkuvasti ruostuivat, tuotti vielä pal-
jon vaivaa ja lisätyötä. 

Hankinnat ja välinevarasto. Perushankinnat suoritettiin nuorisotyölautakunnan touko-
kuun 27 p:nä 1948 tekemän päätöksen mukaisesti välittömästi päätöksenteon jälkeen. 
Monien hankintavaikeuksien takia oli kuitenkin poikettava alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Sittemmin tehtiin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa runsaasti lisähankintoja. 
Hankintojen suorittaminen usein tuotti suuria vaikeuksia ja hankaluuksia, kun varsinkin 
alussa puuttui monia tärkeitä tarvikkeita ja välineitä. Välinevarasto oli kertomusvuonna 
seuraavan suuruinen: 
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Väline Kpl 
Alfa-Laval keittimiä 5 
Haarukoita 30 
Halkosahoja 10 
Justeerisahoja 2 
Kahvikuppeja 22 
Kahvipannuja (1 % 1) 1 

» (emalj. 5 1) 2 
» (10 1) 1 

Kattiloita (emalj. 5 1) 4 
» (32 1) 1 
» (ruostumattomia) 14 

Kenttäkeittiöitä (puol.voim. malli) 2 
Kenttälapioita 4 
Kirveitä 14 
Kovaäänisiä 2 
Kulhoja 68 
Kuljetuslaatikolta 2 
Lapioita 11 
Lasilautasia '.. 10 
Lautasia (posl.) 9 
Leikkuu veitsiä 10 
Liemikauhoj a 10 
Lusikoita (ruoka-) 300 
Mailoja 13 
Maitotonkkeja (15 1) 2 
Maitokannuja (emalj. 3 1) 2 
Mikrofooni telineineen 1 
Mittoja (i/2) 1 
Mukeja (emalj.) 109 
Myrskylyhtyjä 10 

Väline Kpl 
Paistinpannuja 13 
Patoja (10 1) 1 
Perunan kuor. veitsiä 26 
Pesuvateja (3 emalj.) 13 
Pesäpalloja 3 
Pistosahoja 10 
Pöytäveitsiä 30 
Rautakankia 5 
Saaveja (isoja) 2 

» (pieniä) 1 
Selkäreppuja 24 
Suomen lippuja 
Suppilolta 
Sähkögramof oonej a 
Tasavirtamuuntaj ia 
Talikkoja 
Teelusikoita 
Telttakaminoita 
Telttoja (engl. 10 henkilön). 

4 
1 
1 
1 
1 

30 
12 
7 

(Niger) 20 
(suom. 20 henkilön) 8 

Työntökuulia (pieniä) 1 
» (isoja) 7 

Työntökärryjä 1 
Vasaroita 10 
Vesikauhoja 3 
Vesitonkkeja (401 ) 2 
Ämpäreitä (4 emalj.) 14 
Äänen vahvistajia 1 
Öljylamppuja 5 

Lisäksi oli 5 paria 6 hengen telttaosia ja 5 paria 2 hengen telttaosia. 
Lainaustoiminta. Lainausvaihto oli kertomusvuoden aikana erittäin vilkasta. Tämä. 

johtui siitä, että monet järjestöt kesäleiri- ym. kesätoimintaa suunnitellessaan eivät tien-
neet lainausmahdollisuuksista eivätkä ajoissa voineet suorittaa tilauksiaan. Telttoja, 
kenttäkeittimiä ja keittovälineitä pyydettiin niin runsaasti, että varasto ei pystynyt tyy-
dyttämään kysyntää. Lainaustoiminnasta antaa yksityiskohtaisemman kuvan seuraava 
yhdistelmä: 

Välineitä 
Telttoja 
Kenttäkeittimiä 
Keittovälineitä . 

Lainaus-
kertoja 

87 
13 

166 

Leirivuoro-
kausien 

lukumäärä 
1 057 

135 
2 805 

Välineitä 
Työkaluja 
Äänenvahvistuslaite 
Muita välineitä 

Lainaus-
kertoja 

68 
21 
34 

Leirivuoro-
kausien 

lukumäärä 
822 
43 

505 

Siitä lähtien kun lainavarastoon hankittiin äänenvahvistuslaitteet, niitä paljon kysyt-
tiin. Näiden laitteiden käyttöä vaikeutti kuitenkin se, että ne toimivat ainoastaan vaihto-
virralla, kun taas useimmissa kaupungin kokoushuoneistoissa oli tasavirtajännite sähkö-
verkostossa. Tämän johdosta kävi muuntajan hankkiminen välttämättömäksi, mutta 
hankintavaikeuksien takia se saatiin vasta syksyllä. Suomen yleisradion neuvontaosaston 
ja Radiolaite oy:n myötävaikutuksella sekä eräiden lisälaitteiden asennuksen jälkeen saa-
tiin laitteet pitkäaikaisten kokeilujen ja tarkistusten jälkeen ensiluokkaiseen kuntoon. 

Kaitaelokuvaprojektoria, joka jo keväällä tilattiin, ei kertomusvuoden loppuun men-
nessä saatu, koska ostolupaa ei myönnetty. 

Välinehuolto. Varastossa olevien välineiden huolto vaatii runsaasti aikaa ja vaivaa. 
Niinpä esim. teltat olivat erittäin arkoja kosteudelle ja lialle. Kun varastohuonetta ei 
voitu lämmittää, niin rauta- ja teräsesineet sataman suolapitoisessa, kosteassa ilmassa 
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helposti ruostuivat. Työkalut palautettiin usein tylsinä. Yllä mainituista syistä ei varas-
tonhoitaja aina yksin tullut toimeen, vaan oli pakko joskus käyttää aputyövoimaa. 
Palautettujen suurempien välineiden tarkastusta oli vaikea suorittaa ahtaassa varastossa. 

Armeijalta ostettujen telttojen korjaus- ja kunnostamistyöt luovutettiin Sjöscout-
kären Vikingarna nimiselle meripartiojärj estolle. Äänenvahvistuslaitteet olivat kahteen 
otteeseen insinööri Tigerstedtin tutkittavina ja mitattavana Yleisradion neuvontaosas-
tolla, minkä lisäksi herra O. Simola avusti erinäisissä asennustöissä. 

Varastokirjanpito. Järjestöltä, joka halusi välineitä lainaksi, nuorisotoimisto yleensä 
vaati kirjallisen anomuksen. Anomuksia käsittelivät nuorisoasiamies sekä apulaisnuoriso-
asiamies yhdessä. Hyväksytystä anomuksesta tehtiin merkinnät välinekortistoon. Väli-
neitä varastosta noudettaessa lainaaja kuittasi lainauksen varastokirjaan, johon merkit-
tiin lainan juokseva numero, lainaavan järjestön nimi, lainatut välineet ja niiden luku-
määrä, välineiden kunto luovutettaessa, lainaus- ja sovittu palauttamispäivä, mitkä mer-
kinnät välineiden viejä vahvisti nimikirjoituksellaan. Välineitä palautettaessa vastaan-
ottaja ja palauttaja yhdessä tarkastivat välineiden kunnon, josta tehtiin merkintä varas-
tokirjaan samoinkuin palauttamispäivästä. Merkinnät vastaanottaja vahvisti nimikirjai-
millaan. Palauttajalle annettiin kuitti palautetuista välineistä. Myöhästyneistä palau-
tuksista määrättiin lainaajalle sakkoja, josta myös tehtiin merkinnät varastokirjaan. 

Välinekortiston ja varastokirjan lisäksi pidettiin inventaarioluetteloa, josta kävi ilmi 
varaston todellinen tila. 

Loppuarvostelu. Ensimmäisen toimintavuoden ajalta lainavaraston toiminnasta saa-
dut kokemukset osoittivat, että nuorisotyölautakunnan päätös varaston perustamisesta 
järjestöjen kannalta oli oikeaan osunut. Lisäksi kävi ilmi, että varasto nykyisellään ei 
vielä läheskään täyttänyt kaikkia sille asetettuja vaatimuksia. Äänenvahvistuslaitteiden 
lisäksi varasto tällöin sisälsi lähinnä vain leirikalustoa ja sitäkin riittämättömästi. Jär-
jestöt toivovat varastoon hankittavaksi vielä näyttämö valonheittäjiä, heijastuskoneen, 
kaitaelokuvaprojektorin (jo tilattu), näyttämö välineitä ym. 

Varastona käytetty tila osoittautui erittäin sopimattomaksi, joten toisen varastotilan 
saaminen olisi toivottavaa. Tarkoitukseen sopivampi varasto helpottaisi varastonhoitajan 
työtä ja pidentäisi välineiden käyttöikää. 

Menot. Kertomusvuoden aikana nousivat nuorisotoiminnan kaupungille aiheuttamat 
menot 6 930 905 mk:aan, kuten seuraavasta yhdistelmästä tarkemmin selviää: 

Määräraha Menot tilien Säästö (+) 
talousarvion mukaan, tai ylitys (—), 

.Menoerä mukaan, mk mk mk 
Palkat ja palkkiot 117 635 1 234 483 — 116 848 
Vuokra 2) 64 068 42 466 + 21 602 
Valaistus 2 000 — + 2 000 
Kurssi- ja kilpailutoiminta 500 000 294 971 + 205 029 
Tarverahat 400 000 627 603 — 227 603 
Nuorten askartelukeskuksen perustaminen 3) 1 347 812 1 347 812 — 

Nuorisotoiminnan j är j estäminen suurper-
heisten asuntoloissa Mäkelänkatu 78—82 534 000 533 933 + 67 

Leiri- ja retkeilyvälineiden lainavaraston 
perustaminen 750 000 749 637 + 363 

Nuorisojärjestöille myönnetyt avustukset .. 1 300 000 2 100 000 — 800 000 
Yhteensä 6 015 515 6 930 905 — 915 390 

1) Tähän sisältyy vuoden aikana myönnettyä lisämäärärahaa 44 880 mk. — 2) S:n 2 520 mk. — 
*) S:n 460 812 mk. — 




