
27. Nuorisotyö 

Nuorisoiyölautakunnan kokoonpano. Nuorisotyölautakuntaan kuuluivat kertomus-
vuonna puheenjohtajana päätoimittaja L. A. Tujunen sekä jäseninä autonasentaja K. 
Antikainen, filosofian maisteri H. E. Backman, pastori O. F. Fernström, autonasentaja 
E. Laine, toimitusjohtaja V. J. Palosuo, varatuomari E. I. Sahlan, apulaistoimistopääl-
likkö V. Varjola ja toimittaja E. Wiksten. Lautakunta valitsivarapuheenjohtajakseen 
apulaistoimistopäällikkö Varjolan. 

Kaupunginhallituksen edustajana nuorisotyölautakunnassa oli opetus- ja sairaala-
asiain johtaja P. B. J. Railo, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan edustajana 
kansakoulujen tarkastaja A. I. Huuskonen, ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
edustajana kansakoulunjohtaja C. T. Häggström sekä lastensuojelulautakunnan edusta-
jana filosofian maisteri K. A. Helasvuo. 

Lautakunnan kokouksia oli 14 ja pöytäkirjan pykäliä yhteensä 114. 
Päätökset. Lautakunnan päätöksistä mainittakoon mm. v:n 1954 kurssiohjelman hy-

väksyminen 2); v:n 1952 toimintakertomuksen hyväksyminen 3); avustusten jako järjestö-
jen kurssitoimintaa varten 4) sekä ainekirjoituskilpailun julistaminen Helsingin kansa-
koulujen kuudesluokkalaisille ja keskikoulun viimeisen luokan oppilaille kunnallista 
nuorisotyötä ja nuorisojärjestöjä käsittelevästä aiheesta 5). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle esityksiä kerhohuoneistojen vuok-
raamisesta lautakunnan käyttöön Päijänteentie 39:stä 6), Malmilta Opistotie 20:stä 7), 
ns. Ruskeasuon läpikulkutalosta 8), Maunulasta Töyryntie 8:sta 9) sekä Herttoniemestä 
Asunto-oy. Mäyränlinnalta10) sekä parakin ostamisesta Raittiusyhdistys Kilveltä11). 
Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin, että Vallilan nuorisotalon rakentaminen sisälly-
tettäisiin v:n 1954 talousarvioon sekä, että Kallioon, Töölöön ja eteläisiin kaupunginosiin 
suunnitelluista nuorisotaloista ainakin yksi otettaisiin vv. 1955—56 rakennusohjelmaan12). 

Lausunnot, joita lautakunta kertomusvuonna antoi, koskivat mm. seuraavia asioita: 
nuorisotalokomitean mietintöä13); lautakunnan huoneistojen tarvetta Haagassa ja Maunu-
lassa14); nuorisojärjestöjen avustamiseen varattujen määrärahojen jakoa15); huonetilan 
varaamista Vallilan sivukirjastolle Vallilan nuorisotaloon mahdollisesti rakennettavasta 
siipirakennuksesta16); Pukinmäen vanhan kansakoulurakennuksen luovuttamista lau-
takunnan käyttöön17); nuorisoasuntoloiden rakentamista nuorisotalojen yhteyteen18); 
nuorisotoimiston sijoittamista 1. 9. alkaen Stadionille19); Oy. Tarvo Ab:n omistamien 
rakennusten ja irtaimiston ostoa 20). 

Nuorisotoimisto. Nuorisoasiamiehenä toimi filosofian maisteri H. I. Niittynen ja apu-
laisnuorisoasiamiehenä nuorisonohjaaja K. Forsman. Toimistoapulaisina olivat rouvat 
P. E. Heininen ja E. K. Paturi. Kaupunkiin muuttavan nuorison opastustoimiston neuvo-
jana toimi 20. 8. lähtien valtiotieteen maisteri M.-L. Pohjola. Vahtimestarina toimi 14. 9. 
lähtien hienomekaanikko V. Artman. 
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Nuorisotoimisto muutettiin syyskuun alusta Unioninkatu 27:stä, jonka -jälkeen sen 
osoite oli Stadion, Itäsivu. 

Nuorisotoimistolle saapui kertomusvuonna kaikkiaan 1 131 kirjettä ja sieltä lähetettiin 
7 107 kirjettä. Kiertokirjeitä lähetettiin yhteensä 17, joista 9 suomenkielisille ja 8 ruotsin-
kielisille järjestöille. 

Kaupunkiin/muuttavan nuorison oftastustoimisto. Nuorisotyölautakunnan päätöksen 
perusteella suoritti sosionomi W. Biihler kaupunkiin muuttavan nuorison opastustoimis-
ton työhön liittyviä mainostehtäviä. 

Nuorisotyölautakunta valitsi 2) kaupunkiin muuttavan nuorison neuvojaksi valtiotie-
teen maisteri Pohjolan, joka astui virkaansa 20. 8. Varsinainen ohjaustyö voitiin kuitenkin 
toimiston muuton ym. viivytysten takia aloittaa vasta lokakuun alussa. 

Toimiston esittelykortti lähetettiin jokaiselle 15—24 vuotiaalle kaupunkiin muutta-
neelle, jonka osoite oli saatu poliisilaitokselta ja joka oli tullut Helsinkiin muussa kuin 
opiskelutarkoituksessa. Näitä kortteja lähetettiin loka—joulukuussa kaikkiaan 2 628 kpl, 
joista ruotsinkielisille 130 kpl. Tästä joukosta oli naisia noin 63 % eli 1 655 ja miehiä 973. 

Syksyllä lähetettiin maan kaikille nuorisotyölautakunnille ja kunnanhallituksille tie-
doksi mainoslehtinen »Aiotko Helsinkiin» sekä vastaava ruotsinkielinen julkaisu. Sitä 
jaettiin myöskin niihin kaupungin laitoksiin ja virastoihin, jotka joutuivat tekemisiin 
nuorison kanssa, poliisilaitokselle, rautatieaseman neuvontatoimistoon, matkustajakotei-
hin ym. 

Kaupunkiin muuttavan nuorison opastustoimiston tehtävänä oli ensi sijassa nuorison 
vapaa-ajan vieton ohjaus. Mutta kaupunkiin muuttaessaan nuorilla oli kuitenkin monen-
laisia muita vaikeuksia, jotka aiheuttivat toimistossa käyntejä. 

Asiakkaat jakautuvat asioittensa mukaan seuraaviin ryhmiin: 

Asia 
Miehiä Naisia Yhteensä 

Asia 
Luku % Luku % Luku % 

I Työasiat 15 38 33 51 48 46 
II Vapaa-aika 12 31 24 37 36 35 
III Asunto 12 31 4 6 16 15 
IV Muut — — 4 6 4 4 

Yhteensä 39 100 65 100 104 100 

Puhelinohjauksia oli kaikkiaan 84. 
Työtä vailla olevat, toimiston puoleen kääntyneet nuoret ohjattiin heti työnvälitys-

toimistoon. Työasioihin on tässä laskettu myöskin erilaiset työsuhdetta koskevat tiedus-
telut sekä jatko- ja ammattiopintoja koskevat kyselyt. Samoin myöskin kotiapulaisten vai-
keudet perheissä ja heidän työsuhteisiinsa liittyvät vaikeudet. IV ryhmään kuuluivat 
sellaiset nuoret, jotka kotonaan olivat joutuneet vaikeuksiin ja siitä syystä kääntyivät 
toimiston puoleen. 

Muutamat asiakkaat joutuivat ottamaan yhteyttä toimistoon useamman kerran ja 
toisilla oli tapana saatuaan asiansa järjestykseen silloin tällöin kertoa kuulumisiaan. Mo-
net maalta muuttaneet olivat myös yhteydessä keskenään ja mainostivat siten toimiston 
työtä. 

Näin lyhyen toiminta-ajan perusteella on ennenaikaista tehdä mitään johtopäätöksiä, 
mutta kuitenkin voitiin todeta, että toimiston perustaminen oli ollut tarpeellista. 
Useat nuoret lausuivat erikoisesti ilonsa siitä, että Helsingissä on paikka, jossa voi saada 
neuvoja erilaisissa asioissai-Lisäksi lienee syytä mainita, että monet perheenemännät ja 
-isännät, joilla oli palveluksessaan maalta tullut tyttö, neuvottelivat opastustoimiston 
kanssa apulaisensa vapaa-ajanvietosta, samoin helsinkiläislasten vanhemmat. 

Nuorisotyölautakunnan lainavarasto. Sitä mukaa kun lainavarasto tuli järjestöjen 
keskuudessa tunnetuksi, lisääntyi myöskin sen käyttö huomattavasti. 
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Lainattuja välineitä 
Varastossa Lainauskertoja 

Lainattuja välineitä 
1952 1953 1952 1953 

Telttoja ja kaminoita 158 188 567 740 
Kenttäkeittiöitä 10 10 27 31 
Keittiövälineitä 796 914 866 1 071 
Työkaluja 77 87 92 89 
Teknillisiä välineitä 18 26 [ 493 662 
Musiikkivälineitä 396 441 1 1 139 2 621 
Muita välineitä 90 100 134 306 

Yhteensä 1 545 1 766 3 318 5 520 

Uudishankintoja tehtiin vuoden aikana seuraavasti: Niger-telttoja (6—8 hengen) 
6 kpl, Panu-telttoja (2 hengen) 5 kpl, Naimi-telttoja (2 hengen) 5 kpl, Sopu-telttoja (2 
hengen) 5 kpl, samoja (4—5 hengen) 5 kpl, teltanpohjia 4 kpl, valonheittimiä telineineen 
ja pöytineen 3 kpl, äänilevyjä 44 kpl, Kodak-elokuvakone 16 mm, Grundig-nauhamagne-
tofoni ja sähkögramofoni. Lisäksi hankittiin mm. selkäreppuja, Suomen lippuja, valkokan-
kaita, sekuntikelloja ym. pienempää välineistöä. 

Lainavarasto ei vielä pystynyt tyydyttämään järjestöjen koko tarvetta. Uudishan-
kintoja tehtiin siinä määrin kuin talousarvio salli. Osa määrärahoista oli käytettävä tek-
nillisten välineiden ja leirivarusteiden huolto- ja korjauskustannuksiin. 

Leirivälineitä säilytettiin Döbelninkatu 3. A:ssa olevassa kiinteistölautakunnalta vuok-
ratussa kellarihuoneessa. 1.11. lähtien toimisto sai varastotilaa Stadionilta. 

Kerhohuoneistot. Nuorisotyölautakunnan onnistui vuoden aikana tuntuvasti auttaa 
nuorisojärjestöjä hankkimalla lisää kerhohuoneistoja. Varsinkin liitosalueilla, missä raken-
nustoiminta oli vilkasta ja jonne rakennettiin mm. puolikunnallisia taloja, oli tarjolla 
kerhohuoneistoja riittävästi. Varsinaiselta kaupunkialueelta niitä oli sensijaan edelleenkin 
vaikeata hankkia. 

Kerhohuoneet olivat niin ahkerassa käytössä, että kaikille anojille ei voitu antaa työ-
vuoroja huolimatta illan jaksottamisesta kahteen käyttövuoroon. 

Unioninkadun kerhokeskukseen kuului kevätkaudella neljä kerhohuonetta sekä valo-
kuvauslaboratorio. Tämä huoneisto oli eniten kysytty, luultavasti keskeisen sijaintinsa 
takia. Nuorisotoimiston muuton yhteydessä menetettiin kaksi kerhohuonetta. Illat olivat 
koko vuoden jaettuina kahteen työvuoroon. 

Kerhohuoneita käytti säännöllisesti kertomusvuonna yhteensä 29 järjestöä. Käyttö-
vuoroja oli 679. Valokuvauslaboratoriota käytti 13 järjestöä ja käyttövuoroja oli 200. 

Siltasaarenkadun kerhokeskuksessa oli kuusi huonetta ja keittiö. Illat oli jaettu kah-
teen vuoroon. Toimiston täytyi kuitenkin kieltää myöhäisemmän vuoron käyttäjiltä laulu, 
soitto yms. toiminta klo 21 :n jälkeen, koska naapurit olisivat häiriintyneet. Kerhohuoneita 
käytti säännöllisesti 36 järjestöä ja käyttövuoroja oli 771. 

Kumpulan kerhokeskuksen kaksi pientä kerhohuonetta olivat edelleenkin ahkerasti 
järjestöjen käytössä. Näitä huoneita saivat järjestöt pitää hallussaan koko illan. Kerho-
huoneita käytti 8 järjestöä. Kerhokeskukseen kuuluvaa askarteluhuonetta käyttivät 
säännöllisesti Karjalan Päivän Nuoret, Vallilan NMKY ja Suomen Ilmailuliiton Helsingin 
yhdistys. Käyttövuoroja oli yhteensä syyskaudella 74. 

Intiankadun kerhokeskukseen kuului kaksi kellarihuonetta kerhotoimintaa varten ja 
yksi kellarihuone askartelutoimintaa varten. Askarteluhuone annettiin nuorisotyölauta-
kunnan käyttöön 19. 3. Jo sitä ennen oli »Pingviinit»-niminen kerho toiminut huoneessa 
ja järjestänyt kerhotoimintaa talon lapsille. Askarteluhuonetta käyttivät myös Kumpulan 
Demokraattiset Nuoret. 

Molemmat kerhohuoneet olivat koko illan saman järjestön käytössä. Huoneissa toimi-
vat Karhu-Veikot ja Toukotytöt, käyttövuoroja oli 21. 

Näitten kerhohuoneitten lisäksi nuorisotyölautakunnan onnistui hankkia vielä seitse-
män kerhohuonetta. Uusissa kerhokeskuksissa ei toiminta ollut yhtä vilkasta kuin van-
hemmissa johtuen siitä, että ne siirtyivät niin myöhään lautakunnan hallintaan ja sijaitsi-
vat sitäpaitsi uusissa asutuskeskuksissa, joihin asukkaita jatkuvasti muutti. 

Stadionilla oli nuorisotoimiston yhteydessä järjestöjen käytettävissä kolme kerho-
huonetta, pöytätennishuone, valokuvauslaboratorio sekä suurehko luentosali. Kerho-
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huoneissa ja pöytätennissalissa olivat käyttövuorot heti alusta lähtien varattuja. Valo-
kuvauslaboratorioon, joka sisustettiin vasta joulukuussa, ei saatu kaikkia tarvittavia väli-
neitä, joten sen käyttöönotto siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Luentosali oli hyvin 
kiinteästi varattu nuorisotoimiston omia kursseja varten. Viikonloppuina ja joinakin 
vapaina arki-iltoina saivat järjestöt käyttää luentosalia suurempiin kokouksiinsa ja kurs-
seihin. Kerhohuoneita käytti säännöllisesti 26 sekä tilapäisesti neljä järjestöä, käyttö-
vuoroja oli 234. Pöytätennissalia käytti 15 järjestöä ja käyttövuoroja oli 120. 

Luentosali oli 12 järjestön käytössä ja käyttötunteja oli yhteensä 69. 
Päijänteentien kerhokeskus oli lautakunnan hallinnassa 16. 3. lähtien ja oli sen jälkeen 

ahkerassa käytössä, koska Vallilan järjestöillä oli huutava huoneistotarve. Kerhohuoneis-
toon kuului viisi huonetta, joista yhtä käytettiin keittiönä ja vahtimestarin huoneena. 
Huoneita käytti säännöllisesti 12 järjestöä ja käyttövuoroja oli 217. 

Karhulinnan kerhokeskus Herttoniemessä siirtyi lautakunnan käyttöön 1. 2. alkaen. 
Toiminta oli alussa melko vähäistä, mutta sitä mukaa kuin asukkaita muutti ko. asunto-
alueelle ja uusia järjestöjä perustettiin, ilmaantui myöskin kerhohuoneiston käyttäjiä 
enemmän, joten jo syyskuun alusta oli suurin osa vuoroista varattu. Kerhohuoneistoon 
kuuluu kolme kerhohuonetta. Niissä toimi seitsemän järjestöä ja käyttövuoroja oli 185. 

Malmin kerhokeskus, joka käsitti kaksi pientä kerhohuonetta, luovutettiin nuoriso-
työlautakunnan käyttöön jo 1. 4., mutta kunnostustöiden yms. takia ei sitä voitu ottaa 
käyttöön ennenkuin vasta syyskuussa. Tämän vuoksi Malmin järjestöt eivät vielä siirty-
neet huoneistoon siinä laajuudessa kuin olisi ollut toivottavaa, mutta käyttäjien lukumää-
rä oli noususuunnassa. Huoneistoa käytti neljä järjestöä ja käyttövuoroja oli 32. 

Ruskeasuon kerhokeskus, joka käsitti yhden kellarihuoneen, luovutettiin lautakunnalle 
10. 9., mutta annettiin järjestöjen käytettäväksi marraskuun alusta, joten työ tässä kes-
kuksessa ei vielä päässyt täyteen vauhtiin. Kerhuonetta käytti Saalem-lähetys ja Haagan 
Demokraattiset Pioneerit, käyttövuoroja oli 5. 

Kun Pukinmäen vanha kansakoulutalo vapautui koulun käytöstä, siirrettiin se nuoriso-
työlautakunnan hallintaan. Kunnostustöiden takia siirtyi sen käyttöönotto v:n 1954 
alkuun. Kerhokeskuksessa oli järjestöjen käytettävissä kaksi kerhohuonetta ja askartelu-
huone sekä vahtimestarin asunto. 

Maunulan kerhokeskus, jossa oli kaksi kerhohuonetta, siirtyi lautakunnan hallintaan 
16. 10. Huoneiden kysyntä oli vilkasta ja niitä käyttivät seuraavat järjestöt: Maunulan 
Nuoret Kotkat, Maunulan Vuokot, Helsingin Metsänpojat ja Saalem-lähetys. Käyttövuo-
roja oli 49. 

Eläintarhan kansakoulun takana sijaitsevissa askarteluparakeissa toimi yhdeksän 
järjestöä. Kansakoululaiset käyttivät metallipajaa päivisin, mutta kaikkina arki-iltoina 
se oli järjestöjen käytössä. Vahtimestari-kalustonhoitajana toimi V. Stenvall. 

Pasilan askarteluparakki oli kuten muinakin vuosina Pasilan nuorisojärjestöjen käy-
tössä. 

Oulunkylän retkeilykeskuksen kunnostustöistä vastasi nuorisojärjestö Bomben, 
jolla oli myös erinäisiä etuja alueen käytössä. Toiset järjestöt käyttivät sitä sunnuntai- ja 
viikonloppuretkiensä kohteena. Gnistan ja Oulunkylän Susiveikot käyttivät keskusta 
säännöllisesti kokouspaikkanaan. 

Nuorisotyölautakunnan omat kerhokeskukset. Käpylän kerhokeskuksessa toimi keski-
määrin 98 poikaa ja 118 tyttöä eli yhteensä 216 kerholaista. Kertomusvuonna oli toimin-
nassa 30 kerhoa, jotka järjestivät kaikkiaan 1 205 tilaisuutta. Tyttöjen talvileiri oli 
Ohkolassa ja osanottajia oli 14. Pojilla oli leiri Rastilassa ja osanottajia oli 13. Ohko-
lassa oli kesäleiri tytöille, osanottajia oli 17. Pojat, joita oli 21, pitivät kesäleiriä Bengt-
särin saarella. Kerhokeskuksen johtajana toimi hopeaseppä H. Kauppala. Tyttötyönjoh-
tajana toimi rouva T. Valkama sekä muina palkattuina ohjaajina M. Kauppala, T. Oino-
nen, S. Vedenoja, K. Orjatsalo, O. Kykkänen, E. Suur-Uski ja E. Pietilä. 

Mäkelän kerhokeskukseen kuului keskimäärin 58 poikaa ja 68 tyttöä, yhteensä 126 
kerholaista. Kerhoja toimi 13 ja niillä oli vuoden aikana yhteensä 643 tilaisuutta. Kesälei-
rillä oli yhteensä 22 osanottajaa ja talvileirillä 17. 

Kerhokeskuksen johtajana toimi nuorisonohjaaja H. Väinölä. Ohjaajina olivat A. Lam-
mi, A. Jokivartio, A. Teirikko, M. Ihatsu ja L. Horjander. 

Vallilan kerhokeskus siirtyi vuoden alusta nuorisotyölautakunnan hallintaan oltuaan 
aikaisemmin kiinteistölautakunnan alaisena. Toiminta jatkui vanhaan tapaan yhteistyös-
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sä Kalliolan työkeskuksen kanssa. Kerhokeskuksessa toimi keskimäärin 320 poikaa ja 
121 tyttöä eli yhteensä 441 kerholaista. Kerhoja oli 33 ja niillä vuoden aikana kaikkiaan 
2 330 tilaisuutta. Kerhokeskuksen johtajana toimi nuorisotyönjohtaja T. Harto ja tyttö-
kerhojen ohjauksesta huolehti Kalliolan tyttökerhon ohjaaja H. Rantanen. Heidän apu-
naan toimi joukko vapaaehtoisia, palkattomia työntekijöitä. 

Bengtsärin leirialuetta käyttivät Käpylän kerhokeskuksen pojat, Mäkelän kerhokes-
kuksen pojat ja tytöt sekä Sofianlehdon vastaanottokodin pojat. 

Kurssitoiminta. Vuoden aikana järjestettiin suomen- ja ruotsinkielisiä kursseja seu-
raavasti: 

14 suomenkielistä kurssia 

Valokuvauskurssi 
Näy tt ämöohj aaj akurssi 
Nuorisopsykologian kurssi 
Teknillisten välineiden käyt-

tökurssi 
Keramiikkakurssi 
Kir j ansitoj akurssi 
Kankaanpainantakurssi 
Leirinj ohtaj akurssi 
Valokuvauskurssin jatkokurssi 
Teknillisten välineiden käyt-

tökurssi 
Ohjelmakurssi 
Puhetaidon kurssi 
Näy ttämöohj aaj akurssi 
Nahkamuotoilukurssi 

aika osanottajia kurssin johtaja 

23. 1.—13. 2. 22 filosofian maisteri E. Laaksovirta 
29. 1.—17. 2. 21 taiteilija K. Lappalainen 
26. 1.—11. 2. n. 100 lehtori G. v. Weissenberg 

5.—17. 3. 25 filosofian maisteri H. Niittynen 
2 . -22 . 4. 11 taiteilija E. Rislakki 

13.—22. 4. 10 työnjohtaja E. Sneck 
23.-28. 4. 23 taiteilija R. Maunu 
14.—23. 4. 38 filosofian maisteri H. Niittynen 
6.—22. 5. 9 » » E . Laaksovirta 

22. 9.— 6.10. 36 » » H. Niittynen 
1.—22.10. 14 nuorisonohjaaja K. Paturi 
9.—27.10. 22 logonomi A. Yrjänäinen 

23.10.—31.12. n. 20 taiteilija P. Karppi 
3.—17.11. » W. Biihler 

7 ruotsinkielistä kurssia 

Kitarakurssi 4. 2 . --18. 3. 25 taiteilija I. Englund 
Valokuvauskurssi 7 . - -28. 4. 16 valokuvaaja P.-E. Jansson 
Kirj ansitoj akurssi 8 - -21. 4. 16 faktori R. Hindrell 
Teknillisten välineiden käyt-

tökurssi 21. 9 . -- 5.10. 15 nuorisonohjaaja K. Forsman 
Nuorisopsykologian kurssi 19.10-- 4.11. 34 lehtori G. v. Weissenberg 
Muovikurssi 11.--18.11. 19 johtaja R. Ehrnroth 
Keramiikkakurssi 17.11.-- 3.12. 21 taiteilija U. Procopé 

Avustukset. Lautakunta jakoi1) järjestöille johtajakoulutusta varten kurssiavustuksia 
375 000 mk. 

Opintomatkoja ja vierailuja. Kertomusvuonna kävi nuorisotoimistoon ja sen toimin-
taan tutustumassa mm. 10 hengen joukkue Diisseldorfista heinäkuun lopulla sekä kesä-
kuussa YK:n stipendiaatti Mr. M. M. Kaisi Bagdadista. 

Helsingissä pidetyn partiotyttöjen kansainvälisen johtajakokouksen aikana loka-
kuussa tutustuivat kokouksen osanottajat nuorisotoimistoon jäsen työmuotoihin. Tämän 
lisäksi vieraili kotimaisten lautakuntien edustajia, erilaisia koululaisryhmiä ym. nuoriso-
toimistossa. 
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