
26. Nuorisotyö 

Nuorisotyölautakunnan kokoonpano. Lautakuntaan kuuluivat v. 1955 puheenjohtajana 
varatuomari E. I. Sahlan sekä jäseninä filosofian maisteri H. E. Backman, sähköasentaja 
T. H. Hovi, pastori A. A. W. Palmgren, metsänhoitaja V. J. Palosuo ja hänen tilallaan 
loppuosan vuotta pastori M. Voipio, työntekijä J. E. Pääkkönen, toimitsija M. Reutsalo, 
valtiotieteen maisteri J. Rihtniemi ja toimittaja E. Wiksten, jonka lautakunta valitsi vara-
puheenjohtajakseen (25. 1. 4 §). 

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli opetus- ja sairaala-asiain johtaja 
P. B. J. Railo sekä 24. 3. lähtien opetus- ja sairaala-asiain johtaja E. K. Uski, suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan edustajana oli kansakoulujen tarkastaja A. I. Huus-
konen, ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan edustajana kansakoulunjohtaja C. T. 
Häggström sekä lastensuojelulautakunnan edustajana filosofian maisteri K. A. Helasvuo. 

Lautakunnan kokouksia oli 15 ja pöytäkirjojen pykäliä yhteensä 122. 
Päätökset. Lautakunnan päätöksistä mainittakoon mm. v:n 1955 kevään kurssiohjei-

naan hyväksyminen (25. 1. 8 §); nuorisotyölautakunnan v:n 1954 toimintakertomuksen 
hyväksyminen (29.3.36 §); kerhokeskuksien vahtimestari-siivoojien ja iltavahtimestareiden 
työnimikkeiden muuttaminen kerhokeskuksen hoitajaksi (9. 8. 73 §) sekä ainekirjoitus-
kilpailun julistaminen kaupungin suomenkielisten kansakoulujen kahdeksasluokkalaisille 
ja ruotsinkielisten kansakoulujen kuudesluokkalaisille ja keskikoulujen viimeisen luokan 
oppilaille (27. 9. 93 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyistä esityksistä mainittakoon mm. seuraavia 
asioita koskevat: huoneistojen hankkiminen kerhokeskuksia ja nuorisotoimintaa varten 
(15. 2. 16, 17 §, 19. 4. 50 §, 7. 6. 63 §); eräiden nuorisotoimiston virkojen nimikkeiden 
muuttaminen (29. 3. 33 §); v. 1954 nuorisotyömäärärahoista myönnettyjen avustusten 
käytön hyväksyminen (5. 4. 40 §) sekä lautakunnan edustus nuorison asuntolain suun-
nittelutoimikunnassa (19. 4. 51 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin Vallilan nuorisotalon rakentamisen sisällyttä-
mistä v:n 1956 talousarvioon sekä lisäksi ainakin yhden uuden nuorisotalon rakentamisen 
ottamista v:n 1957—1958 rakennusohjelmaan (29. 3. 35 §). Kiinteistölautakunnalle esi-
tettiin alueiden varaamista tai hankkimista nuorison retkeily-, kurssi- ym. toimintaa 
varten sekä leirialueiksi (9. 8. 74 §, 6. 9. 86 §, 29. 11. 121 §). Urheilu- ja retkeilylauta-
kunnalle esitettiin Kumpulan uimalan toisen pukusuojan luovuttamista 1. 10. 1955— 
1. 5. 1956 välisenä aikana kerhokeskuksen käyttöön (6. 9. 83 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetuista lausunnoista mainittakoon mm. seu-
raavia asioita koskevat: huoneistojen hankkiminen tai varaaminen kerhokeskuksia varten 
(15. 2. 14 §, 29. 3. 32 §, 7. 6. 64 §); aloite nuorison musiikkiharrastuksen kehittämiseksi, 
komitean asettaminen asiaa selvittämään (8.3. 27 §); nuorisotyömäärärahojen jako 
(5. 4. 41 §); aloite nuorison liikennekulttuurin kohentamiseksi (10. 5. 55 §, 29. 11. 119 §); 
Oulunkylän Urheilusäätiön kiinteistölahjoituksen vastaanotto ja käyttö (10. 5. 56 §); 
Vattuniemen kesäkodin käyttö lasten päiväleirinä (10. 5. 58 §); lasten kesävirkistyskomi-
tean mietintö (6. 9. 85 §); Uudenmaan läänin nuorisotyölautakunnan avustaminen (27. 9. 
92 §) sekä nuorisojärjestöjen avustamiseen tarkoitettujen määrärahojen epääminen 
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eräiltä poliittisilta nuorisojärjestöiltä sekä asian johdosta esitetyt valituskirjelmät (4. 10. 
99—101 §). 

Nuorisotoimiston viranhaltijat ym. Lautakunta valitsi tp. kerhokeskusten hoitajan vir-
kaan 16. 2. lukien nuorisonohjaaja M. A. Häyhän (25. 1. 7 §) sekä tp. 9. palkkaluokan toi-
mistoapulaisen virkaan 16. 3. lukien neiti M. E. Hillerströmin (15. 2. 19 §). 

Nuorisotoimistoon saapui kertomusvuonna 1 525 kirjettä ja lähetettiin 9 112 kirjettä. 
Kiertokirjeitä lähetettiin 15, joista 8 suomenkielisille ja 7 ruotsinkielisille järjestöille. 

Kaupunkiin muuttavan nuorison opastustoimisto. Opastustoimiston esittelykortti lähe-
tettiin kertomusvuonna n. 7 000 :lle kaupunkiin muuttaneelle 15—24 vuotiaalle nuorelle. 
Toimistossa kävi uusia asiakkaita yhteensä 435, joista miehiä oli 212 ja naisia 223. Entisiä 
asiakkaita kävi uudelleen n. 150, joista naisia 90 ja miehiä 60. Puhelinohjauksia oli vuoden 
kuluessa 400. Lisäksi esitettiin lukuisia kirjallisia kyselyjä eri puolilta maata. 

Nuorisotyölautakunnan lainavarasto. Seuraavat luvut osoittavat lainavaraston käyttöä 
kertomusvuonna: 

Varastossa Lainauskertoja 
.Lainattuja välineitä v. 1954 v. 1955 V. 1954 v. 1955 
Telttoja ja kaminoita 220 218 801 860 
Kenttäkeittiöitä 10 10 40 32 
Keittiöväline itä 1 022 895 1 291 1 498 
Työkaluja 62 89 167 224 
Teknillisiä välineitä 33 40 1 104 1 659 
Musiikkivälineitä 489 552 3 587 2 773 
Muita välineitä 195 220 356 456 

Yhteensä 2 031 2 024 7 346 7 502 

Uudishankintoja tehtiin seuraavasti: Grundig-magnetofoni, 3 kpl valonheittimiä 
jalustoineen, rainakone, Duiker-kaitafilmiprojektori, mikrofonilla varustettu käsiköva-
ääninen, 5 kpl 6—8 hengen Nigertelttoja sekä 5 kpl teltanpohjia. 

Kerhohuoneistot. Nuorisotyölautakunnan hankkimat kerhohuoneet luovutettiin jär-
jestöille samoilla perusteilla kuin edellisinäkin vuosina. Kerhohuoneiden kysyntä oli vil-
kasta ja tästä johtuen oli illat jaettu kahteen käyttövuoroon. Jokaiselle anojalle yritet-
tiin saada toimintatilaa, mutta tässä tehtävässä ei läheskään aina onnistuttu, sillä anojia 
oli enemmän kuin kerhohuoneisiin voitiin sijoittaa. 

Uusia kerhokeskuksia pyrittiin perustamaan niihin kaupunginosiin, joissa järjestöjen 
huoneistotarve oli suurin. Tätä toimintaa rajoittivat kuitenkin sekä teknilliset että talou-
delliset vaikeudet. 

Vuoden aikana aloittivat toimintansa Kirkkomäen, Liisankadun ja Pitäjänmäen 
kerhokeskukset sekä Kumpulan uimalan kerhokeskus. Näistä Liisankadun kerhokeskus 
helpotti osittain kantakaupungin alueella vallinnutta järjestöjen huoneistopulaa. 

Kertomusvuonna oli järjestöjen käytössä 24 kerhokeskusta. Nuorisotyölautakunnan 
ohjaajat työskentelivät kolmessa kerhokeskuksessa ja rakenteilla oli kaksi kerhokeskusta. 

Intiankadun kerhokeskuksen kolmea kerhohuonetta käyttivät samat järjestöt kuin 
edellisenäkin vuonna, nimittäin Karhu-Veikot, Retki-Veikot ja Toukotytöt, käyttötun-
teja oli 417. Kukin kerhohuone oli koko illan saman käyttäjän hallussa. 

Karhulinnan kerhokeskuksessa jatkui toiminta varsin vilkkaana. Erityisesti pankin 
yläpuolella oleva huone oli kysytty. Huoneessa toimi päivisin ruotsinkielinen leikkikoulu. 
Kerhohuonetta käytti 12 eri järjestöä. Käyttötunteja oli yhteensä 1 171. 

Kumpulan kerhokeskuksessa rajoitti kerhohuoneiden pienuus osittain kerhotoimintaa. 
Kukin huone oli koko illan saman käyttäjän hallussa. Kerhohuoneita käytti 7 järjestöä 
yhteensä 446 tuntia. 

Malmin kerhokeskuksessa toiminta oli vilkasta, ainoastaan joitakin myöhempiä 
vuoroja jäi käyttämättä. Molemmat huoneet olivat samanaikaisesti yhden järjestön 
käytössä. Huoneistossa toimi 6 järjestöä yhteensä 253 käyttötuntia. 

Maunulan kerhokeskuksen kahta huonetta ei myöskään voitu samanaikaisesti luovut-
taa kahdelle eri käyttäjälle. Kotitalouslautakunta käytti niitä kevätkaudella päivisin 

kurssipaikkana. Huoneisto oli 7 järjestön käytössä yhteensä 673 tuntia. 
Päijänteentien kerhokeskuksen tarpeellisuus ilmeni selvästi siitä, että kaikki neljä 
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huonetta olivat käytössä. Joskus oli kerhoja pakko sijoittaa keittiöönkin, kun kaikki 
muut huoneet olivat varattuja. Kerhokeskuksessa toimi 11 järjestöä, käyttötunteja oli 
1 337. 

Ruskeasuon kerhokeskuksessa oli ainoastaan yksi huone, joka oli 4 järjestön käytössä 
yhteensä 142 tuntia. 

Toiminta Siltasaaren kerhokeskuksen kaikissa kuudessa huoneessa jatkui vilkkaana. 
Toimintavuoden aikana perustettu Liisankadun kerhokeskus poisti tosin tavanomaisen 
ylipaineen, mutta vapautuneille vuoroille ilmaantui uusia käyttäjiä. Toimintaa oli pakko 
rajoittaa klo 21 :n jälkeen. Käyttötunteja oli 1 768 ja toimi huoneistossa yhteensä 34 jär-
jestöä. 

Stadionin kerhohuoneet olivat ahkerassa käytössä samoin kuin valokuvauslaboratorio 
sekä pöytätennissali. Kumpaankin viimeksimainittuun oli pyrkijöitä enemmän kuin 
voitiin sijoittaa. Luentosalia vuokrattiin järjestöille siinä määrin kuin lautakunnan 
omalta kurssitoiminnalta jäi tilaa. Kerhohuoneita käytti 26 järjestöä yhteensä 1 190 
tuntia. Valokuvauslaboratorio oli 8 järjestön käytössä yhteensä 288 tuntia. Pöytätennis-
salissa toimi 28 järjestöä yhteensä 701 tuntia. Luentosali voitiin luovuttaa vain tilapäis-
tapauksissa lauantaisin ja sunnuntaisin yhteensä 65 tunniksi 21 :lle eri järjestölle. 

Unioninkadun kerhokeskuksessa olivat molemmat huoneet sekä valokuvauslabora-
torio joka ilta käytössä/Huoneiston edullisesta sijainnista johtuen oli toimintatilaa halua-
via enemmän kuin sinne voitiin sijoittaa. Siellä kokoontui 22 järjestöä yhteensä 1 161 
tuntia. Valokuvauslaboratoriota käytti 4 järjestöä yhteensä 246 tuntia. 

Karjalankadun kerhokeskus oli toiminnassa ensimmäisen kerran koko vuoden. Ker-
hohuoneita ei voitu luovuttaa samanaikaisesti eri ryhmille, koska seinissä ei ollut tarpeeksi 
äänieristystä. Käyttötunteja oli 543, kerhohuoneissa toimineita järjestöjä 5. 

Kulosaaren kerhokeskuksessa oli toimintaa iltaisin kahdessa vuorossa lukuun otta-
matta askarteluhuonetta, joka voitiin luovuttaa koko illaksi samalle käyttäjälle. Päivisin 
oli kaksi kerhohuonetta ruotsinkielisen kansakoulun käytössä. Kerhokeskusta käytti 5 jär-
jestöä yhteensä 493 tuntia. 

Käpyrinteen kerhokeskuksen huoneisto on rakennettu talon omaa kerhotoimintaa 
silmälläpitäen, mutta se soveltuu myös eri järjestöjen samanaikaiseen käyttöön. Kaikki 
kerhohuoneet olivat joka ilta käytössä, vain askarteluhuoneessa oli vapaita vuoroja. Huo-
neistossa toimi 11 järjestöä ja käyttötunteja oli 875. 

Mäyränlinnassa olivat molemmat kerhohuoneet käytössä kaikkina iltoina viikossa. 
Kerhokeskusta käytti 4 järjestöä yhteensä 442 tuntia. 

Pohjois-Haagan kerhokeskuksen huoneistossa toimiva kansakoulu käytti päivisin 
kolmea huonetta. Iltaisin oli kerhotoiminta vilkasta. Huoneita käytettiin kaikkina arki-
iltoina yhteensä 776 tuntia ja niissä kokoontui 11 järjestöä. 

Pukinmäen kerhokeskusta kunnostettiin jatkuvasti ja saatiin se kertomusvuonna 
täysin tyydyttävään kuntoon. Toiminta vilkastui rinnan kunnostustöiden kanssa ja kaikki 
illat olivat varatut. Päivisin oli yksi huone vuokrattu Pukinmäen Kiinteistöyhdistyksen 
lastentarhalle. Lisäksi kerhokeskusta käytti 4 järjestöä yhteensä 564 tuntia. 

Toimintavuoden alkaessa käsitti Merimiehenkadun kerhokeskus kaksi kellarihuonetta, 
myöhemmin saatiin nuorisotyölautakunnan käyttöön suomenkielisten kansakoulujen 
käytöstä vapautunut kaksi huonetta käsittävä tila talon ensimmäisessä kerroksessa. 
Kerhokeskus pystyi ainakin osittain poistamaan huoneistopulan järjestöiltä, jotka toimi-
vat eteläisissä kaupunginosissa. Toimintakautena olivat kaikki huoneet käytössä. Huo-
neistoa käytti 11 järjestöä yhteensä 1 219 tuntia. 

Kirkkomäen kerhokeskuksen toiminta pääsi alkamaan huhtikuun alussa. Kerho-
huoneisto käsittää kolme kerhohuonetta ja keittiösyvennyksen, jotka on kerhotoimintaa 
silmälläpitäen suunniteltu ja täyttävät niille asetettavat vaatimukset. Huoneisto oli 
päivisin ruotsinkielisen leikkikoulun käytössä, lisäksi käytti huoneistoa 4 järjestöä yh-
teensä 405 tuntia. 

Kumpulan uimalan pukuhuoneen käyttöön saatiin oikeus 6. 10. Samalla myönnettiin 
tarvittavat määrärahat seitsemän kuukauden talvikäyttöä silmälläpitäen. Huone sovel-
tuu hyvin mm. pöytätennisharjoituksiin ja tähän tarkoitukseen sitä onkin käytetty kol-
mena iltana viikossa. Muut illat olivat varatut kerhotoimintaan. Kerhokeskusta käytti 6 
järjestöä ja käyttötunteja oli 89. 

Liisankadun kerhokeskusta varten vuokrattiin Oy. Liisankatu 27:Itä n. 200 m2 kellari-



220 26. Nuori s otyö 

tilaa nuorisotyölautakunnan käyttöön. Nuorisotoimiston virkailijat olivat mukana jo 
huoneiston suunnitteluvaiheessa sekä valvoivat työn suoritusta. Huoneisto käsittää juh-
lasalin 70 hengelle, kaksi kerhohuonetta, askarteluhuoneen ja pienen keittiön. Toiminta 
pääsi alkamaan lokakuussa. Huoneiden kysyntä oli erittäin vilkasta ja monet järjestöt 
jäivät ilman haluamiansa vuoroja. Huoneistoa käytti 13 järjestöä yhteensä 296 tuntia. 

Pitäjänmäen kerhokeskusta varten luovutti kiinteistölautakunta Svenska Bildningens 
Vänner i Sockenbacka -nimiseltä yhdistykseltä vuokratun huoneiston nuorisotyölauta-
kunnan käyttöön, sen jälkeen kun kaupungin lastentarha muutti toiseen huoneistoon. 
Em. muutto tapahtui lokakuussa ja kerhotoiminta aloitettiin välittömästi sen jälkeen. 
Huoneistossa on ainoastaan yksi isohko huone sekä keittiö ja eteinen ja siellä toimi 6 jär-
jestöä. Käyttötunteja oli 49. 

Eläintarhan askarteluparakissa oli toiminta puutyöpuolella vilkasta, mutta metalli-
työpuolella oli joitakin vuoroja vapaana. Parakkia käytti 8 järjestöä. 

Pasilan askarteluparakissa ei vielä kertomusvuoden aikana ollut nuorisotyölautakun-
nan palkkaamaa hoitajaa, joten sieltä ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja. Toimintaa oli 
kuitenkin kaikkina arki-iltoina ja se tapahtui nuorisotoimiston valvonnan alaisena. Kerho-
laiset suorittivat mm. parakin kunnostustöitä. 

Oulunkylän retkeilykeskusta käytti 10 järjestöä retkiensä kohteena. Kesällä siellä 
voitiin pelata erilaisia pelejä, kuten pienoisgolfia, lento-, käsi- ja koripalloa. Lisäksi oli 
lava esim. tanhuharjoituksia varten. Rakennuksessa saattoi yöpyä n. 10 henkeä. Alueella 
oleva rakennus on alunperin rakennettu ainoastaan kesäkäyttöä varten, joten se on 
talvisin melko kylmä. Tästä huolimatta käytti Oulunkylän Gnistan sitä myös talvisin 
kokouspaikkanaan. 

Vattuniemen kesäkotia Lauttasaaressa voitiin kertomusvuoden kesänä ensimmäisen 
kerran käyttää täydellä tehollaan. Kesäkoti avattiin virallisesti 1.6., mutta jo toukokuus-
sa eräät järjestöt kävivät siellä. Kesäkodin ahkera käyttö osoittaa selvästi, missä määrin 
järjestöt ja kaupungin nuoriso kaipaavat tällaista mahdollisuutta viettää kesäillat ja 
viikonloput meren äärellä. Valitettavasti tämä lautakunnan ainoa ja suhteellisen pieni 
kesäkoti ei pysty ottamaan vastaan kaikkia sinne pyrkiviä järjestöjä. Vattuniemen kesä-
kodissa oli eri järjestöjen tilaisuuksien lukumäärä 63, kävijöiden lukumäärä oli 1 926, 
joista yöpyi 192. 

Seuraavat kerhokeskukset aloittivat toimintansa kertomusvuonna: 
Nuorisotyölautakunnan omat kerhokeskukset. Käpylän kerhokeskuksessa toimi keski-

määrin 77 poikaa ja 86 tyttöä eli yhteensä 163 kerholaista. Toiminnassa oli 25 kerhoa, 
jotka vuoden aikana järjestivät 1 002 tilaisuutta. 

Hiihtoleiri pidettiin Westersundomissa 27. 2. —6. 3. Osanottajia oli 15 tyttöä ja 10 
poikaa. 

Kesäleiri pidettiin Bengtsärissa 1.7. — 13. 7. ja osanottajia oli 12 tyt töä ja 25 poikaa. 
Kerhokeskuksen johtajana toimi hopeaseppä H. Kauppala ja tyttötyönjohtajana 

rouva T. Valkama. Palkattuina ohjaajina olivat M. Kauppala, A. Kauppala, E. Pietilä, 
K. Paturi, R. Hartikainen ja S. Rantanen. 

Mäkelän kerhokeskukseen kuului keskimäärin 69 poikaa ja 78 tyttöä eli yhteensä 147 
kerholaista. Kerhoja toimi 18, joilla oli vuoden aikana yhteensä 586 tilaisuutta. 

Kesäleiri pidettiin Mäntsälän Ohkolassa 20. 7. — 29. 7., osanottajia oli 10 tyttöä ja 
4 poikaa. 

Talvileiri pidettiin Nuuksiossa 26. 2. — 2. 3. ja osanottajia oli 7 tyttöä ja 9 poikaa. 
Kerhokeskuksen johtajana toimi nuorisonohjaaja S.-L. Tammi. Palkattuina ohjaajina 

olivat E. Lintusaari, M. Paturi, E. Pitkänen, A. Rytkönen, P. Tirkkonen, E. Silvennoinen, 
P. Luoto, T. Nenonen ja R. Räsänen. 

Vallilan kerhokeskuksen toiminta oli vilkasta ja jatkui entiseen tapaan yhteistyössä 
Kalliolan työkeskuksen kanssa. Kerhokeskuksessa toimi keskimäärin 351 poikaa ja 116 
tyttöä eli 467 kerholaista. Kerhoja oli 30 ja näillä vuoden aikana kaikkiaan 2 193 tilai-
suutta. 

Kerhokeskuksen johtajana toimi nuorisotyönohjaaja T. Harto ja tyttökerhojen ohjaa-
jana Kalliolan tyttötyöntekijä H. Rantanen. Heidän lisäkseen toimi palkattomina ohjaa-
jina 27 vapaaehtoista työntekijää. 

Bengtsärin leirialuetta käyttivät Käpylän kerhokeskuksen tytöt ja pojat sekä Sofian-
lehdon vastaanottokodin pojat. 
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Kurssitoiminta. Kertomusvuonna järjestettiin seuraavat suomen- ja ruotsinkieliset 
kurssit: 

22 suomenkielistä kurssia: Aika Osanottajia Kurssin johtaja 

Teknillisten välineiden käyttökurssi ... . 12. 1.--26 . 1. 31 H. Niittynen 
Keramiikkakurssi . 17. 1.-- 2. 2. 16 P. Castren 
Rottinkitöiden kurssi . 15. 2.--24 . 2. 10 T. Niemi 
Teknillisten välineiden käyttökurssi ... . 21. 2.-- 8. 3. 26 H. Niittynen 
Kasvatusopin psykologian kurssi 15. 2.-- 4. 3. n. 125 G. v. Weissenberg 
Viikonloppukurssi . 12. 3.--13. 3. 22 H. Niittynen 
Kansantanhukurssi . 15. 3.--31. 3. 33 O. Komulainen 
Rainantekokurssi 21. 3.-- 4. 4. 14 E. Laaksovirta 
Ensiapukurssi 1. 4.--26. 4. 22 G. Castren 
Kotiseudun tuntemuskurssi . 13. 4 --16. 5. 20 H. Niittynen 
Leirinjohtajakurssi 3. 5.--17 . 5. 10 » 
Suunnistamiskurssi 9. 5.--23 . 5. 21 » 
Teknillisten välineiden käyttökurssi .. . 13. 9.--29 . 9. 21 » 
Kerhohuoneiden sisustuskurssi 26. 9.-- 7. 10. 18 O. Ottelin 
Leikkikurssi 4. 10.--13 . 10. 26 K. Paturi 
Niinityökurssi 18. 10.--27. 10. 27 T. Niemi 
Ryhmätyökurssi 17. 10.--31 . 10. 9 M.-L. Pohjola 
Rainantekokurssi 17. 10.--14 . 11. 12 E. Laaksovirta 
Retkeilykurssi 15. 10.--16 . 10. 26 H. Niittynen 
Teknillisten välineiden käyttökurssi .. 1. 11.--17 . 11. 27 » 
Vanhojen tanssien kurssi 9. 11.--30 . 11. 30 A. Numminen 
Viikonloppukurssi 19. 11.--20 . 11. 20 H. Niittynen 

12 ruotsinkielistä kurssia: 
Teknillisten välineiden käyttökurssi ... 1. 2.—15. 2. 20 K.Forsman 
Keramiikkakurssi 23. 2.—21. 3. 12 P. Sjödin 
Teknillisten välineiden käyttökurssi .... 28. 4.—11. 5. 12 K.Forsman 
Valokuvauskurssi 26. 4.—13. 5. 14 P.O.Jansson 
Järjestöteknillinen kurssi 9. 3 . -23 . 3. 13 H.Backman 
Kotiseutukurssi 24. 5.— 9. 6. 18 K. Forsman 
Teknillisten välineiden käyttökurssi .... 23. 9.—12.10. 16 » 
Rainantekokurssi 14. 10.—28. 10. 8 P. O. Jansson 
Teknillisten välineiden käyttökurssi .... 6. 11.— 2. 12. 15 K.Forsman 
Joulukoristekurssi 21.11 .—29. 11. 14 » 
Viikonloppukurssi 21. 5.—22. 5. 14 » 
Viikonloppukurssi 10. 12.—11. 12. 11 » 

Opintomatkat ja vierailut. Kertomusvuonna kävivät nuorisotoimistoon ja sen työhön 
tutustumassa Rovaniemen ja Keravan nuorisotyölautakuntien jäsenet sekä lukuisat 
yksityishenkilöt. 

Ulkomaisista vieraista mainittakoon Tukholman kaupungin lastensuojelulautakunnan 
assistentti, Bonnin partiopojat sekä Yhdistyneitten Kansakuntien elokuussa Suomessa 
järjestämän nuorisotyöseminaarin osanottajat. 


