
26. Nuorisotyö 

Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakuntaan kuuluivat v. 1958 
puheenjohtajana pastori Erkki Ervamaa, varapuheenjohtajana toiminnanjoht. Kalevi 
Vatanen sekä jäseninä fil.maist. Henry Backman, lainop. yliopp. Orvo Kontio ja hänen 
tilallaan 26. 2. lukien tekn. Vilho Korja, rov. Axel Palmgren, työntekijä Juho Pääkkönen, 
valtiot, maist. Juha Rihtniemi ja hänen tilallaan 5. 11. lukien fil. maist. Annikki Mäkinen, 
toimitsija Ossi Sjöman sekä tekn. Esko Soininen. 

Kaupunginhallitusta edusti lautakunnassa apul.kaup.joht. Eino Uski, suomenkielisten 
kansakoulujen johtokuntaa kansak. tarkast. Aarne Huuskonen, ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokuntaa kansak. joht. Torsten Häggström sekä lastensuojelulautakuntaa fil. 
maist. Kaarlo Helasvuo. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa; pöytäkirjojen pykäläluku oli 122. 
Kirjeitä saapui kaikkiaan 1 982 ja lähetettiin 11 145. Kiertokirjeitä lähetettiin 12. 
Lautakunnan tärkeimmät päätökset. Lautakunnan päätöksistä mainittakoon mm.: 

lautakunnan hallinnassa olevien toimintatilojen luovuttaminen maksutta nuorisoteatte-
rien ja nuorisotyötoimikuntien käyttöön (18. 2. 22 §, 12. 9. 79 §) sekä vuokraaminen yksi-
tyiseen käyttöön, sikäli kuin ao. toiminta soveltui nuorisotyön henkeen (3. 10. 91 §, 25. 11. 
111 §); yhteisen neuvottelutilaisuuden järjestäminen nuorisojärjestöille keskustelua var-
ten nuorisokahviloiden ja kahvibaarien käytöstä sekä nuoriso järjestöjen mahdollisuuksista 
sosiaaliseen toimintaan (11.3. 32 §); jäsenen ja varajäsenen nimeäminen ehdokkaaksi 
työnvälitystoimiston nuoriso-osaston toimikuntaan (26. 8. 72 §); nuorisokahvilaperiaat-
teen mukaisen kerhon perustaminen Lauttasaaren kerhohuoneistoon eräillä edellytyksillä 
(12. 9. 81 §) sekä kirjoituskilpailun järjestäminen kansakoulujen yläluokkalaisille ja keski-
koulujen viimeisten luokkien oppilaille (12. 9. 82 §). 

Esitykset. Lautakunnan tekemistä esityksistä mainittakoon mm. seuraavia asioita kos-
kevat: huoneistojen saaminen lautakunnan käyttöön (28. 1.9, 10 §, 3. 10. 92 §); kansa-
koulujen soittokoneiden luovuttaminen korvauksetta varsinaisten nuorisojärjestöjen käyt-
töön sekä kouluhuoneiden käytöstä näille järjestöille aiheutuvien kustannusten vähentä-
mismahdollisuuksien tutkiminen (28. 1. 11 §); nuorisotyöhön varattujen määrärahojen 
jako ja edellisten avustusten käytön hyväksyminen (18. 2. 24 §, 1. 4. 38 §); Kulosaaren ja 
Pukinmäen kerhokeskuksissa olevien asuntojen vahvistaminen kerhokeskuksien vahti-
mestari-talonmies-siivoojien virka-asunnoiksi (7. 3. 30 §); nuoriso valtuuskunnan lähettä-
minen kutsuttuna Moskovaan ja lautakunnan sekä nuorisotoimiston edustajan valitsemi-
nen valtuuskuntaan (18. 4. 47 §); nuorisotoimiston eräiden virkojen vakinaistaminen ja 
täyttäminen niitä haettaviksi julistamatta (27. 5. 63 §); tutkimuksen suorittaminen kau-
punkiin muuttavan nuorison osuudesta lainvastaisiin tekoihin sekä mahdollisten toimen-
piteiden harkitseminen (3. 10. 88 §) sekä uuden jäsenen valitseminen vapaa-ajan vietto-
komiteaan (28. 10. 105 §). 

Lausunnot. Lautakunnan antamista lausunnoista mainittakoon mm. seuraavia asioita 
koskevat: ylimääräisen avustuksen myöntäminen Kalliolan Kannatusyhdistykselle sekä 
Helsingfors svenska Ungdomsråd -nimiselle yhdistykselle (18. 2. 23 §, 7. 10. 96 §); nuoriso-
työtä varten kertomusvuodeksi varattujen määrärahojen jakaminen (18. 4. 47 §); ehdotus 
komitean asettamiseksi suunnittelemaan kansakoululaitoksessa tapahtuvan vapaa-aika-
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harrastustoiminnan tehostamista ja järjestämistä sekä lautakunnan ja nuorisotoimiston 
edustajan nimeäminen komiteaan (13. 5. 54 §); määrärahan merkitseminen v:n 1959 ta-
lousarvioon Vallilan nuorisotalon rakentamista varten (26. 8. 70 §); kaupungin vuositilin-
tarkastajien v:n 1957 kertomus (26. 8. 71 §); revisioviraston suorittama tutkimus nuoriso-
toimiston huonetilojen käytöstä (12. 9. 80 §) sekä eräiden tanssilavojen vuokrasopimusten 
irtisanominen (3. 10. 87 §). 

Nuorisotoimiston lainavarasto. Seuraavat luvut osoittavat lainavaraston käyttöä: 
Lainattuja välineitä Varastossa Lainauspäiviä 
Telttoja 247 14 874 
Kenttäkeittiöitä 22 1 217 
Keittiövälineitä 141 2 662 
Työkaluja 22 214 
Teknillisiä välineitä 34 3 301 
Äänilevyjä 606 9 106 
Muita välineitä 201 7 842 

Yhteensä 1 273 39 216 

Uudishankintoja tehtiin seuraavasti: 2 kpl Grundig TK-5 -merkkisiä magnetofoneja, 
1 Malik 302 -merkkinen rainakone, 1 englantilainen gramofoni, 2 kpl himmennysmuunta-
jia (1 000 W), 2 kpl vahvistinlaitteita, 5 kpl kaminoita, 8 kpl erilaisia telttoja ja 41 kpl 
teltan pohjavaatteita. 

Kerhohuoneet. Kerhohuoneiden käyttö jatkui vakiintuneeseen tapaan. Kantakaupun-
gissa ei huoneiden kysyntää pystytty läheskään tyydyttämään. Esikaupunkialueilla oli-
vat huoneistot klo 18—20 välisenä aikana tiiviisti varattuja. Päivisin käytettiin huoneis-
toja yleensä suhteellisen vähän. 

Vuoden aikana aloitti toimintansa Pohj.-Herttoniemen kerhokeskus. Sen sijaan jou-
duttiin luopumaan Unioninkadun kerhokeskuksesta helmi-maaliskuun vaihteessa sekä 
Kumpulan kerhokeskuksen yhdestä kerhohuoneesta vuoden alussa. 

Haka-kerhon ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta saatiin rohkaisevia kokemuk-
sia, joiden perusteella myös Lauttasaareen perustettiin Lauttakerho samojen periaatteiden 
mukaisesti, mutta vaatimattomammissa puitteissa. 

Etu-Töölön kerhokeskus tarjosi hyvät ulkonaiset puitteet liikunnan harrastajille sekä 
sopi tilavuudestaan johtuen myös juhlakäyttöön. Huoneisto oli käytössä arkisin klo 
16—22, viikonloput ja sunnuntait varattiin erilaisia yleisötilaisuuksia varten. Maanantai-
iltoina siellä harjoitteli Helsingin Torvisoittokunta ja muina käyttäjinä oli kymmenen eri 
järjestöä. Käyttötuntien määrä nousi 1 338:aan. 

Intiankadun kerhokeskuksen käytössä oli kolme kellarihuonetta, joista yhtä käytettiin 
askartelutoimintaan. Huoneisto oli neljän järjestön käytössä yhteensä 451 tuntia. 

Itä-Herttoniemen kerhokeskuksen ensimmäinen toimintavuosi osoitti huoneiston tar-
peellisuuden myös Roihuvuoressa. Ulosottovirasto käytti huoneistoa päivisin kerran vii-
kossa. Muina käyttäjinä oli kuusi järjestöä. Käyttötunteja oli 891. 

Karhulinnan kerhokeskuksen Susitie 2—6:ssa käyttö oli vilkasta ja myöhäisemmätkin 
vuorot olivat varattuja. Syksyllä valmistunut Herttoniemen kirkon työkeskus vaikutti 
kuitenkin jonkin verran hiljentävästi kerhokeskuksen käyttöön. Päivisin toimi huoneiston 
yhdessä huoneessa kevätkautena yksityinen leikkikoulu sekä yhtenä päivänä viikossa 
ulosottovirasto. Muuten oli huoneisto kahdeksan järjestön käytössä yhteensä 2 393 tuntia. 

Karjalankadun kerhokeskus oli luovutettu kokonaan Mäkelän kunnallisen kerhokeskuk-
sen poikakerhojen käyttöön. Käyttötunteja oli 667. 

Kirkkomäen kerhokeskusta käytettiin päivisin leikkikoulutoimintaan. Järjestöt, joita 
oli 11, käyttivät huoneistoa yhteensä 2 925 tuntia. 

Kulosaaren kerhokeskuksen huoneiden käyttö, askarteluhuonetta lukuun ottamatta, 
oli tyydyttävä. Huoneita käytti seitsemän järjestöä yhteensä 934 tuntia. 

Kumpulan kerhokeskuksen käytössä oli vain yksi kerhohuone ja askarteluhuone. Huo-
neet olivat pieniä ja lisäksi kylmiä talvella. Kerhokeskuksessa toimi kolme järjestöä 441 
tuntia. 

Käpyrinteen kerhokeskuksessa toimi kymmenen järjestöä. Käyttötunteja oli kaik-
kiaan 2 177. 
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Lauttasaaren kerhokeskusta käyttäneet järjestöt siirtyivät melkein kaikki Lauttasaa-
ren kirkon työkeskuksen valmistuttua sen tarjoamiin toimintatiloihin. Tästä johtuen pe-
rustettiin nuorisotyölautakunnan toimesta Lauttakerho, joka käytti kerhokeskusta toi-
mintapaikkanaan kuutena iltana viikossa lokakuun alusta vuoden loppuun. Kerhossa oli 
vuoden lopussa 413 jäsentä. Ohjelmaa järjestettiin Haka-kerhosta käsin keskimäärin yh-
tenä iltana viikossa. Huoneiston muita käyttötunteja oli 769. 

Liisankadun kerhokeskuksen huoneistoa käytettiin pääasiassa näyttämötoimintaan. 
Näytäntöjä yleisölle antoivat siellä Helsingin Nuorisoteatteri, Teatersällskapet Rampen 
sekä lautakunnan ruotsinkielinen teatterikurssi. Lisäksi oli huoneisto yhdeksän eri järjes-
tön käytössä yhteensä 2 550 tuntia. 

Malmin kerhokeskuksen huoneiston käyttövuorot olivat kaikki varattuja. Kerhokes-
kuksessa toimi viisi järjestöä yhteensä 512 tuntia. 

Maunulan kerhokeskuksen kahta kerhohuonetta ei samanaikaisesti voitu luovuttaa eri 
ryhmien käyttöön. Huoneisto oli ulosottoviraston käytössä päivällä kerran viikossa. Siellä 
kokoontui kahdeksan järjestöä ja käyttötunteja oli 882. 

Merimiehenkadun kerhokeskuksen, joka oli ainoa eteläisissä kaupunginosissa, käyttö 
oli lähes sataprosenttista. Kuutena iltana viikossa olivat kaikki neljä kerhohuonetta ja 
valokuvauslaboratorio koko illan käytössä. Lauantai-iltaisin kokoontui siellä Helsingfors 
svenska Ungdomsrådin nuorisokahvilaperiaatteelle rakentuva kerho. Mannerheimliiton 
ryhtineuvolan vastaanottoon käytettiin päivisin kahta kerhohuonetta kahtena päivänä 
viikossa. Lisäksi kokoontui huoneistossa 12 eri järjestöä. Valokuvauslaboratoriota käytti 
kuusi järjestöä. Käyttötunteja oli yhteensä 3 191. 

Mäyränlinnan kerhokeskuksessa Hiihtomäentie 20:ssa oli toiminta suhteellisen vilkasta. 
Siellä toimi viisi järjestöä yhteensä 361 tuntia. 

Pitäjänmäen kerhokeskus käsitti ainoastaan isohkon kokoushuoneen ja keittiön. Huone 
soveltui myös pöytätenniksen harrastajille, jotka sitä eniten käyttivätkin. Siellä kokoon-
tuvia järjestöjä oli kuusi ja käyttötunteja 546. 

Pohj.-Haagan kerhokeskuksen huoneisto, joka alunperin on suunniteltu lastentarhaa 
varten ja jonka eteis- ja käytävätilat ovatkin ahtaat varttuneemman nuorison käyttöön, 
011 kuitenkin, sopivimpien tilojen puuttuessa, tehokkaasti käytössä. Lasten Kesä -nimi-
selle yhdistykselle luovutettiin kaksi huonetta päivisin leikkikoulua varten. Lisäksi käytti 
ulosottovirasto samoin päivisin kerran viikossa yhtä huonetta. Kerhokeskuksessa toimi 
12 järjestöä yhteensä 4 928 tuntia. 

Pohj.-Herttoniemen kerhokeskus valmistui lokakuun aikana. Toiminta pääsi jo kerto-
musvuoden aikana hyvään alkuun. Kerhokeskuksen käyttäjinä oli viisi järjestöä yhteensä 
187 tuntia. 

Pukinmäen kerhokeskus sijaitsi vanhassa tarkoitukseen kunnostetussa koulurakennuk-
sessa. Kaksi kerhohuonetta ja askarteluhuone olivat käytössä tyydyttävästi. Käyttötun-
teja oli 623 ja järjestöjä kolme. 

Päijänteentien kerhokeskuksen, joka käsitti neljä huonetta, käyttö vilkastui edelliseen 
vuoteen verraten. 11 järjestöä toimi huoneistossa yhteensä 1 387 tuntia. 

Ruskeasuon kerhokeskuksen, jossa oli ainoastaan yksi huone, käyttäjinä oli neljä jär-
jestöä. Käyttötunteja oli 554. 

Siltasaaren kerhokeskuksen käyttäjiä olisi ollut, sen jälkeen kun Unioninkadun kerho-
keskus menetettiin, enemmän kuin sijoitusmahdollisuuksia. 17 järjestöä toimi huoneis-
tossa yhteensä 2 885 tuntia. 

Stadionin kerhokeskuksen kerhohuoneiden käyttöä rajoitti paikan syrjäinen sijainti. 
Siellä kokoontui seitsemän eri järjestöä. Laboratorio ja pöytätennissali olivat kuitenkin 
ahkerassa käytössä. Laboratoriota käytti kymmenen järjestöä ja pöytätennissalia 14. 
Kerhokeskuksen käyttötunteja oli kaikkiaan 4 097. Luentosalia luovutettiin järjestöjen 
käyttöön, mikäli omalta kurssitoiminnalta jäi aikaa. Salia käytti myös valtion lääkintä-
voimistelukurssi päivisin. 

Tapanilan kerhokeskus oli alkuaan suunniteltu melko suureksi lähinnä kaupunginosan 
nuorisojärjestöjen toimintatilojen tarpeesta saatujen tietojen perusteella. Rakennustyön 
siirryttyä vuodesta toiseen joutuivat kuitenkin useimmat seurat ratkaisemaan huoneisto-
kysymyksensä muulla tavalla, joten kerhokeskuksen viimein valmistuttua ovat sen tilat 
jääneet riittämättömästi käytetyiksi. Huoneistossa toimi vain kaksi järjestöä, joiden toi-
minta-aika oli 201 tuntia. 
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Töölön kerhokeskuksen käyttövuorot olivat melkein poikkeuksetta varattuja. Paitsi 
kahta omaa kerhohuonetta oli käytössä myös kaksi huoltoviraston odotushuonetta. Huo-
neistossa järjesti kotitalouslautakunta kurssejaan päivisin kaksi kertaa viikossa. Toimi-
neita järjestöjä oli 17 ja käyttötunteja yhteensä 1 851, johon ei sisälly nuorisotyölauta-
kunnan järjestämiin kursseihin käytetty aika. 

Eläintarhan askartelupaj oista vain puutyöpuolta käytettiin tyydyttävästi, varsinkin 
sen jälkeen, kun myös järjestöihin kuulumattomille nuorille annettiin mahdollisuus käyt-
tää pajaa. Toistaiseksi oli yksi ilta viikossa varattu näille askartelijoille. Muita käyttäjiä 
oli viisi järjestöä ja käyttötunteja oli 516. 

Pasilan askartelupaj aa käytettiin sekä askarteluun että kerhohuoneena. Seurakunta 
oli toimintavuoden aikana pajan ainoa käyttäjä, järjestäen toimintaa pojille viitenä iltana 
viikossa, yhteensä 462 tuntia. 

Oulunkylän retkeilykeskuksen sekä rakennusten että alueen kunto oli hyvä. Raken-
nusta voitiin käyttää myös talvella. Sinne suoritettiin 34 retkeilyä, joihin osallistui 473 eri 
järjestöihin kuuluvaa henkilöä. 

Vattuniemen kesäkotia käyttivät nuorisojärjestöt hyväkseen melko suuressa määrin. 
Edelliseen kesään verraten oli järjestöjen tilaisuuksia jokseenkin yhtä paljon, kävijöiden 
lukumäärä sen sijaan oli jonkin verran suurempi. Kylmästä ja sateisesta kesästä johtuen 
jouduttiin muutamia tilaisuuksia peruuttamaan. Kesäkoti alueineen luovutettiin samoin 
kuin aikaisemminkin ainoastaan yhdelle järjestölle samaksi illaksi. Paitsi erilaisia järjestö-
kokouksia, sauna-, ulkoilu-, peli-, kilpailu- ja harjoitusiltoja tekivät eräät järjestöt myös 
merimatkoja kesäkodin valas veneellä. Kesäkoti oli virallisesti avoinna 1.6. — 31.8., 
mutta jo toukokuun alkupuolella oli siellä ensimmäinen järjestötilaisuus ja vuoden viimei-
nen oli 28. 11. Eri järjestöjen tilaisuuksia oli, merimatkoja lukuun ottamatta, kaikkiaan 
73 ja kesäkodissa käyneiden lukumäärä oli 2 510. 

Mielipiteet Haka-kerhon (nuorisokahvila) toiminnasta olivat etupäässä myönteisiä, 
varsinkin nuorison kannatus oli jakamaton. Kerhoon kävi tutustumassa lukuisia retki-
kuntia, joukossa ulkomaalaisiakin. Siihen kuului vuoden lopussa jäseninä 2 862 nuorta 
henkilöä, iältään 15—21-vuotiaita. Kerho oli, heinäkuuta lukuun ottamatta, avoinna 
kaikkina viikon päivinä ympäri vuoden. Ohjelmaa järjestettiin n. neljänä iltana viikossa. 
Vakavahenkisestä ohjelmasta huolehtivat etupäässä seurakuntanuoret, musiikki-, elo-
kuva- ym. iltojen ohjelmistosta taas muut järjestöt. Lisäksi mainittakoon oman jäsenistön 
kokoonpanemat ohjelmaillat. Kerhossa vietettiin mm. itsenäisyyspäivän juhla. Kerhon 
toimintaa tehostivat vielä monet toimikunnat, kuten ohjelma- ja järjestysmiestoimikun-
nat ym. sekä ns. toimitsijat, jotka hoitivat esim. vaatteiden säilytyksen. Tällä tavoin 
saatiin nuoriso innostumaan kerhonsa edelleen kehittämiseen. Näillä toimenpiteillä oli 
ratkaiseva vaikutus myös kurinpitoon eikä järjestyshäiriöitä vuoden aikana sattunutkaan. 

Nuorisotyölautakunnan omat kerhokeskukset. Käpylän kerhokeskuksessa toimi 94 poi-
kaa ja 125 tyttöä eli yhteensä 219 kerholaista. Toimivia kerhoja oli 24 ja niillä vuoden 
aikana kaikkiaan 922 tilaisuutta. Hiihtoleiri 19 osanottajalle pidettiin Pirttimäessä 28. 2. 
—5. 3. Bengtsärissa 4.—14. 7. pidetyn kesäleirin osanottajia oli 30. Kerhokeskuksen joh-
taja oli mekaanikko Raimo Hartikainen, tyttötyönohjaajana nuorisonohj. Kyllikki Paturi 
30. 9. saakka ja sen jälkeen opisk. Pirkko Poikolainen sekä muina kerhonohjaajina Aira 
Kauppala, Pentti Siimelä, Pauli Gröhn, Marjatta Kaukonen, Hilkka Liinamo, Terttu Hei-
monen, Arja Erhovaara, Heikki Kauppala, Salme Arbelius ja P. Järvinen. 

Mäkelän kerhokeskuksessa toimi 89 poikaa ja 76 tyttöä, yhteensä 165 kerholaista. 
Kerhoilla, joita oli 14, oli kertomusvuonna kaikkiaan 668 tilaisuutta. Pirttimäessä 5.—9.3. 
olleeseen talvileiriin osallistui 23 kerholaista ja kesäleiriin, joka pidettiin 24. 6.—4. 7. 
Bengtsärissa, 32. Kerhokeskuksen johtajana toimi Sirkka-Liisa Luoto ja muina ohjaajina 
Aino Rytkönen, Bruno Hyttinen, Meri Tammi, Maija Tavia, Olavi Joki, Elvi Saarnio, 
Erkki Lintusaari, Eero Savunen, Irmeli Väinölä, Terhikki Haapalinna, Ritva Karimo, 
Helvi Aunio, Seppo Hyvärinen, Olli Joki, Terttu Päiväkumpu ja Kari Tirkkonen. 

Vallilan kerhokeskuksessa toimi 426 poikaa ja 131 tyttöä eli yhteensä 558 kerholaista. 
Kerhojen luku oli 44 ja vuoden aikana pidettyjen tilaisuuksien 2 337, joista leirejä oli 10. 
Kerhokeskus oli edelleen yhteistoiminnassa Kalliolan työkeskuksen kanssa. Johtajana 
oli nuorisotyönohj. Toivo Harto ja tyttökerhot olivat Kalliolan tyttötyöntekijän valvon-
nassa. Muina ohjaajina toimi lisäksi 28 henkilöä. 
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Bengtsärin leirialuetta käyttivät kesällä Mäkelän ja Käpylän kerhokeskukset sekä 
eräät yhdistykset ja järjestöt. 

Kurssitoiminta. Kertomusvuonna järjestettiin seuraavat suomen- ja ruotsinkieliset 
kurssit: 

25 suomenkielistä kurssia: Aika Osanottajia Kurssin johta ja 

Elokuvakoneenkäyttäjien kurssi , 21. 1.-- 4. 2. 24 Heikka Niittynen 
Hyvän käytöksen kurssi . 29. 1.-- 1 0 . 2. 27 Hertta Tirranen 
Rottinkitöiden kurssi 12.-- 2 1 . 2. 30 Toini Niemi 
Teknillisten välineiden käyttökurssi .. 14.-- 2 8 . 2. 25 Heikka Niittynen 
Moottorilennokkikurssi . 25. 2.-- 6. 3. 16 Olavi Lumes 
Valokuvauskurssi 19.-- 2 8 . 3. 46 Eero Laaksovirta 
Nuorisokasvatusopin luentosarj a . 20. 3.-- 1 5 . 4. 140 Heikka Niittynen 
Nukketeatterikurssi , 27. 3.-- 1 7 . 4. 27 Pirkko Kilpiö 
Moottoripyörä- ja mopedikurssi 7.-- 3 0 . 5. 25 Eino Smolander 

» » » 6.-- 2 9 . 5. 25 Jorma Litmanen 
Leirinjohtajakurssi 22. 5.-- 5. 6. 23 Heikka Niittynen 
Retkeilykurssi 28. 5.-- 1. 6. 10 » » 
Moottoripyörä- ja mopedikurssi 3.--26 . 6. 15 Dick Lundin 

» » » 4.-- 2 7 . 6. 15 Eino Smolander 
» » » 5.-- 2 8 . 8. 14 Dick Lundin 
» » » 6.--29 . 8. 15 Eino Smolander 
» » » 2.--18 . 9. 13 Dick Lundin 
» » » 3.--18. 9. 15 Eino Smolander 

Elokuvakoneenkäyttäjien kurssi 16.--30. 9. 36 Heikka Niittynen 
Luonnontuntemuskurssi 23. 9.--12 . 10. 34 Erkki Kanervo 
Nuorisonohjaajien peruskurssi 18.--19. 10. 42 Kerttu Varjo 
Mosaiikkikurssi 14.--23. 10. 22 Lydia Miettinen 
Ohjelmarapsodia 15.--29. 10. 20 Ilmo Launis 
Teknillisten välineiden käyttökurssi ... 3.--19. 11. 13 Heikka Niittynen 
Viikonloppukurssi 22.--23. 11. 16 » » 

10 ruotsinkielistä kurssia: 
Elokuvakoneenkäyttäjien kurssi 
Teknillisten välineiden käyttökurssi ... 

Leikinohjaajakurssi 
Moottoripyörä- ja mopedikurssi 
Teknillisten välineiden käyttökurssi ... 
Näyttämönohjaajakurssi 
Viikonloppukurssi 
Elokuvakoneenkäyttäjien kurssi 

7.--19 . 2. 22 
10.--24 . 3. 17 

26. 3.--11 . 4. 20 
25. 4.--13 . 5. 29 

18.--28 . 4. 32 
7.--18 . 7. 14 

22. 9.-- 6. 10. 18 
1. 9.-— jatkui — 

22.--23. 11. 12 
7.--20 . 11. 14 

Kurt Forsman » » 
Stig-Göran Bergholm 
Per Olof Jansson 
Nils Lindholm 
Dick Lundin 
Kurt Forsman 
Henake Schubak 
Kurt Forsman 

Kaupunkiin muuttavan nuorison opastustoimisto. Toimiston mainoksia pidettiin jatku-
vasti rautatie- ja linja-autoasemilla. Samoin esitettiin elokuvissa toimistoa mainostavia 
diapositiivilevyjä. Kaupunkiin muuttaneille 15—24-vuotiaille nuorille lähetettiin 4 798 
esittelykorttia. 

Uusia asiakkaita kävi toimistossa kertomusvuoden aikana 515, joista miehiä oli 225 
ja naisia 290. Entisistä asiakkaista kävi uudelleen 81 miestä ja 109 naista, yhteensä 190 
henkilöä. Kaikkiaan oli asiakkaita 705. Puhelinohjauksia oli 700. Kirjeenvaihto lisääntyi 
huomattavasti, sillä nuoret olivat alkaneet entistä enemmän ottaa selvää asunto- ym. 
mahdollisuuksista ennen kaupunkiin muuttamistaan sekä tiedustella eri koulujen osoit-
teita ja opiskelumahdollisuuksia. Mainittakoon mm., että pari Ruotsissa asuvaa suoma-
laistyttöä hoiti asioitaan neuvontatoimiston kautta. 

Käyntinsä syyn perusteella jakaantuivat toimiston asiakkaat seuraavasti: 
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Käynnin syy 
Vapaa-ajan viettokysymykset 
Työasiat 
Opiskelu 
Asuntoasiat 
Sopeutumisvaikeudet 
Muut asiat 

Miehet Naiset Yhteensä 
/o 

13 
/o 

23 
/o 

20 
42 12 20 
23 33 31 
5 3 3 
5 4 5 

12 25 21 
100 100 100 

Vapaa-ajanviettotiedustelujen osuus lisääntyi 5 % edelliseen vuoteen verraten. Työ-
asioiden kokonaisprosentti oli sama, mutta työtähakevia miehiä oli enemmän kuin naisia. 
Kaupunkiin muuttaneiden määrästä naisten osuus pysyi samana, kun taas miesten vähen-
tyi. Opiskelumahdollisuuksien tiedusteleminen muodosti edelleen kolmannen osan asiois-
ta. Asuntoja tiedusteltiin vähemmän ja niitä oli myös enemmän tarjolla. Sopeutumis-
vaikeuksien takia kääntyi toimiston puoleen tavallista enemmän asiakkaita. Syinä olivat 
mm. vaikeudet työpaikalla ja sopivien tovereiden puuttuminen. Muiden asioiden ryhmään 
kuuluivat yleisluontoiset tiedustelut, kuten verokirjoja, työaikalakia, opintolainoja ym. 
koskevat. 

Koulusivistykseltään suurin osa asiakkaista oli kansakoulun käyneitä ja ammattitai-
doltaan sekatyöntekijöitä, koti-, ravintola- ja sairaala-apulaisia. 

Vierailut nuorisotoimistossa. Kertomusvuoden aikana vieraili nuorisotoimistossa useita 
koti- ja ulkomaisia retkikuntia ja yksityisiä henkilöitä, joista mainittakoon mm. Moskovan 
kaupungin edustajat sekä useat UNESCOin lähettämät ulkomaalaiset stipendiaatit. 
Haka-kerhoon, joka erityisesti kiinnosti vieraita, tutustuivat myös Tampereen ja Oulun 
nuorisotyölautakuntien edustajat. Kesäkuussa vieraili toimistossa pohjoismainen lasten-
suo j elukongressi. 

Menot ja tulot. Nuorisotyölautakunnan menot kertomusvuonna olivat seuraavat: 
mk 

Palkkiot 251 400 
Vakinaiset viranhaltijat 3 875 515 
Tilapäiset viranhaltij at 4 695 945 
Muut palkkamenot 9 625 207 
Vuokrat 17 253 492 
Maalta Helsingin kaupunkiin pyrkivän ja muuttaneen nuorison neuvonta-

toimisto 395 801 
Kurssi- ja kilpailutoiminnan järjestäminen ja tukeminen 1 283 801 
Nuorisotyön tunnetuksi tekeminen 519 455 
Tarverahat 555 212 
Kerhokeskukset 4 495 731 
Lainavarasto 1 699 118 
Leirialueet 185 151 
Kaluston hankinta 1 066 675 
Kaluston kunnossapito 224 625 

Yhteensä 46 127 128 
Tuloja oli seuraavasti: 

Askartelutarvikkeiden korvauksia 59 214 
Vuokratuloja kerhohuoneista 2 300 054 
Tuloja lainavaraston sakkomaksuista 1500 
Kesä- ja talvileirien osanottomaksuja 64 450 
Kiinteistölautakunnan korvaus Kulosaaren ja Pukinmäen kerhokeskuksien 

talonmiehen tehtävistä 200 000 
Moottoripyöräkoulutuksen osanottomaksuja 77 000 

Yhteensä 2 702 218 
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