
26. Nuorisotyö 

Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakuntaan kuuluivat v. 
1959 puheenjohtajana past. Erkki Ervamaa, varapuheenjohtajana toiminnanjoht. 
Kalevi Vatanen sekä jäseninä fil.maist. Henry Backman, lainop. kand. Veikko 
Hallenberg, siht. Kalevi Kallio, fil.maist. Annikki Mäkinen, rov. Axel Palmgren, 
työntek. Juho Pääkkönen sekä nuorisonohj. Urho Ruuskanen. Kaupunginhallituk-
sen edustajana lautakunnassa oli valtiot.kand. Veikko Järvinen. Suomenkielisten 
kansakoulujen johtokuntaa edusti kansakoulujen tarkastaja Aarne Huuskonen, 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaa kansakoulunop. Helge Holmberg sekä 
lastensuojelulautakuntaa nuorisonhuoltaja Kaarlo Helasvuo. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa; pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 112. 

Kirjeitä saapui kaikkiaan 2 086 ja lähetettiin 17 278, joista 470 tavallista kirjettä. 
Lisäksi lähetettiin nuorisojärjestöille 8 suomenkielistä ja 6 ruotsinkielistä kiertokir-
jettä. 

Lautakunnan tärkeimmät päätökset. Lautakunnan päätöksistä mainittakoon: lau-
takunnan jäsenistä valitun jaoston asettaminen antamaan lausuntoa nuorisotyömää-
rärahojen jaosta (20. 1. 11 §) ja ko. määrärahojen jakaminen jaoston esittämällä 
tavalla (14. 4. 40 §); v. 1958 jaettujen nuorisomäärärahojen käytöstä annettujen 
selvitysten hyväksyminen (14. 4. 39 §); eräiden nuorisotoimiston vakinaistettujen 
virkojen täyttäminen niitä haettaviksi julistamatta (17. 2. 16 §); Tapanilan kerho-
keskuksen toiminnan lopettaminen kertomusvuonna 31. 5. ja Karjalankadun sekä 
Kumpulan kerhokeskusten 1. 1. 1960 lukien (10. 3. 23 §, 24. 11. 95, 101 §); vapaa-
ajan viettoa, järjestötoimintaa yms. koskevan kirjoituskilpailun järjestäminen kan-
sakoulujen yläluokkalaisille ja keskikoulujen viimeisten luokkien oppilaille (22. 9. 
73 §); jaoston asettaminen tutkimaan Siilitien nuorisokysymystä (22. 9. 76 §); jaoston 
mietinnön hyväksyminen (3. 11. 88 §) sekä sen oikeuttaminen neuvottelutilaisuuden 
järjestämiseen Herttoniemen ja Roihuvuoren alueilla toimivien yhdistysten ja kau-
pungin eri virastojen edustajille (14. 10. 82 §). 

Lisäksi lautakunta päätti, että nuoriso-, urheilu- tai raittiusseurojen toimintaa 
ja ohjelmaa selvittävät esittelyt nuorisokahviloissa järjestetään nuorisotoimiston 
eikä ao. järjestöjen toimesta (24. 11. 97 §). 

Esitykset. Lautakunnan tekemistä esityksistä mainittakoon seuraavia asioita 
koskevat: kerhokeskusten huoneistojen järjestely (10. 3. 24 §, 1. 9. 66 §, 24. 11. 95 §); 
Fagerön saaren osan luovuttaminen nuorisojärjestöjen leiri- ym. toimintaa varten 
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(10. 3. 28 §); moottoripyöräkoululuvan anominen nuorisotyölautakunnan järjestä-
mille moottoripyöräkursseille (26. 5. 47 §); nuorisokahvilan isännän viran vakinaista-
minen ym. (26. 5. 54 §); viranhaltijoiden virka- ja opintomatkat (26. 5. 55 §, 15. 12. 
111 §); retkeilymajan rakentamiseksi kaupunkiin tarvittavan määrärahan saaminen 
v. 1960 (26. 5. 57 §); Vallilaan rakennettavan nuorisotalon huoneistosuunnitelman 
tarkistaminen (22. 9. 71 §); Yhteiskunnallisen Korkeakoulun koulutalon hankkimi-
nen kaupungille (15. 12. 106 §) sekä Pasilan askarteluparakin toiminnan lakkautta-
minen ja rakennuksen myynti (15. 12. 108 §). 

Lausunnot. Lautakunnan antamista lausunnoista mainittakoon seuraavia asioita 
koskevat: nuorisotyön edustajien vaihtovierailu Moskovan kanssa (10. 3. 26 §);: 
vanhusten päiväkodin sijoittaminen Sturenkadun kerhohuoneistoon (24. 11. 96 §) 
sekä avustuksen myöntäminen Helsingfors svenska ungdomsråd in ylläpitämän 
nuorisokahvilan esimiehen palkkaukseen (24. 11. 98 §). 

Nuorisotoimiston lainavarasto. Lainattavia välineitä oli varastossa seuraavasti: 
(vastaava lainauspäivien luku on merkitty sulkuihin): telttoja 258 (15 645), kenttä-
keittiöitä 22 (1 256), keittiövälineitä 141 (2 590), työkaluja 6 (245), teknillisiä välinei-
tä 35 (3 409), äänilevyjä 527 (5 564), muita välineitä 202 (5 411) eli välineitä yhteensä 
I 191 ja lainauspäiviä yhteensä 34 120. 

Kertomusvuoden aikana hankittiin lainavarastoon 1 elokuvakamera (8 mm), 
II telttaa, 1 pöytäharmoni ja 153 äänilevyä. 

Kerhohuoneet. Kertomusvuoden talousarvioon nuorisotyölautakunnan Muut 
palkkamenot -momentille merkitty määräraha, josta mm. maksettiin kerhokeskuk-
sen hoitajien palkat, oli edelliseen vuoteen verrattuna supistunut n. 1.5 mmk. Heti 
vuoden alussa todettiin, ettei ko. määräraha tulisi riittämään entisenlaajuisen toi-
minnan ylläpitämiseen. Toimintaa pyrittiin tästä syystä sopeuttamaan myönnetyn 
määrärahan puitteisiin mm. lakkauttamalla Tapanilan kerhokeskus. Kun Kumpulan 
ja Intiankadun kerhokeskusten yhdistämissuunnitelma ei onnistunut, lakkautettiin 
myös Kumpulan kerhokeskus vuoden lopussa. Kaupunginvaltuusto myönsi myö-
hemmin oikeuden tilin ylittämiseen 970 000 mk:lla. Samoin saatiin ylittää momen-
tilla Haka-kerho olevia määrärahoja 150 000 mk:lla. 

Uusia kerhokeskuksia ei kertomusvuoden aikana perustettu, sen sijaan tapahtui 
useita huoneistojen vaihtoja. Kerhohuoneiden kysyntää ei Kantakaupungissa pys-
tytty täysin tyydyttämään, joskin toisaalta joitakin myöhäisiä vuoroja jäi käyttä-
mättä. Erityisen musiikkihuoneen tai -huoneiston tarve oli myös suuri, sillä harjoi-
tustilaa tiedustelleista kymmenistä nuorten musiikkiyhtyeistä voitiin sijoittaa 
ainoastaan joitakin. 

Kunnalliset kerhokeskukset ovat täyttäneet järjestötyöhön jääneitä aukkoja 
kukin toimialueellaan. Niiden jäsenten aktiivisuus on vapaa-ajan viettoa tutkivan 
komitean suorittamissa tutkimuksissa todettu huomattavasti korkeammaksi kuin 
järjestöpohjalla toimivien kerhojen. Samaa on sanottava työn säännöllisyydestä, 
mikä onkin luonnollista, kun on kysymys palkatuista ohjaajista. Näiden tosiasioiden 
pohjalta voitaneen myös ko. työmuotoa edelleen kehittää. 

Etu-Töölön kerhokeskus oli eniten käytetty huoneisto, mikä osoittaa, että riit-
tävän suurista huoneistoista oli edelleen puute. Huoneisto oli käytössä arkisin klo 
16—22 ja sunnuntaisin klo 10—14 sekä päivisin ja lauantai- ja sunnuntai-iltoina 
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tilapäiskäytössä. Maanantai-ilta oli varattu Helsingin Torvisoittokunnalle. Käyttö-
tuntien määrä nousi 1 629:ään ja käyttäjinä oli 18 järjestöä. 

Intiankadun kerhokeskus, jonka muodosti 3 kellarihuonetta, oli käyttöarvoltaan 
alamittainen huoneisto, jollaisista olisi pyrittävä luopumaan. Huoneistoa käytti 
iltaisin, kaikkiaan 491 tuntia, 5 järjestöä. 

Itä-Herttoniemen kerhokeskukseen Roihuvuoressa kuului kaksi pohjakerrok-
sessa sijaitsevaa huonetta. Syyslukukaudella olivat huoneet päivisin Roihuvuoren 
Yhteiskoulun käytössä. Järjestöt, yhteensä 7, käyttivät kerhokeskusta iltaisin suh-
teellisen vilkkaasti eli 969 tuntia. 

Karhulinnan kerhokeskukselle saatiin syystoimintakauden alkaessa entistä pa-
rempi, 110 m2:n suuruinen huoneisto samasta talosta kuin entinenkin huoneisto. 
Kevätkautena oli yksi huoneista vuokrattuna viitenä päivänä yksityisen leikkikou-
lun käyttöön ja yksi huone kerran viikossa ulosottovirastolle. Syyskaudella toimi 
huoneistossa arkipäivisin kaksi leikkikoulua käyttäen kahta huonetta. Muuten oli 
huoneisto 6 järjestön käytössä yhteensä 1 705 tuntia. 

Karjalankadun kerhokeskuksen huoneisto oli kokonaan Mäkelän kunnallisen 
kerhokeskuksen poikakerhojen käytössä. Huoneistosta jouduttiin luopumaan vuo-
den vaihteessa, koska tontti myytiin. 

Kirkkomäen kerhokeskusta käytettiin päivisin leikkikoulutoimintaan. Iltaisin 
kokoontui huoneistossa 13 järjestöä. Käyttötunteja oli 1 436. 

Kulosaaren kerhokeskukseen kuului 3 kerhohuonetta ja ao. talon kanssa yhteis-
käytössä oleva askarteluhuone. Käyttö oli tyydyttävää. Syyskaudella hankittiin 
valokuvauslaboratoriovälineitä. Huoneistoa käytti iltaisin 11 järjestöä yhteensä 
1 267 tuntia. 

Kumpulan kerhokeskuksessa toimi 3 järjestöä yhteensä 420 tuntia. Kerhokes-
kuksen toiminta lopetettiin 31. 12. 

Käpyrinteen kerhokeskukseen kuului pieni juhlasali, näyttämö, 2 kerhohuonetta 
ja askarteluhuone. Huoneiston sijainti Käpylän alueen toisessa laidassa rajoitti 
osittain sen käyttöä. Siellä kokoontuneita järjestöjä oli 11 ja käyttötunteja kaik-
kiaan 1 494. 

Liisankadun kerhokeskuksen teatterisalia käytettiin yksinomaan näyttämötoi-
mintaa harrastavien seurojen, Helsingin Nuorisoteatterin ja nuorisotyölautakunnan 
teatterikurssien harjoitus- ja esityspaikkana. Siellä annettiin myös näytäntöjä 
yleisölle. Kerho- ja askarteluhuoneet oli luovutettu 12 järjestön käyttöön iltaisin 
yhteensä 2 234 tunniksi. 

Malmin kerhokeskuksen käyttö oli suhteellisen vilkasta, vaikka huoneisto olikin 
tarkoitukseen sopimaton. Sen kahta huonetta ei voitu luovuttaa eri käyttäjille sa-
manaikaisesti, mikä johtui huonosta ääneneristyksestä. Käyttäjiä oli 5 järjestöä ja 
käyttötunteja kaikkiaan 418. 

Maunulan kerhokeskuksen kahta kerhohuonetta saattoi myös käyttää ainoastaan 
yksi ryhmä kerrallaan. Kerran viikossa päivisin käytti huoneistoa ulosottovirasto. 
Järjestöjä, jotka iltaisin kokoontuivat kerhokeskuksessa, oli kaikkiaan 10 ja näiden 
käyttötunteja 921. 

Merimiehenkadun kerhokeskus oli 19 järjestön käytössä. Iltaisin oli käyttötun-
teja kaikkiaan 2 866. Päivisin käytti osaa huoneistosta Alkoholismin Torjunta -nimi-
nen yhdistys, samoin kevätkaudella Mannerheimliitto. Kevätkaudella oli lauantai-
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iltaisin kaksi suurinta huonetta Helsingfors svenska ungdomsrädin nuorisokahvila-
periaatteelle rakentuvan kerhon käytössä. 

Mäyrälinnan kerhokeskuksen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta. Kertomus ~ 
vuonna siellä kokoontui 4 järjestöä. Käyttötunteja oli 933. ~ 

Pitäjänmäen kerhokeskus oli 7 järjestön käytössä 247 tuntia. Seurakunnan uuden 
työskeskuksen valmistuttua kerhokeskuksen käyttö väheni. 

Pohjois-Haagan kerhokeskuksen toiminta tapahtui joulukuun alkuun asti van-
hassa huoneistossa. Marras-joulukuun vaihteessa valmistui uusi, ajanmukainen 
kerhohuoneisto liikekeskuksen yhteyteen ja muutto entisistä tiloista suoritettiin 
välittömästi. Lasten Kesä -niminen yhdistys käytti kahta kerhohuonetta päivisin 
leikkikoulutoimintaan ja ulosottovirasto yhtä huonetta kerran viikossa veronkanto-
paikkana. Muita käyttäjiä oli 11 järjestöä ja käyttötunteja kaikkiaan 2 100. 

Pohjois-Herttoniemen kerhokeskus, johon kuului 3 kerhohuonetta ja keittiö, 
oli hyvin monipuolisessa käytössä. Kertomusvuosi oli kerhokeskuksen ensimmäinen 
toimintavuosi. Yksityinen leikkikoulu käytti yhtä huonetta arkipäivisin klo 9—13 
ja kansakoulu kahta huonetta syyslukukautena klo 8—17. Iltaisin käytti huoneistoa 
8 järjestöä yhteensä 824 tuntia. 

Pukinmäen kerhokeskuksena toimi vanha, käytöstä poistettu kansakoulutalo, 
joka saatiin pysymään käyttökelpoisena jatkuvalla hoidolla. Talossa oli kaksi kerho-
huonetta, askarteluhuone ja vahtimestarin asunto. Siellä kokoontuvia järjestöjä 
oli 5 ja käyttötunteja 687. 

Päijänteentien kerhokeskus siirrettiin Sturenkatu 12:ssa sijaitsevaan huoneis-
toon, johon kuului kolme kerhohuonetta. Kerhokeskusta käytti 13 järjestöä yhteensä 
1 571 tuntia. 

Ruskeasuon kerhokeskuksen, jossa oli ainoastaan yksi huone, käyttäjiä oli 4 
järjestöä ja käyttötunteja 547. 

Siltasaaren kerhokeskuksen 6 kerhohuonetta ja keittiö sijaitsivat asuintalon vii-
dennessä kerroksessa, mikä rajoitti huomattavasti huoneiston käyttöä. Paremmin 
tarkoitukseen sopivan huoneiston saanti ei ole toistaiseksi onnistunut. Huoneistoa 
käyttäneitä järjestöjä oli 20 ja käyttötunteja 2 918. 

Stadionin kerhokeskuksen pöytätennissalin ja valokuvauslaboratorion käyttö 
jatkui vilkkaana. Luentosalia kysyttiin enemmän kuin sitä oman kurssitoiminnan 
takia voitiin luovuttaa. Luentosalia käytti myös valtion lääkintävoimistelukurssi 
talvikautena keskim. 5 t viikossa päivisin. Muita käyttäjiä oli 36 järjestöä. Käyttö-
tuntien määrä, lukuun ottamatta lautakunnan omaa käyttöä, oli 3 736. 

Tapanilan kerhokeskuksessa toimi 2 järjestöä yhteensä 278 tuntia. Kerhokeskus 
lakkautettiin kesäkuussa. 

Töölön kerhokeskuksessa oli lautakunnan hallussa 2 kerhohuonetta, minkä 
lisäksi saatiin käyttää myös kahta huoltoviraston odotushuonetta. Huoneiston ky-
syntä ylitti sijoitusmahdollisuudet. Kotitalouslautakunta järjesti huoneistossa kurs-
seja päivisin ja nuorisotyölautakunnan omia kursseja pidettiin iltaisin. Eri järjes-
töjä, jotka käyttivät huoneistoa, oli 25. Käyttötuntimäärä, johon ei sisälly nuoriso-
työlautakunnan kursseihin käytetty aika, oli yhteensä 2 204. 

Eläintarhan askartelupaj oissa käytettiin etupäässä vain puutyöparakkia. Iltaisin 
käytti askartelupaj oja 6 järjestöä yhteensä 351 tuntia. Pajoja luovutettiin myös jär-
jestöihin kuulumattomille ja näiden käyttötunteja oli 145. Aleksis Kiven kansakou-
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lun opetustarkoituksiin käytettiin syyslukukauden aikana päivisin metallityöpajaa. 
Pasilan askarteluparakki oli yksinomaan Meilahden seurakunnan käytössä yh-

teensä 565 tuntia. 
Oulunkylän retkeily keskuksessa oli kolme huonetta ja hoitajan asunto. Yöpymis-

mahdollisuuksia oli 12 hengelle. Huoneistoa voitiin käyttää myös talvella ja viikon-
loput olivat silloinkin varattuja. Sinne suoritettiin 99 retkeilyä, joihin osallistui 19 
eri järjestöön kuuluvia nuoria, yhteensä 2 217 henkeä. 

Vattuniemen kesäkodissa sekä kävijöiden että siellä järjestettyjen tilaisuuksien 
lukumäärä oli jonkin verran suurempi kuin edellisenä vuonna. Huolimatta siitä, 
ettei Vattunokka enää ollut mikään ihanteellinen kesänviettopaikka, se oli kuiten-
kin toistaiseksi ainoa paikka, joka tarjosi kaupungin nuorisojärjestöille kesätoimin-
tamahdollisuuksia meren rannalla. Toiminta kesäkodissa jatkui entiseen tapaan 
siten, että kesäkoti alueineen luovutettiin ainoastaan yhden järjestön käyttöön 
samana iltana. Virallinen aukioloaika oli 1 .6 .—31.8. , mutta jo 16.4. oli siellä 
ensimmäinen järjestötilaisuus ja syyskaudella siellä vietettiin jopa pikkujoulujuhlia. 
Eri järjestöjen tilaisuuksia oli kertomusvuonna 81 (ed. v. 73) ja kesäkodissa käynei-
den lukumäärä oli 2 619 (2 510). 

Haka-kerhon toiminnassa noudatettiin edellisenä vuonna saatujen kokemusten 
osoittamaa suuntaa. Kerhoon kuului kertomusvuoden päättyessä 1 381 jäsentä, 
iältään 15—21-vuotiaita. Kerho oli toiminnassa koko vuoden, isännän vuosiloman 
aikaa lukuun ottamatta. Vierailijoiden järjestämiä ohjelmailtoja oli keskimäärin 
kolme viikossa, minkä lisäksi kerhon oman jäsenistön toimeenpanemia tilaisuuksia 
oli runsaasti. Näistä mainittakoon mm. raittius- ja itsenäisyysjuhlat. Kerhon sisäi-
sistä pienoisryhmistä oli ohjelmaryhmän lisäksi moottorikerhon toiminta erittäin 
aktiivista. Ko. kerho osallistui mm. Taljan kustantaman ja suunnitteleman liikenne-
filmin valmistukseen. 

Kanssakäyminen ulkopuolisten kanssa oli myös hedelmällistä. Yhteistä kilpailu-
toimintaa järjestettiin kaupungin kunnallisten kerhokeskusten sekä Lauttakerhon 
kesken. Lisäksi oli kilpailukosketusta myös poliisilaitokseen sekä lukuisiin nuoriso-
ja urheilujärjestöihin. Kokonaiskuva Haka-kerhon toiminnasta on ollut myönteinen; 
sitä on sävyttänyt pyrkimys nuorison kasvattamiseksi yhteiskuntaan sopeutuviksi 
jäseniksi. 

Lauttakerhon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi osoitti, että itsenäinen 
kahvilakerho menestyy myös esikaupunkialueella. Jäsenmäärä vuoden vaihteessa 
oli 236. Kerho oli suljettuna 15. 5.—15. 9. välisenä aikana, muulloin se toimi viitenä 
iltana viikossa. Kerhon toiminta noudatti Haka-kerhon linjaa, joskin pienemmissä 
puitteissa. Mahdollisuudet ohjelman hankinnassa olivat varsin rajoitetut. Ulko-
puolisten ohjelmaryhmien vierailun esteenä olivat matkan pituuden lisäksi myös 
matkakustannukset, joita ei voitu korvata. Kokemukset osoittavat, että Lautta-
kerhonkin toiminta olisi pyrittävä vakiinnuttamaan, mikä edellyttäisi mm., että 
sen isännällä olisi kuukausipalkka. 

Nuorisotyölautakunnan omat kerhokeskukset. Käpylän kerhokeskuksessa toimi 
92 poikaa ja 106 tyttöä, yhteensä 198 kerholaista. Toimivia kerhoja oli 25 ja niillä 
kaikkiaan 938 tilaisuutta, joissa käyneiden lukumäärä oli yhteensä 9 253. Talvileiri 
24 osanottajalle pidettiin Pirttimäessä 28. 2.—4/3. Bengtsärissa 24. 6.—4. 7. pide-
tyn kesäleirin osanottajia oli 37. Kerhokeskuksen johtajana toimi mekaanikko Rai-
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mo Hartikainen ja tyttötyönohjaajana nuorisonohj. Pirkko Poikolainen. Muina ker-
honohjaajina toimi 16 eri henkilöä, joista useimmat vain osan vuotta. 

Mäkelän kerhokeskuksen kerholaisten määrä oli 169, joista 89 oli tyttöjä ja 80 
poikia. Kerhoja oli 21. Ne järjestivät vuoden aikana 790 tilaisuutta, joissa kävijöitä 
oli yhteensä 9 486. Talvileiri Pirttimäessä pidettiin aikana 4.—8. 3. ja siihen osallistui 
23 kerholaista. Kesäleiri 33 osanottajalle, joiden ikä oli 10—15 vuotta, pidettiin 
4.—14. 7. ja 16 vuotta täyttäneille, joita oli 12, 21.—26. 7. Bengtsärissa. Kerhokes-
kuksen johtaja oli nuorisonohj. Sirkka-Liisa Luoto. Muita ohjaajia oli 12. 

Vallilan kerhokeskuksessa toimi 487 poikaa ja 129 tyttöä eli 616 kerholaista. Ker-
hoja oli 45, niiden tilaisuuksia 2 524 ja niissä kävijöitä 29 284. Kesä- ja talvileirejä 
pidettiin yhteensä 8. Kerhokeskuksen johtajana oli nuorisotyönohj. Toivo Harto ja 
tyttökerhoja valvoi nuorisonohj. Hilkka Kantanen Kalliolan kerhokeskuksesta. Pal-
kattomina kerhonohjaajina toimi 36 henkilöä. 

Bengtsärin leirialuetta käyttivät kesällä Käpylän ja Mäkelän kerhokeskukset 
sekä eräät yhdistykset ja järjestöt.. 

Kurssitoiminta. Kertomusvuonna järjestettiin seuraavat suomen- ja ruotsinkieli-
set kurssit: 

25 suomenkielistä kurssia: Aika Osanottajia Kurssin johta ja 

Elokuvakoneenhoitajien kurssi 19. 1.-- 2. 2. 24 Heikka Niittynen 
Mosaiikkikurssit 20. 1.-- 4. 2. 16 Paula Castren 
Ensiapukurssi 10.-- 2 6 . 2. 19 SPR:n ohjaajat 
Ryhmätyökurssi 18.-- 2 7 . 2. 8 Maj-Lis Pohjola 
Mielenterveyskurssi 10.-- 1 2 . 3. 31 S. E. Donner 
Leikkikurssi 11.-- 2 0 . 3. 30 Kirsti Asplund 
Teknillisten välineiden käyttö-

kurssi 8.--24 . 4. 17 Heikka Niittynen 
Nuorisokasvatusopin luentosarja 12. 3.-- 7. 4. 45 » 
Kaitaelokuvauskurssi 27. 4.--27 . 5. 24 Kari R. Lehtonen 
Meriretkeilykurssi 5.--28 . 5. 22 Jorma Haapkylä 
Moottoripyörä- ja liikennekurssi » 15 Dick Lundin 

» » » 6.--29 . 5. 17 Eino Smolander 
Leirin j ohtaj akurssi 21. 5.-- 4. 6. 21 Heikka Niittynen 
Moottoripyörä- ja liikennekurssi 2.--25 . 6. 20 Lasse Sipilä 

» » » 3.--26 . 6. 21 Eino Smolander 
» » » 3.--28 . 7. 13 Seppo Kuokkanen 
» » » 6. 8.-- 2. 9. 13 Eino Smolander 
» » » 7. 8.-- 2. 9. 11 Seppo Kuokkanen 
» » » 3. 9.-- 1.10. 26 Eino Smolander 

Retkeilysuunnistuskurssi 21. 9.-- 1.10. 12 Erkki Aro 
Elokuvakoneenhoitajien kurssi 18. 9.-- 2.10. 19 Heikka Niittynen 
Joulumyyj äiskurssi 7.--21.10. 26 Toini Niemi 
Järjestökirjanpidon kurssi 19.10.-- 2.11. 16 Einar Lehto 
Nuorisotyön peruskurssi 7.-- 8.11. 19 Kerttu Varjo 
Nahkamuotoilukurssi 22.10.-- 5.11. 17 Meri Tammi 
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8 ruotsinkielistä kurssia: Aika Osanottaj ia Kurssin johtaja 
Teknillisten välineiden käyttö-

kurssi 6.-- 2 0 . 2. 19 Kurt Forsman 
Elokuvakoneenhoitajien kurssi 6.-- 2 0 . 3. 22 » 
Moottoripyörä- ja liikennekurssi 2.-- 2 8 . 7. 10 Dick Lundin 
Teknillisten välineiden käyttö-

kurssi 6.--20.10. 14 Kurt Forsman 
Rottinkikurssi 23.10.-—19.11. 11 Ulla-Britta Nummelin 
Värivalokuvauskurssi 11.-—18.11. 12 Per-Olof Jansson 
Elokuvakoneenhoitajien kurssi 8.--18.12. 14 Kurt Forsman 
Näy ttämönohj aaj akurssi 1. 1.-—31. 5. keskim. 15 Henake Schubak 

Kaupunkiin muuttavan nuorison opastustoimisto. Toimiston mainoksia pidettiin 
rautatie- ja linja-autoasemilla. Elokuvissa esitettiin toimistoa mainostavia diaposi-
tiivilevyjä ja toimiston esittelykortteja lähetettiin 15—24-vuotiaille kaupunkiin 
muuttaneille 6 856 kpl. 

Uusia asiakkaita kävi toimistossa kaikkiaan 379 (ed. v. 516), näistä miehiä oli 175 
(226) ja naisia 204 (290). Aikaisemmista asiakkaista kävi uudelleen 64 (81) miestä ja 
79 (109) naista, yhteensä 143 (190). Asiakkaita oli kaikkiaan 522 ja puhelimitse tai 
kirjeitse annettiin neuvontaa 850 tapauksessa. 

Käyntinsä syyn perusteella jakaantuivat toimiston asiakkaat seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 
Käynnin syy % % 0/ /o 

Työasiat 26.0 12.3 17.7 
Opiskelu 12.9 34.5 25.9 
Vapaa-aj an viettokysymykset 19.0 26.5 23.5 
Sopeutumisvaikeudet 9.5 6 . 3 8.0 
Asuntoasiat 5.9 3 . 4 4.7 
Sairaalasta kotiuttaminen 1.2 1.5 1.2 
Muut asiat 25.5 15.5 19.o 

Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o 

Neuvontatoimiston miespuolisista asiakkaista oli ammattitaidottomia 55.0 %, 
ammattikoulutuksen saaneita 6.0 %, tehdastyöntekijöitä 10.o %, valtion virkamie-
hiä 2.5 %, opiskelijoita 6.0 %, autonkuljettajia 1.5 %, liikeapulaisia 1.5 %, toimisto-
apulaisia 2.5 % sekä 15.0 % sellaisia, joiden ammattia ei tiedetty. 

Naispuolisista asiakkaista oli kotiapulaisia 65.0 %, sairaala-apulaisia 5.0 %, ra-
vintola-apulaisia 2.0 %, lastenhoitajia 5.o %, tehdastyöntekijöitä 2.5 %, liikeapulai-
sia 4.0 %, opiskelijoita 5.0 %, toimistoharjoittelijoita 2.5 % sekä sellaisia, joiden am-
mattia ei tiedetty 9.0 %. 

Neuvontatoimiston asiakkaista suurin osa oli vain kansakoulun käyneitä ja vailla 
minkäänlaista ammattitaitoa. Osittain tästä johtuen he joutuivat kaupunkiin muut-
taessaan usein myös taloudellisiin vaikeuksiin. Tässä suhteessa ei nuorisotoimistolla 
ole mitään auttamismahdollisuuksia. 

Vierailut nuorisotoimistossa. Nuorisotoimistoon ja sen eri toimipaikkoihin kävi 
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kertomusvuonna tutustumassa useita koti- ja ulkomaisia vieraita. Useimmat maassa 
vierailleet tämän alan UNESCOn stipendiaatit tutustuivat suurella mielenkiinnolla 
kunnalliseen nuorisotoimintaan. Tärkeimmistä ulkomaisista vieraista mainittakoon 
kaupunginhallituksen kutsumat Moskovan nuorisotyökomitean edustajat ja Kiinan 
nuorison valtuuskunta. 

Moskovassa vierailivat kaupunginhallituksen lähettäminä edustajina lautakun-
nan varapuheenjohtaja Vatanen sekä nuorisoneuvoja Maj-Lis Pohjola. 

Menot ja tulot. Nuorisotyölautakunnan menot kertomusvuonna olivat seuraavat: 
mk 

Palkkiot 257 000 
Vakinaiset viranhaltijat 7 031 425 
Tilapäiset viranhaltijat 1 953 010 
Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset 99 110 
Muut palkkamenot 10 148 818 
Vuokrat 17 611 820 
Maalta Helsingin kaupunkiin pyrkivän ja muuttavan nuorison neu-

vontatoimisto 397 371 
Kurssi- ja kilpailutoiminnan järjestäminen ja tukeminen 1 086 403 
Nuorisotyön tunnetuksi tekeminen 547 791 
Tarverahat 648 400 
Kerhokeskukset 4 087 164 
Lainavarasto 1 699 964 
Leirialueet 400 122 
Haka-kerho 426 927 
Kaluston hankinta 2 230 213 
Kaluston kunnossapito 221 528 
Nuorisojärjestöjen avustaminen vapaiden järjestöjen kautta 5 000 000 

Yhteensä 53 847 066 

Tuloja oli seuraavasti: 
Askartelutarvikkeiden korvauksia 35 663 
Kerhohuoneiden vuokratuloja 2 513 475 
Lainavaraston sakkomaksuja 3 720 
Kesä- ja talvileirien osanottomaksuja 81 400 
Kiinteistölautakunnan korvaus Kulosaaren ja Pukinmäen kerhokes-

kuksen talonmiehen tehtävistä 200 000 
Nuorisokahvilan jäsenkorttimaksuja 80 850 
Moottoripyöräkoulutuksen osanottomaksuja 69 500 
Henkilökunnan asuntokorvauksia 161 172 

Yhteensä 3 145 780 
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