
27. Nuorisotyölautakunta 
Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Nuorisotyölautakuntaan kuuluivat v. 1965 
uusina jäseninä puh.joht., pastori Jouni Apa-
jalahti, valtiot.kand. Ralf Friberg, peltiseppä 
Teuvo Hömppi, kirjaltaja Pentti Järvinen, 
dipl.ins. Jakob Lehto ja siht. Martti Pöysälä. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli fil.maist. Victor Procope. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 13 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 104. 

Lautakunnan tärkeimmistä päätöksistä mai-
nittakoon : osallistuminen valtakunnalliseen 
nuorison liikennekilpailuun siten, että nuori-
sotoimisto suorittaa 25.4. liikennekilpailun 
järjestämisen kaupungissa yhdessä eräiden 
moottorikerhojen kanssa (24.3. 30§); huolto-
hallinnon kurssin järjestäminen nuorisonoh-
jaajille (24.3. 35 §); Oulunkylän retkeily kes-
kuksen ja Ruskeasuon kerhokeskuksen toi-
minnan lopettaminen ja huoneistojen luovut-
taminen 1.6. lukien kiinteistöviraston käytet-
täväksi (14.4. 43, 44 §) sekä vapaa-ajan viet-
toa, järjestötoimintaa ja kunnallista nuoriso-
toimintaa koskevan ainekirjoituskilpailun 
järjestäminen kansakoulujen ja keskikoulu-
jen viimeisten luokkien oppilaille (22.9. 74 §). 
Lisäksi päätettiin toimeenpanna kevätkau-
della seitsemät ja syksyllä kuudet suomenkie-
liset kurssit nuorisolle ja samoina aikoina vas-
taavasti kolmet ruotsinkieliset kurssit (21.1. 
12 §, 25.8. 64 §); nuorison kunnallisvaalien 
järjestämiseen ei sitävastoin katsottu olevan 
aihetta (21.1. 9 §). 

Lautakunta päätti myös jakaa 125 800 mk 
nuorisojärjestöjen avustamiseksi kertomus-

vuonna sekä hyväksyä järjestöjen antamat 
selvitykset v. 1964 saamiensa avustusten 
käytöstä (5.5. 50, 51 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemistä esityksistä mainittakoon 
seuraavia asioita koskevat: pohjoismaisten 
vieraiden kutsumista ja tarjoilun, kiertoaje-
lun yms. järjestämistä heille (21.1. 10 §); ns. 
jengityön aloittamista ja tehtävään tarvitta-
van ohjaajan palkkaamista (21.1. 11 §); osal-
listumista Uudenmaan läänin nuorisotyölau-
takunnan järjestämille kursseille (10.2. 19 §); 
kurssi- ja kerhotoiminnan aloittamista Laaja-
salon Vuorilahdessa kesäkotitoiminnan lisäk-
si, paikan nimen muuttamista Laajasalon 
kurssi- ja kerhokeskukseksi ja tilan pääraken-
nuksen muuttamista talvikäyttöön soveltu-
vaksi (10.2. 21 §); toimitilojen hankkimista 
tai varaamista nuorisotyötä varten (25.2. 
24, 25 §, 14.4. 45 §, 5.5. 54 §, 25.8. 67 §, 13.10. 
83, 85 §, 24.11. 96 §); nuorisotyölautakunnan 
jäsenen ja nuorisoneuvojan osallistumista 
Kööpenhaminassal7.—23.6. pidettävään kan-
sainväliseen nuorisonohjaajien konferenssiin 
(5.5. 53 §);moottoripyöräradan varaamista ja 
kunnostamista nuorisotoimiston liikennekou-
lutustarkoitusta varten (24.11. 90 §); nuoriso-
työlautakunnan oikeuttamista käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa toimeenpa-
nemaan kerho- ja nuorisotyötä siellä, missä 
erityiset syyt sitä kulloinkin vaativat (24.11. 
91 §) ja määrärahojen ylitysoikeutta (24.11. 
92 §). 

Lisäksi päätettiin yhtyä lautakunnan yllä-
pitämään nuorisonohjaajien koulutusta 10.2. 
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29. Urheilu- ja u l k o i l u l a u t a k u n t a 

tutkimaan asetetun koulutus jaoston mietin-
töön ja esittää kaupunginhallitukselle jaoston 
ehdotuksen mukaisesti nuorisonohjaajien am-
mattikoulun aikaansaamista ja sen perusta-
mista nuorisotyölautakunnan alaiseksi (29.12. 
103 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-

tukselle antamista lausunnoista mainittakoon 
seuraavat, jotka koskivat: eräiden yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten apurahahake-
muksia (24.3. 32 §); kerhotoiminnan aloitta-
mista Tennistalossa (22.9. 75 §) ja huonetilo-
jen varaamista musiikkiopistoa ja kerhotoi-
mintaa varten Roihuvuoresta (13.10. 81 §). 
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