
27. Nuori sotyölautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakuntaan valittiin v. 1966 va-
rapuheenjohtajaksi siht. Martti Pöysälä sekä 
uusiksi jäseniksi mainospääll. Äke Roman-
tschuk, varastomies Jouko Helin, toiminnan-
joht. Veikko Korkala, valtiot.maist. Juhani 
Korpela ja mainoshoit. Raimo Oksanen. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa 
oli os.pääll. Osmo Vesikansa. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 111. 

Päcitökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: nuorison liikennekil-
pailun järjestäminen (23.3. 40 §); kuvaama-
taide- ja kirjoituskilpailun järjestäminen kau-
pungin nuorisolle (28.9. 84 §); lisäksi päätet-
tiin toimeenpanna kevätkaudella kuudet ja 
syksyllä viidet suomenkieliset eri alojen kurs-
sit sekä keväällä kahdet ruotsinkieliset kurs-
sit nuorisolle (19.1. 9 §, 1.9. 77 §). 

Lautakunta päätti myös jakaa kertomus-
vuodeksi varatut määrärahat nuorisojärjes-
töjen avustamiseksi sekä hyväksyä järjestö-
jen antamat selvitykset v. 1965 saamiensa 
avustusten käytöstä (4.5. 56, 55 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemistä esityksistä mainittakoon 
seuraavia asioita koskevat: Malmin uutta ker-
hokeskusta varten tarvittavat määrärahat 
(2.3. 34 §); osallistuminen Lahden kaupungin 
urheilu- ja nuorisotyölautakuntien suunnitte-
lemaan vapaa-ajantoiminnan edellyttämien 
tilojen ja alueiden näyttelyyn (23.3. 41 §); 
Tennistalon huoneiston luovuttaminen toi-

mistokäyttöön, mikäli tilalle saadaan nuori-
sotyöhön paremmin soveltuva huoneisto (4.5. 
59 §); ns. avoimen oven toiminnan aloittami-
nen Myllypuron, Suursuon, Kulosaaren ja 
Vuorenpeikon kerhokeskuksissa (4.5. 60 §); 
askartelukeskuksen perustaminen Penger-
puiston väestönsuojaan ja Eläintarhan as-
kartelupa] oj en toiminnan lopettaminen (1.6. 
64 §); työsopimussuhteessa olevien kerhokes-
kustenhoitajien palkkaus- ja palvelusehtojen 
muuttaminen (1.6. 65 §); Laajasalon kesäko-
din muuttaminen myös talvikäyttöiseksi (1.9. 
71 §); nuorisojuhlan järjestäminen Jäähallissa 
rukouslauantaina yhdessä seurakuntien nuo-
risotoimiston kanssa (1.9. 76 §); taloussuun-
nitelma vuosiksi 1968—1977 (30.11. 100 §); 
väestönsuojien käyttäminen parempien tilo-
jen puutteessa varttuneen nuorison erityis-
harrastuksia varten (22.12. 110 §). 

Lisäksi lautakunta päätti esittää yleisten 
töiden lautakunnalle, että se sisällyttäisi v:n 
1967 talousarvioonsa Etu-Töölön (Leppä-
suon) yhdistetyn lasten- ja nuorisotalon sekä 
saunan rakentamisen Bengtsärin saarelle (19. 
1. 8 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamista lausunnoista mainittakoon 
seuraavat, jotka koskivat: ns. avoimen oven 
nuorisotoiminnan tehostamista keskustassa 
(9.2. 23 §); Kunnalliskodintie 6:n talojen asuk-
kaiden sosiaali- ja nuoriso-olojen parantamis-
ta (2.3. 30 §); Vallilan nuorisotalon huoneoh-
jelmaa (23.3. 42 §); aloitetta vapaa-ajan as-
kartelutoiminnan lisäämiseksi lähinnä tek-
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nillisiä välineitä käyttäen (13.4. 50 §); aloi-
tetta Lasipalatsin käyttöön ottamiseksi nuo-
risotyötä varten (4.5. 58 §); nuoriso- ja las-
tentalon rakentamista Roihuvuoreen (28.9. 
82 §); liikennekoulutusalueen varaamista ja 

sen yhteydessä tarvittavien laitteiden raken-
tamista (26.10. 93 §) sekä lainan myöntämistä 
Pojista Miehiä -yhdistykselle leirialueen pää-
rakennuksen töiden loppuunsaattamiseksi 
(30.11. 99 §). 
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