
27. Nuorisotyölautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano v. 1967 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäsenien Lehdon ja Romantschukin 
tilalle valittiin ekon. Torsti Alanne ja valtiot, 
kand. Carl-Johan Berg. Kaupunginhallituk-
sen edustajana lautakunnassa oli dos. Raimo 
Ilaskivi. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 14 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 129. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: v:n 1967 talousarvion 
liitetaulukoissa esitetyn nuorisotoimiston 
määrärahojen jaottelun sitovuuden määrit-
teleminen (18.1. 8 §); nuorison liikennekil-
pailun järjestäminen 23.4. (1.3. 34 §); kerto-
musvuoden nuorisomäärärahojen jakaminen 
(15.6. 77 §); nuorisokahviloiden baaritoimin-
nan järjestäminen (25.9. 92 §) ja nuorison 
valtakunnallisten musiikki- ja liikuntakilpai-
lujen Helsingin karsintakilpailujen järjestä-
minen (18.12. 129 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemistä esityksistä mainittakoon 
seuraavia asioita koskevat: Poutuntie 12:ssa 
sijaitsevan hiihtomajan siirtäminen nuoriso-
työlautakunnan hallintoon moottori- ja lii-
kennekoulutustoimintaa varten (18.1. 13 §); 
lautakunnan tehtäviin kuuluvien ulkomaisten 
suhteiden hoitamista koskevan kaupungin-
hallituksen tekemän päätöksen muuttaminen 
(18.1.14 §); lautakunnan oikeuttaminen osal-
listumaan »Nuoriso-67» näyttelyyn 12.—18.5. 

(18.1. 17 §); uusien kerhotilojen hankkiminen 
luovutettavan Pukinmäen kerhokeskuksen 
tilalle (8.2. 23 §); Kontulankaan 12:ssa si-
jaitsevan kerhotilan vuokraaminen 1.3. lu-
kien (8.2. 24 §); nuorisotoimiston johtavien 
virkamiesten ja nuorisonohjaajien oikeutta-
minen osallistumaan Pohjoismaiden pääkau-
punkien johtavien virkamiesten kokoukseen 
ja nuorisonohjaajakonferenssiin Kööpenha-
minassa (1.3. 37 §); kerhotilan varaaminen 
Laajasaloon suunnitellusta lasten- ja nuo-
risotalosta (5.5. 57 §); tilojen hankkiminen 
Pengerpuiston väestönsuojaan suunniteltujen 
askartelutilojen tilalle (5.5. 61 §); Hästholm-
enin huvilakiinteistön luovuttaminen nuo-
risotyölautakunnan kurssikeskukseksi ja ke-
säkodiksi (15.6. 75 §); Herttoniemeen itäisen 
lääkäriaseman yhteyteen sijoitettavia nuo-
risotiloja (1.3. 33 §, 15.6. 78 §, 20.11. 118 §) 
sekä määrärahojen varaaminen v:n 1968 ta-
lousarvioon saunan, keittiörakennuksen ja 
kaivon rakentamiseksi Bengtsärin leirialueel-
le (29.8. 87 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamista lausunnoista mainittakoon 
seuraavat, jotka koskivat: lasten- ja nuoriso-
talon rakentamista Tapaninvainion alueelle 
(18.1. 11 §); Vallilaan suunnitellun nuoriso- ja 
kirjastotalon ehdotettua rakennusohjelman 
supistamista (8.2. 21 §); Kallion Partiotyttö-
piirin laina- ja avustusanomusta retkeily- ja 
koulutuspaikan hankkimiseksi ja rakentami-
seksi (8.2. 22 §); Suursuon nuorisotilojen luo-
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vuttamista lastensuojelu viraston erityiskou-
lun käyttöön (1.3. 30 §); Laajasalon kesä-
kodin kunnostamista talvikäyttöiseksi (1.3. 
31 §); Bengtsärin alueen käyttösuunnitelmaa 
(1.3. 32 §); Vuosaaren nuorisotilojen järjes-
tämistä (1.3. 35 §); yleishyödyllisten yritys-
ten ja laitosten työn tukemiseksi myönnettä-
viä avustuksia (21.3. 41 §); nuorisotilojen 

hankkimista Pihlajamäen ostoskeskuksesta 
(12.4. 49 §); nuorisokahvilatoiminnan aloit-
tamista Etelä-Haagassa (29.8. 82 §); nuoriso-
tilojen järjestämistä Asunto Oy Usvatie 
3:ssa ja sen lähiympäristössä asuvia varten 
(30.10. 112 §) sekä Laajasalon kerhohuoneis-
tosuunnitelmaa (18.12. 126 §). 
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