
27. Nuorisotyölautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano oli v. 
1968 muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäsenien Korkalan ja Bergin tilalle 
valittiin valtiot.maist. Gustav af Hällström 
ja kamreeri Nils-Erik Holmström. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 17 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 129. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: nuorisoasiamiehen 
vuoden aikana omalla vastuulla suoritetta-
vien hankintojen arvon ylärajan vahvista-
minen (17.1. 7 §); suomen- ja ruotsinkielisten 
kurssien toimeenpaneminen kertomusvuoden 
kevät- ja syyskaudella (17.1. 13 §, 18.9. 
105 §); nuorison kuvaamataidenäyttelyyn 
Moskovaan lähetettävän, 60 työtä käsittävän 
aineiston kokoaminen järjestöjen ja koulujen 
avulla (7.2. 27 §); nuorison liikennekilpailun 
järjestäminen (20.3. 42 §); osallistujien lähet-
täminen nuorison valtakunnallisiin musiikki-
ja liikuntakilpailuihin Tampereelle (24.4. 
57 §); avustuksen myöntäminen Helsingin 
Nuorisotyötoimikunnalle ja vastaavalle ruot-
sinkieliselle järjestölle (8.5. 63 §); valtiot, 
maist. Tytti Sillanpään valitseminen hallin-
nollisen sihteerin tilapäiseen virkaan kerto-
musvuoden loppuun (28.8. 92 §); Helsinkiin 
muuttavan nuorison ongelmia koskevan 
muistion hyväksyminen ehdotuksineen (28.8. 
93 §); nuorisonohjaajien peruskurssin järjes-
täminen kertomusvuoden syksyllä ja v:n 
1969 alussa (28.8. 95 §, 18.12. 147 §); kirjoi-

tuskilpailun julistaminen Helsingin koulu-
laisille (18.9. 102 §); moottoriveneen tilaa-
minen Bengtsärin leirisaarta varten (18.9. 
106 §); toimintasuunnitelman hyväksyminen 
vuosiksi 1970—1979 eräin muutoksin (30.10. 
130 §) sekä nuorisonohjaajien koulutusta 
selvittävän jaoston esityksen hyväksyminen 
eräin muutoksin periaatteelliseksi ohjeeksi 
lautakunnan koulutustoimintaa varten (4.12. 
136 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemistä esityksistä mainittakoon 
seuraavia asioita koskevat: henkilö-paketti-
auton hankkimista (17.1. 16 §); lautakunnan 
edustajien lähettämistä pohjoismaiseen yh-
teiskuntasuunnittelukonferenssiin (7.2. 26 §); 
Vallilan kerhokeskuksen palkkiovirkaisen 
kerhotoiminnanohjaajan palkan korottamis-
ta (28.2. 36 §); Puotinharjun nuorisotalon 
alustavaa huoneohjelmaa (24.4. 56 §); kerho-
tilojen hankkimista jengityötä varten sekä 
tilojen vuokraamista Mäkelän kerhokeskuk-
sen käyttöön (5.6. 81 §, 18.9. 104 §); kerho-
tilojen varaamista lautakunnan käyttöön 
Laajasalossa Kasperinkuja 15:sta ja Perhon-
kadun lasten- ja nuorisotalosta (5.6. 87 §, 
23.10. 123 §); alueen varaamista Kontulan 
kirjasto- ja nuorisotaloa varten sekä raken-
nukseen sijoitettavien nuorisotilojen alusta-
vaa huoneohjelmaa (9.10. 112 §); kaupungin 
ja Moskovan sekä Pohjoismaiden pääkau-
punkien kesken tapahtuvia nuoriso vierailu ja 
ym. suunnitelleen jaoston esittämien pää-
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periaatteiden hyväksymistä (9.10. 115 §); 
nuorisonohjaajien kurssien yhteydessä mak-
settavia majoitus- ja muonituskorvauksia 
(4.12. 136 §); toimenpiteisiin ryhtymistä 2-
vuotisen, valtionapua nauttivan nuorison-
ohjaajien ammattikoulun perustamiseksi 
Helsinkiin (4.12. 137 §) sekä työaikamääräys-
ten mukaisen 10 %:n iltatyökorvauksen 
maksamista nuorisotoimiston palveluksessa 
oleville henkilöille (18.12. 145 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tys Bengtsärin leirialueen, Tattarisuon moot-
torikeskuksen ja Leppäsuon lasten- ja nuori-
sotalon rakennussuunnitelmien toteuttami-
seen tarvittavan määrärahan varaamisesta 
v:n 1969 talousarvioon (28.2. 31 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: Auroran sairaalan lasten-
psykiatrian osaston perustamissuunnitelmaa 
ja nuorten psykiatrisen hoidon järjestämistä 
hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan sekä 
lastenpsykiatrisen työn tarkistuskomitean 
mietintöjen pohjalta (17.1. 11 §, 9.10. 117 §); 
Ensio Hiitosen ym. nuorisotalojen rakenta-
mista koskevaa valtuustoaloitetta (7.2. 22 §); 
Kannelmäki-Seuran Etelä-Kaarelan kerho-
tiloja koskevaa kirjelmää (7.2. 23 §) sekä 
kenttätyötä ruotsinkielisen nuorison kes-
kuudessa (30.10. 127 §). Lisäksi lautakunta 
päätti puoltaa nuorison tiedotuskeskuksen 
avustusanomusta (18.12. 144 §). 
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