
27. Nuorisotyölautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano v. 1969 
oli seuraava: puh.joht. past. Jouni ¿Apajalahti, 
varapuh.joht. mainoshoit. Raimo Oksanen 
sekä muina jäseninä ekon. Torsti Alanne, 
kauppat.yo Barbro Appelqvist, rakennusins. 
Juhani Helenius, varastomies Jouko Helin, 
merkon. Pentti Hyvärinen, tiedotussiht. Arjo 
Söderblom ja tiedotussiht. Kalevi Viljanen. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli dipl.ins. Kari Rahkamo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 16 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 161. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: nuorisoasiamiehen 
omalla vastuullaan suorittamien hankintojen 
arvon ylärajan vahvistaminen (21.1. 7 §); 
ohjaajaseminaarin, luentosarjan ym. kurssien 
toimeenpaneminen (21.1. 11 §, 10.2. 20 §); 
osallistuminen nuorison valtakunnallisen lii-
kennekilpailun järjestämiseen (10.3. 26 §); 
selvityksen hankkiminen nuorisotoimiston 
harjoittamasta huoneistopolitiikasta (21.4. 
56 §); nuorisotoimiston tehtäväksi annetta-
van esityksen laatiminen nuorisopoliittiseksi 
kokonaisohjelmaksi, lähiajan tavoiteohjel-
maksi sekä nuorisotoimiston työn tehostami-
seksi (12.5. 68 §); ainekirjoituskilpailun julis-
taminen Helsingin koululaisille (22.9. 111 §); 
askartelukurssin toimeenpaneminen joulu-
loman aikana (13.10. 120 §); neuvottelutilai-
suuden järjestäminen sekä jaoston asettami-
nen tutkimaan nuorisotoimiston sisäistä työn-
jakoa sekä lähi- ja pitkäntähtäyksen nuoriso-

politiikkaa (13.10. 126 §); nuorisonohjaajien 
peruskurssin järjestäminen v:n 1970 alussa 
(15.12.156 §) ja nuorisotyölautakunnan toimi-
tilojen käytön valvominen nuorisotoimiston 
toimesta (15.12. 158 §). 

Avoimiin virkoihin lautakunta päätti valita 
henkilöt seuraavasti: 13. pl:n askartelupajan 
hoitajan virkaan Hemmo Rouvisen ja 7. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan Aili Nukarin 1.1. 
1970 lukien (24.11. 143 §, 15.12. 154 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemistä esityksistä mainittakoon 
seuraavia asioita koskevat: Vallilan kerho-
keskuksen palkkiovirkaisen nuorisotyöohjaa-
jan palkan korottaminen (10.2. 17 §); 10. pl:n 
vahtimestari-kalustonhoitajan viran lakkaut-
taminen sekä uuden 14. pl:n askartelupajan 
hoitajan viran ja 8. pl:n toimistoapulaisen 
viran perustaminen (10.3. 27 §, 31.3. 40 §); 
Helsinki-Moskova valtuuskunnan edustajien 
nimeäminen (10.3. 29 §); Haka-kerhon huo-
neistoa koskeva järjestely (10.3. 34 §); kerho-
tilojen vuokraaminen Maunulasta (31.3. 43 §, 
15.12. 161 §); osanottajien lähettäminen Es-
poossa 21.-24.4.1969 pidettävään »Nuoriso-
järjestöt - yhteiskunta» -konferenssiin (31.3. 
44 §); kunnallisen demokratian soveltamista 
koskeva kysymys (12.5. 71 §); nuorisoasun-
tokin perustaminen (12.5. 72 §, 22.7. 92 §); 
Suomen ja Neuvostoliiton nuorison yhteisen 
leirin ja I I I valtakunnallisen nuorisokonfe-
renssin osanottajien osallistumismaksujen ja 
matkakulujen maksaminen (2.6. 82, 86 §); 
kahden henkilön lähettäminen ajaksi 24.11.-
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

1.12.1969 Neuvostoliittoon sekä kahden Mos-
kovan edustajan kutsuminen samaksi ajan-
kohdaksi Helsinkiin sekä nuorisotyölauta-
kunnan oikeuttaminen huolehtimaan vierai-
lun aiheuttamista kustannuksista Helsingissä 
(25.8. 103 §); Kulosaaren varastosta luopu-
minen (13.10. 122 §); nuorisoneuvojan ja 
Maunu-kerhon isännän lähettäminen kurs-
sille Tuusulaan (13.10. 124 §); määrärahan 
myöntäminen ns. äänestyskortin lähettämistä 
varten nuorille (24.11. 147 §) sekä kerhotilan 
varaaminen Pihlajiston alueelta (15.12. 160 

Lisäksi esitettiin, että tilastotoimisto yh-
dessä nuorisotoimiston kanssa laatisi nuori-
son asunto-oloja ja vapaa-ajan käyttäyty-
mistä koskevan tutkimussuunnitelman (21.1. 
12 §). Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin 
Bengtsärin leirialueen, Tattarisuon moottori-
keskuksen, kesäkotikurssikeskuksen sekä 
Leppäsuon lasten- ja nuorisotalon rakennus-
suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavan 
määrärahan varaamista v:n 1970 talous-
arvioon (10.3. 28 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-

tukselle antamista lausunnoista mainittakoon 
seuraavat, jotka koskivat: moottorikeskuk-
sen perustamista Tattarisuon alueelle (10.3. 
32 §); yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 
työn tukemiseksi myönnettäviä avustuksia 
(31.3. 39 §); itäisen lääkäriaseman yhteydessä 
suunnitteilla olevien nuorisotilojen rakenta-
mista (21.4. 55 §); Malmin Väärämäen alueen 
nuorisotiloja koskevaa valtuustoaloitetta 
(12.5. 70 §); kerhohuoneiston ostamista Laa-
jasalosta (12.5. 76 §); huumausaineiden käyt-
töä koskevaa valtuustoaloitetta (2.6. 81 §); 
Suomenlinnan nuorisotiloja (2.6. 84 §); v:n 
1969 nuorisomäärärahojen jakoa (22.7. 91 §); 
vuositilintarkastajien kertomusta (25.8. 98 §); 
avustuksen myöntämistä Helsingin Nuoriso-
työtoimikunnalle ja vastaavalle ruotsinkieli-
selle järjestölle (25.8. 99 §); nuorisokomitean 
mietintöä (25.8. 100 §); Auroran sairaalan 
lastenpsykiatrian osaston toiminnallista 
suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa (13.10. 
118 §); Vuorilahden kesäkotia (13.10. 123 §) 
sekä Vuosaaressa sijaitsevan kiinteistön so-
veltuvuutta nuorisotyölautakunnan käyttöön 
(24.11. 144 §). 
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