
27. Nuorlsotyölautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano v. 1970 
oli seuraava: puheenjohtaja hum.kand. Yrjö 
Larmola, varapuheenjohtaja valtiot.yo Ilpo 
Manninen sekä muut jäsenet kauppat.yo. 
Barbro Appelqvist, merkon. Pentti Hyväri-
nen, tiedotussiht. Arjo Söderblom, tiedotus-
siht. Kalevi Viljanen, jonka tilalle vuoden 
lopulla tuli ins. Esko Härkönen, opisk. Jarmo 
Forsberg, ins.opp. Kalevi Rasila ja toimisto-
siht. Marita Tapaninen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 16 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 172. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: edustajain nimeämi-
nen raittius- ja alkoholiasioita käsittelevään 
neuvottelukuntaan ja Helsingin nuorisotyö-
toimikunnan hallitukseen (5.3. 39 §, 2.4. 46 §); 
eron myöntäminen apulaisnuorisoasiamie-
helle sekä viran täyttäminen (23.4. 70 §, 
9.11. 152 §); v:n 1970 nuorisomäärärahojen 
jakamisehtojen vahvistaminen ja määrära-
hojen jakaminen (20.8. 102 §); kirjoituskilpai-
lun julistaminen Helsingin koululaisille (24.9. 
121 §); nuorisotoimistoon 1.1.1971 lukien pe-
rustetun 24. pl:n hallinnollisen sihteerin vi-
ran täyttäminen sitä haettavaksi julistamat-
ta (24.9. 130 §); kerhohuoneistojen vuokrape-
rusteiden muuttaminen (26.11. 158 §) sekä 
erilaisten suomen- ja ruotsinkielisten kurs-
sien toimeenpaneminen v. 1970 ja 1971 
(19.1. 11 §, 26.8. 117 §, 24.9. 125 §, 17.12. 
166 §). Tupakoinnista nuorisotoimiston toi-
mipisteissä päätettäessä todettiin, että kerhot 

voivat tarvittaessa laatia itselleen järjes-
tyssäännön, jonka laillisuus tarkistetaan nuo-
risotoimistossa ja nuorisotyölautakunnassa 
sikäli kuin isännät eivät niitä suoraan hy-
väksy (5.11. 149 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallituk-
selle tekemistä esityksistä mainittakoon seu-
raavia asioita koskevat: nuoriso- ja askarte-
lutilojen sijoittaminen Laajasalon eteläosaan 
suunniteltuun lasten- ja nuorisotaloon (19.1. 
12 §); nuorisotilojen saaminen Koskelan alu-
eelle (5.3. 37 §); nuorisotilojen varaaminen 
Vesalaan suunnitellusta myymälä- ja kerho-
rakennuksesta (5.3. 38 §); avustuksen myön-
täminen kahden nuoren lähettämiseksi Po-
rissa pidettävään IV valtakunnalliseen nuo-
risokonferenssiin (2.4. 48 §); Vallilan kerho-
keskuksen palkkiovirkaisen nuorisotyönoh-
jaajan palkan korottaminen 1.1.1970 alkaen 
(2.4. 50 §); lautakunnan ja nuorisotoimiston 
edustajain lähettäminen kokouksiin, nuori-
sopäiville, alan kursseille ym. (2.4. 51 §, 
28.5. 88 §, 20.8. 107 §, 15.10. 134 §); eräiden 
kerhotilojen ym. hankkiminen sekä varaa-
minen lautakunnan käyttöön (2.4. 55 §, 
20.8. 100, 101 §); tilojen varaaminen Leppä-
suon tulevasta lasten- ja nuorisotalosta 
nuorison vastaanottoasemaa varten ja nuo-
risotoimiston toimistotilaksi (20.8. 98 §); 
uuden nuoriso-ohjaajien ammattikurssin 
aloittaminen v:n 1971 tammikuussa (26.8. 
115 §); Bengtsärin saaren koko eteläisen 
osan, sen läheisyydessä olevien saarten sekä 
Bengtsärin saarta vastapäätä olevan mante-
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reen puoleisen ranta-alueen, ns. Konäsvike-
nin luovuttaminen nuorisotyölautakunnan 
hallintaan (24.9. 126 §); huoneohjelmaehdo-
tuksen antaminen Yliskylän kirjasto- ja 
nuorisotalon kerho- ja moottorihallitilojen 
suunnittelua varten (24.9. 128 §); taloussuun-
nitelma vuosiksi 1972-1981 (15.10. 138 §); 
Vesalan väestönsuojan vuokraaminen askar-
telutoimintaa varten (15.10. 141 §); toimin-
nan ja erityisesti viikonlopputoiminnan te-
hostaminen kerhokeskuksissa (26.11. 157 §) 
sekä nuorisotoimiston käteiskassan ylärajan 
korottaminen (17.12. 172 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin 
Kontulan sekä Puotinharjun kirjasto- ja 
nuorisotalojen ja Tattarisuon moottorikes-
kuksen rakentamiseen sekä Leppäsuon las-
ten- ja nuorisotalon suunnittelun jatkami-
seen ja toteuttamiseen tarvittavien määrä-
rahojen varaamista v:n 1971 talousarvioon 
(12.2. 24 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamista lausunnoista mainittakoon 
seuraavat, jotka koskivat: ruotsinkielisen 
nuorisonohjaajan palkkaamista toimistoon 
koskevaa valtuustoaloitetta (19.1. 9 §); 
Svenska Finlands Folktingsfullmäktigen va-

paa-ajanohjaajien palkkaamista ruotsinkie-
listä väestöä varten koskevaa kirjelmää 
(12.2. 22 §); yleishyödyllisille yrityksille ja 
laitoksille myönnettäviä avustuksia (2.4. 
47 §); Vuorilahden kesäkodin käyttöä sekä 
toisen kesäkodin hankkimista (2.4. 52 §); 
yleisten alueiden puhdistustalkoiden järjes-
tämistä pohjoismaisena luonnonsuojelupäi-
vänä (2.4. 53 §); lainan myöntämistä Helsin-
gin Ilmailuyhdistykselle (2.4. 54 §); avustuk-
sen myöntämistä Helsingin Nuorisotyötoimi-
kunnalle ja Helsingfors svenska Ungdoms-
råd -yhdistykselle (20.8. 104 §); vuositilintar-
kastajien kertomusta (26.8. 114 §); nuoriso-
hotellin rakentamista koskevaa valtuusto-
aloitetta (24.9. 129 §); Helsingin nuorisotyö-
toimikunnan esityksiä määrärahan varaami-
sesta talousarvioon vuosittain projektitoi-
mintaa varten sekä kokeilutoiminnan aloitta-
miseksi asumalähiöissä nuorisotoiminnan ak-
tivoimiseksi (15.10. 136 §); itäisten alueiden 
päivähuoltolatoiminnan kehittämistä (5.11. 
148 §); avustuksen myöntämistä Suomen-
Ruotsin nuorten I I I kulttuurimaaottelun to-
teuttamiseen (26.11. 156 §) sekä koululais-
retkiä koskevaa valtuustoaloitetta (17.12. 
168 §). 
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