
26. Nuorisoty¿¡lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano v. 1971 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että varapuheenjohtajaksi valtiot.yo 
Ilpo Mannisen tilalle tuli toimistosiht. Ma-
rita Tapaninen ja uudeksi jäseneksi Manni-
sen tilalle merkon. Pertti Rintala. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 17 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäliä oli 175. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: nuorisoasiamiehen 
omalla vastuulla suorittamien hankintojen 
ylärajan vahvistaminen (21.1. 8 §); kevät-
kauden suomen- ja ruotsinkielisten kurssien 
järjestäminen sekä syyskauden kurssien hy-
väksyminen otettavaksi myöhemmin tarkis-
tettavaan kurssiohjelmaluonnokseen (21.1. 
10 §); nuorten vapaa-ajan toimintaan kohdis-
tuvien tarpeiden ja palvelujen kartoittami-
nen sekä nuorisoa aktivoivan toiminnan 
aloittaminen (17.2. 30 §); kolmen kenttä-
keittiön luovuttaminen metallialan lakko-
laisten joukkoruokailua varten (1.3. 35 §); 
lautakunnan edustajan valitseminen Helsin-
gin Nuorisotyötoimikunnan hallitukseen (9.3. 
39 §); askartelukurssin järjestäminen Vuori-
lahden kesäkodissa saksalaisten opettajien 
johdolla (20.4. 81 §); vahtimestari-siivoojan 
irtisanominen ja eron myöntäminen nuoriso-
työnohjaajalle (20.4. 84 §, 25.5. 106 §); nuo-
rison liikennekilpailun järjestäminen valta-
kunnallisen liikenneviikon aikana sekä toi-
minnan aiheuttamien kustannusten peittä-
minen (20.4. 85 §, 9.11. 153 §); kerhohuoneis-

tojen vuokraperusteiden tarkistaminen (11.5. 
93 §); varojen myöntäminen Helsingin Nuo-
risotyötoimikunnalle »Ihminen puhtaaksi -
aineet pois» -kampanjaa varten, Helsingin 
Taksvärkkitoimikunnalle Helsingin Taks-
värkki -71:n keräyspäällikön palkkausta ja 
Helsingfors Svenska Ungdomsråd -yhdistyk-
selle ruotsinkielisen nuorisotyön tehostamis-
ta ja ongelmien selvittämistä varten (25.5. 
102 §, 7.9. 134 §, 28.9. 140 §); Helsingin ja 
Moskovan nuorisotyöelinten välittömien suh-
teiden kehittäminen (7.9. 129 §) sekä nuori-
sotoimintaa ym. koskevan kirjoituskilpailun 
järjestäminen kansalais- ja keskikoulujen 
ylimpien luokkien oppilaille (19.10. 146 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: lautakunnan ja nuo-
risotoimiston edustajain lähettämistä semi-
naareihin ja virkamatkoille (9.2. 26, 27 §, 
9.3. 40, 41 §, 20.4. 87 §); oikeuden myöntä-
mistä Suomen ja Neuvostoliiton välisen ys-
tävyys viestin vaihtotilaisuuden järjestämi-
seen (18.3. 58 §); Erottajan väestönsuojan 
vuokraamista lautakunnan käyttöön mu-
siikkiharjoitustilaksi (30.3. 69 §); Merimiehen-
katu 12:ssa sijaitsevan kellarihuoneen ja Sil-
tasaarenkatu 6:ssa sijaitsevan huoneiston 
vuokraamista lautakunnan käyttöön (30.3. 
71 §, 11.5. 94 §); huonetilojen tai niitä var-
ten tarvittavien maa-alueiden varaamista 
Malmin ja Vuosaaren alueilta avoimien ovien 
toimipaikkoja varten (30.3. 72 §, 9.11. 157 
§); nuorisotilojen varaamista Haagan, Pasi-
lan ja Kannelmäen alueilta (20.4. 80 §, 
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17.8. 113 §, 28.9. 138 §); nuorison tapahtuma-
keskuksen perustamista Kaupunginteatte-
rin alla olevaan väestönsuojaan (25.5. 109 
§); anomusta Helsingin työvoimapiirille nuo-
risotyöntekijäin ammattikurssin järjestämi-
seksi (19.10. 147 §); edustajan kutsumista 
Moskovasta kaupungin vieraaksi Suomen ja 
Neuvostoliiton nuorison X ystävyyspäivien 
ajaksi (19.10. 148 §) sekä Pajamäki-Seuran 
kirjelmää nuorisotilojen järjestämisestä Pa-
jamäen alueelle (21.12. 172 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamista lausunnoista mainitta-
koon seuraavia asioita koskevat: jengityötä 

sekä liikunta- ja kulttuuriharrastusten kes-
kustaloa koskevat valtuustoaloitteet (9.2. 
24 §, 9.3. 44 §); itäisten alueiden päivähuolto-
latoiminnan kehittäminen (18.3. 57 §); Mal-
min - Tapanilan - Pukinmäen - Puistolan 
yleiskaava (25.5. 103 §); vuositilintarkasta-
jien ja kiinteän omaisuuden tarkastajien ker-
tomukset (17.8. 117, 118 §); päihdeasiain 
hoitamista sekä nuorisotilojen tarkoituksen-
mukaisuutta ja palveluja koskevat valtuus-
toaloitteet (7.9. 132 §, 28.9. 139 §); Laaja-
salon kirjasto- ja nuorisotalon luonnospii-
rustukset (30.11. 164 §) sekä kokoon tumis-
tilakomitean mietintö (30.11. 165 §). 
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