
26. Nuorisolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kaupunginvaltuusto päätti 6.9.1972 muut-
taa nuorisotyölautakunnan nimeksi nuoriso-
lautakunta. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi edel-
leen fil.kand. Yrjö Larmola ja kokoonpano 
oli v. 1972 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäsenten dipl.ekon. Barbro 
Appelqvistin, merkon. Pentti Hyvärisen, toi-
mitt. Arjo Söderblomin, opisk. Jarmo Fors-
bergin ja merkon. Pertti Rintalan tilalle tuli-
vat valtiot.maist. Annette Liljeström, valtiot, 
maist. Vuokko Juhola, valtiot.yo. Juha Pe-
sonen, tiedotussiht. Ilkka Saulo ja toimitt. 
Reij o Ollikainen. Kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli edelleen dipl. 
ins. Kari Rahkamo ja sihteerinä valtiot, 
maist. Tytti Sillanpää. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 17 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 189 asiaa. 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomus-
vuonna mm. seuraavista asioista: varojen 
myöntäminen Helsingin nuorisotyötoimikun-
nalle »Ihminen puhtaaksi — aineet pois» 
kampanjaa varten, Laajasaloprojektia var-
ten, Helsingfors Svenska Ungdomsråd'ille 
ruotsinkielistä kenttätyötä varten, Kontulan 
nuorisotoiminnan aktivoimiseen (25.1. 11 §, 
15.2. 26 §, 20.6. 101, 105 §), tp. toimistoapu-
laisen viran täyttäminen (25.1. 12 §), v:n 1972 
kevätkauden kurssiohjelman ja syyskauden 
aikana nuorisotoimiston esittämien kurssien 
toimeenpaneminen (25.1. 13 §, 9.5. 78 §), 

Maunulan raporttia tutkineen jaoston mie-
tintö (15.2. 27 §), Intiankadun tilojen vuok-
rasopimuksen irtisanominen (7.3. 35 §), lau-
takunnan edustajan valitseminen Helsingin 
Nuoriso työ toimikunnan hallitukseen (28.3. 
44 §), v:n 1972 nuorisomäärärahojen jaka-
minen (6.4. 56 §), taloussuunnitelman hyväk-
syminen v:ksi 1974—1983 (18.4. 66 §, 21.12. 
185 §), edustajien lähettäminen kursseille ja 
neuvottelupäiville (9.5. 80 §, 3.10. 139 §, 
31.10.165 §), nuorisotoimintaa ym. koskevan 
kirjoituskilpailun järjestäminen kansalais- ja 
keskikoulujen ylimpien luokkien oppilaille 
(3.10. 142 §) sekä valtionavun anominen ra-
kenteilla olevia Teuvo Pakkalan tien ja Pihla-
jiston kerhokeskuksia varten (24.10. 160 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: lautakunnan ja sen 
toimiston edustajien lähettäminen virkamat-
koille Norjaan, Hollantiin ja Moskovaan 
(7.3. 34 §, 30.5. 95 §, 3.10. 136 §), kerhotilojen 
ym. hankkiminen, vuokraaminen ja perusta-
minen Merihaassa, Mellunmäessä, Kannel-
mäessä, Nokiantiellä ja Lauttasaaressa (7.3. 
36 §, 28.3. 45 §, 20.6. 102 §, 3.10. 138 §, 
24.10. 149 §), navetta-, viljamakasiini- ja 
viljatilojen vuokraaminen Nordsjön kartanon 
alueelta (18.4. 69 §), toimentajan viran pe-
rustaminen (18.4. 71 §) sekä anomus Hel-
singin Työvoimapiirille nuorisotyöntekijäin 
ammattikurssin järjestämisestä (3.10. 143 §). 

Lisäksi annettiin esityksiä yleisten töiden 
lautakunnalle mm. seuraavista asioista: mää-
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rärahojen merkitseminen v:n 1973 talous-
arvioon Yliskylän kerho- ja Tattarisuon 
moottorikeskuksen uudisrakennustöitä var-
ten (15.2. 24 §) sekä Bengtsårin saunan raken-
tamisen kiirehtiminen ja vanhan navettara-
kennuksen muuttaminen leirikäy ttöön (21.12. 
187 §) sekä esitys kiinteistövirastolle Siilitien 
kerhotilojen vuokrasopimuksen irtisanomi-
sesta (15.2. 25 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. avustuksia Nuor-
ten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:lle, Hel-
singin Nuorisotyötoimikunnalle, Helsingfors 
Svenska Ungdomsråd rf :lle ja Suomen Kun-
toutusliitolle (28.3. 46 §, 22.8. 114 §, 3.10. 140 
§), ruotsinkielistä nuoriso-ohjaajaa (28.3. 48 
§), kerhonhoitajien ja siivoojien opintomatka-
apuraha-anomusta (28.3. 54 §), Hietaniemen-
katu 9:n virastotalon luonnospiirustuksia ja 
Bengtsårin saunan piirustuksia (18.4. 63 §, 
30.5. 97 §), kulttuuripolitiikkaa tutkivan ko-
mitean mietintöä (9.5. 76 §), Kaski-, Kuusi-ja 
Lehtisaaren sekä Nordsjön kartanon ja Kos-

kelan nuorisotiloja (20.6. 103 §, 12.9. 127 §, 
24.10. 148 §), sosiaalisissa vaikeuksissa ole-
vien nuorten kokoontumis- ja yöpymistiloja 
sekä nuorisotilan varaamista Barnavärdsfö-
reningen i Finland -yhdistyksen talosta (31. 
10. 164 §, 14.11. 171 §), kiinteän omaisuuden 
ja vuositilintarkastajien kertomuksia v:lta 
1971 (20.6. 104 §, 22.8. 115 §), Maunulan 
nuorisoasioita (20.6. 106 §), yhdyskuntatyö-
kokeilun suorittamisen puoltamista (12.9. 
122 §), valitusta Kumianpään kerhokeskuk-
sen kesäajan nuorisotoiminnasta (3.10.137 §), 
Kontulan kirjasto- ja nuorisotalohankkeen 
toteuttamista sekä rakennuspiirustusten ja 
rakennustapaselostuksen hyväksymistä nuo-
risotilojen osalta (3.10. 141 §), Helsingin 
asuntotuotanto-ohjelmaa v.ille 1973—1977 
(31.10. 163 §), nuorten palvelukodin perusta-
mista ja Tanhulavan rakentamista Kontula— 
Myllypuro väliselle suoalueelle (14.11. 172 §, 
21.12. 183 §) sekä lautakunnan johtosääntöä 
(21.12. 188 §). 
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