
18. N u o r i s o l a u t a k u n t a 

Lautakunnain kokoonpano ja kokoukset ym. Nuoriso-
lautakunta sai vuosiksi 1973—1976 seuraavan kokoon-
panon (henkilökohtaiset varamiehet suluissa): Puheen-
johtaja fil.kand. Heikki S. von Hertzen (opisk. Martt i 
Manner), varapuheenjohtaja autonkulj. Risto Vähätalo 
(kultaseppä Kari Liimatainen) ja jäsenet: toimitsija 
Taisto Antikainen (muurari Pentti Kauremaa), opisk. 
Peter Fagernäs (opett. Juha Kuronen), fil.maist. Dan 
Hohenthal (ekon. Göran Meinander), kuvatarkkailija 
Olavi Jukarainen (piiriedustaja Kari Matti la), suunnit-
telija Ukko Laurila (matkailuvirk. Katriina Viitanen), 
ins. Kalevi Rasila (piirisiht. Sulo Tiainen ja 14.11.1973 
lukien piirisiht. Esa Tiainen) ja kontt. Marjatta Tuo-
mainen (toimittaja Asko Seppänen ja 6.6.1973 lukien 
tstonhoit. Helga Niemi). Khs:n edustajana oli dipl.ins. 
Kari Rahkamo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 17 kertaa ja 
pöytäkirjanpykäliä oli 221. Nuorisolautakunnan 25-
vuotisjuhlaa vietetti in Kettu-kerhossa 8.3.73. Tilaisuu-
dessa oli läsnä noin 200 henkilöä. Juhlapuheen pi t i 
kouluneuvos G. von VVeissenberg ja kaupunginhallituk-
sen terveydyksen esitti apul.kaup.joht. A.K. Leskinen. 

Lautakunta pi t i kaupunginvaltuuston jäsenille tarkoi-
tetun tiedotustilaisuuden Kettu-kerhossa 26.9.73. Läs-
nä oli 8 valtuutettua. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avustukset 
— projektimäärärahoista (1973) maksetut: myöntämi-

nen Helsingfors Svenska Ungdomsridil le lapsiteat-
teritoimintaa ja huumeainekamppanjaa varten 
(29.5. 101 §, 13.11. 189 §), Helsingin nuorisotyö-
toimikunnalle Kontulan, Laajasalon ja Vuosaaren 
projektia varten (6.3. 33 §, 13.11. 195 §), »Ihmi-
nen puhtaaksi - päihteet pois» ry-nimiselle yhdis-
tykselle (13.2. 22 §) 

— nuorisomääräraha-avustukset: järjestöjen antamat 

selvitykset v. 1972 avustusten käytöstä ja v:n 1973 
määrärahojen jakaminen (16.4. 68, 69 §) sekä nuo-
risojärjestöjen v. 1972 avustusmäärärahojen val-
tionapu kysymys (29.5. 102 §) 

— edustajan nimeäminen Helsingin Nuorisotyötoimi-
kunnan hallitukseen v:ksi 1973 (19.6. 114 §) 

— hankinnat: pienoisbussin maksaminen (19.6. 125 §) 
— henkilökunta: Ikn asettaman nuorisotoimiston 

kenttätyöntekijöiden vaihtuvuutta, palkkausta 
työaikajärjestelyjä ym. työolosuhteita tutkineen 
jaoston muistion hyväksyminen (19.6. 127 §) 

— kirjoituskilpailujen järjestäminen kansalais- ja oppi-
koulujen oppilaille (11.9. 149 §,2.10. 169 §) 

— kokoukset, neuvottelupäivät ym.: edustajien lähet-
täminen eri tilaisuuksiin (27.3/ 57 §, 16.4. 64 §, 
19.6. 115 §) 

— koulutustoiminta: lautakunnan kurssiohjelma ja 
alustava henkilökunnan pitkäntähtäyksen koulu-
tussuunnitelma (23.1. 11 §, 13.2.21 § ,27 .3 .51 §) 

— lehtien tilaaminen v:ksi 1974 (11.9. 147 §) 
— matkakertomus opintomatkasta Ruotsiin (13.11. 

187 §) 
— Myl lypuron kerhokeskuksen perustamissuunnitel-

ma ja tilaohjelma (11.9. 152 §) 
— nuorisolautakunta: juhla- ja tiedotustilaisuuden jär-

jestäminen 25-vuotisen toiminnan johdosta (23.1. 
13 §), pöytäkirjojen lähettäminen ammatillisten 
järjestöjen (KTV:n ja KVL:n) nokk'amiehille ja nii-
den kiinnittäminen myös nuorisotston ilmoitustau-
lulle (16.4. 76 §), 

— nuorisotilat: kerhotilojen nykyistä käyttöä koske-
van selvityksen tekeminen Kontulassa ja Vuosaares-
sa sekä ehdotus jatkotutkimuskohteista (27.3. 53 §, 
11.9. 154 §, 2.10. 167 §), kerhotilojen käyttöoi-
keuden luovuttaminen helsinkiläisille varsinaisille 
nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille, joiden jä-
senistä ainakin 2/3 on 7 - 2 4 vuotiaita (2.10. 168 §) 
sekä Suomenlinnan kerhotilarakennuksen saatta-
minen kokonaisuudessaan nuorisotiloiksi sekä Suo-
menlinnan kehityssuunnitelman seuraaminen (19.6. 
119 §) ja selvitys nuorisotilojen suunnitteluvaiheis-
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ta (29.5. 105 §) 
— nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen toi-

mintatutkimus (6.3. 34 §) 
— tiedotustilaisuudet: järjestäminen kvston jäsenille 

sekä Myl lypuron nuorisotiloja koskevan ponnen al-
lekirjoittajajärjestöille ja nuorisolautakunnan ja 
-toimiston edustajille (21.8. 134 §,23.10. 180 §) 

— toimintasuunnitelma v:ksi 1974 (18.12. 217 §) 
— valtionavun anominen v. 1973 rakennuskustannuk-

sien osalta Hietaniemenkatu 9:n, Mellunmäen, Teu-
vo Pakkalan tien ja Yliskylän nuorisotiloja varten 
(6.3. 40 §) 

— vierailukutsun lähettäminen Vantaan nuorisolauta-
kunnalle (21.8. 143 §) 

— virat: nuoriso-ohjaajan palkkaaminen Suomenlin-
nan kerhokeskukseen (19.6. 119 §) avoimeksi tul-
leiden virkojen täyttäminen (29.5.97 § ,21.8 133 §) 

— YYA-sopimuksen 25-vuotispäivän johdosta järjes-
tettävä ystävyysviesti ym. (13.2. 18 §). 

Esitykset. Lautakunta päätti tehdä kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 
— alueen varaaminen Tattarisuon alueelta, lentoken-

tän itäsivulta l i ikennekoulutus-ja vapaa-aikakeskus-
ta varten sekä nuorisolautakunnan esittämän huo-
netilaohjelman hyväksyminen ja rakennustöiden 
aloittaminen jo v. 1974 aikana (23.10. 176 § ! 

— kokoukset, konferenssit ym.: edustajan lähettämi-
nen Berliinin festivaaleihin DDR ään ja valtakun-
nalliseen nuorisokonferenssiin Turkuun (19.6. 124 
§,27.3. 57 §) 

— koulutustilaisuudet, kurssit ym.: osallistuminen 
Helsingin työvoimapiir in järjestämään nuorisotyön-
tekijäin ammattikurssiin, opetusministeriön ja Uu-
denmaan läänin nuorisotyölautakunnan koulutusti-
laisuuteen sekä kuntien nuorisolautakuntien jäsen-
ten koulutuspäiviin (29.5. 100 §, 2.10. 170 §, 13.2. 
28 §) 

— neuvottelutilaisuudet: osallistuminen kuntien nuo-
risolautakuntien puheenjohtajien ja sihteerien 
neuvottelutilaisuuteen Tuusulassa sekä pääkaupun-
kiseudun nuorisolautakuntien kutsuminen yhtei-
seen neuvottelutilaisuuteen (16.4. 64 §, 23.10. 
182 §) 

— nuorisotilat: Itä-Pasila, 300 m 2 : n suuruisen nuori-
son kerhokeskuksen perustaminen korttel i in 17022 
(27.3. 54 §), kaupungin Mallasjuoman Helsingin 
Myynt i Oy:ltä ostaman rakennuksen vuokraaminen 
nuorisolautakunnan käyttöön sekä Kuskinkadun 
askartelupajan ja Humaliston kerhokeskuksessa toi-
mivan askartelupisteen siirtäminen em. rakennuk-
seen (8.5. 89 §) sekä 300 m 2 : n kerhokeskuksen 
suunnitteleminen Puistolan aloituskortteli in (6.3. 
41 §), 300 m 2 : n nuorisotilojen varaaminen Suutari-
lan palvelutalon yhteyteen sekä nuorisolautakun-
nan ja -toimiston edustajien lähettäminen asian yh-
teydessä järjestettävään tiedotustilaisuuteen (4.12. 
203 §) sekä Suomenlinnan kerhohuoneistoraken-

nuksessa C 82 sijaitsevan 63 m 2 : n asuinhuoneiston 
li ittäminen kerhoti loihin sekä huoneiston liittämi-
nen vesi- ja viemäriverkostoon (11.9. 150 §) 

— nuorisotilojen jatkuvan hankkimisen turvaaminen, 
pääkaupunkiseudun nuorisolautakuntien yhteinen 
esitys opetusministeriölle pikaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymiseksi (13.11. 194 §) 

— talousarvioehdotus v:lle 1974 (29.5. 108 §) 
— tont in n:o 45138/3 varaaminen korttel ikoulun, 

kerhokeskuksen ja lasten päiväkodin yhteishanket-
ta varten (11.9. 152 §) 

— vierailukutsun lähettäminen Moskovaan kahdelle ja 
Bonniin yhdelle edustajalle (23.1. 10 §, 16.4. 
73 §) 

— virkamatkat: edustajien lähettäminen Hampurissa, 
Norjassa ja Tanskassa pidettyihin kokouksiin (3.5. 
82 §,13.2. 24, 26 §) 

Lisäksi lautakunta päätti kertomusvuonna esittää: 
— rakennus- ja kiinteistövirastoille sekä urheilu-ja ul-

koiluvirastolle nuorisotoimiston esityksen mukai-
sesti alustavan perusparannustyöohjelman v. 1975 
talousarvioon merkittäväksi (4.12. 207 §) 

— urheilu- ja ulkoilulautakunnalle, että se ryhtyisi toi-
menpiteisiin Bengtsärin vesiensuojelussa (8.5. 92 §) 

— yleisten töiden lautakunnalle että se merkitsisi ta-
lousarvioehdotukseensa nuorisolautakunnan uudis-
rakennus- ja perusparannustöihin v:lle 1974 tarvit-
tavat määrärahat (13.2. 25 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle lausunnon mm. seuraavista asioista: 
— avustusmäärärahojen jakaminen (21.8. 138 §) 
— avustukset: myöntäminen yleishyödyllisille yr i tyk-

sille ja laitoksille (27.3. 47 §, 16.4. 71 §) 
— Bengtsärin saunan pääpiirustukset (16.4. 74 §, 

4.12. 202 §) 
— Helsingin asuntotuotanto-ohjelma 1974—1978 

(23.10. 177 §, 13.11. 192 §) 
— itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunni-

telma (19.6. 122 §) 
— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon pääpiirustusten 

hyväksyminen (27.3. 52 §) 
— majoituskomitean mietintö (13.11. 191 §) 
— Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdyskuntatyön 

kokeilua koskeva suunnitelma (21.8. 136 §) 
— Myl lypuron kalliosuojan käyttö (8.5. 87 §) 
— nuorisotilojen rakentaminen Koskelaan tonti l le 

975/5, vt Peltolan kirje (6.3. 38 §) 
— SN-Seuran Hakaniemen kerhokeskuksen huonetilo-

ja'koskeva kirje (13.11. 190 §) 
— valtuustoaloitteet: nuorisohotellin rakentaminen 

Myl lypuron monitoimitalo (11.9. 148 §, 23.10. 
174 §). 

Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
lausunto Itäkeskuksen kaavarunkosuunnitteluraportis-
ta (8.5. 88 §). 
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