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

Kokoonpano 

Nuorisolautakunnan puh.johtajana toimi v. 1974 f i l . 
kand. Heikki von Hertzen, varapuh.johtajana auton-
kulj. Risto Vähätalo ja jäseninä ins. Kalevi Rasila, toi-
mitsija Taisto Antikainen, fi l.maist. Dan Hohenthal, 
kuvatarkkailija Tuure Jukarainen, valtiot.kand. Ukko 
Laurila, kontt . Marjatta Tuomainen ja tiedotussiht. 
Ilkka Juva. Lisäksi jäsenillä oli kullakin henkilökohtai-
nen varamies. 

Kaupunginhallituksen edustajana toimi dipl.ins. Kari 
Rahkamo ja sihteerinä hall innoll. siht. Ty t t i Sillanpää. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa. 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-

kivat mm. seuraavia asioita: 

avustusten ja varojen myöntäminen 
— Helsingfors Svenska Ungdomsråd rf.l le: huume- ja 
alkoholiongelmien ennaltaehkäisevaan tiedotuskam-
panjaan 2 000 mk (14.5.91 §) sekä 17.6.119 §:n koh-
dalla tehdyn päätöksen kumoaminen ja 2 800 mk:n 
myöntäminen kult tuuri toiminnan tukemista varten 
(15.10.178 §) 

— Helsingin kansalaiskoulujen V I I I luokkien ja oppi-
koulujen keskikoulujen viimeisien (V tai VI) luokkien 
oppilaille järjestetyn kilpailun menoja varten 2 660 mk 
(24.9.161 §) 
— Helsingin Nuorisotyötoimikunnalle: kirjoitusko-
neen ostamista varten 1 000 mk (12.12.225 §), nuori-
sotoiminnan aktivoint i in Jakomäessä 6 850 mk (28.5. 
100 §) sekä 4 500 mk projektisihteerin palkkaamista 
varten ajaksi 1.10.-31.12. (24.9.166 §) 
— Helsingin ruotsinkielisille kouluille järjestetyn kir-
joituskilpailun tulosten tiivistämiseen 1 000 mk (14.5. 
92 §) 
— Kallio-projektin tiedotusmateriaalin hankintaa var-

ten 2 000 mk (12.12.224 §) 
— Mannerheimin Lastensuojeluliitolle tukioppilastoi-
mintaan 400 mk (12.12.215 §) 
— »Nuorten oma-aloitteisuus-aktiviteetti»-projekti: 
aloittaminen sekä 3 000 mk.n myöntäminen v.lle 1974 
käytettäväksi asiantuntijapalkkioihin ja kirjallisuuden 
hankintaan sekä työryhmien kokoaminen sekä 25 000 
mk:n varaaminen v:n 1975 talousarvioesitykseen tä-
män projektin aiheuttamiin kustannuksiin (14.5.96 §) 

edustajien nimeäminen hallituksiin ym.: 
— Helsingin Nuorisotyötoimi kunta ja Helsingfors 
Svenska Ungdomsråd rf. vuodeksi 1974 (2.4.53 §, 
28.5.104 §) 

koulutus, konferenssit, neuvottelupäivät ym. 
— nuorisoasiamiehen lähettäminen Tampereen Yli-
opiston Täydennyskoulutuskeskuksen järjestämälle 
nuorisotyön lakipoliitt iselle kurssille sekä Turussa pi-
dettävään yhteistyöseminaariin (19.2.25 §, 2.4.55 §), 
nuorisoasiamiehen, apul.nuorisoasiamiehen, hallinnol-
lisen sihteerin, kerhotoiminnan ohjaajan ja suunnitte-
lijan lähettäminen Espoossa pidettävään nuorisotyön 
seminaariin sekä heidän osanottomaksunsa suorittami-
nen (4.11.193 §), toimiston esittämien kurssien toi-
meenpaneminen ja henkilökunnan kertomusvuoden 
kevätkauden koulutusohjelman merkitseminen tiedok-
si (15.1.9 §) 

— apul.nuorisoasiamiehen ja hallinnollisen sihteerin 
lähettäminen valtakunnalliseen nuorisokonferenssiin 
Ouluun ja apul.nuorisoasiamiehen nuorisopoliittiseen 
konferenssiin Vöyri l le (2.4.58 §, 14.8.136 §) sekä ker-
hotoiminnanohjaajan nuorison taidetapahtumaan Kou-
volaan ja Kuusankoskelle (12.3. 45 §), Ikn osallistumi-
nen YTV:n järjestämään nuorisolautakuntien neuvot-
telutilaisuuteen (4.11.197 §) 

nuorisomäärärahat 
— järjestöjen antamien selvityksien hyväksyminen v. 
1973 saatujen nuorisomääräraha-avustusten käytöstä 
(14.5.84 §), v:n 1974 nuorisomäärärahojen jakaminen 
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31. Urheilu-ja ulkoilu lautakunta 

(14.5.85 §), i lmoittaminen, että paikallisyhdistysten 
on anottava kukin erikseen avustusta kaupungin nuori-
somäärärahoista, mikäli ne haluavat tulla osallisiksi 
avustusten jaossa sekä informaatiotilaisuuden järjestä-
minen nuorisojärjestöille avustusten hakemisesta toi-
sen kokouksen yhteydessä v. h 75 (12.12.220 §) 
— nuorisotoimiston toimenpiteiden hyväksyminen 
YTV:n kortteli kurssin järjestämiseksi ja kurssin aiheut-
tamien kustannuksien suorittaminen Helsingin osalta 
enintään 500 mk (15.10.181 §) 

nuorisotilat 
— kesäkotien päivävuorojen luovuttaminen Hesperian 
sairaalan eri osastojen käyttöön siinä määrin kuin se 
voidaan järjestää nuorisotoimintaa häiritsemättä (17.6. 
120 §) 
— Kylänevan kerhokeskuksen huonetilojen vuokraa-
minen päivittäin Helsingin yliopiston harjoituskoulun 
käyttöön nuorisotoimiston esityksen mukaisesti (28.5. 
107 §) 
— käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen 1.1. 
1975 lukien (21.1.202 §) 
— Mellunmäen kerhokeskuksen valaisimien ostosta 
syntyneen laskun hyväksyminen (14.8.137 §) 
— nimikkohuonekysymystä selvittäneen jaoston mie-
tinnössä esitettyjen jakamisohjeiden antaminen (12.3. 
41 §) 
— Unioninkatu 43:n t i lojen luovuttaminen ja suosi-
tuksen antaminen huoneiden jakamisesta sekä pionee-
rien tilantarpeen huomioon ottaminen seuraavan va-
pautuvan tilan yhteydessä (28.5.111 §) 

tiedotus- ym. tilaisuudet 
— Mellunmäki-kerhon avajaistilaisuuden järjestäminen 
(19.2.31 §), tiedotustilaisuuden järjestäminen Malmilla 
MATAPUPU-alueella toimivi l le nuorisojärjestöille 
(15.10.176 §), vv. 1974-1975 nuorisotston esityksen 
mukaisten tiedotustilaisuuksien järjestäminen (24.9. 
164 §) 

virat 
— eron myöntäminen, virkojen täyttäminen, viransi-
jaisuuksien järjestäminen, virkavapaudet ja työlomat 
(17.6.124 §, 15.1.7 §, 21.11.204 §, 2.4.59 §, 24.9. 
165 §, 19.2.32 §) 

muut asiat 
— asuntojaoston raportin hyväksyminen toimenpide-
ehdotuksineen ja lähettäminen khlle (12.3.36 §) 
— lehtien tilaaminen eri to imipaikkoihin vuodeksi 
1975 (14.8.134 §) 
— sisäisen tiedotuslehden jakelun määritteleminen 
(2.4.66 §) 
— toimintasuunnitelmien, talousarvioiden ym. vahvis-
taminen ja hyväksyminen (1 5.1.10 §, 23.4.73 §) 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehti in mm. seuraavia asioita 
koskevat esitykset: 

ammattikurssit 
— tammikuun alussa 1975 alkavan, 10 kk kestävän 
nuorisotyöntekijäin ammattikurssin järjestäminen 
Hgin Työvoimapiir in toimesta (17.6.118 §) 

nuorisotalot, kerhokeskukset ym. nuorisotilat 
— Kannelmäki: 300 m^m huonetilaohjelman mukai-
sen kerhokeskuksen varaaminen tont i l le 33178/2 
suunniteltavan ala-asteen koulun yhteydestä sekä nuo-
risotilan hankkimista koskevan perustamispäätöksen 
tekeminen (19.2.29 §) 
— n. 215 m 2 : n suuruisten ti lojen luovuttaminen Uni-
oninkatu 43:sta ja tarvittavien lisämäärärahojen osoit-
taminen nlkn talousarvioon eräille momenteille yht. 
45 425 mk (12.3.39 §) 
— Lauttasaari: tont in 31026/4 varaaminen nuorisota-
loa varten (19.2.27 §) 
— Pohjois-Haagan kerhokeskuksen perustamissuunni-
telman ja tilaohjelman hyväksyminen sekä esityksen 
tekeminen sen hyväksymisestä ja toteuttamisesta yh-
teishankkeena suunnitteluohjeiden mukaisesti muiden 
esisuunnitteluun osallistuneiden hall intokuntien kans-
sa (23.4.74 §) 
— Pohjois-Jakomäessä 400 m 2 : n suuruisen kerhokes-
kuksen perustaminen kortteli in 41223 yhteishankkee-
na muiden kiireellisten hankkeiden kanssa tilaohjel-
man mukaisesti (28.5.108 §) 
— Pukinmäen aukiolle 590 k-m2.n nuorisotalon ra-
kentaminen nuorisotston esittämän tilaohjelman mu-
kaisesti (14.8.139 §) 

valtionavun anominen 
— muutos päätökseen 42 §:n kohdalla siten, että ker-
tomusvuoden rakennusten valtionavun kohteet ovat 
seuraavat: Hietaniemenkatu 9:n, Kontulan, Laajasalon 
ja Merihaan nuorisotilat (2.4.63 §), 
— 386 574 mk:n anominen opetusministeriöltä nuori-
soi kn toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin vuodelta 
1973 (14.5.82 §) 

virat 
— virkanimikkeiden muuttaminen (29.1.16—17 §, 
12.3.44 §,23.4.70 §,3.9.152 §, 155 §). 

virkamatkat, konferenssit ym. 
— nuorisoasiamiehen lähettäminen virkamatkalle 12— 
18.5. Grenobleen kansainväliseen, nuorisokeskuksia 
käisttelevään konferenssiin (2.4.56 §) 
— nuorisolkn ja-toimiston edustajien (enint. 10 henki-
löä) lähettäminen Bonniin sekä Ikn oikeuttaminen 
alustavasti kutsumaan kesällä 1976 vastaavan suurui-
sen nuorisotyöntekijäryhmän Bonnista Helsingin kau-
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pungin vieraaksi ja huolehtimaan heidän majoitus- ja 
ateriakuluistaan (12.12.218 §) 
— nuorisolkn varapuh.johtajan ja jäsenen lähettämi-
nen Ouluun valtakunnalliseen nuorisokonferenssiin 
(2.4.58 §) 

muut esitykset 
— avustusten anominen: oikeus käyttää vain opetus-
ministeriön hyväksymiä lomakkeita nuorisoyhdistyk-
sille tarkoitettuja avustuksia anottaessa (21.11.207 §) 
— määrärahan saaminen eräiden saatavien poistamista 
varten (3.9.149 §,4.11.192 §) 
— talousarviot, -suunnitelmat ym. : (14.5.86 §, 28.5. 
103 §, 14.8.135 §) 

Lisäksi lautakunta lähetti palkkalklle palkkatarkistus-
esityksen ja taloussuunnittelutoimikunnalle KTS-tie-
dot (18.10.188 §, 14.8.138 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— asunto-ohjelma 1975-1979 (4.11.194 §) 
— avustukset: myöntäminen yleishyödyllisil le yr i tyk-
sille ja laitoksille (2.4.57 §) 
— kerhokeskukset ja nuorisoti lat: Neulapadontie 6:n 
pääpiirustusten hyväksyminen nuorisotilojen osalta se-
kä kerhokeskuksen luonnospiirustusten osalta lisäyk-
sin, että askarteluhuone sisällytetään keskuksen ti loi-

hin (21.11.206 §, 15.10.175 §), Pitäjänmäen ja Vuo-
saaren nuorisoti lat (17.6.122 §, 12.12.222 §), Hels. 
yl iopiston Kyläneva (12.3.38 §) 
— kir jelmät: SVUL:n Helsingin pi ir i , Merihakaa ja 
AV-keskuksen perustamista koskevat, Helsingin Kan-
sandemokraattiset Tekniikan opiskelijat ry, Sosialisti-
set Taloustieteen Opiskelijat ry, Taideaineiden Opiske-
levat Sosialistit ry. ja Akateeminen Sosialistiseura ry., 
Siltamäki-Seura ry. sekä Tuula Saarron kirjelmä (14.5. 
90 §, 17.6.117 §, 123 §, 14.8.141 §, 21.11.203 §, 
12.12.219 §) 
— koulutus: täydennyskurssin järjestäminen Hgin 
Työvoimapiir in toimesta syksyllä 1974 vuosien 1968— 
1969, 1972 ja 1973 nuorisotyöntekijäin ammattikurs-
sien suorittaneille (12.3.37 §) 
— miet innöt: nuorisopoli i t t inen ohjelmakomitea, 
teatteri toimi kunta, Messu hai li komitea (12.3.46 §, 2.4. 
62 §, 12.12.217 §) 
— määrärahat: Helsingin Nuorisötyötoimikunnan 
13 000 mk:n ja Helsingfors Svenska Ungdomsrädin 
6 000 mk:n puoltaminen v.ksi 1975 sekä Södra Kärbö-
le Gille rf:n puoltamatta jättäminen (14.8.133 §), Hel-
singin partiopiir ien jakoa koskeva valitus (14.8.140 §) 
— osayleiskaavaehdotukset: Keskuspuisto ja Kanta-
kaupunki (24.9.163 §, 15.10.180 §) 
— valtuustoaloite: alkoholin nuorisolle aiheuttamat 
haittavaikutukset (28.5.102 §) 
— väestönsuojat: tilavaraukset Kontulan sekä Jako-
mäen, Maunulan ja Mellunmäen suunnitelmissa (19.2. 
28 §,17.6.121 §). 
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