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24. N u o r i s o t o i m i s t o 

Henkilökunta 

Toimiston palveluksessa oli kertomusvuonna 13 vakinaista virkailijaa: nuorisoasiamies, apulaisnuo-
risoasiamies, hallinnollinen sihteeri, nuorisoneuvoja, isännöitsijä, kerhotoiminnan ohjaaja, toimis-
tonhoitaja, kirjaaja, kaksi apulaiskanslistia, vahtimestari-mekaanikko, kerho-ohjaaja ja askartelupa-
janhoitaja. Lisäksi henkilökuntaan kuului tp. apul.kanslisti sekä työsopimussuhteessa suunnittelija, 
erityisnuorisotyönohjaaja, liikennekouluttaja, vahtimestari, autonkuljettaja, toimistoapulainen ja 
kerhopaikoissa 121 eli yht. 127 henkilöä sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä. 

Toimipaikat 

Nuorisolautakunnalla oli kertomusvuoden päättyessä käytössään 62 (ed. v. 61) toimipaikkaa, joi-
den yhteispinta-ala oli 18 019 (17 962) m^ seuraavasti: 

lukumäärä m2 

— järjestöjen käytössä oli toimipaikkoja 35 7 596 
— avoimien ovien käytössä 10 4 824 
— moottori- ja askartelu pajojen käytössä 6 2 257 
— kunnallisten kerhokeskusten käytössä 6 1 387 
— kesätoimipaikkoja 3 1 155 
— toimistotiloja 1 512 
— varastotiloja 1 288 
— jengityön käytössä toimistotiloja (7) (220) 

Varsinaisten järjestötoimipaikkojen lisäksi järjestöillä oli mahdollisuus käyttää avoimien ovien toi-
mipaikkojen tiloja. Huoneistoja käyttäneitä järjestöjä oli 1 001 (ed. v. 1 054), kävijöitä 436 701 
(427 464) ja käyttötunteja 136 065 (126 755), ks. taulu 2, s. 00. 

Vuoden aikana luovuttiin Hakaniemen kerhokeskuksesta 2 huonetta (yht. 73 m2) ja saatiin käyt-
töön 1.4. Unioninkatu 43m kerhokeskus (130 m^). 

Toiminta 

Kirjeenvaihto ym. 

Kertomusvuoden aikana saapui toimistoon kirjeitä yht. 2 373 ja laskuja 1 626. Kirjeitä lähetettiin 
3 507, mihin sisältyi 1 551 suomen- ja 428 ruotsinkielistä kiertokirjettä. Muita lähetyksiä oli 
12 994, joista 1 442 huoneistolaskua, 5 309 neuvontatoimiston korttia sekä 6 243 muuta kirjettä 
tai monistetta. 

Leirialueet, kurssikeskus, kesäkodit 

Nuorisolautakunta järjesti itse kesäleirejä 10—15 -vuotiaille pojille ja tytöille. Leirijaksoja oli kuusi, Bengtsärin 
joista jokainen oli viikon pituinen. Leireihin osallistui 290 nuorta. Kaikkiaan vietettiin Bengtsärissa leirialue 
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kertomusvuonna yht. 8 351 Ieirivuorokautta. Osanottajia oli 1 023 ja leirejä tai retkiä 42. 

Meriharju Meriharjun kesäkoti-kurssikeskus oli toiminnassa 1.1.—31.12.1974, jona aikana sitä käytti 90 eri 
järjestöä tai ryhmää ja 8 030 henkilöä. Käyttövuorokausia oli 245/365. 

VuorUahti Kesäkoti oli toiminnassa 11.4.—3.11., jona aikana sitä käytti 66 järjestöä tai ryhmää ja 8 655 
henkilöä. Käyttövuorokausia oli 187/208. 

Askartelu neuvonta 

Askartelu neuvontapisteessä oli vuoden aikana 45 pistekurssia 18:sta eri aiheesta, osallistujia yht. 
349. Kurssien ulkopuolisia käyntejä oli 316 ja puhelintiedusteluja 217. 

Kontulankaaren askarteluneuvonnassa pidettiin kursseja ohjaajille ja kerhoja nuorille 91 ja aiheita 
oli 16. Niihin osallistui 584 henkilöä ja kurssin ulkopuolisia käyntejä tehtiin 353. Puhelintieduste-
Idja oli 124. 

Avoimien ovien kerhotoiminta 

Mellunmäessä avattiin 1.1. uusi 760 m 2 käsittävä kerhohuoneisto, jossa on tilat sekä järjestötoimin-
taa, lasten päiväkerhotoimintaa (7—10 v.), esi kerhotoimintaa (11—13 v.) että avoimien ovien ker-
hotoimintaa (14—20 v.) varten. Avoimien ovien kerhoja oli toiminnassa kaikkiaan 10, joissa kaikis-
sa oli myös esikerhotoimintaa. Mellunmäen lisäksi oli Kettu-kerhossa lasten päiväkerhotoimintaa. 
(ks. taulu 1, s. 293). 

Kesäajan, kolme kuukautta, olivat Hertto-, Lautta-ja Malmi kerho suljettuina. 

Toiminnan laajentaminen oli ratkaisevasti kiinni työvoimasta, koska varsinkin koulutetusta työvoi-
masta oli erittäin suuri pula. 

Avoimien ovien kerhotoiminnan yhteisistä toimintamuodoista ja tapahtumista mainittakoon: 
— taidetapahtumien toteuttajana ja suunnittelijana koko vuoden toiminut nuorisoparlamentti (20 

nuorta) 
— nuorten kuvaamataidon kilpailu, johon osallistui n. 300 työtä, joista palkitut lähes 60 työtä 

kiersivät kaikissa kerhoissa 
— yhteistoiminnassa musiikkilautakunnan kanssa järjestetty uusien yhtyeiden esiinmarssi konsertti 

Finlandia-talossa 
— Linnanmäen huvipuistossa vietetty avoimien ovien päivä, jolloin kerhoista valitut ohjelmaryh-

mät esiintyivät ja tekivät tunnetuksi työmuotoa 
— taidetapahtuma Kettu-kerhossa, jossa esiintyi kaikkiaan 154 nuorta 39:llä ohjelmanumerolla 
— taidetapahtuman juliste-ja kunniakirjojen suunnittelukilpailu 
— kaikkia kerhoja koskevana järjestetyt ompelu-ja kutomakurssit sekä nuorisotoimiston järjestä-

mät muut eri alojen kurssit. 

Lisäksi mm. valmisteltiin opintokerhotoimintaa, järjestettiin valtakunnallisella raittiusviikoi la ker-
hoilla viisi suurempaa raittiustilaisuutta, osallistuttiin Helsinki-päivän viettoon järjestämällä viisi 
tilaisuutta, tehtiin teatterivierailuja, järjestettiin kerhojen väliset jalkapallo-, lentopallo-, pöytäten-
nis- ja biljardikilpailut sekä kerhojen väliset kaukalopallon sarjaottelut. Kerhoissa vieraili ryhmiä 
sekä kotimaasta että useista eri maista eri puolilta maailmaa. 

Erityisnuorisotyö 

Toiminta-
alueet ja 
työntekijät 

Erityisnuorisotyöntekijöiden toiminta-alueina olivat keskusta, Herttoniemi, Kontula, Vesala, Jako 
mäki sekä Maunula. 


