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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. 
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Erityisnuorisotyönohjaajan lisäksi kokopäivätoimisia erityisnuorisotyöntekijöitä oli viisi, joista yksi 
ruotsinkielisiä nuoria varten. Puolipäivätoimisia työntekijöitä, joista toinen toimi mustalaistyössä, 
oli kaksi sekä yksi vakituinen tuntityöntekijä. 

Työn painopiste oli edelleen välittävässä toiminnassa ts. nuorten ohjaamisessa eteenpäin apua saa- Työmuo-
maan, mutta kaupungin taloalueilla alettiin entistä suunnitelmallisemmin keskittää työtä kortteli- dot 
keskeiseksi pitämällä kortteli kerhoja ja aktivoimalla asukkaita tiedotusten, erilaisten tapahtumien 
järjestämisen sekä kotikäyntien muodossa. Toiminnan tavoitteena oli ongelmien ennalta ehkäisy. 

Kolmantena työmuotona mainittakoon tukihenkilötyyppinen työ niiden nuorten kohdalla, jotka 
olivat jo joutuneet vaikeuksiin. Etenkin Maunulassa tämä osoittautui käyttökelpoiseksi työmuo-
doksi enimmäkseen avioeroperheistä peräisin olleiden huumenuorten suhteen, joilta puuttuivat 
kiinteät, turvalliset ihmissuhteet. 

Välittävä toiminta: (ongelmat, joiden perusteella ohjattu eteenpäin) 

— taloudelliset 11 — seksuaaliongelmat 1 Välittävä 
— päihteet 89 — rikokset 11 toiminta 
— kouluvaikeudet 18 — moniongelmainen 42 
— työttömyys 7 — vieraantuminen 10 
— kontaktivaikeudet 3 — kotikäynnit 234 
— kotivaikeudet 9 

Työmuotoina käytettiin terveysneuvontaa, yleistä perheasioiden neuvontaa sekä käytännön apua Mustalais-
esim. lasten saattamista neuvola- ja seimitoiminnan piiriin sekä aikuisten ohjaamista erinäisissä työ Vesala-
terveyspalvelu- ja varallisuuskysymyksissä. Työtä tehtiin läheisessä yhteistyössä lastensuojeluviras- Kontula 
to n kanssa. -alueella 

Kunnallinen nuor iso kerhotoiminta 

Kunnallisten kerhokeskusten käytössä oli kertomusvuonna viisi toimipaikkaa, joissa järjestettiin 
toimintaa seuraavasti: 

kerhokeskus kerho- erilaisia kävijä- kesäleiri- talvileiri 
laisten tilai- määrä vuoro- vuoro-
määrä suuksia kausia kausia 

Käpylä 176 865 8 513 147 200 
Mäkelä 181 411 3 267 — -

Vallila 116 712 6 443 54 -

Vesala 226 512 6 605 40 160 
Pihlajisto1) 219 405 11 366 - -

V Tehtiin 19 retkeä. 

Koulutustoiminta 

Sekä kevät- että syyskaudella järjestettiin nuorisotyön perus- ja jatkokurssit sekä seuraavat erikois- Kurssit 
kurssit: askartelu-, merenkulku-, nukketeatteri-ja sienikurssit. Lisäksi oli kerhonhoitajien askartelu-, 
elokuvakoneiden käyttö- ja luovan yhteistoiminnan kurssit. Edelleen järjestettiin yksi ruotsinkieli-
nen nuoriso-ohjaajien peruskurssi. 

Moottorihalli-, askartelu paja- sekä liikennekoulutukseen liittyvä toiminta kertomusvuonna käy sei- Liikenne-
ville taulusta 3, s. 296. ja moot-

toripyörä-
ko ufutus 


