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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 



292 

Askartelu- Askartelu neuvontapisteessä oli kertomusvuoden aikana 45 pistekurssia 18staeri aiheesta ja niissä 
neuvonta oli kävijöitä 349. Kurssien ulkopuolisia käyntejä oli 316 ja puhelintiedusteluja 217. 

Kontulan kaaren askarteluneuvonnassa pidettiin kursseja ohjaajille ja kerhoja nuorille kaikkiaan 91 
ja aiheita oli 16. Niihin osallistui 584 henkilöä. Kurssin ulkopuolisia käyntejä tehtiin 353 ja puhe-
lintiedusteluja oli 124. 

Opastus- ja tiedotustoiminta 

Kaupunkiin muuttaneille nuorille lähetettiin 5 298 opastustoimiston korttia. Tiedotuspaketteja 
lähetettiin yksityisille henkilöille 561, kouluille, työpaikkoihin, laitoksiin ja asuntoloihin n. 2 500 
kpl. Puhelintiedusteluja oli n. 1 400. Nuorisotoimiston esitteitä painettiin kertomusvuonna seuraa-
vasti: 

kpl 
— Ung i Helsingfors 2 000 
— toimipaikkaluettelo 10 000 
— moottorihalliesite 10 000 
— puhelinkortti 20 000 
— neliväriesite 20 000 
— opastustoimiston kortit 5 000 
— opinto kurssiluettelo 1 000 
— jengityöntekijäin kortit 

Toimiston mainos oli elokuvateattereissa koko vuoden ajan kesäkuukausia lukuunottamatta ja 
tiedotusmateriaalia jaettiin mm. B-Messuhallissa Helsingin NMKY:n järjestämissä Nappula-stadi-ta-
pahtumissa yht. n. 12 000 kävijälle sekä Pirkkolan Urheilupuistossa urheilupäivänä ja Laajasalo-
päivän yhteydessä Laajasalossa. Lisäksi esitteitä jaettiin kaikkiin terveyskeskuksiin sekä postitet-
tiin kaikkiin Helsingissä toimiviin ammatillisiin kouluihin. Pienempiä määriä esitteitä jaettiin muil-
le kouluille, työpaikkoihin, kursseilla, asuntoloihin jne. Myös kaupunginkirjaston tiedotushyllyillä 
oli nuorisotoimiston esitteitä saatavana, samoin Kallion virastotalon neuvontapisteessä, matkailu-
toimistossa jne. Nuorisotoimiston materiaalia lähetettiin myös muihin kuntiin. Nuorisotoimiston 
sisäinen tiedotuslehti ilmestyi 14 kertaa. 

Koti-ja ulkomaiset vierailut 
Kertomusvuoden aikana nuorisotoimisto sai vieraita Japanista, Englannista, Saksasta/ Ruotsista, 
Norjasta ja Tanskasta. Lukuisista kotimaisista vierailuista mainittakoon Tampereen, Joensuun ja 
Jyväskylän nuorisolautakuntien edustajien sekä Närpiön nuorisosihteerin ja järjestötyöntekijän 
käynnit. 

Lainavara sto 

Nuorisotoimiston lainavarastossa oli lainattavissa yht. 1 230 välinettä, joita lainattiin seuraavasti: 

lukumäärä lainauspäiviä 

— telttoja 328 10 964 
— kenttäkeittiöitä 21 1 261 
— keittiövälineitä 60 1 011 
— työkaluja 8 -

— teknillisiä välineitä 134 8 487 
— muita välineitä 679 311 

yhteensä 1 230 22 034 

Talous 
Nuorisotoimiston tulot olivat kertomusvuonna 303 679,46 mk ja menot 5 599 088,94 mk sekä 
avustuksia oli 311 200 mk. 


