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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. 


