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lähetettiin 745 potilasta. Hammaslääkärissä kävi 304 henkilöä. Laitoksen sairasosastolla hoidettiin 
83 potilasta, joiden hoitopäivien lukumäärä oli 607. Sairaalahoitoon lähetettiin 19 henkilöä. Työ-
tapaturmia oli 22. 

Henkinen Ryhmäkeskusteluja järjestettiin sairaanhoitajan toimesta vain satunnaisesti, mutta yksilöterapiaa 
huolto oli päivittäin. AA-kerho kokoontui laitoksessa kaksi kertaa viikossa. Helsingin AA-ryhmistä oli 

useita vierailuja. 

Huollettavat harrastivat vapaa-aikanaan urheilua kuten lento- ja jalkapalloa sekä kesällä myös kalas-
tusta ja marjojen poimintaa. 

Viihderyhmä järjesti useita ohjelmallisia illanviettoja laitoksessa. Näissä tilaisuuksissa oli ohjelman 
lisäksi lopuksi tanssia. Musiikista huolehti laitoksen oma orkesteri. 

Kansan raittiusapu r.y. järjesti juhlan raittiusviikon merkeissä. Lisäksi eri seurakunnat ja uskonnol-
liset yhdistykset järjestivät hartaustilaisuuksia laitoksessa 3 - 5 kertaa kuukaudessa. 

Huollettavien käytössä oli radio, televisio, sanoma-ja aikakauslehtia, kirjasto, harrastusvälineitä ym. 

3. I r t o l a i s h u o l t o 

Huollettujen Irtolaishuollossa oli kertomusvuonna kaikkiaan 472 eri henkilöä, joista 348 (ed. v. 265) miestä ja 
lukumäärä 124 (119) naista. 

Kaikista huolletuista irtolaisista oli uusia, vasta kertomusvuonna ensi kerran huoltoon otettuja 
229 (174). 

Seuraavat selvitykset koskevat yleensä, mikäli toisin ei ole mainittu, kertomusvuonna huollettujen 
irtolaisten kokonaismäärää. Vain tapauksissa, joissa uusien irtolaisten olosuhteissa oli merkittävää 
eroa näihin verrattuna, on erikseen esitetty tärkeimpiä numerotietoja tästäkin ryhmästä. 

Irtolais- Irtolaishuoltoon joutuneet jakautuivat kertomusvuonna huollon pääperusteen mukaan seuraavasti: 
huollon 
peruste Huollon peruste 

Miehet Naiset Yhteensä 
Huollon peruste Huollon peruste 

lukum. % lukum. % lukum. % 

Kuljeksiva elämä 45 12.9 32 25.8 77 16.3 
Työn vieroksuminen 234 67.2 68 54.8 302 64.0 
Kerjuu 11 3.2 1 0.8 12 2.5 
Ammattihaureus - - 10 8.1 10 2.1 
Muu peruste1* 58 16.7 13 10.5 71 15.1 

Yhteensä 348 100.0 124 100.0 472 100.0 

1) Suurin osa näistä oli henkilöitä, jotka olivat syyllistyneet väkijuomalainsäädäntöä vastaan tehtyi-
hin rikoksiin, niin kuin väkijuomien luvattomaan myyntiin tms. 

Naispuolisista uusista irtolaisista oli 38.6 % joutunut huoltoon kuljeksivan elämän, 54.4 % työn 
vieroksumisen ja 3.5 % ammattihaureuden perusteella. 

Huolto- Eri huoltotoimenpiteitä sovellettiin irtolaisiin seuraavasti (taulukossa on otettu huomioon kuhun-
toimen- kin irtolaiseen vuoden kuluessa viimeksi sovellettu huoltotoimenpide): 
piteet 
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Miehet Naiset Yhteensä 

Lukum. % Lukum. % Lukum. % 

Varoitus 87 25.0 34 27.4 121 25.6 
Kotikuntaan lähettäminen 5 1.4 9 7.3 14 3.0 
Irtolaisvalvonta 159 45.7 46 37.1 205 43.4 
Työlaitos 32 9.2 12 9.7 44 9.3 
Jälkivalvonta 65 18.7 23 18.5 88 18.7 

Yhteensä 348 100.0 124 100.0 472 100.0 

Uusista irtolaisista lähetettiin kotikuntaan 4.8 %, jäi varoitusasteelle 45.9 %, valvonta-asteelle 
37.1 %, työlaitoksessa oli 7.4 % ja jälkivalvonnassa 4.8 %. 

Irtolaisten huoltopäivien luku työlaitoksessa oli kaikkiaan 5 962, joista oli miesten osuus 4 105 
ja naisten 1 857 päivää. 

Siviilisäädyn mukaan irtolaiset ryhmittyivät seuraavasti: 

Siviilisääty 
Miehet Naiset Yhteensä 

Siviilisääty 
lukum. % lukum. % lukum. % 

Naimattomia 262 75.3 84 67.7 346 73.3 
Naimisissa 35 10.1 15 12.1 50 10.6 
Leskiä 4 1.1 1 0.8 5 1.1 
Eronneita 46 13.2 24 19.4 70 14.8 
Tuntematon 1 0.3 — — 1 0.2 

Yhteensä 348 100.0 124 100.0 472 100.0 

Irtolaisten 
siviilisääty 

ja 
ikäryhmitys 

Eri ikäluokkien suhteellinen osuus irtolaishuollossa olleista oli seuraava 1). 

18—20 v. 21—29 v. 
% 

30—39 v. 
% 

40—49 v. 
% 

50 v. 
% 

Yht. 
% 

Miehiä 10.9 38.8 20.7 23.0 6.6 100.0 
Naisia 17.7 46.8 20.2 8.9 6.4 100.0 

Irtolaisista oli rikoksista tuomittuja etupäässä rikosrekisteriotteista saatujen tietojen mukaan 320 
eli 67.8 %, miehistä oli erikseen 266 eli 76.4 %. Uusista irtolaisista oli rikoksista tuomittuja 68.6 %. 

1) Irtolaiskäsittelyä ei sovelleta 18 vuotta nuorempaan henkilöön. 

P ä i h d y t t ä v i e n a i n e i d e n v ä ä r i n k ä y t t ä j i e n h u o l t o 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun lain mukaisten huoltotoimenpiteiden Huollettujen 
alaisena oli kertomusvuoden aikana kaikkiaan 3 774 henkilöä, jotka jakaantuivat seuraavasti: lukumäärä 

miehiä naisia yhteensä 

- varsinaisina väärinkäyttäjinä huolletut 3 297 212 3 509 
- nuorina tilapäisinä väärinkäyttäjinä huolletut 238 27 265 

yhteensä 3 535 239 3 774 
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PAV-lain mukaisesti päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjätapauksina on viime vuosina huollettu 
eri henkilöitä seuraavasti: 

vuosi 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

varsinaisena 
väärinkäyttäjänä 

4 439 
3 725 
2 750 
2 843 
3 425 
3 592 
3 398 
3 509 

nuorena 
väärinkäyttäjänä 

1 472 
1 175 

625 
708 
222 
205; 
164 
265 

yhteensä 
5 911 
4 900 
3 375 
3 551 
3 647 
3 797 
3 562 
3 774 

Esitetyt luvut tarkoittavat PAV-huollossa olleita henkilöitä, eivätkä niihin siis sisälly alkoholin 
yms. väärinkäyttäjien määrät. 

Varsinaiset Lukumäärä. Kertomusvuonna varsinaisina väärinkäyttäjinä huolletuista (3 509) henkilöistä oli jo 
väärin- aikaisemmin huollossa olleita 2 615 miestä ja 132 naista eli yht. 2 747 henkilöä, joihin nähden 

käyttäjät huoltotoimenpiteet siis olivat jatkohuoltoa. Sen sijaan vasta kertomusvuonna huoltotoimenpitei-
den kohteiksi joutui 682 (ed. v. 611) miestä ja 80 (77) naista eli kaikkiaan 762 (688) henkilöä. 

1) lisäksi 1 290 epävirallista neuvontatapausta 
2) »» 575 » » 
3) » 492 » » 
4) » 629 » » 

Huollon peruste. Huoltoon ottamisen pääperusteen mukaan varsinaiset väärinkäyttäjät jakautui-
vat seuraavasti: 

Huollon peruste 
Miehet Naiset Yhteensä 

Huollon peruste lukum. % lukum. % lukum. % 

Vaarallisuus 14 0.4 — — 14 0.4 
Rattijuoppous 1 0.0 1 0.5 2 0.1 
Häiriö tai pahennus 141 4.3 7 3.3 148 4.2 
Päihtymystapau kset 1 149 34.9 74 34.9 1 223 34.8 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti 4 0.1 1 0.5 5 0.1 
Ansiotyön laiminlyönti 30 0.9 9 4.2 39 1.1 
Rasitus 34 1.0 3 1.4 37 1.1 
Huoltoavun tarve 3 0.1 - - 3 0.1 
Vapaaehtoisuus 1 921 58.3 117 55.2 2 038 58.1 

Yhteensä 3 297 100.0 212 100.0 3 509 100.0 

Huoltotoimenpiteet. Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien jakautuminen heihin kertomusvuoden 
aikana viimeksi sovelletun toimenpiteen mukaan käy selville seuraavasta taulukosta: 

Huoltotoimenpide 
Miehet Naiset Yhteensä 

Huoltotoimenpide lukum. % lukum. % lukum. % 
Neuvonta ja ohjaus 365 11.0 25 11.8 390 11.1 
Valvonta 342 10.4 36 17.0 378 10.8 
Huoltola (päätös) 52 1.6 3 1.4 55 1.6 
Huoltola (täytäntöönpano) 969 29.4 89 42.0 1 058 30.1 
Sairaala- tai muu laitoshoito 521 15.8 21 9.9 542 15.4 
Jälkivalvonta 218 6.6 13 6.1 231 6.6 
Hoitokodit 830 25.2 25 11.8 855 24.4 

Yhteensä 3 297 100.0 212 100.0 3 509 100.0 
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Uusista päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjistä jäi neuvonta- ja ohjausasteelle 34.9 %, valvontaan 
8.1 %, täytäntöön pannussa huoltolahoidossa oli 26.9 %, sairaala- tai muussa laitoshoidossa 9.4 % 
ja hoitokotihoidossa 20.3 %. 

Siviilisääty. Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät väärinkäyttäjät seuraavasti: 

Siviilisääty Miel let Na iset Yhteensä Siviilisääty 
lukum. % lukum. % lukum. % 

Naimattomia 1 681 51.0 76 35.9 1 757 50.1 
Naimisissa 523 15.9 49 23.1 572 16.3 
Leskiä 59 1.8 18 8.5 77 2.2 
Eronneita 904 27.4 59 27.8 963 27.4 
Erossa asuvia 114 3.4 10 4.7 124 3.5 
Tuntematon 16 0.5 - - 16 0.5 

Yhteensä 3 297 100.0 212 100.0 3 509 100.0 

Ikä. Eri ikäluokkien osuudet huollossa olleista varsinaisista väärinkäyttäjistä olivat: 

— 20 v. 21—29 v. 30—39 v. 40—49 v. 50 v.— kaikkiaan 

Lukumäärä 175 669 799 1 034 832 3 509 
% 5.0 19.0 22.8 29.5 23.7 100.0 

Käytetyt aineet. Useimmat PAV-lain mukaisen auttamisen kohteeksi tulleet olivat väärinkäyttä-
neet alkoholijuomia. Huolletuista oli korvikealkoholien, lääke- tai muiden huumaavien aineiden 
väärinkäyttäjiä 350, joista naisia 40. Suurin osa näistä väärinkäyttäjistä oli 25—49 vuotiaita. Mor-
fiinin ja siihen verrattavien aineiden käyttäjiä oli 11, lääkeaineen käyttäjiä 13. Alkoholijuomien 
lisäksi 50 käytti lääkeainetta, 233 korvikealkoholia, kaksi tinneriä, 16 yhtä ja 25 useaa huumela-
ji kettä. 

Lukumäärä. Huolletuista 265 henkilöstä oli 238 miestä ja 27 naista. Heistä oli 35 ollut jo aikaisem- Nuoret 
min huollon kohteena, joten uusia oli 230. tilapäiset 

väärin-
Huoltotoimenpiteet, siviilisääty. Viimeksi sovelletun toimenpiteen sekä siviilisäädyn mukaan ryh- käyttäjät 
mittyivät nuoret huollossa olleet seuraavasti: 

Huoltotoimenpide Mi( ihet Na [set Yhteensä Huoltotoimenpide 
lukum. % lukum. % lukum. % 

Neuvonta ja ohjaus 
Valvonta 

236 
2 

99.2 
0.8 

27 100.0 263 
2 

99.3 
0.7 

Yhteensä 238 100.0 27 100.O 265 100.0 

Uusista tapauksista, joita oli 24 naista ja 206 miestä, sovellettiin 24 naiseen sekä 205 mieheen 
huoltotoimenpiteenä neuvontaa ja ohjausta ja yhteen mieheen valvontaa. 

Siviilisääty Miehet 
lukum. 

Naiset 
lukum. 

Yhteensä 
lukum. 

Naimattomia 
Naimisissa 
Leskiä 
Eronneita 
Tuntematon 

Yhteensä 

226 
10 

1 
1 

238 

95.0 
4.2 

0.4 
0.4 

100.0 

23 
3 

27 

85.2 
11.1 

3.7 

100.0 

249 
13 

265 

94.0 
4.9 

0.7 
0.4 

100.0 
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Ikä. Eri ikäluokkien osuudet olivat: 

— 20 v. 2 1 - 2 4 v. Kaikkiaan 

Luku 154 111 265 
% 58.1 41.9 100.0 

Uusista tapauksista alle 21-vuotiaiden osuus oli 75.2 %. 

Asunnot-
tomien 

alkoholistien 
huolto 

Miesten ensisuojat. Niitä asunnottomia alkoholisteja varten, jotka ovat olleet juopottelu kierteessä 
tai muutoin sellaisessa tilassa, ettei heitä ole otettu tavallisiin asuntoloihin, on kertomusvuonna toi-
minut edelleen vuonna 1967 avattu Suoja-Pirtti r.y:n hallinnassa oleva miesalkoholistien ensisuoja. 
Sinne majoitettiin päivittäin kylmänä vuodenaikana 255 - 359 miestä ja kesällä 130 - 230 miestä. 
Talviaikana saapui näistä miehistä päihtyneenä ensisuojaan päivittäin 50 - 80 miestä, minkä vuoksi 
heidät ohjattiin ensisuojassa erillisiin selviämistiloihin. Kaikkiaan asunnottomia alkoholisteja otet-
tiin ensisuojaan 1.11.1973 - 31.10.1974 välisenä aikana 2 267 eri miestä, joista korvikepäihteitä 
käyttäneiksi havaittiin 485 miestä. Yleisimmät väärinkäytetyt korvikepäihteet olivat kertomusvuo-
den aikana useat eri kasvovesi lajikkeet. Korvikepäihteiden käyttäjistä monet joutuivat kertomus-
vuoden aikana turvautumaan ensisuojaan useita kertoja. 

PAVI-huoltotoimisto ohjasi suojan toimintaa PAVI-toimiston huoltotarkastajan valvontakäynnein 
ja sosiaalityöntekijäin suojassa työskentelyn avulla. Tarvittaessa ohjattiin henkilö PAVI-toimistoon 
saamaan tarvittavaa huoltoa. 

Naisten ensisuoja (20 paikkaa) ja hoitokoti (18 paikkaa), jota Kovaosaisten Ystävät r.y. on ylläpi-
tänyt 29.4.1970 lukien Pakilan kaupunginosassa Osuuskunnantie 14: ssa, jatkoi toimintaansa ker-
tomusvuonna 15.6. asti, jolloin yhdistys luopui tästä toimintamuodosta. 

Ensisuojassa autettavat saivat täysihoidon. Hoitokodin asukkaat saivat asumispalvelujen ohella tar-
vittaessa kodissa aterioinnin. Toimintayksikön palveluksia käytti ajanjaksona 1.11.1973 — 
15.6.1974 kaikkiaan 84 naista. 

Ensisuoja-hoitokodin toimintaa ohjasi PAVI-huoltotoimiston huoltotarkastaja, jolla oli kolmena 
päivänä viikossa ensisuojassa asiakasvastaanotto. Toimintayksikkö oli kiinteässä yhteistyössä PAVI-
huoltotoimiston etsintähuoltoa harjoittavan työryhmän kanssa. 

Edellä mainitun toimintayksikön tilalle Suomen Pelastusarmeijan Säätiö avasi samassa kiinteistös-
sä 1.7. päihdeongelmaisten naisten hoitokodin, jossa on 30 täysihoitopaikkaa. Koti tarjosi myös 
ensisuojatasoisia palveluja vastaanottaen erillisiin tiloihin myös päihtyneessä tilassa olevia. Toi-
mintavuoden loppuun mennessä kodissa oli ollut sijoitettuna 66 naista. 

Hoitokodin yhteistyöelimet olivat samat kuin sitä edeltäneellä toimintayksiköllä. Kodissa oli PAVI-
huoltotoimiston huoltotarkastajalla asiakasvastaanotto kerran viikossa. 

Etsintätoiminta. Kertomusvuonna jatkettiin joulukuussa 1969 käynnistettyä etsintätoimintaa asun-
nottomien alkoholistien keskuudessa. Kaksi PAVI-huoltotoimiston ohjaajaa liikkui päivittäin hen-

MajoitustHat. Helsingissä oli kertomusvuonna asunnottomien henkilöiden tilapäismajoitukseen käy-
tettävissä n. 3 650 miesten ja n. 400 naisten asuntola- ja yömajapaikkaa. Talvella majoitustilanne 
oli ajoittain vaikea. Kaikki voitiin kuitenkin majoittaa. Usean talven ajan on asunnottomia autta-
nut majoituspaikan saannissa »Majoituskeskus» -niminen elin. Se on toiminut huoltoviraston asun-
nottomien huoltotoimiston suojissa iltaisin ja sitä ovat yhteistoiminnassa ylläpitäneet huoltovirasto 
ja majoitustoiminnan harjoittajat. Raittiissa vaiheessa olleet alkoholistit ovat käyttäneet runsaasti 
majoituskeskuksen palveluksia. 
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kilöpakettiautolla eri puolilla kaupunkia ko. alkoholistien oleskelupaikoilla. Aika-ajoin maasto-
käynneillä oli tarvittaessa mukana poliisilaitoksen huolto-osaston toimihenkilö. Auttamisen koh-
teena olivat vapaaehtoisesti hoitoa haluavat, avun tarpeessa olevat henkilöt. Etsintätoiminnan yh-
teistyöpisteinä olivat PAVI-huoltotoimiston ohella edelleen lähinnä miesten ensisuoja ja naisten en-
sisuoja ja hoitokoti, kaupungin sairaaloiden poliklinikat ja desifioimislaitos. 

Maastossa etsintätoiminta kohdistui ensisijaisesti niin huonokuntoisiin alkoholisteihin, että heitä 
ei tilansa ja tapojensa vuoksi otettu yleisiin asuntoloihin ja julkisiin liikennevälineisiin. Maastos-
sa tavatuista haastateltiin kertomusvuonna 252 tällaista henkilöä, joista naisia oli 20. Miehiä tuo-
tiin huoltoon 1 794 ja sairaalaan 146. Naisten vastaavat luvut olivat 55 ja 10. 

Taloussprii T: n myynti lopetettiin kesällä 1972. Sen jälkeen maastossa oleskelevien asunnotto-
mien alkoholistien yleiskunto ja liikkuvuus on kohentunut. Monet näistä ulkosalla oleskelevista 
tulivat sittemmin omatoimisesti huoltoon ja sairaalaan saatuaan siihen etsintäautolla kulkevilta 
ohjaajilta kehotuksen. Etsintätoiminta asunnottomien keskuudessa oli kertomusvuoden aikana 
luonteeltaan keskeisesti huoltoontulovirikkeitä antavaa. Huoltoon tuotujen henkilöiden määrä li-
sääntyi edellisvuodesta, kun etsintätoimintaan voitiin sijoittaa kaksi työntekijää. Etsintätoimintaa 
on mahdollisuuksien mukaan harjoitettu myös kiireellisiksi ilmoitetuissa PAV-perhehuoltoon kuu-
luneissa tapauksissa. 

Vapaaehtoisesti hoitoon pyrkivien yksilö- ja ryhmäterapia. PAVI-huoltotoimiston käytössä oli e-
delleen Hämeentie 54—talon alakerroksesta päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjiä varten vuokrat-
tu 158 m käsittävä kerhohuoneisto, joka pidettiin avoinna kaikkina päivinä, myös sunnuntaisin 
klo 9 - 22 välisenä aikana. Aukioloaikana huoneistoon oli vapaa pääsy jokaisella hoitoa hakevalla, 
päihdyttävien aineiden väärinkäytöstä kärsivällä henkilöllä. 

Kerhon toiminta oli vapaaehtoisuuteen perustuvaa yksilö- ja ryhmätyötä hoitoon hakeutuvien va-
pauttamiseksi päihteiden väärinkäytöstä. 

Huoneisto oli kertomusvuoden aikana PAVI-huoltotoimiston käytössä jokaisena arkipäivänä klo 
9 - 10.30 ja 12.30 - 17 sekä arki-iltoina paitsi lauantaisin klo 19 - 22. Muina aukioloaikoina huolto-
virasto luovutti huoneiston käyttöoikeuden maksuttomasti Helsingin AA—kerholle. 

Huoneistossa oli valvojana vuorotellen kaksi PAVI-huoltotoimiston ohjaajaa, jotka päiväsaikaan 
huolehtivat huoneistoon saapuvien henkilöiden yksilöhoidosta ja iltaisin PAVI-toimiston tarpeita 
palvelevasta ryhmätoiminnasta. Asiakaspalveluun kuului myös yhteistoiminta muiden päihdeon-
gelmaisia auttavien elinten kanssa. 

Huoltovirasto huolehti huoneiston vuokran, puhelinkulujen ja sähkönkulutuksesta aiheutuvien me-
nojen maksamisesta sekä lämmitys- ja vesi kustannuksista. 

Kertomusvuoden aikana pidettiin kerhotiloissa yhteensä 270 kokousta, joista 192 PAVI-huolto-
toimiston sosiaalityöntekijäin valvomana. Kokouksiin osallistui 4 729 henkilöä eli keskimäärin 15 
henkilöä kokousta kohti. Kerholla käyntien määrä oli 19 285. Sosiaalityöntekijät suorittivat 2 204 
henkilökohtaista keskustelua apua hakemaan tulleiden päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
asioiden hoitamiseksi. Samalla he avustivat asiakkaita asunnon hankkimisessa. 

Saaritoimintaa ylläpidettiin 18.5. - 31.7. välisenä aikana Läntisellä yillaluodolla sekä 1.6. lukien 
syksyyn asti Lill Korpholmen-saarella. Päihdeongelmaisia autettiin lähinnä päihdekierteen katkai-
semis- sekä perhe- ja työsuhteiden rakentamistarkoituksessa. Myös alkoholistien perheet osallistui-
vat leirintään. Saari käyntejä oli 4 475, ryhmäkokouksia pidettiin 60, joissa oli osanottajia 1 378. 

Kerhotoiminnasta ja kesäaikana sitä täydentäneestä saaritoiminnasta saadut kokemukset olivat 
myönteisiä. Tämä toimintamuoto liittyi tuloksellisesti päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien kun-
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touttamiseen vapaaehtoisen avohuollon linjalla. 

Nuorten AA-nuorisoryhmä »Hagiksen Nuoret» jatkoi toimintaansa Helsingin kaupungin nuorisotoimiston 
henkilöiden PAVI-toimistolle luovuttamassa huoneistossa Hakaniemen kerhokeskuksessa, Siltasaarenkatu 12. 
AA-kerho- Kerhoiltoja pidettiin kahtena iltana viikossa (maanantai ja perjantai klo 18 - 22). Lisäksi pidet-
toiminta tiin keskiviikkoisin klo 18 - 22 kerhoiltoja Hämeentie 54: n kerhohuoneiston tiloissa. AA-nuori-

soryhmä »Toive» jatkoi toimintaansa lauantaisin klo 18 - 21 Toinen linja 8: ssa, samoin AA-nuo-
risoryhmä »Risteys», joka kokoontui lauantaisin klo 18 - 22 Kunnalliskodintie 6 c—talon kerhoti-
loissa. 

Kerhotoimintaan osallistuneet olivat yleensä 17—26 -vuotiaita. PAVI-huoltotoimiston osa-aika-
palkkaamat sosiaalityöntekijät ohjasivat yhteensä 169 ryhmäkokousta, joihin osallistui 2 382 hen-
kilöä. Kesän aikana tekivät nuorisoryhmät 6 viikonloppuretkeä. Retkipäiviä kertyi 16 ja retkiin 
osallistui 564 henkilöä. 

Nuorten AA-kerhotoiminta tarjoaa nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvan ja omakohtaiseen sekä 
keskinäiseen auttamiseen pyrkivän hoitomuodon, joka täydentää lakisääteistä PAV-huoltotyötä 
erityisesti vaikeasti yhteiskuntaan sopeutuvien nuorten parissa. 

5. T o u k o l a n h o i t o k o t i 

Hoitopaikat Toukolan v. 1963 perustettu 22 paikkainen hoitokoti jatkoi toimintaansa entiseen tapaan. Siellä 
ja hoidettiin kertomusvuoden aikana 114 miestä. Vuoden aikana voitiin ottaa hoitokotiin vain 92 

hoidettavat uutta asukasta. Hoitovuorokausien luku oli 7 715, joista itsemaksavien hoitovuorokausia 6 094 
ja huoltolautakunnan maksamia 1 621. Bruttokustannukset asukasta ja hoitovuorokautta kohden 
olivat 26.38 mk ja nettokustannukset 8.03 mk. 

Talous Hoitokodin menot ja tulot olivat: 

menot 

yhteensä 

mk 

203 511 

tulot 

- hoitomaksut 
- itsemaksavat 
- huoltolautakunta 

- henkilökunnan ruokailu 
- vuokrat 
- valtionapu 
- muut tulot 

mk 

82 614 
23 079 

2 135 
2 560 

28 100 
3 038 

yhteensä 141 526 

Nettomenot olivat 61 985 mk. 

Hoitokodista 
poistumisen 

syy 

Hoitokodissa hoidetut poistuivat kodista seuraavista syistä: 

- kodista poistui kuntoutuneina 
- sairaalaan toimitettiin 
- lyhytaikaisia asukkeja 
- järjestyssääntöjen rikkomisen takia poistettiin 
- vuodelle 1975 jäi hoitokotiin 

24 
1 

11 
56 
21 

yhteensä 113 


