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JOHDANTO 

Suomalaisen nuorisotyön historiallisena taustana voidaan pitää yhteiskunnan vastuulla 

olevaa lasten kasvatusta, joka perustui 1800-luvulla köyhäinhoidolle. Esimerkiksi vuoden 

1817 köyhäinhoitolaki painotti lasten elättämiselle annon merkitystä ja patriarkaalista 

hoivasuhdetta. Tämä niin sanottu huutolaisjärjestelmä säilyi 1800-luvun loppupuolelle asti, 

mutta 1800-luvun loppupuolella alkoivat yleistyä myös erilaiset laitoshoitomuodot ja 

lastenkodit.1  

Suomen ensimmäistä lastenhuoltolakia valmisteleva komitea jätti mietintönsä vuonna 1905. 

Komitean mielestä lasten huonoja tapoja ja joutilaisuutta oli ehkäistävä erityisellä 

suojelukasvatusjärjestelmällä. Kuntiin olisi pystytettävä kasvatuslautakuntia ja pahatapaisia 

lapsia ja nuoria olisi sijoitettava koulusiirtoloihin. Myös koulunuorisoa oli huomioitava 

järjestämällä heille erilaisia työtupia koulupäivien jälkeen. 2 Järjestelmän tehtävä oli pitää 

lapset poissa pahanteosta järjestämällä heille tekemistä, jotta lapset ja nuoret eivät vetelehtisi 

joutilaina kaduilla. PANU PULMAN mukaan onkin syytä puhua lapsuuden 

yhteiskunnallistumisesta. Lapsuuden ja nuoruuden määrittely voidaan nähdä historiallisena 

projektina, jossa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet tapahtuvat yhä enemmän 

yhteiskunnallisen ja valtiollisen kontekstin puitteissa. Patriarkaalisesta mallista siirryttiin 

1900-luvun alussa kohti yhteiskunnallisen huolenpidon mallia.3 

1800-luvun jälkipuoliskolla Suomeen alkoi syntyä nuorisojärjestöjä, joissa nuorisotyö 

tapahtui. Nuorisojärjestöjä syntyi kolmesta erilaisesta lähtökohdasta: kirkollisesta, 

kansallisidealistisesta ja poliittis-korporatiivisesta. 

NMKY-liike oli ensimmäinen kristillinen nuorisojärjestö Suomessa. Kansainvälisen 

NMKY-mallin mukaisesti perustettu yhdistys toimi ensin vain Helsingissä, mutta levisi 

sieltä 1900-luvun alkuvuosiin tultaessa myös muihin suuriin kaupunkeihin. Pohjois-

Pohjanmaalle NMKY:n piiri perustettiin vuonna 1913. Alun perin NMKY:n jäseneksi pääsi 

15-vuotta täyttänyt mieshenkilö, mutta 1890-luvulla alettiin perustaa myös naisjärjestöjä. 

NMKY:n periaatteena oli synnyttää nuorten keskinäistä toimintaa. Liike vaali kristillisyyttä, 

mutta ei myöskään vähätellyt ruumiillisia tarpeita urheilun muodossa.4 

                                                           
1 Pulma 1987, 29-30. 
2 Piirainen 1974, 15-17. 
3 Pulma 1987, 247. 
4 Nieminen 1995, 31-35. 
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Kansallisidealistinen perinne otti vaikutteensa romantiikasta, joka levisi Saksan ja Ruotsin 

kautta Suomeen 1800-luvulla. Suomalaismielinen sivistyneistö – fennomaanit, halusivat 

vaalia suomalaista identiteettiä ja näin syntyivät ensimmäiset kansalliseen perinteeseen 

kiinnittyneet nuorisojärjestöt. Luonteeltaan nämä nuorisojärjestöt olivat valistus- ja 

raittiushenkisiä.5 

Toinen kansallisidealistiseen perinteeseen kytkeytynyt nuorisoliike oli 1880-luvulla Etelä-

Pohjanmaalta alkunsa saanut nuorisoseuraliike. Liikkeen johtohahmona oli Santeri Alkio. 

Nuorisoseurojen keskeinen toimintamalli oli nuorten itsekasvatus. Santeri Alkion mukaan 

nuorten tuli oppia huolehtimaan itse itsestään ilman liiallista aikuisten ohjausta. 

Nuorisoseuraliike levisi 1890-luvulla kansanopistoihin ja kouluihin. Nuorisoseuraliikkeellä 

oli merkittävä kannatuspohja maaseudulla ja nuorisoseuroliikkeen periaatteen mukaisesti 

perustettiin erilaisia urheilu-, laulu-, raittius- ja ompeluseuroja. Nuorisoseuraliike oli 

poliittisesti sitoutumaton, joten poliittisesti suuntautuneet nuoret alkoivat perustaa omia 

järjestöjään.6 

Helsingissä vuonna 1898 perustettu Helsingin Nuorisoseura toimi jonkin aikaa alkiolaisen 

perinteen mukaisesti. Työväenliikkeen johdossa alkiolaisia nuorisoseuroja kuitenkin 

pidettiin liiaksi kiinnittyneinä isänmaallisiin ja kristillisiin perinteisiin ja työväki alkoi 

organisoida omaa nuorisoseuratoimintaa. Tampereen Työväenyhdistyksen Nuorisoliiton 

perustaminen merkitsi ensi askelta ja vuoden 1906 Oulun sosialidemokraattisen 

puoluekokouksen jälkeen perustettiin valtakunnallinen Suomen Sosialidemokraattinen 

Nuorisoliitto. Sosialidemokraattisen nuorisoliikkeen tavoite oli tehdä työläisnuoriso 

tietoiseksi omasta asemastaan; se uskoi nuorison kasvattamiseen ja sivistämiseen.7 

Porvarillinen nuoriso järjestäytyi niin ikään omiksi nuorisoseuroikseen. Vanhasuomalaisten 

nuorten keskusjärjestö Kansallismielinen Nuorisoliitto perustettiin vuonna 1908. 

Kansallismielinen Nuorisoliitto tahtoi kasvattaa nuoria kansallisen hengen mukaisesti, eli 

levittää tietoa suomalaisista perinteistä ja kansasta.8 

Partioliike rantautui Suomeen 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Partioliike 

saavutti suosiota nuorten keskuudessa, mutta Venäjällä sen toiminta herätti epäluuloja. 

Keisarillinen Senaatti kielsi partioliikkeen toiminnan vuonna 1911. Toiminta jatkui 

                                                           
5 Nieminen 1995, 47. 
6 Nieminen 1995, 68-74. 
7 Telemäki 1984, 65-66. 
8 Nieminen 1995, 90-91. 
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Suomessa Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen. Keväällä 1918 perustettiin 

Helsingissä partiolaisten keskusjärjestö Suomen Partioliitto. Partioliikkeen tärkeimpänä 

päämääränä oli kehittää nuoren itseluottamusta sekä aloitekykyä ja partiolaisia opetettiin 

toimimaan kristillisten periaatteiden mukaisesti jokapäiväisessä elämässä. Partioliike pyrki 

painottamaan puolueettomuutta, mutta työväestön keskuuteen se ei koskaan levinnyt 

samalla tavalla kuin muihin yhteiskuntaluokkiin.9 Oulussa partiolippukuntia perustettiin heti 

sisällissodan jälkeen vuonna 1917.10 

Itsenäistynyt ja sisällissodan läpikäynyt Suomi oli ikärakenteeltaan nuori, sillä noin 

kolmimiljoonaisesta väestöstä alle 20-vuotiaita oli noin 40%. Nuorisotyö mukautui 

sisällissodan voittaneen valkoisen osapuolen yhteiskunnallisiin näkemyksiin.11 Kouluneuvos 

S.S Salmensaaren kirja Poikakysymys ilmestyi vuonna 1921 ja loi suuntaviivat seuraavien 

vuosikymmenien nuorisotyölle. Salmensaari nosti esiin tärkeimpänä nuorisoryhmänä alle 

täysikäiset pojat, joita tuli ohjata kohti kehittäviä harrastuksia.12 

Helmikuussa 1943 useiden eri puolueiden edustajat jättivät eduskuntaan aloitteen, jossa 

vaadittiin toimenpiteitä nuorison hyvinvoinnin turvaamiseksi. Saman vuoden huhtikuussa 

jätettiin toinen aloite, jossa ehdotettiin hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin nuorisotyölle 

tarpeellisten tilojen aikaansaamiseksi. Seuraavana vuonna laadittiin valtion 

nuorisotoimilautakunnan ohjesääntö. Nuorisotyön muotoutumiseen vaikutti myös 

jatkosodan rauhansopimus, jossa suojeluskunnat määrättiin lakkautettaviksi. Näin ollen 

valtion tukemalle nuorisotyölle oli tilaus sodan jälkeisessä Suomessa.13 Sodanjälkeisessä 

Suomessa nuorisojärjestöjen tekemää työtä pidettiin koko nuorisotyön perustana. 

Valtionhallinnossa nuorisotyö löysi paikkansa opetusministeriöstä, koulutoimen ja 

urheiluhallinnon rinnalla.14 

Opetusministeriön alainen nuorisotyölautakunta sai joulukuussa 1944 tehtäväksi laatia 

suunnitelman kunnallisten nuorisotyölautakuntien perustamisesta, joka myös seuraavan 

vuoden elokuussa hyväksyttiin. Kunnanvaltuustoille lähetetyissä kirjeissä kehotettiin kuntia 

osoittamaan varoja nuorisotyön tarpeita varten. Kirjeissä todettiin, että nuorisorikollisuus, 

                                                           
9 Telemäki 1984, 65-66. 
10 Ruuttula-Vasari 1987, 11. 
11 Nieminen 1995, 154. 
12 Nieminen 1995, 189. 
13 Nieminen 1995, 209-213. 
14 Nieminen 1995, 219. 
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väkijuomien käyttö ja siveellinen ryhdittömyys olivat uhkana, jollei nuorisotyötä 

aloitettaisi.15 

Nuorison vapaa-ajanviettokysymys nousi 1940-luvulla keskeiseksi puheenaiheeksi koko 

Suomessa. Valtion ja kuntien haluttiin ottavan isompaa roolia, sillä vapaaehtoisten 

kansalaisjärjestöjen varat eivät enää riittäneet nuorisotyön laadun ja määrän parantamiseen. 

Vuonna 1949 nuorisolautakuntia oli perustettu yli 200 paikkakunnalle, mutta joillain 

paikkakunnilla nuorisolautakunta ei ollut itsenäinen, vaan toimi jonkin toisen lautakunnan 

alaisuudessa, kuten esimerkiksi Turussa jossa saatiin odottaa omaa itsenäistä 

nuorisolautakuntaa vuoteen 1955.16 Nuorisolautakuntien tehtävänä oli välineiden, tilojen ja 

suunnan antaminen nuorten omalle toiminnallisuudelle ja järjestöille. Valtakunnallisia 

nuorisojärjestöjä oli 46 ja niiden jäsenmäärä kasvoi koko ajan. Nuorisotyö oli määritelty 

nuorten omissa ryhmissä tapahtuvaksi, oma-aloitteiseksi harrastus- tai urheilutoiminnaksi. 17  

Tutkimustilanne 

Suomalaisesta nuorisotyöstä ei ole juuri historiankirjoituksia tehty. Kasvatuksen historian 

tutkimus on kohdistunut lähinnä koulutusjärjestelmien kehitykseen, mutta nuorisotyön 

tutkimus on jäänyt akateemisessa historiantutkimuksessa reuna-alueelle. Nuorisotyötä ja 

valtion nuorisopolitiikkaa on tutkittu lähinnä yhteiskunnallisena ilmiönä.18 Eri kaupunkien 

nuorisolautakunnista on julkaistu historioita. Tämän työn osalta olen tutustunut esimerkiksi 

Tampereen ja Turun nuorisolautakuntien historioihin. 

Ensimmäinen nuorisopoliittinen kokonaisesitys on KARI RANTALAIHON vuonna 1969 

kokoama esitys 1970-luvun nuorisopolitiikka. Seuraavana vuonna valtion nuorisotyölautakunta 

julkaisi oman esityksensä Nuorisopolitiikkaa 70-luvulla. JUHA VARTOLAN teos 

Nuorisopoliittinen suunnittelu – perusmalli kunnallista suunnittelua varten ilmestyi vuonna 1971. 

RITVA AALLON väitöskirja Nuorten sosiaalistuminen ja nuorisotyö ilmestyi vuonna 1975. 

Nämä teokset olivat se perusta, joille suomalainen nuorisopolitiikka 1970-luvulla luotiin19   

Nuorisopolitiikkaa ovat myöhemmin tutkineet jo aiemmin mainitut Matti Telemäki 

teoksessa Taitava nuorisokasvattaja ja Juha Nieminen teoksessa Nuorisotyön professionalisaatio 

                                                           
15 Nieminen 1995, 243. 
16 Kallioniemi 1993, 26. 
17 Telemäki 1984, 102. 
18 Nieminen 1995, 10-11. 
19 Silvennoinen 2002, 6. 
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Suomessa. Näiden lisäksi nuorisotyön työmuotoja ovat tutkineet PAULI KEMPPINEN 

teoksessa Nuoriso 2000: Nuorisotyön käsikirja, sekä REIJO SAUKKONEN teoksessa 

Kunnallinen nuorisotyö 1990-luvulla. 

Toimitettuja artikkelikokoelmia, jotka kokoavat nuorisotyön eri osa-alueita on ilmestynyt 

useita: HEIKKI SILVENNOISEN toimittama Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-

luvulle, PÄIVI KURIKAN ja SARI MATTILAN toimittama Perustietoa nuorisotoimesta ja 

TOMMI HOIKKALAN ja ANJA SELLIN toimittama kirja Nuorisotyötä on tehtävä, joka 

käsittelee joidenkin artikkelien osalta nuorisotyön menetelmien historiallista kehitystä.  

Vuonna 1984 ilmestyi MATTI TELEMÄEN teos Johdatus nuoruuden ja nuorisotyön historiaan. 

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi nuorisotyöhön opiskeleville. Tutkija JUHA NIEMISEN 

teos Nuorisossa tulevaisuus – suomalaisen nuorisotyön historia on kokonaisesitys nuorisotyön 

historiasta. Teos käsittelee suomalaista nuorisotyötä sen tehtävien, järjestelmien ja 

menetelmien kehittymisen kautta. Lisäksi se pyrkii vastaamaan kysymykseen miten 

yhteiskunnalliset, aatteelliset ja kulttuuriset tekijät ovat vaikuttaneet nuorisotyön 

kehitykseen. Nieminen tarkastelee suomalaista nuorisotyötä kokonaisuutena, joten 

paikallista näkökulmaa ei teoksessa juuri ole. 

JOUNI KALLIONIEMEN vuonna 1993 julkaistu teos Turun nuorisolautakunnasta Turku 

ja nuoret antaa tutkimukselleni vertailukohtaa. Matti Telemäki on kirjoittanut 

Tamperelaisesta nuorisotyöstä kirjan Ulkoilmaleikeistä vauvajengiin, jossa käsitellään 

Tamperelaisen nuorisotyön viittä ensimmäistä vuosikymmentä. Nuorisotyöntekijöiden 

muisteluihin perustuva Matti Telemäen kokoama Taitava nuorisokasvattaja on teos, josta olen 

etsinyt vertailukohtia muihin kaupunkeihin. 

Tutkimustehtävä  

Tämä pro gradu –tutkielma tutkii Oulun paikallista nuorisotyötä oululaisen nuorisotyön 

kontekstissa. Käsittelen oululaisen nuorisotyön kehitystä vuosina 1947- 1997 tutkimalla 

miten nuorisotyön tehtävät, organisaatio, toiminta sekä tilat ovat vuosien saatossa 

muuttuneet. Etsin niitä rakenteita, joista oululainen nuorisotyö muodostui sekä paikannan 

niitä muutoksia, joita Oulun nuorisolautakunnassa tapahtui ajanjakson aikana. Tutkimuksen 

käsittelemät aiheet olen rajannut nuorisolautakunnan tekemiin päätöksiin nuorisojärjestöille 

myönnetyn avustusrahan jakamisesta, nuorisotilojen rakentamisesta ja nuorisotoimen 

järjestämien tapahtumien ja leirien muutoksesta. Näkökulmani on, millä tavoin nuorisotyö 
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heijastelee aikansa käsityksiä nuoruudesta ja miten nämä käsitykset muuttuivat ajanjakson 

aikana. Onko 1900-luvun alussa alkanut yhteiskunnallisen huolenpidon malli ajankohtainen 

vielä vuosisadan loppupuolella ja millaiseksi ryhmäksi nuoret mielletään 

nuorisolautakunnan toimenpiteiden kautta? 

1900-luvun puolivälin jälkeen alkanut kaupungistuminen ja suurien ikäluokkien 

nuoruusvuodet ajoittuvat tutkimukseni alkupuolelle. On tärkeää ottaa huomioon, millä 

tavoin suurten ikäluokkien nuoruus erosi myöhempien 1960-luvulla syntyneiden 

nuoruudesta. Millaisia yhteiskunnallisia keinoja järjestää nuorisotyötä kehitettiin ja 

muuttuiko käsitys siitä, mitä on olla nuori tutkimukseni ajanjakson aikana. 

Olen rajannut Oulun läänin nuorisolautakunnan pois tutkimuksesta ja tutkin vain 

kunnallisen nuorisolautakunnan toimintaa. On hyvä muistaa, että tämä ei ole ainoa 

mahdollinen näkökulma, sillä nuorisotyölle annetut tavoitteet ja toteutunut toiminta eivät 

välttämättä vastaa toisiaan. Yksittäisen nuoren tai nuorisotyöntekijän kokemukset 

nuorisotyöstä voivat olla erilaisia kuin rakenteet antavat ymmärtää.   

Tutkimus on rajattu vuoteen 1947 siksi, että silloin Oulun nuorisolautakunta perustettiin ja 

1990-luvun loppuun siksi, että mielestäni oli tärkeää saada tutkittua 1990-luvun laman 

vaikutusta. En ole kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi tutkia 2000-lukua, sillä mielestäni 

uudempi aika vaatisi oman tutkimuksensa ja uuden näkökulman aiheeseen. Kokonaiskuva 

voisi pirstaloitua, mitä lähemmäksi omaa aikaamme tultaisiin.  

Nuorisotyö on määritelty eri tavoin eri vuosikymmeninä, joten työ on jaettu kolmeen eri 

aikakauteen valtion antamien nuorisotyölakien mukaan. Ensimmäinen luku käsittää vuodet 

1947 – 1972 siksi, että vuonna 1972 annettiin laki kunnallisesta nuorisotyöstä. Seuraava 

aikakausi on vuodet 1972 – 1985 jälleen siksi, että vuonna 1985 astui voimaan uusi laki 

nuorisotyöstä. Viimeiseksi jäävät vuodet 1985 – 1997. Käsittelytapa on päälukujen sisällä 

temaattinen sisältäen nuorisolautakunnan ja nuorisotoimen järjestämän nuorisotoiminnan ja 

-työn, nuorisomäärärahojen jaon sekä nuorisotalojen rakentamisen. 

Käsitteet 

TOMMI HOIKKALA sanoo, ettei ole olemassa yhtä koko nuorisoa yhdistävää seikkaa ja 

täten täytyy olettaa, että nuoriso-käsite on hallinnon antama tilastollinen kategoria tietyssä 
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iässä oleville ihmisille.20 Nuoria tarkastellaan aina jostain näkökulmasta, esimerkiksi 

nuorisolautakunta ilmaisee useaan otteeseen huolensa nuorten työllisyydestä, jolloin nuoret 

nähdään tulevaisuuden resurssina. Koska tutkin nuorisolautakuntaa, joka on aikuisista 

muodostettu hallintoelin, täytyy minun ottaa tämä seikka huomioon. On tärkeää 

huomioida, miten nuoriso-käsitys on aikojen kuluessa muuttunut ja miten nuoret itse 

määrittelevät itsensä. Nuoruutta ei tule nähdä vain välivaiheena matkalla kohti aikuisuutta, 

vaan itsessään tärkeänä elämänvaiheena. 

Nuorisoa on pyritty määrittelemään eri tavoin tämän tutkimuksen käsittelemällä 

aikajaksolla. Ensimmäiseksi on syytä ottaa huomioon se, ketkä määritellään nuoriksi ja täten 

kuuluviksi nuorisotyön piiriin ei ole pysynyt muuttumattomana. Tätä voidaan valaista 

esimerkiksi nuorisolakien kautta, sillä nuorisolait määrittävät tietyn ikäisten kansalaisten – 

nuorien, oikeuksia ja asemaa. 

Nuorisolaissa olevat ikärajaukset antavat jonkinlaisen lähtökohdan sille, millaiseksi ryhmäksi 

nuoret ovat eri aikoina mielletty. Esimerkiksi vuoden 1985 nuorisolaki muutti nuorison 

määritelmän, sillä siihen kirjattiin nuorisolain piiriin kuuluviksi 7-28-vuotiaat. Tämä ryhmä 

on mahdollista jakaa alaryhmiin, jolloin esimerkiksi alle 7-vuotiaat käsitetään lapsina, alle 

15-vuotiaat nuorina ja alle 29-vuotiaat nuorina aikuisina.21 Jokaiselle ryhmälle voidaan 

tällöin suunnitella omanlaisensa nuorisotoimintaa. 

Nuorisotoiminnalla ja nuorisotyöllä on tarkoitettu kahta saman tyyppistä toimintaa. Vuonna 

1972 voimaan tulleen nuorisolain mukaan nuorisotoiminnalla tarkoitettiin nuorten vapaata 

kansalaistoimintaa ja tämän toiminnan miellettiin tapahtuvan nuorisojärjestöjen kautta. 

Lakiin lisättiin myös momentti, joka mahdollisti nuorisolautakunnan itsensä järjestämän 

harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan, jos sille ilmeni tarvetta. Tästä vakiintui käsite 

nuorisotyö, jolla siis tarkoitettiin yhteiskunnan tekemää nuoriin kohdistuvaa työtä.22  

Valtion nuorisopolitiikka on tärkeä käsite nuorisotyön historiallista kehitystä tutkittaessa, 

sillä nuorisopolitiikka sisältää ne keinot, joilla valtio pyrkii vaikuttamaan nuorison 

hyvinvointiin. Valtion nuorisopolitiikka vaikuttaa täten myös paikalliseen nuorisotyöhön. 

Nuorisopolitiikka käsittää viisi erilaista osa-aluetta, jossa kunnallinen nuorisotyö on 

sijoitettu osaksi vapaa-ajan politiikkaa. 

                                                           
20 Hoikkala 1991, 19-22. 
21 Kärkkäinen 1987, 20-21. 
22 Kärkkäinen 1987, 21-22. 
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Lähteet ja menetelmät 

Tätä tutkimusta varten olen käyttänyt lähdemateriaalina Oulun nuorisolautakunnan 

arkistoa. Arkistomateriaali on saatavilla Oulun kaupungin arkistolla ja se käsittää 

nuorisolautakunnan tuottaman asiakirjamateriaalin. Asiakirjamateriaali on laaja, mutta 

nuorisolautakunnan tuottamat vuosittaiset toimintakertomukset helpottavat materiaalin 

läpikäymistä. Toimintakertomuksista selviää muun muassa nuorisolautakunnan jakamien 

avustusten määrä, nuorisolautakunnan hallinnoimien nuorisotilojen lukumäärä ja 

nuorisotoimen organisaatio.  

Arkistomateriaalin pohjalta olen tuottanut tilastollista tietoa siitä, miten ja millä perusteilla 

nuorisoavustuksia on jaettu eri vuosina ja miten nuorisotilojen luku- ja neliömäärä on 

muuttunut. Tämän lisäksi olen analysoinut sitä, miten nuorisotyön rakenteet ja 

toimintatavat sekä toimintaympäristö muuttuivat tutkimuksen käsittelemän ajanjakson 

aikana. 

Graafit ja kuvaajat olen tehnyt tutkimalla systemaattisesti ja kvantitatiivisesti Oulun 

kaupungin tilikirjoja sekä kunnalliskertomusten ja toimintakertomusten tilasto-osia. Olen 

järjestänyt tiedot omiksi taulukoiksi ja koonnut jokaiselta vuodelta tarpeelliset tiedot. 

Tämän lisäksi olen muuttanut rahanarvon vastaamaan vuoden 2013 euron arvoa. 

Nuorisojärjestöjen avustusten tutkimisessa olen ryhmitellyt nuorisojärjestöt omiin 

ryhmiinsä poliittisiksi-, varhaisnuoriso-, uskonnollisiksi- ja harrastejärjestöiksi. Tämä 

ryhmittely on itse tekemäni, mutta olen käyttänyt apuna Oulun nuorisolautakunnan 

perusteluita ja pöytäkirjoja määrärahan jaosta, jotta ryhmittely vastaisi sitä, millaisiksi 

nuorisolautakunta on nuorisojärjestöt mieltänyt.  

Arkistomateriaalia läpi käydessä on hyvä muistaa lähdekritiikki ja tarkastella mihin 

tarkoitukseen kyseinen asiakirja on tuotettu. Kokouspöytäkirjoihin ei välttämättä merkitä 

kaikkea, mistä on keskusteltu, vaan ainoastaan lopputulos. Toisaalta esimerkiksi asiakirjoja 

nuorisojärjestöjen määrärahojen jaosta tulee voida pitää luotettavina sellaisenaan, sillä ne 

ovat kaupungin hallituksen hyväksymiä asiakirjoja. 

Arkistomateriaali käsittää asiakirjamateriaalin lisäksi kootun sanomalehtiarkiston 

nuorisolautakuntaa ja nuorisotyötä käsittelevistä artikkeleista Oulussa, sekä eri 

nuorisotyöntekijöiden haastatteluja. Oulun ensimmäisen nuorisosihteerin, Ebba Askosen 

muisteluita on myös julkaistu nuorisotutkimuskeskuksen omissa julkaisuissa.  
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Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus on julkaissut vuonna 1996 vihkosen omasta 

toiminnastaan nimellä Nuorisoasiainlautakunnan historiaa vuosilta 1946 – 1996. Kyseessä on 

suppea historiikki23, jossa esitellään pintapuolisesti nuorisotyön vaiheita Oulussa. Teos on 

kuitenkin hyvä perehdytys aiheeseen.  

  

                                                           
23 Historiikilla tarkoitan tässä teosta, joka ei ole käynyt läpi akateemista arviointia. 
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1. NUORISOTYÖ KASVAVASSA OULUSSA VUOSINA 1947-1972 

Sotavuosina lapset ja nuoret olivat mukana sodan vaatimissa töissä, sillä koulunkäynti oli 

näinä vuosina katkonaista. Koulurakennukset olivat usein muussa käytössä sillä monet 

opettajat olivat lähteneet rintamalle. Monet lapset jäivät opinnoissaan jälkeen ja säännöllisen 

koulutyön puuttuminen vaikutti joutilaisuuden lisääntymiseen silloin, kun lapset eivät olleet 

sotatöissä. Myös urheiluseuratoiminta oli vähäistä, sillä miehet olivat rintamalla. Yleisten 

järjestyshäiriöiden vuoksi Ouluun julistettiin nuorison ulkonaliikkumiskielto, vaikka se ei 

onnistunutkaan pitämään kaikkia alaikäisiä poissa kaduilta. Täysi-ikäiset nuoret huvittelivat 

sota-aikana ravintoloissa ja vaikka sotien aikana oli voimassa tanssikielto, oli yöhulinointi 

kaupungilla yleistä. Lasten ja nuorten rikollisuus lisääntyi sotavuosina huomattavasti ja 

rikollisuutta esiintyi myös hyvin toimeentulevien perheissä. Lisäksi yksinhuoltajaperheiden 

– koska miehet olivat rintamalla, määrä kasvoi voimakkaasti.24 

Suomessa syntyvyys oli suurinta heti toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Vuosina 

1945-1949 syntyivät niin sanotut suuret ikäluokat. Syntyvyys laski 1950- ja 1960-luvuilla, 

mutta syntyvyys pysyi kuitenkin vielä tässä vaiheessa verrattain korkeana. Suomen 

väkiluvun määrään vaikutti myös siirtolaisuus, sillä monet muuttivat työn perässä Ruotsiin 

tai kauemmaksi, joka tosin lähinnä kosketti jo työikäisiä aikuisia.25  

Kaupungistuminen on keskeinen sotien jälkeisen ajanjakson ilmiö Suomessa. Se on 

seurausta kaupunkiin suuntautuvasta muuttoliikkeestä.  Maassamuutto ja kaupungistuminen 

olivat voimakkainta 1960- ja 1970-luvuilla ja tällöin kaupunkeihin – myös Ouluun, 

rakennettiin uusia suuria lähiöitä.26 1960-luvun kaupunkilaisnuoret olivat ensimmäinen 

sukupolvi, joka eli nuoruutensa lähiössä. 

Hyvinvointivaltion rakennus ajoittuu tähän samaan ajanjaksoon. Valtion tehtävät laajenivat 

koskemaan yhä enemmän sosiaalisten ongelmien tasausta ja lieventämistä. Keskeisiä 

hyvinvointivaltion uusia muotoja olivat terveydenhuolto, päiväkodit, koulutus 27 – ja näiden 

lisäksi nuorisotyö. Kaikki nämä pääsivät nauttimaan kasvavan hyvinvointivaltion varoista. 

Vuonna 1949 muutettiin valtion alkoholin myynnistä saatujen varojen käyttämisestä 

annettua lakia siten, että siitä saatuja varoja voitiin käyttää myös nuorisotyöhön. Varoja 

                                                           
24 Junila 2005, 141. 
25 Vahtola 2003, 359. 
26 Vahtola 2003, 363. 
27 Vahtola 2003, 384. 
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ohjattiin muun muassa nuorisotyöhön palkattavia kunnallisia viranhaltijoita varten. 

Kunnallisen nuorisotyön resurssit kasvoivat, mutta omaa lakia nuorisotyöstä ei vielä tullut.28 

1.1 Oulu kasvaa ja niin myös nuoriso 

Oulun väestönkasvu oli nopeaa 1950- ja 1960-luvuilla. 1940-luvun lopussa Oulussa oli 

asukkaita noin 28000, kun 1960-luvun lopulle tultaessa väkiluku oli kasvanut jo noin 

53000:en.29 Näin korkea väestönkasvu tarkoitti myös nuorison väkimäärän nopeaa kasvua, 

sillä suuret ikäluokat kasvoivat lapsista nuoriksi 1960-luvun aikana. Oululaisten ikärakenne 

oli samanlainen kuin muuallakin Suomessa: sotavuosien jälkeinen korkea syntyvyys takasi 

runsaasti työvoimaa tuleville vuosikymmenille, mutta se myös tarkoitti uutta muuttoliikettä 

kohti kaupunkeja. Oulu olikin 1970-luvun puoliväliin asti muuttovoittoinen kunta.30 Oulun 

väkilukua kasvattivat lisäksi alueliitokset. Vuonna 1961 Oulun kaupunkiin liittyi viisi uutta 

aluetta: Haapalehto, Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara ja Kuivasjärvi. Neljä vuotta 

myöhemmin Pateniemi ja Oulujoen kunta liitettiin Ouluun ja täten Oulun väkiluku kasvoi 

1960-luvun liitosten ansiosta noin 9000 hengellä.31 1960-luvun lopulla Oulun 

väkirikkaimmat kaupunginosat olivat keskustan lisäksi Tuira, Karjasilta ja Höyhtyä sekä 

vastarakennetut Kaukovainio ja Puolivälinkangas.32 

Nuorison määrän kasvaessa myös nuorisojärjestöjen lukumäärä kasvoi. Kun vuonna 1951 

Oulussa toimi noin 20 nuorisojärjestöä 33, joista suurin osa oli partioliikkeen ylläpitämiä 

lippukuntia ja kansandemokraattien pioneerijärjestöjä, oli nuorisojärjestöjen lukumäärä 

kolminkertaistunut 1960-luvun loppuun mennessä.34 

Vuonna 1927 säädetyn lain mukaan kaupunginvaltuusto saattoi perustaa 

kaupunginhallituksen avuksi lautakuntia. 1940-luvun puolivälissä Oulun kaupungissa toimi 

30 erilaista lauta- ja johtokuntaa ja nuorisolautakunta liittyi tähän joukkoon.35 Vuoden 1945 

lopulla kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen esitystä nuorisotoimesta. 

Seuraavana vuonna nuorisotoimikunta näki päivänvalon. Vuonna 1947 toimikunta muuttui 

                                                           
28 Nieminen 1995, 228. 
29 Manninen 2005, 30. 
30 Manninen 2005, 33. 
31 Manninen 2005, 34. 
32 Manninen 2005, 35. 
33 Nuorisotyölautakunnan pöytäkirja 30.5.1951 Ca:1 OKA. 
34 Nuorisotyölautakunnan pöytäkirjat 1968 Ca:2 OKA. 
35 Manninen 1995, 161. 
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nuorisotyölautakunnaksi36, koska näin oli suurimmassa osassa Suomea ja vanha nimi 

aiheutti sekaannusta yleisön keskuudessa. 

Nuorisolautakunnan päämäärä oli kunnianhimoinen: tavoitteena oli lähentää eri 

yhteiskuntapiireihin kuuluvia nuoria. Nuorten moraalinen kasvatus oli tärkeä ohjenuora, 

jota nuorisolautakunta noudatti. Ensimmäisinä vuosina toiminta keskittyi erilaisten urhei-

lukilpailujen järjestämiseen, mutta osanottajien lukumäärä oli vähäinen. Vuonna 1948 oli 

määrä järjestää ensimmäiset Oulun kulttuuripäivät, mutta ne jouduttiin perumaan nuorten 

passiivisuuden vuoksi.37 Saman vuoden lopulla nuorisolautakunnassa keskusteltiin vilkkaasti 

siitä, mikä oli mennyt kulttuuripäivien järjestämisessä pieleen ja päätettiin ottaa yhteyttä 

myös muiden kaupunkien – kuten Kotkan ja Kemin - nuorisolautakuntiin ja tiedustella 

näiden toimintaa.38  

Nuorisolautakunnan alkutaipaleet eivät olleet helppoja, sillä harvalla lautakunnan jäsenellä 

oli kokemusta nuorisotyöstä. Muuallakin Suomessa nuorisotyö oli vasta lapsenkengissä, 

joten mallia oli vaikeaa ottaa muista kaupungeista. Tampereella tehtävää nuorisotyötä nuo-

risolautakunta piti esimerkillisenä, joten puheenjohtaja ja sihteeri tekivät sinne 

tutustumismatkan.39 

Nuorisolautakunnan ensimmäiset vuodet olivat niukkuuden aikaa, eikä kaupunginhallitus 

esimerkiksi antanut sille omaa toimistoa. Nuorisolautakunta teki yhteistyötä raittius- ja 

urheilulautakuntien kanssa, mutta kun raittiuslautakunta ehdotti talvella 1955 ohjaajan viran 

yhdistämistä, ei nuorisolautakunta siihen suostunut. Yhteisiä edustajainkokouksia kyllä 

pidettiin lautakuntien välillä ja lautakuntien sihteerien virkojen yhdistämistä pohdittiin.40  

                                                           
36 Nuorisotyölautakunta ei ole itsekään pöytäkirjoissaan johdonmukainen nimensä suhteen. 
37 Nuorisotyölautakunnan pöytäkirja 27.2.1948 Ca:1 OKA. 
38 Nuorisotyölautakunnan pöytäkirja 14.12.1948 Ca:1 OKA. 
39 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 30.3.1948 Ca:1 OKA. 
40 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 26.1.1955 Ca:1 OKA. 
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41 

 

Ajanjakson aikana nuorisotyö löysi vähitellen oman paikkansa kaupungin hallinnossa. 

Nuorisolautakunta siirtyi vuonna 1951 kaupungin hallinnossa sosiaalihuollon piiristä 

sivistys- ja kulttuurihallinnon piiriin.42 Nuorisolautakunnan menot kasvoivat nopeasti: 

vuoden 1948 menot olivat nykyrahassa hieman päälle kymmenentuhatta euroa, vuonna 

1955 ne olivat jo melkein viisikymmentätuhatta euroa. 1960-luvulla menot kasvoivat 

entisestään ja vuoden 1971 lopulla ne olivat yli kaksisataatuhatta euroa.43 

                                                           
41 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:42-52 OKA. 
42 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:42-52 OKA. Luvut muutettu vuoden 2013 euroiksi. 
43 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf: 42-52;53-61;62-70 OKA. Luvut muutettu vuoden 2013 euroiksi. 
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Lähimpiin lautakuntiin verrattaessa käy ilmi, että nuorisolautakunnan menot kasvoivat 

selvästi nopeammin kuin muiden 1960-luvun alkupuolella ja 1970-luvun alussa. Hankalasta 

alusta huolimatta nuorisolautakunta oli vakiinnuttanut paikkansa kaupungin organisaatiossa 

viimeistään 1960-luvulla.  

1.1.1 Mistä oli nuorisotyöntekijät tehty? 

Nuorisotyöntekijöiden koulutuksen järjestäminen oli valtion nuorisotyölautakunnan 

ensimmäisiä tehtäviä sodan jälkeisessä Suomessa. Nuorisotyöntekijöiden koulutus kohtasi 

samankaltaisia ongelmia kuin opettajankoulutus oli kohdannut sata vuotta aiemmin: 

oppilasaines oli hyvin heterogeenistä ja heidän pohjakoulutuksensa oli monen tasoista.44 

 

Nuorisohjaajien koulutus aloitettiin syksyllä 1945 Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. 

Koulutus oli alun perin yksivuotinen, mutta se muuttui kaksivuotiseksi heti ensimmäisen 

vuosikurssin jälkeen. Ensimmäisellä vuosikurssilla oli 32 opiskelijaa, joista useimpien tausta 

oli järjestötyössä.45 

 

                                                           
44 Telemäki 1984, 99. 
45 Nieminen 1995, 302. 
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 Nuoriso-ohjaajakoulutusta varten laadittu opetussuunnitelma korosti yhteiskunnallisia 

tekijöitä: nuorisotyö vaati yhteiskuntaelämän ja kasvatuksen tuntemusta. Tarkoituksena oli 

kouluttaa työntekijöitä erityisesti nuorisojärjestöjen ja kuntien tarpeisiin.46 Nuoriso-

ohjaajakoulutuksesta vastasivat valtion nuorisolautakunnan jäsenet G. von Weissenberg ja 

Kerttu Varjo.47 

 

Vuonna 1960 Yhteiskunnallinen Korkeakoulu siirrettiin Tampereelle ja pian siirtymisen 

jälkeen nuoriso-ohjaajien koulutus siirrettiin sosiaalihuollon opetusjaostosta 

yhteiskunnalliseen opetusjaostoon. Nuorisotyöntekijöistä alkoi olla pulaa ja opetuspaikkoja 

lisättiin poikkeusvalmistuskurssien avulla.48 

 

Kuntien nuoriso-ohjaajien pätevyysvaatimukset ja tehtävät määriteltiin 1950-luvun 

alkupuolella. Valtion nuorisolautakunnan hyväksymissä johtosäännöissä kuntien nuoriso-

ohjaajien tehtäviksi määriteltiin kunnassa toimivien nuorisojärjestöjen auttaminen, 

nuorisotyön toimintaedellytysten lisääminen ja nuorisolautakunnan toimistotehtävien 

hoitaminen.49 Oulussa nämä tehtävät olivat vuodesta 1954 alkaen nuorisosihteeri Ebba 

Askosen harteilla. 

1.1.2 Ebba Askonen - ensimmäinen nuorisotyöntekijä 

Nuorisolautakunnan sihteerinviran50 täyttäminen ei ollut aivan mutkatonta. 

Kaupunginhallitus halusi alun perin nuorisolautakunnan sihteerin tehtävien kuuluvan 

liikuntakasvatusneuvojalle. Nuorisotoimikunta perusteli oman sihteerin tarvetta sillä, että se 

on ”etupäässä yhteiskunnallisen kasvatuksen ohjaava elin eikä yksinomaan urheilun ja näin 

ollen, jos nämä yhdistettäisiin, voi se muodostua yhdelle henkilölle liian raskaaksi”. 

Lautakunnan sihteerin tehtäviä hoiti kaupungin urheiluohjaaja Heino Hanski vuodesta 1948 

vuoden 1950 huhtikuuhun, jonka jälkeen tehtävät siirtyivät kaupungin raittiusohjaaja Teuvo 

Pellikalle. Raittiusohjaaja toimi tehtävässään noin vuoden, kunnes hän muutti pois Oulusta. 

Tämän jälkeen lautakunta valitsi keskuudestaan sihteerin, jolle maksettiin palkkiota toimen 

hoitamisesta.51  

                                                           
46 Nieminen 1995, 304. 
47 Telemäki 1984, 100. 
48 Nieminen 1995, 308. 
49 Nieminen 1995, 307. 
50 Nuorisolautakunnan sihteeri edusti lautakuntaa nuorisotyössä. 
51 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 14.11.1951 Ca:1 OKA. 
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Vuoden 1952 kesällä kaupunginvaltuusto päätti nuorisosihteerin toimen perustamisesta, 

mutta toimen perustaminen ja täyttäminen veivät aikansa ja ensimmäinen nuorisosihteeri, 

Ebba Askonen52 aloitti työssään 1.6.1954.53 Hän toimi nuorisosihteerinä vuoteen 1972, 

jolloin hän siirtyi läänin nuorisolautakunnan sihteeriksi. Ebba Askonen kertoo, että sattuma 

johti hänet nuorisotyöhön. Keväällä 1954 sanomalehti Kalevassa oli ilmoitus, jossa haettiin 

Oulun kaupungille uutta nuorisosihteeriä. Ebba oli ollut syksyn opiskelemassa pal-

kattomalla virkavapaalla Helsingissä. ”Ajattelin, ettei tuohon työhön ole päteviä hakijoita, 

koska jo toisen kerran ilmoitus lehdessä”.54 Näin Ebba siis ajautui nuorisotyöhön, vaikka 

hän ei edes tiennyt mitä nuorisosihteeri tekee. Aikaisemmin hän oli toiminut opettajana, 

joten hänellä oli kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. 

Ebba Askonen kertoo, että alku oli vaatimaton, sillä esimerkiksi omaa toimistoa hänelle ei 

suotu, vaan tilat olivat yhteisiä kaupungin liikuntaneuvojan kanssa. Nuorisosihteerillä ei 

myöskään ollut esimiestä ja työhön ei annettu minkäänlaista perehdytystä. Kaikki oli siis 

luotava itse: ”Hämmästykseni lautakunnalla ei ollut omaa toimintasuunnitelmaa, vaan 

jäsenet olivat kokouksissaan miettineet, mitä seuraavaksi tehdään”55. Ebba Askonen jatkaa, 

että siihen aikaan nuorisolautakunta ei vielä tehnyt välitöntä nuorisotyötä, vaan sen 

tehtävänä oli yhdistysten toiminnan tukeminen. Ensimmäinen nuorisolautakunnan kokous 

on jäänyt hyvin Ebba Askosen mieleen: lautakunta koostui noin 30-45-vuotiaista 

henkilöistä ja ilmapiiri oli sopuisa. Lautakunta ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että kau-

punkiin oli vihdoin saatu oma nuorisotyöntekijä. Ebba Askonen oli tehnyt omat 

suunnitelmansa kesän ja syksyn toiminnasta, jotka hyväksyttiin ja näin hän pääsi aloittamaan 

työnsä.56  

Ebba Askosen ensimmäinen kesä kului erilaisilla nuorisoleireillä. Omien sanojensa mukaan 

hän kävi ensimmäisten vuosiensa aikana kahdellakymmenellä eri nuorisoleirillä. Leireillä 

käynti oli siihen aikaan hyvin erilaista kuin nykyisin. ”Hyvin harvalla oli auto vuonna 1954; 

esimerkiksi nuorisolautakunnan jäsenillä ei ollut autoa, eikä minullakaan”. Oulussa ei ollut 

omaa leiripaikkaa, vaan lähimmät leiripaikat olivat Haukiputaalla, Kiimingissä ja 

Sanginjoella, eli noin 20 kilometrin matkan päässä Oulusta. Näille leireille Ebba Askonen 

ajeli polkupyörällä. Toinen suosittu leiripaikka oli Rokualla, eli noin 100 kilometrin päässä 

Oulusta. Sielläkin Ebba kävi useamman kerran, hän kertoo: ”Ensin matkustin 

                                                           
52  Ebba Askonen on syntynyt vuonna 1927. 
53 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 12.4.1954 Ca:1 OKA. 
54 Askonen 2009, 18.  
55 Askonen 2009, 19  
56 Askonen 2004, 42 
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polkupyörineni junalla Ahmaksen pysäkille, josta jatkoin noin 15 kilometriä polkupyörällä, 

loppumatkan hiekkaisia metsäteitä”. Uusi nuorisosihteeri kävi luennoimassa useamman ker-

ran myös Oulu Oy:n ja Toppila Yhtiöiden järjestämillä leireillä. Näille leireille hän pääsi 

ylellisesti yhtiön oman auton kyydillä.57 Nuorisotyö olikin vielä 1950-luvulla pitkälti muiden 

tahojen kuin kunnan järjestämää. 

Ebba Askonen teki pitkän uran Oulun kaupungin nuorisotyön parissa. Vuonna 1972, kun 

laki kuntien nuorisotyöstä tuli voimaan, opetusministeriö aloitti kokeilun läänin 

nuorisolautakuntien toimivuudesta. Ebba Askonen siirtyi tuolloin läänin nuorisosihteeriksi, 

sillä olihan hänellä pitkä kokemus nuorisotyöstä Oulun kaupungilla. Hän toimi läänin 

nuorisosihteerinä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1987. 

1.1.3 Nuorisotyöntekijöiden määrä kasvaa 1960-luvun lopulla 

Nuorisotyöntekijät olivat töissä nuorisotoimistolla, joka oli nuorisolautakunnan alainen. 

Nuorisotoimiston tehtävänä oli huolehtia nuorisotoimintaan ja nuorisotyöhön liittyvien 

asioiden hoidosta.  

 

Vuonna 1964 nuorisolautakunta ehdotti kaupunginhallitukselle harjoittelijan palkkaamista 

Yhteiskunnallisesta Korkeakoulusta. Lautakunta valitsi tehtävään Tellervo Maarannon 

saman vuoden joulukuussa.58 Oulun kaupunki palkkasi ensimmäisen nuorisotyöharjoitte-

lijan, sillä Tampereen yliopisto oli alkanut vaatia nuorisotyötutkintoa suorittavilta 

opiskelijoilta harjoittelujaksoa.59 

 

Oulussa oli vuoden 1966 lopulla vain kaksi nuorisotyöntekijää, mutta nuorisoa oli yli 16000. 

Tilanne ei ollut millään tavalla tasapainossa ja Ebba Askonen vertasikin tilannetta siihen, 

että kaupungissa olisi vain vapaapalokunta vakinaisen sijasta.60 Nuorisolautakunta esitti kau-

pungille, että seuraavan vuoden talousarvioon oli saatava lisää rahaa ohjaajien 

palkkaamiseen.61 

                                                           
57  Askonen 2004, 45. 
58 Nuorisolautakunnan pöytäkirjat 13.10;15.12.1964 CA:1 OKA. 
59 Askonen 2004, 51. 
60  Ebba Askosen haastattelu. Haastattelijana Pasi Laukka. 
61 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 21.12.1966 CA:1 OKA. 
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Suurin osa nuorisotyöstä tapahtui edelleen nuorisojärjestöissä, joiden ohjaajat saivat 

nuorisolautakunnalta apua kouluttautumisen muodossa, mutta nämä eivät olleet kaupungin 

palkkaamia työntekijöitä. Mirja Huovinen ja Sanni Uusi-Illikainen olivat kaupungin ainoat 

nuoriso-ohjaajat 1970-luvun alkupuolella ja heidän lisäkseen kaupunki oli otettu kaksi 

harjoittelijaa Tampereen Yliopistosta.62 

Nuorisotyöntekijöiden vähäinen lukumäärä Oulussa ei ollut poikkeuksellista, sillä 

esimerkiksi Turussa oli vuonna 1966 kahdeksan nuorisotyöntekijää ja Tampereella vain 

yksi. Helsinki oli Suomen suurimpana kaupunkina omassa luokassaan: siellä 

nuorisotyöntekijöitä oli 65.63 Lukuihin sisältyvät ilmeisesti vain vakinaiset kaupungin 

nuorisotyöntekijät, näiden lisäksi kaupungit palkkasivat harjoittelijoita ja tuntipohjaisia 

työntekijöitä kerhotoiminnan avuksi.64  Vuonna 1965 Suomessa oli nuorisosihteereitä 

yhteensä 220.65 

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuului 1960-luvun lopulla avoimien ovien tilaisuuksien 

valvominen eripuolilla kaupunkia olevissa kerho-tiloissa sekä koulutus-iltojen ja 

nuorisopäivien suunnittelu. Viranhaltijoiden viikkotuntimäärä oli 35 tuntia viikossa ja 

työsopimussuhteessa olevien 45 tuntia viikossa.66 Työsopimussuhteisten 

nuorisotyöntekijöiden tehtäviin kuuluivat muun muassa johtaa ja valvoa 

nuorisolautakunnan järjestämiä tilaisuuksia sekä ohjata nuorisojärjestöihin kuulumattomia 

nuoria harrastus ja omien toivomusten mukaiseen nuorisotyön piirin.67 Näiden lisäksi 

nuorisolautakunta palkkasi tuntipalkalla ohjaajia pitämään avoimien ovien iltoja, joiden 

palkkaus tuli kerhotoiminnalle osoitetuista rahoista.68 

Ohjaajien palkkioita lautakunta piti liian pieninä ja kaikkea aiottua ohjelmaa ei esimerkiksi 

keskustassa voitu järjestää, sillä päteviä ohjaajia oli vaikea saada. Palkkioita nostettiinkin 

vuodelle 1972.69 

 

                                                           
62 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 7.12.1972 Ca:2 OKA. 
63 Telemäki 1993, 26. 
64 Nuorisolautakunnan talousarvio CA:2 OKA. 
65 Rantalaiho 1969, 167-168. 
66 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 20.10.1960 Ca:2 OKA. 
67 Työsopimussuhteisten nuorisotyöntekijöiden johtosääntö 1970 Ca:2 OKA. 
68 Nuorisolautakunnan talousarvioesitys 1973 Ca:2 OKA. 
69 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 20.10.1971 Ca:2 OKA. 



22 
 

 

 

Oulun nuorisolautakunnan vuoden 1954 palkkamenot olivat yhteensä noin 6500 euroa. 

Vuonna 1962 virkasuhteessa olevien palkkamenot olivat hieman yli 18000 euroa ja 

työsopimussuhteessa olevien noin 5000 euroa. Ennen lain voimaanastumista vuonna 1972 

virkasuhteessa olevien palkkoihin meni noin 240000 euroa ja työsuhteessa olevien 

palkkoihin hieman alle 50000 euroa. Lain voimaanastumisen jälkeen vuonna 1973 

työsuhteessa olevien palkkamenot nousivat yli 80000 euroon. Palkkamenot olivat siis 

kasvussa koko ajanjakson, mutta vuoden 1972 laki vaikutti Oulussa erityisesti siihen, että 

työsuhteessa ja tuntipalkalla olevien palkkamenot kasvoivat. Heitä voitiin palkata nyt 

enemmän, sillä virkasuhteessa olevien palkkoihin ei kulunut niin paljoa kaupungin omaa 

rahaa. 70 Vuoden 1972 laki nuorisotyöstä antoi kunnille lisää varoja nuorisotyöntekijöiden 

palkkaamiseen opetusministeriön myöntäessä kunnille valtionapua viranhaltijoiden 

palkkamenoihin.71  

 

Nuorisolain voimaanastumisen jälkeen Ouluun perustettiin uusi nuorisotoimenjohtajan 

virka sekä toinen nuorisosihteerin virka. Suomen muista kaupungeista esimerkiksi Turussa 

oli neljä nuorisosihteerin virkaa, Lahdessa kaksi ja Jyväskylässä yksi. Nuorisotyön 

hallinnolliset rakenteet alkoivat vakiintua nuorisolain voimaanastumisen jälkeen. Oulussa 

nämä rakenteet olivat seuraavat: nuorisolautakunta ohjasi nuorisotoimistoa, jota johti 

nuorisotoimenjohtaja. Nuorisotoimistolla olivat töissä nuorisosihteerit, jotka ohjasivat 

nuorisotaloilla työtä tekevien nuoriso-ohjaajien toimintaa. Näin ollen vielä 1950-luvulla 

vallinneesta tilanteesta, jossa yksi nuorisosihteeri koordinoi ja teki yksin lähes kaiken 

                                                           
70 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:53-61;62-70 OKA.  
71 Telemäki 1993, 28. 
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nuorisotyön koko Oulun kaupungissa, oli päästy tilanteeseen, jossa moniportainen 

hallinnollinen malli muodostui eritasoisista nuorisotyötä tekevistä henkilöistä, joilla kullakin 

oli oma rajattu tehtävänsä.  

1.2 Nuorisolle tilaa ja toimintaa 

Suomessa kunnalliset nuorisotoimikunnat pyrkivät sodan jälkeen saamaan nuorisotiloja 

käyttöönsä. Erityisesti maaseudulle pyrittiin saamaan käyttöön uusia nuorisotiloja, mutta 

suunnitelmat kohtasivat vastustusta, sillä usein kansakoulujen tilojen ajateltiin riittävän 

nuorisotyöhön.72 

 

Järjestötoiminnan ei katsottu tavoittavan riittävästi erityisesti puutteellisessa asemassa olevia 

nuoria, jotka kipeimmin tarvitsivat nuorisotyötä.73 Tähän ongelmaan vastauksena kehitettiin 

avoin nuorisotoiminta ja nuorisokahvilatoiminta. Helsinkiin vuonna 1957 perustettu Haka-

kerho oli ensimmäinen avointen ovien politiikkaan perustunut nuorisokahvila.74 

Varauksetonta hyväksyntää nuorisokahvilatoiminta ei kuitenkaan saanut, kriitikkojen 

mukaan toiminta oli sisällytyksetöntä ja vapaan oleskelun sijasta kriitikot halusivat aktiivista 

toimintaa ja ohjausta.75 Nuorisokahvilatoiminta oli nuorten keskuudessa haluttua ja niiden 

yhteyteen saattoi syntyä nuorten omia kerhoja, kuten musiikki- ja näytelmäkerhoja. 

Helsinkiin perustettu Haka-kerho toimi esikuvana muualle Suomeen perustetuille 

nuorisokahviloille.76 

 

Ennen kunnallisen kerhotoiminnan käynnistymistä suurin osa nuorisotoiminnasta oli 

nuorisojärjestöjen nuoriin kohdistamaa toimintaa. Useat nuorisojärjestöt olivat poliittisesti 

suuntautuneita, mutta kunnan aloittama nuorisotoiminta poikkesi siitä siten, että se oli 

tarkoitettu alusta alkaen poliittisesti sitoutumattomaksi. Molemmat nuorisotoiminnan 

muodot tapahtuivat kuitenkin usein samoissa kunnan vuokraamissa tiloissa.77 

 

Oulussa kysymys nuorisotiloista noudatteli samaa linjaa muun Suomen kanssa: ensin oli 

saatava kerhotilaa järjestötoiminnalle, sen jälkeen tuli kysymys järjestöihin kuulumattomien 

                                                           
72 Telemäki 1989 64. 
73 Nieminen 1995, 324. 
74 Telemäki 1989, 64. 
75 Nieminen 1995, 327. 
76 Nieminen 1995, 328. 
77 Kylmäkoski 2007, 394.  
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nuorten asemasta ja avoimien ovien toiminnan järjestämisestä järjestöihin kuulumattomille 

nuorille. Tiloja hankittiin koulurakennusten yhteydestä sekä tarpeen mukaan vapautuvista 

kiinteistöistä alueilta, joilla oli nuorisotiloille tarvetta. 

 

 

Nuorisotilojen kasvu käy ilmi esimerkiksi tarkastelemalla nuorisolautakunnan 

huoneistomenoja. Vuonna 1960 nuorisolautakunta käytti nykyrahaan muutettuna noin 3300 

euroa huoneistoihin, vuosikymmenen puolivälissä menot olivat kasvaneet lähes 

kymmeneen tuhanteen euroon. Vuonna 1972 nuorisolautakunta käytti hieman yli 42000 

euroa eri huoneistojen vuokriin.78 

 

Vuonna 1972 opetusministeriön päätöksellä nuorisotilojen hankkimista tuettiin vähintään 

kolmellakymmenellä prosentilla rakentamis- tai hankintakustannuksista.79 Valtionavusteinen 

nuorisotilojen rakentaminen vauhditti kasvua entisestään 1970-luvulla. 

1.2.1 Oma leirikeskus ja ensimmäiset nuorisotilat 

1940-luvun lopulla nuorisolautakunta keskusteli oman leirialueen tarpeellisuudesta. 

Sopivaksi paikaksi katsottiin Mustasaaren80 eteläkärki. Tästä hankkeesta ei tullut koskaan 

mitään, vaikka vuonna 1951 kaupungin metsänhoitajakin oli kehottanut 

                                                           
78 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:53-61 ja Cf:62-70 OKA. 
79 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 14.8.1973 Liite 4 Ca:3 OKA. 
80 Hietasaaren Tuiran puoleisena osana paremmin tunnettu. 
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nuorisotyölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin alueen kunnostamiseksi.81 Sen sijaan 

Koppanan leirialueesta tuli totta. 

 

Nuorisolautakunta esitti kaupunginvaltuustolle vuonna 1956, että se saisi rakentaa itselleen 

leirialueen, jossa voitaisiin järjestää nuorten kesäleirejä sekä kurssitoimintaa. Oulun 

kaupunginhallitus vuokrasi 27.9.1957 maa-alueen Oulunsalon Koppanasta leirialueen 

paikaksi.82 Koppana sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Perämeren rannalla noin 25 

kilometrin päässä Oulun keskustasta. Leirikeskuksen rakennustyöt aloitettiin keväällä 1958 

ja rakennus luovutettiin nuorisotyölautakunnalle saman vuoden elokuussa. Leirikeskus oli 

aluksi suunniteltu vain kesäkäyttöön, mutta määrärahoja talvimajoituksen saamiseksi 

haettiin kahteen otteeseen, sekä vuonna 1963 että vuonna 1966. Kummallakaan kerralla 

rahoja ei myönnetty.83 Koppanaa kuitenkin paranneltiin muilla tavoin, sinne esimerkiksi 

rakennettiin venevaja ja pallokenttä.84 Koppanan leirikeskus on edelleen vain kesäkäytössä.  

 

Lautakunta tarvitsi nuorisotiloja, jotta se voisi toteuttaa työtään. Tuirassa oleva levyparakki 

numero 41 katsottiin sopivaksi nuorisotoimintaan. Asiasta puhuttiin lautakuntien 

kokouksissa ja ehdotettiin, että parakki voitaisiin siirtää Pokkitörmälle, sillä Tuiraa pidettiin 

liian syrjäisenä. Kaupunginjohtaja ei antanut lupaa parakin siirtämiselle ja asia jäi edelleen 

pöydälle. Sen sijaan kaupunginjohtaja ilmoitti, että Iskossa sijaitseva parakki voitaisiin antaa 

nuorisotoimen käyttöön.85  

 

Ensimmäinen käyttövuoro parakkiin annettiin vuonna 1951 ja se oli käytössä reilun 

vuoden, kunnes lautakunta katsoi, ettei se voi vastata parakin ylläpidosta sen niukan 

käyttöasteen vuoksi. Vuonna 1952 lautakunta ehdotti kaupunginhallitukselle, että 

nuorisoparakin kunnostamiseen annettaisiin rahaa, mutta tähän ei kaupungin taholta 

suostuttu. Tämän jälkeen nuorisolautakunta pyysi kaupunginhallitusta ostamaan parakin 

johonkin muuhun tarkoitukseen ja näin antamaan nuorisolautakunnalle rahaa uuden 

kiinteistön hankkimiseen. Tämäkin ehdotus tyrmättiin, sillä parakki ei kuulunut kaupungin 

kiinteistöihin.86 

 

                                                           
81 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 30.5.1951 Ca:1 OKA. 
82 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 17.9.1957 Ca:1 OKA. 
83 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 3.5.1963 ja toimintasuunnitelma 1966 Ca:1 OKA. 
84 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 15.9.1966 CA:1 OKA. 
85 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 13.2.1950 Ca:1 OKA. 
86 Manninen 2005, 202. 
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Nuorisolautakunta oli jo 50-luvun alussa patistanut kaupunkia rakentamaan kerhotiloja 

koulujen yhteyteen.87 Kaupunki suhtautui ehdotukseen ilmeisen suopeasti, vaikka heti ei 

mitään tapahtunutkaan. Vuonna 1956 Oulun kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen, että 

valmistuvien koulujen yhteyteen olisi rakennettava nuorisotiloja.88 1960-luvun alussa 

nuorisotyövaliokunta89 esitti, että Oulun kaupunki jaettaisiin piireihin ja tutkittaisiin 

kaupunginosittain, jotta saataisiin selville, missä olisi suurin tarve uusille nuorisotiloille. 

Kansakoulujen johtajilta pyydettiin myös arvio, miten heidän koulunsa olivat varautuneet 

oppilasmäärän kasvuun seuraavan kymmenen vuoden aikana.90 Tästä alkoi voimakas 

nuorisotilojen kasvun aika. Oulun ensimmäinen nuorisotila valmistui Nokelan koulun 

yhteyteen vuonna 1959.  

 

Vuonna 1965 nuorisolautakunta sai käyttöönsä Nuottalan91 koulun kerhohuoneiston. Näin 

ollen nuorisolautakunnalla oli yhteensä kolme kerhohuoneistoa Nokelassa, Nuottasaaressa 

ja Paulaharjussa.92 Nuorisolautakunta kävi myös keskusteluja Raattiin rakenteilla olevan 

urheilu- ja nuoristalon käytöstä, johon varattiin 600 neliötä tilaa uutta nuorisokahvilaa ja 

kerhotiloja varten.93 Raatin hanke kuitenkin ilmeisesti kuopattiin, sillä myöhemmissä 

pöytäkirjoissa siitä ei ole enää mainintoja.  

 

1970-luvun alussa lähes kaikissa Oulun suurissa kaupunginosissa oli oma nuorisotila. 

Nokelan, Paulaharjun, Pohjankartanon ja Nuottalan, sekä hieman myöhemmin Toppilan 

nuorisotilat kokosivat nuoria myös lähikaupunginosista. Vastavalmistuneet 

Puolivälinkankaan ja Kaukovainion kaupunginosat94 saivat myös nopeasti omat 

nuorisotilansa. Poikkeuksen tästä muodosti Tuira, jossa ei ollut omaa nuorisotilaa 1950-

luvun alun jälkeen. Tämän lisäksi keskustan nuorisotilaongelmasta käytiin keskustelua, sillä 

keskustan tiloja pidettiin liian pieninä.  

                                                           
87 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 22.10.1952 Ca:1 OKA. 
88 Askonen 2004, 50. 
89 Nuorisolautakunnan itse muodostama valiokunta, jonka tehtävänä oli suunnitella käytännön 
toiminnan järjestelyjä. 
90 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 8.11.1961 Ca:1 OKA. 
91 Sijaitsee Nuottasaaressa. 
92 Perustelut Nuorisotyölautakunnan vuoden 1966 talousarvioon 22.6.1965 Ca:1 OKA. 
93 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 6.5.1965 CA:1 OKA. 
94 Manninen 1995, 62. 
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1.2.2 Kilpailuja ja harrasteita 

Nuorisolautakunnan puheenjohtaja Eero Määtän esittämän selonteon mukaan lautakunnan 

tärkeimmät tehtävät olivat nuorisotyön tukemiseen myönnetyn määrärahan jako, 

leiritoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä järjestöjen 

välisten kilpailujen järjestäminen.95 Näitä asioita nuorisolautakunta lähti toden teolla 

ajamaan 1950-luvulla. 

 

Nuorisolautakunta järjesti 1950-luvun alussa lentopallon sarjakilpailuja, massauinteja sekä 

tuki nuorten retkeilyharrastusta.  Vuoden 1950 syksyllä lautakunta päätti järjestää 

opetuselokuvanäytöksiä vuoden neljäntenä rukouspäivänä, joka oli tuolloin neljästoista lo-

kakuuta. Ensimmäiset opetuselokuvanäytännöt pidettiin elokuvateatteri Hovissa, joka 

sijaitsi Kirkkokatu 32-34:ssä. Opetuselokuvien suuren yleisösuosion vuoksi niitä järjestettiin 

vastaisuudessakin aina rukouspäivinä keväisin ja syksyisin.96 Välillä elokuvanäytöksissä kävi 

niin paljon väkeä, että järjestyksenpito kävi hankalaksi. Tämän vuoksi päätettiin järjestää 

erikseen näytäntöjä varhaisnuorille ja vähän varttuneemmille.97  

Kulttuurikilpailut tulivat nuorisolautakunnan ohjelmaan neljäkymmentäluvun lopulla. 

Kulttuurikilpailuja suunniteltiin jo hyvissä ajoin ja lautakunta piti niitä arvokkaina 

tapahtumina, joissa oululainen nuoriso saisi näyttää osaamistaan. Marraskuussa 1949 

järjestetyt nuorisonkulttuuripäivät onnistuivat lautakunnan mielestä yli odotusten.98 

Ohjelmaa ja osanottajia oli runsaasti, mutta lautakunnan puheenjohtajan ehdottamia 

tansseja ei kulttuuripäivien päätteeksi järjestetty, sillä tansseja ei pidetty tilaisuuden 

luonteeseen sopivana.99  

 

Vuonna 1950 nuorisolautakunta järjesti nuorisopäivät. Nuorisopäivien aikana kilpailtiin 

useassa eri lajissa. Ohjelmassa oli puheita, kansantanhuja, voimistelua, ryhmä- ja 

yksintansseja. Nuorisoviikkojen järjestämisajankohdaksi vakiintui marraskuun viimeinen 

viikko.  Nuorisopäivien kilpailuohjelmasta haluttiin niin laaja, että kaikki nuorisojärjestöt 

voisivat ottaa osaa kilpailuihin. Ensimmäiset nuorisopäivät todettiin lautakunnan puolesta 

tyydyttävästi onnistuneiksi. Paikalle oli saapunut 22 eri nuorisojärjestöä ja noin 300 

                                                           
95 Pöytäkirja nuorisojärjestöjen edustajiston kokouksesta 10.7.1950 Ca:1 OKA. 
96 Nuorisotyölautakunnan pöytäkirja 2.6.1951 Ca:1 OKA. 
97 Nuorisotyölautakunnan pöytäkirja 21.10.1953 Ca:1 OKA. 
98 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 30.12.1949 Ca:1 OKA. 
99 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 7.11.1949 Ca:1 OKA. 
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osanottajaa. Esityksiä oli noin 60 kappaletta.100 Vuonna 1952 nuorisopäiville osallistuvien 

järjestöjen määrä nousi kuuteenkymmeneen. Kilpailujen voittajien kunniaksi järjestettiin 

kaupungintalolla juhlatilaisuus, jota luonnehdittiin korkeatasoiseksi. 101 

 

Nuorisopäiviä seurasi nuorisoviikko, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1954. 

Sen jälkeen viikkoa vietettiin lähes joka vuosi. Vuoden 1957 nuorisoviikot alkoivat 

juhlakonsertilla ja jatkuivat harrastuskilpailuilla sekä liikunnassa että musiikissa, ja Oulun 

Teatteri piti teatteriesityksen. Nuorisoviikon lopulla järjestettiin Karjala-ilta sekä 

palkintojenjako ja voittajien esiintyminen. Kilpailun tuomaristo koostui arvovaltaisista hen-

kilöistä, kuten kapellimestari Pesosesta ja teatterinjohtaja Tapiosta.102 

 

Nuorisolautakunnan toiminta asettui muotoonsa 1950-luvun puolivälin jälkeen. Syksyisin 

järjestettiin nuorisopäivät ja keväisin nuorison kulttuurijuhlat, lisäksi lähes joka syksy 

pidettiin lentopallossa ja uinnissa sarjamuotoiset kilpailut. Vuonna 1956 toimintasuunnitel-

maan otettiin mukaan luentosarja nuorisokasvatuksesta, mutta muuten toiminta keskittyi 

juhlien lisäksi erilaisten kurssien, kuten askartelu-, voimistelu ja uintikurssien järjestämiseen. 

Hietasaaressa järjestettiin lennokkikursseja halukkaille.103  

 

Nuorisosihteeri Ebba Askonen ohjasi nuorisolautakunnan järjestämää kerhotoimintaa, joka 

tapahtui 50-luvun lopulta alkaen pitkälti koulujen yhteyteen rakennettavissa kerhotiloissa. 

Nuorisolautakunnan järjestämää kerhotoimintaa pidettiin tarpeellisena lisänä nuorten 

harrastusmahdollisuuksiin. Nokelan koulun lisäksi kerhotilat valmistuivat pian Paulaharjuun 

ja Nuottasaareen. Nuorisojärjestöt saivat varata itse vuoroja kerhotiloihin, jolloin 

kerhotilojen käyttö oli nuorisojärjestöjen vastuulla. Nuorisolautakunta päätti kerhovuorojen 

jaosta ja kalusti kerhohuoneet kaupungin myöntämillä varoilla. Aivan ongelmatonta ei 

kerhohuoneistojen käyttö ollut, sillä kansakoulut pitivät kerhotiloja ominaan ja kau-

punginhallitus joutui puuttumaan nuorisolautakunnan ja kansakoulujen väliseen kiistaan 

koulujen kerhohuoneistojen käytöstä.104  

 

Nuorisolautakunta jakoi kerhovuoroja lähinnä nuorisojärjestöille, mutta myös seurakunta ja 

urheilujärjestöt saivat käyttää kerhotiloja. Nuorisolautakunnan omia kerhoja järjestettiin 

                                                           
100 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 9.11.1950 Ca:1 OKA. 
101 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 26.11.1952 Ca:1 OKA. 
102 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 30.11.1957 Ca:2 OKA. 
103 Nuorisolautakunnan toimintasuunnitelma 1956 Ca:1 OKA. 
104 Nuorisolautakunnan pöytäkirjat 12.9.1963;22.4 1964 Ca:1 OKA. 
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kerran viikossa. Kerhohuoneistoja olivat oikeutetut käyttämään kaikki Oulun kaupungin 

alueella nuorisotyötä tekevät järjestöt. Oulun kaupungin nuorisotyönohjaaja toimi 

kerhohuoneistojen valvojana. Kerhoiltoja järjestöt saivat viettää omien suunnitelmiensa 

mukaisesti, mutta yleisten tanssien järjestäminen oli kielletty.105  

  

Vuoden 1960 nuorisopäivien ohjelma oli vielä vahvasti keskittynyt eri nuorisojärjestöjen 

välisiin kilpailuihin. Erilaisissa musiikki- ja urheilukilpailuissa nuorisojärjestöt saivat mitellä 

keskinäistä paremmuuttaan. Kaupungintalolla pidettiin nuorisojärjestöjen 

esittelemistilaisuus, jossa järjestöt saivat tuoda esiin omaa toimintaansa. Toimintaa 

esittelivät eri partiojärjestöt, poliittiset nuorisojärjestöt, sekä Oulun Ilmailukerho.106  

 

Vuoden 1963 nuorisoviikot järjestettiin pienimuotoisempana kuin oli suunniteltu, sillä 

osanottajia ilmoittautui oletettua vähemmän.107 Seuraavana vuonna nuorisoviikkojen 

yhteydessä järjestettiin kevyenmusiikinkonsertti, johon lautakunta lunasti 200 lippua 

jaettavaksi kouluille ja nuorisojärjestöille.108 

 

Vuonna 1965 nuorisolautakunta järjesti avoimien ovien iltoja kerran viikossa Nokelan ja 

Paulaharjun kerhohuoneistoilla. Kesäleiri järjestettiin ja nuorisolautakunta teki vierailuja 

nuorisojärjestöjen kesäleireille. Heinäpään koululle nuorisolautakunta suunnitteli 

teatterikerhoja sekä moottorikerhoa.109 Vuonna 1966 nuorisolautakunta järjesti ensimmäistä 

kertaa kirjallisuus- ja kuvataidekilpailun, jossa oli kolme sarjaa ja johon saivat osallistua 

kaikki 16-29 –vuotiaat. 110 Saman vuoden syyskuussa järjestettiin nuorisoilta Pyrinnön 

talolla. Ohjelmassa oli erilaisia musiikkiesityksiä ja jazzbalettia sekä tanssit.111 

 

Avoimien ovien toimintaa oli Toppilan nuorisotalolla, Nokelan, Nuottasaaren, Paulaharjun, 

Kuivasjärven ja Pohjankartanon kerhohuoneistoilla. Näiden lisäksi Madekosken, 

Lapinkankaan ja Korvensuoran kouluilla oli iltaisin toimintaa. Ohjelma koostui vapaasta 

toiminnasta, johon sisältyi muun muassa musiikkia, pelejä, retkiä ja vapaa-oleskelua. 

Nuorisosihteeri Ebba Askonen kertoi Kalevassa, että avoimien ovien iltoja haluttaisiin 

                                                           
105 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 17.10.1965 CA:1 OKA. 
106 Nuorisolautakunnan toimintakertomus vuodelta 1960 Ca:1 OKA. 
107 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 21.3.1963 CA:1 OKA.  
108 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 12.3.1964 CA:1 OKA. 
109 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 19.1.1965 CA:1 OKA. 
110  Nuorisolautakunnan pöytäkirja 26.1.1966 CA:1 OKA. 
111 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 14.10.1966 CA:1 OKA. 
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järjestää enemmän, mutta tilojen ja henkilökunnan puute rajoitti mahdollisuuksia. Avoimien 

ovien tilaisuudet olivat suosittuja ja nuoret olivat erityisesti innoissaan musiikista.112  

 

Nuorisopäivien järjestäminen jatkui ja niidenkin ohjelma heijasteli 1960-luvun lopun 

ilmapiiriä. Vuoden 1969 nuorisopäivillä oli muu muassa kuutamo-uintia uimahallissa, 

lauluilta, jazz-konsertti, Pop-jumalanpalvelus sekä disko ja ilmaisutaiteen näyttely.113 

 

Kerhotoiminta monipuolistui 1960-luvulla. Varhaisnuorille järjestettiin askartelukursseja ja 

vähän vanhemmille valokuvaus-, teatteri-, ja mopedikursseja. Erilaiset musiikkitapahtumat 

yleistyivät 60-70-lukujen vaihteessa, esimerkiksi keväällä 1970 nuorisolautakunta järjesti 

discoja Toppilassa, pop-konsertin, sekä tanssi- ja kitarakursseja.114   

 

Kaupungin teettämästä nuorisotutkimuksesta kävi ilmi vuonna 1968, että nuoriso toivoi 

lisää oleskelupaikkoja, erilaisia kerhoja sekä illanviettomahdollisuuksia.115 Vaikka 

kerhotilojen lukumäärä oli kasvanut koko 1960-luvun, ei niitä koettu olevan riittävästi. 

Erityisesti kysymys nuorison halusta järjestää omia illanviettoja nousi 1960-luvulla esiin. 

Huomattavaa ajanjaksolle on myös erilaisten musiikkiin ja ilmaisuun liittyvien 

harrastusmahdollisuuksien kasvu. Nämä olivat sellaisia harrastuksia, joita saattoi harrastaa 

kuulumatta johonkin nuoriso- tai urheilujärjestöön. 

1.2.3 Nuoriso haluaa tilaa – kiista nuorisokahvilasta puhkeaa 

Keväällä 1964 nuorisolautakunta ilmoitti kaupungille, että Kiistola-Säätiö oli tarjoutunut 

vuokraamaan Kirkkokatu 28:ssa sijaitsevan huoneiston nuorisokahvilaksi.116 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen lautakunnan perustellessa tilojen tarpeellisuutta 

sillä, että kaduilla maleksiva irrallinen nuoriso saataisiin sisätiloihin kehittävien harrastusten 

pariin. Nuorisolautakunta teki tutustumiskäynnin Kiistolan tiloihin ja huomasi, etteivät tilat 

olleet sellaisenaan täysin sopivat. Korjausehdotuksia tehtiin ja huoneistoon haluttiin muun 

muassa esiintymiskoroke ja lukunurkkaus. Itse huoneisto koostui yhdestä suuremmasta 

huoneesta ja toisesta hieman pienemmästä. Yhteensä uudella nuorisokahvilalla oli kokoa 

275 neliötä ja sen vuokra oli 1985 markkaa kuukaudessa. Isännäksi haluttiin nuorisotyöstä 

                                                           
112 Kaleva 22.10.1971 Ua:4 OKA. 
113 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 11.12.1969 Ca:2 OKA. 
114 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 25.6.1970 Ca:2 OKA. 
115 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 13.12.1968 CA:1 OKA. 
116 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 25.3.1964 Ca:1 OKA. 
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kokemusta omaava henkilö, joka olisi aloite- ja järjestelykykyinen sekä voisi tehdä työtä 

kokopäiväisesti.117 

 

Nuorisokahvilan avajaiset pidettiin syyskuun yhdeksäntenä vuonna 1964. Nuorisokahvilan 

nimestä järjestettiin nimikilpailu nuorison keskuudessa ja lautakunta valitsi voittajaksi 

Kanukan. Muita ehdotuksia olivat esimerkiksi Potnapekka, Nuorisokeidas ja Hoijakka.118 

Nuorisokahvila oli aktiivisessa käytössä heti alusta alkaen. Siellä järjestettiin erilaisia kursseja 

ja nuorisojärjestöt saivat vuokrata tilan omaan käyttöönsä kohtuulliseen viiden markan 

hintaan. Nuorisolautakunta kävi pitkän keskustelun levyautomaatin hankkimisesta 

nuorisokahvilaan, mutta se ei saanut kannatusta. Sen ei katsottu olevan linjassa niiden 

periaatteiden kanssa, joita lautakunta halusi toiminnassaan noudattaa.119 Myös tanssien 

järjestämisestä Kanukassa keskusteltiin, mutta niitäkään ei aluksi haluttu järjestää.  

Seuraavan vuoden tammikuussa lautakunta keskusteli television hankkimisesta kahvilaan. 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja osti television 150:en markan hintaan.120 Samana 

keväänä, ilmeisesti nuorison suuren painostuksen vuoksi, kahvilaan ostettiin levysoitin ja ää-

nilevyjä sekä pelivälineitä.121 Kesällä pidettiin nuorison toivomuksesta luentoja 

kitaramusiikista ja soittipa kahvilassa tilaisuuden päätteeksi yhtye nimeltä Coyotes. Illasta 

innostuneena perustettiin kahvilan oma yhtye.122 Nuorisomusiikki oli tullut Ouluun 

jäädäkseen. 

 

Nuorisokahvilan toiminta ei ollut ongelmatonta. Kahvilan ongelmiksi mainittiin muun 

muassa järjestyshäiriöt. Kahvilan toimintaa pidettiin muutenkin vanhanaikaisena. Vuoden 

1966 aikana kahvilatoiminta oli näivettynyt ja sen kävijämäärä laskussa. Kahvilan 

ympäristön asukkaat valittivat nuorison meluisasta käytöksestä kahvilan tietämillä ja itse 

kahvilassakin oli järjestyshäiriöitä.123 Nuorisotyölautakunta päätti toistaiseksi sulkea kahvilan 

joulukuussa 1966 kunnes ongelmat saataisiin korjattua.124   

 

Kahvilan ohjelma ei ollut onnistunut tavoittamaan – musiikkia lukuun ottamatta - sitä 

nuorisojoukkoa, jolle kahvila oli suunniteltu. Ebba Askonen kertoi Kansan Tahdon 

                                                           
117 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 29.6.1964 Ca:1 OKA. 
118 Nuorisolautakunnan lehtileike Kaleva 1965 Ua:3 OKA.   
119 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 6.8.1964 Ca:1 OKA. 
120 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 11.2.1965 Ca:1 OKA. 
121 Oulun kaupungin nuorisotyölautakunnan talousarvioesitys 1966 CA:1 OKA. 
122 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 2.6.1965 Ca:1 OKA. 
123 Nuorisolautakunnan lehtileike Ua:3 OKA. 
124 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 21.12.1966 Ca:1 OKA. 
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haastattelussa toivovansa, että kahvilan toiminta perustuisi enemmän nuorison omaan 

tekemiseen ja nuorten mukaan ottamisen kahvilan toiminnan suunnitteluun. Kahvilan 

alkuperäisideaa, eli mahdollisuutta saada nuorisojärjestöihin kuulumattomille nuorille omat 

tilat, hän piti hyvänä. Toisaalta osa nuorisolautakunnan jäsenistä oli sitä mieltä, että 

nuorisojärjestöt oli saatava enemmän mukaan kahvilan toimintaan.125  

 

Kahvilatoiminnan kehittämisestä käytiin laajoja keskusteluja tammikuun 1967 aikana ja 

kahvila avasi uudistuneena ovensa tammikuun lopulla. Kahvilatoimikuntaa laajennettiin ja 

mukaan otettiin nuorten itse valitsemia jäseniä. Kahvilan sääntöjä tarkistettiin ja rauhaa 

takaamaan valittiin järjestysmiehiä. Nuoret toivoivat, että kahvilassa esiintyisi enemmän 

bändejä.126 

 

Nuorisokahvila sai aikaan vilkasta keskustelua ja mielipiteitä esitettiin lehdistössä laidasta 

laitaan. Vastakkain olivat näkemykset siitä, tulisiko nuorisojärjestöjen koota nuoret 

ensisijaisesti yhteen vai kuuluiko nuorten saada järjestää omilla ehdoillaan oma toimintansa. 

Nuorille tarjottu mahdollisuus toimia omissa tiloissaan omilla ehdoillaan oli vastatuulessa.127 

Nuorisokahvilaa syytettiin nuorisojengien kokoontumispaikaksi, joka syö turhaan 

kaupungin rahaa. Nuoret esittivät vetoomuksen kaupungille, jotta tilanteeseen voitaisiin 

löytää yhdessä ratkaisu. Nuorison vetoomusta symboloi suuri kullattu avain, joka avaisi tien 

tulevaisuuteen.128  

 

Huhtikuussa 1969 nuorisokahvila suljettiin. Apulaiskaupunginjohtaja Eljas Mikkonen 

perusteli kahvilan lopettamista sillä, että nykyiset tilat olivat liian kalliit ja kahvilan käyttöaste 

oli liian pieni. Mikkonen mainitsee, että nuorisoa ei jätetä heitteille, vaan heille pyritään 

löytämään korvaavia tiloja esikaupunkialueilta. Nuorisotyölautakunnan puheenjohtaja Eino 

Laaksonen otti kantaa tapahtumiin: hän myönsi, että kahvilan pitäminen söi paljon rahaa, 

mutta lisäsi, ettei nuorisotyötä voinut mitata vain rahallisesti.129  

 

Nuorisokahvilatoiminta siirtyi Toppilan nuorisotalolle, jossa oli toimintaa kolmena iltana 

viikossa. Toppilan nuorisotalon vuokra oli halvempi kuin keskustassa, mutta toisaalta 

nuorisolautakunta epäili, ettei Toppilan nuorisotalo tavoittaisi yhtä paljon nuoria kuin 

                                                           
125  Nuorisolautakunnan lehtileike Kansan Tahto 23.12.1966 Ua:3 OKA.  
126 Nuorisolautakunnan lehtileike Kaleva 16.2.1967 Ua:3 OKA. 
127 Nuorisolautakunnan lehtileike Kaleva 19.6.1968 Ua:3 OKA. 
128 Nuorisolautakunnan lehtileike Ua:3 OKA. 
129Nuorisolautakunnan lehtileike Oulu-Lehti 24.4.1969 Ua:3 OKA. 
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keskustassa olisi mahdollista.130 Joka tapauksessa Oulun keskusta jäi hetkeksi aikaa ilman 

nuorisotaloa. 

 

Nuorison vapaa-ajan vietto keskustassa helpottui loppuvuonna 1970, kun entisen Saalem-

seurakunnan tilat vanhassa puutalossa Kajaaninkadulla korjattiin diskoksi. Kaleva otsikoi 

asiasta ”Vihdoin Oulussakin – nuorisodisko avataan kolmen viikon kuluessa”.131 Tilat olivat 

monenlaisessa käytössä. Nuorisolautakunta järjesti toimintaa maanantaisin, keskiviikkoisin 

ja lauantaisin. Tiistai oli varattu järjestöille ja Pop-Klubi -70 järjesti diskojytää keskiviikkona 

ja sunnuntaina. Tilat olivat ahtaat ja sisälle otettiin vain 100 nuorta kerrallaan, sillä 

paloturvallisuusmääräykset eivät sallineet korkeampaa väkimäärää. Tilaa ei ollut kaikille 

halukkaille ja esimerkiksi eräs sanomalehti otsikoi, että ”Diskoteekkiin mennään vaikka 

ikkunan raosta”.132 Diskon aiheuttamista järjestyshäiriöistä puhuttiin lehdistössä ja 

nuorisolautakunta piti suurimpana syynä järjestyshäiriöihin sitä, että kaikki halukkaat eivät 

mahtuneet diskoon sisälle. Oulun keskustaan toivottiin isompaa nuorisotaloa.133  Hyvällä 

syyllä voidaan kuitenkin todeta, että Kajaaninkadulla oli Oulun ensimmäinen nuorisotalo, 

jossa nuoret saivat järjestää itse illanviettoja. 

1.3 Nuorisolautakunta ja nuorisojärjestöt  

Suomalaiset nuorisojärjestöt olivat perustuneet vahvasti joko uskonnollisiin, poliittisiin tai 

kasvatuksellisiin ideoihin eikä valtiovallalla ollut niiden syntymään vaikuttanutta roolia. 

Vuonna 1906 Suomen valtiosäädyt kuitenkin myönsivät 30000 markan suuruisen tuen 

nuorisojärjestöille, jonka keisari vahvisti. Valtionsäädyn keskusteluissa siitä, miten raha tulisi 

jakaa nousi esille kolme erilaista näkökantaa: valtionapua haluttiin myöntää kaikille 

nuorisojärjestöille, vain poliittisesti sitoutumattomille nuorisojärjestöille tai valtionapua ei 

tulisi myöntää lainkaan. Lopulta päädyttiin ratkaisuun myöntää tukea kaikille poliittisesti 

sitoutumattomille järjestöille.134 Tämä päätös luo mielenkiintoisen taustan sille, mitä 

nuorisojärjestöjen avustuskentällä tapahtui 1900-luvun puolivälin jälkeen. Poliittisten 

nuorisojärjestöjen keskinäinen kamppailu sekä poliittisesti sitoutumattomien 

nuorisojärjestöjen pyrkimys määrittää itsensä oikeiksi nuorisojärjestöiksi antavat leiman tälle 

ajanjaksolle. 

                                                           
130 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 7.10.1969 Ca:2 OKA. 
131 Nuorisolautakunnan lehtileike Kaleva Ua:4 OKA.  
132 Nuorisolautakunnan lehtileike Ua:4 OKA. 
133 Nuorisolautakunnan lehtileike 5.10.1971 Ua:4 OKA. 
134 Nieminen 1995, 98-99. 
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Opetusministeriö jakoi vuodesta 1945 alkaen vuosittaisia toiminta-avustuksia 

valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille. Avustukset myönnettiin aluksi valtion 

budjettivaroista, mutta vuonna 1953 rahanjakojärjestelmä muuttui ja nuorisotyön 

valtionosuudet annettiin veikkausvoittovaroista. Jakoperusteina käytettiin sekä 

nuorisojärjestöjen jäsenmääriä, että edellisen vuoden toimintaa ja seuraavalle vuodelle 

suunniteltua toimintaa.135 

 

Toisen maailmansodan jälkeisinä viitenä vuotena Suomessa rekisteröitiin yli tuhat 

nuorisoyhdistystä.136 Vuosien 1945 ja 1964 välillä Suomeen rekisteröitiin yhteensä yli 3400 

nuorisoyhdistystä. Erityisesti poliittisia nuorisojärjestöjä syntyi poliittisen asteikon 

vasemmalle laidalle sekä keskelle. Järjestöihin keskittyvää nuorisotyötä pidettiin arvossa, 

sillä sen katsottiin antavan vastapainoa koulun tietoa jakavalle opetukselle. 

Nuorisojärjestöjen antamaa yhteiskunnallista opetusta, eli niin sanottua kansalaiskasvatusta, 

pidettiin tärkeänä.137  

1.3.1 Nuorisojärjestöjen määrärahat Oulussa vuosina 1947 - 1972 

Nuorisolautakunta käytti merkittävää paikallista valtaa, sillä sen tehtävänä oli jakaa 

kaupunginhallituksen myöntämät nuorisojärjestöjen avustamiseen tarkoitetut rahat. 

Nuorisolautakunnan itsenäisesti muodostama työvaliokunta teki vuosittain ehdotuksen 

määrärahojen jakoperusteista, joista koko lautakunta äänesti. Äänestyksen voittanut 

jakoehdotus lähetettiin kaupunginhallitukselle, joka hyväksyi tai hylkäsi sen. Avustusta 

myönnettiin nuorison parissa toimiville järjestöille, kuten erilaisille partiolippukunnille, 

harrastuskerhoille ja poliittisille nuorisojärjestöille. 

 

Nuorisojärjestöille jaettavat nuorisomäärärahat olivat tasaisessa kasvussa 50-luvulta 70-

luvulle. Kun nuorisolautakunta vuonna 1947 sai ensimmäisen kerran määrärahat jaettavaksi, 

oli niiden yhteissumma 200000 markkaa eli 11907 euroa138 nykyrahassa mitattuna. 

Seuraavana vuonna nuorisojärjestöille jaettiin vain 60% kokonaissummasta. Loput rahoista 

nuorisolautakunta jakoi valitsemiensa kohteiden kunnostamiseen. Vuonna 1951 jaettava 

                                                           
135 Telemäki 1984, 110. 
136 Siisiäinen 1988, 66. 
137 Nieminen 1995, 259. 
138 Rahanarvon muuntolaskin 
http://www.nordea.fi/Henkil%C3%B6asiakkaat/S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t/Sijoittaminen/Rahanarvo
nkerroin+laskuri/42717.html 
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kokonaissumma oli noussut 300000 markkaan (9839 euroa), mutta tästä summasta noin 

yksi kolmasosa jaettiin urheilujärjestöille, jotka eivät yleensä ole kuuluneet 

nuorisolautakunnan toimintapiiriin.139  

140 

Nuorisolautakunta pyysi johdonmukaisesti enemmän määrärahoja, kuin mitä se 

kaupunginhallitukselta sai. Esimerkiksi vuonna 1953 nuorisolautakunta ehdotti 

kaupunginhallitukselle määrärahojen kaksinkertaistamista. Nuorisolautakunta perusteli 

määrärahojen tarvetta nuorisojärjestöjen kasvulla ja ilmoitti olevansa pakotettu vaikeaan 

asemaan, sillä lautakunnan ei ole mahdollista jakaa määrärahoja kaikille halukkaille ja täten 

turvata arvokkaan nuorisotyön jatkumista Oulussa.141  

1.3.2 Jäsenmäärän vai toiminnan perusteella? 

Vuonna 1951 Oulussa toimi viisi poliittista nuorisojärjestöä, joista kolme oli 

kansandemokraattisia, yksi sosialidemokraattinen ja yksi kansallismielinen nuorisojärjestö. 

Määrä tippui kolmeen järjestöön vuonna 1954, jolloin ainoastaan sosialidemokraattinen ja 

kansandemokraattiset nuorisojärjestöt saivat avustusta. Seuraavana vuonna yhteensä 

kahdeksalle eri poliittiselle nuorisojärjestölle jaettiin avustuksia, uusina tulivat mukaan 

Nuorten Suomalaisten Liitto sekä uusia vasemmistolaisia kaupunginosa alajärjestöjä. 

Ajanjaksolle oli tyypillistä poliittisten nuorisojärjestöjen vähyys, useana vuonna vain 

muutama poliittinen nuorisojärjestö sai avustusta. Näistäkin nuorisojärjestöistä ainoastaan 

vasemmistolaiset olivat usein ainoita142 tuen saajia. 

                                                           
139 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:53-61 ja Cf:62-70 OKA. 
140 Ibidem. Summat muunnettu vuoden 2013 euroiksi.  
141 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 16.9.1953 Ca:1 OKA. 
142 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:53-61 ja Cf:62-70 OKA. 
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Aikakaudelle tyypillistä näyttää olevan varhaisnuorisojärjestöjen suuri osuus. Olen laskenut 

varhaisnuorisojärjestöiksi eri kaupunginosien pioneeri- ja partiojärjestöt, sekä näiden lisäksi 

sosialidemokraattisen Nuoret Kotkat –yhdistyksen. Ajanjaksolla koettiin voimakas 

varhaisnuorisojärjestöjen perustamiskausi: Vuonna 1951 avustusta sai seitsemän 

partiojärjestöä ja kaksi pioneerijärjestöä, mutta vuonna 1966 Oulussa toimi jo 19 eri 

pioneeri- ja 20 erilaista partiojärjestöä.143  

 

Martti Siisiäinen toteaa tutkimuksessaan Nuorisojärjestöt itsenäisessä Suomessa, että sodan 

jälkeen erityisesti 1920- ja 1930-luvuilla tukahdutettuina olleet työväenliikkeet aktivoituivat 

perustamaan nuorisojärjestöjä. SKDL:än kytkeytyneet pioneerijärjestöt olivat 

varhaisnuorille tarkoitetun partioliikkeen tapainen nuorisojärjestö. Myös SDP jatkoi oman 

Nuoret Kotkat –organisaationsa toimintaa. Maalaisliitto ja Kokoomus aktivoituvat myös 

vastapainona työväenliikkeelle. Yhteensä Suomessa perustettiin sodan jälkeisenä viitenä 

vuonna 1165 nuorisojärjestöä.144 

 

Uskonnollisten järjestöjen saamat avustukset pysyivät suhteellisen samana läpi ajanjakson. 

Nämä järjestöt olivat NMKY ja NNKY, joilla näyttää olleen oma vakaa paikkansa Oulun 

nuorisotyössä. Muut luokkaan on ryhmitelty erilaiset harrastejärjestöt, joiden lukumäärä 

kasvoi myös ajanjakson aikana. Vuonna 1954 avustusta sai neljä harrastejärjestöä, joista 

                                                           
143 Oulun kaupungin tilinpäätökset Cf:53-61 ja Cf:62-70 OKA. 
144 Siisiäinen 1988, 66. 
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kaksi oli nuorisoseuraliikkeeseen kuuluvia. Jäljellejäävistä toinen oli Oulun Ilmailukerho ja 

toinen kuurojen shakkikerho. Vuonna 1966 näiden järjestöjen lukumäärä oli kasvanut 

kymmeneen – seitsemääntoista jos teinikunnat lasketaan omiksi järjestöikseen. Mukaan 

avustusten piirin oli tullut muun muassa Oulun Moottorikerho, radioamatöörikerho ja 

tanssiseura Telemark. 

 

Huomattavaa on, että vaikka harrastejärjestöjen lukumäärä kasvoi, pysyi näiden järjestöjen 

saama osuus avustuksista samana tai jopa suhteellisesti pieneni. Varhaisnuorisojärjestöt 

saivat tällä ajanjaksolla suurimmat avustukset, mutta toisaalta ne myös kasvoivat 

voimakkaimmin. Taustalla voi olla suurten ikäluokkien lapsuus, jolloin uusia järjestöjä 

perustettiin kasvaneen lapsimäärän aiheuttamaan tarpeeseen. 

 

 

 

Määrärahan jakoperusteista nuorisolautakunnassa oli usein kahdenlaisia mielipiteitä: osa 

lautakunnan jäsenistä kannatti määrärahojen jakamista nuorisojärjestöjen jäsenmäärän ja 

toiminnan perusteella, kun taas toiset lautakunnan jäsenet kannattivat määrärahojen 

jakamista kaupunginvaltuuston poliittisten voimasuhteiden mukaan. Määrärahan jako 

muuttui sitä hankalammaksi, mitä enemmän nuorisojärjestöjä perustettiin. Vuonna 1948 

Oulun nuorisolautakunnalta haki määrärahoja 19 eri nuorisojärjestöä.145 Vuonna 1955 

avustusmäärärahoja haki jo 34 eri nuorisojärjestöä. Erityisesti erilaiset pioneeriyhdistykset ja 

partiolippukunnat hakivat määrärahoja 1950-luvulla ahkerasti. Taulukosta on tulkittavissa, 

että 1960-luvun alussa sekä pioneerit että Nuoret Kotkat kasvattivat osuuttaan. Partioliike 

                                                           
145 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 10.5.1948 Ca:1 OKA. 
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sai kuitenkin yleensä enemmän tukea, kuin nämä kaksi yhteensä. Huomioon on kuitenkin 

otettava se seikka, että porvarillisella puolella ei ollut samanlaista puolueen kautta 

järjestäytynyttä nuorisoverkostoa kuin vasemmistolla.146 

 

Nuorisojärjestöjen jäsenmäärän täytyi olla selvillä, jotta nuorisolautakunta voisi edes harkita 

toiminnan perusteella tapahtuvaa jakoa. Ebba Askonen kertoo, että hänen aloittaessa 

työnsä nuorisosihteerinä ei lautakunnalla ollut käytössä ajan tasalla olevaa listaa, josta jä-

senmäärät olisi ollut mahdollista tarkistaa. Ebba Askonen soitti ensimmäisenä kesänään 

vuonna 1955 nuorisojärjestöt läpi, jotta jäsenmäärät olisivat ajan tasalla.147 Tästä eteenpäin 

nuorisolautakunta yritti valvoa – ainakin jäsenmäärien osalta nuorisojärjestöjen toiminnan 

todella koskevan nuoria. 

 

Vuonna 1951 lautakunnan jäsen Toivo Nykänen ehdotti määrärahojen jakoperusteeksi 

kaupunginvaltuuston poliittisia voimasuhteita ja lautakunnan jäsen Kauko Hjerppe taas 

nuorisojärjestöjen toiminnallisuuteen perustuvaa jakoa. Kumpaakin ehdotusta kannatettiin, 

joten lautakunta järjesti äänestyksen, jossa Toivo Nykäsen jakoehdotus hyväksyttiin äänin 

5-4.148  

 

Määrärahat olivat jälleen tapetilla vuonna 1959, sillä apteekkari Martti Suomalainen149 jätti 

eriävän mielipiteen määrärahojen jaosta. Hän olisi halunnut jakaa määrärahat toiminnan 

mukaan. Tuona vuonna ei tosin hyväksytty työvaliokunnan ehdotusta, joka olisi mennyt 

enemmän poliittisten voimasuhteiden mukaan. Äänestyksen jälkeen lautakunta hyväksyi 

toimittaja Raitaharjun ehdotuksen, joka oli sekamalli poliittisten voimasuhteiden ja 

toiminnan perusteella tapahtuvan jaon välillä.150 

 

Nuorisojärjestöt tekivät vuosittain uudet avustusrahahakemukset, joissa niiden piti 

perustella avustusrahan tarve. Suurinta osaa nuorisojärjestöjen avustushakemuksista ei ole 

arkistoitu, mutta johtopäätökseni on, että avustusrahoja oli myös harkittu – ei pelkästään 

poliittisten voimasuhteiden ja jäsenmäärän mukaan – vaan tämän lisäksi toiminnallisen 

tarpeen mukaan. Valituksista käy ilmi, että vasemmisto halusi jaon tapahtuvan jäsenmäärän 

mukaan – ja oikeisto kannatti toiminnallisuuteen perustuvaa jakoa.  

                                                           
146 Siisiäinen 1988, 75-77. 
147 Ebba Askosen haastattelu. Haastattelijana Pasi Laukka. 
148 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 30.5.1951 Ca:1 OKA. 
149 Toimi tuolloin Oulun partiopoikien piirinjohtajana. 
150 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 3.3.1955 CA:1 OKA. 
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1.3.3 Politiikkaa vai nuorisotyötä? 

Vuonna 1964 nuorisolautakunnan jäsen Martti Suomalainen jätti jälleen eriävän mielipiteen 

nuorisomäärärahojen jakoperusteista. Nuorisolautakunta oli päätynyt jakamaan määrärahat 

ainoastaan jäsenmäärän perusteella. Hänen mielestään nuorisojärjestöjen jäsenmäärät eivät 

olleet luotettava mittari, sillä hänen mukaansa niitä voidaan keinotekoisesti paisuttaa. Mutta 

toisaalta hän toteaa, että lautakunnan tehtävä on valvoa, jotta ilmoitetut jäsenmäärät pitävät 

paikkaansa.151 

 

Vuonna 1968 on nähtävissä ero vasemmiston ja oikeiston välillä koskien määrärahojen 

jakoa, sillä tuolloin kaupunginhallitus palautti nuorisolautakunnan ehdotuksen takaisin. 

Nuorisolautakunnan esitys ei kaupunginhallituksen mielestä ollut johdonmukainen ja se 

vaati, että jokaisen nuorisojärjestön on esitettävä edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus, 

jotta voidaan olla varmoja, että määrärahat todella menevät nuorisotyöhön. 

Nuorisolautakunta äänesti uudelleen jakoperusteista ja oikeiston kannattama esitys voitti.152  

 

153 

 

Jo vuonna 1966 kaupunginhallitus oli informoinut nuorisolautakuntaa siitä, että kaupungin 

rahat ovat vähissä ja täten määrärahoja olisi jaettava harkiten. Kaupungin 

taloustarkastustoimisto oli huomauttanut nuorisolautakuntaa, että nuorisojärjestöille 

jaettavien avustusten tarkkailu ei ollut asianmukaisella kannalla. Taloustarkastustoimisto 

vaati nuorisolautakuntaa toimittamaan määrärahat saaneilta järjestöiltä 

tilintarkastuskertomukset ja selvitykset mihin tarkoitukseen rahat oli käytetty. 154 

                                                           
151 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 14.5.1964 Ca:1 OKA. 
152 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 7.5.1968 Ca:1 OKA. 
153 Vuosina 1969 ja 1971 määrärahoja ei jaettu. 
154 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 12.10.1966 Ca:1 OKA. 
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Nuorisomäärärahojen jako ajautui lisävaikeuksiin seuraavina vuosina. Ensin vuonna 1969 

nuorisolautakunta jäi äänestyksen jälkeen tasatulokseen 4-4, jolloin puheenjohtajan ääni 

ratkaisi. Lautakunnan vasemmistolaiset edustajat jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.155 

Vuoden 1969 määrärahojen jako kävi läpi kaikki oikeusasteet, kunnes seuraavan vuoden 

toukokuussa korkeimmasta hallinto-oikeudesta tullut päätös kielsi jakamasta määrärahoja 

poliittisille nuorisojärjestöille.156 Seuraavana vuonna määrärahaa ei jaettu poliittisille 

nuorisojärjestöille.157  

 

Taustalla oli aito huoli, että jaetut määrärahat eivät mene oikeaan tarkoitukseen. Ebba 

Askonen ilmaisee epäilynsä, että jotkin nuorisojärjestöt liioittelivat jäsenmääräänsä, jotta 

näille myönnettäisiin enemmän avustusta. Asiaa oli mahdoton todistaa, sillä esimerkiksi 

poliittiset järjestöt eivät keränneet jäsenmaksuja, joista olisi näkynyt paljonko jäseniä niillä 

todellisuudessa oli.158 Kiista sai poliittiset ulottuvuudet, sillä tuolloin kaupunginhallituksessa 

oli vasemmistoenemmistö, mutta nuorisolautakunta ei halunnut toteuttaa määrärahojen 

jakoa sen haluamalla tavalla.159 

 

Ritva Aallon mukaan oli tavallista, että nuoret kuuluivat useampaan kuin yhteen 

nuorisjärjestöön. Esimerkiksi poliittisiin nuorisojärjestöihin kuuluvista kolmasosa kuului 

myös johonkin toiseen nuorisojärjestöön. Nuorisojärjestöihin kuuluvien nuorten osuus 

pysyi koko maassa korkeana 1950-, 1960 ja 1970-luvun alkupuolella.160 

 

 

 

Nuorisotyö politisoitui 1960-luvulla ja tämä kasvatti nuorisotyön painoarvoa, sillä nyt 

päättäjät joutuivat olemaan tekemisissä uudenlaisen itsetietoisen nuorison kanssa. 

Huomioon on otettava myös se seikka, että suuret ikäluokat olivat kasvamassa kohti 

myöhäisnuoruutta, joten maassa oli suuret joukot uudenlaiseen järjestötoimintaan 

tottunutta nuorisoa. Laki kuntien nuorisolautakunnista ja kunnille annettavasta nuorisotyön 

valtionavusta tuli voimaan vuonna 1972. Heikki Silvennoisen ja Juha Niemisen mukaan 

lailla vahvistettiin jo olemassa oleva näkemys siitä, että kunnallisen nuorisotyön tärkein 

                                                           
155 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 24.4.1969 Ca:2 OKA. 
156 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 13.5.1969 Ca:2 OKA.  
157 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 4.6.1971 Ca:2 OKA. 
158 Nuorisolautakunnan lehtileike 12.9.1969 Ua:3 OKA. 
159 Nuorisolautakunnan lehtileike 1969 Ua:3 OKA. 
160 Aalto 1975, 14-18. 
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tehtävä oli tukea nuorisoyhdistysten toimintaa – erityisesti laki kiinnitti huomion poliittisten 

nuorisojärjestöjen toimintaan. Poliittisten nuorisojärjestöjen painoarvo nousi lain myötä, 

sillä esimerkiksi Opetusministeriön ja kuntien keskusjärjestöjen yhteisessä suosituksessa 

todetaan, että paikallisten poliittisten nuorisojärjestöjen poliittiseen merkitykseen on 

kiinnitettävä huomiota jaettaessa avustuksia.161 Poliittisen merkityksen tarkoitusta voidaan 

pohtia, sillä esimerkiksi puolueen kannatus ja edustajien lukumäärä on sidoksissa 

poliittiseen painoarvoon, joten vaalit saattoivat vaikuttaa poliittisten nuorisojärjestöjen 

voimasuhteisiin. Laki oli tässä suhteessa monitulkintainen. Se määritti järjestöt, jotka olivat 

oikeutettuja saamaan nuorisolautakunnalta määrärahoja, mutta se jätti lautakuntien jäsenten 

oman harkinnan varaan sen, miten nämä rahat jaetaan. 

 

Kokonaisuutena tarkasteltaessa on huomattava, kuinka nuorisojärjestöille jaetut avustukset 

kasvoivat ajanjakson aikana. Nopeinta kasvu oli 1960-luvun lopulla, jolloin alkoi myös 

esiintyä ongelmia siitä, mitkä järjestöt avustuksia saisivat. 

 

  

                                                           
161 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 34. 
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2. NUORISOLAUTAKUNNAN TOIMINTA MONIPUOLISTUU 

VUOSINA 1972-1985 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio luotiin julkisen vallan ja pääoman konsensuksen vallitessa. 

Sosiaalipolitiikka oli yksi osa-alue, josta tuli keskeinen osa hyvinvointivaltiota.  

Hyvinvointipalvelujen laajeneminen tapahtui Suomessa 1960- ja 1970- luvuilla. 

Perheenäitien lisääntynyt työssäkäynti oli muuttanut yhteiskuntaa niin, että lapset joutuivat 

usein tulemaan toimeen omillaan koulun jälkeen. Pohjoismaisen hyvinvointijärjestelmän 

ominaisia piirteitä ovat alhainen työttömyys, naisten korkea osuus työelämässä ja julkisen 

vallan suuri työllistämisvaikutus. Julkisella vallalla mielletään olevan vastuu kaikkien 

kansalaisten hyvinvoinnista.162 Suomalainen yhteiskunta oli rakenne murroksen edessä, 

vuonna 1950 yli 70% väestöstä asui maaseudulla, mutta vuonna 1970 maalla asui enää 

puolet maan väestöstä. Erityisesti nuoret muuttivat kaupunkeihin maalta.163 

2.1 Nuorisolaki, nuorisopolitiikka ja nuorisosuunnitelmat 

Hallinnollisella tasolla nuorisotyön haasteisiin vastasi 1960-luvun puolivälin jälkeen 

kehitetty nuorisopoliittinen strategia. Tämän ajattelutavan mukaan – joka oli alun perin 

rantautunut Saksasta Suomeen – nuorisotyön tulisi olla yhteiskuntapoliittista toimintaa, 

jonka tarkoituksena on parantaa nuorten elinoloja ja kasvumahdollisuuksia kaikilla 

elämänalueilla. Kari Rantalaihon teos 1970-luvun nuorisopolitiikka loi puitteet uudelle 

strategialle. Teoksessa esitettiin muun muassa äänestysikärajan ja yhdistystoiminnan 

vastuuikärajan alentamista 18 vuoteen.164 Uudet ajatukset levisivät myös läänin- ja 

kunnantason nuorisotyöhön. Uuden tavan mukaisesti pidettiin tärkeänä, että ongelmat 

tunnistetaan ensin suunnittelutyöllä ja tutkimuksilla.165 Rantalaihon mukaan nuorisotyön 

päämuotona oli aikaisemmin pidetty järjestötoiminnan tukemista. Toimintaa tuli hänen 

mukaansa kehittää kohti tasavertaisuutta, eli sitä että nuorisopalvelut olisivat kaikkien 

saatavilla ja vapaehtoisuutta, eli nuoret saisivat itse valita mitä palveluita käyttävät.166 

Suunnitelmallisuuden kasvu näkyy 1960-luvun puolivälin jälkeen Oulun nuorisotoimen 

                                                           
162 Hentilä, Krötzl ja Pulma 2002, 303-310. 
163 Aalto 1975, 9-10. 
164 Rantalaiho 1969, 174. 
165 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 33. 
166 Rantalaiho 1969, 166-167.  
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tuottamissa, sen omaa toimintaa koskevissa asiakirjoissa, joiden lisäksi käynnit erilaisissa 

valtakunnallisissa nuorisokonferensseissa lisääntyivät.  

Vuoden 1972 nuorisolaki määritti nuorisotyön uudelleen. Lakiin kirjattiin, että 

nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten vapaata kansalaistoimintaa ja nuorisotyön 

tarkoituksena on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle. Vuoden 1972 nuorisolaki teki 

kuntien nuorisolautakunnat pakollisiksi. Samalla kuntiin tuli luoda myös viralliset 

hallinnolliset asemat nuorisotyöntekijöille, joten hallinnollisista nuorisotoimen johtajan ja 

nuorisosihteerin viroista kunta oli oikeutettu saamaan valtionapua.167 Nuorisotyötä 

koskenut lainsäädäntö ei varsinaisesti sisältänyt uusia ideoita, mutta sen avulla virallistettiin 

aikaisemmin muodostuneet käytännöt.168 

Oulun nuorisolautakunta tilasi nuorisopoliittisia suunnitelmia 1970- ja 1980-luvuilla, joissa 

tutkittiin nuorten elinolosuhteita. 1970-luvun jälkipuoliskolla yleistyivät erilaiset nuorille 

työttömille tarkoitetut leirit. Muutaman viikon kestävät leirit olivat tarkoitettu niille nuorille, 

jotka olivat jääneet työttömyysturvan ulkopuolelle. Nuorisolautakunta myös tarjosi itse 

työtä nuorille, joko iltapäiväohjaajina tai diskojen järjestysmiehinä. Nuorille työttömille 

haluttiin järjestää ohjattua toimintaa, sillä sitä pidettiin tarpeellisena työttömyyden 

lieveilmiöiden kurissa pitämiseksi. 169 Leirit olivat kuitenkin lyhytkestoisia, varsinainen 

työpajatoiminta alkoi 1980-luvulla. 

 

Nuorisopolitiikka ajautui 1980-luvulla kriisiin, sillä alun alkaen tavoitteeksi otetut päämäärät 

nuorten kasvuolojen kohentamisesta kokonaisvaltaisen suunnittelun ja yhteiskuntapolitiikan 

avulla olivat liian kunnianhimoisia. Ristiriita todellisuuden ja idealistisuuden välillä oli 

kasvanut liian suureksi. Nuorisotoimella oli vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin.170 

Nuorisotyön lainsäädäntöä lähdettiin uudistamaan 1980-luvun alussa, sillä monet asiat 

olivat muuttuneet sitten 1970-luvulla voimaan tulleen lain. Esimerkiksi poliittisten 

nuorisojärjestöjen merkitys oli pienentynyt, kunnallinen nuorisotyö oli kasvanut ja 

vaihtoehtoliikkeet näyttivät olevan uusi nuoria kokoava voima.171 

                                                           
167 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 34. 
168 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 35. 
169 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1977;1978 OKA.  
170 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 37. 
171 Ibidem. 
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2.1.1 Nuorisotyö tarvitsee tekijöitä 

Vuonna 1973 Ouluun perustettiin nuorisotoimenjohtajan virka sekä kolmen 

nuorisosihteerin virat. Myös nuoriso-ohjaajan toimet muutettiin viroiksi. Neljäs 

nuorisosihteerin virka perustettiin vuonna 1985. Nuorisotilojen rakentamisen myötä 1970- 

ja 1980-luvulla nuorisotoimi vakinaisti nuoriso-ohjaajien virkoja. Valtion työllistämistuella 

palkattua henkilökuntaa oli nuorisotaloilla 1979-luvulta alkaen. Yleensä työsuhteet olivat 

puolen vuoden mittaisia, mutta niitä saatettiin tarpeen mukaan ja varojen riittäessä pidentää 

ja vakinaistaa. Työkentän ja –tehtävien laajentuessa kerho-ohjaajat olivat tärkeä ja 

välttämätön työntekijälisä. 

 

Nuorisolautakunnan menot kasvoivat 1970-luvulla. Erityisesti 1970-luvun lopulla menot 

kasvoivat reilusti yli puolella siitä, mitä ne olivat aikaisemmalla vuosikymmenellä. Erityisesti 

huoneisto- ja palkkamenojen kasvu oli tämän kehityksen taustalla. 

 

172 

 

Nuorisosihteerien lukumäärä kasvoi 1970-luvulla. Vuonna 1975 Oulussa oli kolme 

nuorisosihteerin virkaa. Sanni Niskala (ent. Uusi-Illikainen), Meeri Mälkönen ja Paula 

Kariniemi toimivat kaupungin nuorisosihteereinä.173 Jokaisella nuorisosihteerillä oli oma 

vastuualueensa ja tehtävänsä. Nuorisosihteerit hoitivat esimerkiksi leiri- ja järjestötoimintaa. 

1980-luvulla nuorisosihteerien lukumäärä kasvoi neljään.  

                                                           
172 Oulun kaupungin tilinpäätökset 1975-1985 OKA. 
173 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1975 Ca:4 OKA. 
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Kesäkuussa 1982 Oulun nuorisotoimessa tapahtui merkittävä toiminnan muutos, kun 

toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan ja hoitamaan alueittain. Virallisesti aluejako tuli 

voimaan vuoden 1983 alussa ja tarkoitti käytännössä sitä, että jokainen nuorisosihteeri 

vastasi omasta vastuualueestaan.  

174 

 

Palkkojen kasvua selittää uusien nuorisohjaajien palkkaaminen, sillä uudet nuorisotalot 

tarvitsivat lisää nuoriso-ohjaajia ja tämä näkyy palkkamenojen lähes 

kymmenkertaistumisena vuodesta 1975 vuoteen 1985. Vuonna 1977 tuntipalkkaisia 

nuoriso-ohjaajia oli töissä 23, mutta työntekijöiden lukumäärä oli kasvanut vuoteen 1982 

mennessä 48:an henkilöön.  Näiden lisäksi nuorisolautakunnan palkkalistoilla oli suuret 

määrät työllistämismäärärahoilla palkattuja harjoittelijoita ja osa-aikaisia työntekijöitä. 

Näiden lisäksi lautakunta palkkasi vielä siivoojia sekä järjestysmiehiä tapahtumiin. Osaltaan 

tämä kehitys kertoo siitä, että nuorisotyö laajeni koskemaan yhä suurempia määriä nuoria 

sekä nuorisotyön yleisestä ammattimaistumisesta.  

2.2 Nuorisotyö monipuolistuu 1970-luvulla 

1970-luvulla avoimien ovien illat alkoivat nuorisotaloilla. Avoimissa ovissa oli kyse 

vapaamuotoisesta toiminnasta, joiden tarkoituksena oli antaa nuorille virikkeitä ja kannustaa 

uusiin harrastuksiin. Tavoitteena oli täydentää nuorisojärjestöjen työtä eli tarjota toimintaa 

sellaisille nuorille, jotka eivät kuuluneet järjestöihin. Nuorisotaloilla ei 1970-luvulla ollut 

omia kokopäiväisiä työntekijöitä, vaan toiminta perustui työllisyysvaroilla palkattuihin – 

lähinnä nuoriin – työntekijöihin. Myös nuorisosihteerit kulkivat nuorisotaloilla järjestämässä 

                                                           
174 Oulun kaupungin tilinpäätökset 1975-1985 OKA. 
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toimintaa. Useaan otteeseen 1970-luvulla nuorisolautakunta ilmaisi huolensa siitä, että 

taloille olisi tärkeää saada pitkäaikaisia ammattitaitoisia työntekijöitä. Vain siten voitaisiin 

saada aikaan laadukasta nuorisotyötä.175 Pitkäaikainen nuorisosihteeri Sanni Niskala kertoo 

haastattelussa, että avoimien ovien toiminta ei kuitenkaan aina päässyt tavoitteisiinsa ja ollut 

tarkoituksenmukaista, vaan pikemminkin nuorisotaloilla ”hengailtiin”. Hyvistä kerho-

ohjaajista pyrittiinkin pitämään kiinni.176  

 

1970-luvun alkuun asti järjestöihin kuulumattomille nuorille ei ollut nuorisolautakunnan 

taholta juuri järjestetty omia tapahtumia. Nuorisokahvila- ja diskotoiminta toi tähän 

muutosta. Nuorisolautakunnan järjestämä nuorisotyö keskittyikin yhä enemmän 

nimenomaan järjestöihin kuulumattomiin nuoriin.  

 

Aiemmin 1950- ja 1960-luvuilla useat kesäleirit olivat nuorisojärjestöjen järjestämiä, mutta 

1970-luvulla nuorisolautakunta alkoi järjestää omia leirejään yhä enemmän. Leirit oli jaettu 

lasten- ja nuortenleireihin ja niiden tavoitteena oli järjestää tekemistä erityisesti niille 

nuorille, jotka eivät kuuluneet mihinkään nuorisojärjestöön. Leirien hinnat nuorisotoimi 

pyrki pitämään edullisina, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus niille 

osallistua.177  Paula Kariniemi kertoo haastattelussa, että leiritoiminta hiipui 1970-luvun 

puolivälissä. Lääkkeeksi tähän nuorisotoimi keksi nimetä leirit uudelleen erilaisiksi 

teemaleireiksi, joista tulikin suosittuja leirien sisältöjen pysyessä kuitenkin lähes samana. 

Kesäfiilis- lehteä alettiin julkaista ja näin leireistä tiedotettiin aiempaa paremmin. Kaupungin 

hallintokuntien yhteisesti julkaisema lehti oli aluksi vain muutaman a4-arkin kokoinen 

julkaisu, jota levitettiin käsin jakamalla Hietasaaressa, Kuusisaaressa, rippikoululeireillä ja 

keskustassa.178  

 

Leiri- ja kurssitoimintaa voitiin laajentaa ja kehittää, kun nuorisotoimi pystyi palkkamaan 

ammattitaitoista henkilökuntaa. Maatilaleirejä järjestettiin esimerkiksi Hailuodossa ja 

Siikajoella. 1980-luvun alkupuolella mukaan tulivat ATK ja elektroniikkaleirit. Suurin osa 

leireistä järjestettiin yhteistyössä eri tahojen ja seurojen kanssa, esimerkiksi merileiri 

järjestettiin yhdessä purjehdusseuran kanssa Iin Röytän saarella.179 

 

                                                           
175 Nuorisolautakunnan lehtileike. Ylioppilaslehti 16.9.1977 UA:4 OKA. 
176 Sanni Niskalan haastattelu. Haastattelija Pasi Laukka. 
177 Paula Kariniemen haastattelu. Haastattelijana Pasi Laukka. 
178 Paula Kariniemen haastattelu. Haastattelijana Pasi Laukka. 
179 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1982;1983;1984;1985;1986 OKA. 
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Kesäleireille palkattiin henkilökunnaksi nuoria palkkatuella ja esimerkiksi opiskelijoita oli 

leireillä hankkimassa työkokemusta. Myös nuorisotoimen omat työntekijät – useimmiten 

nuoriso-ohjaajat, olivat järjestämässä leirejä. Leiritoimintaa pidettiin osana nuorisotoimen 

perustyötä ja Paula Kariniemen mukaan sitä arvostettiin ja pidettiin tärkeänä. 

2.2.1 Discoja lisää! 

Oulun kaupunki aloitti 1970-luvulla Toiveiden tynnyrinä kutsutun aloitekanavan, jonne 

nuoret saivat lähettää toiveitaan kaupungin nuorisotyöhön liittyen. Nuorten toiveina oli 

lisää nuorisotiloja tai ytimekkäästi: discoja lisää!180 

 

Oulussa oli 1970-luvun alussa huutava pula nuorisotiloista, johon nuorisolautakunta pyrki 

vastaamaan. 1970-luku ja 1980-luvun alku olivat nuorisotilojen rakentamisen aikaa, sillä uusi 

nuorisolaki vuodelta 1972 antoi mahdollisuuden anoa valtiolta lainaa ja avustusta 

nuorisotilojen rakentamista varten.181 Näyttää siltä, että valtion tuki mahdollisti 

nuorisotilojen rakentamisen aivan uudella tavalla – nyt uudet kaupunginosat saivat 

nuorisotalot jo alkuvaiheessa.  

 

Nuorisotoimistossa vuonna 1975 laadittu Oulun kaupungin nuorisotilasuunnitelma oli 

pohjana uusien nuorisotilojen rakentamiseen ja suunnitteluun. Nuorisotilasuunnitelmassa 

Oulun kaupunki oli jaettu vuoden 1973 väestötietojen pohjalta neljääntoista suuralueeseen. 

Suuralueet koostuivat yhteensä 98:sta kaupunginosasta. Eniten nuorisoa oli Kaukovainion, 

Puolivälinkankaan, Tuiran, Välivainion ja Koskelan kaupunginosissa. Jo valmiita 

nuorisotiloja oli kaupungissa tällöin 16 kappaletta: yhdeksän näistä oli nuorisotaloja ja 

seitsemän kerhohuoneita ja näissä oli tilaa yhteensä 2.435 neliötä. Tämän lisäksi 

nuorisolautakunnalla oli käytössä Koppanan leirikeskus. Nuorisotiloja käytettiin 

nuorisolautakunnan omaan kerhotoimintaan, mutta tiloja käyttivät myös nuorisojärjestöt, 

eläkeläisjärjestöt sekä joitakin tiloja oli myös seurakuntien käytössä. Suunnitelman 

tarkoituksena oli osoittaa, että nuorisotiloja tarvittiin kaupunkiin lisää. Nuorisolautakunnan 

tarkoituksena oli saada jokaiselle suuralueelle oma nuorisotalo, väkirikkaimmille alueille 

toinen tai suurempi nuorisotalo. Tilantarpeen laskentaperuste, jota käytettiin mittaamaan 

                                                           
180 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 10.11.1972 liite 1 Ca:1 OKA. 
181 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 34-35. 
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nuorisotilojen neliömäärä asukasta kohden, oli maltillinen, eli noin 0,15 neliötä asukasta 

kohden.182  

 

Vuonna 1979 Oulun väkiluku oli 90003, joista nuoria oli noin 30%. Eniten nuoria oli nyt 

keskustan suuralueella, seuraavaksi eniten Puolivälinkankaan ja Pateniemen suuralueilla. 

Suuria nuorisomääriä oli myös Höyhtyän, Kaukovainion, Koskelan ja Myllyojan 

suuralueilla. Vuoden 1980 lopussa nuorisolautakunnalla oli hallussa omia tiloja yhteensä 

5.485 neliötä eli tilojen neliömäärä oli tuplaantunut viiden vuoden aikana. Toisaalta 

tilantarve oli paljon suurempi, sillä Oulun kokoisessa kaupungissa olisi täytynyt olla 

nuorisotiloja ainakin 16.000 neliötä, jos tilantarve laskettaisiin 0.18 neliötä asukasta kohden. 

Osa suuralueista, kuten Kaakkuri ja Maikkula olivat kokonaan ilman nuorisotiloja. 

Nuorisolautakunnan tavoitteena oli tyydyttää tästä tilantarpeesta 2/3 osaa ja muiden 

yhteisöjen mahdollistaa loput.183 

 

Lukumäärällisesti nuorisotiloja rakennettiin tai hankittiin muilla keinoin ajanjakson aikana 

yhdeksän kappaletta lisää. Vuonna 1975 nuorisotiloja oli kuusitoista kappaletta, kun taas 

vuonna 1985 nuorisotiloja oli yhteensä kaksikymmentäviisi kappaletta.184 Nuorisotilojen 

pinta-ala kasvoi vuonna 1974 olleesta 2435:stä neliöstä185 vuoteen 1985 mennessä 8485:en 

neliöön.186 

 

                                                           
182 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 14.1.1975 §14 liite 1 Ca:4 OKA. 
183 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 2.4.1980 liite 2 Ca:9 OKA. 
184 Oulun kaupungin vuosikertomukset 1975 – 1985. 
185 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 1/1975 Ca:4 OKA. 
186 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1975;1976;1985;1986;1987 OKA.  
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187 

 

Uudet nuorisotilat kasvattivat nuorisolautakunnan huoneistomenoja. Kun vuonna 1975 

huoneistomenot olivat euroissa mitattuna alle puolitoistamiljoona, olivat menot kasvaneet 

vuoteen 1985 mennessä kahdeksaan miljoonaan euroon. Tällä ajanjaksolla näkyy, että 

nuorisotiloja hankittiin eri puolilta kaupunkia ja alkoi olla selvää, että jokaisesta 

kaupunginosasta löytyisi oma nuorisotila. Erityisesti uudet lähiöt – kuten Kaukovainio ja 

Myllyoja, saivat oman nuorisotilansa. Oulu oli kasvanut voimakkaasti ja huomioita 

kiinnitettiin siihen, riittivätkö nuorisotilat kaupungin kasvavaan tarpeeseen. 

2.2.2 Nuorisotoimintaa kaupungin keskustassa ja lähiöissä 

Vuonna 1975 nuorisolautakunta vuokrasi Hietasaaresta Seelarin, jossa järjestettiin discoja. 

Tämän lisäksi nuorisolautakunta hankki käyttöönsä retkikämpän Ala-vuotosta.188 Keskustan 

nuorisotilojen puutteeseen nuorisolautakunta kiinnitti erityistä huomiota. Käytöstä 

poistuvaa palolaitoksen kiinteistöä suunniteltiin täyttämään tilan tarve. Nuorisolautakunnan 

mielestä keskustan alue tarvitsi nuorisokeskuksen, joka olisi laajempi kokonaisuus kuin 

nuorisotalo. Nuorisokeskus koostuisi useasta monikäyttöisestä tilasta, joissa voitaisiin 

järjestää elokuvailtoja, discoja, näytelmätoimintaa ja oleskelua. Sieltä löytyisi myös tilat 

nuorisotoimistolle. Myös Tuiraan kiinnitettiin huomiota. Alueelle tarvittiin 

                                                           
187 Oulun kaupungin tilinpäätökset 1975-1985 OKA. 
188 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1975 Ca:4 OKA. 
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nuorisolautakunnan mukaan noin 1000 neliötä lisää tilaa ja tilan tulisi olla mieluiten 

nuorisokeskuksen kaltainen.189  

 

Liikennepuiston toiminta käynnistyi kesäkuussa 1977 kaupungin rakennusviraston 

katurakennusosaston luovutettua tilat nuorisotoimelle. Liikennepuistoa korjattiin kesän 

1980 aikana ja sinne saatiin muun muassa uudet valot. Marraskuussa 1977 avattiin uusi 

nuorisotila Hintassa, joka oli ensimmäinen kaupungin hallussa oleva tila alueella. Kaikkiaan 

kaupungissa oli nyt kuusitoista kaupungin hallitsemaa nuorisotilaa.190 

 

Joulukuussa 1977 keskustan huutavaan nuorisotilojen puutteeseen saatiin helpotusta, sillä 

Pyrinnön talossa, joka oli ollut jo vuoden verran kaupungin hallussa, alettiin järjestää 

nuorisodiskoja ja -tapahtumia. Nuoriso- ja urheilutaloon sai ottaa aluksi sisään 950 ihmistä 

ja katsastusten ja poistumisteiden lisäämisen jälkeen 1500 ihmistä. Nuorisokahvila aloitti 

jälleen toimintansa Pyrinnön yläkerrassa, jonne mahtui 200 ihmistä. Pyrinnöllä pidettiin 

ensimmäinen nuorisotapahtuma helmikuun alussa vuonna 1978.191 

 

Syksyllä 1980 avattiin Myllyojan ja Kaukovainion uudet nuorisotalot. Samana syksynä aloitti 

toimintansa lasten ja nuorten taidekoulu, joka ensimmäisenä vuonna tarjosi toimintaa 10 – 

15-vuotiaille nuorille. Vielä ennen vuoden loppua aloitti toimintansa kaivattu 

nuorisoteatteri, jonka kustannuksista vastasi nuorisotoimi. Teatterin harrastajat 

kokoontuivat aluksi nuoriso- ja urheilutalossa, mutta vuonna 1982 nuorisoteatterille 

osoitettiin omat tilat Nuottasaaren ala-asteen koululta. Toiminnassa oli aluksi mukana noin 

30 aktiivista nuorta. Nuorisoteatterin esitys ”Taivas on takki” sai ensi-iltansa helmikuun 12. 

päivä 1982.192 Nuorisoteatterin toiminnassa oli mukana useita tulevia kansallisia tähtiä, 

kuten Martti Suosalo ja Anna-Leena Härkönen.193 

 

Uudet tuulet puhalsivat nuorisotaloihin vuonna 1981. Toimintaa alettiin kehittää 

harrastepiirien suuntaan. Kesällä kokeiltiin nuorisotalojen aukioloa koko päivän ajan, kello 

8.00 – 16.00. Kävijöitä oli runsaasti, ainoastaan keskustan ja Tuiran tilojen puute näkyi 

siten, että näiden alueiden nuoret olivat muita huonommassa asemassa. Erilaiset kesäkurssit 

saavuttivat suuren suosion ja nuorisotoimessa oltiin tyytyväisiä nuorten halukkuuteen 

                                                           
189Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1975;1976 OKA. 
190 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1977;1978 OKA. 
191 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1978 OKA. 
192 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 12.3.1982 Ca:14 OKA. 
193 Paula Kariniemen haastattelu. Haastattelijana Pasi Laukka. 
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osallistua eri toimintoihin. Puolivälinkankaan ja Rajakylän kerhotaloissa aloitettiin erilaisia 

kerhoja, joissa katsottiin elokuvia, tanssittiin jazzbalettia, rakenneltiin lennokkeja ja 

moottoreita, piirrettiin, maalattiin, näyteltiin ja pelattiin. Samoin kerhoja käynnistettiin 

Myllyojan ja Kaukovainion nuorisotaloille. Myllyojan monitoimitalossa nuorisotila oli 

kaivattu piristysruiske koko lähiölle. Kaukovainion nuoriso- ja lastentalo keräsi 

avausviikkoinaan 300 kävijää illassa.194  

 

Diskotoiminta siirtyi 1980-luvulla lähiöiden nuorisotaloille. Puolivälinkankaan, Rajakylän, 

Myllyojan ja Kaukovainion nuorisotaloilla järjestettiin kiertäviä diskoja. Esimerkiksi vuoden 

1981 aikana diskoissa kävijöitä oli yli tuhat jokaisella talolla. Oulunsuun pirtillä järjestettiin 

myös diskoja perjantaisin ja noin 4500 nuorta vietti perjantai-iltojansa siellä.195 

 

Keskustan nuorisotilan puutteeseen saatiin helpotusta, kun vanhan paloaseman tilat 

peruskorjattiin nuorisotoimen käyttöön. Virallisesti tilat avattiin 27.1.1984 järjestetyllä 

discolla. Talossa oli toimitilat järjestöille ja monitoimitilaan mahtui 150 henkilöä. Tilojen 

pienuutta valiteltiin heti alkuunsa ja keskustan nuorisotilojen tarve ei näin ollut kokonaan 

ratkennut.196 

 

Joulukuussa 1984 valmistui Kaijonharjun monitoimitalo, joka oli aikansa suurin ja komein 

nuorisotalo Oulussa. Varsinainen toiminta alkoi seuraavan vuoden alussa. Kaijonharjussa 

toimi heti alusta alkaen useita kerhoja: lennokkikerho, teatteriryhmät, jazz-tanssi, savityöt ja 

askartelu sekä kankaanpainanta ja keramiikkapiiri. 

 

Vuonna 1984 nuorisolautakunnalla oli hallinnassaan yhteensä 9.782 neliötä nuorisotiloja eli 

nuorisotiloja ei ollut pystytty rakentamaan niin paljoa, kuin viisi vuotta aikaisemmin oli 

suunniteltu. Esimerkiksi Tuiran nuorisotilan tarpeeksi oli tuolloin määritetty 1000 neliötä, 

mutta vuonna 1984 Tuirassa oli yksi 253 neliön nuorisohuoneisto.197 Nuorisotilojen määrä 

itseasiassa pieneni vuosina 1985 ja 1986, sillä muutama nuorisotalo ja erityisesti keskustan 

urheilutalo poistuivat käytöstä eikä korvaavia tiloja ollut.198  

 

                                                           
194 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1981 Ca:13 OKA. 
195 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1981 Ca:13 OKA. 
196 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 10.2.1984 Ca:19 OKA. 
197 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1984 Ca:19 OKA. 
198 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1985 Ca:20 OKA. 
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Vuosi 1985 oli kansainvälinen nuorten vuosi. Nuorisovuoden toiveina Oulussa oli työtä, 

asuntoja ja kulttuuripuisto nuorille. Puistoon toivottiin lavaa orkestereille, katsomotiloja ja 

ulkokahvilaa. Nuorisolautakunta esitti huhtikuussa, että Ouluun rakennettaisiin kunnon 

nuorisokeskus kaupungin keskustaan. Päätöstä toivottiin nuorisovuoden kunniaksi ja 

kaupungin päättäjät suhtautuivat asiaan alusta alkaen myötämielisesti. 199 

 

Santaholman tilat valmistuivat nuorisokahvilaksi Oulun keskustaan keväällä 1986. 

Avoimien ovien päiviä vietettiin keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin aina klo. 23.00 

saakka. Santaholman toiminta pyhitettiin kokonaisuudessaan nuorisotoiminnalle. 

Alkuviikosta tiloissa kokoontuivat järjestöt ja loppuviikon täyttivät bändit. Vuosikymmenen 

loppuun mennessä siellä järjestettiin useita bändikonsertteja kuukaudessa. 200 

 

Musiikkiharrastuksen kasvu näkyy muun muassa siinä, että nuorisolautakunta alkoi 1980-

luvun aikana tukea bändejä rahallisesti esimerkiksi levytyskuluissa. Bändien 

harjoittelupaikoista oli pulaa, sillä nuorisolautakunta pystyi tarjoamaan harjoittelupaikkoja 

parillekymmenelle bändille, mutta tilavuoroanomuksia tehtiin kaksinkertainen määrä 

verrattuna tarjolla oleviin paikkoihin. Keskustan nuorisotalo tarjosi mahdollisuuden 

järjestää konsertteja, joissa paikalliset bändit pääsivät esiintymään.201 

 

2.3 Poliittisten nuorisojärjestöjen kulta-aika oli 1970-luvulla 

Uusi nuorisolaki oli luonut pelisäännöt, joita nuorisolautakunta noudatti: nuori-

somäärärahaa jaettaessa tuli ottaa huomioon jäsenmäärä, toiminnan laajuus, mutta myös 

toiminnan monipuolisuus ja vilkkaus, mutta missä järjestyksessä näitä korostettiin, on 

epäselvää.  

 

Lautakunnan mielestä se ei saanut tarpeeksi rahaa jaettavaksi nuorisojärjestöille ja esitti, että 

seuraavana vuonna rahaa tulisi jakaa 90000 markkaa. Lautakunta perusteli tätä sillä, että 

Oulussa oli yli 50 nuorisojärjestöä ja 7-24 –vuotiaita kaupungissa oli noin 

                                                           
199 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1986 OKA. 
200 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1989 Ca:28 OKA. 
201 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1985, OKA. 
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kolmekymmentäkaksituhatta. Nuorisolautakunta vetosikin kaupungin nuorisojärjestöihin ja 

poliittisiin ryhmiin, jotta nämä esittäisivät määrärahan korostusta.202 

 

203 

Vaikka nuorisomäärärahat kasvoivat kolminkertaisiksi, olivat ne edelleen vaatimattomat 

esimerkiksi Turkuun, Lahteen tai Poriin verrattuna.204  

 

Nuorisomäärärahoja jaettiin nyt 82 eri järjestölle. Jakoperusteissa otettiin huomioon 

järjestöjen toiminnan laajuus ja vaikuttavuus, sekä taloudellinen tila. Myös jäsenmäärää 

käytettiin yhtenä jakoperusteena, joskaan sitä ei painotettu niin paljoa kuin muita seikkoja. 

Poliittiset järjestöt saivat tänäkin vuonna suurimman osan rahoista.205  

 

Vuosien 1972 – 1982 aikana poliittiset nuorisojärjestöt saivat eniten avustusrahaa. Vuoden 

1972 nuorisolaki vaikuttikin juuri poliittisten nuorisojärjestöjen aseman parantumiseen, sillä 

uusia poliittisia nuorisojärjestöjä haki avustusrahaa heti vuoden 1972 jälkeen. Nyt jokaisella 

suurella puolueella oli oma nuorisojärjestönsä, joka oli oikeutettu saamaan avustusta. 

Muutos on huomattava 1950- ja 1960-lukuihin, jolloin vain lähinnä kansandemokraateilla ja 

kokoomuksella oli omat nuorisojärjestönsä. 1970-luvulla sosialidemokraatit ja maalaisliitto 

                                                           
202 Oulu-lehti 9.12 Ua:4 OKA. 
203 Oulun kaupungin tilinpäätökset 1972-1985 OKA. 
204 Nuorisolautakunnan lehtileike. Liitto 18.5.1974 Ua:4 OKA. 
205 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1975 Ca:4 OKA. 
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tulivat mukaan. Tämän lisäksi poliittiset opiskelijajärjestöt tulivat Oulussa mukaan 

avustusten piiriin. Oulun Sosialistiset Opiskelijat ja Oulun Opiskelevat Oikeistonuoret ovat 

esimerkkejä yliopisto-opiskelijoiden järjestöistä, jotka olivat nyt oikeutettuja saamaan 

avustusta. Huomattava seikka on myös se, että varhaisnuorisojärjestöjen saamat 

avustussummat eivät absoluuttisesti laskeneet. Kun otetaan huomioon 

avustusmäärärahojen kokonaissumman kasvu, voidaan sanoa, että ne laskivat suhteellisesti 

verrattuna poliittisiin nuorisojärjestöihin. 

 

 

 

Taulukosta on nähtävissä, että 1970-luvun puolivälissä varhaisnuorisojärjestöjen kesken 

vallitsi lähes tasajako, mutta vuosikymmenen loppuun tultaessa partiolaiset olivat jälleen 

suurin avunsaaja. 1980-luvulla tilanne vakiintui lähes muuttumattomaksi, mikä kertoo siitä, 

että tuolloin avustusten jaosta vallitsi yhteisymmärrys. 

 

Oulun kaupungin nuorisolautakunnan avustussääntö vuodelta 1976 esitti avustusten 

jakoperusteet seuraavasti: avustukset oli tarkoitettu aatteellisten, poliittisten ja muiden 

paikallisten nuorisoyhdistysten tukemiseen siten kuin laki kuntien nuorisolautakunnista ja 

kunnille annettavasta nuorisotyön valtionavusta määräävät. Kaupunki voi myöntää 

avustusta sellaiselle järjestölle, joille myönnetyistä avustuksista se saa valtionapua tai 

lautakunta katsoo tarpeelliseksi tukea yhdistystä sen harjoittaman nuorisotoiminnan vuoksi. 

Tukea saadakseen järjestöjen jäsenistössä tuli olla alle kahden kolmasosan verran alle 25-

vuotiaita sekä järjestön tuli olla rekisteröitynyt nuorisoyhdistys tai kuulua valtakunnalliseen 

nuorisojärjestöön. Nuorisotyön avustuksia haettiin vuosittain ja hakemuksesta tuli käydä 
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ilmi yhdistyksen tarkoitus ja jäsenmäärä sekä erikseen 7-24-vuotiaiden jäsenten määrä. 

Tämän lisäksi järjestön tuli tehdä selonteko avustuksen käyttötarkoituksesta. Järjestöille 

voitiin myöntää yleisavustusta sekä erillisavustuksia, jotka oli tarkoitettu leiri- ja 

kurssitoimintaan tai nuorisotyöntekijän palkkaamiseen.206 

2.3.1 Poliittiset nuorisojärjestöt kilpailevat avustuksista 1970-luvun lopulla 

Vuonna 1975 puoluepoliittisia nuorisojärjestöjä oli Oulun kaupungissa yhteensä 14 ja 

näiden lisäksi poliittista aatetta kannattavia opiskelijajärjestöjä oli viisi kappaletta.207 

Opiskelijajärjestöjen tukeminen ei ollut ongelmatonta ja nuorisolautakunta joutui vuonna 

1975 vastaamaan kaupunginhallitukselle Oulun Marxilaisten Opiskelijoiden ja Oulun 

Toveriseuran tekemään valitukseen. Vastauksesta käy ilmi, että Oulun nuorisolautakunta 

myönsi avustusta Oulun Yliopistolla toimiville opiskelijoiden muodostamille 

nuorisoyhdistyksille, vaikka tämä ei ollut yleinen tapa koko maassa. Varsinaisesti valitus 

koski Oulun Liberaaleille Opiskelijoille myönnettyä avustusta vastaan.208 Valitus kertookin, 

että poliittiset nuorisjärjestöt kilpailivat keskenään avustuksista, sillä niistä oltiin valmiita 

valittamaan. Opiskelijajärjestöjen kohdalla kyseenalaistettiin se seikka, että niiden jäsenet 

eivät välttämättä ole vakinaisesti kirjoilla Oulun kaupungissa ja täten ne eivät täyttäisi 

nuorisolain edellyttämiä vaatimuksia. 

 

Vuonna 1976 kolme nuorisolautakunnan jäsentä jätti eriävän mielipiteensä koskien 

avustusten jakoa, sillä heidän mielestään poliittiset nuorisojärjestöt saivat liian suuren osan 

avustuspotista. Perusteena he käyttivät sitä, että poliittisten nuorisojärjestöjen toiminta ei 

vastaa nuorisotoiminnan yleisiä tarkoitusperiä. Tämän lisäksi valittajat kritisoivat Oulun 

kaupunginhallitusta liiaksi vasemmistoa suosivasta politiikasta.209 

 

Nuorisojärjestöjen saama palkkausavustus aiheutti kitkaa nuorisotoimen johtaja Mikko 

Lundin ja nuorisolautakunnan välillä vuonna 1978. Valituksessaan Mikko Lund toteaa, että 

nuorisolautakunta on laiminlyönyt sille kuuluvan valvontavelvollisuuden avustusten 

käytöstä. Lund toteaa, että erityisesti Oulun Kokoomuslaiset nuorisojärjestöt ovat jättäneet 

käyttämättä niille myönnettyjä palkkausavustuksia. Nuorisolautakunta oli myöntänyt 

oikeuden käyttää ylijääneitä palkkausavustuksia seuraavana vuonna, mutta Lundin mukaan 

                                                           
206 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 2/1977 liite 3 Ca:4 OKA. 
207 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 8.4.1975 Ca:4 OKA. 
208 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 13.5.1975 liite 1 Ca:4 OKA. 
209 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 17.3.1976 Ca:4 OKA.  
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käyttämättömät avustukset kuuluisi palauttaa.210 Oulun Kokoomuksen nuoret saivatkin 

suurimmat palkkausavustukset kaikista nuorisojärjestöistä vuosina 1976-1978.211 Tämä 

osoittaa, että nuorisolautakunnassa saatettiin myöntää puoluepoliittisille nuorisojärjestöille 

tukea poliittisin perustein.  

 

Martti Eirola ja Markku Kankaala jättivät vuonna 1978 eriävän mielipiteen 

nuorisojärjestöjen avustusten jaosta. Heidän mielestään avustuksia jaettiin 

nuorisolautakunnan enemmistön poliittisten tavoitteiden mukaisesti. Nuorisolautakunnan 

avustuksiin käyttämättä jääneet määrärahat olivat kasvaneet edellisestä vuodesta, mutta 

kasvanut rahamäärä ei heidän mukaansa jakautunut kaikille tasaisesti, vaan 

nuorisolautakunta suosi enemmän oikeistolaisia järjestöjä kuin vasemmistolaisia.212 Vuonna 

1978 Kokoomuksen nuorisojärjestö sai suurimman avustussumman.213 Asia eteni 

lääninoikeuteen asti, joka antoi päätöksensä seuraavana vuonna ja päätyi hylkäämään 

valitukset, sillä se ei nähnyt näyttöä siitä, että nuorisolautakunta olisi käyttänyt 

harkintavaltaansa väärin.214 

 

Vuonna 1979 Oulun Toveriseura ja Marxilaiset Opiskelijat jättivät valituksen, jossa epäiltiin 

nuorisolautakunnan jakavan avustusmäärärahoja noudattaen poliittisia kiintiöitä. Perusteena 

heillä oli, että oikeistolaiset nuorisojärjestöt saivat suuremman osan avustuksista, vaikka 

heidän jäsenmääränsä oli pienempi kuin vasemmistolaisten.215 Nuorisotoimen johtaja 

Mikko Lundin vastaus valitukseen oli, että jaossa ei ole noudatettu poliittista kiintiötä, vaan 

nuorisolautakunta on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa. Avustusten jaosta ei ollut 

annettu sitovia ohjeita, joten lautakunnan jäsenet saattoivat käyttää vapaata harkintavaltaa 

päätöksenteossa.216 Nuorisolautakunnan kokouksessa käyty keskustelu vuonna 1982 

valaisee hyvin tätä asiaa: ”Päätöksen pohjana ei ole käytetty yksiselitteisiä mittoja tai 

mittareita, koska niistä ei ole päästy yksimielisyyteen”.217 

 

Valituksista käy ilmi, että nuorisolautakunnassa käytiin 1970-luvulla jatkuvaa kädenvääntöä 

siitä, miten avustuksia tulisi jakaa. Usein kysymys oli nimenomaa poliittisten 

                                                           
210 Nuorisotoimenjohtaja Mikko Lundin eriävä mielipide päätökseen 16.5.1978 § 130 CA:6 OKA. 
211 Oulun kaupungin tilikirjat 1976, 1977, 1978 OKA. 
212 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 21.5.1978 Ca:6 OKA. 
213 Oulun kaupungin tilinpäätös 1978 OKA. 
214  Nuorisolautakunnan pöytäkirja 22.3.1979 Ca:7 OKA. 
215 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 2.8.1979 liite 4 Ca:7 OKA. 
216 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 22.11.1979 Ca:8 OKA. 
217 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 31.3.1982 Ca:13 OKA. 
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nuorisojärjestöjen välisestä kamppailusta. 1970-luvun voidaankin todeta olleen Oulussa 

poliittisten nuorisojärjestöjen kannalta edullista. Nuorisolautakunta saattoi kiistellä siitä, 

miten määrärahat jaetaan, mutta ei siitä, kuuluuko määrärahoja ylipäänsä jakaa poliittisille 

nuorisojärjestöille. Erilaiset maailmankuvat olivat törmäyskurssilla ja se, että lautakunnan 

jäsenet käyttivät itsenäistä harkintavaltaa jakaessaan avustuksia, oli omiaan lisäämään kitkaa. 

Kiistat näyttävät kuitenkin laantuneen 1980-luvun alkuvuosina, sillä valituksia ei ole enää 

vuoden 1982 jälkeen. Huomioon tulee ottaa, että nuorisolautakunnan jakamien avustusten 

kokonaissumma oli myös kasvanut, mutta poliittiset nuorisojärjestöt saivat avustuksista 

suuren osan.  
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3. NUORISOLAUTAKUNNAN VUODET 1985-1997 

Pohjoismaissa koettiin 1980-luvun lopulla nousukausi, joka päättyi 1990-luvun alussa 

koettuun lamaan. Erityisesti Suomessa lama koetteli kovasti, valtion bruttokansantuote 

pieneni ja työttömyys vaivasi maata. Julkinen sektori joutui säästötoimien kohteeksi ja 

kuntien toimintaan tuotiin lisää kilpailuttamista. Sosiaalipolitiikka siirtyi kohti 

itsevastuullisuutta. 218 Suomi muuttui 1990-luvun alussa, sillä maasta tuli vuonna 1994 

järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen EY:n219 jäsenmaa. 

Oulu oli vuonna 1990 maan kuudenneksi suurin kaupunki. Väestörakenne oli kuitenkin 

murroksessa ja kaupungin väestöstä yhä suurempi osa oli keski-ikäisiä tai yli 65-vuotiaita. 

Ikäluokat 0-15 – vuoteen olivat pienentyneet.220 Lama koetteli myös Oulua, esimerkiksi 

vuonna 1994 alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli 33,6 prosenttia. Laman vuosina 

kaupunki joutui turvautumaan säästötoimiin ja kaupunki ei voinut palkata lisätyövoimaa. 

Työntekijöitä lomautettiin tai irtisanottiin.221 

3.1 Uusi nuorisolaki tulee voimaan vuonna 1986 

Nuorisopolitiikka ajautui 1980-luvulla kriisiin, sillä alun alkaen tavoitteeksi otetut päämäärät 

nuorten kasvuolojen kohentamisesta kokonaisvaltaisen suunnittelun ja yhteiskuntapolitiikan 

avulla olivat liian kunnianhimoisia. Ristiriita todellisuuden ja idealistisuuden välillä oli 

kasvanut liian suureksi. Nuorisotoimella oli vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin.222 

Uusi nuorisotyölaki tuli voimaan vuonna 1986. Laki määritti nuorisotoiminnan piiriin 

kuuluvan kaikki alle 29-vuotiaat. Nuorisotyöksi laissa määritettiin sellainen toiminta, joka 

luo edellytyksiä nuorisotoiminnalle. Nuorisopolitiikalle laissa annettu määritys oli 

yhteiskuntapolitiikan suuntaamista nuorten kasvu-, kehitys- ja toimeentuloedellytysten sekä 

vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Nuoriso-ohjaajan virka merkittiin uudessa 

laissa valtionosuuteen oikeuttavaksi. Lakiin kirjattiin myös nuorten itsensä järjestämän 

                                                           
218 Hentilä, Krötzl ja Pulma 2002, 314-317. 
219 Nykyinen Euroopan Unioni. 
220 Manninen 1995, 32;476. 
221 Oinas-Kukkonen 2002, 176-177. 
222 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 36-38. 
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toiminnan olevan oikeutettu saamaan samalla tavalla valtion avustuksia kuin perinteiset 

yhdistykset.223 

3.1.1 Nuorisolautakunta ja muuttuva kaupunki 

Oulun kaupungin nuorisotoimen muodostivat 1980-luvulla nuorisolautakunta ja sen alainen 

nuorisotoimisto, jonka tehtävänä oli huolehtia nuorisotyöstä sekä nuorisopolitiikasta siten, 

että ne edistivät nuorisotoimintaa. Nuorisotoimeen perustettu johtoryhmä, jonka 

muodostivat nuorisotoimenjohtaja ja nuorisosihteerit koordinoivat alueilla tapahtuvaa 

nuorisotyötä ja -toimintaa. Nuorisosihteerien ja nuoriso-ohjaajien toimintaa tarkistettiin ja 

voimavaroja suunnattiin nuorisopoliittisiin yhteydenpitotehtäviin ja tiedottamiseen. 

Tiedottamisen periaatteena oli, että hallinnolliset asiat tiedotetaan nuorisotoimistosta ja 

muut vasta perustetusta nuorten tietopisteestä. Nuorten tietopiste, joka toimi Santaholman 

kahvilan yhteydessä, oli avoinna kolme kertaa viikossa.224 

Vuoden 1987 lopulla nuorisolautakunta sai valmiiksi nuorisopoliittisen suunnitelman 

Ouluun. Suunnitelmassa toivottiin lisää nuorisotiloja, mutta myös tiedotusmäärärahoja 

toivottiin lisää. Nuorten alle 29-vuotiaiden osuus kaupungin väkiluvusta oli lähes puolet eli 

43 000. Nuorten asumista, opiskelua, työllisyyttä, harrastusmahdollisuuksia ja toiveita oli 

syytä parantaa.225 

1990-luvulla Suomen julkisessa hallinnossa tapahtui kehitystä kohti kasvavaa paikallista 

päätäntävaltaa. Koko maan nuorisotoimissa muutos näkyi siten, että suurimmassa osassa 

maata saivat itsenäiset nuorisolautakunnat väistyä. Vuonna 1995 tuli voimaan uusi 

nuorisotyölaki, jossa vastuu nuorten elinolojen parantamisesta annettiin valtiolle, kunnille ja 

nuorisojärjestöille. Nuorisotyö ja nuorisotoiminta oli laissa erotettu siten, että nuorisotyöllä 

tarkoitettiin toimintaa, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä 

nuorisotoiminnalle. Nuorisotoiminta määritettiin siten nuorten itsenäiseksi 

kansalaistoiminnaksi.226  

Vuonna 1990 voimaan tulleen uuden nuorisotoimen johtosäännön mukaan nuorisotoimen 

johtajalle lisättiin erityisesti henkilöstöhallintoon liittyvää päätäntävaltaa. Kaupungin 

tiukentunut taloustilanne 1990-luvun alkuvuosina vaikeutti myös nuorisolautakunnan 

                                                           
223 Ibidem. 
224 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1986 Ca:22 OKA. 
225 Nuorisopoliittinen suunnitelma 1987 CA:23 OKA.  
226 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 38-40. 
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toimintaa: avoimia virkoja ja toimia voitiin täyttää vain hallintojaoston luvalla. Niinpä 

nuorisolautakunta joutui lamavuosina pohtimaan tarkasti nuorisopalvelujen kysynnän ja 

määrärahojen jaon välistä suhdetta. Nuorisolautakunta mielsi nuorisotyön ennalta 

ehkäiseväksi työksi ja täten valitteli sitä, että työhön ei voida palkata tarpeeksi koulutettuja 

aikuisia ihmisiä.227  

 

 

 

Nuorisolautakunnan menot kasvoivat aina vuoteen 1992 asti, jolloin laman aiheuttamat 

leikkaukset alkoivat purra. Vuoden 1992 kohonneita menoja selittää Nuoriso- ja 

Kulttuurikeskuksen avaaminen.  Menoja leikattiin seuraavan kahden vuoden ajan, mutta 

nuorisolautakunnan menot lähtivät jälleen 1990-luvun puolivälin jälkeen kasvuun. 

Nuorisotoimeen kohdistuneet leikkaukset eivät olleet pysyviä. 

3.1.2 Nuorisotyöntekijät leikkausten kohteena 

Nuorisotoimi joutui palkkaamaan 1990-luvun alkuvuosina paljon työllisyysvaraisia nuoria 

nuorisotalojen ohjaajiksi. Nuorisolautakunta ei halunnut alun perin näin menetellä, vaan 

koulutettuja aikuisia haluttiin enemmän, mutta kaupungin taloustilanne ei tällaista 

mahdollistanut. Nuorisopalvelut oli sijoitettu kaupungin organisaatiossa vapaa-ajan 

sektorille, mikä oli nuorisotoimen näkökulmasta valitettavaa.228  

 

                                                           
227 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1992, Ca:32 OKA. 
228 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1993 Ca:33 OKA. 
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Palkkakehityksestä on nähtävissä, että nuorisolautakunnan palkkamenot kasvoivat vuoteen 

1990-luvun alkuun asti. Tunti- ja urakkapalkkalaisten menot olivat suurin piirtein vakaat 

koko ajanjaksolla, mutta työsuhteisten palkkamenot kasvoivat hieman alle miljoonaan 

euroon nykyrahassa. Vuonna 1991 palkkamenoja ei enää eritelty, vaan kaikki palkat 

laskettiin samaksi menoksi. Tämä on hyvä huomioida, kun katsotaan vuoden 1993 

palkkalukuja. Leikkaukset nuorisolautakunnan menoihin tuntuivat selvästi, sillä 

palkkamenot putosivat puoleen siitä, mitä ne olivat olleet aikaisemmin.229 

Yhteistyö nuorisotoimen ja eri alojen ammattilaisten välillä tiivistyi 1990-luvulla, erityisesti 

poliisin ja sosiaalitoimen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistettiin. Nuorisotoiminnan 

tavoitteena oli nuorison sosiaalisen turvallisuuden mahdollistaminen.230 

Nuorisotoimenjohtaja osallistui esimerkiksi kaupungin lapsi- ja nuorisostrategisen ryhmän 

toimintaan. Nuorisotalojen työntekijät tekivät 1990-luvun lopulla yhteistyötä muun muassa 

koulujen, seurakunnan ja vanhempainyhdistysten kanssa.231 

Nuorisoasiainkeskus täytti 50-vuotta vuonna 1996 ja sitä juhlittiin marraskuun 

loppupuolella. Nuorisolautakunnan tekemässä juhlapäätöksessä tehtiin esitys uusien 

vakinaisten ja koulutettujen työntekijöiden saamiseksi nuorisoasiainkeskuksen palvelukseen. 

Lautakunta korosti juhlapäätöksessään, että kadulla tehtävään nuorisotyöhön tarvittiin 

työntekijöitä, jotka liikkuisivat nuorten keskuudessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työ 

                                                           
229 Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1985-1993 OKA. 
230 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1994 Ca:34 OKA. 
231 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1997 Ca:37 OKA. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

198519861987198819891990199119921993

Tunti- ja Urakkapalkat

Työsuhde



62 
 

vaati pitkäjänteistä, luottamuksellista suhdetta nuoren ja työntekijän välillä, eikä sitä voitu 

hoitaa lyhyeen työsuhteeseen palkattujen voimin.232 

3.1.3 Työpajatoiminta 

Nuorisotoimi oli hoitamassa nuorten työllisyysasioita kehittämällä ammattitaidottomien 

nuorten työpajatoimintaa. Työpajatoiminnan suunnittelu ajoittuu vuodelle 1986. 

Nuorisotyöttömyys Oulun seudulla oli suurta, sillä Oulun alueella oli työttömiä nuoria 

silloin 1700.233 Tähän haasteeseen työpajatoiminta pyrki puuttumaan.  

Ensimmäisenä aloittivat metalli- ja yrittäjälinja vuonna 1986 ja vuonna 1990 nuorisotoimen 

alaisuudessa aloitti puutyöpaja. Nuorisoasiainkeskus aloitti tuotantokoulu kokeilun vuonna 

1992. Tuotantokoulun kautta haluttiin tarjota vaihtoehto työttömyydelle ja tavoitteena oli 

syrjäytymisen ehkäisy sekä arkielämässä tarvittavien taitojen opettelu. Tuotantokouluun eli 

Willamiinaan Oulun Haapalehtoon pääsi yhdeksäntoista iältään 17 – 25-vuotiasta nuorta. 

Nuoret työskentelivät puoli vuotta työllistämistuen turvin ja opetus oli käytännönläheistä ja 

normaalin työelämän sääntöjen mukaista. Tuotantokoulun malli tuli Ouluun Tanskasta ja 

Helsingistä. Tuotantokoulun neljä linjaa olivat toimisto- ja atk-linja, kädentaitojen linja, 

keittiölinja ja lähiavustajan linja. Vuonna 1994 nuorisotoimi aloitti tuotantokoulukokeilun 

Myllyojan nuorisotalolla ja sieltä tuotantokoulu siirtyi myöhemmin Kaijonharjuun.234 

1990-luvun puolivälissä Oulussa toimi Euroopan Unionin sosiaalirahaston (ESR) tukema 

nuorten työpajaprojekti. Vuosina 1995-1997 yhteensä seitsemän työpajaa oli toiminnassa, 

joista kolme oli nuorisoasiainkeskuksen alaisuudessa: metallipaja, puutyöpaja Wärkki ja 

työpaja Willamiina. Muut pajat olivat yhdistysten tai järjestöjen omia hankkeita. 

Nuorisosihteeri johti näiden lisäksi vielä kahta projektin ulkopuolista pajaa: taide- ja 

mediapajaa sekä kierrätyskeskusta. 235 

Elokuussa 1997 avattiin Toppilaan harraste- ja moottoripaja nuorille. Harrastepajassa 

kokoontui erilaisia harrasteryhmiä, kuten kankaanpainanta ja silkkityöt, kortit ja kipsityöt 

sekä inspisryhmä, jossa tilanteen mukaan joko leivottiin tai askarreltiin. Moottoripajalla alle 

29-vuotiaat saivat rassata pyöriä, mopoja ja autoja. Paikalla oli aina ammattitaitoinen 

                                                           
232 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1996 OKA. 
233 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 20.2.1986 OKA. 
234 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1990;1991;1992;1993;1994 OKA. 
235 Työpajatoiminnan raportti 1997i Ca:29 OKA.  
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ohjaaja. Pajatoiminta aloitettiin valtuustoaloitteen pohjalta, jossa kaipailtiin nuorille 

korjaustilaa.236  

3.2 Lama lopettaa nuorisotiloja 

Vuoden 1986 nuorisolaki muutti nuorison määritelmää niin, että nuoriksi katsottiin nyt 

kaikki 0-28-vuotiaat.237 Opetusministeriön ohjeen mukana Oulussa tulisi olla nuorisotiloja 

8.715 neliötä, kun Oulun kaupungilla niitä oli käytössä 8.557 neliötä. Koko kaupungin 

väestömäärä oli 98145 henkilöä, joista nuoriksi laskettavia 0-28 vuotiaita oli 43573 henkilöä. 

Eniten nuoria oli keskustan, Pateniemen, Kaijonharjun, Myllyojan, Kaukovainion ja 

Höyhtyän suuralueilla.238   

Nuorisotiloja lautakunnalla oli vuonna 1987 hallussa yhteensä 21 kappaletta, lisäksi 

lautakunta vuokrasi Oulunsuun Pirttiä, Seelaria ja Koppanan leirikeskusta. Nuorisotilojen 

määritelmä oli muuttunut, sillä nyt nuorisotilat määriteltiin monitoimitiloiksi, jotka olisivat 

kaikkien kyseisen alueen asukkaiden käytössä tarpeen mukaan. Erityisesti keskustan tiloihin 

kiinnitettiin huomiota, sillä sinne kokoontui paljon nuoria viettämään vapaa-aikaansa. 

Keskustaan oli päätetty rakentaa nuoriso- ja kulttuurikeskus, jonka oli tarkoitus täyttää 

alueen tilantarve ja toimia monitoimikeskuksena.239 Keskustan nuorisotalo vanhalla 

paloasemalla jouduttiin luovuttamaan toukokuussa 1989, sillä sen toiminta lopetettiin 

Autosaaren pysäköintitalon tieltä. Osa keskustan nuorisotaloa käyttävistä, erityisesti bändit, 

siirtyivät käyttämään Santaholman taloa. Nuoriso- ja kulttuurikeskus ei ollut vielä 

valmistunut, joten keskustan nuorisotilantarve oli erittäin suuri. 

                                                           
236 Nuorisolautakunnan toimintakertomus Ca:29 1997 OKA. 
237 Silvennoinen ja Nieminen 2002, 36-38. 
238 Nuorisolautakunnan toimintakertomus Ca:22 1986 OKA. 
239  Oulun kaupungin nuorisolautakunnan kasvatus- ja kehittämistavoitteet 1987 II Ca:23 OKA. 
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240 

Nuorisotilojen pinta-ala nousi vuoden 1985 8485:stä neliöstä 9951:een neliöön vuoteen 

1993 mennessä. Nuorisotilojen lukumäärä vakiintui kahteenkymmeneen viiteen, tilojen 

lukumäärä oli sama vuonna 1985 kuin vuonna 1993. Nuorisotilojen nopea kasvukausi oli 

ohi. Myös kävijämäärät olivat laskussa. Neliömäärän kasvu vuonna 1992 selittyy keskustaan 

rakennetulla uudella Nuoriso ja Kulttuuritalolla, eli NuKulla. 

Laman ollessa syvimmillään vuonna 1993 nuorisotalotoimintaa supistettiin. Kesäkuussa 

1993 nuorisolautakunta luopui Oulunsuun Pirtistä. Saman vuoden syksyllä osa pienimmistä 

nuorisotaloista lopetettiin, kun Koskelan, Madekosken, Pikkaralan ja Sanginsuun talot 

sulkivat ovensa ja Puolivälinkankaan nuorisotalon toiminta annettiin Setlementti ry:lle. 

Lisäksi bänditilana toiminut Neste-Alfa purettiin. Vuoden alussa nuorisotaloja oli 

kaupungissa 21 kappaletta, kun vuoden lopussa niitä oli enää 16 kappaletta. Samalla 

vähennettiin myös tilapäisten kerho-ohjaajien määrää. Toisaalta Maikkulaan avattiin uusi 

nuorisotalo, jonne Koskelan talosta vapautuneet kalusteet siirrettiin. Keskustan Nuoriso- ja 

kulttuurikeskus eli NuKu oli aloittanut toimintansa ja taloa käyttivät useat eri ryhmät. 

Ongelmiltakaan ei vältytty, esimerkiksi talon äänieristystä pidettiin huonona, mikä oli 

aiheuttanut ongelmia toisistaan poikkeavien käyttäjäryhmien välillä.241  

Koskelaan saatiin seuraavana vuonna korvaavat nuorisotilat koululta. Alueen nuoret olivat 

keränneet itse adressin, jossa uusia tiloja oli vaadittu. Koskelan toiminta painottui aluksi 

nuorten omaehtoiseen tekemiseen, mutta häiriövalitusten jälkeen nuoria ohjaamaan tuli 

                                                           
240 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993 OKA. 
241 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1993 Ca:32 OKA. 
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työntekijöitä Santaholmasta.242 Vuonna 1995 Oulussa oli yhteensä 19 nuorisotaloa sekä 

näiden lisäksi Koppanan ja Sanginjoen leirikeskukset sekä Liikennepuisto.243 

3.2.1 Nuorisotilat ja -toiminta uudistuvat 1990-luvulla 

Vuonna 1986 nuorisolautakunta esitti toiminta- ja taloussuunnitelmassaan, että jokaiselle 

nuorisotalolle tulisi vakinainen kerho-ohjaaja nuoriso-ohjaajan lisäksi. Myös perhekeskeistä 

toimintaa haluttiin lisätä ja nuorten vanhempia yritettiin saada mukaan toimintaan.244  

Oulun nuorille järjestettiin ensimmäistä kertaa oma itsenäisyyspäivän vastaanotto vuonna 

1987 Suomen 70-vuotisjuhlien kunniaksi. Tilaisuuden vetonaulana oli Sleepy Sleepers, joka 

tuolloin oli suosionsa aallonharjalla. Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoululla vietetty 

juhla keräsi salin täyteen nuoria, yli 700 henkeä.245 

Musiikkiharrastusten kasvu jatkui ja esimerkiksi vuonna 1989 järjestettiin dj-kursseja, joihin 

osallistui 99 nuorta.  Vuonna 1989 nuorisotalojen toimintaa muutettiin siten, että nuoriso-

ohjaaja vastasi talon toiminnasta sekä yhteistyöstä alueen viranomaisten, järjestöjen ja 

asukkaiden kanssa.246  

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksesta toivottiin ratkaisua keskustan ongelmiin tarjoamalla tilat 

harrastuksille ja vapaa-ajalle. Keskuksen kustannusarvio puristettiin 30 miljoonaan 

markkaan. Nimiehdotuksia talolle olivat muun muassa Pakkatalo, Louhen Harja ja 

Tuskanpunainen.247 Elokuussa käynnistyivät rakennustyöt ja talon oli määrä valmistua 

vuoden 1990 loppuun mennessä. Talon ensimmäinen rakennusvaihe valmistui kuitenkin 

vuoden 1991 tammikuussa ja rakentaminen jatkui vielä Hallituskadun puolella 

tammikuussa. Heinäkuussa 1992 nuoriso- ja kulttuurikeskus oli vihdoin silausta vaille 

valmis. Marraskuussa talo vihittiin virallisesti käyttöön. Talo ei ollut pelkästään nuorten talo, 

se oli kaikkien oululaisten talo: nuorisotoimen järjestämän korukivikurssin nuorin 

osanottaja oli 8 –vuotias ja vanhin liki 70-ikäinen. Viikonloppuisin monitoimisalissa soi 

discomusiikki.248  

                                                           
242 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1994 Ca:33 OKA. 
243 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1995 Ca:34 OKA 
244 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 28.4.1986 Liite 1 Ca:20 OKA. 
245 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1987 Ca:22 OKA. 
246 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1989 Ca:28 OKA. 
247 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 28.8.1991 Ca:31 OKA. 
248 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1992 Ca:32 OKA. 
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Nuorisotalojen kävijämäärät laskivat 1990-luvun alussa. Osaltaan tämä saattaa johtua 

leikkauksista ja nuorisotyöntekijöiden määrän laskusta. Esimerkiksi Vuonna 1991 

kerhotunteja leikattiin voimakkaasti. Toisaalta selityksenä voi olla myös se, että 1990-luvun 

alussa ei keskustassa ollut nuorisotaloa. 

 

1990-luvulla näkyi uusi toimintamuoto: nuorisoasiainkeskus alkoi järjestää tapahtumia eri 

yhteistyötahojen kanssa. Esimerkiksi vuonna 1997 järjestettiin Ouluhallilla konsertti 

yhteistyössä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa, jossa vetonaulana toimi Nylon 

Beat. Seuraavana vuonna koululaisten viimeistä vapaata viikonloppua juhlistettiin 

Nallikarissa yhdessä Nozone Ltd:n kanssa. Päivällä tarjolla oli beach volleyta, 

rullalautakilpailu ja muotishow. Illalla urheilutalolla esiintyi bändejä. Seuraavana vuonna 

nuorisoasiainkeskus järjesti yhteistyönä Street Party -98 nuorisotapahtuman, jossa 

pääesiintyjänä oli yhtye Rasmus, joka tunnetaan tänä päivänä kansainvälisesti The 

Rasmuksena.  Myös nuorisotaloilla järjestettävien bändikonserttien määrä kasvoi, erityisesti 

nousussa ollut oululainen raskas heavymetal näkyi ja kuului nuorisotaloilla. Esimerkiksi 

Sentencedin konserttia Nukulla oli kuulemassa 500 nuorta. Näiden lisäksi Nukulla 

järjestettiin Jyrkin Sähkösirkus –disco, johon osallistui 950 nuorta.249 

Santaholman perinteikästä nuorisotaloa uhkasi purkaminen, sillä paikalle kaavailtiin 

parkkitaloa. Paikalle ei kuitenkaan tullut parkkitaloa, vaan Santaholman talossa avasi ovensa 

nuorten yökahvila Walda lokakuun lopulla 1994. Avajaisissa esiintyi muun muassa 

mieskuoro Huutajat. Yökahvilalla haluttiin houkutella nuoria pois keskustan kaduilta. 

                                                           
249 Nuorisolautakunnan toimintakertomukset 1996;1997;1998 OKA. 
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Yökahvila joutui kuitenkin piakkoin remonttiin talon homeongelman vuoksi. Nuoret ja 

nuorisotyöntekijät vetosivat yhdessä Oulun kaupungin päättäjiin sekä tietysti 

nuorisoasiainkeskukseen, että remontin ajaksi saataisiin tilat toiminnan jatkamiseen. 

Vaihtoehtoisia tiloja ei kaupungin toimesta luvattu, vaan toiminta tuli keskittää Nuoriso- ja 

kulttuurikeskukseen. 

Maaliskuussa 1997 Suomen kymmenes Walkers-yökahvila avasi ovensa remontoidussa 

Santaholman talossa. Walkersin ideana oli, ettei ketään käännytetty pois. Nuoria pyrittiin 

tukemaan ja palvelulla täydentämään nuorisotyötä. Walkersin työntekijät toimivat 

vapaaehtoisperiaatteella. Toiminnassa olivat mukana yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen 

kanssa Oulun NMKY, MLL, SPR:n Oulun osaston ja Oulun ev.lut seurakunnat. 

Perustoiminnan lisäksi nuorisotaloilla toteutettiin 1990-luvun lopulla monia erilaisia 

projekteja. Esimerkiksi nuorisotalo Sunilan työntekijät järjestivät Nuori Eurooppa –

ohjelman mukaisen leirin, jossa oli osallistujia Ranskasta, Itävallasta ja Oulusta. 

Kaukovainion nuorisotalolla toteutettiin Työtä liikunnasta –projekti. Puolivälinkankaan 

nuorisotalolla näkyi kansainvälistyminen, talolla kävikin paljon Ouluun muuttaneita 

Kosovon albaaneja, irakilaisia ja vietnamilaisia nuoria. 250 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi nuorisotaloille päiväkotien tilan puutteen 

takia syksyllä 1997. Päätös perustui subjektiivisen päivähoito-oikeuden voimaantulemiseen. 

Tämän seurauksena päiväkodit täyttyivät pienemmistä lapsista, eivätkä tilat enää riittäneet 

koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi aloitti iltapäivätoiminnan 

aluksi kymmenessä toimipisteessä, seurakunnat kahdeksassa, Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto kolmessa ja yksittäiset kaupunginosatoimikunnat kahdessa 

toimipisteessä. Täten nuorisotalot olivat vilkkaassa käytössä aamusta iltaan asti.251 

3.3 Poliittisten nuorisojärjestöjen auringonlasku 

Nuorisotyölakia alettiin uudistaa 1980-luvun alussa, sillä monet asiat olivat muuttuneet 

1970-luvun alun. Uusi laki astui voimaan 1.1.1986. Puoluepoliittiset nuorisojärjestöt olivat 

                                                           
250 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1997 OKA. 
251 Nuorisolautakunnan toimintakertomus 1997 OKA. 
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menettäneet nuoria, sillä nyt harrastus- ja vaihtoehtojärjestöt olivat nuoria kokoavia 

voimia.252 

Uusi nuorisolaki muutti avustusjakoa siten, että nuorisojärjestöksi määriteltiin nyt sellainen 

yhdistys, jonka jäsenistöstä kaksi kolmasosaa oli alle kaksikymmentäyhdeksän vuotiaita.253 

Laki mahdollisti myös nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemisen. Tukea saattoi 

saada esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen tai bändin levytyskuluihin.254  

Uuden nuorisolain tulkinnasta oli eroja nuorisolautakunnan ja nuorisojärjestöjen välillä. 

Huomattava seikka kuitenkin on, että kiistojen luonne oli erilainen kuin 1970-luvun lopulla. 

Poliittiset nuorisojärjestöt eivät enää valittaneet nuorisolautakunnan toiminnasta. Kiistat 

koskivat nyt lähinnä epäselvyyksiä hakemuksissa ja sitä, mistä lautakunnasta järjestöjen tuli 

hakea avustuksia. Esimerkiksi vuonna 1987 partiolippukunta Pohjan Veikkojen kurssi- ja 

koulutusavustushakemus oli hylätty. Nuorisolautakunta katsoi, että hakemus ei enää 

täyttänyt uuden nuorisolain ehtoja ja käytti itselleen kuuluvaa harkintavaltaa hakemuksen 

hylkäämisessä.255 Pohjan Veikkojen valituksessa asiasta todettiin, että aikaisempina vuosina 

nuorisolautakunta oli hyväksynyt hakemuksen ja nuorisolautakunnan kanta olisi muuttunut 

perusteluja esittämättä.256  

Nuorisolautakunta saattoi jakaa yleisavusta, joka oli tarkoitettu toiminnan ylläpitämiseen. 

Erityisavustus muun muassa käsitti palkkausavustuksen ja koulutusavustuksen. Viimeisenä 

avustusmuotona oli uudentyyppinen kohdeavustus, joka oli tarkoitettu kertaluonteiseksi 

avustukseksi esimerkiksi jonkin tapahtuman järjestämiseen. 257 

Martti Siisiäinen tuo ilmi, että 1980-luku poikkesi selvästi aikaisemmista vuosikymmenistä. 

Uusien nuorisojärjestöjen osuus laski valtakunnallisesti kaikista uusista perustetuista 

nuorisojärjestöistä. 1970-luvulla perustetuista nuorisojärjestöistä kolme neljäsosaa oli 

poliittisia, etenkin vasemmistolaisia nuorisojärjestöjä perustettiin tiheään. 1980-luvulla 

poliittisten nuorisojärjestöjen osuus koko valtakunnassa laski. Kun tarkastellaan uusia 

                                                           
252 Hoikkala ja Paju 2002, 23. 
253 Veijola 1987, 71. 
254 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 28.4.1986 liite 2 OKA. 
255 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 18.2.1987 Ca:22 OKA. 
256 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 18.2.1987 liite 3 Ca:22 OKA. 
257 Nuorisolautakunnan pöytäkirja 28.4.1986 liite 2 OKA. 
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nuorisojärjestöjä, on poliittisten nuorisojärjestöjen suosion romahtaminen selvästi 

näkyvissä: 1980-luvun lopulla vain 27 % perustetuista nuorisojärjestöistä oli poliittisia.258  

Tilastokeskuksen 1980-luvun lopulla kokoama aineisto tuo ilmi, että nuorten into kuulua 

järjestöihin oli hiipumassa. Selvityksessä tuodaan esille, että kaikkien muiden paitsi 

urheilujärjestöjen valtakunnallinen suosio oli hiipumassa.259 

 

Oulun kehitys oli saman suuntainen kuin koko maassa, mutta poliittiset nuorisojärjestöt 

säilyttivät avustuksensa vakaalla tasolla 1990-luvun alkuun asti, jonka jälkeen avustukset 

putosivat huomattavasti. Varhaisnuorisojärjestöt ja harrastejärjestöt nousivat ohi poliittisten 

nuorisojärjestöjen. Jos tarkastellaan nuorisojärjestöjen lukumäärää, on kehityksen suunta 

selvästi havaittavissa. Vuonna 1986 viisitoista eri poliittista nuorisojärjestöä sai avustuksia, 

kun vuonna 1993 avustusta saavien poliittisten nuorisojärjestöjen lukumäärä oli tippunut 

yhdeksään. Kato kävi etenkin vasemmistolaisissa opiskelijajärjestöissä. Harrastejärjestöjen 

lukumäärä vastaavasti kasvoi, etenkin nuorten omaehtoiseen toimintaan perustuvien 

järjestöjen, yhdistysten ja bändien suosio oli kasvussa.260 Varhaisnuorisojärjestöt, eli 

partioliike, pioneerit ja Nuoret Kotkat –järjestö saivat eniten avustuksia.  

Varhaisnuorisojärjestöille jaetuissa avustuksissa huomattavinta on, että Nuoret Kotkat 

nousivat ohi pioneerijärjestöjen. Partioliike oli kuitenkin suurin avustusten saaja koko 

ajanjakson. Nuoret Kotkat näyttävätkin vieneen aiemmin pioneereille myönnettyjä 

osuuksia. 

                                                           
258 Siisiäinen 1988, 126-128. 
259 Nieminen 1995, 404. 
260 Oulun kaupungin tilinpäätökset 1986 – 1993 OKA. 
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261 

 

 Poliittisten nuorisojärjestöjen asema muuttui 1980-luvun puolivälin jälkeen. 

Aikaisemmin 1970-luvulla poliittiset nuorisojärjestöt saivat suuren osan 

nuorisojärjestöille jaetuista avustuksista, mutta 1990-luvun alussa tilanne näytti 

siltä, että ne olivat menettäneet asemansa. Toisaalta Oulussa tilanne voidaan 

nähdä paluuna 1940-luvun ja 1950-luvun alun asetelmaan, jossa 

varhaisnuorisojärjestöjä tuettiin enemmän kuin poliittisia nuorisojärjestöjä. 

Avustuksia tarkastelemalla poliittisten nuorisojärjestöjen suuruuden aika 

Oulussa näyttää ajoittuvat noin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolle 1970-

luvun alusta 1980-luvun puoliväliin, viimeistään 1990-luvun alkuvuosina 

poliittisten nuorisojärjestöjen osuus avustuksista oli pienentynyt huomattavasti 

verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin. 

 

 

 

  

                                                           
261 Oulun kaupungin tilinpäätökset 1986 – 1993 OKA. 
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LOPPULAUSE 

Nuorisolautakunnan toiminta alkoi pienestä, mutta kasvoi kohti yhteiskunnallista 

huolenpitoa. Toiminnan ensimmäisen kahdenkymmenen vuoden aikana on merkille 

pantavaa se, kuinka vähän nuorisontyöntekijöitä oikeastaan oli. Nuorisotyön organisaatio ei 

ollut vielä kehittynyt ja nuorisotyön ajateltiin tapahtuvan nuorisojärjestöissä. Kaupungin 

nuorisotyöllä ei vielä ollut suurempaa merkitystä. Tätä seikkaa kuvaa hyvin se, että Ebba 

Askonen pystyi olemaan nuorisosihteerinä mukana lähes kaikessa kaupungin järjestämässä 

nuorisotoiminnassa. 

Nuorisojärjestöjen rooli oli ensimmäisinä vuosikymmeninä suuri ja nuorisolautakunnan 

tärkein tehtävä oli avustaa nuorisojärjestöjä. Poliittisten nuorisojärjestöjen nousu ajoittuu 

1960-luvun loppuun ja 1970-luvun alkuun. Poliittisten nuorisojärjestöjen kasvaneet 

avustukset kertovat nuorisotyön politisoitumisesta, mutta myös 1970-luvulla vallinneesta 

ideologisesta kahtia jaosta vasemmiston ja oikeiston välillä. Voidaan jopa puhua 

kolmijaosta, sillä vasemmisto hajosi kahteen leiriin, enemmistöläisiin ja vähemmistöläisiin. 

Poliittiset nuorisojärjestöt olivat hanakoita vaatimaan etuja itselleen; poliittisuus näkyi myös 

nuorisolautakunnan toiminnassa ja erityisesti avustusten jakamisessa. Usein nuorisojärjestöt 

syyttivät nuorisolautakuntaa tietyn poliittisen suunnan suosimisesta.  

Lehdistössä esiintyy 1960-luvulla useaan otteeseen kirjoittelua nuoriso-ongelmasta, jossa 

nuoret nähdään mellastajina, jotka on saatava oikealla kasvatuksella kuriin: heistä on tehtävä 

aikuisia. Esimerkiksi nuoriso-kahvilan aiheuttama pahennus ja lopulta sen sulkeminen 

kertovat vielä asenteesta, jossa nuoret nähdään joukkona, jota täytyy paimentaa. Kahvila oli 

kuitenkin ensimmäinen kokeilu kohti nuorten itsensä järjestämää toimintaa. 

1970-luvun alussa alkoi nuorten itsenäinen toiminta kasvaa, samalla vuosikymmenellä 

rakennettiin uusiin lähiöihin nuorisotaloja. Nuorisotaloilla järjestetyt avoimien ovien päivät 

ja discot kertovat siitä, että etenkin musiikki veti nuoria puoleensa. Tällainen toiminta 

kiinnosti etenkin nuorisojärjestöihin kuulumattomia nuoria. Nuorisotyön voikin katsoa 

alkaneen suuntautua yhä enemmän niille nuorille, jotka eivät kuuluneet nuorisojärjestöihin. 

1970-luvulla perustettu nuorisolautakunnan alainen nuorisotoimisto alkoikin mieltää itsensä 

nimenomaa näiden järjestöihin kuulumattomien nuorten tukijaksi.  

1970-luku oli nuorisotyön kasvupyrähdys. Nuorisotyön määrärahat moninkertaistuivat 

1970-luvun lopulla, uutta henkilökuntaa palkattiin ja uusia nuorisotaloja rakennettiin. Tämä 
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kertoo, että nuorisotyöllä miellettiin nyt olevan yhteiskunnallinen tehtävä. Nuorilla tuli olla 

oikeus nuorisotyön järjestämiin palveluihin ja mahdollisuuksiin. Vuoden 1972 nuorisolaki 

oli tämän kehityksen takana, sillä se kasvatti kuntien nuorisotyön valtionosuuksia. Ilman 

valtionosuuksia ei kunnilla todennäköisesti olisi ollut varaa rakentaa uusia nuorisotaloja tai 

palkata henkilökuntaa. 

1980-luku näyttäytyy nuorisotyön vakiintumisen aikana. Uusia nuorisotaloja ei enää 

rakennettu yhtä paljon kuin edellisellä vuosikymmenellä, mutta nuorisotyön toiminnat 

monipuolistuivat. Nuorisotyö miellettiin nyt olevan paljon muutakin kuin vain järjestöjen 

avustamista. Itse asiassa nuorisojärjestöt – varsinkin poliittiset nuorisojärjestöt, alkoivat 

menettää merkitystään nuorison parissa. Nuorisotoimiston ja nuorisotyöntekijöiden 

yhteiskunnallinen rooli jatkoi laajenemistaan. Nyt nuorisotyötä ei enää pidetty omana 

saarekkeenaan, vaan yhteistyötä alettiin tehdä laajalti koulujen ja muiden nuorten parissa 

toimivien kanssa. Uudet nuorisotalot pyrittiin rakentamaan monitoimikeskuksiksi, joissa siis 

tapahtuisi muutakin toimintaa kuin vain nuorisotyötä. 

1990-luvun alun selkein muutos oli syvä lama. Lama leikkasi myös nuorisolautakunnan 

menoja, etenkin palkkamenoja karsittiin kovalla kädellä. Nuorisotyö oli vaarassa kuihtua, 

sillä vakaata nuorisotyötä oli vaikea tehdä ilman vakituisia työntekijöitä. 1990-luvun alkuun 

ajoittuu myös poliittisten nuorisojärjestöjen – ja etenkin vasemmistolaisuuden, lopullinen 

lasku. Huomattava seikka on, että partioliike säilytti asemansa. Partiolaisuus veti edelleen 

nuoria ja partioliikkeen saamat avustukset jopa kasvoivat. 

Tutkimukseni käsittelemän ajanjakson aikana tapahtui muutos siinä, millaisena nuorison 

vapaa-ajan vietto miellettiin. Vielä 1950- ja 1960-luvuilla nuoriso ei saanut näkyä kaduilla tai 

juhlissa, vaan heidän tuli olla kasvattavien harrastusten parissa nuorisojärjestöissä. 

Seuraavina vuosikymmeninä 1970- ja 1980-luvuilla nuoret saattoivat jo itse järjestää itselleen 

discoja ja muita tapahtumia. 1990-luvulla tämä kehitys jatkui ja nuorisotapahtumia mietittiin 

erityisesti nuorten omat näkemykset huomioon ottaen. Siltikin voidaan miettiä, että 

nähdäänkö nuoret edelleen ryhmänä, joka ei saisi näkyä tai kuulua. Tätä voi pohtia 

lukiessaan sanomalehtien mielipidepalstoja. 

Tutkin tässä tutkimuksessa nuorisolautakunnan toimintaa tilojen, toiminnan ja avustusten 

näkökulmasta. Tarkoituksenani oli tehdä perustutkimusta siitä, miten nuorisotyö 

järjestettiin Oulun kaupungissa käsittelemälläni ajanjaksona. Mielestäni oli tärkeää tutkia 

niitä perusteita, joista nuorisolautakunnan toiminta muodostui. Tätä näkökulmaa tukeakseni 



73 
 

tein kuvaajia, joiden tehtävä oli esittää selkeästi numeroiden kautta, miten nuorisolautakunta 

pyrki järjestämään nuorisotyötä Oulun kaupungissa. Tämän vuoksi tutkimuksestani rajautui 

pois mielenkiintoisia aiheita, jotka antavat mahdollisuuden jatkotutkimukseen tai 

toisenlaiseen näkökulmaan. Esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden työtehtäviä ja toimenkuvaa 

voisi tutkia tarkemmin. Yksi mahdollinen tästä saatava näkökulma olisi nuorisotyön 

professionalisaation kehittyminen. Toinen mahdollinen näkökulma nuorisotyön 

tutkimiseen olisi nuorisokulttuurin muutos. Näiden lisäksi olisi arvokasta tutkia oululaista 

nuorisotyötä 2000-luvulla ja millaisia elementtejä esimerkiksi sosiaalinen media ja 

mobiililaitteet ovat tuoneet mukanaan nuorten parissa tehtävään työhön. 
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