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Hyvät kokousedustajat
Ab^/kerat kerholaiset ja kerho neuvojat

Vuosi vierähtää äkkiä ja silti ehtii — niin yksityisen kuin järjestönkin elämässä sat
tua paljon. Meidänkin piirissämme on vietetty
syntymäpäiväkin, sillä saimme vihdoin viimein
perustetuksi kerhon myös Po hj ois-Belsinki in.
On jännää nähdä, mitkä ovat ne alat, jotka
kaupunkilaisnuoria eniten kiinnostavat.
Muiden entisten kerhojemme työ on edennyt
kuluneenkin vuoden tuttuja latuja. On pidetty
mitä moninaisempia kursseja moottorisahakursseista mansikkakursseihin saakka sekä monenlai
sia yritys-ja työmilpailuja, joiden kaikkien
palkintojen jaon olemme myös yhdistäneet tähän
vuosikokoukseemme, jotta saamme palkintojen jaol
le vähän näyttävämmät raamit ja samalla voit
tajat pääsevät seuraamaan, miten kerhojen hal
linto toimii.
Taloudellinen tilanne on pysynyt kerhois
samme sekä piiriliitossa entisen vaikeana.
Mutta vähintään yhtä vaikeatahan se on muilla
kin erilaisten avustusten varassa toimivilla
nuorisojärjestöillä. Toimintamme päärahoittaja,
Suomen valtio on meille vielä kysymysmerkki,
sillä emme itsekään vielä tiedä, minkä ministe
riön ja minkä lain alaisuuteen järjestömme
ympätään.
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Laki kunnallisesta nuorisotyöstä säädettiin,
mutta sen alaisuuteen meitä ei liitetty. Jotta
saisimme valtion-ja kuurnanapumme jatkuvasti seu
raamaan indeksien nousuja on kerholaistemme ja
neuvojiemme sekä myös johtokuntiemme ja piirilii
ton toiminnallaan osoitettava, että Suomen 4=4kerhotyöhön edelleen kannattaa uhrata yhteiskun
nan varoja. Niinkauan kuin meidänkin piirissämme
on lähes 4000 toimivaa kerholaista ja parisenkym
mentä kokovuotista, päätoimista neuvojaa, on kä
sittääkseni välttämätöntä, että myös tällaista
nuorisotyötä, joka on ainoa varsinaiseen ammat
tiin opastajaakin nuorisotyötä^myös yhteiskunnan
taholta voimakkaasti tuetaan. Ajatelkaa, mitä
maksaisi yhteiskunnalle se, jos tästäkin kerho
laisten joukosta muutamakin eksyisi rikosten teil
le, mille nuoret niin helposti joutuvat, ellei
heille järjestetä hyödyllistä puuhattavaa tai
ellei heistä joku mitenkään huolehdi ja kuuntele
heidänkin toivomuksiaan.
Minusta viimeksi ilmestyneessä omassa tehdes
sämme Nuorten Sarassa oli issn hyvä kirjoitus
nuorison kac s is ta kasvoista. Siinä kirjoituksessa
sanottiin, että tämän päivän nuoret ovat yrit
teliäämpiä ja aktiivisempia kuin koskaan ennen.
Mutta, toisaalta taas on kielteinen käsitys nuo
risosta kasvamassa nuorisorikollisuuden ja väki
vallan lisääntymisen vuoksi, kirjoitta ja tuli
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siihen tulokseen, että nuorten ongelmat ovat
suuressa määrin yhteiskunnallis-psygoloogisia.
Tärkeimmässä vaiheessa lapsuudessa ja nuoruu
dessa on lasten ja nuorten huolto joko laimin
lyöty tai suoritettu kelvottomasti. Pelkkä
hyvinvointikin on lapselle tyhjää, jos koti
ja- sen henki ovat kehitys altotta^lopettaa
kirjoittaja, käsittääkseni hän tarkoittaa
sanoa, että aikuisilla ja vanhemmilla, pitäi
si olla-mieluummin tasapainoisessa kodissa
aikaa riittävästi myös lapselle, kuunnella
häntä, ohjata ja neuvoa hänen harrastuksissaan,
Tällä kohtaa tunnen itsekin syyttävän pistok
sen omassatunnossani, sillä n.s. /menevillä
vanhemmilla ei koskaan ole riittävästi aikaa
omille lapsilleen. Senvuoksi tällaisetkin van
hemmat ovat kiitollisia, kun joku järjestö ot
taa huoltoonsa heidänkin lapsensa. Nyt myös
koulut politisoituvat, sillä ensi syksynä jo
valitaan poliittisin perustein ensimmäiset
kouluneuvostot. Pmme tiedä, onko se oppilaiden
onneksi, mutta luultavasti, koska esim. poli
tiikkaan uponneet nuoret^eivät ehdi istuskel
la tylsän näköisinä laareissa tupakkaa tupruttelemassa. Mielestäni tämä 4-H työ on siitä
kin kehittäkää, että tässä toimivat kaikkiin

poliittisiin puolueisiin lukeutuvien vanhempieni
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lapset ja nuoret. U'skon, että tällaistakin yh
teistyötä ja sopeutumista tarvitaan, sillä on
mielestäni kovin karsinoitunutta elämää, ellei
uskalla toisten puoluelaisten kanssa olla
missään yhteistyössä. Leipomistaitoa, ompelutaitoa, maalaus ja marjanviljelytaitoa tarvitse
vat kaikkien puolueiden jäsenet. Miksi niitä
taitoja ei voisi ybdessäkia opiskella.
Kerholaisistämme on suuri prosentti pienviljelijäkodin yritteliäitä lapsia, mutta jatkuvas
ti kohoava on ollut myöskin virkamies-ja työläis
kodeista lähtevien määrä. Johtokuntiin on pyritty
myös saamaan jäseniä kaikista poliittisista puo
lueista, koska vasta silloin voidaan taata kun
nollinen kunnanavustus ja saadaan varmuus, et
tä kaikkia kerholaisia kohdellaan samanarvoisina.
Kun täällä esitellään myöhemmin taloudellinen
tilanne, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
alkavan kauden toimintasuunnitelma, en kuluta
kokouksen aikaa enempää, vaan lausun teidät
kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ja avaan
tämän kokouksen.— Senjälkeen on todettava
kokouksen laillisuus. Kokouksesta on ilmoitettu
sääntöjen edellyttämällä tavalla ja sääntöjen
mukaan kukin kerho saa lähettää yhden edustajan
alkavaa 100 kerholaista kohden. Valtakirjoja
on tullut ja niiden tarkastuksen oysi suoritta
neet ... ja todenneet ne asianmukaisiksi.
Suoritetaan nimenhuuto . Läsnä ... kerhosta...
edustajaa. Puheenjohtajaksi johtokunta esittää.

