
XX. Raittiuslautakunta. 

Helsingin kaupungin raittiuslautakunnan ahtama kertomus toiminnastaan 
loka—joulukuussa 1920 sisälsi seuraavaa: 

Helsingin kaupunginvaltuusto oli toukokuun 5 p:nä 1920 pitämässään 
kokouksessa antanut valmisteluvaliokunnalleen tehtäväksi laatia ehdotuksen 
kaupunkiin perustettavan raittiuslautakunnan johtosäännöksi. Seuraavan 
elokuun 31 p:nä pidetyssä kokouksessa valtuusto hyväksyi valmisteluvalio-
kunnan laatiman johtosääntöehdotuksen, minkä jälkeen sille hankittiin asian-
mukainen vahvistus. 

Raittiuslautakunnan jäseniksi kaupunginvaltuusto sittemmin valitsi toh-
torinröuva T. Hämärin, ylioppilas F. Kreanderin, muurari O. Paanasen, 
teollisuusneuvos F. A. Paloheimon ja pianoteknikko J. Virtasen. Ensim-
mäinen perustava kokous pidettiin lokakuun 18 p:nä. Kokouksessa pohdittiin 
lautakunnan työn yleisiä suuntaviivoja ja edellytyksiä ja laadittiin lauta-
kunnalle menosääntöehdotus, jonka kaupunginvaltuusto kuitenkin vaa-
dittavan ääntenenemmistön puutteessa marraskuun 10 p:nä pitämässään 
kokouksessa hylkäsi. Siten lautakunta heti alusta alkaen jäi vaille tarpeellista 
määrärahaa, jonka puutteessa kaikki toiminta oli mahdotonta. Lautakunta 
ei kuitenkaan antanut tämän ensimmäisen vastoinkäymisen itseään lamauttaa, 
vaan jätt i ennen pitkää valtuustolle asiaa koskevan uuden esityksen, tällä 
kertaa paremmalla menestyksellä. Marraskuun 24 p:nä pitämässään kokouk-
sessa kaupunginvaltuusto määräenemmistöllä myönsi lautakunnan 1920 
vuoden menojen suorittamiseksi mainitun vuoden säästöstä 16,600 markan 
määrärahan. Sen lisäksi valtuusto osoitti lautakunnalle virkahuoneistoksi 
majoituslautakunnan huoneiston. Täten oli asia vihdoinkin päässyt käyntiin. 

Raittiuslautakunta valitsi nyt johtosääntönsä 13 §:n mukaisesti marras-
kuun 30 p:nä pitämässään kokouksessa raittiudenvalvojiksi jäsenensä muurari 
O. Paanasen ja ent. etsivän poliisikonstaapelin J. E. Leivon, jotka aloittivat 
toimintansa seuraavan joulukuun alusta. Myöhemmin, joulukuun 17 p:nä pide-
tyssä kokouksessa, valittiin kolmas raittiudenvalvoja, sorvari T. Sohiman, 
jöka aloitti työnsä saman kuukauden 20 p:nä. 

Puheenjohtajaksi lautakunta jo edellämainitussa perustavassa kokouk-
sessaan oli valinnut teollisuusneuvos Paloheimon ja varapuheenjohtajaksi 
teknikko Virtasen. Sihteerintoimi oli toistaiseksi väliaikaisesti järjestettynä, 
ja sitä hoiti lautakunnan jäsen Paananen. 

Vuoden varrella pidettiin yhteensä 9 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 
62 asiaa. Valvojat ryhtyivät heti toimintansa alusta alkaen järjestelmällisesti 
käymään kaupungin kahviloissa ja ravintoloissa ja heidän aloitteestaan taka-
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varikoitiin joulukuun kuluessa kolmena kertana yhteensä 158 litraa ja 43 
pulloa erilaisia alkoholipitoisia aineita. 

Valistustyö rajoittui lautakunnan lyhyenä toimintakautena vuonna 1920 
pääasiallisesti raittiuskysymystä käsittelevien lentokirj asten hankkimiseen 
ja levittämiseen, minkä ohessa lautakunta ryhtyi valmistaviin toimenpitei-
siin saadakseen aikaan yhteistyötä eräiden uudistuksia harrastavien yhdis-
tysten kanssa. 




