
27. Raittiuslautakunta 

Kertomus Helsingin kaupungin raittiuslautakunnan toiminnasta v. 1950 oli seuraavan 
sisältöinen: 

Raittiuslautakunnan asettaminen. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan marras-
kuun 22 p:nä 1944 asettaa seuraavan vuoden alusta lukien raittiusvalistuslautakunnan, 
sekä hyväksyi sille v. 1946 vahvistetun johtosäännön, joka on ollut julkaistuna Kunnalli-
sessa asetuskokoelmassa 1946:218. Tämän lautakunnan muutti kaupunginvaltuusto ko-
kouksessaan syyskuun 15 p:nä 1948 seuraavan vuoden alusta lukien raittiuslautakunnista 
huhtikuun 15 p:nä 1932 annetussa asetuksessa mainituksi kunnalliseksi raittiuslautakun-
naksi ja vahvisti sille kokouksessaan syyskuun 15 p:nä 1948 uuden johtosäännön, joka on 
ollut julkaistuna Helsingin kaupungin kunnallisessa asetuskokoelmassa 1948:122. 

Raittiuslautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan joulu-
kuun 15 p:nä 1948 raittiuslautakuntaan vv:ksi 1949—1950 seuraavat jäsenet: teologian 
tohtori R. Holmströmin, filosofian maisteri A. M. Tujusen, hallimestari A. Saarisen, rouva 
H. Hjortin, insinööri F. Kreanderin, pastori Å. Lindholmin, toimittaja U. Miettisen, raken-
nusmestari P. Astikaisen ja lehtori H. Vilkemaan. Näistä joutuivat vuoden 1949 lopussa 
arvonnan perusteella erovuoroon tohtori Holmström, hallimestari Saarinen, insinööri 
Kreander ja lehtori Vilkemaa, mutta kokouksessaan tammikuun 12 p:nä 1950 valitsi kau-
punginvaltuusto heidät uudelleen, joten lautakunnan kokoonpano oli vuoden alussa sama 
kuin ennenkin. Kaupunginvaltuuston kokouksessa helmikuun 7 p:nä myönnettiin kuiten-
kin toimittaja U. Miettiselle hänen pyytämänsä ero lautakunnan jäsenyydestä ja hänen 
tilalleen valittiin toimitsija A. Kaspio. Kaupunginhallituksen edustajana oli lautakun-
nassa 1) maaherratar H. Meltti. 

Lautakunnan virkailijat. Järjestäydyttyään kokouksessaan tammikuun 18 p:nä 1950, 
valitsi lautakunta puheenjohtajakseen v:ksi 1950 teologian tohtori R. Holmströmin ja 
varpauheenjohtajakseen hallimestari A. Saarisen. Sihteerinä toimi raittiusvalistuslauta-
kunnan entinen sihteeri lakitieteen lisensiaatti, hallitusneuvos J. H. Konttinen, joka hoiti 
tätä tehtäväänsä sivutoimenaan. Muita sivutoimisia toimihenkilöitä oli vahtimestari ja 
siivooja. 

Lautakunnalla oli kolme päätoimista virkailijaa, nimittäin lähinnä työmaajUopottelun 
torjuntatyötä varten palkattu neuvoja M. M. Merilinna, joka ensin väliaikaisena astui 
toimeensa lokakuun 1 p:nä 1946, mutta nimitettiin vakinaiseksi tammikuun 29 p:nä 1948, 
raittiustyön ohjaaja maisteri K. Varjo, joka valittiin2) toimeensa lautakunnan kokouk-
sessa joulukuun 12 p:nä 1949 ja astui virkaansa tammikuun 1 p:nä 1950, sekä tilapäinen toi-
mistoapulainen neiti I. Kalanne, joka valittiin 3) lautakunnan kokouksessa kesäkuun 30' 
p:nä 1950 ja astui toimeensa elokuun 1 p:nä 1950, mikä toimi nyttemmin vakinaistettiin. 

Toimisto. Lautakunnan toimisto sijaitsi alkupuolella vuotta holhouslautakunnan toi-
miston kanssa samassa huoneessa Katariinankatu 1, joka samalla oli molempien lauta-
kuntien yhteisenä kokoushuoneena. Huhtikuun 3 p:nä toimisto muutettiin nykyiseen, 
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Nuorten talkoiden kannatusyhdistykseltä vuokrattuun huoneistoonsa Kaisaniemenkatu 
13 B. Toimistoa hoiti alkupuolella vuotta neuvoja Merilinna päätoimensa ohella, mutta 
«elokuun 1 p:stä lähtien toimistoapulainen I. Kalanne. 

Toimintaohjeet. Lautakunnan toimintaohjeina oli raittiuslautakunnista huhtikuun 15 
p:nä 1932 annetun valtakunnallisen asetuksen ja sosiaaliministeriön sen nojalla anta-
mien ohjeiden ohella kaupunginvaltuuston syyskuun 15 p:nä 1948 vahvistama johto-
sääntö. 

Kokoukset. Lautakunnan kokoukset pidettiin, mikäli ei jostakin syystä toisin päätetty, 
joka toinen keskiviikko, kuitenkin niin että kesäkuukausina kokouksia pidettiin vain tar-
peen mukaan. 

Vuoden aikana lautakunta piti 20 (edellisenä vuonna 19) kokousta, joissa tehtiin pöy-
täkirjaan yhteensä 316 (264) pykälää eli keskimäärin 16 (14) pykälää kussakin koko-
uksessa. Kokouksissa käsiteltiin paitsi juoksevia asioita ja kaupunginhallituksen lauta-
kunnalta pyytämiä lausuntoja, niitä ehdotuksia, joita lautakunnalle tehtiin sen järjestä-
missä neuvottelutilaisuuksissa, samoin kuin myöskin eräitä lautakunnan oma-aloitteisia 
toimenpiteitä pääkaupunkimme raittiustilanteen parantamiseksi. Lautakunnalle saapui 
kaikkiaan 356 (452) kirjettä ym. asiakirjaa, jotka esiteltiin lautakunnan kokouksissa sekä 
asianmukaisen käsittelyn jälkeen vietiin diarioihin ja arkistoitiin. Menneiden kirjeiden 
diaariossa oli 4 168 (1 207) kirjettä ja postikirjassa yhtä monta postilähetystä. 

Raittiuslautakunnan rahavarojen käyttö ja tilien tarkastus. Kaupunginvaltuusto vah-
visti kokouksessaan joulukuun 21 p:nä 1949 raittiuslautakunnan talousarvion v:ksi 1950 
sellaisena kuin kaupunginhallitus oli sen esittänyt. Raittiuslautakunnalla ei ollut itse-
näistä tilivirastoa, vaan tapahtuivat sen maksusuoritukset rahatoimiston välityksellä. 
Lautakunnan tilit tarkasti kaupungin tilintarkastajain III jaosto. Lautakunnan lasku-
jen hyväksyjiksi lautakunta valitsi1) kokouksessaan tammikuun 18 p:nä 1950 puheenjoh-
tajan tohtori Holmströmin ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan herra Saarisen 
sekä siltä varalta, että molemmat ovat estyneet, heidän kummankin varamieheksi lauta-
kunnan sihteerin, hallitusneuvos Konttisen. 

Helsingin kaupunki sai vuoden aikana väkijuomayhtiön voittovaroja noin 36 000 000 
mk. Näistä kaupunginvaltuusto myönsi 2) raittiustyötä varten, lautakunnan omat menot 
siihen kuuluen 7 803 440 mk, josta määrästä oli kuitenkin erotettu kansakouluissa suo-
ritettavaa Toivonliitto-työtä varten 800 000 mk. Lautakunnan omat menot olivat 
3 408 440 mk. Nämä varat jaoteltiin talousarviossa seuraavasti: kokouspalkkioihin ja 
lautakunnan toimihenkilöiden palkkauksiin 653 440 mk, tarverahoiksi 60 000 mk ja rait-
tiusvalistustoimintaan 2 075 000 mk. Viimemainitusta määrästä varattiin talousarvion 
mukaisesti: esitelmiin oppi-, ammatti- ja kansakouluissa 150 000, Raitis Helsinki-lehden 
kustantamiseen 120 000, raittiuslehtien tilaamiseen kansakoulujen VI ja VIII luokkien 
oppilaille 240 000, samoin ylioppilaskokelaille 250 000, raittiuskilpakirjoitusten palkin-
noiksi 75 000, tiedoitus- ja propagandatilaisuuksien järjestämiseen 100 000, raittiustut-
kintojen oppikirjojen hankkimiseksi oppikouluihin 30 000, kirjoituspalkkioiksi 30 000, 
työmaajuopottelun torjuntatoimintaan 150 000, osanottoa varten pohjoismaiseen raittius-
kongressiin ja siitä aiheutuviin kuluihin 500 000 sekä muuhun toimintaan 300 000. 

Tämän ohella jakoi kaupunginhallitus päätöksellään toukokuun 25 p:nä 1950 suora-
naisia raittiusavustuksia 3 600 000 mk yhteensä 48 eri raittiusjärjestölle tai -yhdistyk-
selle Helsingin kaupungin alueella suoritettavaa raittiustyötä varten. 

Työsuunnitelma ja neuvottelukokoukset. Kokouksessaan helmikuun 1 p:nä 1950 lauta-
kunta laati 3) itselleen työsuunnitelman, jolloin edellisinä vuosina käytäntöön otettuja työ-
muotoja lisättiin ja täydennettiin sen mukaan kuin uudet olosuhteet antoivat aihetta. 
Lisäksi piti lautakunta vuoden kuluessa neuvottelukokouksia niiden raittius- ja nuoriso-
järjestöjen kanssa, joihin lautakunnan toiminta kohdistui sekä eri ammattiosastojen edus-
tajien ja luottamusmiesten kanssa. Näistä mainittakoon4) Kaupunginkellarissa maalis-
kuun 13 p:nä 1950 pidetty neuvottelukokous, Elannon kerhohuoneessa toukokuun 11 p:nä 
1950 pidetty neuvottelutilaisuus 5) ja Kaupunginkellarissa lokakuun 16 p:nä 1950 pidetty 
keskustelutilaisuus 6) alustuksineen. Sitä paitsi osallistui lautakunta joko edustajiensa tai 
toimihenkilöittensä kautta useihin eri raittiusjärjestöjen järjestämiin neuvottelutilaisuuk-
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siin. Näiden neuvottelukokousten lausumia toivomuksia ja ehdotuksia lautakunta pyrki 
sitten harkiten toteuttamaan. 

Järjestely- ja neuvontatyö. Lautakunnan toimiston toimihenkilöt kävivät ahkerasti 
pääkaupungin eri raittius- ja nuorisojärjestöjen tilaisuuksissa antamassa neuvojaan ja 
ohjeitaan sekä järj estivät oma-aloitteisestikin useita neuvontatilaisuuksia ja kursseja. Täl-
laisia tilaisuuksia oli vuoden kuluessa 31, j oista huomattavimmat olivat viime syyskuulla 
neljänä iltana pidetyt leikkikurssit 52 osanottajalle. 

Esitelmätoiminta. Lautakunta harjoitti välitöntä esitelmätoimintaa paitsi pääkau-
pungin kansa- ja oppikouluissa myöskin ammattikouluissa ja sitä haluavien yhdistysten 
järjestämissä tilaisuuksissa. Tämän mukaisesti pidettiin viime vuonna eri tilaisuuksissa 
yhteensä 124 (47) esitelmää, puhetta tai keskustelukysymysten alustusta. Näistä mainit-
takoon lautakunnan raittiustyönohjaajan filosofian maisteri Varjon pitämät 60 ja neu-
voja Merilinnan pitämät 12 esitelmää tai puhetta. 

Raittiuskilpakirjoitusten ja raittiustutkintojen tukeminen. Lautakunta myönsi erikois-
palkintoja oppikouluissa toimeenpantujen raittiuskilpakirjoitusten osanottajille. Niinpä 
myönsi lautakunta Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton kautta 25 000 mk erikois-
palkintoina ja 50 000 mk kirjapalkintoina parhaille helsinkiläisille kirjoittajille. Samalla 
hankki lautakunta oppikoulujen raittiustutkintoja varten eri kouluihin oppikirjoja 53 310 
mk:n arvosta. Saatujen tietojen mukaan herättivät lautakunnan myöntämät palkinnot 
suurta innostusta kilpailuihin ja jaetut oppikirjat kannustivat tutkintojen suorittamiseen. 

Raittiuslehtien jakaminen koululaisille. Lautakunta totesi, että raittiuslehtien jakami-
nen sellaisille nuorille ihmisille, jotka joutuvat päättämään koulunkäyntinsä joko kansa-
koulussa tai oppikoulussa ja joutuvat siten elämänsä ratkaisuvaiheeseen, oli tehokasta 
raittiusvalistusta. Sen vuoksi se viime vuonnakin tilasi kaikille Helsingin kansakoulujen 
VI ja VIII luokkien oppilaille jonkun nuorten raittiuslehden heidän oman valintansa 
mukaan. Tämän mukaisesti tilattiin heille Nuorten päivä, Sarastus, Raitis kansa, Koitto, 
Kylväjä ja Barntidningen Eosnimisiä raittiuslehtiä yhteensä 1 853 vuosikertaa. Edelleen 
tilasi lautakunta Pohjantähti nimisen raittiuslehden kaikille Helsingin oppikoulujen suo-
malaisille ylioppilaskokelaille, yhteensä 750 vuosikertaa ja 153 vuosikertaa Hembygden-
nimistä lehteä ruotsinkielisille ylioppilaskokelaille. Sitä paitsi jaettiin viime keväänä lak-
kinsa saaneille helsinkiläisille ylioppilaille Valkolakki-nimistä julkaisua. 

Raitis Helsinki-lehti. Tämän lehden julkaisua jatkettiin ja lehteä ilmestyi viime 
vuonna kaksi suomen- ja ruotsinkielistä yhteisnumeroa, toinen keväällä ja toinen raittius-
viikon aikana syksyllä. Näissä julkaisuissa oli yhteensä 32 (16) kaksipalstaista sivua pää-
kaupungin raittiusoloja koskevia artikkeleita, haastatteluja ym. kirjoituksia. Julkaisut 
jaettiin yleisölle ilmaiseksi osaksi raittiusjärjestöjen, osaksi kansakouluoppilaiden avulla. 

Raittiusviikon vietto. Lautakunta seurasi kiinteästi raittius viikon viettoa pääkaupun-
gissa ja oli toimihenkilöittensä kautta edustettuna viikon viettoa järjestäneessä raittius-
järjestöjen yhteisessä toimikunnassa. Raittiusviikon avajaispäivänä lokakuun 29 p:nä 
1950 pidettiin Kauppakorkeakoulun juhlasalissa raittiuslautakunnan ja helsinkiläisten 
raittiusyhdistysten yhteinen raittiusviikon alkajaisjuhla erittäin arvokkain ohjelmin tasa-
vallan presidentin ja ylipormestari Rydmanin kunnioittaessa juhlaa läsnäolollaan. 

Lautakunnan keräämien tilastotietojen mukaan pidettiin raittiusviikon aikana Hel-
singissä yhteensä 75 (72) raittiustilaisuutta, joissa oli yleisöä yhteensä n. 20 000 henkeä. 
Lisäksi pidettiin useissa kouluissa joukko raittiusjuhlia ja eräissä järjestöissä raittiusaihei-
sia tilaisuuksia, joiden lukumäärästä ei ole tarkempaa tietoa. 

Elokuvatoiminta. Lautakunta jatkoi edellisenä vuonna jo aloitettua yhteyden ottoa 
elokuvien avulla niihin piireihin, jotka eivät kutsuttuinakaan tulleet raittiusvalistustilai-
suuksiin. Siten järjestettiin lautakunnan toimesta koululais- ja työläisnuorisolle ilmaisia 
raittiusaiheisia elokuvanäytäntöjä, joiden yhteydessä pidettiin pieniä tilanteeseen sopivia 
puheita. Sellaisia näytäntöjä oli viime keväänä 3 elokuvateatterissa ja viime syksynä 
raittiusviikon jälkeisenä aikana 6 teatterissa, yhteensä 20 elokuvanäytäntöä. Nämä tilai-
suudet olivatkin erittäin »vetäviä», sillä niihin oli aina aivan tungokseen saakka pyrkijöitä, 
useiden satojen jäädessä ulkopuolelle. Varmaa oli, että niistä jäi joitakin herätteitä kat-
seli jäin mieliin ja sydämiin. 

Kun elokuva osoittautui erittäin tärkeäksi välineeksi lautakunnan valistustyössä, val-
mistutti lautakunta oman lyhytelokuvan Oikea tie, jolla oli ensiesityksensä toimiston jär-
jestämien kansakoulunäytoksien yhteydessä viime marraskuulla. Oman elokuvan esittä-
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mistä varten oli tarpeen myöskin oma elokuvakone, jonka hankkimiseen kaupunginhalli-
tus antoi1) lautakunnalle suostumuksensa. Kone oli amerikkalainen Revere kaitakone. 
Se saapui maahan vuoden lopulla ja tuli heti toimiston käyttöön sekä osoittautui laadul-
taan erinomaiseksi. 

Lentolehtisten ym. julkaisujen levittäminen. Lautakunta koetti päästä kosketukseen 
myös sellaisten väestöryhmien kanssa, joiden otaksuttiin erityisesti olevan vastaanotta-
vaisia raittiuspropagandalle. Niinpä jakoi lautakunta pääkaupungin kirkkoherranviras-
tojen välityksellä rippikoululaisille lentolehtistä Sinä. Lisäksi jakoi lautakunta viime jou-
lun edellä Kylväjän joulunumeroa sekä Raitis joulu-nimistä joululehteä lukusaleihin, sai-
raaloihin, vankiloihin, joukko-osastoihin yms. paikkoihin. 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna kaupungin hallitukselle mm. seuraavat 
esitykset: että se ottaisi lisätalousarvioonsa raittiusjärjestöille jaettavia lisäavustuksia 
varten 2) 1 500 000 mk:n määrärahan, josta varattaisiin 500 000 mk pohjoismaista raittius-
kongressia varten, että lautakunta saisi palkata 3) oman kanslistin toimiston hoitoa ja 
kansliatehtäviä varten, että lautakunnan raittiustyönohjaajan toimi muutettaisiin 4) 
sääntöpalkkaiseksi, että lautakunnan tilapäisen toimistoapulaisen toimi muutettaisiin 5) 
sääntöpalkkaiseksi, ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi 6) vuotta 1951 varten sekä 
että kaupunginhallitus ryhtysi7) ensi tilassa alustaviin toimenpiteisiin nuorisotalon ai-
kaansaamiseksi ja sen ohella harkitsisi, eikö nuorisotalojen puutetta voitaisi väliratkai-
suna korvata jo olemassaolevissa rakennuksissa toimeenpantavilla järjestelyillä. 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle sen pyytämät lausunnot mm. seu-
raavista asioista: Kansan raittiustyön keskuksen valituksesta Kiuru-lehden tilaamatta jät-
tämistä koskevassa asiassa 8), kaupunginhallitukselle helmikuussa 1950 jätetyistä raittius-
avustusanomuksista9), valtuutetun A. Voipio-Juvaksen ym. tekemästä, kaupungin sosiaali-
huoltajan viran perustamista10) ja sosiaalisten asiain opastusta virastoissa, koskevasta 
aloitteesta, Vihdin Tervalammilla sijaitsevan raittius- ja varhaisnuorisotyöopiston avus-
tamisesta u) , Oy. Alkoholiliikkeen hallintoneuvoston anomuksesta saada avata uusi väki-
juomamyymälä talossa Vuorimiehenkatu 3312), Helsingfors svenska Marthaförening-
nimisen yhdistyksen avustusanomuksesta13) ja Oy. Alkoholiliikkeen hallintoneuvston 
anomuksesta14) uuden väkijuomamyymälän avaamisesta uudistaloon tontille Unionin-
kadun 16:ssa. 

Edustuksia. Kuten edellä jo mainittiin, oli lautakunta lisäksi edustettuna raittiusvii-
kon viettoa järjestäneessä toimikunnassa, sekä Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimi-
kunnassa ja sen kokouksissa. Siten lautakunta voi välittömästi seurata sanottujen toimi-
kuntien ja niihin kuuluvien raittiusyhdistysten työtä. Muista tilaisuuksista mainittakoon 
tässä vain seuraavat tärkeimmät: Naisten raittiuspäivän juhla 15) maaliskuun 5 p:nä, Hel-
singin sosialidemokraattisen raittiuspiirijärjestön vuosikokous huhtikuun 23 p:nä16), Kaarle 
Werkon syntymän 100-vuotisjuhla 17) toukokuun 18 p:nä, Naisten kunnallispäivät Hel-
singissä18) huhtikuun 11 —12 p:nä, Kansan raittiustyön keskuksen edustajakokous19) heinä-
kuun 22 p:nä, Autoilijain raittiusliiton 5-vuotisjuhlakokous 2Ö) elokuun 3 p:nä ja kunnallis-
ten raittiuslautakuntien koko maata koskeva edustajakokous21) marraskuun 17—19pnä. 

Raittiusavustusten käytön valvonta. Jakaessaan v:n 1949 avustukset eri raittiusjärjes-
töille, määräsi kaupunginhallitus 22), että avustusten saajien tuli raittiuslautakunnan 
määräämänä aikana antaa selostuksensa saamiensa avustusten käytöstä lautakunnalle, 
ja että lautakunnan tuli hyvissä ajoin ennen v:n 1950 avustusten jakoa antaa kaupungin-
hallitukselle kertomuksensa tästä valvontatoiminnasta. Tämän tehtävän lautakunta 
suoritti siten, että se vaati asianomaisilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä kirjallisen selostuk-
sen niiden toiminnasta sekä tilityksen niiden saamien avustusten käytöstä, ja mikäli tili-
tykset olivat puutteelliset, vaati niiden johdosta lisäselvityksiä. Määräajan kuluessa antoi 
lautakunta sitten kaupunginhallitukselle kertomuksen valvontatyöstään23) sekä lähetti 
kertyneet asiakirjat sellaisinaan kaupunginhallitukselle. 

Khs 7 p. iouluk. 3 263 §. — 2) Raitt.lk. 26 p. huhtik. 121 §. — 3) S:n 26 p. huhtik. 129 §. — 
4) S:n 30 p. kesäk. 175 §. — 5) S:n 30 p. kesäk. 177 §. — 6) S:n 30 p. kesäk. 179 §. — 7) S:n 15 p. mar-
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Työmaajuop ottelun torjunta. Tätä toimintaa jatkoi lautakunta sitä varten palkatun 
neuvojansa avulla samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. 

Tilastojen ja taulukoiden laatiminen pääkaup^ιngin raittiusoloista. Lautakunnan toi-
misto keräsi tietoja poliisiviranomaisilta, huolto- ja nuorisotyölautakunnilta, järjestöiltä, 
Alkoholiliikkeeltä jne. sosiaaliministeriön ja raittiustyön tilaa koskevien tiedustelujen 
vastauksia varten. Samoin kerättiin tietoja eräistä muista samoja asioita sivuavista koh-
teista. Vuoden lopulla ryhdyttiin laatimaan taulukkoja tiedustelujen tuloksista ja on noin 
50 taulukkoa käsittävästä sarjasta osa jo valmiina. 

Toimiston muu työ. Vuoden kuluessa toimitettiin pääkaupungin päivälehtiin pääkirjoi-
tusmateriaalia, valmiita artikkeleita, haastatteluja ym. kirjoituksia lautakunnan työsa-
ralta ja pääkaupungin raittiusoloista, varsinkin viime raittiusviikon aikana. Järjestöille 
on lautakunnan puolesta hankittu ohjelmistoa, julkaisemalla 4-sivuinen lehtinen Mitä on 
raittiuskasvatus sekä lähetetty raittiusaiheista ohjelma-aineistoa monistettuna. Yhteis-
työtä raittius- ja nuorisolautakuntien kesken pyrittiin jatkuvasti kehittämään. Toimis-
tosta pidettiin myöskin yhteyttä toisten suurempien kaupunkien ja kauppaloiden raittius-
lautakuntiin ja vaihdettiin kirjallista toimintamateriaalia. 

Loppusanat. Edellä on selostettu tärkeimmät toimenpiteet lautakunnan työsaralta. 
Sen jälkeen kuin lautakunta sai toimistoaan varten oman huoneiston ja vakinaisen toi-
mistoapulaisen, on lautakunnan työ suuresti laajentunut ja monipuolistunut. Päästyään 
holhouslautakunnan kokoushuoneen orjallisesta ahtaudesta omiin työhuoneisiinsa, ovat 
lautakunnan toimihenkilöt voineet kaikessa rauhassa syventyä ja antautua tehtäviensä 
hoitamiseen, mikä jo on antanut positiivisia tuloksia pääkaupunkimme kunnallisen rait-
tiustyön hyväksi. Eräänä tärkeänä tavoitteena uudelle työvuodelle lähdettäessä tulee 
lautakunnalla olemaan nykyisen tilapäisen raittiustyönohjaajan toimen saaminen vaki-
naiselle kannalle. 


