
28. Raittiuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Raittiuslautakunnan kokoonpano v. 1967 
oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta piti vuoden aikana 14 ko-
kousta, joiden pöytäkirjoissa oli 159 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: toi-
miston laatiman kertomusvuoden työohjel-
man (17.1. 10 §) ja lautakunnan yksityis-
kohtaisen kurssiohjelman hyväksyminen (7.2. 
22 §) sekä ehdotuksen hyväksyminen rait-
tiustyön tukemiseen varatun määrärahan, 
136 500 mk, jakamisesta raittiustyötä teke-
ville järjestöille (11.4. 52 §); päätettiin lähet-
tää Alkoholiliike Oy:lle ilmoitus, että useim-
pien pääkaupungin ravintoloiden ns. viini-
listoista puuttui edelleenkin anniskelusopi-
muksien edellyttämät merkinnät alkoholit-
tomista juomista, sekä pyydettiin mainittua 
yhtiötä kiinnittämään huomiota yhä voi-
makkaammaksi käyvään alkoholimainontaan 
(2.6. 91 §). Yhteistyössä Turun, Tampereen, 
Lahden, Oulun ja Porin raittiuslautakuntien 
sekä Suomen Raittiusjärjestöjen Liiton kans-
sa päätettiin toimeenpanna kirjoituskilpailu 
aiheesta »Itsenäisyys-raittius» (19.1. 119 §). 

Esitykset. Päätettiin lähettää kaupungin-
hallitukselle esitys juopuneina pidätettyjen 
henkilöiden selviämisaseman perustamises-
ta Helsinkiin; samalla esitettiin psykiatrin 
viran perustamista huoltopoliisin yhteyteen 
alkoholistien ja muiden myrkytyssairaiden 
lääkinnällisen hoidon tehostamiseksi sekä 

esityksen tekemistä valtioneuvostolle valta-
kunnallisen selvityksen aikaansaamiseksi juo-
pumuspidätyksiä koskevasta käytännöstä, 
samoin esityksen tekemistä sellaiseksi lain-
muutokseksi, jolla juopuneena pidätettyjen 
henkilöiden pidätysaikaa voitaisiin pidentää 
tehokkaan käsittelyn ja huollon edellyttä-
mällä tavalla (11.4. 53 §) sekä lähettää 
sosiaaliministeriölle ja Helsingin poliisilai-
tokselle esitykset eräiksi toimenpiteiksi dena-
turoidun talousspriin väärinkäytöstä aiheu-
tuvien kuolemantapausten välttämiseksi 
(19.12. 156 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: puollettiin avustuksen 
myöntämistä Suomen Opiskelevan Nuorison 
Raittiusliitolle sen Helsingissä toimeenpan-
tavia kesäpäiviä varten (21.3. 42 §) ja Suomen 
Kansan Ryhtiliikkeelle käytettäväksi tapa-
kulttuurin kohentamiseen (21.3. 43 §) sekä 
määrärahan ottamista v:n 1968 talousar-
vioon Suomen Sosialidemokraattisen Rait-
tiusliiton anomuksesta Tervalammen Liit-
tokodille Helsingin kaupungista olevien las-
ten ja nuorten virkistys- ja kurssitoimintaan 
(29.8. 99 §); annettiin lausunto kaupungin 
varoista yhteisöille ym. myönnettäviä avus-
tuksia koskevan komitean mietinnöstä (19.9. 
112 §). Anniskeluoikeuksien myöntämistä 
koskevista anomuksista ei kuuteen nähden 
esitetty huomautuksia ja yhtä anomusta 
vastustettiin (17.1. 11 §, 7.2. 21 §, 2.5. 62, 
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29. Urheilu- ja u l k o i l u l a u t a k u n t a 

63 §, 2.6. 85 §, 7.11. 133 §, 28.11. 142 §). 
Lisäksi annettiin lausunto 164 anniskelu-
ravintolan anomuksesta jatkaa anniskelu-
oikeuksiaan 1.1.1968 alkavana anniskelukau-
tena (2.6. 84 §). Väkijuomamyymälän perus-

tamista koskevissa lausunnoissa mm. vas-
tustettiin myymälän avaamista Herttonie-
men ja Kannelmäen ostoskeskuksessa niiden 
sijainnin vuoksi (28.2. 32 §, 23.5. 76 §, 
29.8. 98 §). 
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