
28. Raittiuslautakunnan toimisto 

4 000 kpl:n 
jen jäsenille myös 

Järjestöjen työtä pyrittiin i 
kin tavalla tukemaan ja tehostamaan. Paitsi 

lautakunta avusti raittiuspiiri-
ja 

järjesti 
ja aktivointikilpailu-

ja. Paikallisten järjestöjen jäsenille : 
osal-

raittius] ar] esto-
raittiustyönoh-
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vakinaista viranhaltij aa: 

mintaa) pidettiin 
ja viranhaltijain toimesta kaikkiaan 187 
(ed. v. 177). Viranhaltijain ohjauskäyntejä 
raittius- ym. järjestöjen ' 
lisiin laitoksiin jne.: 
146 (113) kertaa. Harrastustoiminnan erityis-
ohjaajia 

25 (33) tunniksi. Neuvottelu- ja 
suuksia joko yksin tai yhteistyössä eri järjes-
töjen ym. kanssa järjestettiin 9 (10), 
osanottajia oli yhteensä 1 090 (1 210). 

Eri raittiusjärjestöjen 
tilattiin ja 

ylioppi-

1 360 
(1 305) vsk. sekä erityisnumeroita 2 600 
(2 600) kpl. Raittiuskilpakirjoitusten palkin-

304 (371) kirjaa, 
oppikirjoja 

den 
1 208 kpl. 

Vuoden aikana julkaistiin 
toimiston ja raittiubpnnjarjesto]en ynteisjui-
kaisuna (tiedotuslehtenä) »Raittiustyön Ken-
tältä» -julkaisua kuusi painos 
rältään 21 000 kpl ja samoin 
»Nytt från nykterhetsnämnden» -julkaisua 
yhteismäärältään 3 000 kpl. Lehtien toimi-
tus- ja jakelutyöt suoritettiin toimistossa ja 
ilmaisjakelu tapahtui pääkaupungin raittius-
järjestöjen aikuis jäsenille sekä eräill 
elimille, järjestöille ja laitoksille. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi« 
kiertuetta 

Osanottajia oli 15 640 

Erilaista juliste- ja ohjelmistoaineistoa jär-
jestöjen ym. käyttöön hankittiin 4 680 kpl. 

Työväen Raittiuspäivänä 2.4. osallistuttiin 
kahden juhlan järjestämiseen. Lisäksi pidet-

ritettiin kahden viikon aikana 

, jota vietettiin 29.10.—5.11., 
t oh »Itsenäisyys - raittius» (»Själv-

ständighet - nykterhet»), 
dessa 22.6. sovittiin 

tavalla poik-
raittiusviikkoj en j är-

hyväksyttiin rait-
koolle kutsumassa, 4.9. pi-

, 32 järjestöstä.: 
vahvistettiin 

19.9. 
Uudistetun suunnitelman mukaan raittius-

viikon tilaisuuksien käytännöllinen järjestely 
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Järjestelyjen työnjaosta sovittiin siten, että 
, toimiston tentavaksi tuli 

järjestää ilpailu ja 

Kaikkien j arj estelyennten 
valittiin toiminnanohj. Aarre 

jonka lisäksi hänen tuli yhteis-

. ja toteuttaa raittiusviikon 
: viikon toimintaan liitty-

vät toimenpiteet. 
Liikennekilpailu järjestettiin sunnuntaina 

29.10. klo 12. Kilpailu oli rajoitettu kokeilu-
vain raittiusj ärj estöj en kilpailu-

koskevaksi. Kilpailuun osallistui 21 
henkilöautoa, joissa kussakin oli 4- tai 3-
henkinen kilpailuryhmä. Kilpailu käsitti ajo-

ta, sekä' raittius- ja alkoholialaa. Ajoreitti 
oli noin 40 km:n pituinen suuntautuen pää-
asiassa esikaupunkialueille. 

.30.10. klo 19: 
lun aiheena oli »Mitä 
tykset hallituksen esittämässä muodossa to-
teutettuina merkitsevät». Johdantopuheen-
vuoron käytti toim.siht. Mauno Merilinna. 

; kodin, A-klinikka-
poliisilaitoksen, Alkoholiliikkeen, 

nuonsotyon ja raittiusliikkeen edustajat. 
Keskustelijat vastasivat myös yleisön taholta 
tulleisiin kysymyksiin. Yleisöä oli paikalla 
n. 80 henkilöä. 

Lastenjuhla järjestettiin tiistaina 31.10. 
klo 18 työväenopiston juhlasalissa. Tilaisuu-
dessa oli läsnä lapsia vanhempineen n. 500. 
Kirkkojuhla järjestettiin torstaina 2.11. klo 
19 Kallion kirkossa. Juhlayleisöä oli n. 650 
henkilöä. Nuorison yökonsertti pidettiin per-
jantaina 3.11. klo 23 työväenopiston juhla-

oli ns. »pop»-musiikkia 
Nuoriso täytti 

joihin osallistui 

500 nuore 
ulkopuolelle. Kaikkiaan oli 
läsnä n. 600 henkilöä. Päättäjäisjuhla järjes-
tettiin sunnuntaina 5.11 klo 14 työväenopis-
ton juhlasalissa. Tilaisuudessa jaettiin myös 
liikennekilpailun palkinnot. Yleisöä oli läsnä 
n. 450 henkilöä. Kansakoulujen ohjelmakier-
tue alkoi 26.10. ja päättyi 9.11. Kaikkiaan 

21 
n. 7 720 

, puhe-, musiikki- ja leikki-
Terhikki Haapalinna, 

Kaj Engström ja Tor Hanner. 
Raittiusviikkotilaisuuksia järjestivät li-

säksi monet muut järjestöt. Kaikkiaan jär-
j estettiin raittiusviikon tila: 
ton saamien tietojen mukaan 35 (41), 
yleisöä oli yhteensä n. 4 645 (4 325). 
esitettyihin lukuihin eivät kuitenkaan sisälly 
aikaisemmin mainitut kansakoulutilaisuudet. 

Raittiusviikkoa koskevan tiedotustoimin-

tettiin seuraavat toimenpiteet: Mainoslehti-
Y vi SN ii~> 4--li .-k 4 1 1 l m T -rn ».4- nnivtn iA^ii.'« 

nen yieistiiaisuuksia varten painatettiin 
20 000 kpl:n painoksena. Lehtinen oli 4-sivui-
nen ja sitä jaettiin lähinnä kansakoululaisten 
kautta koteihin. Osa lehtisistä jaettiin rait-
tiuspiirijärjestöjen välityksellä. Lastenjuh-
laa, nuorison yökonserttia ja päättäjäistilai-

otettiin 
osalta 10 000 kpl:n pai-

nos. Myös kirkkojuhlasta valmistettiin ohjel-
malehtinen 3 000 kpl:n painoksena. Lehtiset 
jaettiin raittiuspiirijärj estojen välityksellä 
ns. esikaupunkij akeluna. Elokuvamainontaa 
varten valmistettiin 18 kpl elokuvateatteri-
mainoksia, joista osa valmistettiin raittius-
viikon yleis julisteen ja osa viimeisimmän lii-
kenneraittius j ulist een pohj alta. Esitysaika 
oli 18 elokuvateatterissa ajalla 20.10.—2.1. 

päivälehtien ja eräiden 
k toimittajille järjestettiin tors-

taina 26.10. klo 13 NMKY:n ravintolan kabi-
netissa. Läsnä oli 14 henkilöä, joista 8 edusti 
lehdistöä ja loput raittiuspiiritoimikuntia se-
kä lautakunnan toimistoa. Raittiusviikon ju-
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yht. 34. Erityis-
1 000 kpl ilma-

palloja käytettäväksi 
200 kpl 

(1 022), 

452 (345) ker-
lyhyt elokuvia 1 597 

1080 (1060), 

79 (75) 
haki 81 (76) järjestöä, 

oli 137 381 mk. 

käyttöön merkitty 
139 000 mk. 

ja ylityksiä 
käytti 

133 975 mk. 
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