
28· Raittiuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym· 
Raittiuslautakunnan kokoonpano v. 1969 oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että varapuheenjohtajana toimi pääsiht. 
Erkki Kuoppala hallimest. Antero Saarisen 
tilalla ja jäseninä toimivat varat. Olavi Mali-
nen sekä aluetarkast. Pentti Piippo ja toi-
minnanjoht. Thelma Waris kansakoulunop. 
Tauno Marjalan ja valtiot.maist. Tauno 
Vasamiehen tilalla. 

Lautakunta piti vuoden aikana 15 kokous-
ta, joiden pöytäkirjoissa oli 186 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: lauta-
kunnan valistustoimintaa koskevan kerto-
musvuoden työohjelman hyväksyminen (28.1. 
10 §); osallistuminen Väinö Voionmaan 
muistojuhlan järjestelyihin (28.1. 12 §) ja 
huumausaineseminaarin järjestämiseen yh-
teistyössä raittiuskasvatusjärjestojen kanssa 
(28.1. 14 §); lautakunnan yksityiskohtaisen 
kurssiohjelman hyväksyminen kertomusvuo-
deksi (18.2. 26 §); neuvottelutilaisuuden jär-
jestäminen raittius- ja alkoholiasioita hoita-
ville yhteisöille ja viranomaisille (11.3. 41 §); 
Helsinginkadun alkoholimyymälän edustalla 
vallitsevaa epäjärjestystä selostavan kirjel-
män lähettäminen Alko Oy:lle (1.4. 61 §); 
raittiustyön tukemiseen varatun määrärahan, 
142 400 mk, jakoehdotuksen hyväksyminen 
(22.4. 69 §); kertomusvuoden raittius viikon 
järjestämistä koskevan ehdotuksen hyväk-
syminen (23.9. 119 §); myyntikieltotoimin-
nan tehostamista koskevan kirjelmän lähet-

täminen sosiaali- ja terveysministeriölle (4.11. 
147 §) sekä lievien alkoholiväkivaltarikosten 
muutoksia vuosina 1965-1969 koskevan tut-
kimuksen antaminen valtiot.yo Petteri Su-
vannon tehtäväksi (25.11. 159 §). 

Esitykset. Päätettiin lähettää kaupungin-
hallitukselle esitykset raittiuslautakunnan ja 
sen toimiston uusiksi johtosäännöiksi (18.2. 
24 §) sekä Alko Oy:n alkoholimainonnan val-
vontakunnalle esitys eräiden alkoholimai-
noksien poistamisesta anniskeluravintoloiden 
ikkunoista (14.10. 135 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: puollettiin avustuksien 
myöntämistä Suomen Kansan Ryhtiliik-
keelle käytettäväksi keskioluen käytön laa-
juutta koskevaan tutkimukseen ja yleisen 
tapakulttuurin kohentamiseen (1.4. 53 §), 
Suomen Sosialidemokraattiselle Raittiuslii-
tolle käytettäväksi lasten ja nuorten virkis-
tys- ja kurssitoimintaan (17.6. 94 §) sekä Suo-
men Opiskelevan Nuorison Raittiusliitolle 
käytettäväksi puhelinpalvelupisteen toimin-
nan tukemiseen (4.11. 143 §); annettiin lau-
sunto nuorisokomitean mietinnöstä (2.9. 
108 §) sekä huumausaineongelmaa koskevasta 
valtuustoaloitteesta (14.10. 129 §). Annis-
keluoikeuksien myöntämistä koskevista ano-
muksista 16 nähden ei esitetty huomautuksia 
mutta seitsemää anomusta vastustettiin (7.1. 
167, 168 §, 28.1. 11 §, 11.3. 39 §, 1.4. 49-52 §, 
22.4. 67, 68 §, 2.9. 103-107 §, 14.10. 131 §, 
4.11. 142 §, 25.11. 156-158 §). 
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