
29. Raittiuslautakunnan toimisto 

Yleistä. Vuoden 1 

pyrittiin 
tistä enemmän yhteydessä alkoholilakia val-
vovien viranomaisten kanssa.. Yhteistyö kun-
nallisen alkoholitarkastajan kanssa oli erit-
täin aktiivista. Samoin tehostettiin yhteis-
tyota erityisesti nelsinkilaisten raitliuspiin-
järjestöjen ja 

työpanoksella rait-
järjestelyihin. Kaikki viikon pää-

yhteistoiminnassa 

kysymystä käsittelevä oppitunti 
sissä oppikouluissa. Vuoden lopulla ryhdyt-
tiin yhteistyössä Suomen Raittiusjärjestöjen 
Liiton kanssa valmistelemaan huumausaine-
lentolehtistä jaettavaksi oppilaitoksiin, so-

jne. Käytännöllinen to-
siirtyi kuitenkin vuoden 1970 

myöntämistä koske-
väheni, mikä johtui 
lukaan kaikki muu-
i alkoholiyhtiön pää-
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29. Raittiuslautakunnan toimisto 

täntävaltaa käyttäen ja ainoastaan täysin 
uusista anniskeluoikeuksista tarvitaan kun-
nallisten viranomaisten lausunto. 

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen 
perusteella lähetettiin kaikille raittius- ja 
alkoholiasioita paikallisella tasolla hoita-
ville viranomaisille ja yhteisöille esitys erityi-
sen neuvottelukunnan perustamisesta. Esitys 
ei johtanut vielä kertomusvuonna tulokseen, 
mutta kaksi valmistelevaa neuvottelutilai-
suutta pidettiin. 

Toimisto. Lautakunnan toimisto ja ko-
koushuoneista sijaitsi kertomusvuoden aika-
na elintarvikekeskuksen talossa, Helsingin-
katu 24 A. Lautakunnan palveluksessa oli 
viisi vakinaista viranhaltijaa: toimistosih-
teeri, kaksi raittiustyönohj aaj aa sekä kaksi 
toimistoapulaista. 

Raittiusvalistustoiminta. Puheita, esitel-
miä ja alustuksia (lukuun ottamatta kurssi-
toimintaa) pidettiin viranhaltijain toimesta 
132 (ed. v. 156) ja toimiston tilaamien ulko-
puolisten luennoitsij öiden toimesta 33 (30). 
Viranhaltijain ohjauskäyntejä raittius- ym. 
järjestöjen tilaisuuksiin, sosiaalisiin laitoksiin 
ja kouluihin suoritettiin vuoden aikana 106 
(184) kertaa. Anniskeluravintoloihin kohdis-
tuneita tarkkailukäyntejä suoritettiin kolme 
kertaa. Harrastustoiminnan erityisohjaajia 
lähetettiin toimiston toimesta järjestöjen 
kerhotilaisuuksiin 40 (26) t:ksi. Lisäksi osal-
listuttiin kolmen valistustilaisuuden järjestä-
miseen. 

Eri raittiusj ärj estöj en kustantamia kuu-
kausijulkaisuja tilattiin ja jaettiin sosiaali-
siin laitoksiin, työmaaruokaloihin, ylioppi-
laskokelaille jne. yhteensä 1 117 (1514) 
vuosikertaa sekä erityisnumeroita, joihin 
kuului myös keskusj ärj estöj en julkaisemat, 
lapsille tarkoitetut raittiuslehdet, 2 624 
(3 900) kpl. Raittiustutkinnon oppikirjoja 
jaettiin vuoden aikana helsinkiläisiin oppi-
kouluihin 551 (747) kpl. Raittiuskilpakirjoi-
tusten erityispalkinnoiksi jaettiin kansakou-
luihin 320 (350) kirjaa. Kertomusvuoden 
aikana jatkettiin lautakunnan toimiston ja 

raittiuspiirijärjestöjen yhteisjulkaisun (tie-
dotuslehti) »Raittiustyön Kentältä» -lehden 
toimittamista ja lehti ilmestyi kuutena pai-
noksena yhteismäärältään 24 000 (22 700) 
kpl. Ruotsinkielistä »Nytt från nykterhets-
nämnden» -julkaisua toimitettiin samoin 
kuusi painosta yhteismäärältään 3 600 (3 000) 
kpl. Lehtien toimitus- ja jakelutyö suoritet-
tiin toimistossa ja ilmaisjakelu tapahtui pää-
kaupungin raittiusjärjestöjen aikuis jäsenille 
sekä eräille järjestöille ja laitoksille. Erilaista 
tiedotusaineistoa (j ulisteita, lentolehtisiä) 
jaettiin toimiston toimesta mm. autokou-
luille, autokorjaamoille ja järjestöille yht. 
6 950 (2 450) kpl. Suomen Syöpäyhdistyksen 
toimittamaa lehtistä »Tupakka ja tupakan-
savu» jaettiin kansa- ja ammattikouluihin, 
virastoihin sekä raittiusj ärj est öj en jäsenten 
kautta yhteensä 30 000 kpl. 

Kevät- ja syyslukukauden aikana järjes-
tettiin kansa- ja oppikouluissa kaikkiaan 
73 (61) raittiusoppituntia ja niihin osallistui 
yhteensä 4 480 (5 500) oppilasta. 

Erilaisia neuvottelutilaisuuksia, joko yksin 
tai yhteistyössä eri järjestöpiirien kanssa, jär-
jestettiin 6 (4), joissa oli osanottajia yhteensä 
145 (130). 

Yhteistoiminnassa raittiuspiirij ärj estöj en 
toiminnanohjaajien kanssa järjestettiin rait-
tiusjärjestöjen jäsenille tarkoitettu »kevät-
tempaus» 18.5. Vuorilahden kesäkodissa Laa-
jasalossa. Ohjelmassa oli erilaisia kilpailuja, 
kuntoliikuntaa, järjestöjen ohjelmaesityksiä 
jne. Tempaukseen osallistui n. 150 henkilöä. 

Raittiusviikon, jota vietettiin 26.10.—2.11. 
tunnuksena oli »Reippaillen raittiiksi» (Nyk-
ter motion ger kondition). 

Kokouksessaan 22.4. myönsi raittiuslauta-
kunta raittiusvhkkotoimintaan 18 150 mk:n 
määrärahan. Myöntämisen ehtona oli, että 
Helsingin raittiusviikkotoimikunta laatii toi-
minta- ja taloussuunnitelman, joka hyväksy-
tään raittiuslautakunnan kokouksessa. Val-
mis suunnitelma esiteltiin ensin raittiusjär-
jestöjen edustajien neuvottelukokouksessa 
4.9., jossa se hyväksyttiin. Tähän tilaisuu-
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Suunnitelma vahvistettiin 
50 edustajaa 39 järjestöstä. 

Dpullisesti rait-
23.9. 

Raittiusviikon reippailukävely toimeen-
;n liittyvänä pää-
26.10. klo 9—14. 

Kävely suoritettiin Luukin ulkoilumaastossa, 
jonne osanottajat vietiin kuudella linja-

huolimatta oli ret-
250. Ulkoilualueella oli järjes-

tetty kaksi eri pituista kävelylenkkiä, joista 
pitempi oli n. 10 km ja lyhyempi 4 km. 

Raittiusviikon nuorisojuhla järjestettiin sa-
26.10. klo 18 Pirkkolan 

oli 
kutsuttu nuorisoa lähinnä Pirkko-

noudattanut n. 300 nuorta. Ohjelma oli jaettu 
kahteen osaan, joista ensimmäinen osa käsit-

toinen osa oli varsinaista nuoriso-ohjelmaa. 

rojen jäsenet ns. pellehyppyjä. 
Raittiusviikon lastenjuhla järjestettiin tiis-

taina 28.10. klo 18 Balderin juhlasalissa. Lap-
sia ja nuoria oli saapunut juhlaan n. 300. 

Raittiusviikon päiväjuhla pidettiin keski-
viikkona 29.10. klo 13 Työväenopiston juhla-
salissa. Kutsut oh lähetetty 
eläkeläisjärjestöjen kautta ja sitä oh i 

n. 500 osanottajaa. Va 
oH lasten ja 

tiedotus- ja 

«.„«4. 

JcaiKKi tietoon tulleet rait-
, 6 500 

ja sitä levitettiin nor-
jajär-

Myös , 
, »Nytt från nykter-

oli maininnat päätiiaisuuk-
sista. Pääkaupungin päivälehdissä julkaistiin 
25.10. ilmoitus, jossa mainittiin mm. pää-
tilaisuuksien ajat ja paikat. Elokuvamainok-
sia valmistettiin kaikkiaan 16, aiheena rait-
tiusviikon juliste »Reippaillen raittiiksi». Mai-

joista oli 13 suomen- ja 3 
13.—26.10. 13 

Raittiusviikon nuoriso-, lasten- ja 
päiväjuhlia varten painatettiin yht. 3 000 kpl 

jaettavaksi piirijärjestöjen 
joka 

oli laa< dttiustoimiston toi-
raittiusviikon ' 

käyttöön. 

keä raittiin tie» 
pakkoa 
Ien raittiiksi». Niitä 
Toimistosta, osixxam 
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kunnan suorittaessa tilaisuuden kustannuk-
set. 

Lainaustoiminta. Toimiston lainaustoi-
mintaan ja myös sen omaan valistustoimin-
taan hankittiin vuoden aikana 16 uutta ly-
hytelokuvakopiota sekä kaksi diakuvasarjaa. 
Vuoden lopussa oli toimiston käytettävänä 
156 lyhytelokuvaa, 38 raina- ja kuultokuva-
sarjaa, viisi Bell & Howell -merkkistä 16 
mm:n elokuvaesityskonetta, Grundig-merk-
kinen nauhuri, kaksi rainaheitintä, kuulto-
kuvaheitin, kaksi valkokangasta, elokuvien 
katselulaite, elokuvanauhojen korjauslaite 
sekä esityspöytä. Lisäksi lainattiin toimiston 
käytettävissä olevia kansallispukuja. Lai-
nauksia suoritettiin seuraavasti: elokuvako-
neita 492 (480), lyhytelokuvia 4 309 (2 663), 
kuultokuvaheitintä 56 (90), rainaheittimiä 
21 (31), valkokankaita 65 (35) sekä kansallis-
pukuja 29 (69) lainauspäivää. 

Kilpailu-ja kurssitoiminta. Vuoden aikana 
järjestettiin yksin tai yhteistoiminnassa rait-
tiuspiirijärjestöjen kanssa 9 (8) kurssia, joihin 
osallistui 320 (222) henkilöä. Lautakunta 
tuki erikseen Kansalaisj ärjestöj en Raittius-
toiminnan Keskusliiton järjestämiä tuore-
mehukursseja, jotka järjestettiin syyskesän 
aikana Malmin kartanossa. 

Järjestöihin kohdistuneita aktivointikil-
pailuja järjestettiin seuraavasti: kaupunki-
tuntemuskilpailu raittiusj ärj estoj en jäsenille, 
tietokilpailu kansakoulunuorille, aktivointi-
kilpailu raittiuspiirij ärj estoille sekä raittius-
ja liikennekilpailu raittiusj ärj est öj en jäse-
nille. 

Työväen Raittiuspäivän (13.4.) järjestelyi-
hin osallistuttiin suorittamalla ohjelmakulut 
Helsingin Sos.-dem. Raittiuspiirijärjestön ja 
Kansan Raittiusliiton Helsingin piirin järjes-
tämistä raittiuspäiväjuhlista. Lisäksi suori-
tettiin kaksi viikkoa kestävä elokuvamai-
nonta 15 elokuvateatterissa. 

Järjestö-ja kurssiavustukset. Raittiustyötä 
tekevien järjestöjen toimintaa tuettiin enti-
seen tapaan. Vuotuisavustuksia myönnettiin 
kertomusvuonna 145 000 mk. Lautakunta 
myönsi myös erillisavustuksia eri järjestö-
piirien toimeenpanemille viikonloppukurs-
seille suorittaen kurssien esitelmä- ja luento-
palkkioita, vuokrakuluja jne. Raittiusjärjes-
töjen jäsenille, jotka osallistuivat raittius-
keskus j ärj estöj en toimeenpanemille, vähin-
tään kolme päivää kestäville kursseille, myön-
nettiin anomuksesta erillisavustuksia. Avus-
tuksia haki kaikkiaan 143 (113) henkilöä, 
joista lllrlle (76) myönnettiin avustus. Avus-
tusten yhteissumma nousi 2 215 mk:aan. 

Avustuksia raittiustyön tukemiseen vapaiden 
järjestöjen kautta jaettiin yhteensä 79 (79) jär-
jestölle. Avustuksia haki 80 (80) järjestöä. 
Avustuksia myönnettiin yht. 142 400 mk. 

Menot ja tulot. Kertomusvuoden talous-
arvioon oli lautakunnan käyttöön merkitty 
yht. 180 814 mk sekä avustuksia varten 
145 000 mk. Lisämäärärahoja ja ylityksiä 
varten myönnettiin yht. 3 826 mk. Kaikkiaan 
lautakunta käytti omaan toimintaansa ja 
avustuksiin 312 800 mk. 

Tuloja oli lautakunnalla kertomusvuonna 
488 mk. 
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