
28. Raittiuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Raittiuslautakunnan kokoonpano v. 1970 oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että jäseneksi aluetarkast. Pentti Piipon 
tilalle tuli 16.9. alkaen järjestösiht. Aarre 
Lauliainen ja pääsiht. Allan Kaspion tilalle 
järjestösiht. Mauri Halmela 9.12. alkaen. 

Lautakunta piti vuoden aikana 14 kokous-
ta, joiden pöytäkirjoissa oli 171 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: lauta-
kunnan valistustoimintaa koskevan kerto-
musvuoden työohjelman hyväksyminen (13.1. 
7 §); tupakanpolttoa vastustavan ns. Savu-
Sirkku -kampanjan järjestäminen oppikou-
lujen raittiusoppitunnilla ajalla 1.2.-31.3. 
(13.1. 12 §); raittiustyönohjaajan tilapäisen 
viran täyttäminen (3.2. 21 §); lautakunnan 
kurssiohjelman hyväksyminen kertomusvuo-
deksi (3.2. 22 §); alkoholijuomia, tupakkaa ja 
huumausaineita koskevan seminaarin toi-
meenpanosta Helsingissä ajalla 14.-15.3. 
tehdyn esityksen hyväksyminen (3.2. 23 §); 
kaupungin alueen raittius- ja alkoholiasioita 
käsittelevän neuvottelukunnan toimintaoh-
jeen hyväksyminen (3.2. 25 §); raittiustyön 
tukemiseen vapaiden järjestöjen kautta vara-
tun määrärahan 148 700 mk jakaminen avus-
tuksina yhteensä 86:lle raittiustyötä teke-
välle järjestölle (14.4. 61 §); lasten ja nuorten 
järjestöille myönnettyjen avustusten käyttö-
ehtojen lieventämistä koskevan Helsingin 
Sos.dem. Raittiuspiirijärjestön esityksen hy-
väksyminen (16.6. 95 §); raittius viikon jär-

jestelyjä koskevan suunnitelman hyväksy-
minen kertomusvuodeksi (25.8. 111 §) sekä 
raittiustyön uudistamista ja tehostamista 
koskevan mielipidetutkimuksen toimeenpa-
neminen (25.8.115 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
raittiuslautakunnan ja sen toimiston talous-
arvioehdotusta v:ksi 1971 (26.5. 82 §); lauta-
kunnan viranhaltijain palkkojen korotta-
mista sekä toimistoapulaisen virkanimikkeen 
muuttamista (16.6. 93 §); raittiustyönohjaa-
jaharjoittelijan palkkaamista raittiuslauta-
kunnan toimistoon ajaksi 15.10.1970-14.1. 
1971 (15.9. 124 §); taloussuunnitelmaa vuo-
siksi 1972-1981 (3.11. 142 §) sekä raittius-
lautakunnan toimesta suoritettavien esitel-
mä-, luento- ja ohjauspalkkioiden korotta-
mista (15.12. 164 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: puollettiin avustuksen 
myöntämistä Raittiuden Ystävien nuoriso-
päivien päätoimikunnalle valtakunnallisten 
nuorisopäivien kustannuksiin (3.2. 30 §), Suo-
men Kansan Ryhtiliikkeelle sen toimintaa 
varten (14.4. 62 §) ja Suomen Sosialidemo-
kraattiselle Raittiusliitolle käytettäväksi las-
ten ja nuorten virkistys- ja kurssitoimintaan 
Tervalammen liittokodissa (25.8. 109 §) sekä 
annettiin lausunto vuositilintarkastajien rait-
tiustyön tukemiseen myönnettyjä avustuksia 
ym. koskevista huomautuksista (25.8. 110 §). 
Anniskeluoikeuksien myöntämistä koskevista 
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anomuksista ei kahdeksaan nähden esitetty 
huomautuksia ja neljää vastustettiin (13.1. 
9 §, 24.2. 37 §, 24.3. 48, 49 §, 26.5. 86, 87 §, 
25.8. 107, 108 §, 15.9. 121 §, 24.11. 151, 152 §). 
Tilapäisten anniskeluoikeuksien myöntämi-
sestä Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskun-

29. Urheilu- ja u l k o i l u l a u t a k u n t a 

nan oppilasruokalalle ei esitetty huomautuk-
sia (3.2. 20 §, 26.5. 85 §), mutta pysyvien an-
niskeluoikeuksien myöntämistä vastustettiin 
(16.6. 100 §). Alkoholimyymälän avaamista 
Kontulan ostoskeskuksessa vastustettiin 
(3.11. 141 §). 
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