
27. Raittiuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Raittiuslautakunnan kokoonpano v. 1971 
oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta käsitteli kertomusvuoden 14 
kokouksessaan yht. 163 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: lau-
takunnan ja sen toimiston kertomusvuoden 
valistustoimintaa koskevan työsuunnitelman 
hyväksyminen (12.1. 7 §); kahden ruotsalais-
ta keskioluttutkimusta koskevan tiedotusti-
laisuuden toimeenpaneminen (12.1. 9 §); 
päihdepoliittisten luentopäivien toimeenpa-
neminen yhteistoiminnassa Suomen Rait-
tiusjärjestöjen Liiton kanssa (12.1. 12 §); 
lautakunnan kertomusvuoden kurssiohjei-
naan hyväksyminen (2.2. 17 §); raittiusoppi-
tuntien järjestäminen suomen- ja ruotsin-
kielisissä kansa- ja oppikouluissa (2.2. 18 §, 
23.2. 34, 40 §); Työväen Raittiuspäivän jär-
jestelyjä koskevien toimenpiteiden hyväksy-
minen (2.2. 19 §); päihdetarkkailua koskevan 
tutkimuksen toimeenpaneminen yhteistyös-
sä Päivystäjäyhdistys 603786:n kanssa (2.2. 
27 §); raittius- ja alkoholikysymyksiä koske-
van opintotilaisuuden toimeenpaneminen yh-
teistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton Hel-
singin yhdistysten yhteistyötoimikunnan 
kanssa (23.2. 35 §); raittiustyön tukemiseen 
varatun 152 800 mk:n suuruisen määrärahan 
jakaminen avustuksina yht. 84:lle raittius-
työtä tekevälle järjestölle (6.4. 59 §); selos-
tus- ja koulutustilaisuuksien toimeenpane-
minen keskiolutkahviloiden ja -baarien vas-

tuunalaisille hoitajille (6.4. 62 §); yhteistilai-
suuden (kevättempauksen) toimeenpanemi-
nen raittiusj ärj estöjen j äsenille ym. Vuorilah-
den kesäkodissa (6.4. 63 §); lautakunnan ja 
sen toimiston v:n 1970 toimintakertomuksen 
sekä v:n 1972 talousarvioehdotuksen hyväk-
syminen eräin muutoksin (27.4. 74 §, 18.5. 
85 §); raittiusaiheisen elokuvakäsikirjoitus-
kilpailun toimeenpaneminen yhteistyössä vii-
den muun kaupungin raittiuslautakunnan 
ja Suomen Raittiusjärjestöjen Liiton kans-
sa (18.5. 90 §) sekä päihdeaineita käsittele-
vän valistuselokuvan valmistuttaminen yh-
teistyössä Viihde-Kuva Oy -nimisen elokuva-
valmistamon kanssa (8.6. 101 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: lauantai- ja sunnuntai-
työkorvausten suorittamista raittiustyönoh-
jaajille (16.3. 47 §) sekä päihtyneiden selviä-
misaseman perustamista Helsinkiin (23.11. 
151 §). Lisäksi tehtiin esitys huoltolautakun-
nalle perheettömien miesten asuntolan ai-
kaansaamiseksi; Alko Oy:lle lähetettiin kir-
je, jossa yhtiötä kehotettiin harkitsemaan 
alkoholimyymälöiden aukioloaikojen supis-
tamista (23.11. 151, 153 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamista lausunnoista mainitta-
koon seuraavia asioita koskevat: kunnalli-
sen alkoholitarkastajan ja hänen apulaisensa 
keskinäinen työnjako (12.1. 8 §); asematun-
nelissa sijaitsevan alkoholimyymälän toi-
minnan lopettamista koskeva valtuustoaloi-
te (16.3. 46 §); avustuksen myöntäminen Suo-
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34. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

men Kansan Ryhtiliikkeelle käytettäväksi 
päihtyneiden katulaskentaan ja yleisten käy-
mälöiden siisteyden testaukseen Helsingissä 
(6.4. 58 §); kunnallisen alkoholitarkastajan 
apulaisen osa-aikaisen viran hakijat (18.5. 
88 §); pysyväisluonteisen päihdeneuvottelu-
kunnan asettamista koskeva valtuustoaloite 
sekä 3 200 mk:n avustuksen myöntäminen 
Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto 
-nimiselle yhdistykselle Tervalammen liitto-
kodin toiminnan tukemista varten sekä 

2 800 mk:n suuruisen avustusmäärärahan 
myöntäminen IOGT-järj estojen kannatus-
yhdistykselle maailmankongressin ennakko-
järjestelyjä ym. varten (24.8. 110, 114 §). 
Anniskeluoikeuksien myöntämistä koskevis-
ta anomuksista ei yhdeksään nähden esitet-
ty huomautuksia, mutta kuutta anomusta 
vastustettiin (23.2. 33 §, 6.4. 57 §, 27.4. 
71-73 §, 18.5. 86, 87 §, 24.8. 107-109, 114 §, 
21.9. 125 §, 12.10. 134 §, 2.11. 140 §, 14.12. 
161 §). 
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