
27. Raittiuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Raittiuslautakunnan puheenjohtajana toimi 
edelleen rovasti Martti Voipio, eikä kokoon-
panossa tapahtunut v. 1972 muutoksia. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa 
oli rva Hellä Meltti ja sihteerinä edelleen 
toirxiistosiht. Mauno Merilinna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 15 
kertaa ja käsitteli yhteensä 161 asiaa. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuon-
na päätöksiä mm. seuraavista asioista: lauta-
kunnan ja sen toimiston v:n 1972 valistustoi-
minnan työohjelman sekä kurssiohjelman 
hyväksyminen (11.1. 8 §, 1.2. 24 §), koulutta-
jaseminaarin järjestäminen »Ihminen puh-
taaksi — aineet pois»-kampanjan päätoimi-
kunnan kanssa (11.1. 12 §), raittiusoppitun-
tien toimeenpaneminen kansa- ja oppikou-
luissa kevätlukukaudella (15.2. 38 §), rait-
tiustyön tukemiseen varatun määrärahan ja-
kaminen avustuksina 73: lie raittiustyötä te-
kevälle yhdistykselle (11.4. 55 §), huomion 
kiinnittäminen alkoholittomien juomien an-
niskeluohjeisiin (23.5. 80 §), v:n 1972 rait-
tiusviikkotoimintaa koskevien suunnitelmien 
hyväksyminen ja avustusmäärärahan myön-
täminen (22.8. 103 §) sekä raittius-, alkoholi-, 
tupakka- ja päihdekysymyksiä koskevan bib-
liografian teettäminen yhteistyönä maan mui-
den yliopisto- ja korkeakoulukaupunkien 
raittiuslautakuntien kanssa (12.9. 113 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: viranhaltijain palkko-
jen korottaminen (11.1. 11 §), lautakunnan 
toimiston raittiustyönohjaajan tilapäisen vi-
ran muuttaminen vakinaiseksi (23.5. 78 §), 
lautakunnan ja sen toimiston johtosääntöjen 
muutokset, yhden uuden viran perustaminen 
ja virkanimikkeiden muutokset (28.12. 154 §) 
sekä lautakunnan ja sen toimiston talousar-
vioehdotus v:ksi 1973 (23.5. 77 §). 

Lisäksi tehtiin esitys taloussuunnittelutoi-
mikunnalle lautakunnan ja sen toimiston 
v:ien 1974—1983 taloussuunnitelmaksi (2.5. 
68 §) sekä Alko Oy:lle toimenpiteisiin ryhty-
mistä eau de colognen myynnin lopettami-
sesta väärinkäyttötarkoituksiin sekä myyn-
nin valvonnan tehostamista (23.5. 84 §, 14.11. 
140 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: alkoholimyymälän 
avaaminen tai siirtäminen (1.2. 26 §, 28.12. 
155 §), anniskeluoikeuksien siirtäminen (14.3. 
45 §, 23.5. 82 §), Suomen Kansan Ryhtiliike 
-yhdistyksen avustusanomus (11.4. 54 §), 9 
anniskeluoikeuden myöntäminen huomau-
tuksitta ja 3:n vastustaminen (2.5. 67 §, 23.5. 
76 §, 13.6. 89—90 §, 22.8. 102 §, 12.9. 110 §, 
3.10. 119—120 §, 24.10. 127 §, 14.11. 137 §, 
28.12. 156—157 §) sekä anniskelualueiden 
laajentaminen (13.6. 91 §, 5.12. 146 §). 
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