
20. R a i t t i u s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Raittiuslautakunnan puh.johtajana toimi v. 1974 sosi-
aalineuvos Martt i Vo ip io , varapuh.johtajana pääsiht. 
Erkki Kuoppala ja jäseninä järjestösiht. Mauri Halmela, 
valt.maist. Kirsti Heikinheimo, toiminnanjoht. Aarre 
Lauliainen, kansliapääll. Ragnar Mannil, tutki ja Toivo 
Pöysä, yhteiskuntat.maist. Anna-Liisa Silvola ja opisk. 
Lars-Erik Wilskman sekä henkilökohtaisina varajäseni-
nä to imi t t . Eeva Mehtonen, verovirk. A i l i Tanner-Mie-
hinen, rva Annikk i Jungfelt, rva Gertrud Nordblad, 
tstopääll. Toivo Mutikainen, vahtimest. Kalevi Eerola, 
rva Maire Taskinen, oikeust.yo Irmeli VVallden ja rva 
Kristiina Ström. Khn edustajana lautakunnassa oli 
järjestösiht. Usko Ruuskanen sekä esittelijänä ja sih-
teerinä tstopääll. Mauno M. Merilinna. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 14 
(ed. v. 14) kertaa ja pöytäkir jojen pykälien määrä oli 
150 (156). 

Päätökset 

Lautakunnan tärkeimmät päätökset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— avustukset: 188 000 mk:n suuruisen kokonaismää-
rärahan myöntäminen yht . 63:lle raitt iustyötä tekeväl-
le yhdistykselle (4.4.61 §) 
— henkilökunta: raittiustyönohjaajan virasta eron 
myöntäminen sekä uuden nimittäminen (29.1.24 §, 
14.3.49 §) 
— kurssiapurahojen jatko-ohjeiden uusimisen hyväk-
syminen (8.1.14 §) 
— SARA-ryhmän esitysten hyväksyminen ruotsinkie-
lisissä oppikouluissa (8.1.16 §) 
— tutkimukset: v. 1973 aloitettujen tupakkatutki-
muksen jatkotoimenpiteiden hyväksyminen sekä hel-

sinkiläisissä ammatti-, kansalais- ja oppikouluissa pidet-
ty jen alkoholia käsittelevien oppituntien vaikutuksesta 
oppilaiden keskuudessa koskevan kyselytutkimuksen 
suorittaminen loppuun (29.1.32 §, 14.3.53 §) 
— valistustoimintaa koskevan työ- ja taloussuunnitel-
man hyväksyminen vuodeksi 1974 (8.1.9 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehti in mm. raittiuslautakun-
nan ja sen toimiston v:ien 1976—85 talous- ja toimin-
tasuunnitelma (23.4.69 §) sekä talousarvioehdotusta 
v:ksi 1975 koskevat esitykset (14.5.80 §) 

Lisäksi lähetettiin palkkalautakunnalle toimistopäälli-
kön ja raittiustyönohjaajien virkojen palkkauksen ko-
rottamisesitys (8.10.121 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— anniskeluoikeudet: anomuksen puoltaminen seitse-
mässä ja vastustaminen kuudessa tapauksessa (8.1.10, 
11 §, 14.3.50 §, 4.4.58 §, 23.4.72 §, 27.8 .98-100 §) 
sekä anniskeluoikeuksien siirtäminen (27.8.103 §) 
— kaupungin toimenpidemahdollisuudet alkoholin 
haittavaikutusten poistamiseksi tai ainakin lieventämi-
seksi (19.2.38 §) 
— Raittiuspiiri järjestöjen Yhteistyötoimikunnan lä-
hettämä kirjelmä raittius- ja alkoholioloista (4.4.59 §) 
— Suomen Kansan Ryhti l i ikkeelle myönnettävä avus-
tus (4.4.60 §) 

Lisäksi lähetetti in khn taloussuunnittelutoimikunnalle 
lausunto keskipitkän tähtäyksen taloussuunnitelman 
tasapainotuksesta (17.12.142 §). 
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