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touttamiseen vapaaehtoisen avohuollon linjalla. 

Nuorten AA-nuorisoryhmä »Hagiksen Nuoret» jatkoi toimintaansa Helsingin kaupungin nuorisotoimiston 
henkilöiden PAVI-toimistolle luovuttamassa huoneistossa Hakaniemen kerhokeskuksessa, Siltasaarenkatu 12. 
AA-kerho- Kerhoiltoja pidettiin kahtena iltana viikossa (maanantai ja perjantai klo 18 - 22). Lisäksi pidet-
toiminta tiin keskiviikkoisin klo 18 - 22 kerhoiltoja Hämeentie 54: n kerhohuoneiston tiloissa. AA-nuori-

soryhmä »Toive» jatkoi toimintaansa lauantaisin klo 18 - 21 Toinen linja 8: ssa, samoin AA-nuo-
risoryhmä »Risteys», joka kokoontui lauantaisin klo 18 - 22 Kunnalliskodintie 6 c—talon kerhoti-
loissa. 

Kerhotoimintaan osallistuneet olivat yleensä 17—26 -vuotiaita. PAVI-huoltotoimiston osa-aika-
palkkaamat sosiaalityöntekijät ohjasivat yhteensä 169 ryhmäkokousta, joihin osallistui 2 382 hen-
kilöä. Kesän aikana tekivät nuorisoryhmät 6 viikonloppuretkeä. Retkipäiviä kertyi 16 ja retkiin 
osallistui 564 henkilöä. 

Nuorten AA-kerhotoiminta tarjoaa nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvan ja omakohtaiseen sekä 
keskinäiseen auttamiseen pyrkivän hoitomuodon, joka täydentää lakisääteistä PAV-huoltotyötä 
erityisesti vaikeasti yhteiskuntaan sopeutuvien nuorten parissa. 

5. T o u k o l a n h o i t o k o t i 

Hoitopaikat Toukolan v. 1963 perustettu 22 paikkainen hoitokoti jatkoi toimintaansa entiseen tapaan. Siellä 
ja hoidettiin kertomusvuoden aikana 114 miestä. Vuoden aikana voitiin ottaa hoitokotiin vain 92 

hoidettavat uutta asukasta. Hoitovuorokausien luku oli 7 715, joista itsemaksavien hoitovuorokausia 6 094 
ja huoltolautakunnan maksamia 1 621. Bruttokustannukset asukasta ja hoitovuorokautta kohden 
olivat 26.38 mk ja nettokustannukset 8.03 mk. 

Talous Hoitokodin menot ja tulot olivat: 

menot 

yhteensä 

mk 

203 511 

tulot 

- hoitomaksut 
- itsemaksavat 
- huoltolautakunta 

- henkilökunnan ruokailu 
- vuokrat 
- valtionapu 
- muut tulot 

mk 

82 614 
23 079 

2 135 
2 560 

28 100 
3 038 

yhteensä 141 526 

Nettomenot olivat 61 985 mk. 

Hoitokodista 
poistumisen 

syy 

Hoitokodissa hoidetut poistuivat kodista seuraavista syistä: 

- kodista poistui kuntoutuneina 
- sairaalaan toimitettiin 
- lyhytaikaisia asukkeja 
- järjestyssääntöjen rikkomisen takia poistettiin 
- vuodelle 1975 jäi hoitokotiin 

24 
1 

11 
56 
21 

yhteensä 113 
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Hoitokodissa pidettiin kertomusvuoden aikana 111 ryhmäkokousta, joista 12 oli asukkaiden ja Toiminta 
henkilökunnan yhteistä neuvottelukokousta. Kokouksiin osallistui yhteensä 1 966 henkilöä. 
Asukkaiden kanssa käytiin 496 henkilökohtaista keskusteluja. Varsinainen AA-ryhmä on toiminut 
hoitokodissa joka maanantai. Lisäksi on torstai-iltaisin kokoontunut terapiaryhmä. Useat hoitoko-
dista poistuneet osallistuivat myöhemminkin ryhmäkokouksiin. 

Mainittakoon vielä, että hoitokodin asukkaat maksoivat kodissa ollessaan perheiden elatusmaksu-
ja, sakkoja ja muita velkoja veronpidätysten lisäksi. 

6. S o s i a a l i l ä ä k ä r i n t o i m i n t a 

Sosiaalilääkärin päätehtävänä oli lakien edellyttämien lääkärinlausuntojen laatiminen päihdyttä-
vien aineiden väärinkäyttäjistä ja irtolaisista ja huolehtiminen tarvittaessa muistakin tutkimuksista 
ja lausunnoista sekä ensiavun luonteisen hoidon antaminen kiireellisissä tapauksissa em. henkilöille. 
Sosiaal¡lääkäri avusti myös huoltotoimistoja vaikeimpien huoltotapausten osalta. 

Kertomusvuonna tutkittiin ja hoidettiin sosiaalilääkärin toimesta 1 834 (ed. v. 1 528) huollettavaa. 
Näiden käyntikertojen lukumäärä oli 2 491 (2 076). Uusia huollettavia oli 591 (486). 

Kirjoitettujen lääkärinlausuntojen ja toditusten luku oli 2 292, polikliinistä ensiapua annettiin 
1 223 kertaa, muihin poliklinikoihin, sairaaloihin yms. lähetettiin 40 huollettavaa. Sosiaalilääkä-
ri antoi myös neuvontaa ja ohjausta huollettaville ja heidän omaisilleen sekä osallistui henkilökun-
nan työpaikkakoulutukseen ja yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa. 

7. J u o p u m u s p i d ä t y k s e t 

Ns. juopumuspidätyskortiston mukaan pidätettiin kertomusvuonna 18 555 eri henkilöä, joista mie- Pidätysten 
hiä 17 020 ja naisia 1 535 eli yht. 1 016 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ensi kertaa pi- määrä 
dätettyjä oli 5 798, ja pidätys kertoja kaikkiaan 68 553. Pidätyskertoja oli vuodessa keskimäärin 
3.8 miestä ja 2.6 naista kohden. Eniten pidätyksiä sattui syys- vähiten tammikuussa. 

Kaikista juopumuspidätyskortistossa olevista oli rekisteröity varsinaisina päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjinä 6 728, nuorina tilapäisinä väärinkäyttäjinä 785 sekä irtolaisina 1 140. 

Juopumuspidätykset jakautuivat pidätettyjen asuin- ja pidätyspaikan mukaan seuraavasti: Helsin-
gissä suoritettiin yht. 71 394 pidätystä, joista oli 7 354 muualla asuneiden pidätyksiä. Helsinki-
läisten pidätyksiä oli yht. 68 553, joista 4 513 tapahtui Helsingin ulkopuolella. 

Juopumuksesta pidätettyjen helsinkiläisten pidätysten lukumäärä kuukausittain esitetään liitetau-
lussa 2 sekä pidätetyt pidätyskertojen ja ikäryhmän mukaan jaoiteltuna liitetaulukossa 3. 

8. K o d i n h o i t o t o i m i n t a 

Kunnallisesta kodinhoitoavusta tuli osalliseksi eri kuukausina seuraava määrä perheitä tai yksinäi- Kodinhoi-
siä henkilöitä. toapu 

tammikuu 
helmikuu 
maaliskuu 
huhtikuu 
toukokuu 
kesäkuu 

1 850 
1 867 
1 963 
1 951 
2 053 
1 694 

marraskuu 
joulukuu 

heinäkuu 
elokuu 
syyskuu 
lokakuu 

1 617 
1 803 
1 955 
2 082 
2 116 
1 935 

Kodinhoitoapua saaneiden eri perheiden lukumäärä oli koko vuonna 7 611, joista yksinäisiä van-
huksia 3 708. Toimistoon tehtiin 13 488 pyyntöä kodinhoitoavun saamiseksi, mutta osa pyynnöis-


