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JOHDANTO 

Suomalaisen raittiusliikkeen juuret juonnetaan yleisesti 1800-luvun puolivälin paikkeille. 

Säätyläisten huoli etenkin maalaisrahvaan paloviinan käytöstä realisoitui 

järjestäytyneenä raittiuskirjallisuuden julkaisutoimintana vuodesta 1853 alkaen.1 Näiltä 

juurilta kasvoi myös Raittiuden Ystävät ry2, joka oli 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

Suomessa merkittävä alusta niin suomalaisen työväenliikkeen kuin naistenkin 

järjestäytymispyrkimyksille.3 Muuttuvassa yhteiskunnassa raittius muodostui yhdeksi 

nousevan kansalaisyhteiskunnan keskeisistä ja ihmisiä yhdistävistä moraalisista 

ihanteista,4 jonka eräänlaisena kulminaatiopisteenä voidaan pitää vuosina 1919-1932 

voimassa ollutta asetusta alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, 

myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta5. 

Nykypäivään tultaessa nuorten alkoholinkäyttö niin Suomessa kuin monessa muussakin 

maassa on 2000-luvulla  laskenut ja moderni raittiuden muoto, sober curious kerää yhä 

enemmän kannatusta.6 Raittiusjärjestöjä ja -seuroja sen sijaan on totuttu pitämään ehkä 

hieman vanhanaikaisina. Raittiusajattelu ei siis suinkaan ole kuollut – se on vain 

vuosikymmenten saatossa muuttanut muotoaan. Siinä missä esimerkiksi sober curious -

ilmiötä määrittää muun muassa alkoholia juovien tuomitsemattomuus ja uteliaisuus 

elämään ilman alkoholia,7 1900-luvun alkupuolen raittiusajattelun piirteiden voi 

mielestäni perustellusti olettaa olleen monin tavoin erilaisia. Miten raittiutta 

määriteltiin edellisen vuosisadan alkupuolella RY:n piirissä? Millaisia piirteitä tuon ajan 

raittiusajatteluun liittyi? Entä mitkä tekijät vaikuttivat noiden piirteiden 

muodostumiseen?  

                                                 

1 Peltonen 1997, 35. 
2 Tästä eteenpäin RY. 
3 Alapuro et al. 1987, 157. 
4 Alapuro et al. 1987, 152. 
5 Tässä tutkimuksessa tästä eteenpäin puhekielisemmin alkoholin kieltolaki tai kieltolaki. 
6 https://yle.fi/uutiset/3-11912161 (viitattu 4.5.2022) ja https://yle.fi/uutiset/3-9578932 (viitattu 
4.5.2022) 
7 https://yle.fi/uutiset/3-11912161 (viitattu 4.5.2022) 

https://yle.fi/uutiset/3-11912161
https://yle.fi/uutiset/3-9578932
https://yle.fi/uutiset/3-11912161
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Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus 

Tässä tutkimuksessa pureudun suomalaisen raittiusajattelun aatehistoriaan 1900-luvun 

alkupuolen Suomessa. Tarkastelen RY:n pitkäaikaisen järjestölehden Kylväjän numeroita 

ja kartoitan lehden kautta esiin tuodun raittiusajattelun keskeiset piirteet. Kiinnitän 

erityistä huomiota siihen, millaisia muutoksia raittiusajattelussa on havaittavissa ja 

mistä ne mahdollisesti juonsivat juurensa. Samalla heijastelen muutoksia sekä RY:n että 

suomalaisen yhteiskunnan historiaan. 

Tutkielman keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Minkälaisen kuvan Kylväjä antaa RY:n raittiusajattelusta? 

2. Millaisia muutoksia raittiusajattelussa tapahtui tarkasteluajanjakson aikana? 

3. Mitä vaikuttavia tekijöitä muutosten taustalla on havaittavissa? 

Tutkimuksen tarkka aikarajaus on tammikuusta 1905 joulukuuhun 1934. Rajauksen 

puitteisiin mahtuu esimerkiksi vuoden 1906 eduskuntauudistuksen, Suomen 

itsenäistymisen ja sisällissodan kaltaisia suomalaista yhteiskuntaa merkittävästi  

muovanneita tapahtumia. Mielestäni on perusteltua olettaa, että muun muassa nämä 

tapahtumat ovat omalta osaltaan muovanneet myös RY:n piirissä esiintynyttä 

raittiusajattelua. Sen sijaan että päättäisin tutkimuksen kieltolain päättymiseen vuonna 

1932, jatkan tarkastelua vielä kaksi vuotta eteenpäin vuoteen 1934. Perustelen ratkaisua 

sillä, että kieltolain päättymisen voi mielestäni olettaa olleen tutkimusaiheen kannalta 

merkittävä käännekohta, jota seuraavina vuosina raittiusajattelu oli pakotettu 

hakemaan uusia muotoja. Aikarajausta puoltaa myös lähdeaineiston verrattain hyvä 

saatavuus Kansalliskirjaston digitaalisista aineistoista sekä Kylväjän muuttuminen 

sanomalehtimäisempään muotoon vuoden 1935 tammikuussa. 

Koko suomalaisen raittiusliikkeen tarkastelu tällä ajanjaksolla olisi liian laaja tehtävä pro 

gradun puitteissa, joten tutkimukseni keskittyy vain yhteen raittiusjärjestöön, RY:iin. 

Nimenomaan RY:n valitseminen jonkin muun raittiusjärjestön sijasta perustuu RY:n 

pitkäikäisyyteen, historialliseen jatkuvuuteen sekä sopivan lähdeaineiston runsauteen. 

On kuitenkin tärkeää huomioida, että pelkästään yhden järjestön tarkasteleminen ei 
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tarjoa kokonaisvaltaista kuvaa suomalaisen raittiusajattelun historiasta. Tämän 

tutkimuksen tarkoitus onkin laajentaa ja osittain myös syventää aiempaa aiheeseen 

liittyvää tutkimusta keskittymällä RY:n historiassa vähemmän tutkittuun ajanjaksoon. 

Jo pelkästään lehdessä julkaistut pääkirjoitukset olisivat todennäköisesti tarjonneet 

tarpeeksi sisältöä pro gradu -työhön, mutta yksistään niiden pohjalta muodostettu kuva 

RY:ssä esiintyneestä raittiusajattelusta olisi mielestäni jäänyt valitettavan yksipuoliseksi. 

Pääkirjoitukset olivat omien havaintojeni mukaan lähes poikkeuksetta Kylväjän 

toimituksen tai jonkun RY:n johtohenkilön kirjoittamia, minkä vuoksi ne eivät itsessään 

kerro vielä paljoakaan siitä, mitä eri teemoista ajateltiin järjestön alemmilla tasoilla. 

Pääkirjoitusten ulkopuolisissa teksteissä julistettiin, argumentoitiin ja käytiin 

kipakkaakin sananvaihtoa moniin eri teemoihin liittyen. Niiden sisäl lyttäminen 

tutkimukseen syventää tutkimuskysymysten tarkastelua ja mahdollistaa 

kokonaisvaltaisemman kuvan muodostamisen raittiusajattelusta. 

 

Lähdeaineisto 

Pääasiallinen lähteeni tutkimuksessa on RY:n pitkäaikainen järjestölehti Kylväjä . Lehti 

perustettiin vuoden 1897 alussa, kun sen edeltäjä, vuonna 1887 perustettu ja alkujaan 

kristillishenkinen Aamunairut yhdistettiin Matti Heleniuksen8 toimittamaan 

työväenhenkiseen Kansan Lehteen.9 Vaikka Kylväjästä tulikin RY:n virallinen 

äänenkannattaja, joka toimi päätoimikunnan alaisuudessa, lehden toimituksella oli 

verrattain paljon valtaa sen sisältöön. Kylväjän linja ja sisältö eivät aina täysin 

vastanneetkaan järjestön johdon näkemyksiä. Tämä käy hyvin ilmi esimerkiksi lehden 

toimituksen ja järjestön päätoimikunnan monista erimielisyyksistä.10 

                                                 

8 Pitkäaikainen raittiusvaikuttaja ja RY:n sihteeri 1900-luvun alkupuolella. Vuodesta 1906 ja selkeyden 

vuoksi tässä tutkimuksessa tästä eteenpäin Helenius -Seppälä. 
9 Leino-Kaukiainen 1992, 140-141. 
10 Aiheesta l isää mm. alaluvussa 1.2. 
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Kylväjän tilaaminen oli RY:n jäsenille pakollista vuosina 1901-1904, mutta tilauspakko 

poistettiin vuonna 1905.11 1900-luvun alussa lehti siis saavutti jokaisen RY:n jäsenen – 

ainakin teoriassa. Tämän tutkimuksen aikarajauksen puitteissa lehden tilaaminen ei 

kuitenkaan ollut pakollista ja lehden levikki aaltoili. Toistuvat, välillä jyrkkäsanaisetkin 

kehotukset Kylväjän tilaamiseen kielivät siitä, että tilauspakon poistuttua lehden levikki 

ei saavuttanut järjestön johdon tavoitteita.12 Esimerkiksi vuonna 1908 vain joka kolmas 

RY:n jäsen tilasi Kylväjän.13 Varsinkin 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 

tilausintoa ja samalla myös järjestön jäsenmäärää mahdollisesti rajoitti RY:n jäsenvero, 

jota Kylväjän sivuillakin useaan otteeseen pidettiin liian korkeana.14 Tutkimuksessa 

onkin oleellista ottaa huomioon että järjestölehden asemasta huolimatta Kylväjä ei 

tutkittavalla ajanjaksolla todennäköisesti tavoittanut läheskään kaikkia RY:n jäseniä. 

Näin ollen järjestön sisällä esiintynyt raittiusajattelu on voinut olla vielä huomattavasti 

monimuotoisempaa, kuin mitä Kylväjän sivuilta käy ilmi. 

Kylväjä oli ennen kaikkea RY:n jäsenille suunnattu lehti, jonka tavoitteena oli puhutella 

raittiusväkeä. Täysin sisäänpäin kääntynyt Kylväjä ei kuitenkaan ollut, mikä ilmenee 

esimerkiksi vuoden 1908 joulukuussa toimituksen ilmoituksessa: 

Mutta ulospäinkin on Kylväjällä tehtäviä. Sen on säälimättömästi 

paljastettava kaikki ne epäkohdat, mitkä yhteiskuntaamme alkoholiliikkeen 

takia rasittavat, sen on pelkäämättä ruoskittava niitä, jotka ehdoin tahdoin 

näiden epäkohtien poistamista vastustavat.15 

Lähes jokaisessa Kylväjän numerossa käykin tavalla tai toisella ilmi vaikuttaminen oman 

piirin lisäksi järjestön ulkopuoliseen maailmaan. Yksilötason vaikuttamisen lisäksi 

kannustettiin aktiivisesti myös organisoidumpiin ”hyökkäysmatkoihin” seuduille, joille 

                                                 

11 Kylväjä 3.8.1905, ”Miten me kasvamme?” 
12 Ks. esim. Kylväjä 7.6.1906, “Raittiuden Ystävien seuran toiminta v. 1905.”; Kylväjä 11.7.1907, 
”Raittiuden Ystävien vuosikertomus v:lta 1906.” ja Kylväjä 11.1.1912, ”Mitä velvollisuuksia Raittiusväellä 
on omaa äänenkannattajaansa kohtaan?” 
13 Kylväjä 1.11.1908, “Raittiusväki! Muistakaapa Kylväjää!” 
14 Ks. esim. Kylväjä 7.6.1906, “Evästä Ouluun.” ja Kylväjä 1.4.1909, ”Kylväjä uudelle kannalle.” 
15 Kylväjä 1.12.1908, “Kylväjä.” 
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raittiusasia ei vielä ollut juurtunut.16 Lehden tekstit itsessään olivat useimmiten 

kuitenkin melko selkeästi RY:n jäsenille suunnattuja. Juuri tämän 

sisäänpäinkääntyneisyyden vuoksi Kylväjän käyttö lähteenä edellyttää vahvaa kriittistä 

pohjavirettä: lehteä ei voi lähestyä puolueettomuuteen pyrkineenä informaation 

lähteenä, vaan täytyy huomioida, että sillä on yritetty vahvistaa tiettyä kuvaa niin 

raittiudesta kuin monesta muustakin teemasta. 

Tutkimusajanjaksoni puitteissa yksittäinen Kylväjän numero koostui tyypillisesti 

pääkirjoituksesta, useasta pidemmästä artikkelista, paikallistason uutisista, 

kansainvälisistä uutisista, kirjallisuuskatsauksesta ja mainoksista. Juttuja kirjoitettiin niin 

omalla nimellä, osittain peitetyllä nimellä, nimimerkillä kuin nimettömänäkin. Etenkin 

RY:n johtohenkilöt kirjoittivat usein omalla nimellään tai osittain peitetyllä nimellä,17 kun 

taas nimimerkkien ja nimettömyyden takaa kirjoittaneiden taustojen voi mielestäni 

olettaa olleen monenkirjavampia. Nimimerkkien käyttäminen on voinut olla 

rivikansalaisille keino tehostaa sanomaa: oman nimen sijasta saatettiin esimerkiksi valita 

tekstin teemaan sopiva nimike. 

Faktajuttujen lisäksi Kylväjässä julkaistiin paljon myös fiktiivisiä tarinoita. Tarinat olivat 

luonteeltaan lähes poikkeuksetta raittiushenkisiä – nimenomaan alkoholia koskien. 

Välillä niissä kuitenkin käsiteltiin myös muita laajempaan raittiuskäsitykseen liitettävissä 

olevia teemoja, kuten eläinten oikeuksia18, prostituutiota19 ja sukupuolitauteja20. 

Tulkintani mukaan tarinoilla ei nähty pelkästään viihteellistä arvoa, vaan niitä käytettiin 

myös tehokeinona tietyn sanoman vahvistamiseen ja lukijoiden valistamiseen. 

Kiinnitänkin tutkimuksessani huomiota myös siihen, mitä tarinat mahdollisesti kertovat 

RY:n sisällä vallinneesta raittiusajattelusta. 

                                                 

16 Järjestön ulkopuolisesta vaikuttamisesta ja hyökkäysretoriikasta  l isää alaluvussa 1.6. 
17 Nimistä oli  usein peitetty niin vähän kirjaimia, että kirjoittajan nimen tulkinta ei ollut vaikeaa, jos 
kyseessä oli  tunnettu raittiusihminen. 
18 Ks. esim. Kylväjä 5.6.1913, ”Onko poro eläin?”. Lisäksi Kylväjä 5.3.1914, ”Kaksi salametsästäjää.”, jossa 

sanan ”murha” käyttö eläimen tappamisen yhteydessä. 
19 Kylväjä 1.11.1908, ”Pimeässä.” 
20 Kylväjä 1.12.1911, ”Niin tavallista…” 
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Metodologia 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin lähden hakemaan ensisijaisesti aatehistoriallisen 

lähiluvun, teoriasidonnaisen sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin keinoin. Lähiluku ja 

sisällönanalyysi kulkevat tämän tutkimuksen kontekstissa käsi kädess ä, toistensa 

vahvuuksia tukien ja heikkouksia paikaten. Sisällönanalyysi ei itsessään sisällä 

historiallista tai aatehistoriallista perspektiiviä, minkä vuoksi aatehistoriallinen lähiluku 

on tämän tutkimuksen kannalta oleellinen metodi. Lähilukuun taas ei sisäsyntyisesti 

kuulu systemaattista, laajasta lähdeaineistosta tehtyjen havaintojen tiivistämistä, mikä 

tekee sisällönanalyysistä tärkeän työkalun tässä tutkimuksessa. 

Nojaan lähdeaineiston läpikäymisessä aatehistorialliseen lähilukuun, pyrkien 

poimimaan aineistosta tutkimuskysymysteni kannalta kaikkein oleellisimmat asiat – 

olivat ne sitten riveillä tai rivien välissä. Lähiluvun kautta tekemäni havainnot tiivistän ja  

organisoin sisällönanalyysin keinoin, jota lähestyn teoriasidonnaisesta perspektiivistä. 

Siinä aineistoa tarkkaillaan mahdollisimman avoimin mielin, mutta aikaisemman tiedon 

vaikutus tiedostaen. Metodin tarkoituksena on aiempien tutkimustulosten testaamisen 

sijaan pyrkiä avaamaan aiheesta uusia ajattelun väyliä ja näkökulmia. Sen avulla voidaan 

välttää aineistolähtöisen sisällönanalyysin objektiivisluontoiseen havainnointiin liittyvät 

teoreettiset ongelmat.21 

Työni kannalta tärkeä osa lähdeaineiston läpikäymistä on temaattisten avainsanojen 

kirjaaminen ylös jokaisesta lukemastani tekstistä, mitä kautta realistisen kuvan 

muodostaminen eri teemojen esiintyvyydestä Kylväjässä on helpompaa. Esimerkkeinä 

käyttämistäni avainsanoista mainittakoon vaikkapa uskonnollisuus, vapaus, urheilu, 

muistokirjoitus ja rotuhygienia. Eri teemojen esiintyvyyden ajanjaksollisten muutosten 

havaitsemisen helpottamiseksi avainsanat ja muut Kylväjästä tekemäni muistiinpanot 

on jaettu omiksi tekstitiedostoikseen, joista jokainen kattaa viiden vuoden periodin. 

Tekstinkäsittelyohjelman hakutoiminnon avulla eri avainsanojen ja niiden 

                                                 

21 Tuomi & Sarajärvi 2018, 95-99. 
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lukumäärällisen esiintyvyyden havainnointi on helppoa. Tätä kautta metodologiaani 

värittää kvalitatiivisen lähestymisen ohella myös rahtunen kvantitatiivista 

tutkimusotetta. 

Nojaan tutkimuksessani muun muassa Markku Hyrkkäsen esittämään ajatukseen siitä, 

että tekstit itsessään eivät luo merkityksiä, vaan tekstin merkitys on aina joko tekstin 

kirjoittajan tai sen lukijan antama.22 Tämän ajatuksen ja lähdemateriaalin luonteen 

pohjalta lähestyn aineistoa lähdekriittisesti: tutkimuksen kohteena ei ole pelkästään se, 

mitä lähdeaineistossa sanottiin, vaan mitä sanomisilla yritetti in viestiä. Kylväjässä 

julkaistut tekstit eivät siis lähteenä anna kokonaista ja täydellistä kuvaa RY:n piirissä 

esiintyneestä raittiusajattelusta, sillä raittiutta merkityksellistettiin ja 

merkityksellistetään sen lisäksi myös monilla muilla foorumeilla. Pikemminkin lehti on 

kurkistusikkuna yhteen aatehistorialliseen kontekstiin, jossa käsityksiä ja kokemuksia 

raittiudesta ja raittiusajattelusta muodostettiin 1900-luvun alkupuolen Suomessa. 

1900-luvun alkupuolen raittiusajattelu voi varsinkin jälkiviisauden valossa helposti 

tuntua irrationaaliselta tai naiivin ideologiselta: viime vuosisadan suuret 

kieltolakikokeilut olivat järjestään niin epäonnistuneita, että ne väistämättä värittävät 

käsityksiämme kieltolain kannattajista. Juuri tästä syystä tutkimusaiheen käsittelyssä on 

hyvä pitää mielessä Quentin Skinnerin teesi siitä, että historioitsijan kannattaa 

lähtökohtaisesti lähestyä menneiden aikojen ajatuksia ja ideoita sillä olettamuksella, 

että ne ovat esittäjilleen tuntuneet rationaalisesti järkeenkäyviltä. Tässä valossa on 

toisarvoista, olivatko ajatukset ja ideat tosia vai eivät.23 Tämänkään tutkimuksen 

tavoitteena ei ole esittää RY:n raittiusajatteluun liittyviä totuusväittämiä, vaan valaista 

niitä näkemyksiä ja uskomuksia, jotka suurella todennäköisyydel lä tuntuivat 1900-luvun 

alkupuolen suomalaiselle raittiusväelle järkeenkäyviltä. 

Metodologista lähestymistapaani täydentää diskurssianalyysiin yleisesti kuuluva teesi, 

jonka mukaan kielenkäyttöä tarkastellaan sosiaalista todellisuutta rakentavana 

                                                 

22 Hyrkkänen 2002, 192-194. 
23 Skinner 2011, 51-53. 
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toimintana.24 Tässä valossa esimerkiksi Kylväjää tulee lähestyä lähteenä, joka pelkän 

todellisuuden kuvailun lisäksi aktiivisesti muokkasi aikansa sosiaalista todellisuutta.  

Käytän diskurssianalyysiä kuitenkin lähinnä lähdeaineiston havainnoinnin apuvälineenä. 

Näin ollen en koosta tutkimustuloksiani eri diskurssien muotoon. 

Työn metodologiaa ohjaa omalta osaltaan käytössä olevan lähdeaineiston runsas määrä: 

Kylväjää julkaistiin tarkasteluajanjaksoni puitteissa vähintään kerran kuukaudessa.25 

Kaikkien julkaisujen läpikäyminen 34 vuoden ajalta olisi pro gradu -työn puitteissa liian 

aikaavievää, joten sovellan aineiston läpikäymiseen otosmenetelmää: luen jokaisen 

kuukauden ensimmäisen numeron, mikäli kyseisenä kuukautena julkaistiin useampi kuin 

yksi numero. Perustelen ratkaisun sillä, että kuukausittainen otosmenetelmä pitää 

kronologisen seurannan tiiviinä. Koen myös, että tämä nimenomainen lähestymistapa 

sopii hyvin yhteen sisällönanalyysin kanssa: kuukauden ensimmäisten numerojen 

johdonmukainen läpikäynti tarjonnee aineistosta esimerkiksi otsikoiden perusteella 

toteutettua valikointia perusteellisemman kuvan. Samoin pelkkä Kansalliskirjaston 

digitaalisten aineistojen hakutoiminto tietyillä avainsanoilla ei mielestäni tämän työn 

kontekstissa riitä, sillä ilman aineiston kattavaa läpikäymistä tietyt työn kannalta 

oleelliset teemat voisivat jäädä huomaamatta. Tarvittaessa täydennän otosmenetelmää 

käymällä läpi myös yksittäisiä muita numeroita, mikäli esimerkiksi kohtaan työn 

kannalta tärkeän oloisen artikkelisarjan, jonka muut osat on julkaistu muissa kuin 

kuukauden ensimmäisissä numeroissa. 

Vaikka otosmenetelmän käyttö on tämän tutkimuksen osalta mielestäni hyvin 

perusteltua, se asettaa kuitenkin omat rajoitteensa tutkimukselle. Kylväjän läpikäynti 

kuukausittaisella syklillä pitää toki kronologisen seurannan tiiviinä, jolloin kaikkein 

merkittävimmät lehdessä käsitellyt teemat tulevat todennäköisesti huomatuksi. On 

kuitenkin mahdollista, että otosmenetelmän vuoksi jotain sellaista jää huomaamatta, 

                                                 

24 Jokinen et al. 1999, 17. 
25 Ainoastaan vuoden 1910 numerot puuttuvat tarkastelusta, si llä niitä ei syystä tai toisesta ole digitoitu 
Kansalliskirjaston verkkopalveluun. 



11 
 

joka heikentää tekemieni havaintojen validiteettia. Tutkimuskirjallisuuteen nojaaminen 

kuitenkin mielestäni laskee tällaisten puutteiden todennäköisyyttä. 

 

Tutkimustilanne 

Suomalaista raittiusliikettä koskeva tutkimus on keskittynyt pääasiassa raittiusliikkeen 

niin sanottuun kulta-aikaan 1800-luvun loppupuolelle ja 1900-luvun ensimmäiselle 

vuosikymmenelle. Aiemman tutkimuksen yksi selkeimmistä fokuksista on ollut 

raittiusliikkeen rooli kansalaisyhteiskunnan muotoutumisessa. Sen sijaan liikkeen 

toiminta esimerkiksi 1920-luvulla on jäänyt verrattain vähemmälle huomiolle. 

Kieltolakiaikaa koskeva tutkimus sen sijaan on erittäin suurelta osin keskittynyt 

kieltolakirikollisuuteen ja laittomaan väkijuomaliikkeeseen. Etenkin populaarissa 

historiankirjoituksessa valokeilassa ovatkin viihtyneet Algoth Niskan kaltaiset alkoholin 

salakuljettajat ja muut kieltolain rikkojat, kun taas aatehistoriallisia katsauksia 

raittiusliikkeeseen on tehty vähemmän. Kieltolakiaikaa koskevassa tutkimuksessa 

raittiusliike onkin havaintojeni mukaan usein jäsennetty osana laajempaa 

kieltolakikaanonia. Se on esitetty eräänlaisena laittoman alkoholiliikkeen vastavoimana, 

jonka oma toimijuus on nivottu olennaisesti kieltolakiin.  

Historioitsija Jukka Ahonen on ansioitunut nimenomaan RY:tä koskevassa 

historiankirjoituksessa. Hän on käsitellyt järjestön historiaa kattavasti erityisesti 

teoksessaan Raittiuden voima – Raittiuden Ystävät 1853–2003. Teoksessa käydään läpi 

perinpohjaisesti RY:n varhaisia vaiheita ja 1900-luvun alkua etenkin järjestön johdon 

näkökulmasta, mutta esimerkiksi 1910- ja 1920-luvut jäävät verrattain vähemmälle 

huomiolle. Kyseessä ei myöskään ole aatehistoriallinen katsaus järjestön sisällä 

esiintynseeseen raittiusajatteluun vaan järjestöhistoriikki, joka on tehty RY:n 

tilaustyönä. 

Koko suomalaista raittiusliikettä koskevan historiankirjoituksen merkittävimpiä nimiä on 

Irma Sulkunen. Väitöskirjassaan Raittius kansalaisuskontona – raittiusliike ja 

järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Sulkunen argumentoi, että 

raittiusliikkeellä oli vuosisadan vaihteessa merkittävä rooli uuden työläisidentiteetin 
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muodostumisessa ja työläisväestön järjestäytymisessä. Raittiusliike toimi Sulkusen 

mukaan eräänlaisena siirtymävaiheen ideologisena kotina työläisväestölle aikana, 

jolloin vanha säätyjärjestelmä uskonnollisine ja kollektiivisine ihmiskäsityksineen alkoi 

väistyä individuaalisemman ja sekulaarimman ihmis- ja kansalaiskuvan tieltä. Samalla 

hän huomauttaa, että 1800- ja 1900-lukujen vaihteen raittiutta on hedelmällisempää 

tarkastella kansalaisuskonnonomaisena ideologiana kuin pelkkänä vastauksena 

alkoholiin liittyviin kysymyksiin. Väitöskirjansa lisäksi Sulkunen on tarkastellut 

raittiushistoriaa myös naisperspektiivistä, argumentoiden muun muassa, että suurlakon 

jälkeinen naisten roolin kasvaminen RY:n sisällä näkyi myös järjestön ideologiassa ja 

naiskuvassa. 

Suomalaista alkoholihistoriaa ja myös raittiusajattelua yleisemmällä tasolla on tutkinut 

muun muassa Matti Peltonen. Teoksessaan Kerta kiellon päälle – suomalainen 

kieltolakimentaliteetti vuoden 1733 juopumusasetuksesta kieltolain kumoamiseen 1932  

hän tarkastelee suomalaista alkoholihistoriaa kieltolakimentaliteetin perspektiivistä. 

Peltonen lähestyy aihetta pitkäjänteisesti, rakentaen yhtenäisen alkoholihistoriallisen 

kehityskulun, jossa kieltolaki on eräänlainen päätepiste. Hän myös argumentoi, että 

raittiusliike oli rakentamassa rotuominaisuuksiin rakentuvaa käsitettä suomalaisesta 

viinapäästä, jonka avulla esimerkiksi kieltolain perustelu oli helpompaa. Kiinnitän 

tutkimuksessani huomiota siihen, missä määrin Kylväjän tekstit tukevat Peltosen 

havaintoja. Teoksessa lanseerataan myös uusi käsite, kieltolakihumala: ”se häkellyttävä 

yksimielisyys, jolla suomalaiset suhtautuivat kieltolakiajatukseen ensimmäisen 

maailmansodan aikana”26.  

Aija Kaartinen on tutkinut historiatieteiden väitöskirjassaan Kansan raittiudeksi ja kotien 

onneksi – naisten kieltolakimielipiteet ja toiminta kieltolain puolesta ja sitä vastaan 

1919-1932 suomalaista kieltolakihistoriaa kattavasti naisnäkökulmasta. Tutkimuksessa 

puretaan mieskeskeistä kieltolakikuvaa keskittymällä naisten rooliin raittiusliikkeessä ja 

kieltolaissa. Samalla Kaartinen myös kyseenalaistaa klassisesti miellettyä kuvaa 

                                                 

26 Peltonen 1997, 12. 



13 
 

”kosteasta” kieltolaista. Folkloristi Satu Apo on puolestaan tutkinut suomalaista 

alkoholihistoriaa kansanperinteiden ja kansanomaisen ajattelun kontekstissa. 

Teoksessaan Viinan voima: näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen 

alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin Apo syventää kuvaa perinteisestä alkoholia juovasta 

”kansanihmisestä” ja kyseenalaistaa tavanomaista näkemystä siitä, etteivät suomalaiset 

ole koskaan osanneet käyttää alkoholia ”oikein”. Liisi Pietilä sen sijaan tutkinut Kylväjää 

historian pro gradussaan Vertailukohta, ihanne ja itsetunnon kohottaja – Yhdysvaltain 

kieltolaista välitetty kuva Raittiuden Ystävien Kylväjä-lehdessä vuosina 1917–1933. 

Hänen tutkimuksensa ei limity omani kanssa tutkimusongelmansa puolesta, mutta 

Kylväjän käyttö pääasiallisena lähteenä tekee siitä relevantin vertailukohdan – etenkin 

kun tutkittava ajanjakso limittyy omani kanssa. 

Eräänlaisina kieltolakihistorian hakuteoksina olen tässä tutkimuksessa käyttänyt 

ensinnäkin Jonna Pulkkisen vuonna 2015 julkaistua kirjaa Kieltolaki. Kielletyn viinan 

historia Suomessa. Toinen kieltolakikeskeinen teos, johon viittaan tutkimuksessani 

paljon on Jorma Kallenaution Kieltolaki ja sen kumoaminen puoluepoliittisena 

ongelmana. 
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1. KIELTOLAIN ODOTUKSEN VUODET 

Tässä pääluvussa taustoitan ensin suomalaisen raittiusliikkeen historiaa ja RY:n vaiheita 

ennen tämän tutkimuksen aikarajausta. Sen jälkeen käyn läpi vuoden 1905 suurlakon ja 

siihen elimellisesti liittyvän työväenliikkeen nousun vaikutuksia RY:iin. Tästä siirryn 

käsittelemään järjestön demografisia muutoksia suurlakkoa seuraavina vuosina ja niiden 

vaikutusta RY:ssä esiintyneeseen raittiusajatteluun. Luon myös katsauksen Kylväjän 

sivuilla esiintyneisiin degeneraatiopainotuksiin ja sivistysvastaisuuden tematiikkaan, 

minkä lisäksi havainnoin lehdessä vallinnutta edistysuskoa ja siihen nivoutunutta huolta 

kansan siveellisestä tilasta. Pääluvun lopuksi syvennyn vielä Kylväjässä esiintyneeseen 

taistelu- ja sotaretoriikkaan sekä kieltolain odottamisen teemaan. 

 

1.1. Varhaiset vaiheet ja granfeltilainen kausi 

Vaikka RY perustettiin virallisesti vuonna 1884, voidaan sen organisatoriset juuret 

perustellusti ulottaa vielä 31 vuotta taaksepäin. Vuonna 1853 toimintansa aloitti 

Raittiuskirjasten toimikunta, joka järjesti varainkeruun raittiusaiheisten kirjasten 

julkaisemista varten. Toimikunnan taustalla oli Johan Vilhelm Snellmanin, August 

Schaumanin ja Stepan Baranovskin kaltaisia merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia . 

Heidän kauttaan toimikunnan toimintaa leimasi vahva fennomaaninen pohjavire: 

suurimmalla osalla sen suunnitteluun, perustamiseen ja toimintaan osallistuneista oli 

taustaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, joka pyrki levittämään suomenmielisen ja 

-kielisen kirjallisuuden levittämistä.27 Toimikunnan nousua pohjusti jo vuosikymmeniä 

jatkunut intressiristiriita talonpoikaisväestön ja suurtuottajien välillä : kenellä on oikeus 

polttaa viinaa? Varhaisimmassa muodossaan suomalainen raittiusliike olikin 

huolestunut erityisesti talonpoikaisen kotipolton turmiollisuudesta – ei alkoholinkäytön 

haitallisuudesta tai moraalisesta paheksuttavuudesta yleisesti.28 

                                                 

27 Ahonen 2003, 26. 
28 Peltonen 1997, 35. 
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Raittiuskirjasten toimikunta keskittyi omaan julkaisutoimintaansa, eikä tehnyt 

organisoituja liikkeitä kohti varsinaista raittiusjärjestötyötä. Kun erilaisten yhdistysten 

perustaminen kuitenkin helpottui Krimin sodan jälkeen, Raittiuskirjasten toimikunnan 

johto alkoi harkita mahdollisuutta perustaa yhdistys, jolle toimikunnan jäljellä olevat 

varat voisi siirtää. Lopulta 2. huhtikuuta 1856 päätettiin Kohtuuden Ystävät29 -nimisen 

järjestön perustamisesta, joka ei nimensä mukaisesti vaatinut jäseniltään ehdotonta 

raittiuslupausta.30 Järjestön perustaminenkaan ei kuitenkaan vielä johtanut aktiiviseen 

ja järjestäytyneeseen raittiustoimintaan. Kun viinan kotipoltto kiellettiin lailla vuonna 

1863, KY alkoikin elää hiljaiseloa.31 

Vuonna 1883 vastuu KY:n toiminnasta siirtyi Aksel August Granfeltin käsiin. Hänen 

isänsä, Axel Fredrik, oli ollut mukana KY:n toiminnassa.32 Aksel August oli valmistunut 

lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1878, mutta ilmoitti pian valmistumisensa jälkeen 

luopuvansa lääkärin uran tavoittelusta. Granfeltin on kerrottu kaivanneen elämälleen 

suurempaa merkitystä, mikä lisäsi jo valmiiksi läheisten ammatinvalintaan liittyvästä 

painostuksesta kummunnutta ahdistusta. Tilanne kuitenkin helpottui jo myöhemmin 

vuonna 1878, kun Granfelt valittiin Kansanvalistusseuran sihteeriksi.33 Hänen haaveensa 

merkityksellisemmästä tarkoituksesta elämässä alkoivat realisoitua 1880-luvulla, kun 

raittiuteen liittyvät teemat nousivat pinnalle ylioppilasmaailmassa. Kun sitten vuonna 

1883 KY:n silloinen esimies August Schauman tarjosi Granfeltille mahdollisuutta astua 

järjestön johtoon, hän tarttui tilaisuuteen.34 

Granfeltin ei yleisesti nähdä olleen idealistisen vakaumuksellinen raittiusmies, joka olisi 

astunut KY:n johtoon esimerkiksi eettisestä velvollisuudentunnosta raittiusasiaa 

kohtaan. Hänelle raittius oli enemmänkin henkilökohtaisiin fennomaanisiin 

tarkoitusperiin sopiva työkalu. Yksilön absoluuttista raittiusvakaumusta tärkeämpää 

                                                 

29 Tästä eteenpäin KY. 
30 Ahonen 2003, 41-43. 
31 Peltonen 1997, 35. 
32 Ahonen 2003, 57. 
33 Granfelt pysyi muista velvollisuuksistaan huolimatta Kansanvalistusseuran sihteerin tehtävässä aina 
vuoteen 1906 saakka, jolloin hän joutui luopumaan tehtävästään tiliepäselvyyksien vuoksi.  
34 Ahonen 2003, 66-71. 
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Granfeltille olikin yhteiskunnallisen tason toiminta – erityisesti hajaantuvan 

raittiusjärjestäytymisen ja nousevan työväenluokan saattaminen fennomaanisen 

sivistyneistön ohjailun alaisuuteen. Tätä korosti hänen varhainen näkemyksensä siitä, 

että täysraittiuden edellyttäminen järjestön jäseniltä haittaisi sen toimintaa ja ka svua. 

Varsin pian kävi kuitenkin selväksi, että KY:n täytyisi sitoutua täysraittiuden 

edistämiseen vähintään nimellisesti. Vuonna 1884 KY:stä tulikin virallisesti RY.35 RY ei 

kuitenkaan ollut Suomen ensimmäinen ehdottomaan raittiuteen toimintansa pohjaava 

yhdistys. Sisarukset Alba ja Hilda Hellman olivat jo vuonna 1877 perustaneet Vaasaan 

vapaakirkolliseen perinteeseen nojaavan, yksilön lankeemusta ja jumalan pelastusta 

korostavan ehdottoman raittiusyhdistyksen.36 

Nimenmuutoksesta huolimatta granfeltilainen maltillinen suhtautuminen raittiusasiaan 

jäi elämään: yhdistyksen säännöt ja pykälät muotoiltiin niin väljiksi, että käytännössä 

jokainen paikallisyhdistys sai itse päättää, edellyttääkö se jäseniltään täysraittiutta vai 

ei. Granfeltin alaisuudessa järjestö kasvoikin nopeasti sekä jäsenmäärältään että 

jäsenyhdistysten lukumäärän osalta. Samalla kuitenkin jännitteet RY:n sisällä alkoivat 

lisääntyä ja Granfeltin asema järjestön johdossa horjua. Hänen vuonna 1885 

esittämänsä visio koko maan raittiusliikkeen nivomisesta yhden keskusjärjestön 

alaisuuteen ei saavuttanut odotettua suosiota. Aloitteen merkittävimmäks i 

kiistakapulaksi nousi järjestön suhtautuminen kohtuullisuuteen alkoholinkäytössä – 

kysymys, jonka lopullista käsittelyä Granfelt oli onnistuneesti väistellyt jo usean vuoden 

ajan. Granfelt jäi lopulta kohtuullisuuden hyväksyvien ajatustensa kanssa melko yksin, 

mikä johti hänen eroamiseensa RY:n esimiehen paikalta. Hänen väliaikaiseksi 

seuraajakseen valittiin saarnamies ja merimiespappi Elis Bergroth, jonka alaisuudessa 

Granfeltin keskusjärjestöhaave toteutui osittain: täysin uutta seuraa ei perustettu, 

mutta muita raittiusyhdistyksiä kehotettiin liittymään RY:n riveihin.37 

                                                 

35 Ahonen 2003, 70-78. 
36 Ahonen 2008, 79-80. 
37 Ahonen 2003, 79-90. 
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1890-luvulle tultaessa RY:n julkisivu alkoi rakoilla. Granfeltin vaikutusvalta järjestön 

sisällä oli edelleen merkittävä ja fennomaaniseen sivistys - ja itsekasvatusajatteluun 

pohjaava raittiuskäsitys yhä pinnalla. Työläisvoittoinen jäsenkunta alkoi kuitenkin lipua 

yhä kauemmas ja kauemmas johdon fennomaanisesta ihanteesta, jonka nähtiin 

edustavan vanhaa yhteiskuntaa. Tämä erkaantuminen manifestoitui muun muassa 

raittiusmielisinä joukkokokouksina, joissa alettiin vuosikymmenen edetessä esittää yhä 

radikaalimpia vaatimuksia alkoholilainsäädännön uudistamisesta ja äänioikeuden 

laajentamisesta. Ennen pitkää näitä vaatimuksia ryhdyttiin penäämään myös RY:n 

virallisiksi ohjelmallisiksi tavoitteiksi.38 

1890-luvun ideologinen erkaantumista kuvasti hyvin vuosien mittaiseksi saagaksi 

paisunut henkilökohtainen taistelu RY:n johtoon palanneen Granfeltin ja järjestössä yhä 

vahvemmin jalansijaa saavan Matti Helenius-Seppälän välillä. Helenius-Seppälä oli 

nuorena ylioppilaana liittynyt RY:n toimintaan 1880-luvun jälkipuolella, jolloin hän muun 

muassa kierteli maakunnissa järjestön raittiuspuhujan tehtävässä. Tulevan vaimonsa Alli 

Tryggin39 kautta Helenius-Seppälä tutustui englantilaisen setlementtiliikkeen 

periaatteita noudattavaan Kansankoti-työkeskukseen, mikä sytytti hänessä kipinän 

raittiuden yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen syventymiseen. 1890-luvun alusta lähtien 

Helenius-Seppälä alkoikin kapinoida RY:n sisällä fennomaanisen patriarkaalista 

järjestöhierarkiaa vastaan. Samalla hänen on nähty alkaneen pedata itselleen 

suurempaa asemaa järjestön sisällä. Kun Helenius-Seppälän ja Trygg-Heleniuksen 

toimittama työväenhenkinen Kansan Lehti yhdistettiin Aamunairueeseen vuonna 1897, 

Helenius-Seppälä valittiin uuden Kylväjän päätoimittajaksi. Hän hyödynsikin asemaansa 

muun muassa kritisoimalla RY:n johtoa, samalla kun Granfelt käytti kaiken 

vaikutusvaltansa estääkseen pyrkyrinä pitämäänsä Helenius -Seppälää saamasta 

havittelemaansa laajennettua sihteerin pestiä järjestössä.40 

                                                 

38 Ahonen 2003, 97-102. 
39 Vuodesta 1897 ja tässä tutkimuksessa selvyyden vuoksi tästä eteenpäin Trygg-Helenius. 
40 Ahonen 2003, 110-115. 
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1900-luvun alussa kuilu granfeltilaisen ja työväenhenkisen raittiusajattelun välillä kasvoi 

entisestään. Granfeltin asema RY:n johdossa alkoi olla yhä heikommilla jäillä , kun myös 

järjestön johdossa alettiin miettiä uudelleen työväenkysymykseen suhtautumista . 

Lopulta Granfelt irtisanoutui tehtävästään kesällä 1902, jossain määrin kenties myös 

yksityiselämän traumaattisten tapahtumien johdosta.41 Hänen erottuaan Helenius-

Seppälä sai kauan janoamansa laajennetun sihteerin pestin, kun taas puheenjohtajaksi 

nousi selvästi Granfeltia työväenmielisempi Väinö Wallin42. Näiden nimitysten myötä 

järjestö astui uudelle aikakaudelle: granfeltilainen kausi suomalaisessa raittiusliikkeessä 

oli ohi.43 

 

1.2. Työväenkysymys repii järjestöä sisältäpäin 

Granfeltilaisen kauden päättyminen ei suinkaan tarkoittanut, että RY:n sisällä kytevät 

työväenkysymykseen liittyvät jännitteet olisivat lauenneet. Järjestön ensimmäinen 

suurempi organisatorisen tason hajoaminen tapahtuikin vuonna 1905, kun 

ruotsinkieliset raittiusyhdistykset erosivat RY:stä omaksi järjestökseen. Vaikka 

kielikysymys oli toki oleellinen osa eroa, taustalla vaikuttivat myös ideologiset tekijät: 

helenius-voionmaalaisen kauden työväenhenkisyys ja raittiusasian 

yhteiskunnallistaminen poikkesivat merkittävästi ruotsinkielisen raittiusväen 

vapaakirkolliseen perinteeseen nojaavista käsityksistä.44 

RY:n uusi johto oli selvästi aiempaa myötämielisempi työväestön asialle. Sekä Helenius-

Seppälä että Voionmaa näkivät raittiuskysymyksen ennen kaikkea yhteiskunnallisena 

kysymyksenä, jonka ratkaisu edellytti yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa. 

Järjestön sisällä asiasta ei kuitenkaan vallinnut yksimielisyyttä. Esimerkiksi maaliskuussa 

1905 Kylväjän sivuilla käytiinkin kipakkaa väittelyä muun muassa Sosiaalidemokraattisen 

Puolueen45 vaikuttaja Hilja Pärssisen, pappi Matti Tarkkasen ja Kylväjän toimituksen 

                                                 

41 Granfelt oli  1890-luvulla menettänyt traagisella tavalla kaksi lastaan. 
42 Vuodesta 1906 ja selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa tästä eteenpäin Voionmaa. 
43 Ahonen 2003, 134-138. 
44 Ahonen 2003, 138. 
45 Tästä eteenpäin SDP. 
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oman nimimerkin, Vetehisen46 välillä. Pärssinen kritisoi raittiusliikettä vanhoillisuudesta 

ja sosiaalidemokratian vastaisuudesta.47 Tarkkanen puolestaan koki raittiusliikkeen 

olleen liiankin myötämielinen sosialisteille, joiden hän uskoi uhkaavan raittiustyön 

kristillistä perintöä.48 Samassa numerossa myös Vetehisen kirjoitus sisältää vahvan 

vasemmistolaisia äänenpainoja.49 Pärssisen, Tarkkasen ja Vetehisen välinen nokittelu 

jatkui vielä seuraavissakin numeroissa.50 

RY:n johdon työväenhenkisyyttä kuvastaa hyvin järjestön yhteiskunnallisen ohjelman 

julkaisu toukokuussa 1905, vain noin puoli vuotta ennen marraskuun 1905 suurlakkoa. 

Yhteiskunnallisen ohjelman mukaan RY:n tulisi muun muassa pyrkiä edistämään työväen 

asunto-olojen parantamista, progressiivisen verotuksen toimeenpanemista ja työväen 

yhteenliittymistä.51 Järjestön aiempi granfeltilainen linja oli painottanut liian jyrkkien 

kannanottojen välttämistä, jota kautta RY:n sisälle oli onnistuttu mahduttamaan suuri 

joukko toisilleen jopa päinvastaisia näkemyksiä.52 Yhteiskunnallinen ohjelma teki siis 

selkeän pesäeron granfeltilaiseen perinteeseen ja työnsi järjestöä tunnustuksellisesti 

yhä työväenmielisempään suuntaan. Uudistettu yhteiskunnallinen eetos kirjattiin myös  

järjestön sääntöihin Ranskan suuren vallankumouksen ideaalien hengessä 

seuraavanlaisesti: 

Raittiuden Ystäväin seuran tarkoituksena on vastustaa juovutusjuomain 

käyttämistä, edistää terveitten ja raittiitten elämäntapain leviämistä, 

toteuttaa raittiusaatetta yhteiskuntaelämässä ja kasvattaa jäseniänsä 

vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoisuuteen.53 

On mielenkiintoista pohtia, missä määrin johdon tekemät uudistukset olivat liian 

vähäisiä ja tulivat liian myöhään ohjatakseen RY:n aatteellisesti monimuotoisen 

                                                 

46 Nimimerkin alla julkaistiin Kylväjän toimituksen lisäksi välillä myös toimituksen ulkopuolisten 
henkilöiden kirjoituksia. Ks. Kylväjä 18.4.1907, ”Väittelyjä. Toim. vastaus.” 
47 Kylväjä 9.3.1905, “Mitä tahdotaan? Kosketuksia raittiusasiaan.” 
48 Kylväjä 16.3.1905, “Mitä tahdotaan? Toinenkin kysymys edellisen johdosta.” 
49 Kylväjä 9.3.1905, “Katsauksia.” 
50 Kylväjä 23.3.1905, ”Vähän vastausta ’Vetehiselle’.” ja Kylväjä 6.4.1905, ”Herra M. Tarkkaselle.” 
51 Sulkunen 1986, 251-252. 
52 Alapuro & Stenius 1987, 35. 
53 Kylväjä 4.5.1905, ”Raittiuden Ystäväin seuran säännöt (ehdotus piirimieskokoukselle)” 
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kenttäväen menestyksekkäästi yhtenäiseen suuntaan – jos se edes oli missään vaiheessa 

ollut mahdollista. Historioitsija Irma Sulkusen mukaan erityisesti Helenius-Seppälän 

perimmäinen tarkoitus olikin vielä toteutettuja uudistuksia suurempi: erillisen 

raittiuspuolueen perustaminen, joka toimisi tiiviissä yhteistyössä SDP:n kanssa, 

kuitenkaan missään vaiheessa sulautumatta siihen. Hanke nähtiin mahdollisuutena 

hillitä työväestön kaikkein radikaaleinta liikehdintää ja samalla estää raittiusliikkeen 

pirstaloituminen puoluepolitiikan myrskyissä.54 

Raittiuspuoluehanke oli noussut Kylväjässä pinnalle jo ennen yhteiskunnallisen 

ohjelman julkaisuakin. Maaliskuun 1905 ensimmäisessä numerossa julkaistiin RY:n 

johtohenkilöihin kuuluneen kirkkoherra Kaarlo Viktor Hurmerinnan Hämeenlinnan 

raittiuspiirin vuosikokouksessa pitämä puhe, jonka peittelemätön tavoite oli 

raittiuspuolueasian ajaminen.55 Sen sijaan jo seuraavassa numerossa ajatusta omasta 

raittiuspuolueesta sekä kehuttiin että kritisoitiin. Yhtäältä hanketta kiiteltiin siitä, että 

se vapauttaisi raittiusasian perinteisistä puoluenahisteluista.56 Toisaalta puolueasioiden 

liittäminen osaksi raittiusasiaa nähtiin uhkana raittiusliikkeen yhtenäisyydelle.57 

Yhteiskunnallisen ohjelman julkaisun jälkeen työväenkysymystä koskeva kirjoittelu 

Kylväjän sivuilla kuitenkin väheni huomattavasti. 

Venäjän-Japanin sodan laukaisema yleislakko Venäjällä levisi myös Suomeen loka-

marraskuun vaihteessa 1905, jolloin se tosin oli lähtömaassaan jo päättynyt.58 Kun 

Suomen työläiset nousivat lakkoon marraskuun 12. päivä, tapahtuma otettiin Kylväjän 

pääkirjoituksessa vastaan suurella ilolla ja optimismilla: 

Terve, raittiuskansa! Olemme astuneet suuresta pimeydestä suureen 

valoon. Se tuli, se seisahdus ja pimeys, luonnon voimasta ja levisi myrskyn 

kiiruulla yli Suomenmaan. Kaikki sammui, kaikki lakkasi, kaikki varma katosi. 

Oli tullut se suuri hiljainen ja juhlallinen hetki, josta uuden Suomen 

                                                 

54 Sulkunen 1986, 251-252. 
55 Kylväjä 2.3.1905, ”Oma raittiuspuolue.” 
56 Kylväjä 9.3.1905, ”Viipurin kokous.” 
57 Ks. esim. Kylväjä 9.3.1905, ”Mitä tahdotaan? Kosketuksia raittiusasiaan.” ja Kylväjä 23.3.1905, 
”Raittiusli ike ja muut harrastukset.” 
58 Hentilä et al. 2009, 84. 
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aamusarastus oli alkava. Me olemme menneisyyden yöstä astuneet uuteen 

kirkkaaseen päivään. Olemme uusia ihmisiä, olemme uutta raittiusväkeä.59 

Samassa pääkirjoituksessa pyrittiin aktiivisesti luomaan kuvaa raittiuskansan ja 

työläisväestön limittäisyydestä ja yhtenevistä tavoitteista. Imartelevin sanankääntein 

todettiin muun muassa seuraavaa: 

Suurlakon Helsingissä suoritti, niin kuin oikeittain kaikki suuret historialliset 

työt on suorittanut, työtätekevä luokka, työväestö. Ja kun raittiusväkikin 

suurimmaksi osaksi on juuri tuota samaa vapautta, tasa-arvoisuutta ja 

veljellisyyttä harrastavaa työkansaa, voi sekin nyt ylpeästi lausua: ”Jotakin 

ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin”.60 

Pääkirjoituksessa on selvästi havaittavissa melko vankkumaton usko työväenasiaan. 

Suurlakko nähtiin, tai ainakin retorisoitiin koko raittiusliikettä ja -kansaa uudistavana 

voimana: ”Olemme uusia ihmisiä, olemme uutta raittiusväkeä.” Vaikka värikkäät ja jopa 

runolliset sanamuodot saattoivat olla myös hegemonian nostatusta järjestön sisällä, on 

mielenkiintoista pohtia, missä määrin suurlakko edusti erityisesti järjestön johdon 

työväenmielisimmälle osalle raittiusasian lopullista pesäeroa RY:n granfeltilaisesta 

perinteestä: siinä missä yhteiskunnallinen ohjelma oli tehnyt eron periaatteellisella 

tasolla, suurlakko toi sen käytäntöön. 

Heti lakon alettua viranomaiset sulkivat lakkokomitean esityksen mukaisesti 

pääkaupunkiseudun kapakat ja muut alkoholin myynti- ja anniskelupisteet. Myös 

”porttoloiden” ovet laitettiin säppiin. Sulun noudattamista valvoi ensisijaisesti 

kansalliskaarti, jonka tueksi RY perusti Raittiuden valvojat -nimisen osaston. Kylväjässä 

todettiin järjestelyn johtaneen ennennäkemättömään järjestykseen Helsingissä.61 Myös 

historioitsija Jukka Ahonen jakaa näkemyksen RY:n historiikissaan.62 Huomionarvoista 

mielestäni kuitenkin on, että lähteet Ahosen tulkinnan taustalla ovat tässäkin viitattu 

                                                 

59 Kylväjä 9.11.1905, ”Suurlakko.” 
60 Ibidem. 
61 Kylväjä 9.11.1905, “Pääkaupungin raittiusväki j a lakkoliike.” 
62 Ahonen 2003, 145. 
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Kylväjän numero ja RY:n vaikuttaja Vihtori Karpion kirjoittama Helenius -Seppälän 

elämäkerta vuodelta 1931. RY:n ulkopuolisten lähteiden puuttuessa on mielestäni 

perusteltua pohtia, vastasiko totuus täysin Kylväjässä esitettyä ja Ahosen 

allekirjoittamaa menestystä. Kaikesta huolimatta selvää on, että suurlakko tarjosi RY:lle 

mahdollisuuden kieltolakikokeiluun mikrotasolla. Kapakka- ja viinakauppasulkua 

pyrittiin jatkamaan myös lakon päättymisen jälkeenkin. Lakon lopettajaiskokouksessa 

sen vaadittiinkin jatkuvan siihen saakka, kunnes yleinen kieltolaki hyväksyttäisiin 

eduskunnassa.63 

Siinä missä RY etenkin johtokuntansa osalta nousi innokkaasti tukemaan työväkeä 

lakkotavoitteidensa saavuttamisessa, lakon sosiaalidemokraattinen johto ei toivottanut 

raittiusväkeä avosylin tervetulleeksi. Esimerkiksi lakkokomiteaan ei RY:n avoimesta 

tuesta huolimatta nimetty yhtään raittiusmiestä tai -naista vasta kuin aivan lakon 

loppuvaiheessa. Sekä Ahonen että Sulkunen ovat arvelleet nihkeän vastaanoton 

taustalla olleen ainakin sosiaalidemokraattien johtoportaan näkemys raittiusliikkeen 

maltillisuudesta työväen asian suhteen.64 

Lakon jälkeen RY:n asema yhä vahvemmin politisoituvalla järjestökentällä kävi aiempaa 

ahtaammaksi. Työläisväestö, joka oli muodostanut merkittävän osan järjestön 

kenttäväestä, alkoi yhä enenevässä määrin löytää suosiotaan kasvattavat 

työväenyhdistykset. Samalla RY:n jäsenmäärä kääntyi laskuun. Omalta osaltaan ilmiötä 

selittää myös ruotsinkielisten raittiusyhdistysten eroaminen RY:stä, sekä se, että 

ruotsalaista puoluetta lukuun ottamatta kaikki puolueet sisällyttivät yleisen kieltolain 

puolueohjelmiinsa.65 Sulkusen sanoin: puoluepoliittiset ryhmittymät olivat käyneet 

”rajuun kamppailuun raittiusväen sieluista”.66 

                                                 

63 Ibidem. 
64 Ahonen 2003, 144-147; Sulkunen 1986, 256-258. 
65 Ahonen 2003, 146-147. 
66 Sulkunen 1986, 258-259. 
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Vuoden 1906 alusta lähtien työväenkysymykseen liittyvä kirjoittelu Kylväjän sivuilla 

lisääntyi selvästi.67 Jo vuoden ensimmäisessä pääkirjoituksessa hahmoteltiin 

työväenliikkeen ja raittiusliikkeen sovullista yhteiseloa ja työnjakoa. Siinä missä ensin 

mainittu tulisi luomaan paremmat yhteiskunnalliset olot, jälkimmäisen tehtäväksi jäisi 

”rotumme kaikenpuolinen henkinen ja ruumiillinen terästäminen”.68 Työväenliikkeen 

johdon nihkeä suhtautuminen raittiusliikkeeseen suurlakon aikana ei siis saanut RY:n 

johtoa perääntymään tavoitteistaan, mutta sovinnollisuudesta huolimatta Helenius-

Seppälän ja Voionmaan hahmottelema linjanveto eli edelleen: raittiusliikkeen ja 

työväenliikkeen tuli pysyä elimellisesti erossa toisistaan. 

Lisääntyneen työväenhenkisen kirjoittelun vastapainoksi Kylväjässä esitettiin myös 

eriäviä näkemyksiä. Maaliskuussa 1906 lehdessä julkaistiin suomennos saksalaisen 

Georg Kefersteinin tekstistä, jossa työväenasian sympatiseeraamisesta huolimatta 

korostetaan, että ”alkoholin käytön supistamiselle lainsäädäntötietä ei pidä panna liika 

suurta arvoa kuten usein tapahtuu”. Sen sijaan tulisi ”väsymättä työskennellä 

työväenluokan henkiseksi ja aineelliseksi kohottamiseksi”. Keferstein painottaa ennen 

kaikkea luentokurssien ja ”jalostavien huvien” kaltaisia toimenpiteitä työväen 

raitistuttamisessa.69 Tekstin äänenpainoissa on havaittavissa varsin granfeltilaisia, 

nimenomaan työväenluokan henkiseen ylevöittämiseen pohjaavia näkemyksiä. 

Työväenkysymystä koskevaa yksimielisyyttä ei siis vieläkään ollut löytynyt ja eriävät 

näkemykset taistelivat paikastaan auringossa.  

Työväenkysymykseen liittyvän konsensuksen puuttuminen ei varmastikaan jäänyt RY:n 

johdolta huomaamatta. Toukokuussa 1905 julkaistu yhteiskunnallinen ohjelma 

päädyttiinkin rukkaamaan uuteen uskoon jo vuoden 1906 vuosikokousta varten. 

Uudistettu ohjelma oli edeltäjäänsä yleisluontoisempi, mutta sekään ei onnistunut 

yhdistämään raittiusväkeä saman lipun alle, mikä oli ollut Helenius -Seppälän ja 

                                                 

67 Ks. esim. Kylväjä 3.5.1906, ”Raittius päämääräkö vai keino?”; Kylväjä 3.5.1906, 

”Vappumielenosoituksilta.” ja Kylväjä 9.8.1906, ”Raittiuskysymyksen yhteiskunnallinen merkitys.”  
68 Kylväjä 4.1.1906, “Mietteitä vuoden alussa.” 
69 Kylväjä 1.3.1906, ”Työväenluokka ja taistelu alkoholismia vastaan.” 
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Voionmaan tavoite.70 Erimielisyydet ulottuivat myös RY:n johtoportaaseen ja 

huhtikuussa 1907 Kylväjän sivuilla ilmoitettiin lehden toimittaja Viljo Hytösen jättäneen 

tehtävänsä. Irtisanoutumisen taustalla oli kasvanut erimielisyys Hytösen ja RY:n 

päätoimikunnan välillä yhteiskunnallisen ohjelman ajamisesta Kylväjän sivuilla. Hytönen 

näki, että uudistetullakaan yhteiskunnallisella ohjelmalla ei todellisuudessa ollut 

riittävää tukea järjestön sisällä, eikä hän näin ollen nähnyt oikeutetuksi asian 

perinpohjaista ajamista Kylväjän sivuilla. Järjestön johto oli luonnollisesti asiasta eri 

mieltä. Tilanne eskaloitui lopulta niin pitkälle, että Helenius-Seppälä antoi 

uhkavaatimuksen: joko Hytönen lähtee tai Helenius-Seppälä itse irtisanoutuu RY:n 

sihteerin tehtävästä. Ultimatumin seurauksena Hytönen jätti toimittajan tehtävänsä.71  

Yhteenotossa merkillepantavaa on se, että Hytönen oli mielipiteiltään varsin 

työväenhenkinen raittiusihminen, mutta näki yhteiskunnallisen ohjelman työntäneen 

RY:tä liikaa puoluepoliittiseen suuntaan.72 Kyseessä ei siis ollut niinkään periaatteellinen 

taistelu siitä, oliko raittiusasia luonteeltaan työväenhenkistä vai ei, vaan siitä kuinka 

työväenhenkistä sen tulisi olla ja millä tavalla. Tutkimuskirjallisuuden valossa 

mielenkiintoista on myös se, että siinä missä Kylväjän sivuilla konflikti identifioitui 

vahvasti toimittajan (Hytönen) ja sihteerin (Helenius-Seppälä) väliseksi, esimerkiksi 

Ahosen mukaan yhteenoton osapuolet olivat Hytönen ja Voionmaa.73 On toki 

mahdollista, että Hytösen näkemykset hiersivät RY:n johtoa laajemmaltikin, jolloin 

esimerkiksi Helenius-Seppälän ja Voionmaan roolit konfliktissa limittyivät jossain 

määrin. Tästä huolimatta ristiriita Kylväjän ja Ahosen historiikin välillä on mielestäni 

kuitenkin huomionarvoinen. 

Helenius-Seppälän uhkavaatimus irtisanoutumisesta itsessään on mielestäni 

tulkittavissa turhautumiseksi järjestön sisällä kiristyneeseen tunnelmaan. Vuoteen 1907 

saavuttaessa Helenius-Seppälä ja Voionmaa olivat alkaneet saada osakseen enemmän 

                                                 

70 Ahonen 2003, 147-148. 
71 Kylväjä 18.4.1907, “Kylväjän toimituksen vaihdos.” 
72 Ahonen 2003, 152. 
73 Ibidem. 
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kritiikkiä myös järjestön johdon piiristä.74 Ilmapiirin kiristyminen heijastui myös Kylväjän 

sivuille: jo vuoden 1906 lopussa Kylväjässä julkaistiin päätoimikunnan jäsenen Vilho 

Reiman kirjoittama järjestön johtoa piikittelevä kirjoitus raittiustyön tilasta , jossa 

viitattiin väheksyen muun muassa RY:n yhteiskunnalliseen ohjelmaan.75 Reima jatkoi 

Voionmaan ja Helenius-Seppälän piikikästä arvostelua myös myöhemmin, 

kyseenalaistaen muun muassa heidän raittiusvakaumuksensa.76 Hytösen eroamisen 

aikoihin Kylväjässä julkaistiin myös Helenius-Seppälän tulikivenkatkuinen 

puolustuspuhe Vetehistä vastaan.77 Kasvaneet erimielisyydet johtivatkin lopulta 

Voionmaan eroamiseen RY:n esimiehen pestistä 17.7.1907. Helenius-Seppälä 

puolestaan jäi samana vuonna virkavapaalle, palaten sihteerin virkaansa muutamaa 

vuotta myöhemmin. 78 

Vuoden 1908 alussa RY:n keskushallitus esitti yksimielisesti Voionmaan nimittämistä 

uudelleen järjestön puheenjohtajaksi, vaikka tämä oli eronnut tehtävästään jo puolta 

vuotta aiemmin. Epävirallisen kieltäytymisen jälkeen tehtävää tarjottiin Mikael 

Soiniselle; miehelle, joka oli ensimmäisenä ehdottanut Voionmaan uudelleenvalintaa. 

Soininen kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta. Seuraavaksi puheenjohtajan pestiä tarjottiin 

kirkkoherra Hurmerinnalle, joka suostui tarjoukseen – kuitenkin vasta saatuaan kaikilta 

keskushallituksen jäseniltä lojaalisuuslupauksen.79 Voionmaan ja Soinisen 

kieltäytyminen puheenjohtajan tehtävästä kertoo mielestäni siitä, että kyseinen pesti ei 

ollut erityisen kovassa huudossa suurlakon jälkeisinä vuosina. Heidän kieltäytymisensä 

kenties myös osaltaan mahdollisti sen, että Hurmerinta uskalsi tehdä 

lojaalisuusvaatimuksia ennen tehtävään suostumista. Ahonen huomauttaakin, että RY:n 

keskushallituksesta ei vaivatta löytynyt uutta vastuunkantajaa Voionmaan seuraajaksi.80 

                                                 

74 Ahonen 2003, 153-155. 
75 Kylväjä 27.12.1906, “Raittiustyömme tulevaisuus.” 
76 Ahonen 2003, 154. 
77 Kylväjä 18.4.1907, “Väittelyjä. Kylväjän ‘Vetehisen’ kirjoituksen johdosta.” 
78 Ahonen 2003, 155-157. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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Helenius-voionmaalaisen kauden aikana raittiusasia määrittyi ennen kaikkea 

työväenliikkeen kautta muotoutuvana yhteiskunnallisena ilmiönä ja taisteluna. Siinä 

missä yhteiskunnallisen ohjelman julkaisu sitoi RY:n entistä vahvemmin 

työväenkysymykseen, raittiuspuoluehanke työnsi raittiusasiaa poliittiseen suuntaan. 

Varsinkin järjestön korkeimman johdon tavoitteena tuntui olevan eräänlainen työväen- 

ja raittiusliikkeen välinen symbioosi, jossa työväenliike parantaa yhteiskunnallisia oloja 

ja raittiusliike huolehtii ihmisten henkisestä kasvattamisesta. Työväenkysymyksen ja 

raittiuspuolueasian monipuolinen käsittely Kylväjän sivuilla kuitenkin kertoo, että RY:n 

rivit eivät olleet työväenkysymyksen suhteen yksimielisiä ja lehdessä pääsivät ääneen 

niin työväenasian kannattajat kuin sen suhteen maltillisemmatkin. Eriävien 

mielipiteiden yhtenä osasyynä voinee pitää granfeltilaisen inklusiivisuuspolitiikan 

perintöä, joka ryöppyi yli äyräiden suurlakon yhteydessä ja sen jälkeen: monimuotoinen 

kenttäväki ei enää yhdistynyt järjestön lipun alla samoin kuin ehkä aiemmin. 

Huomionarvoista on myös Kylväjän luonne työväenkysymyksen käsittelyssä. Lehteä ei 

selvästikään pidetty työväenkysymyksessä vain RY:n johdon äänitorvena, vaan sen 

kautta pyrittiin informaation vastaanottamisen lisäksi aktiivisesti vaikuttamaan järjestön 

suuntaan sisältäpäin. Samalla Kylväjä toimi myös järjestön johdon verbaalisena 

kaksintaisteluareenana, jossa erimielisyydet tuotiin koko raittiuskansan näkyville. 

Julkisen likapyykin pesun voi mielestäni perustellusti nähdä osana järjestön sisäistä 

valtataistelua, jonka julkisuuteen tuomisella pyrittiin vaikuttamaan raittiuskansan 

mielipiteisiin. 

 

1.3. Demografiset muutokset ja naiskuvan murros 

Työläisväestö ei ollut ainoa ryhmä, jolle raittiusliike oli tarjonnut tukevan 

järjestäytymisalustan. 1900-luvun alusta eteenpäin naiset, etenkin keskiluokkaa 

edustavat naiset, määrittivät identiteettiään muotoutumassa olevassa 

kansalaisyhteiskunnassa raittiusliikkeen kautta. Sulkunen onkin todennut 
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raittiusliikkeen olleen sekä työväenliikkeen merkittävin varhaismuoto että vuosisadan 

vaihteen vahvin naisjärjestö.81 

Naisten järjestäytynyt toiminta raittiusasian puolesta on kuitenkin jäljitettävissä vielä 

ainakin muutama vuosikymmen vuosisadan vaihdetta aiemmaksi. Vuonna 1876 

kenraalikuvernöörille luovutettiin Minna Canthin johdolla 1452 naisen allekirjoittama 

adressi alkoholituotannon rajoittamisen puolesta. Adressin kerääminen ja 

luovuttaminen oli naisten ensimmäinen itsenäinen joukkoesiintyminen Suomessa. 

Samalla sillä onnistuttiin lopulta muuttamaan alkoholia koskevia lakeja kahdesta eri 

kohdasta.82 Täysin uudenlaisesta vaikuttamisen muodosta ei kansainvälisessä kuvassa 

kuitenkaan ollut kyse, sillä adressiliike oli todennäköisesti saanut toiminnalleen 

inspiraatiota muun muassa Yhdysvalloista ja Ruotsista, missä vastaavanlaisia 

vetoomuksia oli tehty jo aiemmin.83 Adressiliikkeen lisäksi naisia oltiin Suomessa jo 

1870-luvulla totuttu näkemään juoppouden vastaisessa työssä ja myös raittiusseurojen 

perustajina.84 

Helenius-voionmaalaisella kaudella RY oli ollut työväenluokan mukana vaatimassa 

eduskuntauudistusta ja yhtäläistä äänioikeutta – myös naisille. Kylväjässä äänioikeusasia 

nostettiin tarkasteluajanjaksoni aikana ensimmäisen kerran esille jo hyvissä ajoin ennen 

yhteiskunnallisen ohjelman julkaisua tammikuussa 1905.85 Yleisemmän keskustelun 

lisäksi yhtäläinen sukupuoleen katsomaton äänioikeus kirjattiin myös RY:n 

yhteiskunnalliseen ohjelmaan.86 Näkisin, että Alli Trygg-Heleniuksen, Mandi Granfeltin87 

ja Miina Sillanpään88 kaltaiset, raittiusasian parissa jo pitkään työskennelleet naiset 

olivat omalta osaltaan tasoittaneet tietä yhtäläisen äänioikeuden kannattamiselle 

raittiusliikkeen parissa. RY:n sisällä heidän panostaan raittiusasialle arvostettiin, mikä 

                                                 

81 Sulkunen 1987, 157. 
82 Pulkkinen 2015, 40-41. 
83 Kaartinen 2011, 60-61. 
84 Kaartinen 2011, 64. 
85 Kylväjä 12.1.1905, ”Vuoden alkaessa II.” j a Kylväjä 19.1.1905, ”Vuoden alkaessa III.” 
86 Kylväjä 4.5.1905, “Yhteiskunnallinen ohjelma.” 
87 A. A. Granfeltin vaimo ja raittiusvaikuttaja, joka toimi mm. RY:n luottamushenkilönä. 
88 Sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen keskeinen vaikuttaja. Kansanedustaja mm. 1907 -1911 ja 
ensimmäinen suomalainen naisministeri. 
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näkyy muun muassa Trygg-Heleniukselle omistetun erikoisnumeron muodossa 

heinäkuussa 1912.89 

Suurlakon jälkeisinä vuosina naisten rooli RY:n sisällä korostui merkittävästi: vuonna 

1908 jo 55% koko järjestön jäsenkunnasta oli naisia. Sulkusen mukaan työväenluokan 

vetäytyminen avasikin väylän erityisesti keskiluokkaa edustaville naisille nousta 

raittiusliikkeen kantavaksi voimaksi. Naisten esiinmarssi ei myöskään näkynyt 

pelkästään demografisesti vaan myös ideologisesti: siinä missä aiemmin järjestön 

piirissä esiintynyttä naiskuvaa oli määrittänyt pehmeys ja passiivinen uhriasema, 

naisvaltaistumisen myötä naiset alettiin nähdä enemmän itsenäisinä toimijoina, joilla oli 

aktiivinen rooli juoppouden vastustamisessa.90 

Uudistuneen naiskuvan taustalla on mielestäni selkeästi havaittavissa snellmanilaisen 

siveellisyyskäsityksen piirteitä. J. V. Snellmanille siveellisyys oli tietoista pyrkimystä 

kehittää ja muuttaa vallitsevaa kulttuuria. Muutospyrkimykset limittyivät oleellisesti 

valtiollisen toiminnan kanssa, mikä teki siveellisyydestä myös poliittista.91 Samalla 

miehen ja naisen roolit näissä pyrkimyksissä olivat perustavanlaatuisesti erilaiset. Vain 

mies oli kykenevä siveelliseen toimintaan, sillä naiselta puuttui itsereflektion taito. Siinä 

missä miehen tuli keskittyä siveelliseen toimintaan yhteiskunnallisella tasolla, naisen 

tehtäväksi jäi olemassaolevan kulttuurin uusintaminen kodin ja perheen piirissä.92 

Kylväjässä nämä snellmanilaiset painotukset ilmenevät lähes kirjaimellisesti esimerkiksi 

raittiusnaisen Gustava Koskisen muistokirjoituksessa: 

Naiset ovat meidän maassa tehneet paljon raittiusaatteen hyväksi, mutta 

vain pieni osa siitä on tullut julkisuudessa tunnetuksi. Se työ ja vaikutus, joka 

heillä on ollut pienemmissä piireissä, etupäässä kodeissa, raittiuden 

edistämiseksi on jäänyt kätköön, monesti vallan unohduksiinkin ja 

                                                 

89 Kylväjä 11.7.1912. 
90 Sulkunen 1987, 158-162. 
91 Pulkkinen & Sorainen 2011, 41-42. 
92 Pulkkinen & Sorainen 2011, 56-57. 
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kumminkin on tämä työ pidettävä koko raittiustyön tärkeimpänä 

perustuksena.93 

Muistokirjoitusten lisäksi teemaa on hedelmällistä tarkastella myös lehdessä esiintyvien 

fiktiivisten kertomusten muodossa. Etenkin tarkasteluajanjaksoni ensimmäisinä vuosina 

niissä vahvistettiin naisen kohtalo oli esimerkiksi odottaa kauhulla humalaisen 

aviomiehen kotiintuloa94 tai tulla miehensä taloudellisesti pettämäksi95. Tarinoiden 

naiskuvassa on kuitenkin havaittavissa jonkin asteista muutosta etenkin vuodesta 1907 

eteenpäin. Vaikka perinteisempiä perhekeskeisiä kertomuksia julkaistiin edelleen, 

niiden sävyissä alkoi olla eroja aiempaan. Synkimmissä tarinoissa naisen rooli oli 

edelleen odottaa juopunutta miestään kotiin ja ottaa jopa tämän lyönnit vastaan. 

Aiemmasta poiketen naisen ei kuitenkaan enää tarvinnut vain tyytyä kohtaloonsa ja 

itkeä kohtalonsa julmuutta ja alkoholin aiheuttamaa turmiota, vaan hän alkoi ilmaista 

omia mielipiteitään tapahtumista – joko suullisesti tai ajattelun tasolla.96 Naiset alkoivat 

saada tarinoissa rooleja myös kodin ja perhepiirin ulkopuolella, vaikkakaan eivät aina 

kaikkein imartelevimmissa yhteyksissä.97 Samalla kuitenkin naisen, kuten usein myös 

lasten, tärkeäksi tehtäväksi jäi aviomiehen ja perheenisän pelastaminen alkoholin 

vaaroilta oman puhtautensa kautta.98 

Vaikka naiset alkoivatkin saada aiempaa enemmän itsenäistä toimijuutta, 

tasavertaisuudesta miesten kanssa ei kuitenkaan voitu puhua. Lasten tavoin naiset 

erotettiin usein omaksi ryhmäkseen, joka kaipasi erityistä suojelua. Jo vuonna 1905 

pinnalle oli noussut debaatti naistarjoilijoiden poistamisesta anniskeluravintoloista.99 

Poistamisen puolesta rummutettiin edelleen syyskuussa 1907.100 Puoltavia näkemyksiä 

                                                 

93 Kylväjä 1.4.1907, ”Muistettavia vainajia. Gustava Koskinen.” 
94 Kylväjä 7.12.1905, ”’Äiti, anna leipää.’” 
95 Kylväjä 3.5.1906, ”Ruma juttu.” 
96 Ks. esim. Kylväjä 1.8.1908, ”Juovuspäissä.” ja Kylväjä 1.11.1908, ”Pimeässä.” 
97 Ks. esim. Kylväjä 1.4.1907, “Kieltolain aikana. Kuva tulevista päivistä.” ja Kylväjä 1.11.1908, 
”Pimeässä.” 
98 Sulkunen 1987, 159-160. Ks. esim. Kylväjä 5.12.1907, ”Kieltolain tähden.” 
99 Ks. esim. Kylväjä 3.8.1905, “Naistarjoilijat ja Kuopion raittiuskokous.” ja Kylväjä 7.9.1905, ”Vieläkin 

naistarjoil ijoista.” 
100 Kylväjä 5.9.1907, “Naistarjoilijain poistamisyritys mennyt myttyyn, – Turun läänin kuvernööri 
tulkitsee lakia ahtaasti.” 
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perusteltiin naisten suojelemisella viettelyksiltä, sekä sillä, että he eivät olleet Suomen 

lain mukaan soveltuvia väkijuomaliikkeen harjoittamiseen. Tarjoilijan ammatin ohella 

naisten nähtiin kaipaavan erityistä lainsäädännöllistä suojelua myös työelämässä 

yleisesti – olivathan he ”ruumiillisesti heikompia”.101 

Naisten roolin ja arvostuksen kasvu RY:n sisällä ei aina ollut täysin kitkatonta. Esimerkiksi 

vuoden 1906 artikkelisarjassa ”Sota rauhan aikana” verbaalisen ruoskinnan kohteeksi 

joutuivat niin ehkäisy, abortti kuin naisten sterilisaatiokin.102 Varsinkin jälkimmäiseen 

liittyen kirjoittaja maalasi kuvaa, jossa naisen arvo ja merkityksellisyys määrittyvät 

tämän hedelmällisyyden ja äitiyden perusteella: 

Mutta jotta säästyttäisiin niin katkeralta pettymykseltä, että perheeseen 

saataisiin lisäjäseniä vastoin perheenjäsenten tahtoa, on ryhdytty 

sellaiseenkin ehkäisykeinoon, joka varmasti tepsii: kuohitaan naiset. 

Yksistään Parisissa nousee leikkausten lukumäärä joka vuosi useisiin 

tuhansiin. Koko Ranskassa lasketaan sen nousevan viiteensataantuhanteen, 

siis puoli miljoonaa naista, joitten äiteyden kukka on kitketty pois kuin 

rikkaruoho. Puoli miljoonaa – – suuri Luoja – – puoli miljoonaa hyödyttömiä, 

kummituksen tapaisia olentoja!103 

Oleelliseksi osaksi naisten asemaa ja sukupuolista tasa-arvoa koskevaa keskustelua RY:n 

sisällä nousi prostituutioon liittyvät kysymykset. Suomessa vuodesta 1875 alkaen 

käytössä olleen ohjesääntöisen prostituutiolainsäädännön puitteissa prostituoitujen 

naisten oli täytynyt käytännössä alistua pakollisiin terveystarkastuksiin säännöllisin 

väliajoin.104  Toukokuussa 1907 järjestelmästä päätettiin kuitenkin luopua. Alkuvuodesta 

1908 aihetta käsiteltiin Kylväjässä muun muassa Miina Sillanpään RY:n piirikokouksia 

varten kirjoittamassa alustuksessa. Sillanpää kritisoi jo poistamispäätöksen saanutta 

ohjesääntöjärjestelmää epäoikeudenmukaisena ja painotti aiheen taloudellista 

luonnetta: prostituutio juontui sukupuolten välisestä epätasa-arvosta esimerkiksi 

                                                 

101 Kylväjä 1.12.1906, “Naisten suojeluslainsäädäntö raittiuden edistäjänä!” 
102 Kylväjä 9.8.1906, ”Sota rauhan aikana.”; Kylväjä 16.8.1906, ”Sota rauhan aikana. II.”; Kylväjä 6.9.1906, 

”Sota rauhan aikana. III.” ja Kylväjä 20.9.1906, ”Sota rauhan aikana. IV.” 
103 Kylväjä 9.8.1906, “Sota rauhan a ikana.” 
104 Uimonen 2011, 120. 
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palkkauksen suhteen. Taloudellisten reformien ohella hän esitti vaatimuksen siitä, että 

sekä miehiä että naisia tarkasteltaisiin samojen siveellisyysstandardien kautta 105 – 

ajatus, joka oli esitetty kirjailija ja naisliikkeen edustaja Hanna Ongelinin toimesta jo 

1880-luvulla,106 ja Kylväjässä ensimmäisen kerran vuonna 1905.107 

Sillanpään alustusta käsiteltiin muun muassa Turun ja Heinolan raittiuspiirien 

vuosikokouksissa. Heinolassa se hyväksyttiin sellaisenaan, kun taas Turussa esiin nousi 

myös vastalauseita. Sillanpään näkemyksiä kritisoitiin yksipuolisina, jotka jättivät 

huomiotta monet muut prostituutioon ja epäsiveellisyyteen vaikuttavat tekijät, kuten 

”huono kirjallisuus ja osaksi jo suulliset esitykset”, jotka levittivät ”väärää vapauden 

oppia”.108 Heinäkuun 1908 yleisessä raittiuskokouksessa, jossa Sillanpää toimi myös 

puheenjohtajana, käsiteltiin myös alustuksessa esiin nostettuja teemoja. Kokouksen 

saavuttama konsensus oli, että ”yleinen mielipide on kasvatettava tuomitsemaan miestä 

siveettömyydestä yhtä ankarasti kuin naista”.109 Aiheeseen elimellisesti liittyvät 

taloudelliset kysymykset jäivät kuitenkin vaille huomiota. Tämän voi mielestäni nähdä 

johtuvan ainakin osittain siitä, että kesäkuuhun 1908 mennessä työväenluokkaisten 

äänenpainojen vaikutusvalta RY:n sisällä ei ollut enää yhtä suurta kuin helenius -

voionmaalaisella kaudella. Näin ollen myös prostituutio- ja siveellisyyskysymystä 

lähestyttiin ennen kaikkea yleiseen mielipiteeseen vetoamisella, eikä esimerkiksi 

työläisnaisten taloudellista asemaa parantavien lainsäädännöllisten uudistusten kautta. 

Naisten esiinmarssi RY:ssä suurlakon jälkeisinä vuosina heijastui myös ideologiselle 

tasolle ja heidän roolinsa alkoi paikoitellen ulottua myös kodin ja perhepiirin 

ulkopuolelle. Raittius nähtiin sekä miehen että naisen tehtävänä, mutta snellmanilaisen 

siveellisyyskäsityksen kautta sukupuolittuneesti: naisen tehtävä oli vaikuttaa kodin 

piirissä, miehen taas julkisessa sfäärissä. Naiskuvan murroksesta huolimatta 

                                                 

105 Kylväjä, 1.1.1908, “Siveellisyyskysymys.” 
106 Uimonen 2011, 118-119. 
107 Kylväjä 7.9.1905, ”Siveellisyys.” 
108 Kylväjä 1.2.1908, “Viestejä omasta maasta. Turun raittiuspiirin vuosikokous.” ja ”Viestejä omasta 
maasta. Heinolan raittiuspiirin vuosikokous.” 
109 Kylväjä 1.6.1908, “XXVI:s yleinen raittiuskokous Haminassa.” 
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sukupuolisesta tasa-arvosta ei kuitenkaan voitu vielä puhua: naiset nähtiin usein 

perustavanlaatuisesti miehiä heikompina ja heitä täytyi suojella muun muassa 

viettelyksiltä ja liiallisen työn rasitukselta. Tästä huolimatta järjestön sisällä alkoi 

vahvistua näkemys, jonka mukaan sekä miehiä että naisia täytyy arvioida samojen 

siveellisyyskriteerien läpi. Uskon, että ilmiön taustalla oli vähintään osittain järjestön 

demografinen naisvaltaistuminen, jonka myötä naiset alkoivat saada ääntään yhä 

paremmin kuuluviin. 

 

1.4. Degeneraatiota, sivistysvastaisuutta ja kaupunkien kammoksuntaa 

Kun RY:n jäsenkunta alkoi suurlakon jälkimainingeissa naisvaltaistumisen lisäksi myös 

keskiluokkaistua,110 Kylväjän sivuille kohosi työväenasian ohella monipuolisemmin sekä 

uusia että jo aiemmin käsiteltyjä teemoja. Raittiusliikkeen uskonnollisista painotuksista 

työväenhenkisyyteen verrattuna käytiin taas kipakkaa, joskin lyhytkestoista debaattia 

maalis-huhtikuussa 1906.111 Aiempaa enemmän palstatilaa alkoivat saada myös 

esimerkiksi rotuhygieniaan ja degeneraatioon liittyvät aiheet. Vaikka esimerkiksi 

perinnöllisyyteen ja rappeutumiseen liittyviä teemoja oli sivuttu jo ennen 

suurlakkoakin,112 alettiin niistä kirjoittaa huomattavasti useammin suurlakkoa 

seuraavina vuosina. Kylväjässä alkoholinkäyttö, jopa maltillinen sellainen, yhdistettiin 

perinnöllisesti muun muassa idiotismiin, kaatuvatautisuuteen ja mielisairauteen.113 

Perusteluja haettiin muun muassa lääkäri Taavetti Laitisen alkoholia koskevista 

tutkimuksista.114 

Rotuhygieeninen ajattelu levisi Suomeen pääasiassa henkilökohtaisten kontaktien ja 

kirjallisuuden välityksellä. Täällä se virisi rinnakkain yleisemmän hygieniakeskustelun 

                                                 

110 Ahonen 2003, 151. 
111 Kylväjä 22.3.1906, “Raittiusliikkeen uskonnollinen sävy.”; Kylväjä 5.4.1906, ”Sananen raittiusliikkeen 
vanhasta ja uudesta ’sävystä’.” ja ”Uskonto, raittiusseurat ja työväki.” 
112 Ks. esim. Kylväjä 8.6. 1905, “Muutamia käytännöllisiä näkökohtia siveellisyystyössä.” ja Kylväjä 
7.9.1905, ”Siveellisyys. 
113 Kylväjä 5.12.1907, “Alkoholin käyttämisestä lääkkeenä.” 
114 Ks. esim. Kylväjä 8.8.1907, ”Mikä pienin alkoholimäärä on pidettävä organismille eli  elintoiminnalle 
vahingollisena?” ja Kylväjä 1.7.1908, ”Kieltolakia odotellessa.” 
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kanssa.115 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Kylväjässäkin kiinnitettiin 

runsaasti huomiota muun muassa tuberkuloosin leviämisen ennaltaehkäisyyn.116 RY:n 

piiriin degeneraatioon liittyvät painotukset saapuivat pääasiassa Matti Helenius -

Seppälän ja Väinö Voionmaan kautta, joista ensin mainittu oli jo 1800-luvun 

loppupuolella tutustunut kansainvälisesti tunnettujen alkoholidegeneraatio- ja 

rotuhygieniatutkijoiden August Forelin ja Alfred Ploetzin ajatuksiin. Helenius -Seppälä 

julkaisikin vuonna 1897 oman teoksensa Mitä tiede sanoo väkijuomista?, jossa hän 

esitteli perinpohjaisesti alkoholin haittavaikutuksia muun muassa sielunelämälle ja 

perinnöllisyydelle.117 Laajemmin ilmiön juuret voidaan juontaa 1800-luvun lopulle, 

jolloin raittius- ja alkoholikysymys alkoi tieteellistyä. Yhä enemmän selitysarvoista 

painoarvoa alettiin panna tieteellisille, eritoten luonnon- ja yhteiskuntatieteellisille 

tutkimuksille.118 

Historioitsija Markku Mattila huomauttaa, ettei sen enempää Helenius-Seppälä, 

Voionmaa kuin kukaan muukaan tunnettu raittiusmies ollut varsinaisen rotuhygienian 

kannattaja, vaan degeneraatio-oppi oli heille työkalu, jonka avulla alkoholista 

pidättäytymistä voitiin perustella.119 Omat havaintoni ovat kuitenkin jossain määrin 

ristiriidassa Mattilan teesien kanssa. Esimerkiksi Helenius-Seppälä puhui Yhdysvaltain 

kieltolakia koskevassa raportissaan Venäjältä, Itävallasta ja Italiasta tulevista 

”huonommista väestöaineksista”, joille ”alkoholi on suurin elämännautinto”.120 Myös 

esimerkiksi Jonna Pulkkinen on huomioinut RY:n johtoportaan rotuhygieeniset vivahteet 

omassa tutkimuksessaan,121 samoin kuin Matti Peltonen, joka yhdistää teemaan muun 

muassa Helenius-Seppälän, Voionmaan ja Hytösen.122 Kylväjässä aihetta käsiteltiin 

muun muassa tammikuussa 1907: 

                                                 

115 Harjula 2007, 40-41. 
116 Ks. esim. Kylväjä 3.10.1907, ”Keuhkotautisairaalat tarpeen.”; Kylväjä 1.1.1908, ”Keuhkotaudista ja 

mitä raittiuskansa voisi tehdä sen vastustamiseksi.” ja Kylväjä 1.7.1908, ”Keuhkotautikysymys.”  
117 Mattila 1999, 48-54. 
118 Peltonen 1997, 63-66. 
119 Mattila 1999, 48-54. 
120 Kylväjä 1.2.1908, “Kieltolainsäädännöstä Amerikassa.” 
121 Pulkkinen 2015, 43-44. 
122 Peltonen 1997, 75-80. 
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Raakalaiskannalla ovat useat kansat huolellisesti tarkastaneet jokaisen 

pienen lapsen, oliko se kyllin kykenevä ja terve elämään; jos ei ollut, niin 

”lapsi suolle vietäköhön, puulla päähän lyötäköhön”. Julma, 

sydäntäkouristava tapa, mutta tarkoitus kuitenkin oikea. […] Vaan nykyisten 

sivistyskansain keskuudessa silmää räpäyttämättä laitetaan elämään rujoja, 

rampoja, sokeita, ontuvia, kaikkea, mitä vaan tulee.123 

Abstinensin esimerkistä käy hyvin ilmi, kuinka degeneraatio liittyi Kylväjässä usein 

eräänlaiseen sivistysvastaisuuteen. Vaikka yhdeksi RY:n ydintehtävistä määriteltiin usein 

nimenomaan kansan sivistäminen,124 nähtiin sivistyksen selvästi olevan mahdollista 

kehittyä liian pitkälle, jolloin kansat muun muassa menettivät onnellisuuden tunteen ja 

alkoivat kuihtua ja surkastua.125 Perimmäinen ongelma sivistyksen liiallisessa 

kehittymisessä tuntui olevan se, että tällöin epätarkoituksenmukaiset sivistyneet 

elintavat alkoivat syrjäyttää ihmisen luonnollisia vaistoja ja elintapoja.126 

Sivistysvastaisuuden yhteydessä myös itse raittiuden määritelmää alettiin usein 

laventaa. Esimerkiksi artikkelisarjassa ”Sota rauhan aikana” puhuttiin verrattain vähän 

alkoholista. On toki turvallista olettaa, että esimerkiksi ilmaisujen ”luonnottomat 

elintavat”127 ja ”kitalaen kiihottaminen”128 alle on sisältynyt myös alkoholinkäyttö, 

mutta alkoholi itsessään tuntui olevan kirjoittajalle vain yksi muiden sivistystä ja 

raittiutta tuhoavien asioiden joukossa. Varsin selkeästi laventunut raittiuskäsitys 

sanallistettiin Kylväjässä toukokuussa 1907: 

On suoraan sanoen röyhkeyttä kutsua itseään raittiusväeksi, jollei ole raitis 

muusta kuin viinasta. Epäraittiutta on kaikki epäpuhtaus, epäsiveys, kaikki 

mikä likaa, saastuttaa, heikentää ja turmelee ihmisen sielua, ruumista ja 

                                                 

123 Kylväjä 10.1.1907, ”Raitis ja terveellinen elämänjärjestys. 1. Sen merkitys.” 
124 Ks. esim. Kylväjä 5.1.1905, ”Vuoden alkaessa.” ja Kylväjä 5.1.1911, ”Puhe.” 
125 Kylväjä 9.8.1906, ”Pakinaa raittiusväen uudesta ohjelmasta.” 
126 Kylväjä 6.9.1906, “Sota rauhan aikana. I I.” 
127 Kylväjä 6.9.1906, “Sota rauhan a ikana. III.” 
128 Kylväjä 16.8.1906, “Sota rauhan aikana. II.” 
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koko olemusta. Ja sellaista on sanomattoman paljon muutakin kuin alkoholin 

nauttiminen.129 

Laventuneen raittiuskäsityksen yhteydessä myös raittiustyön uudelleenmäärittely oli 

tarpeen: 

Laveammin käsitetyn ja täydelliseksi kehitetyn raittiustyön tehtävä on oleva 

sivistyksen mätähaavain parantaminen tässä suhteessa. Sen on pelastettava 

kansat rappeutumisesta, himojen ja nautintojen orjuudesta, ”keltaisesta 

vaarasta”.130 

Oleellinen osa rappeutumista ja sivistysvastaisuutta Kylväjässä oli huoli ”valkoisen 

rodun” asemasta. Erityisen huolestuttavana pidettiin ”keltaisen rodun” esiinmarssia, 

jonka pelättiin nousevan kehityksen kärkeen. Siinä missä alkoholinkulutuksen ajateltiin 

länsimaissa olevan kohtuuttomalla tasolla, itämaiset kansat nähtiin 

”luonnonraittiimpina”131 ja ”henkisesti turmeltumattomina”132.133 Toisaalta Kylväjässä 

kuitenkin tiedostettiin esimerkiksi Kiinassa vallinnut runsas oopiumin käyttö,  joka 

”enemmän kuin mikään muu heikontaa ihmisen tahdon”.134 Näin ollen on mielestäni 

perusteltua kysyä, kuinka koherentti konsepti keltainen rotu todellisuudessa 

raittiusliikkeen piirissä oli. Varsinaiseen tiedolliseen tarkkuuteen pyrkimisen lisäksi 

termiä on mielestäni voitu käyttää myös esimerkiksi polemisointitarkoituksessa: 

kotimaan raittiuden asemointi keltaisen rodun raittiutta vastaan on kenties nähty 

potentiaalisesti raittiuskansaa yhdistävänä tekijänä. 

Rodullisten teemojen ohella polarisointia esiintyi Kylväjässä myös maaseudun ja 

kaupungin vastakkainasettelussa. Maaseutu nähtiin usein puhtaana pastoraalisena 

unelmana, kun taas kaupunki oli sivistysvastaisuuden hengessä likainen rappion 

                                                 

129 Kylväjä 2.5.1907, “Miten nykyoloissa on raittiusasiaa ajettava.” Ks. myös esim. Kylväjä 1.8.1909, 

”Työkauden alkaessa.” 
130 Kylväjä 9.8.1906, ”Pakinaa raittiusväen uudesta ohjelmasta.” 
131 Kylväjä 6.9.1906, ”Sota rauhan aikana. III” 
132 Kylväjä 1.9.1908, ”Viktor Rydberg alkoholista.” 
133 Ks. esim. Kylväjä 9.11.1905, ”Ulkomaan uutisia. Jaappanin raittiusriennoista.” ja Kylväjä 9.8.1906, 
”Pakinaa raittiusväen uudesta ohjelmasta.” 
134 Kylväjä 9.11.1905, “Ulkomaan uutisia. Opiumin kirouksesta.” 
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pesäke.135 Ahosen mukaan raittiusliikkeen alkuaikoja leimanneet agraariset ja 

pastoraaliset ihanteet nousivat RY:ssä uudestaan pinnalle 1910-luvun puolivälin 

paikkeilla.136 Omien havaintojeni mukaan Kylväjässä niitä kuitenkin käsiteltiin jo 

huomattavasti aiemmin. Esimerkiksi jo elokuussa 1906 lehdessä julkaistiin käännetty 

artikkeli, jossa kirjoitettiin muun muassa seuraavaa: 

En tahdo väittää, että kaupunki ja maaseutu olisivat vastakohtia toisilleen, 

että kaupunki olisi helvetti ja maaseutu paratiisi. En toki, sillä tiedän kyllä 

liiankin hyvin, että myöskin maaseutu alkaa muuttua, sinnehän virtaa 

myötäänsä kaupungin myrkkyä, soppien löyhkää. […] Mutta kaupunki on 

kuitenkin pahuuden pesä, kaupunki on – anteeksi – suuri idioottikoulu, jossa 

ei kasvateta idiootteja ihmisiksi vaan päinvastoin.137 

Kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelua vahvistettiin usein myös fiktiivisten 

tarinoiden kautta. Niissä kaupunki saattoi korruptoida yhtä lailla nuoren 

opiskelijapojan138 kuin perheenisänkin139. Kaupunkivastaisuuteen lienee vaikuttanut 

monet eri tekijät. Ensinnäkin Suomen kaupunkien kehitys oli vielä 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa lapsenkengissä: esimerkiksi vuonna 1885 vain 9% Suomen koko väestöstä 

asui kaupungeissa.140 Kaupunkielämä oli siis vielä verrattain tuntematonta, minkä vuoksi 

siihen on voinut liittyä varautuneisuutta, epäluuloja ja pelkoja. Suhtautumista ei 

varmastikaan helpottanut Ranskan kaltaisten valtioiden varoittava esimerkki, jossa 

kaupungeissa asuva yläluokka oli raporttien mukaan itsekkäästi rappiolla.141 Toiseksi, 

vuoden 1863 kotipolttokielto ja vuonna 1879 hyväksytty uusi elinkeinolaki142 olivat 

varsin tehokkaasti kuivattaneet maaseudun alkoholista. 1900-luvun alussa suomalaisten 

alkoholinkulutus olikin ilmiötä tilastoivien maiden alhaisin.143 Kansainvälisessä 

                                                 

135 Ks. esim. Kylväjä 6.9.1906, ”Pyhä -i lta.”; Kylväjä 1.6.1907, ”Yhteiskuntataloudellisen kysymyksen 

siveellinen puoli.” ja Kylväjä 1.6.1907, ”Luonnonelämää.” 
136 Ahonen 2003, 185-186. 
137 Kylväjä 4.10.1906, ”Kirje.” Ks. myös esim. Kylväjä 9.8.1096, “Raittiuskysymyksen yhteiskunnallinen 

merkitys.” 
138 Kylväjä 9.8.1906, ”Eräs elämäntarina.” 
139 Kylväjä 6.7.1911, ”Kun sitä on köyhä.” 
140 Sulkunen 1986, 128. 
141 Kylväjä 9.8.1906, “Sota rauhan a ikana.” 
142 Lain perusteella kunnat saivat oikeuden päättää itse, oliko oluen myynti maalaispuodeissa sallittua. 
143 Peltonen 1997, 51-52 ja 63. 
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vertailuissa vähäinen alkoholinkulutus keskittyi kaupunkeihin samaan aikaan kun 

kaupunkilaisten osuus raittiusliikkeen jäsenistöstä putosi radikaalisti .144 Tämä 

yhdistelmä lienee ollut omiaan herättämään RY:n piirissä kaupunkivastaisuutta. 

Kaupunkivastaisuuden tematiikassa on tulkintani mukaan havaittavissa selkeitä 

yhteyksiä Jean-Jacques Rousseaun ajatteluun. Rousseau näki kulttuurisen kehityksen 

rappeuttaneen luonnontilan vapaudessa kukoistaneen ihmisen. Siinä missä moderni 

yhteiskunta hyödytti rikkaita, köyhille se kykeni tarjoamaan ainoastaan sotia, kurjuutta, 

rikoksia ja paheita.145 Samassa hengessä kaupungit nähtiin Kylväjässä kulttuurin ja 

sivistyksen turmelemina keskuksina, joiden vastakohdaksi asetettiin puhdas maaseutu, 

jossa elettiin luonnollisempaa elämää. Rousseaulainen luonnontilan ideaali tuntuu 

edustaneen RY:n sisällä jossain määrin myös raittiin elämän ideaalia.146 Kylväjässä 

julkaistiinkin erityisesti 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä runsaasti Rousseau-

sitaatteja.147 Havaintojeni mukaan vuosi 1906 oli sekä Rousseauhun viittaamisen että 

kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun kulta-aikaa. 1910-luvulla Rousseauta 

siteerattiin enää harvakseltaan ja vuonna 1915 Kylväjässä julkaistiin artikkelisarja 

”Luonto ja kulttuuri.”, jossa rousseaulaista luonnontilan tavoittelua kritisoitiin ankarasti, 

kutsuen sitä muun muassa ”rousseaulaiseksi haaveiluksi”.148 Kritiikin taustalla voi 

mielestäni ainakin osittain olla 1910-luvulla lisääntynyt viinan salapoltto,149 minkä 

myötä maaseutua lienee ollut aiempaa vaikeampi nähdä idealistisessa valossa. 

1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppua lähestyttäessä Kylväjässä 

käsiteltävien teemojen kirjo oli laajempi kuin esimerkiksi ennen suurlakkoa. Samalla 

myös raittiuskäsitys itsessään alkoi laventua ja alkoholikysymystä ryhdyttiin 

tieteellistämään muun muassa degeneraatio-opin kautta. Vaikka RY:ssä ei 1900-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä tähdättykään varsinaisiin yhteiskunnallisen tason 

                                                 

144 Sulkunen 1986, 105-108. 
145 Nordin 1999, 311-315. 
146 Kylväjä 1.12.1906, ”Kuuluisia raitti itten ja terveellisten elämäntapain harrastajia.” 
147 Ks. esim. Kylväjä 12.4.1906 s . 117; Kylväjä 12.6.1906 s. 221 ja Kylväjä 1.12.1906 s. 398. 
148 Kylväjä 20.5.1915, “Luonto ja kulttuuri. I.”; Kylväjä 27.5.1915, ”Luonto ja kulttuuri. II.”; Kylväjä 
3.6.1915, ”Luonto ja kulttuuri. III.” ja Kylväjä 10.6.1915, ”Luonto ja kulttuuri. IV.” 
149 Pulkkinen 2015, 59. 
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rotuhygieenisiin toimenpiteisiin, Kylväjän sivuilla esiintyneet äänenpainot antavat 

mielestäni syytä olettaa, että aihe puhutteli esimerkiksi järjestön johtoa vähintäänkin 

jollain tasolla. 

Degeneraatio liitettiin Kylväjässä usein sivistysvastaisuuteen, joka puolestaan ilmeni 

erityisen selkeästi maaseudun ja kaupungin vastakkainasetteluna: siinä missä puhdas 

maaseutu rauhoitti sekä sielua että mieltä, rappiollinen kaupunki korruptoi 

kunnollisenkin ihmisen. Vastakkainasettelu nojasi tulkintani mukaan vahvasti 

rousseaulaiseen ajatteluperinteeseen. Kaupunkiin fokusoituminen oli mielestäni oire 

raittiusliikkeen eräänlaisesta nurkkaan ajautumisesta. Maaseutu oli kieltolain 

ulkopuolisten lainsäädännöllisten keinojen kautta jo varsin alkoholiton ja 

alkoholinkulutus Suomessa oli yleisestikin erittäin matalaa. Kuivan maaseudun 

vastakohtana kostea kaupunki monine lieveilmiöineen lienee tarjonnut RY:n johdolle 

tarttumapintaa alkoholikysymyksen laajempaan polemisointiin. 1910-luvulle tultaessa 

maaseudunkin tähti alkoi kuitenkin himmentyä, eikä Kylväjässä enää idealisoitu sitä niin 

vahvasti kuin aiemmin. 

 

1.5. Edistysuskoa fyysisestä ja siveellisestä rappeutumisesta huolimatta 

Yleisessä degeneraatioteoriassa rappeutuminen nähtiin usein peruuttamattomana ja 

biologisen determinismin teesien mukaisesti ympäristötekijöiden ei ajateltu voivan 

vaikuttaa yksilön perimiin ominaisuuksiin: degeneroituneiden jälkeläiset olisivat 

vähintään yhtä degeneroituneita kuin vanhempansakin.150 Kylväjässä degeneraatioon 

liitettiin kuitenkin useimmiten myös vähintään rahtunen toiveikkuutta: vaikka kansa 

saattoikin olla rappeutumassa, tilannetta voitiin parantaa. Tämä käy hyvin ilmi 

esimerkiksi lehden toukokuun numerossa vuonna 1907: ”Kun yhteiskunnan olot 

                                                 

150 Mattila 1999, 31-32. 
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muutetaan paremmiksi ja inhimillisemmiksi, kasvaa uusia sanokaamme parempia 

ihmisiä.”151 

Edistysusko152 oli oleellinen osa kansalaisyhteiskunnan muotoutumista niin Suomessa 

kuin muuallakin länsimaissa. Folkloristi Satu Apon mukaan se läpäisi kaikki aatesuunnat, 

mutta yksittäisten aatteiden rooli vaihteli eri valtioissa. Monien muiden maiden tavoin 

Suomessa edistysusko kanavoitui erityisesti nationalismin kautta: parempi tulevaisuus 

oli riippuvainen monien eri alojen edistyspyrkimyksistä, joita perusteltiin nimenomaan 

Suomen parhaaseen vetoamalla. Myös raittius nivoutui osaksi valtiollisen kehityskulun 

ideaalia, sillä alkoholinkäytön nähtiin yleisesti johtavan ihmisiä muun muassa 

siveettömyyteen ja köyhyyteen. Samalla se oli myös uhka ydinperheen onnelliselle 

tulevaisuudelle.153  

Edellisessä alaluluvussa esittelemäni Mattilan näkemys siitä, kuinka raittiusliikkeessä 

degeneraatiota käytettiin pääasiassa vain työkaluna liittyykin omien havaintojeni 

mukaan juuri edistysuskon ja degeneraatio-opin omintakeiseen parittamiseen.  

Rappeutumisajatuksen avulla voitiin maalata tieteeseen pohjaavia ja kouriintuntuvia 

uhkakuvia alkoholin vaikutuksesta yksilöön, tämän perimään ja sitä kautta koko 

yhteiskuntaan. Samalla kuitenkin edistysuskon hengessä saatettiin kehottaa ja 

kannustaa ihmisiä raittiuteen ja luoda toivoa paremmasta huomisesta.154 Degeneraatio-

opilla saattoi näin ollen olla etenkin RY:n johdolle suuri välineellinen arvo matkalla kohti 

raittiimpaa tulevaisuutta. 

Kylväjän perusteella RY:n huoli kansan rappeutumisesta ulottui fyysiseltä tasolta 

vahvasti myös siveelliseen ulottuvuuteen. Vielä vuonna 1906 kansan siveellisyystajun 

nähtiin etenevän nopeasti, nopeammin kuin lainsäädännön.155 Optimismin syitä voi 

mielestäni hakea muun muassa siitä, että suurlakon jälkimainingeissa toivo kieltolain 

                                                 

151 Kylväjä 10.5.1907, ”Miten nykyoloissa on raittiusasiaa ajettava.” 
152 Ajatus siitä, että historian kulku etenee kohti parempia aikoja ja että vall itsevia oloja on mahdollista 
parantaa tietoisen toiminnan kautta. Tunnetaan myös nimellä kehitysidealismi. 
153 Apo 2001, 201-202. 
154 Ks. esim. Kylväjä 1.6.1907, ”Luonnosta ja elämästä.” ja Kylväjä 1.11.1908, ”Paranemisesta.”  
155 Kylväjä 1.2.1906, ”Väkivaltaisuudet väkijuomaliikettä vastaan.” 
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läpimenosta oli vielä vahvaa. Huoli suomalaisten siveellisestä tasosta alkoi kuitenkin 

nostaa päätään heinäkuussa 1907, jolloin lehdessä referoitiin Suomen 25. yleisen 

raittiuskokouksen antia. Kokouksessa Viljo Hytönen oli lausunut, että ”kansan 

siveellinen tila ei parane, pikemmin päinvastoin”.156 Vuoden 1908 yleisessä 

raittiuskokouksessa taas pelättiin, että ”raittiusliike on lakannut olemasta se siveellinen 

side ajajiensa kesken, mikä se on ollut”. Samassa kokouksessa nähtiin myös, että 

kasvatuksessa ja kouluopetuksessa korostettiin älyllistä puolta liikaa siveellisen 

kustannuksella: 

Tieto on valtaa sanotaan, ja sitä se on, ja paljonhan ovat koulut tässä 

suhteessa tehneet, mutta yhä yleisemmäksi käy vaatimus että 

siveelliseenkin puoleen on huomiota pantava. Sillä ei tieto yksinään ole 

valtaa, vaan täytyy myös juurruttaa lasten mieliin siveellistä puhtautta. Oikea 

vapaus saavutetaan ainoastaan kieltäytymällä.157 

Huoli kansan siveellisen tason laskemisesta ajoittuu mielenkiintoisesti Väinö Voionmaan 

puheenjohtajakauden päättymiseen. Tulkitsenkin ilmiön juontuneen ainakin osittain 

kaikkein vahvimpien työväenpainotuksien hiipumiseen järjestössä. Käsitys kansan 

alhaisesta siveellisestä tasosta ei käynyt yhteen työväenasian kanssa, kun taas 

jäsenistöltään keskiluokkaistuvassa järjestössä fennomaanisille ihanteille oli 

todennäköisesti enemmän kysyntää. Myöskään pappis- ja fennomaanistaustaisen 

Hurmerinnan puheenjohtajaksi valitsemisen merkitystä teemalle ei voi mielestäni 

väheksyä. Hän ilmaisikin esimerkiksi syyskuussa 1908 huolensa kansan siveellisestä 

tilasta puolue-elämän myrskyjen keskellä:  

Ja kurjuus, tapojen raaistuminen ja siveettömyys kasvaa yli korviemme. 

Kansamme luisuu alaspäin siltä sivistyksen tasolta, jolla se jo kerran on 

seisonut. Miksi näin on asian laita! Siksi että puolue-elämä on myrkyttänyt 

                                                 

156 Kylväjä 11.7.1907, “25:s  Suomen yleinen raittiuskokous.” 
157 Kylväjä 1.6.1908, “XXVI:s yleinen raittiuskokous Haminassa. Esitelmät.” 
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kansamme, tehnyt sen keskenään vihamiehiksi; siksi, että kukin nyt etsii vaan 

omaa parastaan, harva toisen parasta.158 

Kun esimerkiksi helenius-voionmaalaisella kaudella naisten asemaa koskevan 

keskustelun yhteydessä Kylväjässä esiintyi snellmanilaiseen siveellisyyskäsitykseen 

nojaavia argumentteja, vuosikymmenen loppua lähestyttäessä ja 1910-luvulle 

astuttaessa RY:n piirissä esiintynyt siveellisyyskäsitys tuntui saavan yhä enemmän 

piirteitä, joissa on mielestäni yhtymäkohtia Snellmanin oppilaan, filosofi Thiodolf Reinin 

ajatteluun.159 Reinin siveellisyyskuvan keskiössä oli ajatus kaikkien elävien olentojen 

pyrkimyksestä onnellisuuteen. Tässä yhteydessä yksilöllistä tasoa ei käynyt erottaman 

yhteisöllisestä. Rein formuloikin yleisen hyvän arvoista ylimmäksi. Kaikki teot, jotka 

edistävät koko ihmissuvun onnellisuutta olivat Reinin mukaan siveellisiä, kun taas 

epäsiveellisyyttä edustivat sellaiset asiat, jotka heikentävät ihmiskunnan kehitystä, 

kuten esimerkiksi laiskuus ja liiallinen alkoholinkäyttö.160 Havaintojeni mukaan Reinin 

filosofiaa mukailtiin Kylväjässä useaan eri otteeseen.161 Esimerkiksi tammikuussa 1907 

lehdessä kirjoitettiin seuraavaa: 

On yksi, jota kaikki toivovat, kaikki etsivät, kaikki ikävöivät ja johon kaikki 

pyrkivät. Se on kaiken työn, kaiken oppimisen, kaikkien valtiollisten ja 

kirkollisten laitosten perimmäisenä perussyynä. Se on onni, onnentunne. […] 

Kaikille onnenetsijöille on siis neuvottava: puhdistakaa, kirkastakaa ja 

kasvattakaa oma itsenne, oma sisäinen ihmisenne eheäksi, jaloksi, terveeksi 

ja voimakkaaksi.162 

Siveellisyyden roolista kieltolain suhteen välittyy Kylväjän sivuilta melko dualistinen 

kuva. Siveellisyys nähtiin usein kieltolain reunaehtona, mikä ilmeni näkemyksessä, jonka 

mukaan kieltolaki tulisi toteuttaa vasta sitten, kun kansa olisi valmis sitä noudattamaan 

– näkemys, jonka kannalle Helenius-Seppäläkin oli alkanut kääntyä vuoteen 1908 

                                                 

158 Kylväjä 1.9.1908, “Ennen ja nyt.” 
159 Thiodolf Reinil la oli  myös henkilökohtainen yhteys raittiusliikkeeseen, sil lä hänen isänsä Gabriel  Rein 
oli  ollut mukana niin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kuin KY:nkin toiminnassa. 
160 Jalava 2011, 84-86. 
161 Ks. esim. 1.12.1908, ”Miksi on puutetta ja kurjuutta?” ja Kylväjä 3.8.1911, ”Yhteiskunnallinen 
siveysoppi ja alkoholikysymys.” 
162 Kylväjä 3.1.1907, “Raitis ja terveellinen elämänjärjestys. 1. Sen merkitys.” 
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mennessä,163 ja jota A. A. Granfelt vahvisti RY:n piirissä vielä 1910-luvun 

alkuvuosinakin.164 Järjestys nähtiin toisinaan kuitenkin myös käänteisesti: nimenomaan 

kieltolaki olisi se tekijä, joka kohottaisi kansan siveellisestä alennustilastaan.165 Tämän 

valossa tulkitsen, että työväenkysymyksen tavoin RY:ssä ei ollut yhtä oikeaa linjaa 

koskien siveellisyyden ja kieltolain yhteyttä. RY ei siis aatteellisuudestaan huolimatta 

ollut homogeeninen järjestö, vaan sen sisälle mahtui myös eriäviä näkemyksiä . 

Fyysisen degeneraation tavoin siveellistä rappeutumista ei nähty RY:n piirissä 

peruuttamattomana asiantilana, vaan edistysusko ulottui myös kansan henkiseen tilaan. 

Vaikka kansan siveellisen tason nähtiin lehdessä olevan toistuvasti pohjalukemissa,166 

toivo paremmasta huomisesta ei kuollut. Ongelmaa vastaan pystyttiin Kylväjän 

perusteella taistelemaan ennen kaikkea raittiusvalistuksen avulla.167 Oleellinen osa RY:n 

toimintaa olikin raittiusaiheisten luentojen ja esitysten pitäminen. Esimerkiksi vuonna 

1906 pelkästään järjestön päätoimikunnan 12 jäsentä piti yhteensä 955 esitelmää.168 

Vuonna 1912 taas koko järjestön piirissä pidettyjen esitelmien lukumäärä oli 5553.169 

Erityinen painoarvo annettiin lasten ja nuorten valistamiselle,170 sillä heidän harteilleen 

laskettiin toivo Suomen tulevaisuudesta: 

Meidän on tarmokkaasti ryhdyttävä toimimaan, jotta nykyinen 

nuorisojoukko muodostuisi raittiiksi, terveeksi ja vankaksi armeijaksi, joka 

tulevaisuudessa pystyisi ohjaamaan yhteistä purtta vaikka minkälaisten 

myrskyjen läpi.171 

                                                 

163 Kylväjä 1.2.1908, “Kieltolainsäädännöstä Amerikassa.” 
164 Kylväjä 1.8.1912, ”Lainsäädännöllinen ja rakennuksellinen raittiustyö.” 
165 Ks. esim. Kylväjä 7.5.1914, ”Kutsumus Suomen XXXII:seen yleiseen raittiuskokoukseen Kotkassa 

heinäkuun 2-5 päivänä 1914.” 
166 Ks. esim. Kylväjä 5.1.1911, ”Kylväjä 1911.”; Kylväjä 6.3.1913, ”Kannattaako vielä tehdä 
raittiustyötä!?” ja Kylväjä 4.9.1913, ”Mitä aika vaatii? Vähemmän nautintoa, enemmän valistusta.”  
167 Ks. esim. Kylväjä 5.1.1911, “Kylväjä 1911.” ja Kylväjä 2.5.1913, ”Kutsumus Suomen 31:seen yleiseen 
raittiuskokoukseen Joensuussa 30. VI – 2. VII 1913.” 
168 Kylväjä 11.7.1907, “Raittiuden Ystävien vuosikertomus v:lta 1906.” 
169 Kylväjä 10.7.1913, ”Puhe jonka professori M. Soininen piti  yleisen raittiuskokouksen avajaisissa 

Joensuussa.” 
170 Ibidem. 
171 Kylväjä 3.10.1907, ”Nousevan nuorison tehtävä raittiustyössä.” 
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RY:n työllä nuorten parissa oli pitkät juuret. Esimerkiksi vuonna 1886 perustetulla 

Ylioppilaiden Raittiusyhdistyksellä oli tiivis yhteys  RY:iin muun muassa henkilöstötasolla 

Helenius-Seppälän, Voionmaan ja Hurmerinnan kautta, jotka olivat olleet YRY:n 

toiminnassa aktiivisesti mukana.172 Lisäksi Alli Trygg-Helenius oli yhdessä miehensä 

kanssa jo 1800-luvun lopulla ulkomaanmatkalla tutustunut Band of Hope Unioniin, joka 

organisoi nuorten raittiusopetusta Englannissa. Järjestön toiminnasta inspiroituneena 

Trygg-Helenius alkoi organisoida vastaavaa toimintaa myös kotimaassa. Hänen 

tavoitteensa realisoituivat vuonna 1902 julkaistussa Toivon liiton oppaassa, jossa 

tarjottiin neuvoja lasten ja nuorten raittiusvalistukseen ja Toivon Liittojen 

perustamiseen.173 Kylväjässä lapsia kannustettiin liittymään Toivon Liittoihin muun 

muassa fiktiivisten tarinoiden kautta.174 

Vaikka lapsissa ja nuorissa nähtiin tulevaisuus, täysin optimistista suhtautuminen 

heihinkään ei ollut. Kylväjässä huolta kannettiin niin lasten sopimattomista leikeistä175 

kuin nuorten vieraantumisesta raittiusliikkeestäkin176. Lehden perusteella kenties 

eniten harmaita hiuksia RY:ssä aiheutti kuitenkin nuorten kiinnostus tanssimiseen, joka 

oli järjestön tilaisuuksissa ollut kiellettyä jo ainakin 1890-luvulta lähtien. Tanssikiellot 

olivat perua järjestön silloisen johtoportaan huolesta koskien RY:n säädyllisyyttä ja 

vakavuutta. Kieltoja kuitenkin rikottiin monin paikoin, mahdollisesti sekä 

kapinahengessä että myös välttämättömyydestä: tanssi oli tehokas tapa houkutella 

väkeä, etenkin nuorta sellaista raittiuskokouksiin.177 

Kylväjässä tanssiminen nähtiin lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä, josta puhuttiin 

erityisesti 1900-luvulla ”tanssi-intona”178 ja 1910-luvulla ”tanssikiihkona”179 tai 

                                                 

172 Ahonen 2003, 173-174. 
173 Syrjä 2010, 80. 
174 Ks. esim. Kylväjä 1.12.1913, “Kertomus Toivon Liitosta, rotasta ja uppiniskaisesta Ellistä.” 
175 Kylväjä 11.4.1912, “Kotimaasta. Lapset l eikkivät – viinankeittäjiä.” 
176 Kylväjä 2.11.1911, ”Käytännöllisen raittiustyön kysymyksiä. II.” 
177 Ahonen 2003, 99-101. 
178 Ks. esim. Kylväjä 1.1.1908, ”Viestejä omasta maasta. Kirje Yläsommeelta.” ja Kylväjä 1.4.1908, ”Miten 
saataisiin maalaisnuoriso lukuisammin raittiusrientoja kannattamaan?” 
179 Ks. esim. Kylväjä 11.1.1912, ”Kotimaasta. Raittiuskurssit Valkjärvellä.” 
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”tanssikuumeena”180. Se oli siveellisesti paheksuttavaa toimintaa, joka ei ainoastaan 

vienyt aikaa ”ylevämmiltä harrastuksilta” ja itsensä kehittämiseltä,181 vaan oli myös 

ensimmäinen askel esimerkiksi naisten siveellisessä lankeamisessa.182 Toisaalta nuorten 

tanssi-innolle löytyi välillä myös ymmärrystä, kunhan tanssahtelu tapahtui esimerkiksi 

nuorisoseurojen tiloissa.183 Tanssikiellon poistamisesta käytiin myös keskustelua 

vähintään paikallistasolla. Esimerkiksi vuonna 1912 Alavuden raittiusyhdistyksessä 

tanssikiellon poistamista pohdittiin, mutta kielto jäi lopulta voimaan.184 Suomalaisia 

tanssikieltoja koskevassa historiankirjoituksessa RY:n kiellot ovat kuitenkin jääneet 

verrattain pieneen rooliin.185 Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että RY:n piirissä 

toteutetut kiellot koskivat parhaimmillaankin melko pientä osaa Suomen kansasta. 

Degeneraatioon yhdistettiin Kylväjässä edistysuskoinen toivo paremmasta huomisesta: 

vaikka kansan fyysinen ja siveellinen taso saattoikin olla alhainen, oikeilla toimenpiteillä 

suunta voitaisiin kääntää. Tässä tehtävässä erityisen tärkeää oli raittiusvalistuksen avulla 

suojella lapsia tanssin kaltaisilta epäsiveellisiltä tekijöiltä. Vaikka siveellisyys ja kieltolaki 

olivat Kylväjän sivuilla vahvasti yhteydessä toisiinsa, yksimielisyyttä niiden välisestä 

kausaalisuhteesta ei löytynyt: turvaisiko kansan siveellisyys kieltolain voimaantulon vai 

päinvastoin? Työväenkysymyksen tavoin eriävät näkemykset elivät järjestön sisällä rinta 

rinnan myös tämän asian suhteen. 

 

1.6. Kieltolain odotusta ja taisteluretoriikkaa 

Se vilpitön ja harras kiitollisuus, joka Suomen kansan sydämen täytti kun 

kansaneduskunta oli harvinaisella yksimielisyydellä laatinut ja hyväksynyt 

juovutusjuomain yleisen kieltolain ja ne kauniit, kirkkaat toiveet, jotka 

                                                 

180 Ks. esim. Kylväjä 3.4.1913, ”Kirje Pohjois -Savon piiristä.” 
181 Kylväjä 1.4.1908, ”Miten saataisiin maalaisnuoriso lukuisammin raittiusrientoja kannattamaan?” 
182 Kylväjä 6.9.1906, ”Kirjallisuutta.” Ks. myös esim. Kylväjä 4.9.1913, ”Pikku havaintoja.” 
183 Kylväjä 1.1.1909, “Raittiusyhdistykset ja huvittelu.” 
184 Kylväjä 11.4.1912, ”Kotimaasta. Raittiusriennoista Alavuudella.” 
185 Tikka & Nevala 2020, 34-35. 
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elähyttivät meitä, kun ajatteli uutta raitista yhteiskuntaa maassamme, ovat 

muuttumaisillaan epätoivoksi.186 

Suomen eduskunta hyväksyi alkoholin kieltolain yksimielisellä päätöksellä 31. lokakuuta 

1907. Lain vahvistamista saatiin kuitenkin odottaa aina vuoteen 1917, sillä kieltolakia ei 

koskaan viety Venäjän keisarin vahvistettavaksi. Kieltolaki ei suinkaan ollut ainoa tuona 

ajanjaksona hyväksytyistä lakiehdotuksista, joka jäi vaille vahvistusta: ennen Venäjän 

vuoden 1917 vallankumousta esitetyistä lakiehdotuksista vahvistettiin ainoastaan 

leipomoiden työaikalaki ja maanvuokrausasetusmääräys.187 Kun kieltolaki jumittui 

hallinnon ja byrokratian rattaisiin, RY:n sisällä vallinnut toivo Suomen raittiista 

tulevaisuudesta alkoi kääntyä epätoivoksi ja usko lain toteutumiseen horjui. Esimerkiksi 

tammikuussa 1911 järjestön silloinen puheenjohtaja, opettaja Eemeli Kunnas totesikin, 

että ”kieltolaki on saavuttamattomana ihanteena mennyt sivutsemme.”188 

Epätoivon lisäksi kieltolakiehdotuksen polkeminen paikallaan alkoi johtaa myös klassisia 

surun vaiheita siteeratakseni kaupankäyntiin. Voionmaan puheenjohtajakaudella RY:ssä 

oli vallinnut uhmakkaan ehdoton ”kaikki tai ei mitään” -mentaliteetti kieltolain 

suhteen,189 jota Ahonen on ”raittiusfanatismiksikin” nimittänyt.190 Jo helmikuussa 1908 

esimerkiksi Helenius-Seppälän kanta oli kuitenkin jossain määrin lieventynyt. 

Yhdysvaltain eri osavaltioiden kieltolakikokeilujen tarkastelun yhteydessä hän totesikin, 

että ”väkijuomain kieltoa ei pidä toteuttaa ennen kuin kansa on kypsynyt sen 

vastaanottamiseen.”191 Tammikuussa 1911 myös Kunnas sanallisti liennytyshengen: 

”Emme ole siitä kieltolain pettäjiä, jos ryhdymme vaatimaan parannuksia siellä, missä 

ne ovat ehkä saavutettavissa.”.192 Kylväjässä alettiin myös kallistua alueellisten ja 

kunnallisten alkoholikieltojen kannattamisen puoleen,193 vaikka niitä oli aiemmin 

                                                 

186 Kylväjä 6.4.1911, ”Viestejä kotimaasta. Kieltolaki-adressiehdotus.” 
187 Kaartinen 2011, 53-55. 
188 Kylväjä 5.1.1911, ”Puhe.” 
189 Ks. esim. Kylväjä 20.6.1907, “Kieltolaki-asiassa. Kaikki tai ei mitään ehdottomasti!” ja Kylväjä 
8.8.1907, ”Ei saa unhottaa kieltolakia!” 
190 Ahonen 2003, 159. 
191 Kylväjä 1.2.1908, “Kieltolainsäädännöstä Amerikassa.” 
192 Kylväjä 5.1.1911, “Puhe.” 
193 Kylväjä 5.6.1913, ”Kunnallinen raittiuspoliti ikka.” 
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pidetty täysin riittämättöminä.194 Perusteluja ja inspiraatiota alueellisille kielloille 

haettiin muun muassa ulkomailta, kuten esimerkiksi Ruotsista195 ja Uudesta 

Seelannista196. 

Etenkin kieltolakiin liittyviä puheenvuoroja väritettiin Kylväjässä usein runsaasti 

taisteluun ja sotaan viittaavalla retoriikalla. Ilmiö itsessään ei ollut epätavallinen 

suomalaisen alkoholivalistuksen perinteiden valossa.197 Esimerkiksi kieltolain 

jumiutumiseen liittyvää epätoivoa kuvailtiin Kylväjässä vuonna 1909 seuraavanlaisesti: 

Me olemme kuin linnoituksesta takaisin lyöty hyökkääjäjoukko, joka on 

pannut paraansa valloittaakseen linnoituksen, mutta epäonnistunut siinä.198 

Yleisiä Kylväjässä käytettyjä sota- ja taisteluretorisia termejä olivat esimerkiksi 

”raittiusarmeija”199 ja ”hyökkäysmatka / -retki”200.  Tulkintani mukaan tällaisen 

terminologian käyttämisellä pyrittiin ensinnäkin vahvistamaan RY:n sisäistä 

yhtenäisyyttä, joka oli kärsinyt muun muassa puoluepoliittisen ulottuvuuden 

muodostumisesta suurlakon jälkeisinä vuosina. Esimerkiksi vuonna 1908 istuva 

puheenjohtaja Hurmerinta totesi, että ”puolue-elämä on myrkyttänyt kansamme”.201 

Lisäksi tulkitsen, että taistelu- ja sotaretoriikalla yritettiin myös valaa tarmoa RY:n 

jäsenistöön, jonka tilaa Kylväjässä etenkin 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 

lopulla kuvailtiin muun muassa väsähtäneeksi.202 

                                                 

194 Kylväjä 1.2.1908, ”Viestejä omasta maasta. Turun raittiuspiirin vuosikokous.” 
195 Kylväjä 1.8.1912, ”’Ruotsin raittiustyökö uudessa vaiheessa?’” 
196 Kylväjä 6.3.1913, ”Kieltolakisäädännön vaikutukset Uudessa Seelannissa.” 
197 Sääskilahti 2006, 98-99. 
198 Kylväjä 1.8.1909, ”Työkauden alkaessa.” 
199 Termiä käytettiin vähintään 47:ssä numerossa aikavälillä 1.1.1905-31.12.1914. 
200 Termiä käytettiin vähintään 71:ssä numerossa aikavälillä 1.1.1905-31.12.1914. Hyökkäysmatkalla tai -
retkellä tarkoitettiin yhden tai useamman henkilön tekemiä raittiusvalistusretkiä a lueille, joille 

raittiusasia ei ollut vielä juurtunut. 
201 Kylväjä 1.9.1908, “Ennen ja nyt.” 
202 Kylväjä 1.9.1908, ”Raittiusseurat – joko toteuttamaan on ryhdytty?” 
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Kylväjässä vastailtiin myös kieltolakia vastustaviin argumentteihin. Näistä eniten 

huomiota saivat kieltolain vaikutukset ulkomaansuhteisiin ja -kauppaan,203 sekä 

kysymys mahdollisten korvausten maksamisesta niille elinkeinoharjoittajille, joiden 

elanto oli kieltolain myötä vaarassa.204 Useimmiten raittiusasian vastustajat saivat kuulla 

kunniansa. Heihin luettiin niin alkoholin parissa työskentelevien yritysten johtajat ja 

omistajat, kieltolakiin maltillisesti tai kielteisesti suhtautuvat kuin kohtuullisen 

alkoholinkäytön kannattajatkin. Kylväjässä heitä kutsuttiin muun muassa ”viinavallan 

pimeiksi peikoiksi” 205, ”myrkkyruhtinaiksi”206 ja ”kansojen syöjättäriksi”207. Taistelu- ja 

sotaretoriikan tavoin pilkkanimien käytön voi mielestäni tulkita eräänlaisen ”me vastaan 

muut” -mentaliteetin vahvistamiseksi. 

Mielenkiintoista kuitenkin on että raittiuasian vastustajien nimittelemisestä huolimatta  

lehdessä päästettiin ääneen esimerkiksi professori sekä laki- ja valtiopäivämies Carl Allan 

Serlachius, joka oli avoimesti maltillinen raittiusasian suhteen. Maltillisuutensa hän 

myös myönsi Kylväjässä suoraan heinäkuussa 1907: ”Vaikka itse en ole 

raittiusmies…”208. Serlachius ei kannattanut yleistä kieltolakia, sillä hän ei uskonut sen 

vastaavan kansan oikeustajuntaa. Ajatusta kunnallis ista kielloistakaan hän ei 

allekirjoittanut, sillä kunnallisten vaalien puutteessa ne olivat nähtävissä 

epädemokraattisina.209 Mielestäni on huomionarvoista, että ensimmäinen 

Serlachiuksen kirjoituksista julkaistiin Voionmaan RY:n puheenjohtajan paikalta 

eroamisen aikoihin. Oma tulkintani on, että Hurmerinnan johdolla järjestön uusi 

päällystö oli esimerkiksi Voionmaata myötämielisempi fennomaanishenkistä 

Serlachiusta kohtaan. Serlachiuksen tapaus itsessään osoittaa, että Kylväjässä julkaistiin 

                                                 

203 Ks. esim. Kylväjä 1.11.1908, ”Kieltolaki ja kotimainen hallitus.” ja Kylväjä 1.11.1909, ”Uusi  
kieltolakiehdotus.” 
204 Ks. esim. Kylväjä 1.11.1906, ”Kieltolaki ja korvaus väkijuomaliikkeen harjoittajille menetetystä 

elinkeinosta.”; Kylväjä 1.6.1909, ”Viinavero ja mallassuostunta aseina kieltolakitaistelussa.” ja Kylväjä 
1.10.1909, ”Kieltolaki toisen kerran eduskunnassa.” 
205 Kylväjä 5.12.1907, “Tuleeko kieltolaki?” 
206 Kylväjä 1.5.1909, ”Kohtuuden noudattajat kieltolain ’kannattajina’.” 
207 Kylväjä 1.5.1909, ”Mihin velvoittaa?” 
208 Kylväjä 11.7.1907, ”Mille kannalle on asettauduttava?” 
209 Kaartinen 2011, 57-58. 
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välillä myös kaikkein kiivainta raittiuseetosta maltillisempia näkemyksiä. Havaintojeni 

perusteella Serlachius oli kuitenkin lähinnä vain poikkeus, joka vahvisti säännön. 

Työväenkysymyksen yhteydessä herännyt raittiusasian politisointi leimahti uudestaan 

liekkeihin kieltolakiin liittyvän keskustelun yhteydessä. Toukokuussa 1908 Kylväjässä 

muun muassa julkaistiin avoimia vetoomuksia olla äänestämättä tulevissa 

eduskuntavaaleissa ketään, joka ei ole julkisesti sitoutunut kieltolain hyväksymiseen.210 

Tämän lisäksi lehdessä kannustettiin myös aktiivisesti paikallistason poliittiseen 

päätöksentekoon osallistumiseen.211 Erityisen merkittäväksi poliittiseksi kiistakapulaksi 

RY:n sisällä muodostui suostunta- eli alkoholiverojen korotusta koskeva keskustelu. 

Ahonen onkin todennut, että debatin yhteydessä RY:ssä selvitettiin 

sosiaalidemokraattisen ja porvarillisen raittiustyön välit lopullisesti. Samalla Ahosen 

mukaan verokysymys itsessään politisoi järjestöä, ja raittiusihmisten kanta 

suostuntaveroihin määrittyikin pitkälti puoluenäkökulman perusteella: lähtökohtaisesti 

sosiaalidemokraatit kannattivat veronkorotuksia, kun taas porvarilliset raittiusihmiset 

vastustivat niitä.212 

Jos RY:n ja SDP:n välit olivat olleet jossain määrin läheiset ja yhteistyöhön kykenevät 

ennen suurlakkoa ja sen yhteydessä, veronkorotuksia koskevan keskustelun aikaan 

suhde oli paikoitellen jo umpijäässä. Miina Sillanpään kaltaisia, pi tkän linjan 

vasemmistolaisia raittiusihmisiä erosi RY:stä.213 Kesäkuussa 1911 Kylväjässä todettiin 

SDP:n muuttuneen vakavaksi uhkaksi kotimaiselle raittiusasialle.214 Ahonen on 

arvioinut, että vuonna 1913 RY:n puheenjohtajaksi valitun, granfeltilaisiin ihanteisiin 

nojaavan Mikael Soinisen kaudella RY:n johto luopui lopullisesti täydellisen 

yhtenäisyyden ideaalista.215 Vuoden 1914 alussa RY:n sosiaalidemokraattinen siipi 

irtautuikin järjestöstä, perustaen erillisen Sosiaalidemokraattisen raittiusliiton. 

                                                 

210 Ks. esim. Kylväjä 1.5.1908, “Suomen Raittiuskansalle!” ja Kylväjä 1.6.1908, ”Ainoastaan kieltolakiasian 
varmoja ajajia valtiopäiville!” 
211 Kylväjä 2.2.1911, ”Raittiusväen suhteesta kunnalliseen raittiuspoliti ikkaan.” 
212 Ahonen 2003, 168-173. 
213 Kylväjä 1.8.1912, “Kotimaasta. Raittiuden Ystävien keskushallituksen kokous.” 
214 Kylväjä 1.6.1911, ”Juovutusjuomaverot ja sosialistit.” 
215 Ahonen 2003, 170-171. 
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Kylväjässä irtautuminen otettiin ilolla vastaan, sillä järjestön sisäinen yhteistyö 

sosiaalidemokraattien ja muita poliittisia suuntauksia edustavien välillä nähtiin 

hankalana – pääasiassa sosiaalidemokraateista johtuen.216  

                                                 

216 Kylväjä 8.1.1914, “Sosialidemokraattinen raittiusliitto perustettu.” 
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2. KIELTOLAIN NOUSU JA TUHO 

Toisen pääluvun aluksi tarkastelen, miten ensimmäinen maailmansota ja Suomen 

sisällissota vaikuttivat raittiusajatteluun RY:n sisällä. Tämän jälkeen luon katsauksen 

kieltolain voimaantuloon ja sen vaikutuksiin raittiustyöhön. Kolmannessa alaluvussa 

käyn läpi sekä järjestön sisällä että suomalaisella raittiuskentällä tapahtuneita 

muutoksia, minkä jälkeen käsittelen Kylväjässä esiintyneiden kansallisten 

erityispiirteiden ja kansainvälisyyden teemoja. Kahdessa viimeisessä alaluvussa 

käsittelen kieltolain kohtaamia vaikeuksia, sen kaatumista sekä raittiusajattelun suuntaa 

kieltolain jälkeisinä vuosina. 

 

2.1. Raittiusajattelu sotien myllerryksessä 

Ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä RY:ssä oli eletty jo useampi vuosi ”harmaata 

yksitoikkoista aikaa”.217 Usko kieltolain voimaantuloon oli horjuvaa ja innostus 

raittiusasiaa kohtaan maltillista.218 Ehdottoman kieltolakivaatimuksen sijaan huomiota 

alettiin kiinnittää pienempiin, hieman kompromissinomaisiin askeliin. Vuoden 1914 

yleisessä raittiuskokouksessa RY:n silloinen puheenjohtaja Mikael Soininen totesikin 

liennytyshenkisesti, että raittiusväen olisi kieltolain vaatimuksesta luopumatta etsittävä 

uusia keinoja edistää kieltolakia kohti vievää väliaikaista lainsäädäntöä.219 

Maailmansodan syttyminen kuitenkin herätti suomalaisen raittiusliikkeen 

jonkinasteisesta horroksesta; kuten Kylväjän toimituksen nimimerkki Vetehinen totesi 

marraskuussa 1914, raittiusväen rauta oli ”ruvennut hehkumaan”. 220 

Maailmansodan syttyminen otettiin Kylväjässä vastaan jännityksen ja huolen sekaisin 

tuntein. Huoli ei rajoittunut pelkästään sodan inhimilliseen tragediaan, vaan sitä koettiin 

myös raittiustyön tulevaisuutta kohtaan: kuinka paljon poikkeuksellinen tilanne tulisi 

                                                 

217 Kylväjä 8.1.1914, “Vuoden alkaessa.” 
218 Ks. esim. Kylväjä 9.1.1913, ”Taipaleelle lähtiessä.”; Kylväjä 6.2.1913, ”Nykyhetken vakavuus.” ja 

Kylväjä 10.7.1913, ”Puhe.”  
219 Kylväjä 16.7.1914, ”Raittiusasian nykyinen tila maassamme.” 
220 Kylväjä 5.11.1914, ”Katsauksia.” 
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vaikeuttamaan käytännöllisen raittiustyön tekemistä?221 Suhtautuminen ei kuitenkaan 

ollut yksiselitteisen huolestunutta, sillä suurilta osin juuri sodan vuoksi raittiustilanne ja 

alkoholipoliittinen ilmapiiri sekä Suomessa että muualla läntisessä maailmassa alkoivat 

kulkea RY:n toivomaan suuntaan. Suomessa alkoholin myyntiä tiukennettiin erityisesti 

paikkakunnilla, joissa liikkui sotilaita.222 Vuonna 1915 Suomessa alkoholin 

kokonaiskulutus oli jo ilman kieltolakiakin niin alhaista, että se täytti aikansa 

alkoholitutkijoiden kriteerit siitä, kuinka alhaiseksi alkoholinkulutus voitaisiin saada 

kieltolain avulla.223 Tästä huolimatta Kylväjässä ehdoteltiin ja jopa vaadittiin entistä 

tiukempia rajoituksia.224  

Sodanaikainen alkoholinkäytön väheneminen otettiin RY:n piirissä todisteena sekä 

kieltolain toteuttamiskelpoisuudesta että raittiusaatteen leviämisestä ja voitosta,225 

eikä niinkään poikkeusolojen mukanaan tuomana väliaikaisena ilmiönä.226 Tämä 

käsityskanta lienee osaltaan rohkaissut raittiusliikettä yhä enenevässä määrin takaisin 

ehdottoman kieltolakivaatimuksen kannalle: ensimmäinen maailmansota luultavasti 

muutti raittiusväen ajatuksissa hyvin epätodennäköiseltä tuntuneen kieltolain jälleen 

mahdolliseksi. 

Varsinainen uutisointi ensimmäisen maailmansodan tapahtumista ja käänteistä oli 

Kylväjän sivuilla vähäistä. Sen sijaan sota kontekstualisoitiin lehdessä lähtökohtaisesti 

raittiuden ja sivistyksen kautta. Se nähtiin muun muassa osoituksena Euroopan 

siveellisestä alennustilasta.227 Samaten lehdessä pohdittiin sodan vaikutusta raittiustyön 

tulevaisuuteen.228 Sotaa käytettiin myös RY:n toissijaisten tavoitteiden perusteluna: kun 

                                                 

221 Kylväjä 13.8.1914, “Vakavalla hetkellä.” 
222 Pulkkinen 2015, 56. 
223 Ahonen 2003, 187. 
224 Ks. esim. Kylväjä 13.8.1914, ”Sota ja väkijuomakiellot.” ja Kylväjä 1.10.1914, ”Tosiasiat puhuvat.” 
225 Ks. esim. Kylväjä 1.1.1914, ”Tosiasiat puhuvat.”; ”Kylväjä 1.10.1914, ”Sota ja raittius.” ja Kylväjä 
13.1.1916, ”Mihin suuntaan.” 
226 Ks. esim. Peltonen 1997, 94; Ahonen 2003, 187-188. 
227 Kylväjä 1.12.1915, ”Iloa murheissa.” 
228 Kylväjä 11.1.1917, ”Tuleeko sota edistämään raittiusharrastuksia.” 
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sota oli kaikessa vakavuudessaan käynnissä, esimerkiksi tanssin kaltainen 

”kevytmielinen ilonpito” ei ollut lainkaan sopivaa.229 

On mielestäni perusteltua väittää, että RY:n piirissä ensimmäinen maailmansota nähtiin 

suuren inhimillisen tragedian lisäksi myös mahdollisuutena raittiusasian edistämiselle. 

Esimerkiksi tammikuussa 1916 Soininen puhui siitä, kuinka nykyään ajatuksiin ei mahdu 

ensimmäisen maailmansodan kauhujen lisäksi juurikaan muuta. Samassa yhteydessä 

hän kuitenkin muistutti, että rintamien takana käsillä oleva aika on ”myöskin kuivannut 

kyyneleitä ja vaimentanut valituksia ehkä yhtä paljon kuin se on niitä pusertanut 

ihmisten silmistä ja ahdistetuista rinnoista”.230 Myös kesän 1916 raittiuspäivillä Vaasassa 

todettiin sota-ajan olleen raittiusaatteelle voittoisaa aikaa.231 Sama lähestymistapa 

näkyi jossain määrin myös fiktiivisissä tarinoissa. Esimerkiksi lokakuussa 1914 Kylväjässä 

julkaistiin tarina otsikolla ”Voi, kun olisikin aina sota!”, jossa venäläinen äiti kauhistelee 

sotaa, mutta samalla iloitsee sodanaikaisten alkoholirajoitusten raitistuttavasta 

vaikutuksesta poikaansa.232 

Venäjän vuoden 1917 helmikuun vallankumous otettiin Kylväjässä ilolla vastaan, sillä sen 

nähtiin kaataneen ”lahonneen ja mädänneen järjestelmän”. Kenties vielä merkittävämpi 

syy raittiusväen iloon oli kuitenkin se, että vallankumouksen uskottiin tehneen Suomen 

kieltolain vahvistamisen todennäköisemmäksi kuin koskaan ennen.233 Usko palkittiin jo 

piakkoin, sillä Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti Suomen kieltolain 29. toukokuuta 

1917. Ilouutisen yhteydessä Kylväjässä kuitenkin muistutettiin kieltolain olevan vain ase 

suuremman tavoitteen saavuttamisessa: ”Päämäärämme on kieltolaki kansan 

sydämessä.”234 Ensimmäisen maailmansodan tavoin Venäjän vallankumousvuosi siis 

kontekstualisoitiin pääasiassa kotimaisen raittiusasian kautta. 

                                                 

229 Kylväjä 5.11.1914, ”Onko sopivaa?” 
230 Kylväjä 13.1.1916, “Kotitarpeen viinanpolton lakkauttamisen muisto.” 
231 Kylväjä 8.6.1916, “Puhe.” 
232 Kylväjä 1.10.1914, ”Voi, kun olisikin aina sota!” 
233 Kylväjä 22.3.1917, ”Vallankumouspäivinä.” 
234 Kylväjä 31.5.1917, ”Kieltolaki vahvistettu.” 
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Jos ensimmäisen maailmansodan myrskypilvessä nähtiin Kylväjän sivuilla myös  

hopeareunus, sisällissota maalasi tuon reunuksen verenpunaiseksi: 

Rajantakaisten yllyttäjäin kehoituksesta on täällä mitä kauhistuttavimmalla 

kevytmielisyydellä viritetty veljessota, joka on maan tärkeimmät ja 

asutuimmat seudut täyttänyt hävityksellä ja verivirroilla.235 

Heti sisällissodan syttymisestä lähtien Kylväjän kanta itse sotaan oli selkeästi valkoisten 

puolella. Selityksiä tapahtuneeseen haettiin muun muassa alempien 

yhteiskuntaluokkien kansallistunnon heikkoudesta.236 Vaikka lehdessä puhuttiinkin 

välillä syyttävään sävyyn esimerkiksi ”punaisista vallananastajista”,237 perimmäiset syyt 

sisällissodalle löydettiin kansan syvien rivien ja sosiaalidemokraattien puutteellisesta 

sivistystasosta. Alempia luokkia ei kuitenkaan tunnuttu pitävän varsinaisesti syyllisinä 

sodan kauheuksiin, vaan heidät nähtiin puutteellisen sivistystasonsa vuoksi 

pikemminkin syyntakeettomina ja ”rajantakaisten yllyttäjäin” harhaan johtamina 

raukkoina. Vastuuta tapahtumista sälytettiin muun muassa sivistyneistön ja 

kansanvalistajien harteille heidän toimiensa tai toimettomuutensa vuoksi,238 sillä he 

eivät olleet onnistuneet päihittämään ”valheellisen, yksipuolisen puoluekasvatuksen” 

haittavaikutuksia.239 Oma pesä pyrittiin kuitenkin pitämään puhtaana: sodan 

päättymisen aikoihin Kylväjässä muistutettiin raittiustyön suurista sivistyksellisistä 

saavutuksista maassamme.240 

Kylväjässä ei varsin selkeästä valkoisesta mentaliteetista huolimatta esiintynyt yhtä 

vakiintunutta käsitettä kevään 1918 tapahtumista Suomessa, vaan lehdessä käytettiin 

kontekstista riippuen eri termejä kuten veljessota241, kansalaissota242, luokkasota243, 

                                                 

235 Kylväjä 1.2.1918, ”Veljessodan kauhuista kansalliseen kasvatustyöhön.” 
236 Kylväjä 1.2.1918, ”Nykyhetkellä. I.” 
237 Kylväjä 1.2.1918, ”Nyt on lakeja noudatettava.” 
238 Kylväjä 1.2.1918, ”Valistuksellisia mietelmiä.” 
239 Kylväjä 1.6.1918, “Vihamieltä kukistamaan.” 
240 Kylväjä 1.5.1918, ”Suomen raittiusväelle.” 
241 Kylväjä 1.2.1918, “Veljessodan kauhuista kansalliseen kasvatustyöhön.” 
242 Kylväjä 1.2.1918, “Nykyhetkellä. I .” 
243 Ibidem. 
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vapaussota244 ja punainen kapina245. Usein eri ilmaisuja käytettiin jopa saman tekstin 

sisällä. Tulkintani mukaan terminologinen vaihtelu ei kuitenkaan ilmennä varsinaisesti 

monimuotoista suhtautumista itse tapahtumiin, sillä lehdessä esitetyt näkemykset 

sodasta olivat varsin yksiselitteisen punavastaisia. Ilmiön taustalla lienee pikemminkin 

ollut yhteisen terminologisen linjanvedon puute yhteiskunnallisen kriisin keskellä. 

Sisällissodan jälkipyykin peseminen jäi Kylväjässä lyhyeksi. Ilmiö ei kuitenkaan 

rajoittunut pelkästään RY:n piiriin, vaan leimaa Ahosen mukaan oikeastaan koko 

suomalaista raittiusliikettä. Vielä vuoden 1918 aikana Kylväjässä muun muassa 

kehotettiin lukijoita keräämään talteen sisällisotaan liittyviä tietoja ja kokemuksia.246 

Melko pian kävi kuitenkin selväksi, että RY:n jäsenistöä oli osallistunut sotaan myös  

punaisten puolella, mikä lienee Ahosen havaintojen mukaisesti vaikuttanut siihen, että 

sotaan liittyvät selvitykset unohdettiin, tai painettiin unohduksiin, järjestön sisällä jo 

verrattain pian sodan jälkeen. Samalla päänvaivaa järjestön johdolle aiheutti se, mitä 

punaisten puolelle päätyneille RY:n jäsenille tulisi järjestön sisällä tehdä.247 Horisontissa 

häämöttävä kieltolain voimaantulo tarjosi uskoakseni RY:lle helpon kanavan siirtää 

fokus pois sisällissodasta vuoteen 1919 astuttaessa. Sodasta vaikeneminen ei rajoittunut 

vain sotavuosien yhteyteen. Esimerkiksi vuonna 1938 julkaistussa RY:n historiaa 

käsittelevässä teoksessaan Vihtori Karpio ei ole omistanut sisällissodalle omaa pää- tai 

alalukuaan ja aihetta käsitellään kirjassa noin sivun verran.248 

Sisällissodan vaikutukset jakoivat poliittisen latauksensa kautta suomalaista 

raittiusliikettä. Sosiaalidemokraattinen Raittiusliitto perustettiin ja RY:stä muodostui 

Suomen ”valkoisin” raittiusjärjestö.249 Kylväjän perusteella sisällissota symboloi RY:lle 

ennen kaikkea kansan sivistystason alhaisuutta: ”Me olemme tavoistamme päättäen 

                                                 

244 Kylväjä 1.6.1918, ”Vihamieltä kukistamaan.” 
245 Kylväjä 1.2.1918, “Nyt on lakeja noudatettava.” 
246 Ks. esim. Kylväjä 1.6.1918, ”Raittiusyhdistysten tehtävistä nykyoloissa.” ja Kylväjä 1.6.1918, 
”Vapaustaistelun muistot talteen!” 
247 Ahonen 2003, 199-202. 
248 Karpio 1938, 177. 
249 Ahonen 2003, 214-216. 
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hirveän raakaa kansaa.”250 Samalla, ja ehkä juuri tämän takia, sota tuntui vahvistaneen 

järjestön luokkatietoisuutta ja fennomaanista, kansansivistykseen nojaavaa 

pohjavirettä: taistelujen päättymisen jälkeen koettiin yhä tärkeämmäksi, että niin 

raittiusliike kuin muutkin sivistykselliset järjestöt panostaisivat entistä enemmän kansan 

syvien rivien valistamiseen. Sodan jälkeisten sivistysteemojen yhteydessä nostettiinkin 

esille muun muassa Agathon Meurmanin kaltaisten pitkän linjan 

fennomaanivaikuttajien näkemyksiä.251 Valistusinnostuksen viriämiseen on 

oletettavasti vaikuttanut myös se, että alkoholinkäyttö lisääntyi sisällissodan aikana.252 

Sodan aikaiset laittomuudet lienevät myös konkretisoineen RY:n kieltolakia koskevan 

huolen: ”Laki, jota ei kannata kansan oikeustajunta, pysyy kuolleena kirjaimena.”253 

Sisällissodan päättymisen yhteydessä Kylväjässä muistutettiinkin 

kansalaistottelevaisuuden ja lainkuuliaisuuden tärkeydestä myös niissä tilanteissa, kun 

oma mielipide ei vastaa voimassaolevaa lakia.254 

 

2.2. Kieltolain voimaantulo ja raittiustyön murros 

Kun kieltolaki astui voimaan 1. kesäkuuta 1919, suomalaisen raittiusliikkeen kauan 

odottama hetki oli koittanut. Tapahtuma oli suuren juhlan päivä, mutta Kylväjässä 

asiaan reagoitiin ilon ohella maltillisen varoittavalla asenteella.255 Sisällissota oli 

verottanut koko raittiusliikkeen rivejä.256 Erityisesti granfeltilaisen kauden varoittavat 

sanat kieltolain hyödyttömyydestä tilanteessa, jossa kansa ei ole siveellisesti valmis sitä 

vastaanottamaan lienevät myös iskostuneen järjestön sisällä tiukkaan. Lehdessä 

muistutettiin useaan otteeseen, että kieltolain voimaantulo on vain ensimmäinen askel 

pitkällä tiellä – askel, joka on tuomittu epäonnistumaan, mikäli kansa ja erityisesti 

                                                 

250 Kylväjä 1.6.1918, ”Raittiusyhdistysten tehtävistä nykyoloissa.” 
251 Ibidem. 
252 Pulkkinen 2015, 64. 
253 Kylväjä 1.2.1906, “Väkivaltaisuudet väkijuomaliikettä vastaan.” 
254 Kylväjä 1.5.1918, “Nykyhetkellä. II.” 
255 Kylväjä 1.7.1919, “Kieltolain voimaanastuttua.” 
256 Pulkkinen 2015, 66. 
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raittiuskansa ei tee voitavaansa lain valvomiseksi ja ylläpitämiseksi.257 Uhkakuvista 

huolimatta tammikuussa 1920 Kylväjässä todettiin kieltolain olevan jossain määrin 

peruuttamaton edistysaskel.258 Mielestäni on kuitenkin aiheellista pohtia, missä määrin 

tällaiset lausahdukset olivat realistisen tilannearvion si jaan hegemonian nostatusta 

raittiusväen keskuudessa. 

Kieltolain ei suinkaan nähty tekevän raittiustyötä tarpeettomaksi. Pikemminkin 

päinvastoin – sitä täytyi tehdä vähintään yhtä uutterasti kuin aiemminkin.259 Kieltolain 

voimaantulo aiheutti kuitenkin raittiustyön luonteeseen perustavanlaatuisen 

muutoksen: aiemmin laillinen alkoholiliike oli nyt laiton ja sen vastaisella taistelulla oli 

nyt takanaan ainakin näennäisesti kansan enemmistön kannattama kieltolaki. Kun lisäksi 

suomalaisella raittiuskentällä tapahtui 1920-luvulle tultaessa merkittäviä organisatorisia 

uudistuksia,260 RY:n sisällä luotiin katsaus järjestön omiin tehtäviin raittiuden 

työkentällä. Uudessa tilanteessa huomiota alettiin kiinnittää erityisesti raittiutta ja 

kieltolakia koskevaan valistustyöhön. Yhdeksi päämääristä nimettiin lainkuuliaisuuden 

terästäminen kansassa,261 sillä sen nähtiin ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan 

jälkeisinä vuosina olevan kyseenalaisella tasolla.262 Sotavuosiin vetoaminen herätti 

kuitenkin järjestön sisällä soraääniä jo verrattain pian, sillä sen moraalia alentavien 

vaikutusten nähtiin olevan takanapäin.263 Kritiikistä huolimatta perustelua käytettiin 

myös myöhemmin.264 Sotavuosien moraalia alentaneeseen vaikutukseen vetoaminen ei 

ollut ainoastaan RY:n piiristä tuttu perustelu, vaan sitä käytettiin myös laajemmin 

kieltolain kannattajien keskuudessa.265 

                                                 

257 Ks. esim. 1.7.1919, ”Kieltolain voimaanastuttua.” ja Kylväjä 1.9.1919, ”Raittiuden Ystävien piireil le, 
l i itoille ja paikallisyhdistyksille.” 
258 Kylväjä 1.1.1920, ”Vuoden vaihteessa.” 
259 Ks. esim. Kylväjä 1.3.1920, ”Järjestyneen raittiusväen tehtävistä kiel tolakiasian nykyisessä vaiheessa.” 
ja Kylväjä 1.1.1921, ”Uudelle taipaleelle lähtiessä.” 
260 Aiheesta l isää alaluvussa 2.3. 
261 Ks. esim. Kylväjä 1.7.1918, ”Tarvitaanko vielä raittiusopetusta ja -kasvatusta?” ja Kylväjä 1.7.1919, 
”Kieltolain voimaanastuttua.” 
262 Ks. esim. Kylväjä 1.5.1920, ”Turkuun ensi kesäkuun 6-8 päiviksi!” 
263 Kylväjä 15.4.1923, ”Vähän arvostelua.” 
264 Ks. esim. Kylväjä 15.2.1924, ”Järjestyneen Raittiusväen julkilausuma.” ja Kylväjä 1.6.1924, ”Kieltolaki 
5-vuotias.” 
265 Kaartinen 2011, 160. 
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Kieltolailla ei sen voimaantullessa ollut Suomessa vielä organisoitunutta vastustusta. 

Ruotsalainen kansanpuolue oli lähimpänä selkeää vihollista, mutta varsinaista kieltolain 

vastaista kantaa ei puolueohjelmasta löytynyt.266 RY:ssä oli kuitenkin jo varhain 

tiedostettu, että lailla on paljon vastustajia, joita vastaan tultaisiin vielä käymään 

raivokasta taistelua.267 Vaikka esimerkiksi lokakuussa 1921 tuore puheenjohtaja 

Hurmerinta totesti raittiusasian tuolloin kohtaaman vastustuksen olevan kevyttä 

entisten taistojen rinnalla,268 Kylväjässä tunnuttiin suhtautuvan kieltolain vastustajien 

toimintaan vakavalla huolella.269 Syksyllä 1919 perustetun Täysikiellottoman 

kansanraittiuden edistämisyhdistyksen ja kieltolakirikkomuksia ruokkivien himojen 

sijaan raittiusasian suurin vihollinen vaikutti kuitenkin olevan raittiusväen oma velttous 

aatteensa suhteen.270 Raittiusesitelmätoimintaa soimattiin suunnitelmattomuudesta,271 

yhdistyselämää taas sisällöttömyydestä.272 

Työsarkaa nähtiin koko kansan valistamisen suhteen, mutta oman erityishuomionsa sai 

sivistyneistön nihkeä suhtautuminen kieltolakiin. Ylempien luokkien väitettiin muun 

muassa aina pelänneen raittiutta,273 minkä lisäksi heitä syytettiin 

kaksinaismoralismista.274 Osittain sivistyneistön kontolle laitettiin myös esimerkiksi 

työväestön suorittamat veriteot.275 Erityisesti ruotsinkielistä sivistyneistöä syytettiin 

kansasta eristäytymisestä ja kylmäkiskoisuudesta raittiusasiaa kohtaan.276 

Sivistyneistövastaisuus oli leimallista myös RY:n ulkopuolisessa kieltolakia puolustavassa 

diskurssissa.277 Uskon, että raittiusväen sivistyneistöä koskeva huoli ei rajoittunut 

pelkästään siihen, että sivistyneet kansanosat pysyvät kylminä kieltolakia kohtaan, sillä 

                                                 

266 Pulkkinen 2015, 103. 
267 Kylväjä 1.1.1920, ”Vuoden vaihteessa.” 
268 Kylväjä 1.10.1921, ”’Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta oletkin kuollut.’”  
269 Ks. esim. Kylväjä 1.10.1920, ”Opintokerhoja perustamaan!” ja Kylväjä 1.5.1921, ”Kutsumus yleiseen 

raittiuskokoukseen Kuopiossa kesäkuun 5-7 p:nä.” 
270 Kylväjä 1.1.1924, “Taistojen vuosi.” 
271 Kylväjä 1.3.1920, ”Järjestyneen raittiusväen tehtävistä kieltolakiasian nykyisessä vaiheessa.” 
272 Kylväjä 1.4.1920, “Sisältöä yhdistyselämään.” 
273 Kylväjä 15.4.1923, ”Mitä nyt on tekeillä?” 
274 Ks. esim. Kylväjä 1.5.1920, ”Turkuun ensi kesäkuun 6 -8 päiviksi!”; Kylväjä 1.3.1920, ”Suojeluskuntien 
suhtautuminen kieltolakiin.” ja Kylväjä 1.9.1924, ”Työkausi alkaa.” 
275 Kylväjä 1.12.1924, ”Nykyinen juovutusjuomatilanne ja maan sivistyneistö.” 
276 Hytönen 1930, 337-338. 
277 Kaartinen 2011, 248. 
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yksin heidän äänillään kieltolakia ei tultaisi kaatamaan. Keskiössä on kenties 

pikemminkin ollut pelko siitä, että yläluokan näyttämä esimerkki 

välinpitämättömyydestä tai vastahakoisuudesta kieltolakia kohtaan leviää myös  

alempiin kansanryhmiin. 

Valistustyön tekemisen kannalta harmaita hiuksia RY:n johdolle aiheutti järjestön 

rajallinen varallisuus, sillä esimerkiksi raittiustyölle varatun valtioavun katsottiin olevan 

liian vähäistä.278 Rajallisten resurssien mukanaan tuomia haasteita pyrittiin kuitenkin 

kiertämään monin eri tavoin. Yhdeksi keskeisimmistä metodeista nousi havaintojeni 

mukaan opintokerhojen perustaminen. Kerhojen ideana oli kerätä halukkaita ihmisiä 

yhteen lukemaan johonkin sivistykselliseen osa-alueeseen liittyviä teoksia ja 

keskustelemaan niistä. Tällainen toiminta on tuskin vaatinut RY:ltä suurta rahallista 

panostusta, sillä opintokerhon pystyi perustamaan käytännössä kuka tahansa. 

Kylväjässä kannustettiinkin perustamaan kerhoja matalalla kynnyksellä.279 Tämän lisäksi 

opintokerhotoimintaa varten myönnettiin myös valtionavustusta, minkä hakemisesta 

Kylväjässä muistutettiinkin vuosittain.280 

Oleelliseksi osaksi kansanvalistustyössä onnistumista nostettiin RY:n sisäinen 

vahvistaminen. Järjestön omaa väkeä täytyisi aktivoida raittiustyön tekemiseen, samalla 

kun yhä suurempia kansanosia pitäisi saada taivuteltua raittiusjärjestöjen riveihin 

seisomaan raittiusasian ja kieltolain takana.281 Luontaisiksi ”käännytettäviksi” Kylväjässä 

nimettiin muun muassa papit ja naiset.282 Tämän tehtävän varjolla järjestössä ei 

arasteltukaan esimerkiksi puuttua papiston raittiuskäsityksiin. Tammikuussa 1923 

Kylväjässä papistoa kritisoitiin toimettomuudesta raittiussanoman levittämiseen ja 

todettiin, että Raamatun sanaa noudattavan papin täytyy olla raittiusmies. Samassa 

yhteydessä ilmoitettiin RY:n lähettävän raittiussaarnoja kaikkiin suomalaisiin 

                                                 

278 Ks. esim. Kylväjä 1.9.1920, ”Uhratkaa!” ja Kylväjä 1.2.1921, ”Raittiuden Ystävien tehtävät tätä nykyä.”  
279 Kylväjä 1.1.1922, ”Kaikille nii lle, jotka vielä eivät opiskele!” 
280 Ks. esim. Kylväjä 1.4.1929, ”Opintokerhojen valtionavustukset.” ja Kylväjä 1.4.1932, ”Opintokerhojen 
valtionavustukset.” 
281 Ks. esim. Kylväjä 1.2.1921, ”Raittiuden Ystävien tehtävät tätä nykyä.” ja Kylväjä 1.5.1921, “Kutsumus 
yleiseen raittiuskokoukseen Kuopios sa kesäkuun 5-7 p:nä.” 
282 Kylväjä 1.5.1921, ”Kutsumus yleiseen raittiuskokoukseen Kuopiossa kesäkuun 5 -7 p:nä.” 
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kirkkoherranvirastoihin.283 Naisten käännyttäminen raittiusasian puoleen oli vielä 

näkyvämpää kuin papiston. Kylväjään perustettiin toukokuussa 1922 uusi osio nimeltä 

”Naisten Raittiustyö”.284 Lisäksi lehdessä alettiin julkaista muun muassa kutsuja varta 

vasten naisille järjestettyihin raittiuskokouksiin ja -kongresseihin sekä raportteja näistä 

tapahtumista.285 Lehden loppupuolella sijaitseva naisten raittiustyölle varattu osio jäi 

kuitenkin havaintojeni mukaan vuosien kuluessa verrattain vähälle huomiolle. 

RY:n vahvistamistyö kantoi 1920-luvun kuluessa hedelmää. Osittain tämä lienee 

kuitenkin johtunut tässä luvussa esiteltyjen toimien ulkopuolisista tekijöistä.286 Vuonna 

1922 RY:n jäsenmäärä oli vielä 15 864, kun vuoteen 1929 mennessä se oli jo 26 833.287 

Vuosikymmenen puolivälin paikkeilla Kylväjässä alettiinkin kiitellä raittiustyön olevan 

nousussa.288 Järjestön sisäinen vahvistuminen heijastui myös Kylväjän tilaajalukuihin: 

vuoteen 1927 mennessä lehden painos oli jo 10 000,289 kun viisi vuotta aiemmin se oli 

ollut vain 6000.290 

 

2.3. Muutoksen tuulia niin järjestön sisällä kuin sen ulkopuolellakin 

RY:ssä ymmärrettiin kieltolain voimaantulosta saakka, kuinka olennaista esimerkiksi 

kansalaisjärjestöjen tuki tulisi lain onnistumiselle olemaan. RY:n vuoden 1919 

vuosikokouksessa pitkän linjan järjestöaktiivi Vihtori Karpio esittikin ajatuksen raittiutta 

ja kieltolakia kannattavien järjestöjen muodostamasta yhteenliittymästä, 

Kieltolakiliitosta. Karpio arvioi, että liiton tulisi ”järjestyä lujaksi rintamaksi kaikkia 

kieltolain kumoamista tai sen toimeenpanon heikentämistä tarkoittavia pyrkimyksiä 

vastaan”. 291 Vain muutamaa päivää Karpion ehdotuksen jälkeen Maalaisliiton 

                                                 

283 Kylväjä 1.1.1923, “Papit puhukoot myös raittiuden sanaa!” 
284 Kylväjä 1.5.1922, “Naisten Raittiustyö.” 
285 Ks. esim. Kylväjä 1.2.1923, ”Yleinen naisten raittiuskokous Helsingissä helmik. 17 p:nä.” ja Kylväjä 

1.3.1924, ”Naisten Raittiuskeskuksen vuosi - ja yleinen naisten raittiuskokous.” 
286 Aiheesta l isää alaluvussa 2.3. 
287 Ahonen 2003, 369. Liitetaulukko 4. 
288 Ks. esim. Kylväjä 1.1.1925, “Ilahduttavaa nousua.” ja Kylväjä 1.1.1926, ”Oireet ovat yhä vain entisiä.” 
289 Kylväjä 1.6.1928, ”Raittiuden Ystävien toiminnasta v. 1927.” 
290 Kylväjä 15.12.1925, “Nouseeko Kylväjän painos 10,000:een?” 
291 Kylväjä 1.8.1919, “Raittiuden Ystävien vuosikokous.” 
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kansanedustaja ja Castrénin hallituksen sosiaaliministeri Santeri Alkio kutsui eri 

eduskuntaryhmien jäseniä asian tiimoilta kokoon. Periaatteellinen päätös Kieltolakiliiton 

perustamisesta syntyi nopeasti. Toiminnan ja päätösten nopea aikataulu kielii siitä, että 

valmisteluja liiton perustamiselle oli tehty jo ennen Karpion aloitetta.292 

Tammikuussa 1920 Kylväjässä uutisoitiin Helenius-Seppälän eronneen RY:n 

keskushallituksesta, sillä hänen tehtävänsä Sosiaaliministeriön raittiusosaston 

osastopäällikkönä eivät jättäneet riittävästi aikaa järjestötason toiminnan 

seuraamiseen. Samassa yhteydessä ilmoitettiin myös Voionmaan eronneen 

keskushallituksesta.293 Vain muutama kuukausi Helenius-Seppälän ja Voionmaan 

eroilmoitusten jälkeen myös Kieltolakiliiton ideoija Karpio siirtyi Kieltolakiliiton ja 

Sosiaaliministeriön raittiusosaston palvelukseen.294 Etenkään Helenius-Seppälän ja 

Voionmaan päätösten taustalla ei liene ollut pelkästään raittiustyöhön liittyvät 

kysymykset, vaan myös ulkopuolisuuden tunne yhä porvarillisemmaksi käyvässä RY:ssä. 

Työväenhenkisyydestään tunnetun Voionmaan kirjoittamaa tekstiä työväenliikettä ja 

raittiustyötä koskien ei esimerkiksi enää sisällissodan jälkimainingeissa julkaistu 

Kylväjässä.295 

Kieltolakiliiton perustaminen otettiin Kylväjässä positiivisesti vastaan ja liitolle toivottiin 

menestystä.296 Maaliskuussa 1920 Kylväjässä julkaistussa tekstissä kehotettiinkin 

Kylväjän ohella levittämään myös Kieltolakiliiton omaa Kieltolakilehteä. Tekstissä 

käsiteltiin kuitenkin myös väitteitä siitä, että Kieltolakilehti olisi tehnyt Kylväjän jossain 

määrin tarpeettomaksi. Tätä ei kuitenkaan pidetty perusteltuna kantana. RY:ssä 

Kieltolakilehden julkaisua ja levikkiä pidettiin tarpeellisena, mutta sen ajateltiin 

taistelevan eri areenalla kuin Kylväjä. Kieltolakilehden rooli nähtiin tilapäisenä 

kieltolakipropagandan rummuttajana, jonka avulla voidaan vaikuttaa suurten 

                                                 

292 Ahonen 2003, 226-228. 
293 Kylväjä 1.1.1920, ”Kotimaamme raittiuselämästä. Muutokset Raittiuden Ystäväin 
Keskushallituksessa.” 
294 Kylväjä 1.5.1920, ”Vihtori Karpio eronnut R. Y:n sihteerin toimesta.” 
295 Ahonen 2003, 226-227. 
296 Kylväjä 1.10.1919, “Kieltolakiliitto. Mahtava kansalaisjärjestö kieltolakia tukemaan.” 
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väestönosien mielipiteisiin. Kylväjä puolestaan oli luonteeltaan jatkuvampi jo pelkästään 

järjestölehden asemansa vuoksi. Lisäksi sen nähtiin kattavan esimerkiksi raittiustieteen 

kaltaisia raittiusasian edistymisen kannalta oleellisia teemoja, joita Kieltolakilehti ei 

käsitellyt.297 Samaa tehtävien eriyttämisen periaatetta noudatettiin lehtijulkaisujen 

lisäksi myös järjestötasolla. Kieltolakiliitto nähtiin Kylväjässä suorana apuna hallitukselle 

kieltolain noudattamisen valvomisessa. RY taas asemoitiin kansalaiskasvatuksen 

kentälle, missä sen tehtäväksi määriteltiin terveiden ja raittiiden elämäntapojen 

ymmärryksen edistäminen kansan keskuudessa.298 

Yhteisen asian ajamisesta huolimatta RY:n suhde Kieltolakiliittoon ei ollut kitkaton, eikä 

RY:n keskusjärjestö milloinkaan liittynyt Kieltolakiliiton jäseneksi. Aiempaa 

oikeistolaisemmaksi käyneessä järjestössä Kieltolakiliiton selkeät vasemmistolaiset 

taipumukset eivät herättäneet innostusta.299 Vaikka RY:n keskusjärjestö ei koskaan 

liittynytkään liittoon, sen alaisia paikallisyhdistyksiä sen sijaan liittyi. 1920-luvulla 

virinnyt jäsenmäärällinen nousukausi RY:n sisällä selittyykin osittain juuri Kieltolakiliiton 

vaikutuksella: jäsenmäärät kasvoivat kaikkein eniten niillä piireissä, joissa kuuluttiin 

liittoon.300 Kieltolakiliiton osuus valtion raittiusmäärärahoista oli jo vuonna 1921 

kasvanut merkittävästi suuremmaksi kuin RY:n. Vaikka Kieltolakiliittoa ei asiasta 

varsinaisesti syytettykään, nähtiin Kylväjässä RY:n tulleen ”syrjäytetyksi”.301 Kirjoittelun 

uhriutuva ja katkera sävy poiki vastineen Sosiaaliministeriön raittiusosastolta.  

Vastineesta huolimatta Kylväjässä pysyttiin edelleen samalla kannalla, vaikka kaikki 

väitteet katkeruudesta Kieltolakiliittoa kohtaan kiistettiinkin.302 Kitkaa järjestöjen välillä 

aiheutti erityisesti raittiusasiamiehiä ja raittiuslautakuntia koskeva kilpailuasetelma, 

jonka Ahonen on omassa tutkimuksessaan tiivistänyt hyvin.303 RY:n johdon 

suhtautumista Kieltolakiliittoon tuskin edisti myöskään kansainvälisen huomion 

jakaantuminen. Kun ruotsalainen raittiusvaikuttaja kävi tarkkailemassa suomalaisia 

                                                 

297 Kylväjä 1.3.1920, ”Äänenkannattajamme asia. II.” 
298 Kylväjä 1.1.1921, “Raittiuden Ystävien tehtävät tätä nykyä.” 
299 Pulkkinen 2015, 106-107. 
300 Ahonen 2003, 239-241. 
301 Kylväjä 1.5.1921, “Raittiuden Ystävien valtioapu.” 
302 Kylväjä 1.6.1921, ”Raittiuden Ystävien valtioapu.” 
303 Ahonen 2003, 230-232; 235-236. 
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raittiusoloja alkoholismia vastustavan maailmanliiton nimissä, raportissa puhuttiin 

ruotsinkielisten järjestöjen ohella ainoastaan Kieltolakiliitosta. RY sen sijaan jäi muiden 

suomenkielisten raittiusjärjestöjen tavoin täysin huomiotta.304 

Siinä missä etenkin 1900-luvun ensimmäistä vuosikymmentä leimasi RY:n sisällä 

paikoitellen jopa intensiivisen aatteelliset yhteenotot,305 1920-luvulle tultaessa järjestön 

sisällä tuntuu vallinneen vahvempi ideologinen konsensus. Tämän myönsi myös asiasta 

varsin kiitollisen oloinen Karpio omissa teksteissään.306 Kylväjän sivuilla ei enää 

aiempaan tapaan väitelty esimerkiksi kristillisen ja sosialistisen raittiustyön eroista ja 

yhtäläisyyksistä tai uskonnon asemasta raittiusliikkeessä. Järjestön sisäisiä 

erimielisyyksiä ei joko ollut yhtä paljon kuin ennen, tai niille ei annettu samassa määrin 

tilaa kuin aiemmin. 1920-luvun alkupuolella enemmän palstatilaa saaneet debaatit 

Kylväjän sivuilla koskivat pikemminkin yksityiskohtia kuin suuria ideologisia linjoja. Hyvä 

esimerkki tästä oli kysymys ehtoollisviinin kohtalosta kieltolain voimaantulon jälkeen: 

tulisiko uskonnolliseen tarkoitukseen käytetyllä alkoholilla olla erityisasema kieltolaissa 

ja raittiusajattelussa? Teemasta argumentoitiin jonkin verran sekä puolesta että vastaan 

ilman selkeää konsensusta.307 

Yksipuolistuneen aatteellisen sisällön taustalla lienee ollut ainakin jossain määrin 

järjestön johdossa tapahtuneet muutokset. Kun Helenius-Seppälä ja Voionmaa siirtyivät 

Kieltolakiliiton palvelukseen vuonna 1920, he veivät mukanaan viimeiset rippeet 1900-

luvun ensimmäistä vuosikymmentä leimanneesta työväenhenkisyydestä. 

Vasemmistolaiset painotukset jäivät heidän poistumisensa myötä entistä enemmän 

marginaaliin ja vuonna 1922 RY:n keskushallituksessa ei enää istunut yhtään perinteistä 

työväenaatetta kannattavaa henkilöä. 1920-luvun keskushallitusten kokoonpanoja 

RY:ssä leimasikin vahva porvarillinen henki.308 Järjestön puheenjohtajana vuosina 1921-

                                                 

304 Kylväjä 1.1.1924, ”Ulkomailta. Eivät ole ansainneet mainitsemista.” 
305 Ks. alaluku 1.2. 
306 Karpio 1938, 239. 
307 Ks. esim. Kylväjä 1.7.1919, ”Papisto ja kieltolaki.”; Kylväjä 1.2.1920, “Herran Ehtoollisen näkyväiset 
ainekset.” ja Kylväjä 1.3.1920, ”Vähän Ehtoollisviiniasiasta.” 
308 Ahonen 2003, 229. 
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1927 toimi kirkkoherra Hurmerinta, kun taas sihteerin pestiä vuosina 1922-1929 miehitti  

pastori Kaarle Kustaa Aro. Hänen seuraajansa sihteerin tuolilla sen sijaan oli kirkkoherra 

Veli Abiel Heikinheimo. Sekä Hurmerinta että Aro istuivat myös Kylväjän 

toimituskunnassa suuren osan 1920-luvusta,309 minkä myötä sekä järjestö että 

järjestölehti olivat vahvasti pappistaustaisten miesten ohjailun alaisuudessa. 

Vaikka Kylväjässä oli aiempinakin vuosikymmeninä ollut kristillisiä äänenpainoja 

erityisesti joulun ja pääsiäisen aikoihin, 1920-luvulla uskonnollisuutta alettiin nivoa 

osaksi raittiusajattelua. Siinä missä esimerkiksi 1900-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä järjestön sisällä esiintyneitä raittiusajatteluun liittyviä uskonnollisia 

painotuksia haastettiin muun muassa vasemmistolaisten vaikuttajien toimesta, 1920-

luvun porvarillisessa ilmapiirissä vahvistuneet kristilliset äänenpainot jäivät pitkälti 

kyseenalaistamatta. Aro oli jo ennen sihteerikauttaan rinnastanut raittiustyön 

sosiaalipoliittiset ulottuvuudet Jumalan valtakunnan osittaiseksi toteuttamiseksi.310 

Joulukuussa 1922 hän sen sijaan nimesi uskonnollis-siveellisen puolen 

raittiuskasvatuksen tärkeimmäksi ja vaikuttavimmaksi tekijäksi.311 Vuoden 1925 

yleisessä raittiuskokouksessa Aro taas totesi ulkonaisten olosuhteiden olevan 

riittämättömiä ihmisen uudistumisessa, sillä siihen tarvittiin ylimaailmallisia voimia.312 

50-vuotissyntymäpäiväjuhliensa yhteydessä Aro kiitteli raittiusväen intoa toimia 

edelleen muun muassa Henrik Renqvistin313 ja Lars Levi Laestadiuksen314 viitoittamalla 

kristillis-siveellisellä pohjalla.315 Huomionarvoista on myös Aron suhtautuminen 

ehtoollisviinejä koskevaan debattiin: hän näki, että raittiusväen ei tulisi tyrkyttää omia 

näkemyksiään asiassa kristityille. Sen sijaan hän oli valmis jättämään keskustelun 

kokonaan raittiusasian ulkopuolelle.316 Kristillisten arvojen ja raittiusasian törmätessä 

                                                 

309 Kylväjä 1.1.1927, ”Kylväjän toimittajat.” 
310 Kylväjä 1.2.1920, ”Kirkko ja raittiustyö.” 
311 Kylväjä 1.12.1922, ”Raittiustyö ja pyhäkoulu.” 
312 Kylväjä 1.7.1925, “43. Suomen yleinen raittiuskokous.” 
313 Suomalainen kirkonmies ja Karjalan rukoilevaisliikkeen perustaja, joka ajoi ehdotonta raittiutta jo 
1830-luvulla. 
314 1800-luvun alkupuolella vaikuttanut, alkoholinkäyttöä vastustanut pappi, jonka mukaan on nimetty 

herätysli ike lestadiolaisuus. 
315 Kylväjä 1.5.1926, ”Kotimaamme raittiuselämästä. Pastori K. K. Aron 50 -vuotispäivänä.” 
316 Kylväjä 1.2.1920, ”Herran Ehtoollisen näkyväiset ainekset.” 
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toisiinsa jälkimmäinen sai siis ainakin ehtoollisviinikeskustelun osalta olla väistäjän 

asemassa. Aron kanta asiaan kuitenkin muuttui myöhemmin, kuten Mauri Larkio on 

omassa tutkimuksessaan huomioinut.317 

Aron lisäksi uskonnollisia äänenpainoja esiintyi myös muiden kirjoittajien teksteissä.  

Järjestön puheenjohtajan toimessa Hurmerinta totesi joulukuussa 1923 jumalan 

johdattaneen Suomen kansan vapauteen alkoholista.318 Muutamaa vuotta myöhemmin 

hän myös totesi, että ehdotonta raittiusharrastusta tulisi jatkaa perinteiden mukaisesti 

”Jumalan, kaikkivaltiaan nimessä ja avulla”.319 Vuoden 1925 yleisen raittiuskokouksen 

julkilausumassa taas todettiin, että raittiusväen on syytä käydä ”rukousmielin taistelua 

jatkamaan”.320 Toukokuussa 1926 nimimerkki L. J. K. puolestaan kirjoitti rukoilun 

suuresta merkityksestä raittiusaatteen menestykselle.321 Kieltolain kaatumisen 

yhteydessä järjestön silloinen sihteeri Heikinheimo kehotti raittiusväkeä ”turvautumaan 

niihin ylösnousemusvoimiin, jotka yksin voivat kansan niin kuin yksityisenkin nostaa 

uuteen elämään”.322 Huhtikuussa 1933 hän taas totesi, että maailmaa on katsottava 

”Jumalan auringon kirkkaassa totuuden valossa”. Tämän jälkeen hän jatkoi: 

En ymmärrä, miten paheiden mädännystä kansan elämässä katsellessa voisi 

olla optimisti, jos ei omistaisi uskon luottamusta suureen Jumalaan…323 

Uskonnollisuuden lisääntyminen heijastui selvästi myös fiktiivisiin tarinoihin erityisesti 

1920-luvun jälkipuoliskolla ja 1930-luvun alussa. Eräässä tarinassa juopotteleva talon 

isäntä löytää uskonnon kautta tien kieltolakia kunnioittavaksi kansalaiseksi.324 Toisessa 

kertomuksessa oletettavasti koditon alkoholisti löytää elämälleen uuden alun 

kuullessaan joululauluja ja kirkossa pidetyn joulusaarnan.325 Marraskuussa 1930 

                                                 

317 Larkio 1976, 31-32. 
318 Kylväjä 1.12.1923, “Joulu. Jumalan armo on ilmestynyt.” 
319 Kylväjä 1.6.1927, “Viiden vuosikymmenen työ.” 
320 Kylväjä 1.7.1925, ”43. Suomen yleinen raittiuskokous. Yleinen raittiuskokous.” 
321 Kylväjä 1.5.1926, ”Heikoille raittiustyön ystäville!” 
322 Kylväjä 1.4.1932, ”Huhtikuun 5 päivä 1932.” 
323 Kylväjä 1.4.1933, ”Millainen on oikea raittiustyön tekijä?” 
324 Kylväjä 1.5.1926, ”Kuinka Haapamäen isännästä tuli  toinen mies.” 
325 Kylväjä 15.12.1925, ”Punainen lanka.” 
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julkaistussa tarinassa taas alkoholisti pyytää lääkäriltä spriireseptiä, mutta tämän 

kehotuksesta löytääkin pelastuksen Jeesuksesta.326 Kertomuksessa ”Gloria in excelsis 

deo.” puolestaan korostetaan jumalan anteeksiantoa myös alkoholin turmelukseen 

sekaantuneille – sekä alkoholisteille että viinakauppiaille.327 Tarinoissa ei siis pelkästään 

korostettu uskonnon itseisarvoista tärkeyttä, vaan se nivottiin osaksi raittiusasian 

edistymistä ja alkoholismista parantumista. 

Vakavan uskonnollisen hengen vahvistuminen ei jäänyt huomiotta järjestön sisällä. 

Elokuussa 1932 nimimerkki Ukko kirjoitti Kylväjässä lyhyesti muistoistaan menneen 

kesän vuosikokouksesta Turussa, mitä oli hänen mukaansa leimannut aiempaa 

vahvempi uskonnollinen eetos.328 Vaikka avointa debattia 1920-luvun uskonnollisista 

painotuksista ei Kylväjässä juurikaan käyty, esitettiin lehdessä välillä myös poikkeavia 

näkemyksiä. Huhtikuussa 1925 Karpio kirjoitti, ettei raittiustyö enää vetoa uskonnollisiin 

käsityksiin, vaan toimii sivistyksellisellä ja yhteiskunnallisella pohjalla.329 Havaintojeni 

mukaan avoimesti Karpiota mukailevia näkemyksiä ei kuitenkaan Kylväjässä juurikaan 

näkynyt. Karpio lieneekin ollut 1920-luvun puolivälin porvarillismielisessä RY:ssä 

työväenmielisemmän raittiusasian viimeisiä tulenkantajia. 

Vuosikymmenen alun erimielisyyksiä Kieltolakiliiton kanssa ei RY:ssä unohdettu, vaikka 

liittoa koskeva kirjoittelu Kylväjässä olikin vuosien saatossa luonteeltaan melko 

neutraalin kohteliasta. Kulissien takainen kitkainen suhde nostettiin takaisin estradille 

Kieltolakiliiton 10-vuotissyntymäpäivän kynnyksellä.330 Kylväjässä julkaistiin vuoden 

1929 lopulla RY:n silloisen puheenjohtajan Aarne Kuusen kirjoitus, jossa onniteltiin 

Kieltolakiliittoa kymmenvuotisesta taipaleesta, mutta tekstissä annettiin ruusujen lisäksi 

myös risuja. Kieltolakiliiton nähtiin poikenneen tieltään ja astuneen RY:n tontille, haalien 

samalla itselleen kunniaa raittiustyöstä: 

                                                 

326 Kylväjä 1.11.1930, ”Tohtorin neuvo.” 
327 Kylväjä 1.12.1932, ”Gloria in excelsis deo.” 
328 Kylväjä 1.8.1932, “Pysyvimmät muistoni Turun juhlilta.” 
329 Kylväjä 1.4.1925, ”Vapaamielisyydelläkin rajansa.” 
330 Ahonen 2003, 230-231. 
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On valitettavaa, ettei liitto ole ottanut pääasiakseen huolehtia siitä, että 

maan eri tahoilla tehtäisiin mahdollisimman voimaperäisesti valistavaa 

raittiustyötä, vaan ehkä pikemmin siitä, että tästä työstä niin paljon kuin 

mahdollista voitaisiin merkitä Liiton omalle tilille.331 

Varsin jyrkät syytökset eivät jääneet Kieltolakiliitossa huomiotta ja muutamaa kuukautta 

myöhemmin Kylväjässä julkaistiin Kieltolakiliiton sihteerinä tuolloin toimineen Karpion 

vastine Kuusen tekstiin. Karpio korosti, ettei Kieltolakiliitto ole pyrkinyt kilpailuun 

minkään muun järjestön kanssa.332 Kuusi palasi aiheeseen vielä tammikuussa 1930,333 

mutta asiaa ei enää sittemmin Kylväjässä käsitelty. 

Kieltolakiliiton nopea nousu ajoi RY:n tilanteeseen, jossa se ei oikeastaan aiemmin ollut 

ollut: järjestö ei ollutkaan enää suomalaisen raittiuskentän herra ja hidalgo. 

Sopeutumista uuteen tilanteeseen lienee vaikeuttanut Kieltolakiliiton väitetty 

astuminen RY:n tontille. Samoihin aikoihin järjestön sisäinen raittiusajattelu alkoi 

muovautua entistä kristillisempään ja porvarillisempaan suuntaan ja raittiuden käsite 

alkoi saada uskonnollisia painotuksia. Ilmiötä on turha yrittää palauttaa täysin 

henkilötasolle, sillä esimerkiksi fiktiivisten tarinoiden takaa löytyy laaja kirjo eri 

henkilöitä. Tästä huolimatta järjestön johtopaikoilla istuneiden pappistaustaustaisten 

Hurmerinnan ja Aron mahdollista vaikutusta asiaan ei mielestäni kannata sivuuttaa. 

Sihteerin ja puheenjohtajan pestien sekä Kylväjän julkaisutoimikuntapaikkojen myötä 

heillä on täytynyt ollut merkittävästi vaikutusvaltaa lehden sisältöön. Heidän 

asettamalleen linjalle lienee järjestössä ollut tilausta, sillä Hurmerinnan 

puheenjohtajakausi oli RY:n silloisen historian toisiksi pisin heti Granfeltin jälkeen.334 

Aron sihteerikausi taas oli kolmanneksi pisin, mitä järjestö oli siihen mennessä nähnyt.335 

 

                                                 

331 Kylväjä 1.10.1929, “Kieltolakiliitto 10-vuotias.” 
332 Kylväjä 1.12.1929, “Kylväjän toimitukselle. Kieltolakiliitto ja aatteellinen raittiustyö.” 
333 Kylväjä 1.1.1930, ”Kieltolakiliiton asema maan aatteellisessa raittiustyössä.” 
334 Ks. l i ite 1. 
335 Ks. l i ite 2. 
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2.4. Kansalliset erityispiirteet ja unelma kansainvälisestä raittiusliikkeestä 

Vaikka Kylväjässä oli jo esimerkiksi toukokuussa 1909 iloittu muiden maiden 

raittiusliikkeiden onnistumisista336 ja Helenius-Seppälä oli vuonna 1911 puhunut 

raittiustyön yhä kansainvälisemmäksi käyvästä luonteesta337, ensimmäisen 

maailmansodan yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina RY:n kansainväliset pa inotukset 

nousivat uudelle tasolle. Kieltolain astuttua voimaan vuonna 1919 Suomi nostettiin 

Kylväjän sivuilla usein kansainvälisen raittiusliikkeen etulinjaan. 

Meidän kokemuksemme joko tulevat edistämään tai ehkäisemään muiden 

maiden vastaavia pyrkimyksiä, jo tämä seikka osottaa kieltolakitaistelumme 

aivan erikoisen, paljon merkitsevän aseman Europan kieltolakiliikkeessä. […] 

Meihin nojautuen lähtee kieltolakiliike laajenemaan joka taholle.338 

Raittiusliike alettiin ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen nähdä Kylväjässä 

aiempaa vahvemmin kansainvälisenä rintamana, jonka saavutukset olivat yhteisiä: 

yhden valtion menestys tulisi väistämättä edistämään myös muiden maiden 

pyrkimyksiä. Yksittäisten valtiollisten yhdistysten sijaan päämääräksi tuntuikin nousevan 

kansainvälinen raittiusliike, jota yhdistäisi valtiorajat ylittävä veljeysaate. Pyrkimys myös 

sanallistettiin Kylväjässä täysin yksiselitteisesti.339 Suomen tärkeyttä kansainvälisessä 

raittiusliikkessä korostettiin luomalla mielikuvaa siitä, että kotimaan epäonnistumiset 

heijastuisivat negatiivisesti myös aateveljien ja -siskojen pyrkimyksiin ulkomailla.340 

Veljeysaate ei kuitenkaan ollut rajaton, sillä Kylväjässä tehtiin lähtökohtaisesti selkeä ero 

sivistyskansojen ja luonnonkansojen välillä. Siinä missä sivistyskansojen kanssa 

tunnettiin yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoisuutta, suhtautuminen luonnonkansoihin oli 

lähtökohtaisesti holhoavampaa. Heidät kuvattiin usein klassiseen jalo villi -käsitteeseen 

                                                 

336 Kylväjä 1.5.1909, “Mihin velvoittaa?” 
337 Kylväjä 1.12.1911, “Niin Ranskassa.” 
338 Kylväjä 1.7.1919, “Suomi ja maailmanlaajuinen kieltolaki.” Ks. myös esim. Kylväjä 1.8.1919, ”Yhdeksäs 
Pohjoismainen raittiuskokous.” 
339 Kylväjä 1.7.1919, “Amerikan Yhdysvaltain yleinen kieltolaki ja maailmanlaajuinen kieltolaki.” 
340 Ks. esim. Kylväjä 1.8.1920, ”Työkauden alkaessa.” ja Kylväjä 1.6.1921, ”Kieltolakirikkomusten 
ehkäiseminen on kaikkien kunnon kansalaisten yhteinen kunnia -asia.” 
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nojaten kulttuurin ja sivistyksen turmelemattomina, yksinkertaisina ja puhtaina 

luonnonlapsina, joiden tulevaisuuden turvaaminen nimettiin sivistyskansojen pyhäksi 

velvollisuudeksi.341 Toisaalta luonnonkansoja kuvattiin paikoitellen myös 

raakalaismaisina villeinä, jotka esimerkiksi ”eivät voi sietää liian suurta hyvyyttä”.342 Se, 

miten luonnonkansat erotettiin sivistyskansoista jää kuitenkin Kylväjässä 

tulkinnanvaraiseksi. Sivistyskansojen yhteydessä viitattiin usein eurooppalaisiin 

valtioihin.343 Luonnonkansoista puhuttaessa taas mainituksi tulivat lähtökohtaisesti sekä 

Pohjois-Amerikan että Afrikan alkuperäisasukkaat,344 mutta myös esimerkiksi Venäjän 

pohjoisosien ”sukulaiskansat”345. 

Nojaten alaluvussa 1.4. tekemiini havaintoihin Kylväjässä käytetyn keltaisen rodun 

käsitteen epämääräisyydestä, olen Liisi Pietilän tavoin taipuvainen tulkitsemaan, ettei 

RY:n sisällä joko kyetty tai haluttu tehdä selkeitä määritelmäeroja sivistys - ja 

luonnonkansojen välille.346 On toki hyvä muistaa, ettei 1920-luvun rotutieteilijöilläkään 

ollut yksiselitteistä vastausta eri kansojen rodulliseen kategorisointiin. Riippuen keneltä 

kysyttiin, esimerkiksi suomalaiset saatettiin lukea uralilais -altailaiseen tai 

eurooppalaiseen rotuun.347 Vaikka esimerkiksi joulukuussa 1915 RY:n silloinen sihteeri 

G. J. Ramstedt julisti suomalaisten olevan sukulaiskansoineen maailman valkoisinta 

rotua,348 Kylväjässä tunnuttiin 1920-luvulle tultaessa tiedostettavan tarkkojen 

rodullisten kategorisointien problematiikka.349 Liian tiukkojen määritelmien välttäminen 

on mielestäni voinutkin olla tietoinen päätös, jonka avulla eri kansoja koskeville uutisille 

saatiin enemmän liikkumavaraa. 

                                                 

341 Kylväjä 1.12.1922, ”Alkoholi ja luonnonkansat.” 
342 Kylväjä 3.6.1915, ”Luonto ja kulttuuri. III.” 
343 Ks. esim. Kylväjä 1.12.1915, ”Iloa murheissa.” ja Kylväjä 1.7.1919, ”Suomi ja maailmanlaajuinen 
kieltolaki.” 
344 Ks. esim. Kylväjä 3.10.1912, “Varteenottoja raittiustaistelusta.” ja Kylväjä 1.12.1922, ”Alkoholi ja 
luonnonkansat.” 
345 Kylväjä 1.3.1920, “Terveys - ja raittiusopetuksen uudistus välttämätön.” 
346 Pietilä 2019, 80-82. 
347 Kemiläinen 1994, 261-273. 
348 Kylväjä 1.12.1915, ”Mitä rotua olemme?” 
349 Kylväjä 1.12.1924, ”Suomalainen kansallisuus.” 
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Tässä yhteydessä on oleellista mainita, että Minna Sääskilahti on omassa 

tutkimuksessaan havainnoinut rodulliseen degeneraatioon liittyien teemojen 

korostuneen kieltolain aikaan. Sääskilahti myös toistaa alaluvussa 1.4. esittelemäni 

Mattilan näkemyksen siitä, että raittiusliikkeen piirissä ei ollut varsinaisia 

rotuhygieenikkoja, vaan rotuhygieniaa kannatettiin vain välinearvollisesti.350 Omat 

havaintoni ovat jossain määrin toisenkaltaisia. Kylväjässä julkaistiin 1920-luvulla 

verrattain usein esimerkiksi lääkäri Taavetti Laitisen näkemyksiä alkoholiin ja 

perinnöllisyyteen liittyen.351 Osassa teksteistä rotuhygieeniset tendenssit ovat varsin 

selkeitä. Esimerkiksi vuonna 1920 lehdessä julkaistiin Laitisen kansakouluopettajien 

raittiuskurssilla pitämän esitelmän selostus otsikolla ”Katsaus rotuterveysoppiin eli 

rotuhygieniaan.”. Siinä Laitinen esittää omia ehdotuksiaan siitä, millaisia  valmistavia 

toimia Suomessa olisi tehtävä rotuterveysopillista lainsäädäntöä varten. Näihin sisältyi 

muun muassa mielisairaiden, heikkomielisten, kaatuvatautisten ja vaikeampien 

rikollisten sterilisaation mahdollisuuden harkitseminen.352 

Laitisen ohella Kylväjässä julkaistiin myös muiden kirjoittajien rotuhygieniaa käsitteleviä 

tekstejä, kuten esimerkiksi kouluneuvos J. H. Tunkelon opettajien raittiuskursseilla 

pitämä esitelmä.353 Samoin teemassa ääneen pääsi myös uskonnollisista 

painotuksistaan tunnettu järjestön sihteeri Aro, joka ehdotti maaliskuussa alkoholisteille 

avioitumiskieltoja suvullisen ja yhteiskunnallisen rappeutumisen ehkäisemiseksi.354 

Pitkäaikaisena järjestösihteerinä Aron asema raittiusliikkeen piirissä oli väistämättä 

erittäin merkittävä, eikä hänen avioitumiskieltoehdotuksiaan mielestäni voida sivuuttaa 

pelkkänä välinearvollisena rotuhygienian kannattamisena. Laitinen taas ei tiettävästi 

milloinkaan kuulunut esimerkiksi RY:n johtokuntaan, mutta hänet nimettiin Kylväjässä 

vuonna 1926 julkaistussa syntymäpäiväonnittelutekstissä raittiusmieheksi. Lisäksi 

hänen kirjoituksiaan julkaistiin Kylväjässä niin usein, että häntä ei mielestäni voi 

                                                 

350 Sääskilahti 2006, 101-102. 
351 Ks. esim. Kylväjä 1.2.1920, “Raittiustiedettä. Voiko alkoholin katsoa olevan perinnöllisessä suhteessa 
epäedullisen ihmisruumiille?” ja Kylväjä 1.3.1923, ”Alkoholi huonontaa sukua.” 
352 Kylväjä 1.5.1920, “Katsaus rotuterveysoppiin eli  rotuhygieniaan.” 
353 Kylväjä 1.10.1920, “Raittiuskasvatus ja nuorison kohottaminen.” 
354 Kylväjä 1.3.1923, “Juopposairas estettävä avioliitosta.” 
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perustellusti jättää RY:n rotuhygieenisiä painotuksia pohtivan keskustelun ulkopuolelle. 

Koenkin, että on oleellista pohtia, missä määrin hänen rotuhygieeniset näkemyksensä 

ilmensivät RY:n johdon ja kenttäväen näkemyksiä yleisesti. Teeman syvempi ymmärrys  

edellyttää kuitenkin tarkempaa jatkotutkimusta, jota ei tämän työn puitteissa ole 

mahdollista tehdä. 

Kansainvälisen raittiusrintaman muodostaminen ei jäänyt Kylväjässä vain puhtaan 

ideologiselle tasolle, sillä huomiota kiinnitettiin myös pyrkimyksen käytännöllisiin 

tekijöihin. Kylväjässä uutisoitiin aktiivisesti ja laajalti muiden maiden raittiusliikkeiden 

pyrkimyksistä. Samoin suurta huomiota kiinnitettiin sekä pohjoismaisista että 

kansainvälisistä raittiuskongresseseista raportointiin.355 Raportointi ei aina ollut 

luonteeltaan neutraalia, mistä hyvän esimerkin tarjoaa esperantistien raittiusyhdistystä 

koskevat tekstit. Perustamisen yhteydessä vuonna 1925 yhdistys ei vielä saanut 

Kylväjässä pientä ilmoitusta suurempaa huomiota,356 mutta kolme vuotta myöhemmin 

Suomen esperantistien ensimmäistä raittiuskokousta käsiteltiin jo lähes sivun verran. 

Kokousta käsittelevässä tekstissä korostettiin kansainvälisen apukielen tarpeellisuutta 

eri kansojen yhteisen vihollisen, alkoholismin, päihittämisessä. Raittiusliike ja 

esperantoliike nähtiin sisarliikkeinä ja raittiusväkeä kannustettiinkin opettelemaan 

esperantoa.357 

Kansainvälistymispyrkimyksiä RY:n piirissä lienee innoittanut muiden maiden 

raittiusliikkeiden saavuttamat menestykset. Erityisesti Yhdysvaltain raittiusliikkeen 

saavutuksiin viitattiin usein ihailevaan sävyyn.358 Yhdysvaltoja ihannoivan asenne lienee 

ainakin osittain juontunut liittovaltion keskeisestä panoksesta ensimmäisessä 

maailmansodassa. Pietilä on argumentoinut pro gradu -työssään, että Yhdysvaltain 

kieltolakiin liittyvät tekstit Kylväjässä olivat luonteeltaan kolmijakoisia. Ensinnäkin 

                                                 

355 Ks. esim. Kylväjä 1.8.1921, ”Kymmenes pohjoismainen raittiuskokous Kööpenhaminassa heinäk. 6 -10 
p:nä.” ja Kylväjä 1.1.1923, ”Maailman raittiuskongressi.” 
356 Kylväjä 1.7.1925, ”Esperantistien raittiusyhdistys perustettu.” 
357 Kylväjä 15.7.1928, ”Suomen esperantistien ensimmäinen raittiuskokous.” 
358 Ks. esim. Kylväjä 9.12.1914, ”Ihmisyyden suurimmat viholliset.” ja Kylväjä 1.1.1919, 
”Sivistyshistoriallinen suurtapahtuma.” 
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Yhdysvalloista kirjoitettiin neutraalin uutisoivasti. Toiseksi Yhdysvallat nähtiin 

ihanteena, johon myös Suomi haluttiin kohottaa. Kolmanneksi teksteillä pyrittiin 

kohottamaan kansallista itsetuntoa samaistamalla Suomi raittiusasian kautta 

Yhdysvaltoihin.359 Omat havaintoni tukevat Pietilän teesejä suurilta osin, mutta väitän 

myös, että Yhdysvalloilla ei tässä suhteessa ollut erityisasemaa Kylväjässä. Esimerkiksi 

ensimmäisen maailmansodan alkuvuosina Venäjä nostettiin lehdessä jalustalle, johtuen 

maassa toteutetuista alkoholilainsäädännön rajoituksista: ”Ei tiedä raittiusrientojen 

historia mitään Venäjän raitistumiseen verrattavaa tapausta.”360 Lähes käden 

käänteessä itänaapurista muovautui raittiusasian edelläkävijä, jota olisi syytä katsoa 

ylöspäin niin Suomessa kuin muuallakin. Samalla Venäjän alkoholirajoitusten havaituilla 

vaikutuksilla pyrittiin oikeuttamaan kieltolakia ja sen toteuttamiskelpoisuutta myös  

yleisellä tasolla.361 

Kansainväliseen kirjoitteluun liittyi kuitenkin havaintojeni mukaan myös negatiivisempi 

näkökulma ja positiivisten esimerkkien lisäksi maailmalta haettiin myös varoittavia 

tapauksia. Aiemmin ihannoitu Venäjä muuttui varsin nopeasti varoittavaksi esimerkiksi, 

kun maassa alettiin vuoden 1917 vallankumousten jälkeen vapauttaa alkoholia sota-ajan 

pannastaan.362 Alkoholilainsäädäntöön liittyvien teemojen ohella erityistä huolta 

Venäjässä herätti myös bolševismi, jota tituleerattiin Kylväjässä muun muassa kansan 

mielisairaudeksi363 ja rutoksi364. Ruotsia koskevat kirjoitukset saivat Kylväjässä verrattain 

paljon palstatilaa, mutta tekstien näkökulma oli usein negatiivisen varoittava, sillä 

länsinaapurissa sovelletun Brattin järjestelmän365 nähtiin sekä sotivan tasa-arvoisuutta 

vastaan366 että levittävän alkoholinkäyttöä jo lähes raitistuneisiin piireihin367. Ranska 

                                                 

359 Pietilä 2019, 87. 
360 Kylväjä 4.2.1915, “Maailman raittiusriennot v. 1914. II.” 
361 Ks. esim. Kylväjä 8.7.1915, ”Juovutusjuomaliikkeen rajoitukset Venäjällä.” ja Kylväjä 13.7.1916, 
”Kieltolaki Wenäjälle!” 
362 Ks. esim. Kylväjä 1.7.1918, ”Uusi vaihe Venäjän viinaliikkeessä.” ja Kylväjä 1.8.1918, ”Bolseviikit ja 

Venäjän alkoholikielto.” 
363 Kylväjä 1.3.1920, “Terveys - ja raittiusopetuksen uudistus välttämätön.” 
364 Kylväjä 1.5.1921, “Bolshevismia vastustamaan!” 
365 Ruotsalaisen lääkärin Ivan Brattin kehittelemä säännöstelyyn pohjautuva alkoholipoliittinen 

järjestelmä. 
366 Kylväjä 1.5.1919, ”Englantilaiset sodanaikuiset rajoitukset.” 
367 Kylväjä 1.7.1919, ”Suomi ja maailmanlaajuinen kieltolaki.” 
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taas säilytti paikoittaisista orastavan optimistisista äänenpainoista huolimatta asemansa 

eräänlaisena degeneraation mallimaana myös 1910-luvulla.368 

Kansainvälisten pyrkimysten ohella Kylväjässä kiinnitettiin huomiota myös kansallisiin 

erityispiirteisiin. Matti Peltonen on omassa tutkimuksessaan esitellyt suomalaisen 

viinapään käsitteen, jonka avulla suomalainen raittiusliike pystyi  perustelemaan 

kieltolakivaatimuksen tilanteessa, jossa suomalaisten alkoholinkäyttö oli määrällisesti jo 

valmiiksi Euroopan alhaisinta. Käsitteen mukaan suomalaiset poikkesivat 

alkoholinkäytön osalta muista kansoista. He joivat vähän, mutta humalahakuises ti ja 

päihtyneenä käyttäytyivät poikkeuksellisen huonosti, jopa väkivaltaisesti.369 Käsitteen 

muodostamista lienee helpottanut henkirikos- ja pahoinpitelytilastot: alkoholi oli 

vahvasti mukana suomalaisten tekemissä henkirikoksissa ja pahoinpitelyissä jo 1900-

luvun alussa.370 

Suomalaisen viinapään kaltaisia, kansallisten erityispiirteiden varaan rakennettuja 

kansallisia alkoholiluonteita pyrittiin kuitenkin havaintojeni mukaan rakentamaan myös  

muualla Euroopassa. Toukokuussa 1911 Kylväjässä julkaistiin Ranskan antialkoholiliiton 

sihteerin haastattelu, jossa tämä toteaa, että ”Juopottelu on kansallinen 

onnettomuutemme.”371 Norjalaisen lääkärin esitelmän referaatissa norjalaisten 

todettiin juovan verrattain vähän, mutta juopumustarkoituksessa.372 Artikkeli tohtori 

Robert Hercodin esitelmästä Joensuun yleisessä raittiuskokouksessa vuonna 1913 

maalaa vielä yksityiskohtaisempaa kuvaa Italiasta. Jutussa todetaan alkoholin 

vaikutuksen alaisena rettelöitsevistä italialaisista muun muassa seuraavaa: 

”Niissä seuduissa maatani, joissa työskentelee paljon italialaisia, nimitetään 

heitä monien murhien tähden puukkoritareiksi (les chevaliers du couteall) eli 

puukkojunkkareiksi; ja kuitenkin ovat italialaiset selvinä ollessaan maailman 

                                                 

368 Ks. esim. Kylväjä 7.8.1913, ”Raittiustaistelu Etelä - ja Keski-Europan maissa.” ja Kylväjä 11.10.1917, 
”Kieltolakitaistelu Ranskassa.” 
369 Peltonen 1997, 63-65. 
370 Verkko 1949, 85-95. 
371 Kylväjä 4.5.1911, “Euroopan enin alkoholia käyttävästä maasta.” 
372 Kylväjä 5.10.1916, ”Alkoholistit ja niiden hoito.” 
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rauhallisinta väkeä, kohteliaita ja huomaavaisia; mutta juopumustilassa on 

asia vallan toinen.”373 

Erityisen kansallisen viinapään käsitteen rakentaminen ei siis liene ollut ainoastaan 

Suomessa esiintyvä ilmiö, vaan osa laajempaa raittiusliikkeen sisäistä trendiä 

Euroopassa. Kylväjän tarjoama aineisto aiheeseen liittyen on kuitenkin sen verran 

niukkaa, että teeman tarkempi selvittäminen edellyttää jatkotutkimusta. 

Havaintojeni mukaan RY:n kansainvälisen raittiusfokuksen huippuvuodet sijoittuvat 

1910-luvun jälkimmäisen ja 1920-luvun ensimmäisen puoliskon väliin. Suomalaisen 

raittiusliikkeen kansainvälisesti tunnetuimman vaikuttajan, Matti Helenius -Seppälän 

kuolema laivamatkalla Yhdysvalloista Eurooppaan 18. lokakuuta 1920 lienee omalta 

osaltaan vaikuttanut RY:n kansainväliseen kanssakäymisen määrään 1920-luvulla, sillä 

kuten Pietilä omassa tutkimuksessaan esittää, hänen mukanaan on mahdollisesti 

menetetty monia kansainvälisiä kontakteja. Sama koskee myös Helenius -Seppälän 

vaimon, Alli Trygg-Heleniuksen kuolemaa vuonna 1926.374 Noin puoli vuotta Helenius-

Seppälän kuoleman jälkeen RY:n keskushallitus päätyikin tiettävästi ensimmäistä kertaa 

nimittämään erityisen elimen ulkomaista edustusta varten.375 Edustusto ei kuitenkaan 

ilmeisesti pystynyt täysin astumaan Helenius-Seppälän jättämiin saappaisiin, sillä vielä 

vuonna 1924 Kylväjässä todettiin, että hänen jättämänsä aukko RY:n kansainvälisissä 

pyrkimyksissä on edelleen täyttämättä.376 Oma tulkintani kuitenkin on, että 

kansainvälisten teemojen käsittely Kylväjässä väheni 1920-luvun edetessä osittain myös 

sen vuoksi, että kieltolakiin liittyvien teemojen käsittely alkoi viedä lehdestä yhä 

enemmän palstatilaa. 

 

                                                 

373 Kylväjä 7.8.1913, “Raittiustaistelu Etelä- ja Keski-Europan maissa. Tohtori R. Hercodin esitelmä 
Joensuun yleisessä raittiuskokouksessa.” 
374 Pietilä 2019, 31. 
375 Kylväjä 1.5.1921, “Raittiuden Ystävien keskushallitus.” 
376 Kylväjä 1.6.1924, ”Kieltolaki 5-vuotias.” 
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2.5. Raittiusajattelu kieltolain tappuraisella tiellä epäonnistumiseen 

Jo kieltolain voimaantullessa RY:ssä herännyt huoli kansan lainkuuliaisuudesta kieltolain 

suhteen alkoi 1920-luvun kuluessa osoittautua perustelluksi. Vaikka viinan kotipoltto 

alkoi 1920-luvulla johdosta vähentyä, kieltolakirikoksista ja juopumisesta tuomittujen 

määrä kasvoi. Ilmiön taustalla oli suurilta osin salakuljetuksen lisääntyminen.377 Pirtua 

salakuljetettiin Suomeen etenkin Suomenlahden eteläpuolelta,378 mikä näkyi Kylväjässä 

aiempaa kylmempänä suhtautumisena Viroon.379 Yleisen käsityksen vastaisesti 

kieltolain edetessä Viro ei kuitenkaan ollut suurin ongelmavaltio kotimaahan 

salakuljetetun viinan saralla vaan Saksa. Pienen Viron syyttäminen salakuljetuksesta 

lienee kuitenkin ollut helpompaa kuin suuren Saksan.380 

Vuodesta 1922 eteenpäin kieltolaki- ja juopumusrikokset muodostivat vuosittain jo noin 

80% kaikista rikoksista.381 Väkivaltarikoksia tapahtui Suomessa 1920-luvulla kuusitoista 

kertaa enemmän kuin vaikkapa Ruotsissa.382 Henkirikosten määrä 1920-luvulla nousi yli 

kaksinkertaiseksi esimerkiksi vuosiin 1914-1916 verrattuna. Sekä henkirikosten että 

pahoinpitelyjen taustalla oli usein alkoholinkäyttöä.383 Kylväjässä todettiinkin useaan 

otteeseen 1920-luvun aikana, että Suomen kieltolakitilanne ei ole tyydyttävä.384 

Kieltolain ongelmallisesta tilanteesta huolimatta, tai ehkä jossain määrin juuri sen takia, 

RY oli onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä vuodesta 1922 lähtien. Sisäisen 

vahvistumisen myötä järjestössä uskallettiin Kylväjässä käytetyn taisteluretoriikan 

mukaisesti kääntyä puolustustaistelusta hyökkäystaisteluun:  

Nyt on, Jumalan kiitos, viimeinkin tullut aika, jolloin me vuorostamme ja koko 

rintaman osalla voimme päästä hyökkäämään. […] Tämä valtava hyökylaine, 

                                                 

377 Ahtokari 1972, 71-72. 
378 Pulkkinen 2015, 116. 
379 Ks. esim. Kylväjä 1.10.1921, ”’Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta oletkin 

kuollut.’” ja Kylväjä 1.1.1922, ”Eteenpäin elävän mieli!” 
380 Kaartinen 2011, 231. 
381 Ahonen 2003, 219. 
382 Pulkkinen 2015, 112. 
383 Verkko 1949, 48; 85-95. 
384 Ks. esim. Kylväjä 1.3.1923, “Kummallista häälyväisyyttä kieltolain vastustajain taholla.” ja Kylväjä 
1.8.1923, ”Vakaumuksellinen raittiustyö Sortavalan yleisessä raittiuskokouksessa.” 
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jonka vertaista maamme tähänastisen puolivuosisataisen raittiusliikkeen 

historia tuskin toista tuntee, ei voi hietaan kadota.385 

Hyökkäysvaiheen yhtenä keskeisenä osa-alueena tuntuu olleen RY:n fokuksen 

laajentaminen myös vakaumuksellisen raittiustyön ulkopuolelle. Kylväjässä alettiinkin 

1920-luvun jälkipuoliskolla kiinnittää enemmän huomiota muun muassa kieltolain 

juridisiin seikkoihin – niin valtiollisella kuin kansainväliselläkin tasolla.386 Huomion 

laajentamisen taustalla on mielestäni voinut osittain olla myös järjestön johdon 

mahdollisesti kokema tarve perustella kieltolain tarpeellisuutta tilanteessa, jossa laki 

kohtasi yhä enemmän kritiikkiä. Yhtälöstä ei kannata mielestäni myöskään sivuuttaa 

RY:n kitkaista suhdetta Kieltolakiliittoon. Kuten olen alaluvussa 2.3. osoittanut, RY:n 

johto ei nähnyt Kieltolakiliiton toteuttavan tehtäviään kieltolain tukemisessa niin hyvin, 

kuin olisi ollut toivottavaa. Tässä valossa Kylväjän aiempaa vahvempi keskittyminen 

kieltolakiin käy ymmärrettävämmäksi. 

Toiminta-alan laajentaminen ei kuitenkaan saanut osakseen pelkkää kiitosta. Vuoden 

1925 yleisessä raittiuskokouksessa käsiteltiin vastalauseita siitä, että raittiusväen olisi 

keskityttävä vakaumukselliseen raittiustyöhön ja jätettävä juridiset seikat huomionsa 

ulkopuolelle.387 Kylväjän perusteella jää kuitenkin epäselväksi, miltä taholta kritiikki oli 

tullut. RY:n ja Kieltolakiliiton tulehtuneet välit huomioiden on mielestäni mahdollista, 

että kritiikin takana oli nimenomaan Kieltolakiliitto, sillä sen nimenomaista toiminta-

aluetta oli kieltolakiin liittyvät asiat. Vastaavaa kritiikkiä käsiteltiin Kylväjässä myös  

vuonna 1931.388 

Kylväjän sisällöllisen laajentamisen ohella järjestössä käytiin myös keskustelua siitä, 

miten lehteä voitaisiin yleisesti parantaa. Muun muassa paikallistason uutisia ja tietoja 

kaivattiin enemmän etenkin pienempien paikkakuntien jäsenten mielenkiinnon 

                                                 

385 Kylväjä 1.1.1926, “Uusi vuosi – voiton vuosi.” 
386 Ks. esim. Kylväjä 1.8.1925, ”Laki ja asetus nopeakulkuisista moottorialuksista.”; Kylväjä 1.4.1926, 

“Salakuljetuksen vastustamissopimus.” ja Kylväjä 15.7.1928, ”Salakuljetuksen vastustaminen.” 
387 Kylväjä 1.7.1925, “43. Suomen yleinen raittiuskokous. Yleinen raittiuskokous.” 
388 Kylväjä 1.9.1931, “Aate ja käytäntö.” 
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ylläpitämiseksi.389 Myös lehden ulkoasun toivottiin olevan enemmän huomiota 

herättävä.390 Lisäksi ajatuksia vaihdettiin siitä, miten Kylväjää saataisiin levitettyä 

aiempaa laajemmalle – myös RY:n jäsenistön ulkopuolelle.391 Oman lehden ohella 

huomiota kiinnitettiin myös muun lehdistön rooliin raittius- ja kieltolakiasian suhteen. 

Vaikka etenkin suomenkielisessä lehdistössä oli vielä ainakin vuonna 1927 lähes 

mahdotonta saada julkaistuksi kieltolain vastaisia tekstejä,392 yleinen kanta RY:ssä 

tuntuu olleen, että suuri osa lehdistöstä oli raittiusasian vastustajien kannalla ja levitti 

valikoivia, harhaanjohtavia tai jopa vääristeltyjä tietoja kieltolaista.393 Välillä 

sanomalehdistössä julkaistujen kieltolakia koskevien tekstien todenperäisyyttä epäiltiin 

myös varsin hyökkäävin ja jopa solvaavin sanankääntein: 

Eiköhän haastattelu ole vain syntynyt toimittajan mätäkuun ja spriin 

vaikutuksesta pehmenneissä aivoissa, joita suuret spriitakavarikot sen lisäksi 

ovat hermostuttaneet.394 

Vuoden 1927 eduskuntavaalien alla raittiusasia alkoi politisoitua toden teolla 

ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin ja Kylväjästä muovautui jossain määrin 

puoluepolitiikan temmellyskenttä. Siihen astisen kieltolain ajan poliittinen agitaatio 

raittiusliikkeessä oli ollut vähäistä, sillä kieltolain kannatus puolueiden keskuudessa oli 

ollut varsin yksimielistä. Vuoden 1927 vaaleja lähestyttäessä kieltolain vastaiset kannat 

olivat kuitenkin lisääntyneet ja saaneet enemmän näkyvyyttä.395 Julkisuudessa olikin 

erityisesti RKP:n Georg Schaumanin toimesta rummutettu kieltolain alistamista 

kansanäänestykselle jo vuodesta 1922 lähtien.396 Kylväjässä kansanäänestysideaa 

vastustettiin muun muassa kaltevan pinnan argumenteilla: jos kieltolaki alistetaan 

                                                 

389 Kylväjä 1.8.1923, ”Raittiustyöstä syrjäkulmilla.” 
390 Kylväjä 1.2.1926, ”Keskustelua Kylväjästä.” 
391 Ks. esim. Kylväjä 1.2.1926, ”Keskustelua Kylväjästä.” ja Kylväjä 1.1.1930, ”Kylväjää levittämään!” 
392 Kaartinen 2011, 84. 
393 Ks. esim. Kylväjä 1.7.1923, ”41. Yleinen raittiuskokous. Raittiuden Ystävien vuosikokous.” ja Kylväjä 
15.12.1926, ”Suomen sanomalehdistölle ja sanomalehtiä lukevalle yleisölle.” 
394 Kylväjä 1.9.1923, “Iltalehti ja mätäkuu.” 
395 Kallenautio 1979, 118-119. 
396 Pulkkinen 2015, 162-163. 
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kansanäänestykselle, mikä laki on jonossa seuraavana?397 Tämä lienee ollut omiaan 

lisäämään RY:n sisäistä innokkuutta poliittiseen vaikuttamiseen. 

Järjestön jäseniä kannustettiin ottamaan osaa puoluetoimintaan. Tässä yhteydessä 

Kylväjässä tehtiin kuitenkin selkeä ero yleisen politi ikan ja raittiusväen keskuudessa 

käytävän politiikan välille. Yleiseen politiikkaan osallistuminen nähtiin toivottavana 

asiana, sillä raittiuskysymyksen nähtiin muun muassa kieltolain vaikutuksesta 

muuttuneen yhä poliittisempaan suuntaan. Raittiusväen keskuudessa käytävä politiikka 

sen sijaan ei ollut toivottua. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi erillisten puolueblokkien 

syntymistä RY:n sisälle.398 Raittiusväki aktivoituikin erityisesti Kansallisen 

Edistyspuolueen riveissä, missä he painostivat epäröivää puoluejohtoa pysymään 

kieltolain kannalla.399 Lehdessä puitiin myös yksityiskohtaisesti eri puolueiden kantoja 

kieltolakiin – välillä värikkäinkin sanankääntein.400 Vaikka eduskuntavaalien tulos ei 

lopulta ollutkaan täysin RY:n toiveiden mukainen, kieltolain nähtiin olevan edelleen 

vankalla pohjalla.401 

Vuoden 1927 eduskuntavaalien yhteydessä järjestön silloinen puheenjohtaja 

Hurmerinta erosi tehtävästään kesken kauden. Kylväjässä eroamisen syyksi kerrottiin 

Hurmerinnan halu keskittyä seurakuntatyöhön, joka tarjosi hänelle aiempaa enemmän 

työmahdollisuuksia.402 Hänen tilalleen valittiin väliaikaisella pestillä vuoden loppuun 

saakka tohtori Aarni Voipio. Varapuheenjohtajaksi taas valittiin Kalle Kahiluoto.403 

Huomionarvoista 1920-luvun uskonnollisten äänenpainojen valossa on, että Voipio ja 

Kahiluoto olivat molemmat pappistaustaisia raittiusmiehiä. Seuraavassa 

vuosikokouksessa järjestön puheenjohtajaksi valittiin kuitenkin pysyvästi ei-

pappistaustainen A. A. Granfeltin poika, Aarne Kuusi. 

                                                 

397 Kylväjä 1.1.1927, “Miten on kansan tahto kieltolakiasiassa i lmisaatava?” 
398 Kylväjä 1.2.1927, ”Raittiusväki ja politiikka.” 
399 Kallenautio 1979, 66-67. 
400 Ks. esim. Kylväjä 1.11.1926, ”Tahdotteko tuhota Kansallisen Edistyspuolueen?” ja Kylväjä 15.4.1927, 
”Kokoomuspuolueen raittiusohjelma.” 
401 Kylväjä 15.7.1927, ”Kansa on äänestänyt.” 
402 Kylväjä 15.7.1927, ”Kaarlo Vihtori Hurmerinta eronnut R. Y:n puheenjohtajan toimesta.”  
403 Kylväjä 15.7.1927, ”Raittiuden Ystävien vuosikokous.” 
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Vaaliuurnille käytiin seuraavan kerran jo muutamaa vuotta myöhemmin eduskunnan 

tultua presidentin hajottamaksi. Tällä kertaa vaalit eivät kuitenkaan liikkuneet niin 

paljon kieltolakikysymyksen ympärillä kuin kahta vuotta aiemmin. Taloudellisena 

lamakautena fokus oli enemmän virkamiespalkkauskysymyksen kaltaisissa 

taloudellisissa teemoissa.404 Kylväjässä pyrittiin vaalien alla jossain määrin ohjailemaan 

ehdokasasettelua. Lehdessä kehotettiin muun muassa välttämään liian monien 

ehdokkaiden asettamista, jotta raittiusväen äänet eivät hajaantuisi  liian laajalle.405 Sama 

ohjeistus toistettiin Kylväjässä myös vuoden 1930 eduskuntavaalien yhteydessä. Samoin 

neuvottiin olemaan äänestämättä yhtään vaaliliittoa, johon kuului kieltolain 

vastustajia.406 Jo 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä tuttuun jäsenistön 

äänestyskäyttäytymisen ohjailuun turvauduttiin siis edelleen.407 

Vaikka RY oli 1920-luvun kuluessa vahvistunut sisäisesti, valtiollisissa raittiusoloissa 

vastaavaa positiivista kehitystä ei ollut näkyvissä. Kieltolakirikollisuuden määrä kasvoi 

lähes vuosittain ja kieltolakirikoksista tuomittujen määrä aleni edellisvuoteen 

verrattuna ainoastaan vuosina 1926 ja 1931.408 RY:n sisällä vedottiin edelleen alaluvussa 

2.2. esiteltyyn, Kylväjässäkin kritisoituun selitykseen sotavuosien moraalia alentavasta 

vaikutuksesta.409 Kenties juuri valtiollisten raittiusolojen heikkeneminen  aiheutti 

jonkinasteista tyytymättömyyttä myös järjestön sisäisen vahvistumisen tasoon. Vuosi 

vuodelta kasvaneesta jäsenmäärästä huolimatta RY:n vuoden 1928 yhdeksi tavoitteista 

asetettiinkin raittiusseuran perustaminen Suomen jokaiseen suomenkieliseen 

kuntaan.410 

Osana entistä merkittävämpää sisäisen vahvistumisen tavoittelua huomiota kiinnitettiin 

myös huomisen raittiustyöntekijöihin: lapsiin ja nuoriin. Nuorison parissa tehdyn 

                                                 

404 Kallenautio 1979, 136-137. 
405 Kylväjä 1.5.1929, ”Eduskuntavaaleja valmistamaan.” 
406 Kylväjä 1.6.1929, ”Miten ajat raittiusasiaa.” 
407 Ks. alaluku 1.6. 
408 Kallenautio 1979, 27. 
409 Ks. esim. Kylväjä 1.6.1926, “Tervetuloa Hämeenlinnaan!” ja Kylväjä 1.3.1927, ”Edistysmieliselle 
raittiusväelle.” 
410 Kylväjä 1.1.1928, “Tehtävämme tänä vuonna.” 
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raittiustyön tärkeys oli tiedostettu RY:ssä jo 1900-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä, kuten olen alaluvussa 1.5. osoittanut. Teema säilyi Kylväjässä 

ajankohtaisena myös 1910- ja 1920-luvuilla.411 Yksi eniten huomiota saaneista 

nuorisotyön osa-alueista oli Toivon liittojen kautta järjestetyt kirjoituskilpailut, joissa 

lapsia ja nuoria kannustettiin kirjoittamaan raittiusaiheisia tekstejä. Kirjoituskilpailujen 

osanotto kasvoi 1920-luvun varrella valtavasti. Siinä missä esimerkiksi vuonna 1921 

kilpailuihin osallistui 9500 lasta ja nuorta,412 vuoteen 1931 mennessä osanottajia oli jo 

yli 100 000.413 

RY:n sisäinen mielikuva nuorison tilasta tuntui vaihtelevan vuoden ja kontekstin 

mukaan. Kun esimerkiksi vielä joulukuussa 1924 nuorten itsekasvatuspyrintöjä 

kiiteltiin,414 syyskuussa 1927 nuorison nähtiin muun muassa höltyneen kotikasvatuksen 

johdosta olevan juoppouden, irstaan elämän ja villiintymisen tiellä.415 Nuorison 

siveellisyyttä uhkaavat tekijät sen sijaan olivat pitkälti johdonmukaisia, vaikka myös 

uusia riskitekijöitä ilmaantui ajoittain. 1920-luvulla alkoholin ja tanssin kaltaisten 

vanhojen tuttujen paheiden vanaveteen nousikin uusi viihdemuoto: elokuvat.416 

Elokuvien vastustus Kylväjässä ei kuitenkaan ollut täysin kategorista, vaan liittyi 

enemmänkin elokuvien sisältöön: mikäli elokuva oli raittiusasian tavoitteiden mukainen, 

elokuvaa voitiin suositella.417 

Miksi lasten ja nuorten raittiuskasvatus sitten nähtiin niin tärkeänä? Ahonen on 

tulkinnut RY:n palanneen johdonmukaisesti suurten kriisien yhteydessä korostamaan 

nuorisotyön ja kasvatuksen tärkeyttä.418 Omat havaintoni tukevat Ahosen tulkintaa 

jossain määrin. Erityisesti sisällissodan myötä edistysuskoiset käsitykset kansan 

                                                 

411 Ks. esim. Kylväjä 3.9.1914, ”Muuan toiminta-ala.”; Kylväjä 11.10.1917, ”Annammeko heidän 
mennä!”; Kylväjä 1.1.921, ”Raittiuden Ystävien tehtävät tätä nykyä.” ja Kylväjä 1.7.1926, ”Nuoriso - ja 
opintokerhotyön elvyttäminen raittiusyhdistyksissä.”  
412 Kylväjä 1.8.1921, ”Toivonliiton kilpakirjoitukset v. 1921.” 
413 Kylväjä 1.6.1931, ”Lasten raittiuskirjoituskilpailut.” 
414 Kylväjä 1.12.1924, “Kauneudesta.” 
415 Kylväjä 1.9.1927, “Kodit raittiuskasvatustyöhön!” 
416 Kylväjä 1.7.1926, ”Nuoriso- ja opintokerhotyön elvyttäminen raittiusyhdistyksissä.” 
417 Kylväjä 1.9.1928, ”Raittiuselokuva.” 
418 Ahonen 2003, 222. 
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alempien luokkien siveellisestä kehityksestä ja sivistyskelpoisuudesta vaikuttavat 

lentäneen romukoppaan. Siinä missä uskoa aikuisväestön kohtuullisten 

alkoholinkäyttäjien käännyttämiseen raittiusasialle myönteisiksi ei aina löytynyt, 419 

lasten ja nuorten raittiustyön merkitystä korostettiin toistuvasti. Sotavuosien jälkeen 

unelmaksi muodostui sukupolvi, joka nuoresta pitäen on oppinut tuntemaan alkoholin 

haitallisuuden ja näin ollen pitäisi kieltolakia yhtä luonnollisena kuin muitakin lakeja.420 

Tässä esimerkkiä ja ihannekuvaa haettiin muun muassa Yhdysvalloista.421 

Toisaalta lasten ja nuorten raittiustyöhön liittyviä kirjoituksia esiintyi runsaasti myös  

koko 1920-luvun ajan, jolloin sotavuosien välitön kriisiaika oli jo takanapäin. Oma 

tulkintani on, että kriisien lisäksi myös positiiviset tapahtumat palauttivat nuorisotyön 

tärkeyden pinnalle. Kieltolain kohtaamista vaikeuksista huolimatta luottamus lain 

pysyvyyteen järjestön sisällä oli oletettavasti sen verran korkea, että katse voitiin ainakin 

jossain määrin turvallisin mielin kääntää aikuisväestöstä myös nuorten suuntaan. 

Runsaasta huomiosta huolimatta konkreettinen toiminta aiheen parissa tuntuu RY:ssä 

jääneen muiden toimialojen jalkoihin. Järjestön sisällä oltiin ainakin jossain määrin 

tietoisia epäaktiivisuudesta konkreettisten toimien suhteen,422 mitä myös kritisoitiin 

Kylväjässä – välillä ankarinkin sanankääntein.423 

Oleellisesti myös nuorisotyöhön liittyviä teemoja Kylväjässä olivat liikunta ja urheilu. 

Fyysiseen aktiivisuuteen kannustamisen nähtiin olevan hyvä keino saada joutilaina 

olevat nuoret, etenkin pojat, pois alkoholin kaltaisten haitallisten vaikutteiden 

piiristä.424 Vaikka Kylväjässä oli aiempinakin vuosikymmeninä käsitelty muun muassa 

raittiuden ja urheilumenestyksen suhdetta, 1930-luvulle tultaessa RY:n sisäinen 

kiinnostus urheilua kohtaan ampaisi valtavaan nousuun. Innostus sai konkreettisen 

                                                 

419 Kylväjä 1.1.1921, “Raittiuden Ystävien tehtävät tätä nykyä.” 
420 Kylväjä 1.7.1919, ”Kieltolain voimaanastumispäivänä.” 
421 Kylväjä 1.7.1919, ”Amerikan Yhdysvaltain yleinen kieltolaki ja maailmanlaajuinen kieltolaki.”  
422 Ks. esim. Kylväjä 1.2.1921, ”Alustukset piirien vuosikokouksiin. I. Mitä olisi tehtävä lasten - ja 
nuorisonraittiustyön elvyttämiseksi voimakkaampaan vauhtiin?” ja Kylväjä 1.11.1932, “Me puhumme – 

he jo toimivat.” 
423 Kylväjä 13.9.1917, “Nuorison raittiusliittoasia.” 
424 Kylväjä 1.5.1931, “Urheilu ja terveys. Poikaosastoja perustamaan!” 
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muodon tammikuussa 1930, kun Kylväjään lanseerattiin uusi ”Urheilu ja terveys” -osio. 

Osion ensimmäisenä toimena RY:n alaisia raittiusseuroja kehotettiin perustamaan omia 

urheiluosastojaan. Yhdeksi vuoden 1930 tavoitteista asetettiinkin urheiluosaston 

perustaminen jokaiseen raittiusseuraan.425 Innostus ei jäänyt pelkästään paikallistason 

toiminnan kannustamiseksi, sillä heinäkuussa 1930 Kylväjässä uutisoitiin Raittiuden 

Ystävien Urheiluliiton perustamisesta.426 Vuonna 1934 puolestaan liitto sai oman 

vakinaisen urheiluneuvojansa, kun voimistelunopettaja Gunnar Pörhölä aloitti 

tehtävässä.427 Urheiluhegemoniaa pidettiin Kylväjässä yllä muun muassa RY:n 

järjestämien urheilukilpailujen kutsuilla ja kilpailujen tuloksista uutisoimalla.  Vuoden 

1932 loppuun mennessä urheiluosastoja oli perustettu jo 53 ja niiden jäsenmäärä oli 

1579.428 Urheiluosastojen avulla RY:ssä saatiinkin elvytettyä monien lamaantuneiden 

jäsenyhdistysten toimintaa.429 

Liikunta ja urheilu eivät olleet noihin aikoihin ainoat asiat, joihin RY:n jäseniä 

kannustettiin. Järjestössä hahmoteltiin 1920-luvun lopulla niin sanottua yksilöllisen 

raittiustyön järjestelmää, jossa luotaisiin listoja eri paikkakuntien asukkaista ja heidän 

suhteestaan alkoholiin. Kun listat olisivat valmiita, paikalliset raittiusihmiset voisivat 

erinäköisin keinoin alkaa taivutella ei-raittiita ihmisiä raittiuden puoleen.430 Kylväjässä 

alettiinkin kannustaa lukijoita myös pienimuotoiseen, henkilökohtaiseen toimintaan 

raittiuden puolesta omassa yksityiselämän piirissään. Lehdessä jaettiin myös 

konkreettisia ohjeita tehtävää varten.431 Yhdelläkin raittiuden puolesta puhuvalla 

äänellä nähtiin suuri merkitys, sillä sen uskottiin rohkaisevan myös muita, kenties 

varautuneempia raittiusihmisiä olemaan äänessä.432  

                                                 

425 Kylväjä 1.1.1930, ”Urheilu ja terveys. Urheiluosastoja perustamaan!” 
426 Kylväjä 1.7.1930, ”Raittiuden Ystävien Urheiluli itto perustettu.” 
427 Kylväjä 1.5.1934, “Urheilu ja terveys. Urheiluneuvontamme.” 
428 Kylväjä 1.7.1933, ”Raittiuden Ystävien toiminnasta v. 1932.” 
429 Ahonen 2003, 222. 
430 Kylväjä 1.3.1928, ”Yksilöllinen raittiustyö järjestelmä.” 
431 Kylväjä 1.2.1931, ”Miten on hoidettava henkilökohtaista raittius- ja kieltolakiväittelyä. I.” 
432 Kylväjä 1.3.1931, ”Muistakaamme ’todistaa’ raittiusasian puolesta.” 
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Henkilökohtaisen raittiustyön eetosta tehostettiin myös fiktiivisten tarinoiden kautta. 

Kertomuksien toistuvaksi narratiiviksi 1920-luvun lopulla muodostui se, kuinka yksilö voi 

omalla toiminnallaan pelastaa toisen alkoholin pahan vaikutuksen alta. Esimerkiksi 

tarinassa ”Eräs joululahja.” mies onnistuu puhumalla vakuuttamaan toisen lopettamaan 

oman kohtuullisen alkoholinkäyttönsä.433 Toisessa moniosaisessa kertomuksessa taas 

kaksi humalassa olevaa miestä ampuvat epähuomiossa kolmatta. Ammutuksi tullut mies 

antaa ampujille anteeksi, minkä seurauksena ampujat päättävät raitistua ja alkaa 

tekemään raittiustyötä.434 Eräässä tarinassa taas raittiusmies yrittää vakuuttaa 

ystäväänsä jättämään viinan, mutta tämä päätyy lopulta juomaan itsensä hengiltä. 

Tämän kuolemasta kuultuaan raittiusmies ajattelee katuvasti, että yksikin luja ystävä 

olisi kenties voinut pelastaa alkoholistin kohtaloltaan.435 

Syitä henkilökohtaiseen raittiustyöhön kannustamiseen voi tulkintani mukaan hakea 

puhtaan ideologisten syiden ohella suomalaisen raittiusliikkeen tuolloisesta 

rahatilanteesta. Kieltolakiliitto vei edelleen leijonanosan valtion myöntämistä 

raittiusmäärärahoista, mutta vuonna 1930 Sosiaalidemokraattinen raittiusliitto ohitti  

RY:n ensimmäistä kertaa valtionavustusten määrässä.436 Vaikka valtion 

raittiusmäärärahoille varattua pottia oli korotettu useaan otteeseen 1920-luvulla,437 

RY:ssä tunnuttiin olevan huolissaan koko kotimaisen raittiusliikkeen rahatilanteesta. 

Kylväjässä kehotettiinkin lukijoita liittymään vuonna 1925 perustettuun 

Kieltolakitaistelijain tukijärjestöön. Tämän ohella lukijoita kannustettiin tekemään 

parhaansa, jotta myös esimerkiksi kunnat ja seurakunnat liittyisivät järjestöön. 

Tukijärjestön tehtävä oli alun perin tukea taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kieltolain 

valvojia, mutta vuonna 1929 tehdyn sääntömuutoksen myötä vähintään kaksi 

kolmasosaa järjestön vuosituloista käytettäisiin jatkossa raittiuspoliittisen toiminnan 

                                                 

433 Kylväjä 1.1.1929, ”Eräs joululahja.” 
434 Kylväjä 1.2.1929, ”’Se tehkäämme!’”; Kylväjä 1.3.1929, ”’Se tehkäämme!’” ja Kylväjä 1.4.1929, ”’Se 
tehkäämme!’” 
435 Kylväjä 1.7.1930, ”Saarelaisystäväni Toivo.” ja Kylväjä 1.9.1930, ”Saarelaisystäväni Toivo.” 
436 Kylväjä 1.3.1930, ”Raittiusmäärärahat jaettu.” 
437 Ks. esim. Kylväjä 15.12.1926, ”Raittiusmäärärahaa korotettu.” ja Kylväjä 1.1.1928, 
”Raittiusmääräraha.” 
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tukemiseen.438 Innostus hanketta kohtaan jäi kuitenkin vähäiseksi: vuonna 1931 vain 

noin 30 Suomen lähes tuhannesta raittiusjärjestöstä oli liittynyt tukijärjestöön.439  

RY:n omakaan rahatilanne ei 1920-luvun aikana aiheuttanut aihetta juhlaan, mikä käy 

yksiselitteisesti ilmi esimerkiksi pitkäaikaisen järjestöaktiivi Viljo Hytösen suomalaisen 

raittiusliikkeen historiaa käsittelevässä teoksessa.440 Kenties rahallisten haasteiden 

oireena lehdessä alettiin 1930-luvulle tultaessa julkaista listaa sekä jäsenveronsa 

maksaneista että maksamatta jättäneistä paikallisyhdistyksistä,441 joista jälkimmäisiä 

uhkailtiin ”mustalle listalle” joutumisesta.442 Kylväjän perusteella RY:n jäsenveroa oli 

paikallistasolta jo pitkään pidetty liian korkeana, mistä kielii lukuisat pyynnöt veron 

alentamiseksi.443 Tältä pohjalta se, että jotkin yhdistykset jättivät veron maksamatta, ei 

tule täytenä yllätyksenä. Näiden tietojen valossa esimerkiksi henkilökohtaiseen 

raittiustyöhön kannustaminen tuntuu järkeenkäyvältä, sillä se ei vaatinut RY:ltä itseltään 

rahallisia resursseja käytännössä lainkaan. 

Kun istuva puheenjohtaja Kuusi kieltäytyi kolmannesta kaudesta tehtävässä vuonna 

1930, Hurmerinta palasi vuosina 1921-1927 miehittämäänsä pestiin.444 Samoihin 

aikoihin taistelu kieltolain kohtalosta kiihtyi ja raittiuspiireissä haisteltiin suurten 

ratkaisujen olevan lähellä.445 Soraäänet kieltolakia kohtaan alkoivat voimistuivat.446 

Erityisesti naisten kieltolain kaatamisadressi, jonka allekirjoitti 118 537 naista, yllätti ja 

närkästytti raittiusväkeä. Naisia oli perinteisesti raittiuskansan keskuudessa pidetty 

vankkumattomina raittiusasian kannattajina, mutta adressin myötä heidän 

                                                 

438 Kylväjä 1.10.1930, “Taistelurahastoa l uomaan!” ja ”Kieltolakitaistelijain tukijärjestö.” 
439 Kylväjä 1.5.1931, “Raittiuslautakuntain edustajat vetoavat maamme raittiusväkeen.” 
440 Hytönen 1930, 328-330. 
441 Vastaavanlainen lista julkaistiin havaintojeni mukaan ensimmäisen kerran tammikuussa 1925, mutta 
1930-luvulle tultaessa julkaisusta vaikutti tulevan vakinaisempi tapa. 
442 Ks. esim. Kylväjä 1.4.1930, ”Velvollisuutensa täyttäneitä yhdistyksiä.” ja Kylväjä 1.5.1930, 

”Velvollisuutensa täyttäneitä yhdistyksiä.” 
443 Ks. esim. Kylväjä 7.6.1906, ”’Evästä Ouluun.’”; Kylväjä 10.7.1913, ”Raittiuden Ystävien vuosikokous.” 
ja Kylväjä 1.7.1929, ”Jäsenveromme.” 
444 Kylväjä 1.7.1930, ”Raittiuden Ystävien vuosikokous.” 
445 Kylväjä 1.1.1931, ”Uuteen vuoteen lähdettäessä.” 
446 Ks. esim. Kylväjä 1.5.1931, ”Naisten kieltolain kaatamisadressi.” ja Kylväjä 1.6.1931, ”Y.R.Y:n 
kiertokysely.” 
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keskuudessaan noussutta vastustusta ei voinut enää lakaista maton alle.447 Tästä 

huolimatta RY:ssä keskityttiin nousevan myrskyn edessä edelleen omaan tekemiseen 

muun muassa nuorisotyön merkeissä.448 

2.6. ”Me emme ole aatteinemme kukistetut.” – raittiusajattelu kieltolain jälkeen 

Kun Suomen kansa lopulta äänesti kieltolain kumoamisen puolesta vuoden 1931 lopulla, 

Kylväjässä alistuttiin äänestystulokseen – vaikkakin hampaita kiristellen. Syitä haettiin 

monista eri suunnista. Niin kieltolain huono toimeenpano, valtiollinen ja 

yhteiskunnallinen taantumus kuin epäedulliset sääolosuhteetkin olivat Kylväjän 

perusteella vaikuttaneet epäonnekkaaseen äänestystulokseen. Merkittävimmäks i 

tekijäksi välittömästi äänestystuloksen jälkeen nimettiin kuitenkin sanomalehdistö, joka 

oli Kylväjän mukaan jo vuosia edesauttanut kieltolaille epäedullista vaikutusta.449 

Kaartinen on omassa tutkimuksessaan jossain määrin allekirjoittanut Kylväjässä esitetyt 

näkemykset: vaikka varsinkaan suomenkielisessä sanomalehdistössä ei suoraan 

kieltolain vastaisia näkemyksiä esitettykään, esimerkiksi uutisten ja artikkelien valikointi, 

sijoittelu ja otsikointi on mahdollisesti luonut kieltolaista todellisuutta negatiivisempaa 

kuvaa.450 

Selityksistä huolimatta äänestystulos aiheutti RY:n sisällä oman toiminnan tarkastelua. 

Kylväjässä myönnettiinkin, että esimerkiksi alkoholin haitallisia vaikutuksia oli 

todennäköisesti välillä liioiteltu.451 Järjestön sisällä myös tiedostettiin raittiusväen 

kohtaama kritiikki oman aatteensa merkityksen yliarvioinnista, vaikka syytöstä ei 

sellaisenaan täysin hyväksyttykään.452 Osana introspektiota päätettiin myös asettaa 

komitea tutkimaan, miksi raittiusväki kohtasi tappion kansanäänestyksessä.453 Kieltolain 

päättymisen jälkeistä aikaa kuvattiin Kylväjässä raittiusliikkeen ”pula-ajaksi”: 

                                                 

447 Pulkkinen 2015, 169-170. 
448 Ks. esim. Kylväjä 1.9.1931, ”Syystoiminnan alkaessa.” ja Kylväjä 1.11.1931, ”Sanoista tekoihin!” 
449 Kylväjä 1.1.1932, ”Suomen raittiusväelle.” 
450 Kaartinen 2011, 213-214. 
451 Kylväjä 1.1.1932, ”Raittiusliikkeen perustus on kaikissa oloissa ehdoton raittius.” 
452 Kylväjä 1.3.1932, ”Maailman- ja elämänkatsomusta avartavaa tietokirjallisuutta.” 
453 Kylväjä 1.1.1932, ”Maakunnallisille ja paikallisille kansanäänestystoimikunnille ja yksityisille 
kansalaisille.” 
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valtionavustuksen määrä oli pudonnut murto-osaan aiemmasta ja raittiusliikkeen 

pelättiin jääneen ajastaan jälkeen.454 

Yksi suurista introspektion teemoista RY:n sisällä tuntui olleen järjestön ajantasaisuus: 

oliko raittiusyhdistyksistä tullut menneen maailman reliikkejä, jotka eivät osanneet 

puhutella modernin maailman ihmistä? Yleinen konsensus Kylväjän sivuilla tuntuu 

olleen, että raittiusasia itsessään oli yhtä ajantasainen kuin aina ennenkin, mutta sen 

yhteydessä käytettävät menetelmät ja työkalut saattoivat kenties olla päivittämisen 

tarpeessa. Teeman koetusta tärkeydestä kertoo se, että kysymys raittiustyön uusista 

mahdollisista työmuodoista alustettiin käsiteltäväksi piirien vuosikokouksissa.455 

Vastauksia ei myöskään tyydytty hakemaan ainoastaan omasta piiristä, sillä Kylväjässä 

julkaistiin myös tunnetun sveitsiläisen raittiustyöntekijän näkemyksiä aiheeseen.456 

Kieltolain kaatuminen tuntui ajaneen RY:n eräänlaiseen identiteettikriisiin uutta suuntaa 

hakemaan, mikä myös myönnettiin Kylväjässä syksyllä 1933.457 

Kieltolain kaatumisen jälkeisen kriisiytymisen voi nähdä ulottuneen myös henkilötasolle. 

RY:tä kritisoitiin muun muassa granfeltilaisen inklusiivisuusperinteen hylkäämisestä, 

jonka vuoksi raittiusliikkeen piiriin koettiin olevan aiempaa vaikeampaa houkutella 

merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Järjestön entinen sihteeri ja Sosiaaliministeriön 

silloinen osastopäällikkö Aro korosti, että raittiuskysymyksen yhä vain tieteellistyessä 

liikkeen johtoon olisi saatava vakavasti otettavia tiedemiehiä. Samalla hän huomautti 

pätevien toimihenkilöiden saamisen olleen siihen saakka sattumankauppaa.458 Kritiikin 

myötä RY:n silloinen puheenjohtaja Hurmerinta ilmoitti olevansa valmis astumaan 

sivuun, mikäli joku toinen henkilö nähdään puheenjohtajan pestiin sopivammaksi.459 

Kommenteissa on mielestäni huomionarvoista se, että valtaosan 1920-luvusta Aro ja 

Hurmerinta olivat muodostaneet RY:n johdossa erittäin vaikutusvaltaisen työparin. Aron 

                                                 

454 Kylväjä 1.12.1932, ”Raittiusliikkeen pula -aika.” 
455 Kylväjä 1.1.1933, ”Mitä uusia työmuotoja raittiusyhdistysten taholta voidaan esittää järjestömme 
yhdistystoiminnan tehostamiseksi?” 
456 Kylväjä 1.1.1933, ”Vaatiiko aikamme raittiustyön menettelytapojen uudistamista?” 
457 Kylväjä 1.9.1933, ”Uuden toimintakauden alkaessa.” 
458 Kylväjä 1.4.1933, ”Raittiuden Ystävät ja maamme raittiusliike.” 
459 Kylväjä 1.7.1933, ”Vuosikokoukseen saapuville Raittiuden Ystävien järjestön edustajille.” 



86 
 

esittämästä kritiikistä päätellen kaksikon välit lienevät kuitenkin kylmenneen Vuoteen 

1932 mennessä. Kriisiytyminen ei kuitenkaan lopulta johtanut suuriin mullistuksiin 

järjestön sisällä, sillä niin Hurmerinta kuin erovuorossa olleet keskushallituksen jäsenet 

valittiin melko yksimielisesti uudelle kaudelle.460 

Vaikka esimerkiksi syyskuussa 1924 Kylväjässä oli todettu kieltolain voimassa pysymisen 

olevan kansan raittiusvakaumuksen syventämisen elinehto,461 usko raittiusasian 

lopulliseen voittoon säilyi vahvana myös kieltolain päättymisen myötä.462 Jo muutamaa 

kuukautta äänestyksen jälkeen Kylväjässä kuitenkin kannustettiin kiinnittämään 

huomiota tuloksen lohdullisiin puoliin. Näihin luettiin muun muassa se, että kieltolaki oli 

puutteellisesta toteutuksestaan huolimatta auttanut vakiinnuttamaan raittiutta ainakin 

”kunnollisen väestön” keskuudessa. Lisäksi ajateltiin, että kun kieltolaki oli toistaiseksi 

pois laskuista, lainsäädännöllisellä alalla olisi odotettavissa parannuksia muun muassa 

merivartioinnin, alkoholistihuollon ja raittiusopetuksen suhteen.463 Lehdessä myös 

perusteltiin, kuinka kieltolain kaatuminen ei suinkaan ole raittiusväen tappio, vaan 

niiden puolueiden, joiden puolueohjelmassa kieltolaki on ollut.464 Helpotusta 

raittiusväen keskuudessa lienee herättänyt myös se, että uuden alkoholilain nojalla 

laillinen alkoholiliike rajoitettiin kaupunkeihin, kun taas maaseutu säilyi edelleen 

virallisesti kuivana.465 

Kieltolain kumoaminen ei siis suinkaan lannistanut RY:n sisällä pitkät perinteet 

omannutta edistysuskoa, vaan johti pikemminkin välittömään raittiusasian uudelleen 

asemoimiseen. Raittiustaistelu oli nyt menettänyt lain suojan ja edessä olisi paluu 

kieltolakia edeltäviin aikoihin, jolloin raittiusasia oli taistelua laillista, ei laitonta pahaa 

vastaan. Yhä enemmän painoarvoa pantiin valistukselliselle raittiustyölle.466 

                                                 

460 Kylväjä 1.8.1933, ”Mikkelin kokouksen jälkeen.” 
461 Kylväjä 1.9.1924, “Työkausi a lkaa.” 
462 Ks. esim. Kylväjä 1.7.1932, ”Miksi meidän on mentävä Turkuun.” ja Kylväjä 1.11.1932, ”Onko 
vastavaikutus jo syntymässä?” 
463 Kylväjä 1.3.1932, “Raittiustyön mahdollisuuksia kieltolain raunioilla.” 
464 Kylväjä 1.5.1932, “Kuka on kärsinyt tappion?” 
465 Pulkkinen 2015, 176. 
466 Ahonen 2003, 257. 
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Välittömästi kansanäänestyksen jälkimainingeissa tammikuussa 1932 Kylväjässä 

julkaistiinkin puheenjohtaja Hurmerinnan teksti, jossa annettiin askelmerkkejä RY:n 

jäsenille tulevaa varten. Kieltolaki nimettiin edelleen järjestön ehdottomaks i 

lainsäädännölliseksi päämääräksi. Edessä olisi kuitenkin määrittelemättömän pitkä 

ajanjakso, jolloin erityistä huomiota tulisi kiinnittää vakaumukselliseen raittiustyöhön, 

jonka avulla kansan raittiutta ja kieltolakitahtoa voitaisiin kasvattaa.467 Kesän 1932 

raittiuskokouskutsussa muistutettiinkin vanhasta granfeltilaisesta ihanteesta: ”kansalle 

voi menestyksellä antaa ainoastaan sellaisia lakeja kuin se ansaitsee”. Samalla jossain 

määrin myönnettiin, että kieltolaki toteutettiin tästä näkökulmasta katsoen kenties liian 

aikaisin.468 Kevääseen 1933 mennessä RY:n silloinen varapuheenjohtaja Aarne Kuusi 

totesikin kieltolain kaatuneen käytännössä siihen, että kansa ei ollut kypsä sen 

vastaanottamiseen.469 

RY vietti 50-vuotisjuhlaansa vuonna 1933 haastavissa merkeissä: alkoholi oli jälleen 

laillista, järjestö haki edelleen paikkaansa kieltolain jälkeisessä Suomessa ja sen 

jäsenmäärä oli pudonnut yli tuhannella jäsenellä jo ennen kieltolain kaatumistakin.470 

Juhlavuoden tavoitteita paalutettiin jo edellisen kesän vuosikokouksessa. 

Periaatteellinen pesäero lailliseen alkoholiliikkeeseen pidettiin edelleen voimassa. 

Tämän lisäksi kokous asetti kunnianhimoisen tavoitteen nostaa järjestön jäsenmäärä 

juhlavuoden kuluessa 50 000:een jäseneen. Päätöksellä pyrittiin muun muassa 

herättämään lamaannuksessa elävä raittiusväki uudestaan taisteluun.471 Vaikka 

Kylväjässä tarjottiin konkreettisia keinoja jäsenmäärän kasvattamiseen vielä muun 

muassa tammikuussa 1933,472 havaintojeni mukaan varsinainen 50 000:n jäsenen 

tavoite haudattiin melko vähin äänin kevään 1933 aikana. Tulkitsen tavoitteen 

asettamisen olleen pääasiassa symbolinen ele, jonka realistisiin 

toteutumismahdollisuuksiin ei välttämättä täysin uskottu järjestön johdossakaan. 

                                                 

467 Kylväjä 1.1.1932, “Raittiuden Ystävien seuran jäsenille.” 
468 Kylväjä 1.6.1932, “Turku kutsuu.” 
469 Kylväjä 1.4.1933, ”Mihin suuntaan?” 
470 Kylväjä 1.6.1932, “Raittiuden Ystävien toiminnasta v. 1931.” 
471 Kylväjä 1.8.1933, “Järjestömme on tehnyt rohkean päätöksen.” 
472 Kylväjä 1.1.1933, “50 toimintavuotta – 50,000 toimivaa jäsentä.” 
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Perustelen kantani sillä, että RY:n jäsenmäärän varsin maltillinen vuosittainen kasvu oli 

jo kieltolain lopulla kääntynyt selvästi miinuksen puolelle, mikä oli julkista tietoa. 

Käytännössä tavoitteen saavuttaminen olisi edellyttänyt järjestön jäsenmäärän 

kaksinkertaistamista noin puolentoista vuoden aikana. Tavoitteen hautaamiseen lienee 

vaikuttanut myös joulukuussa 1932 tullut tieto siitä, että valtiollista raittiusmäärärahaa 

oltiin pienentämässä noin 60%.473 

Uudistumishenki ulottui myös RY:n kirjallisiin julkaisuihin. Ensin järjestön käsikirja 

päätettiin uusia tammikuussa 1934 ja saman vuoden vuosikokouksessa lyötiin lukkoon 

Kylväjän muuttaminen viikkolehdeksi vuoden 1935 alusta lähtien. Päätöstä perusteltiin 

muun muassa ajan hengen vaatimuksilla ja järjestön elävöittämisellä. Päätös oli samalla 

myös ideologinen, sillä sen avulla lehteä pyrittiin levittämään myös raittiusyhdistysten 

ulkopuolelle.474 Järjestön johdossa yritettiin todennäköisesti kuumeisesti keksiä, kuinka 

Kylväjä saataisiin levitettyä myös niille, jotka olivat tilanneet Kieltolakilehteä ennen sen 

lopettamista. Samalla pyrittiin varmasti välttämään Aika-nimisen raittiusteemaisen 

sanomalehden kohtalo, joka saatettiin haudan lepoon vain muutaman vuoden 

toiminnan jälkeen. 

Kieltolain kaatumisen myötä suomalainen raittiusliike, RY mukaan luettuna, alkoi 

menettää yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa. Epäonnistuneen kieltolakikokeilun 

jälkeinen pysyttely ehdottomalla kieltolakikannalla söi liikkeen uskottavuutta.475 RY:ssä 

julkisuuskuvaa yritettiin kenties kiillottaa tekemällä ehdottoman periaatteellisesta 

kannasta huolimatta paluu ”pikkuparannusten” pariin. Kansan ei koettu olevan valmis 

vastaanottamaan valtiollista kieltolakia, mutta vuonna 1934 Kylväjässä nostettiin esiin 

jo pitkään unohduksissa ollut teema alkoholin alueellisista kielloista. Hieman 

opportuniselta tuntuvassa hengessä RY:ssä ajateltiin kieltolain kaatumisen jälkeen, että 

                                                 

473 Kylväjä 1.12.1932, ”Raittiusliikkeen pula -aika.” 
474 Kylväjä 1.5.1934, ”Raittiuden Ystävien jäsenvero ja Kylväjän julkaiseminen v. 1935.” 
475 Ahonen 2006, 328. 
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eri alueille olisi annettava enemmän päätäntävaltaa paikallisen alkoholilainsäädännön 

suhteen.476 

Kieltolain kaatuminen ajoi RY:n jonkinasteisen eksistentiaalisen kriisin äärelle. Syitä 

raittiusasian kannalta katastrofaaliselle kansanäänestystulokselle haettiin sekä järjestön 

ulkopuolelta että sen sisältä, minkä myötä muun muassa raittiustyön työkalujen 

ajantasaisuutta alettiin epäillä. Kriisi ulottui myös henkilötasolle ja RY:n johdon pätevyys 

tehtäviensä hoitoon asetettiin kyseenalaiseksi. Vaikka kieltolain kaatuminen olikin 

valtava vastaisku, järjestön ideologiaa koko 1900-luvun alkupuoliskon leimannut 

edistysusko ei kuollut. Raittiuskansaa pyrittiin herättelemään monin eri keinoin ja RY:n 

jäsenmäärä yritettiin saada uuteen, kunnianhimoiseen kasvuun.  

                                                 

476 Kylväjä 1.7.1934, “Lahden kokous.” 
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3. RAITTIUSAJATTELUN YTIMESSÄ 

Kolmannessa pääluvussa syvennyn RY:n piirissä esiintyneen raittiusajattelun 

keskeisimpiin määrittäviin tekijöihin, joita ei niiden luonteen vuoksi ole 

tarkoituksenmukaista käsitellä kahdessa ensimmäisessä pääluvussa. Ensin perehdyn 

RY:n näkemyksiin raittiudesta, vapaudesta ja yhteisestä hyvästä. Sen jälkeen luon vielä 

katsauksen raittiudelle asetettuihin reunaehtoihin ja ideaaleihin. 

 

3.1. Raittiudesta, vapaudesta ja yhteisestä hyvästä 

Vapaus on ihanne, jota kaikki tavoittelevat. Jollei sitä oikein käsitetä, saattaa 

se johtaa ihmisen jopa kokonaisen kansankin turmioon, mutta oikein 

käsitettynä se on sekä yksityisen ihmisen että kansan kallisarvoisin aarre, 

jonka puolesta kannattaa elää, taistella ja kuollakin, jos niin tarvitaan.477 

Kun RY kääntyi 1800-luvun loppupuolella laajalti ehdottoman raittiuden kannalle ja 

alkoholikysymys alkoi yhteiskunnallistua, raittiusliikkeen pyrkimykseksi voi nähdä 

muodostuneen myös muiden kuin itsensä puolesta päättäminen.478 Juuri tästä juontui 

tulkintani mukaan yksi RY:n piirissä esiintyneen raittiusajattelun keskeisimmistä 

piirteistä 1900-luvun alkupuolella: yksilönvapaus suhteessa yhteiseen hyvään. Kun 

raittius nähtiin vielä puhtaasti henkilökohtaisen vakaumuksen kysymyksenä, tarvetta 

näiden kahden tasapainottelulle ei luonnollisesti juurikaan ollut, sillä yksilön 

vapaaehtoinen raittiusvakaumus ei rajoittanut kenenkään vapauksia. Kieltolain 

voimaantulon myötä raittiuden vaatimus sen sijaan ulotettiin koskemaan kaikkia – myös  

niitä, jotka eivät tunteneet asiaa omakseen. Uskonkin, että kieltolain ajaminen lisäsi RY:n 

sisäistä tarvetta perustella ehdottoman raittiuden vaatimusta eettiseltä kannalta. 

                                                 

477 Kylväjä 1.1.1928, “Itsenäisyytemme ikuistaminen.” 
478 Peltonen 1997, 65. 
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RY:n vapauskäsityksen ymmärtämiseksi teemaa on oleellista lähestyä negatiivisen ja 

positiivisen vapauden käsitteiden kautta, jotka ovat oleellinen osa liberalismin 

aatehistoriaa. Käsitys negatiivisesta ja positiivisesta vapaudesta juontaa juurensa jo 

Immanuel Kantin ajatteluun 1700-luvulla. Karkeasti jaoteltuna negatiivinen vapaus on 

vapautta jostakin, kun taas positiivinen vapaus on vapautta johonkin. Kahtiajako on 

herättänyt vuosisatojen saatossa filosofista debattia muun muassa valtion ja julkisen 

hallinnon kontekstissa: missä määrin valtiolla tai muulla hallinnolla on esimerkiksi oikeus 

rajoittaa yksilön vapauksia? Erityisesti klassiseen liberalismiin liitetyt ajattelijat, kuten 

esimerkiksi Herbert Spencer ja John Stuart Mill, ovat perinteisesti kannattaneet 

negatiivista lähestymiskulmaa vapauteen. Positiivisen vapauden puolestapuhujat taas 

ovat lähtökohtaisesti löytyneet klassisen liberalismin kritisoijien leiristä. Heihin voidaan 

lukea muun muassa Karl Marx ja Jean-Jacques Rousseau.479 

Tämän työn kannalta tärkein negatiivisen ja positiivisen vapauden teemaan liitetty 

ajattelija on Isaiah Berlin, joka käsitteli aihetta omassa tuotannossaan 1900-luvun 

jälkipuoliskolla. Vaikka nojaan analyysissäni vahvasti Berlinin määritelmiin vapaudesta, 

on oleellista huomata, että hänen näkemyksiään aiheesta on myös kritisoitu. Berliniä on 

muun muassa moitittu ongelmallisesta lähestymistavasta ja liian voimakkaasta 

positiivisen ja negatiivisen vapauden vastakkainasettelusta.480 Tässä yhteydessä 

tarkoituksenani ei kuitenkaan ole ottaa kantaa filosofiseen keskusteluun vapauden 

luonteesta tai arvioida tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen määritelmien pätevyyttä. 

Sen sijaan hyödynnän Berlinin määritelmiä negatiivisesta ja positiivisesta vapaudesta 

RY:n vapauskäsitysten kontekstualisointiin. 

Berlinin mukaan negatiivisen vapauden näkökulmasta vapaus on ennen kaikkea sitä 

rajoittavien tekijöiden poissaoloa – jokaisen yksilön vapautta tehdä itsenäisesti omat 

valintansa. Tällöin esimerkiksi valtion puuttuminen yksilön toimintaan tulee olla niin 

vähäistä kuin suinkin mahdollista. Sen sijaan positiivisen vapauden perspektiivistä 

yksilön vapauksien rajoittaminen voi esimerkiksi kansanterveyden tai 

                                                 

479 Ks. esim. https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ (viitattu 11.9.2022) 
480 Crocker 1980, 5-7. 

https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/
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oikeudenmukaisuuden nimissä olla perusteltua. Näkemyksen taustalla voi olla muun 

muassa ajatus siitä, että ihmiset eivät aina ymmärrä omaa parastaan, vaan he saattavat 

jopa toimia aktiivisesti sitä vastaan.481 

Kylväjässä yksilönvapauden rajoittamiseen raittiusasian varjolla tarjottiin havaintojeni 

mukaan karkeasti jaoteltuna kahdenlaisia perusteluja. Ensimmäinen argumentti  

perustui ajatukselle siitä, että alkoholin nauttimista koskevat rajoitukset eivät rajoita 

yksilönvapautta, sillä alkoholin nauttiminen ei todellisuudessa ole vapautta  – tai ei 

ainakaan arvokasta sellaista. Tähän perusteluun nojattiin pääasiassa tutkimusrajaukseni 

alkuvuosina. Esimerkiksi vuonna 1906 Kylväjän toimituksen nimimerkki Vetehinen 

totesi, ettei kansalaisvapaus ”oikein ymmärrettynä” kärsisi alkoholia koskevista 

rajoituksista. Tekstin keskiössä oli ajatus siitä, että alkoholin nauttiminen ei esimerkiksi 

oppimisen ja sananvapauden tavoin ole arvokasta vapautta.482 Kylväjässä varoitettiin 

myös ”väärän vapauden opin” levittämisestä esimerkiksi huonon kirjallisuuden 

kautta.483 Lehdessä pyrittiin siis aktiivisesti luomaan oikeita ja vääriä käsityksiä 

vapaudesta. 

Vaikka Kylväjässä ei sanallistettukaan vapauden positiivista ja negatiivista jakoa, 

ensimmäinen argumentti käy monilta osin yksiin positiivisen vapauskäsityksen kanssa. 

Oikeus nauttia alkoholia ei raittiusväen ajatuksissa edustanut oikeaa vapautta, minkä 

vuoksi alkoholin myynnin ja nauttimisen rajoittaminen valtiollisella tasolla oli 

positiivisen vapauskäsityksen mukaisesti perusteltua. Oman nyanssinsa argumenttiin 

tuo kuitenkin alkoholinkäytön asemoiminen vääräksi tai arvottomaksi vapaudeksi. Tätä 

kautta asia voitiin perustella niin, että alkoholia koskevat rajoitukset eivät tosiasiassa 

edes rajoita yksilöä, vaan pikemminkin pelastavat tämän alkoholin haittavaikutuksilta. 

Näkemystä pyrittiin tulkintani mukaan vahvistamaan retorisin keinoin puhumalla 

esimerkiksi orjuudesta ja kahleista. Raittiuspyrkimykset rinnastettiinkin muun muassa 

orjien emansipaatioprosessiin.484 Orjuusretoriikan hyödyntäminen oli myös laajempi 

                                                 

481 Berlin 2001, 47-60. 
482 Kylväjä 4.1.1906, ”Katsauksia.” 
483 Kylväjä 1.2.1908, ”Viestejä omasta maasta. Turun Raittiuspiirin vuosikokous.” 
484 Kylväjä 3.8.1911, ”Yhteiskunnallinen siveysoppi ja alkoholikysymys.” 
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trendi suomalaisessa alkoholivalistuksessa, kuten Minna Sääskilahti on omassa 

väitöskirjassaan havainnoinut.485 Vaikka raittiusväki näki alkoholin orjuuttavan ihmisiä, 

kaikenlaisia rajoitustoimenpiteitä ei kuitenkaan RY:n sisällä pidetty yhtä perusteltuina. 

Esimerkiksi henkilökohtaisiin myyntitarkastuksiin perustuvaa rajoitusjärjestelmää 

kritisoitiin siitä, että yksilön vapauksia ei rajoitettu tasa-arvoisuuden periaatteen 

mukaisesti, vaan esimerkiksi varakkuuden perusteella.486  

Huomionarvoinen yksityiskohta on, että Kylväjässä esiintyi ainakin 1900-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä myös liberalistisempia ajatuksia, jotka nojasivat 

positiivisen vapauden sijaan enemmänkin negatiiviseen vapauteen. Esimerkiksi 

tupakointia ja kiroilua koskevissa teksteissä molempia tapoja paheksuttiin, samalla 

kuitenkin korostaen yksilöllä olevan oikeus vapauksiinsa, kunhan niiden kautta ei 

rajoiteta toisten ihmisten vapauksia.487 Erityisesti tupakkaa koskien näkökulma on 

mielenkiintoinen, sillä tekstien julkaisun aikoihin raittiuspiireissä tunnuttiin pitävän 

tupakointia ainakin jossain määrin alkoholin nauttimisen tavoin orjuuttavana tapana.488 

Tällaiset raittiusasian kannalta maltillisemmat näkemykset eivät kuitenkaan 

havaintojeni mukaan saaneet Kylväjässä kaikupohjaa enää myöhemmillä 

vuosikymmenillä. Ilmiö tuntuu järkeenkäyvältä RY:n historian valossa: 1910- ja 1920 -

luvuilla järjestössä vahvistuneet porvarilliset äänenpainot pohjasivat monilta osin 

fennomaaniseen ajatteluperinteeseen, joka puolestaan korosti kansan syvien rivien 

siveellistä kohottamista positiivisen vapauden hengessä. Tällaisessa ilmapiirissä 

yksilönvapauden korostaminen negatiivisen vapauden ja liberalismin hengessä ei liene 

saanut osakseen paljoakaan kannatusta. 

Toista yksilönvapauden rajoittamista puoltavaa argumenttia käytettiin erityisesti 1920- 

ja 1930-luvuilla, jolloin kieltolaki oli jo tullut voimaan. Ensimmäisestä argumentista 

poiketen raittiusväki myönsi siinä alkoholia koskevien rajoitusten todella puuttuvan 

                                                 

485 Sääskilahti 2006, 106-107. 
486 Kylväjä 4.5.1916, “Väittelytilaisuus henkilökohtaisesta myyntitarkastuksesta.” 
487 Ks. esim. Kylväjä 1.3.1909, ”Tupakka, seuraelämä ja vapaus.” ja Kylväjä 1.9.1909, ”Vapauttako?” 
488 Ks. esim. Kylväjä 3.1.1907, ”Tupakka ja sen käytäntö seurauksineen.” ja Kylväjä 1.4.1907, ”Tupakka – 
kaikkivaltias.” 
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yksilönvapauteen – ainakin jossain määrin. Niiden rajoittaminen nähtiin kuitenkin 

perusteltuna yhteisen hyvän periaatteen mukaisesti: yksilönvapauden harjoittaminen ei 

saisi haitata yhteistä hyvää.489 

Yksityisen etu on uhrattava yleisen edun tähden, persoonallinen vapaus 

uhrattava kansanvapauden vuoksi ja koko kansan onni on yksityisenkin onni, 

jos kohta hänen täytyykin alistua enemmistön tahdon alle ja elää 

itsekieltäymyksen elämää, se on olla ehdottomasti raitis.490 

Siinä missä ensimmäinen argumentti oli lähestynyt vapautta osittain positiivisesta 

näkökulmasta, toinen argumentti nojasi siihen vielä huomattavasti vahvemmin. 

Kylväjässä ei enää 1920-luvulle tultaessa juurikaan yritetty väittää, etteikö kieltolaki 

todella rajoittaisi yksilönvapautta. Lain rajoittavan luonteen kiistämisen sijaan huomio 

kiinnitettiin siihen, miksi yksilönvapauden rajoittaminen raittiusasian varjolla oli 

perusteltua. Positiivisen vapauden teesien mukaisesti vastaus löydettiin kollektiivisesta 

hyödystä: laillisen alkoholiliikkeen nähtiin aiheuttavan haittaa koko yhteiskunnalle, 

joten sen kriminalisointi valtiollisella tasolla oli hyväksyttyä. Yhteisen hyvän konseptiin 

turvautumista lienee omalta osaltaan helpottanut Suomen itsenäistyminen ja 

sisällissota: jokaisen kunnon kansalaisen tulisi ajatella verisen taistelun kautta 

itsenäisyyden saavuttaneen kansakuntansa parasta. 

Yhteisen hyvän näkökulmasta keskeiseksi havainnollistavaksi teemaksi Kylväjässä 

nostettiin Raamatun tarina Kainista ja Abelista. Kun Kain oli tappanut veljensä Abelin, 

jumala tiedusteli Kainilta tämän veljen sijaintia, mihin Kain vastasi: ”En tiedä. Olenko 

minä veljeni vartija?”.491 Kainin voi siis tulkita kieltäytyneen tuntemasta vastuullisuutta 

veljestään. Kylväjässä tarinaa sovellettiin raittiusmielisiin tarkoitusperiin. Alaluvussa 2.4. 

esiteltyyn veljeysaatteeseen nojaten vastuullisuus sekä lähipiiriä että yhteiskuntaa 

kohtaan asetettiin jokaisen kunnon raittiusihmisen velvollisuudeksi. Omaa veljeä tuli 

                                                 

489 Ks. esim. Kylväjä 1.6.1926, ”Raittiustilanteesta ennen ja nyt.”; Kylväjä 1.2.1930, ”Raittiustyön 

kannattavat voimat.” ja Kylväjä 1.7.1931, ”Suomen 49. yleinen raittiuskokous.” 
490 Kylväjä 1.1.1924, ”Taistojen vuosi.” 
491 1. Mooseksen kirja, 4.8 – 4.9. 
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suojella alkoholin houkutuksilta kaikin mahdollisin keinoin, eikä vähiten kieltäytymällä 

itse nauttimasta alkoholia.492 Tulkintani mukaan näkemystä pyrittiin tehostamaan muun 

muassa alkoholismin tarttuvan luonteen korostamisen kautta.493 Veljensä vartijuuden 

teema esiteltiin Kylväjässä ensimmäisen kerran Yhdysvaltain kieltolakia koskevassa 

tekstissä, minkä myötä on mielestäni mahdollista, että teema omaksuttiin nimenomaan 

yhdysvaltalaisesta raittiusdiskurssista. 

Yhteisen hyvän alle alistumista odotettiin joiltain ryhmiltä, kuten esimerkiksi Suomen 

armeijalta, erityisellä painokkuudella. Erityisvaatimusta perusteltiin muun muassa 

armeijan kasvattavalla vaikutuksella nuoreen miehen sekä armeijan kunnialla.494 Samoin 

urheilijoita tuntui koskevan muita korkeammat odotukset raittiuden suhteen. Heidän 

kohdallaan perusteluna käytettiin muun muassa sitä, että urheilun nähtiin kasvattavan 

ihmisiä yhteistuntoon – periaate, joka ei raittiusväen silmissä käynyt yksiin alkoholin 

nauttimisen kanssa.495 Samoin esimerkiksi olympiavoittajia ei pidetty enää 

yksityishenkilöinä vaan kansallissankareina, joiden näyttämää esimerkkiä etenkin 

nuoriso saattaa seurata.496 Yksilönvapauden alistumista yhteisen hyvän alle korostettiin 

myös fiktiivisissä tarinoissa.497 

Alkoholin myyntiä ja nauttimista rajoittavaa lainsäädäntöä perusteltiin siis RY:ssä 

pääasiassa kahdenlaisten argumenttien kautta. Ensimmäinen tukeutui osittain 

positiiviseen käsitykseen vapaudesta, pyrkien kuitenkin samanaikaisesti erottelemaan 

oikeat vapaudet vääristä: alkoholin nauttiminen oli raittiusväen ajatuksissa väärää 

vapautta, minkä vuoksi sen kriminalisointi ei itse asiassa edes rajoittanut yksilön 

vapauksia. Toinen argumentti taas myönsi rajoitusten puuttuvan yksilönvapauteen, 

mutta näki sen perusteltuna yhteisen hyvän vaalimisen varjolla. RY:n raittiusajattelussa 

                                                 

492 Ks. esim. Kylväjä 1.5.1921, ”Amerikan kieltolakioloista.”; Kylväjä 1.2.1928, ”Mitä raittiusjärjestöt 
voivat tehdä huliganismin vastustamiseksi.” ja Kylväjä 1.10.1933, ”Et sinä, mutta veljesi…” 
493 Kylväjä 15.12.1928, “Joulun vitsaus.” 
494 Kylväjä 1.3.1920, ”Armeijamme ja raittius.” 
495 Kylväjä 1.4.1921, “Urheili jain periaatteet ja käytäntö.” 
496 Kylväjä 1.4.1928, ”Voimailijamme ja raittiusasia.” 
497 Ks. esim. Kylväjä 1.12.1911, ”Härmän pojan vapauskäsite.” 
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valtion tuli siis positiivisen vapauskäsityksen hengessä suojella kansalaisia heitä  

uhkaavalta pahalta – näkivät he itse sitten alkoholin uhkana tai eivät. 

 

3.2. Raittiuden reunaehdot ja ideaalit 

Järjestönimestään huolimatta RY:n ideologiassa raittius oli vain yksi siveellisen 

kehityksen porras, ei lopullinen päämäärä itsessään. Raittius edusti Kylväjässä ideaalia, 

jonka avulla ihminen pystyi tavoittelemaan ihanteellista elämää. Se oli sekä yksilön että 

kansan henkisen kohottamisen pakollinen väliaskel, jonka saavuttamisen vuoksi oltiin 

positiivisen vapauden hengessä valmiita myös rajoittamaan yksilön oikeuksia. 

Ulkopuolelta tulevat rajoitukset eivät kuitenkaan itsessään riittäneet, vaan raittiudelle 

asetettiin myös monia yksilötason standardeja ja ideaaleja. 

RY:n raittiusideaalia on järjestön vapauskäsityksen tavoin hedelmällistä lähestyä 

positiivisen vapauden käsitteen kautta. Positiivisen vapauden ajatteluperinteessä 

korostuu usein käsitys ihmisen kahdesta minästä. Ensimmäinen minä on aistillisten 

halujen ja himojen vietävissä. Toinen minä puolestaan on yliaistillinen ja hallitseva – se 

kykenee alistamaan mieliteoille alttiin minän tahtoonsa ja kontrolloimaan omaa 

käyttäytymistään. Jälkimmäinen minä nähdäänkin usein todellisempana ja vapaampana 

minänä, jonka saavuttamisen tukemiseksi yksilön vapauksien rajoittaminen voi olla 

perusteltua. Vapauksia rajoittava lainsäädäntö saattaakin todellisuudessa auttaa 

ihmistä kohoamaan ”korkeammalle” vapauden tasolle, mikäli hän rajoitusten avulla 

oppii taivuttamaan himojen vietävissä olevan puolensa ideaaliminänsä tahtoon.498  

Ajatus kahdesta minästä oli selkeästi läsnä RY:n aatemaailmassa 1900-luvun 

alkupuolella. Raittiuden vastustajia kuvailtiin muun muassa nautinnonhimojen ja 

muiden mielihalujen orjiksi, jotka eivät ole onnistuneet säilyttämään yksilöllistä 

                                                 

498 Berlin 2001, 56-60. 
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vapauttaan.499 Raittius taas nähtiin avaimena aistiärsykkeiden orjana olevan minän 

kesyttämiseen, jonka avulla ihminen voi kukistaa esimerkiksi nautinnonhimon tahtonsa 

alle.500 Samalla se edusti korkeammalle vapauden tasolle kohoamista: 

Vapautuneena henkeä kahlehtivista voimista, elpyy ihmisessä toivo jostain 

paremmasta ja täydellisestä, hän kohoaa ajallisuuden yläpuolelle, hän 

tuntee olevansa enemmän kuin tavallinen ihminen ei vain luuta lihaa ja 

jäntereitä, hän on henkiolento, jonka alkuperä ja tulevaisuus kuuluu 

muualle, eikä maailmaan.501 

Raittiudelle itsessään asetettiin Kylväjässä monia eri reunaehtoja ja alkoholinkäyttö ei 

suinkaan ollut ainoa asia, josta raittiin ihmisen tuli kieltäytyä. Raittiusväeltä odotettiin 

vastaavaa pidättäytyvää lähestymistapaa vaihtelevalla intensiteetillä esimerkiksi 

tanssin,502 korttipelien,503 tupakan504 sekä kahvin ja muiden nautintoaineiden505 

kohdalla. Itsekieltäymyksen tärkeys sanoitettiinkin Kylväjässä osuvasti jo kesäkuussa 

1908: ”Oikea vapaus saavutetaan ainoastaan kieltäytymä llä.”506 Lehdessä puhuttiin 

myös ”itsekieltäymyksen jalosta periaatteesta”.507 Väitänkin, että RY:n 

raittiuskäsityksen keskeisimpiä rakennuspalasia oli vahva itsekieltäymyksen 

mentaliteetti. Pidättäytyminen haitallisista ja paheellisista asioista ja aktiviteeteista 

nähtiin järjestössä yksilöä vapauttavana asiana, joka positiivisen vapauden hengessä 

mahdollisti ”todellisemman” minän kohoamisen. 

                                                 

499 Kylväjä 15.12.1927, ”Kansan vapauden ja itsenäisyyden pohja.” Ks. myös esim. Kylväjä 1.10.1920, 
”Raittiuskasvatus ja nuorison kohottaminen.”; Kylväjä 1.1.1921, ”Sitä uudeksi vuodeksi hartaimmin 
toivomme, mitä kipeimmin tarvitsemme.” ja Kylväjä 1.6.1929, ”Kieltolaki 10-vuotias.” 
500 Ks. esim. Kylväjä 1.10.1914, ”Mietelmiä intohimojen vallasta ja niitä poistavista harrastuksista.” ja 

Kylväjä 16.8.1917, ”Raittiustyötä tarvitaan.” 
501 Kylväjä 1.12.1924, “Raitis Joulu.” 
502 Ks. esim. Kylväjä 1.4.1908, ”Miten saataisiin maalaisnuoriso lukuisammin raittiusrientoja 

kannattamaan?” ja Kylväjä 3.4.1913, ”Kirje Pohjois-Savon piiristä.” 
503 Kylväjä 8.6.1916, “Kortinpeluu ja raittiusväki.” 
504 Ks. esim. Kylväjä 1.4.1907, ”Tupakka – kaikkivaltias.” ja Kylväjä 12.4.1917, ”Tupakan käytön 
vastustustyöjön raittiusyhdistyksissä.” 
505 Kylväjä 4.9.1913, ”Kahvin vastustaminen aseena kieltolakia vastaan.” 
506 Kylväjä 1.6.1908, ”XXVI:s yleinen raittiuskokous Haminassa.” 
507 Kylväjä 1.2.1917, “Väkijuoma-asetusten rikkomusten vastustaminen.” 
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Vahvasta kieltäytymisen mentaliteetista huolimatta järjestössä kiistettiin ehdottoman 

raittiuden luonnehdinta askeettiseksi. Kiistämisen taustalla oli näkemys siitä, että 

asketismi oli luonnollisten ravintoaineiden nauttimisesta pidättäytymistä. Alkoholin 

nauttiminen ei raittiusväen mielestä kuitenkaan ollut minkään luonnollisen tarpeen 

tyydyttämistä, joten raittius ei näin ollen voinut olla luonteeltaan askeettista.508 

Toisaalta esimerkiksi nuorisotyön vaatimuksia perusteltaessa Kylväjässä kuitenkin 

todettiin raittiusaatteen olevan luonteeltaan passiivista, kieltäytyvää ja askeettista.509 

Järjestön sisällä ei siis vallinnut täyttä yksimielisyyttä siitä, miten raittiutta 

luonnehditaan. Ehdottoman raittiuden väitetty askeettisuus lienee ollut helpompaa 

kiistää yleisellä tasolla, sillä luonnehdinta on tuskin ollut omiaan houkuttelemaan suuria 

massoja mukaan raittiusliikkeeseen. Sen sijaan järjestön sisäisiä ongelmakohtia, kuten 

esimerkiksi nuorison epäaktiivisuutta raittiusseuratyössä, käsiteltäessä tietynasteisen 

askeettisuuden myöntäminen on todennäköisesti ollut jopa välttämätöntä haasteen 

ratkaisemisen kannalta. 

Vaikka pidättäytyminen olikin kenties keskeisin raittiusihmisen ideaali, asetettiin tälle 

myös monia muita standardeja. Erinomaisen kurkistusikkunan raittiusihmisten 

toivottuihin ominaisuuksiin tarjoaa Kylväjässä julkaistut syntymäpäiväonnittelut, 

kuolinilmoitukset ja muistokirjoitukset. Tulkintani mukaan niiden kautta ei pelkästään 

onniteltu syntymäpäiväsankaria tai muistettu vainajaa, vaan myös aktiivisesti 

määriteltiin hyvän raittiusihmisen kriteerejä. Yksi toistuvimmista teemoista näissä 

teksteissä oli tarmokkuuden ja periksiantamattomuuden eetos: hyvä raittiusihminen 

työskenteli pyyteettömästi aatteensa puolesta tilanteessa kuin tilanteessa, usein jopa 

useassa eri roolissa raittiusliikkeen sisällä. Hän oli vakaumuksessaan ehdottoman varma, 

eikä horjunut vastoinkäymistenkään edessä. Teksteissä korostettiin usein myös  

sydämellisyyden merkitystä: hyvä raittiusihminen onnistui voittamaan ihmisten 

sydämet aatteensa puolelle.510 Sydämellisyyden ideaalin korostaminen käy yksiin sen 

                                                 

508 Kylväjä 15.12.1925, “Harhakäsityksiä raittiudesta.” 
509 Kylväjä 1.6.1929, “Raittiusseurojen suoritusmerkki.” 
510 Ks. esim. Kylväjä 11.1.1912, ”Arnold Virtanen.”; Kylväjä 13.9.1917, ”Kansanopistonjohtaja J. Klockars 
50 vuotias.”; Kylväjä 1.1.1920, ”Opettajatar Maiju Kantele 60-vuotias.”; Kylväjä 1.4.1925, ”Tuure Blässar 
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Kylväjässä esitetyn kannan kanssa, jonka mukaan raittius ei ollut pelkästään järjen vaan 

myös sydämen asia: raittiusasian voittoon ei riittänyt pelkästään se, että ihmiset 

ymmärsivät raittiuden tärkeyden järjen tasolla, vaan heidän täytyi sydämessään haluta 

toteuttaa se, ”minkä järjellinen harkinta osottaa heille oikeaksi”.511 

Kuten olen alaluvussa 1.3. osoittanut, raittiuden ihanteet olivat myös jossain määrin 

sukupuolittuneita. Miehiltä ja naisilta odotettiinkin raittiuden suhteen hieman eri 

asioita. Siinä missä miehet toteuttivat snellmanilaista siveellisyyden ideaalia julkisessa 

sfäärissä, naisten pääasiallinen tehtävä oli siveellisten arvojen vahvistaminen kodin ja 

lähiympäristön piirissä. Alkoholin aiheuttamat kiusaukset ulotettiin naisiin verrattain 

harvoin, mikä oli leimallista koko suomalaiselle raittiusliikkeelle.512 Heidän tehtäväkseen 

muodostui pikemminkin miespuolisten perheenjäsenten pelastaminen alkoholismilta. 

Fiktiivisissä tarinoissa vastuu miesten juomisesta sälytettiinkin aika ajoin naisten 

harteille. Esimerkiksi kertomuksessa ”Se äärettömän hyvä mies” syy miehen juomiseen 

löytyi pääasiassa hänen vaimonsa huonosta taloudenpidosta.513 Satakunnan naisten 

raittiuskokouksessa 1920-luvun puolivälissä taas korostettiin huolellisen taloudenpidon 

ohella lempeän luonteen tärkeyttä: 

Naisten velvollisuus on pitää koti niin valoisana ja viihtyisänä, että isä ja 

lapset sekä palvelijat siellä löytävät tyydytyksen, sekä varoa, ettei hän 

raittiista miehestä tee juomaria huolettoman taloudenhoidon ja ärtyisän 

luonteensa takia.514 

Tyttöjä kannustettiin käyttämään omaa vaikutusvaltansa miesten raittiina pitämisessä 

seurustelun kautta.515 Näkemystä pyrittiin selvästi vahvistamaan fiktiivisten 

kertomusten kautta. Etenkin 1920- ja 1930-luvuilla Kylväjässä julkaistuissa tarinoissa 

yleistyi sulhasen valintaan liittyvä teema. Nuoret naiset alkoivat vaatia potentiaalisilta 

                                                 

50-vuotias”; Kylväjä 1.1.1932, ”Maisteri Aino Harmaja 50-vuotias.” ja Kylväjä 1.3.1932, ”Vuosia 
täyttäneitä.” 
511 Kylväjä 1.9.1929, “Meillä on nyt vaativa työkausi.” 
512 Kaartinen 2011, 145-146. 
513 Kylväjä 1.9.1929, ”Se äärettömän hyvä mies.” 
514 Kylväjä 1.1.1926, ”Satakunnan naisten raittiuskokous.” 
515 Kylväjä 1.7.1931, ”Suomen 49. yleinen raittiuskokous.” 
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sulhoiltaan raittiuslupauksia.516 Hyvän sulhasen valintaa korostettiin myös tarinoilla, 

joissa naimisissa oleva nainen katuu omaa avioitumistaan miehen kanssa, joka paljastui 

lopulta alkoholistiksi.517 Usein miehet pystyivät kuitenkin naisten avustuksella 

päihittämään viinan houkutukset.518 

Kylväjässä esitettyyn raittiuden ideaaliin liittyi olennaisesti myös fyysinen elementti  ja 

lehdessä korostettiin yksinkertaisten ja puhtaiden elämäntapojen merkitystä.519 

Modernin sivistyksen negatiivista vaikutusta yksilön fysiikkaan kritisoitiin Kylväjässä 

1920-luvulla hieman rousseaulaisessa hengessä:   

Nykyaikainen sivistys kaikkine orjankahleineen on hävittänyt hermojen ja 

lihasten hienon yhteistoiminnan, sen yhteistoiminnan, joka yksinään voi 

antaa elämännautintoa.520 

Esimerkiksi urheilu ja liikunta nähtiin tärkeäksi osa raittiutta, mutta nekään eivät olleet 

päämääriä itsessään, vaan keinoja kehittää ruumista ja sielua ”korkeampaa 

täydellisyyttä kohti”.521 Vaikka Kylväjässä kannustettiinkin fyysiseen aktiivisuuteen, 

kaikenlaista liikuntaa ei nähty raittiusväelle sopivana. Siinä missä pallopelien kaltaiset 

joukkuelajit nähtiin hyvinä tapoina tukea raitista elämää, yksilölajien nähtiin 

mahdollisesti uhkaavan etenkin heikkoluonteisia ihmisiä niiden kunnianhimoa lietsovan 

vaikutuksen vuoksi.522 Samoin oli syytä varoa ”atleettimaisia voitonhimonponnistuksia”, 

sillä niiden nähtiin tehneen monesta ihmisestä raajarikon.523 

Raittiuden nähtiin Kylväjän perusteella tuovan mukanaan puhdasta ja oikeaa 

elämäniloa. Esimerkiksi alkoholinkäyttö ei elämänilon tavoitteluun sopinut, sillä sen 

nähtiin pystyvän tuottamaan ainoastaan valheellista tai keinotekoista mielihyvää: lasin 

                                                 

516 Ks. esim. Kylväjä 1.4.1925, ”Esterin salaisuus.” ja Kylväjä 1.7.1925, ”Kunnia.” 
517 Kylväjä 1.12.1933, ”Tuhlaajapoika.” 
518 Ks. esim. Kylväjä 1.12.1923, ”Kirkkaiden silmien tähden.” ja Kylväjä 1.12.1924, ”Joko – tahi.” 
519 Ks. esim. Kylväjä 1.12.1906, ”Hyvin ja kauan elämisen taito.” ja Kylväjä 1.1.1930, ”Lepo ja terveys.” 
520 Kylväjä 1.4.1926, ”Mitä on nautinto?” 
521 Kylväjä 1.1.1930, “Urheilu ja terveys. Oikea ote.” 
522 Kylväjä 1.6.1923, ”Urheilu raittiusseurojen ohjelmaan!” 
523 Kylväjä 19.1915, ”Luuletteko, että ’viisas luonnonjärjestys’ tuhoaisi itsensä?” 
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tai pullon pohjalta ei RY:n mukaan voinut löytää oikeaa elämäniloa.524 Sen sijaan oikean 

ilon uskottiin kumpuavan ihmisen sisältä: sopusointuisasta elämästä ja sisäisestä 

rauhasta, jota alkoholi kykeni vain tuhoamaan.525 RY:ssä pyrittiinkin selvästi vapauden 

ohella luomaan puristisen oikeita ja vääriä käsityksiä myös elämänilosta. Aiheen 

tiimoilta Kylväjässä siteerattiin muun muassa venäläistä kirjailijaa, Leo Tolstoita: 

Siitä ilosta, minkä väkijuomien sanotaan tuovan, voidaan liioittelematta 

sanoa, että se ei ole todellista eikä tervettä. […] Tämän ilon ikävimmät 

seuraukset ilmenevät tappeluissa ja kaikenlaisissa rikoksissa ja paheissa, 

jotka ovat ihmisarvon alapuolella.526 

Oikean ilonpidon edellytykseksi asetettiin, ettei se loukkaa ”kauneusaistiamme ja 

esteettisiä tunteitamme”.527 Juuri kauneus ja estetiikka olivat myös keskeisiä teemoja 

raittiuden mukanaan tuomassa ylevyydessä. Alkoholin tuottaman valheellisen 

huumaavan vaikutuksen sijasta taide pystyi johdattamaan aistillisesti puhtaaseen, 

sielulliseen hurmokseen. Kylväjässä puitiinkin usein juuri taiteilijoiden suhdetta 

alkoholiin. Lehdessä esitetty yksiselitteinen kanta oli, että alkoholi oli luovan taiteen 

vihollinen ja sen avulla tuotettu taide oli rappiollista taidetta.528 Kauneuden ja ylevyyden 

tavoittelu ei kuitenkaan itsessään riittänyt, sillä esimerkiksi nuorisoa tuli opettaa 

”vihaamaan alhaisuutta kaikissa muodoissa, eikä talttuneella vihalla, vaan 

lannistumattomalla, palavalla vihalla…”.529 

Raittius edusti Kylväjän perusteella raittiusväelle ennen kaikkea vapautumista 

itsekieltäymyksen kautta. Kieltäytymällä alkoholin, tupakan ja tanssin kaltaisista 

maallisista intohimoista ihminen pystyi positiivisen vapauden hengessä tavoittelemaan 

oikeaa elämäniloa ja kauneutta. Oikean ja väärän elämänilon määrittely toi järjestön 

aatemaailmaan puristisia vivahteita. Itsekieltäymyksen mentaliteetin ohella raittiudelle 

                                                 

524 Kylväjä 1.9.1929, ”Elämänilo.” 
525 Ks. esim. Kylväjä 1.9.1929, ”Elämänilo.” ja Kylväjä 1.12.1930, ”Rauhaa ja i loa.” 
526 Kylväjä 1.3.1931, ”Väkijuomain tuottama ilo.” 
527 Kylväjä 1.5.1920, ”Oikeata elämäniloa.” 
528 Ks. esim. Kylväjä 1.6.1907, ”Taide ja raittius.”; Kylväjä 1.4.1911, ”Alkoholi Aleksis Kiven taiteessa.”; 
Kylväjä 1.9.1929, ”Taiteil i ja ei tarvitse alkoholia.” ja Kylväjä 1.6.1914, ”Alkoholi ja taide.” 
529 Kylväjä 15.5.1925, ”Ei ole kyll iksi.” 
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asetettiin myös monia eri reunaehtoja ja ideaaleja, joista osa oli selkeän 

sukupuolittuneita. Erityisesti urheilun, liikunnan ja puhtaiden elämäntapojen kautta 

raittius sai henkisen ulottuvuuden ohella myös fyysisen elementin. Omasta kehosta 

huolehtiminenkaan ei raittiuden tavoin ollut kuitenkaan päämäärä itsessään, vaan 

ainoastaan askelma kohti ruumiin ja sielun korkeampaa täydellisyyttä.  
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LOPPULAUSE 

1900-luvun ensimmäistä vuosikymmentä RY:ssä leimasivat aatteelliset välienselvittelyt 

ja järjestössä pyrittiin hallitsemaan sen sisällä vellovaa työväenmielistä liikehdintää. 

Samaan aikaan uskonnolliset painotukset hakivat paikkaansa entistä 

yhteiskunnallisemmaksi käyvän järjestön sisällä. Vuoden 1905 suurlakon jälkeisinä 

vuosina RY:n aiempaa työväenmielisempi johtoporras ei kyennyt liennytyksistä 

huolimatta kontrolloimaan vasemmistolaista osaa järjestöstä, joka alkoi merkittävässä 

määrin siirtyä RY:stä muun muassa työväenyhdistyksiin. Erimielisyydet 

työväenkysymyksen suhteen ulottuivat myös RY:n johtoon ja järjestön kaikkein 

työväenmielisin kausi jäi lopulta muutaman vuoden mittaiseksi. Työläisväestön 

irtautuessa RY:stä muun muassa naisten rooli järjestön sisällä kasvoi, mikä omalta 

osaltaan muokkasi Kylväjässä esitettyä naiskuvaa. Tästä huolimatta naisten rooli 

poikkesi edelleen merkittävästi miehistä. Snellmanilaisen sivistyskäsityksen mukaisesti 

naisten vaikutusvallan nähtiin käsittävän lähinnä kodin piirin. Heitä ei myöskään 

lähtökohtaisesti nähty itse potentiaalisina alkoholisteina, vaan lähinnä sijaiskärsijöinä 

elämänsä miespuolisten henkilöiden juomisessa. 

Ajan hengen mukaisesti myös RY:ssä keskityttiin 1900-luvun alkupuolella 

degeneraatioon ja rotuajatteluun. Järjestön sisällä perinteinen käsitys degeneraation 

pysyvästä vaikutuksesta yhdistyi vaivatta edistysuskoon, jonka kautta rappeutumisen 

vaikutusten nähtiin olevan käännettävissä. Sekä fyysinen että henkinen degeneraatio 

uhkasi erityisesti kaupungeissa, joiden vastakohdaksi maalattiin rousseaulaisessa 

hengessä kuva puhtaasta pastoraaliunelmasta maaseudulla. Degeneraatioon liitetyt 

rodulliset näkemykset olivat Kylväjässä usein epämääräisiä. Maailman eri kansat 

kategorisoitiin usein suoraan tai epäsuoraan sivistys - ja luonnonkansoihin, joista 

jälkimmäisiin suhtauduttiin yleensä jalo villi -näkemyksen mukaisesti. Kylväjässä esitetyt 

konkreettiset rotuhygieeniset toimenpide-ehdotukset kielivät siitä, ettei aate ollut 

järjestön johdon piirissä pelkkä väline raittiusasian ajamiseen. 

Ensimmäistä maailmansotaa kohti johtavat vuodet olivat RY:ssä hiljaisia. Vuonna 1907 

eduskunnassa hyväksytty kieltolaki ei koskaan päätynyt tsaarin vahvistettavaksi ja 
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raittiusliike eli lamakautta. Maailmansota lieveilmiöineen kuitenkin sytytti tulen 

raittiusväen sydämiin. Raittiustilanne Suomessa ja maailmalla eteni sodan vuoksi 

suotuisaan suuntaan ilman varsinaisia kieltolakejakin, minkä johdosta Kylväjässä esitetyt 

kannat sotaan olivat melko johdonmukaisesti luonteeltaan opportunistisia. RY:n 

suhtautuminen Suomen sisällissotaan ei kuitenkaan ollut yhtä opportunistinen. Sota 

nähtiin valtavana tragediana ja osoituksena kansan siveellisestä alennustilasta. 

Sotatapahtumien käsittely Kylväjässä oli ensi hetkistä lähtien selkeän punavastaista.  

Punaisen puolen taistelijoiden ei kuitenkaan ajateltu olevan täysin vastuussa 

tapahtumista, sillä lehdessä nähtiin kansanvalistajien epäonnistuneen kasvattamaan 

kansalaisia ulos myrkyllisestä puolue-elämästä. Sisällissodan jälkipyykin peseminen jäi 

Kylväjässä lyhyeksi, sillä pian sodan jälkeen kävi selväksi, että järjestön jäseniä oli 

osallistunut yhteenottoihin myös punaisten puolella. Tämä ei käynyt yksiin yhä 

enemmän oikealle kallellaan olevan RY:n arvomaailman kanssa. 

Kieltolain pitkä odotus aiheutti RY:n sisällä kieltolakikantojen tarkastelua. 

Suhtautuminen aaltoili ehdottomasta valtiollisesta kieltolakivaatimuksesta 

liennytyshenkisempiin paikalliskieltoihin ja pienempiin edistysaskeliin. Ensimmäisen 

maailmansodan mukanaan tuoma alkoholinkäytön väheneminen kuitenkin palautti 

ehdottoman suhtautumisen raittiustyön etulinjaan. Kun kieltolaki viimein astui 

voimaan, järjestössä korostettiin lainkuuliaisuuden kriittistä merkitystä uudessa 

tilanteessa: mikäli kansa ei noudattaisi kieltolakia, laki ei tulisi toimimaan. Erityis tä 

huolta RY:ssä kannettiin ylempien luokkien välinpitämättömyydestä kieltolain suhteen. 

Suurin huolenaihe ei kuitenkaan liene ollut sivistyneistön oma nihkeä suhtautuminen, 

vaan sen vaikutus kansan alempien kerrosten näkemykseen kieltolaista. 

Sisällissodan jälkeen RY alkoi muuttua aiempaa homogeenisemmän porvarilliseksi, mikä 

osaltaan ajoi vasemmalle kallellaan olevia pitkän linjan raittiusvaikuttajia ulos 

järjestöstä. Yksipuolisen porvarillinen linja näkyi mielestäni myös Kylväjän sisällössä, 

jossa ei aiempaan tapaan käyty enää juurikaan väittelyä raittiusajattelun ja -työn eri 

aspekteista. Sen sijaan järjestön ja järjestölehden porvarillisen linjan avainsanoiksi 

alkoivat muodostua kieltolaki, valistuksellinen raittiustyö ja kristillisyys. Lisääntyneisiin 

kristillisiin äänenpainoihin todennäköisesti vaikutti Kylväjän toimituksen kokoonpano 
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1920-luvulla: toimituksessa oli lähes poikkeuksetta runsas kristillinen edustus muun 

muassa pappistaustaisten toimijoiden kautta. 

Kieltolakiliiton paikan vakiintuminen suomalaisella raittiuskentällä pakotti RY:n 

asemoimaan omaa toimintaansa uudelleen. Järjestössä pyrittiin tekemään pesäeroa 

Kieltolakiliittoon, oletettavasti oman toiminnan säilyttämisen ja varmistamisen vuoksi. 

Järjestöjen välinen suhde muotoutui 1920-luvulla vaikeaksi, sillä RY koki Kieltolakiliiton 

astuneen osittain RY:n toiminta-alueelle. Samalla järjestön täytyi ensimmäistä kertaa 

historiansa aikana totutella siihen, ettei se enää ollut raittiuskentän suurin toimija. 

Helenius-Seppälän, Voionmaan ja Karpion kaltaisten pitkän linjan raittiusvaikuttajien 

loikkaaminen Kieltolakiliiton palvelukseen ei helpottanut järjestöjen suhdetta. 

1920-luvulle tultaessa RY:ssä elettiin vahvaa kansainvälisyyden kautta. Suomi asemoitiin 

etenkin kieltolain voimaantulon myötä koko kansainvälisen raittiusliikkeen etulinjaan 

yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Kylväjässä luotiin mielikuvia siitä, kuinka suomalaisen 

raittiusliikkeen voitot ja tappiot tulisivat vaikuttamaan myös muiden maiden 

raittiuspyrintöihin. Kansainvälinen veljeysaate puski vahvasti järjestön läpi ja muiden 

maiden raittiustapahtumista uutisoitiin runsaasti. Runsaasta positiivisesta fokuksesta 

huolimatta Kylväjässä julkaistiin myös negatiivis-sävytteisiä kirjoituksia muista maista. 

Näitä käytettiinkin varoittavina esimerkkeinä siitä, mitä myös Suomessa voisi tapahtua, 

jos raittiusväki ei ole valppaana. 

1920-luku oli suurilta osin RY:ssä vahvistumisen aikaa: järjestön jäsenmäärä kasvoi lähes 

koko vuosikymmenen ajan vuosi toisensa perään. Sisäisen vahvistumisen johdosta 

raittiustaistelu uskallettiin Kylväjässä käytetyn taistelu- ja sotaretoriikan mukaisesti 

kääntää puolustavasta hyökkäävään. Järjestön fokusta laajennettiin vakaumuksellisesta 

raittiustyöstä myös esimerkiksi kieltolakiin liittyviin juridisiin teemoihin. Samalla katse 

käännettiin entistä vahvemmin vuosi toisensa perään pinnalla olleen nuorisotyön 

suuntaan. Kun soraäänet kieltolakia kohtaan lisääntyivät 1920-luvun kuluessa, 

raittiusasia alkoi selkeästi politisoitua. Kylväjässä kannustettiin raittiusväkeä ottamaan 

osaa puoluepoliittiseen toimintaan ja ohjeistettiin äänestämiskäyttäytymistä yleisellä 

tasolla. Vuosikymmenen loppua lähestyttäessä Kylväjässä alettiin korostaa 
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henkilökohtaisen ja yksilöllisen raittiustyön tärkeyttä – osittain varmasti taloudellisten 

olosuhteiden pakottamana. 

Kieltolain kaatuminen ajoi RY:n sisäiseen kriisiin. Syitä tapahtuneeseen haettiin useista 

eri suunnista, kuten sanomalehdistön kieltolakivastaisuudesta ja yhteiskunnallisesta 

taantumuksesta. Kriisi ulottui myös RY:n johtoportaaseen, vaikka sen toiminnan 

kyseenalaistaminen ei johtanutkaan merkittäviin henkilöstötason muutoksiin. Kieltolain 

kaatumisesta huolimatta usko sekä kieltolain että raittiusasian lopulliseen voittoon säilyi 

vahvana. Järjestön sisäistä toimintaa asemoitiin muuttuneessa lainsäädännöllisessä 

tilassa uudelleen. Eräänlaisena vastaiskuna kieltolain kaatumiselle voi pitää järjestön 50-

vuotisjuhlavuonna julistettua tavoitetta nostaa RY:n jäsenmäärä 50 000:een jäseneen. 

Mielestäni on kuitenkin perusteltua väittää, että tavoite oli ensisijaisesti puhtaan 

symbolinen, sillä sen toteuttaminen jo valmiiksi kutistuvan jäsenmäärän ja leikattujen 

valtiontukien keskellä olisi vaatinut järjestölle täysin ennennäkemätöntä kasvua. 

Raittiusajattelu oli 1900-luvun alkupuolen RY:ssä monilta osin muuttumatonta. 

Ehdottoman raittiuden periaatteesta ei joustettu missään tilanteessa ja hyvän 

raittiusihmisen ideaalitkin olivat suurilta osin samoja vuosikymmenestä toiseen. Tästä 

huolimatta raittiusajattelua järjestön sisällä leimasi myös tietynasteinen mukautuvuus. 

Suurlakon yhteydessä raittiudesta tehtiin luokkataistelun väline. Itsenäistymisen jälkeen 

siitä tuli isänmaallisuuden mittapuu. 1920-luvulla sen ympärille taas kietoutui selvän 

kristillisiä painotuksia. Raittius tuntuikin jossain määrin sopeutuvan vallitseviin 

olosuhteisiin ja muutoksiin järjestön johdon näkemyksissä. Eri näkökantoja pyrittiin 

vahvistamaan Kylväjässä niin faktajuttujen kuin fiktiivisten tarinoidenkin avulla.  

Kun alkoholikysymys 1900-luvun alussa siirtyi henkilökohtaisen vakaumuksen piiristä 

yhteiskunnalliselle tasolle, RY:ssä jouduttiin aiempaa selkeämmin perustelemaan, miksi 

yksilönvapauden rajoittaminen raittiusasian varjolla oli perusteltua. Järjestössä nojattiin 

kysymyksen yhteydessä pääasiassa kahteen argumenttiin. Ensimmäinen argumentti 

sisälsi näkemyksen, jonka mukaan alkoholin nauttiminen ei ollut oikeaa tai todellista 

vapautta. Näin ollen sen kieltäminen lainsäädännön kautta ei todellisuudessa rajoittaisi 

yksilönvapautta. Järjestössä päädyttiinkin varsin puristisessa hengessä luomaan oikeita 
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ja vääriä käsityksiä niin vapaudesta kuin monesta muustakin konseptista. Toinen 

argumentti taas myönsi kieltolain todella puuttuvan yksilön oikeuksiin. Niiden 

rajoittaminen nähtiin kuitenkin perusteltuna, sillä yksilön täytyi RY:n katsantokannan 

mukaan alistua yhteisen hyvän alle, jota alkoholi haittavaikutuksineen uhkasi.  

Molempien argumenttien taustalla on havaittavissa varsin selkeitä yhtymäkohtia 

positiivisen vapauden käsitteeseen, jonka mukaan yksilönvapauden rajoittaminen on 

tiettyjen asioiden, kuten esimerkiksi yhteisen hyvän varjolla perusteltua. 

Raittius edusti RY:n ennen kaikkea vapautta, joka saavutettiin pääasiassa 

itsekieltäymyksen kautta. Järjestön raittiusajattelua leimasikin vahva kieltäytymisen 

mentaliteetti: raittiuskansan tuli alkoholin ohella välttää muun muassa tanssia, 

tupakanpolttoa ja kortinpeluuta. Tästä huolimatta raittius ei kuitenkaan edustanut 

pelkkää itsekieltäymystä: se nähtiin myös periksiantamattomuutena, sydämellisyytenä, 

puhtaana elämänilona ja kauneuden tavoitteluna. Raittiudelle annettiin RY:ssä henkisen 

ulottuvuuden ohella ruumiillinenkin elementti ja puhtaita elämäntapoja, liikuntaa ja 

urheilua pidettiin järjestön sisällä arvossa. Arvostuksesta huolimatta niillä ei kuitenkaan 

nähty varsinaista itseisarvoa: raittiuden tavoin ne edustivat vain yhtä askelmaa kohti 

ruumiin ja sielun täydellisempää muotoa. 

Koska käyttämäni lähdeaineiston määrä oli pro gradu  -työn tavoitepituuteen verrattuna 

melko runsas, tutkimuksessa jäi käsittelemättä monia teemoja, jotka kaipaisivat vielä 

yksityiskohtaisempaa tarkastelua. RY:n käsitykset sivistyksestä ja siveellisyydestä 

hyötyisivät mielestäni perinpohjaisemmasta tutkimuksesta. Myös tässä tutkimuksessa 

käsiteltyä rotuhygienian teemaa olisi hyvä tarkastella laajemman lähdeaineiston kautta, 

sillä omat aiheeseen liittyvät havaintoni poikkesivat jossain määrin aiemmasta 

tutkimuksesta. Samoin vertaileva tutkimus raittiusajattelun yhtäläisyyksistä ja eroista 

suomalaisen raittiusliikkeen eri toimijoiden välillä olisi mielestäni hedelmällistä, sillä 

merkittävästä asemastaan huolimatta RY oli vain yksi, verrattain oikeistolainen toimija 

suomalaisella raittiuskentällä. Uskon, että tällainen työ edellyttäisi kuitenkin niin laajaa 

lähdeaineiston läpikäymistä, että pro gradun sijasta se olisi järkevintä toteuttaa 

esimerkiksi väitöskirjan muodossa.  
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