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VAINO VOIONMAA
RAITTIUSMIEHENA

Väinö Voi'onmaan (1869 - 1947), histo-
riantutkijan, poliitlkon, kansanvalistajan ja
yhteiskunnal'lisen uudistajan keskeisiin har-
rastuksii,n kuului raittiustyö, jossa hän en-
näitti olla aktiivisesti mu,kana noi,n pu'olen

vuosisadan aj.an.

Suomen naittiuslii,kkeen kehityksessä sa-
notaan ajanjaksoa 1BB3 - 1901 granfelti-
laiseksi kaudeksi. Seuraavaa ajanjaksoa
1902 - 1907, jonka keskeisenä tapahtuma-
na ol,i v:'n 1905 suurla;kko, voidaan pitää

Matti Helenius-Seppälän ja Väinö Voion-
maan kautona.

Tämä,n ajanjakson merkittäviä saavutu'k-
sia raittiustyön alall,a oli Voionmaan hah-

mottama raittiusvä,en suuni, yhteis,kunnalli-
nen ohjelma, ioka olennaisella tavalla avar-
si raittiustyön perusnäkemystä ja ohjasi tä-
män parhaillaan voimakkaasti radikalisoi-
tuvan l,iiikkeen uusille urille. Yhteiskunnalli-
sen ohjelman keskeisiä kohtia olivat yhdis-
tymi's-, kokoontumis- ja san.anvapauden ko-
rostaminen, yleisen valtiollisen ja kunnall,i-

sen ääni,oirkeuden vaatimus, työväenkysy-
myksen raükai,semin'e'n, opetustoi'm'en de-
mokratis,oimrinen jne. Raittiustyö sanan laa-
jassa merkityksessä oli kansan ruumiillisen
ja henkisen terveyden kohottamista. Yhteis-
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kuntaolot oli kehitettävä sellaisiksi, että
ra,ittiustyön päämäärät saattoivat toteutua.

Voi,onmaan yhteiskunnall,inen ohjelma hy-
väksyttiin suurella äänten enemmistöllä
yleisessä raittir-l§kokouksessa 1906 mutta
sen vaikutu,kset jäivät käytännössä vähäi-
sirksi. Tämä johtui olennaisesti muuttuneista
valti,ol I isi,sta oloista.

Nuori Väi'nö Voionmaa työskenteli määrä-
tietoisesti myös raittiustutkiimukse,n ja -kas-
vatuksen kehittämiseksija tällä alalla hänen

työnsä oli pysyvämpää, reaalisempaa. N'i'in-

pä Voi,onmaa oli uranuurtaj.a opintokenho-
liikkeen piirissä, tehokkaiden'kansalais-
opirntoj,en kehittäjänä ja raittiustutkintojen
järjestäjänä. Voionmaa konosti jo varhain
pätevän raittius- ja väkijuom,atilaston merki-
tystä naittiu,styössä ja sosiaalip,olitii'kassa
yleensä.

Myös 1920- ja 1930-luvulla Voionmaan
panos raittiuslriikkeen ja al,ko'holitutkimuk-
sen alalla oli keskeinen. Kieltolakia Voion-
maa puolusti voimakkaasti ja osalli'stui
etenkin Kieltolakiliiton työhön, jossa tuli
selvästi näkyvi'irn hänen aatteellisuutta ko-
rostavan luo'nteensa eräitä utopistisia piir-
teitä. Kun Matti Helenius-Seppälä ja Mikael
Soininen olivat kuolleet (edell'inen 1920 ja
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jälkimmäinen 1924) ja kun San'teri Al,kio oli
si i rtynyt pois pääikaupun gista (1 922), Voion-
maalla oli keskein,e'n asema alkoholilai,nsää-
dännön kehittämisessä yhdessä lanko,nsa
Niilo Liakan kanssa. l-,ainsäädäntötyössä
Voionmaa korosti laajalta pohjalta hankit-
tujen mahdoll,isimman luotettavien ja puo-
lueettomien tilastotietojen menkitystä.
Voionmaa ei suinkaan kuvitellut, e,ttä kiel-
tolaki poistaisi esim. alkoholistiongelman ja
vapauttaisi yhteiskunnan alkoholistihuollon
velvollisuuksista. Hän suositteli valti,on voi-
makkaasti tukemaa, vapaaehtoisiin voi,miin
perustuvaa alkoholistihuoltoa, jossa kasva-
tus olisi etualalla.

Voionmaan aloitteesta ja etupäässä hä-
nen laatimansa suunn'itelman muka,an toimi-
tutti ns. suuri alkoholikomitea 1923 juoppou-
den luonnetta ja sosiaalista maaperää kos-
kevan kiinnostavan tutkimuksen Suomen
kaupungeissa. V. '1929 Voionmaa teki edus-
kunta-al,oitteen, jorka tarkoitti tutkimuksen
suorittamista auto-onnettomuuksien syistä
ja alkoholin osuudesta nii,hin. TäIlai,seen tut-
kimustyöhön ryhdyttiin,kin. Nyt voitiin tilas-
tollisestikin osoittaa alkoholin ja muiden
huumausaineiden käyttö liikenteessä erit-
täin vaaralliseksi. Tämä johti siihen, että
lainsäädännössä asiaan kiinnitettiin erityis-
tä huomiota ja Suomen tieliikennelakia sää-
dettäes,sä edellytettiin moottoriajoneuvoa
ku ljetettaessa,ehdotonta raitti utta. Tiel i iken-
nelakimme tuli tässä suhteessa Euro,opan
ankarimpiin kuuluvaksi. V. 1934 Voionmaa
ehdotti juoppouden laatua koskevan tutki-
muksen toimittamista ja tämäkin ehdotus
johti myönteiseen tul,okseen.

Esimenkillisellä tavalla Voionmaa koko
raittiustyössä vaikuttamansa ajan kiinnitti
huomiota raittiuskirjallisuud,en kehittämi-
seen. Hänen laajin raittiusasiaa käsittelevä
teoksensa ilmestyi 1925, Yhteiskunnallinen
alkoholikysymys, jota syystä pidetään
maail,mankuulun,a. Teos sisältää systemati-
soituna suuren määrän raittiu,s- ja alkoho,li-
tietoa ja on osin yhä tänään,kin jokaiselle

raittiustyöntekijälle ja myös alkoholitutkijal-
le "todellinen aarreaitta", jonka käyttöä hel-
pot'taa yksityiskohtainen sisällysluettelo ja
hakemisto. Voionmaa keskittyi teoksessaan
etupäässä yhteiskunnallisen alkoholikysy-
myksen selvittelyyn, mutta kosketteli myös
yrksilöllistä al,koholiongelm,aa. Hyvin perus-
tein teosta pidettiin alansa u,ranuurtajana,
näköalojen pätevänä avaajana, tulevan ke-
hityksen tieteellisenä viitoittajana, jota suo-
siteltiin käännettäväksi suurille sivistyskie-
lille.

Voionm,aan inspiroimana syntyi Raittius-
asiain tietokirja, jota oli kauan odotettu ja
joka ilmestyi 1934. Teoksen suunnitelman
oli laatinut Voionmaa. Raittiusasiain tieto-
kirja on tietosanakirja,n tapaa,n järjestetty
ja sisältää suhteellisesti eniten raittiusliik-
keen histo,riaa ja johtavia pe,rsoonallisuu,k-
sia esitteleviä artikkeleita. Voionmaa itse
kirjoitti siihen useita historiaa ja maantie-
toa koskevia selontekoja. Tämäkin teos he-
rätti kansainvälistä huom,iota, sillä vastaa-
vaa tietokirjaa ei ollut julkaistu muualla kuin
Amerikass,a. On luon,nollista, että Voionmaa
oli niitä, jotka voimakkaimmin korostivat al-
koholi,kysymystä käsittelevän tieteellisen
aikakauskirjan tarvetta.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan
välisenä aikana Väinö Voion,m,aa oli kan-
sainvälisen raittiustyön näkyvimpiä ja ar-
vostetuimp,ia ni,miä. olihan suomi tänä ajan-
jaksona nimenomaan raittiusväen silmissä
raittiustyön ja alrkeIellpolitiikan'suunvalta',
jon,ka tekemiä ratkaisuja ja jos,sa saatuja
kokemuksia tankkaavasti seurattiin koko
maailmassa. Ulkopoli,itikkona (Voionmaa oli
uliko,ministerinä ja pitkän ajan eduskunnan
ul,koasiainvalio,kunnan puheenjohtajana)
Voionmaa oli mukana useissa huomattavis-
sa kansainvälisissä tehtävissä ja siinä si-
vussa hän hoiti myös raittiustyön ja al,ko-
holitutkimuksen laajoja kansainvälisiä suh-
teita. Luku isissa keskeisis,sä kansai nväl isis-
sä raittius- ja tutkirnustehtävissä kysyttiin
Voionmaan mieltä ja hän n,euvotteli, usein



yksi,tyiskohtiin paneutuen, myös käytännöl-

I isistä työmenetelmistä.

Voionm,aa piti tärkeänä, että kansainvä-

linen raittiustyö pystyisi entistä voimak-

kaammin vaikuttamaan suuriin kansainväli-

siin sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin' Hän pani

toivonsa en'si sijassa alkoholiongelmien
,kansainväliseen tutkimustyÖhön. Voion-
maan ajatus laajasta kansainvälisestä sopi-

musten verkosta salakuljetuksen ehkäi'se-

miseksi kieltolain valvonnan helpottamise'k-

si oli eräs esi,merkki hänen utopistisesta ja

hyvää uskovasta aatteel'lisuudestaan.
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Voion,maa oli syvästi vakuuttunut kielto-
lain oikeutuksesta ja piti sitä jopa elimelli-

senä osana suomalaista kansanvaltaa. Kiel-

tolaki oli hänelle yhteiskunnallisen edistyk-
sen välttämätön tae. On oikeastaan yl'lättä-

vää, ettei Voionrmaa historiantutkijana ar-

vostanut esimerkiksi 1800-luvun puolivälin

ns. kohtuuden ystäviä, ei pitänyt heidän työ-
tään raittiusliikkeen olenn,aisena osana.

Tässä hän osoitti näkökulman ahtautta, jopa

f anaattisu utta. Raitti usl i i'kkeessä vakaumuk-

sellinen Voionmaa esimerkillisellä tavalla
,korosti omakohtaisuutta, iota hän piti koko

raittiusliikkeen "sydämenä".




