
Nälo Wälläri -raitß merimies Erkki Savolainen

Merimies-Unionin monikymmenvuotinen puheenjohtaja Niilo Wälläri oli elinikäinen raittiusmies, olematta silti
suvaitsematon "toisin ajattelevia" kohtaan. Pelin henki oli kuitenkin selvä ja ehdoton. Wällärin häirikköpoli-
tükka perustui yksilön vastuun tunnustamiseen ja rehellisyyteen vaikeuksissa. Vilpistelyä hän ei sietänyt.
Tässä hengessä Unioni puhdisti rivejään. - I§rjoittajamme, toimittaja Erkki Savolaisen teos Niilo Wälläristä
ilmestyy syksyllä 1978 WSOY:n sarjassa Legenda jo eläessään.

Huhtikuussa 1932 kierteli länsirannikon satamissa
Suomen Merimiesten ja Lämmittäjien Unioni ry:n
uunituore sihteeri, 34-vuotias Niilo F"rans Wälläri.
Vastikään Unionin palvelukseen kutsutulla terhak-
kaalla $rälHrillä oli takanaan poikkeuksellisen väri-
käs yhteiskunnallinen toimitsijakokemus Atlantin
kahden puolen. Jäsenjoukoltaan piskuinen ja köyhä
lütto hyödynsi miehen kyvyt mahdollisimman tark-
kaan. Asteikko ulottui kansainvälisten asioiden hoi-
tamisesta rannikon laivatyöläisten järjestämiseen.

Wällärin ensimmäisten Unionin päämajaan lähet-
tämien raporttien joukosta löytyy ilmoitus: ". . .kau-
pungissa olivat kaikki tapaamani merimiehet tyyty-
mättömiä sikäläiseen asiamieheen. Sanoivat häntä
juopoksi ja ettei hän käy lainkaan laivoilla. Sain
erään entisen merimiehen lupaamaan, että hän
koettaa etsiä jotakin sopivaa henkilöä asiamiehek-
si."

Raportti oli tiukka, mutta ei sen laatija ollut akka-
mainen kielikello enempää kuin työhullu hurskaste-
lijakaan. Unioni eli krüttisiä murrosvuosiaan kes-
kellä vaikeata merimiestyöttömyyttä, yleismaail-
mallista pulakautta. Työehtosopimus oli vanhentu-
nut eikä uutta saatu aikaan. Ennen näkemätön ri-
vien tüvistäminen oli ainoa tie ahdingosta eteen-
päin.

Tässä tilanteessa Unionin toverikurin oli pakko
terästyä. I(eväällä 1933 alkoi Suomen historian pisin
merimieslakko. Sen neljä kuukautta muodostuivat
samalla uuden sihteerin tulikokeeksi. Ammattikun-
taan pesiytyneet pirtutrokarit toisaalta ja juopotte-
levat huligaaniainekset toisaalta koettün nyt koko
järjestöperheen ja ammattikunnan häpäisijöiksi.

Puhuvia merkintöjä lakkokokousten pöytäkirjois-
ta: "Wälläri ilmoitti, että X:ltä otetaan kahden päi-
vän avustus ja annetaan varoitus juopuneena esiin-
tymisestä." "Ensiksi päätettün N. Wällärin ehdotuk-
sesta, ettei johtokuntaan voida valita henkilöitä,
jotka ovat juoppouteen taipuvia tai jotka ovat esün-
tyneet humalaisina yleisillä paikoilla." "Toveri X
käytti puheenvuoron, jossa hän syytti lakkokomi-
teaa sütä, että komitean jäsenet ovat esüntyneet
kovin ylpeästi häntä kohtaan. Joku huomautti X:n
olevan humalassa ja että on parempi pysyä silloin
pois kokouksesta. Toveri Weiläri kehoitti X:ää
tuomaan syytteensä lakkokomitealle ja todistamaan

väitteensä oikeaksi."
Pöytäkirjapoiminnat osoittavat, ettei wälläriläi-

nen toverioikeuden käsitys ollut summittaista. Myö-
hemmin, voimakkaan Unionin päästyä yhteistyöhön
muiden merenkulkijajärjestöjen kanssa, syntyi yh-
teinen kurinpitolautakunta, joka lop tllisesti pani
aisoihin merta kulkevat epäsosiaaliset ainekset.

Esimerkin uoima

Vuosina 1932-1938 Unionin sihteerinä ja vuosina
1938-1967 (kuolemaansa asti) puheenjohtajana toi-
minut Nülo Wälläri pääsi raittiudellaan ainutlaatui-
seen maineeseen merimiesten keskuudessa. Tätä
liikkuvaa ja pitkään syrjittyä ryhmäähän on totuttu
syystä pitämään haavoittuvana alkoholiasioissa.
Itse entisenä merimiehenä Wälläri osoitti henkilö-
kohtaisella esimerkillä vaihtoehdon niille merimie-
hille, joilla oli alkoholiongelma. Hän ei ollut sitä
johtajatyyppiä, joka sanoo: älkää tehkö niin kuin
minä teen, tehkää niin kuin minä sanon. Wällärin ei
tiedetä maistaneen kertaakaan. Tämän omalaatui-
suutensa hän säilytti hyväntuulisesti ja hurtilla huu-
morilla.

Osaksi Wällärin elävää legendaa muodostui hänen
joustavuutensa vähemmän raittiissa seurassa. Hän-
hän kävi mielellään laivoissa selvittelemässä työ-
maaristirütoja sekä informoimassa jäsenistöä. Lu-
kemattomat kerrat hän jäi istuskelemaan vapaahet-
kiä viettävien merimiesten hytteihin, vaikka pullot
oli otettu pöytään. Ihmeekseen pojat saattoivat to-
deta, että puheenjohtaja nauroi ja laski leikkiä yhtä
valloittavasti kuin hauskimmat ryyppyrniehetkin -vaikkei maistanut tippaakaan väkeviä. Sama toistui
maissa monissa myöhään menneissä työmarkkina-
poliittisissa "sitseissä" ja vakavien neuvottelujen
vähemmän vakavissa jatkoistunnoissa. Wälläri istui
mukana sakeassakin kabinetissa, jos piti sitä työnsä
kannalta tärkeänä.

Vaikka oli pohjaluonnoltaan totinen mies, Niilo
Wälläri ei yleensä pitänyt sormi sojossa nuhdesaar-
noja eikä moralisoinut tovereiden viinan käytöstä -silloin kun asiat hoidettün ja vastuu kestettün. Hän
aryosti myös rehellistä heikkouksien tunnustamista.
Eräs hänen (niin ikään jo edesmennyt) läheinen
työtoverinsa oli erehtynyt muutamassa laivassa
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sünä määrin vahvaan ryyppäämiseen, että hänestä
tehtün kantelu suoraan Unionin päämajaan Wällä-
rille. Seuraavana päivänä tämä toimitsija toi pu-
heenj ohtajalle valmiiksi kirjoittamansa eroanomuk-
sen. Hän sanoi tehneensä möhläyksen ja olevansa
valmis kestämään seurauksetkin. Nülo Wälläri kat-
seli paperia hetken - ja repi sen sitten pieniksi
palasiksi. I(antelut eivät muutenkaan olleet hänen
mieleensä.

Mies kuin salama

Auta armias, jos puheenjohtajan luottamusta käy-
tettün väärin näissäkin inhimillisiksi katsottavissa
heikkouksissa. Silloin hän tulistui kuin salama. Tästä
on suuri määrä juttuja ja muisteluksia meren kan-
san perinteessä.

Aikoinaan oli eräässä hiilihöyryssä miehistöpuo-
lella tavallista vaikeampi häirikkö. Tämä rälläsi ja
ryyppäsi jatkuvasti lyöden laimin vahtivuorojaan ja
häiriten menollaan koko laivayhteisön elämää.
Mutta tyyppi oli lahjakas suustaan ja etevä kynän-
käyttäjä. Hänen onnistui pitkään sotkea jälkensä
Unioniin lähettämillään valituskirjelmillä tai käy-
mällä siellä antamassa väärää todistusta elämästä
laivassa. Aluksen päällikkö ei kuitenkaan antanut
periksi. Hän kutsutti viimein Unionin puheenjohta-
jan laivaan.

Wälläri nousi puurün. Hän sai nyt tutustua juurta
jaksaen laivan kurinpitopöytäkirjoihin, kuunnella
mielensä mukaan muun miehistön todistuksia ja
tehdä paikan päällä johtopäätöksensä. Ja hän otti
häirikön luokalle.

"Nyt me teemme niin, että minä henkilökohtaises-
ti nostan sinun kamppeesi kaijalle (laiturille) ja sinä
et seilaa enää milloinkaan - et ainakaan niin kauan
kuin minä elän!" mylvähti hirmustunut Wälläri. Ja
miestä vietün. Sosiaalisesti ja inhimillisesti ajatellen
tämä ei ollut onnellinen päätepiste. Häirikkö olisi
mahdollisesti kuulunut suoraa päätä hoitoon. Mutta
se olikin ääritapaus.

Viimeisinä vuosinaan Niilo Wälläri kiinnitti jäsen-
kunnan huomion myös hoitoaspekteihin. Hän tutus-
tui AA-kerhotoimintaan, kirjoitti sütä jäsenlehdes-
sään ja suositteli AA-kerhoja myönteisenä ratkaisu-
na ongelmaisille.

Alusta Loppuun

Niilo oli lähtöisin Liedosta ja Vehmaalta ja kahdek-

sanlapsisen nahkuriperheen esikoinen. Isän veli oli
menehtynyt alkoholimyrkytykseen. Nahkuri Frans
It äUäri itse oli raitis. Hän teroitti vakaumustaan
Nülolle, mutta ei ontolla paasaamisella vaan elävün
esimerkkeihin viitaten. Kun Nülo sitten, isän kuol-
tua ennen aikojaan ja kotielämän kurjistuttua, läksi
merille, hänellä ei ollut vaikeuksia pysytellä raittü-
na sielläkään. Tämä ominaisuus johti kylläkin sühen,
että laivatoverit turvautuivat ongelmissaan tähän
selväpäiseen. Hän sai hoidella heidän asioitaan ja
käydä jopa kapakasta tai bordellista lunastamassa
eräitä humuja ankkurista. Näin kävi esimerkiksi
tanskalaisessa laivassa, jossa Niilo palveli lämmittä-
jänä I maailmansodan aikana. Kun laiva ankkuroi-
tün Sfaxin fosfaattisataman edustalle jouluyöksi,
Nülo oli miehistön puolella ainoa selvä mies. Laivan
donkeyman Qämmittäjä) joi itsensä sairaalaan.
18-vuotiaasta Nülo Wälläristä leivottün "dunkki".

Tapaus oli oireellinen. Rüppumattomuus alkoho-
lista selittää yhdeltä osin hänen myöhemmän
menestymisensä myös järjestöelämässä. Karat-
tuaan laivasta Yhdywalloissa 1916 hän kierteli
seuraavat neljä vuotta suurta maata, kehitti kaiken
aikaa itseään, kielitaitoaan ja yhteiskunnallista
tietoisuuttaan. T\rltuaan karkoitetuksi Suomeen
valtiolle vaarallisena syndikalistina hän oli pian
kuin kala vedessä 2O-luvun radikaalissa työväenlük-
keessä - 25-vuotiaana jopa Suomen 5osialisfisen
Työväenpuolueen johtaja.

"Hän ei tuhlannut energiaansa milloinkaan kapa-
koihin eikä nautintoaineisiin. Hän käytti aikansa
tuotannollisemmin kuin kukaan toinen tuntemani
ihminen", kertoo Wällärin poliittisen uran alkuunpa-
nossa Suomessa myötävaikuttanut Arvo Poika T\ro-
minen.

Näin oli alusta loppuun saakka. I(un monien tuul-
ten harmaaksi tuivertama, mutta vieläkin salamoi-
van pirteä puheenjohtaja juhli ?0-vuotispäiväänsä,
eräät ystävät kohottivat hänelle veljenmaljoja.
"Kun täytän seitsemänkymmentäviisi nün sitten
otetaan", nauroi \4lälläri. Hänen elämänsä vahtivuo-
ro päättyi kuitenkin samana kesänä 1967. Oliko tuon
elämänpituisen raittiuden perimmäisenä syynä yk-
sinomaan periaate vai oliko sünä tahtoihmiselle
ominaista varovaisuutta olla riskeeraamatta tah-
tonsa voimaa - sitähän me jälkeenjääneet voisim-
me tietenkin pohdiskella. Olihan kysymyksessä küs-
tatta todellinen voimahahmo ja erittäin dominoiva
persoonallisuus. Toivottavasti tutkimus ei tässä-
kään suhteessa jättäydy toimettomaksi.
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