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Vaikka täsmällisiä tietoja amerikansiir-
tolaisten alkoholin käytöstä 1800-luvun
loppupuolella ja tämän vuosisadan alussa
ei ole saatavissa, oli ryyppääminen ku-
vausten mukaan perin yleistä: kapakka
oli monen koti ja puukko heilui siinä missä
koti-Suomessakin. Raittiuskiri allisuudes-
sa oloja kuvattiin värikkäästi: "(Kapakas-
sa) he saivat parhaiten yösijaa ja siellä he
usein asuivatkin. Kapakka muodostui
heidän ensimmäiseksi huvittelupaikak-
seen. Siellä tavattün ystäviä ja kapakkain
perähuoneessa saatün tanssia. Tämä seik-
ka pahensi asiaa kaksin kerroin, sillä
tanssin kautta naisetkin tulivat vedetyksi
kapakan yhteyteen ja juoirpous alkoi
Ievitä heidänkin keskuudessaan. Kapak-
katanssit, nuo n.k. mallassaunat, muodos-
tuivat surkuteltavan rivoiksi ja elämä
yleensä tuli kovin raa'aksi. Juoppous
rehotti nün surkuteltavassa määrässä,
että useat tulivat työstä suoraan kapak-
kaan ja lähtivät sieltä taas työhön" (Lilius
1908, 16). Suomalaisten raju elämänmeno
sai jotkut,amerikkalaiset jopa kysymään
sarkastisesti, oliko suomalaisilla sielua-
kaan, kun he käyttäytyivät niin sivisty-
mättömästi (Lehtinen 1979 b).

Amerikansuomalaista raittiusliikettä koskeva tut-
kirnus on melko vähäistä (ks. esim. Ilmonen 1912,
Kolehmainen 1941, Karni 19?8, Lehtinen 1978 ja 1979

a). Tämä artikkeli perustuu pääasiassa haastattelui-
hin. Nütä on tehty kesä-heinäkuussa 1979 suoma-
laissürtolaisten parissa Michiganissa ja Kalifornias-
sa USA:ssa sekä Ontariossa ja Britannian Kolum-
biassa Kanadassa. Asiantuntijoita on haastateltü
marraskuussa 19?9 Torontossa pidetyn Finn Forum
'?9 sürtolaiskonferenssin yhteydessä.

Juopottelun taustaa ei ole vaikea ym-
märtää. Työ kaivoksissa ja metsäkämpillä
oli raskasta. Kaivokset sijaitsivat usein
kaukaisilla pikkupaikoilla. Suomesta tuli-
jat olivat valtaosaltaan poikamiehiä tai
miehiä, joiden perhe oli jäänyt kotimaa-
han odottelemaan alkupääoman kerää-
mistä. Yhteiskunta oli miehinen, naisia oli
vähän. Monet amerikansuomalaiset asui-
vat täysihoidossa poikataloissa, joita toi-
set suomalaiset pitivät. Ympäristön sosi-
aalinen kontrolli oli vähäistä. Poissa oli
Suomen pieni kyläyhteisö, eivätkä kont-
rolloineet sukulaiset, kirkko eikä paljon
valtiovaltakaan (Ilmonen 1912; Kero 1976,
117; Raivio 1979, 278).

Salomon Ilmonen kuvaa (1912,26) mie-
histä yhteiskuntaa eräässä Minnesotan
suomalaiskeskuksessa: "Towerissa, Minn.
työskenteli suomalaisia melkoinen joukko
sikäläisessä rautakaivannossa. Maksupäi-
visin oli elämä surkeaa juopottelua, rähi-
nää ja tappelua. Duluthista tuotettün
olutta ja sitten pidettiin suurjuomingei-
ta." - Vapaa-ajanviettomahdollisuudet
olivat vähäiset ja kapakoita paljon. Yksin
Minnesotan Duluthissa oli vuosisadan
vaihteessa kymmeniä suomalaisten yllä-
pitämiä kapakoita (Karni 1979).

RAITTIUSLIIKKEEN SYNTY

Amerikansuomalaisen raittiusliikkeen
syntyminen voidaan ymmärtää tätä taus-
taa vasten. Monet siirtolaisuuden tutkijat
ovatkin sitä mieltä, että raittiusliike oli
alkuvaiheessa suomalaissiirtolaisten tär-
kein sosiaalinen instituutio (Kolehmainen
1979; Karni 1978).
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Suomalaiset tulivat raittiustoimintaan
mukaan skandinaavien perustamien yh-
distysten kautta. Norjalaiset ja ruotsalai-
s€t olivat tulleet Yhdysvaltoihin ennen
suomalaisia, ja 1880-luvun alussa suoma-
laiset kävivät ensin heidän raittiusko-
kouksissaan. Kieli tuotti luonnollisesti
ongelmia muille paitsi Suomen ruotsalais-
seuduilta tulleille. Kauan ei kestänyt-
kään, ennen kuin perustettün omia rait-
tiusseuroja.

Ensimmäinen seura sai alkunsa Han-
cockissa Miehiganissa sijainneen norja-
laisseuran suomalaisjäsenten aloitteesta.
Vuonna 1885 perustettiin Quincyssä rait-
tiusyhdistys Pohjan Tähti. Skandinaavi-
järjestöjen tavoin ensimmäiset seurat
liittyivät Good Templar -keskusjärjes-
töön. Jo kolmen vuoden kuluttua suoma-
laisseuroja oli nün paljon, että oma
keskusjärjestö tuli ajankohtaiseksi. Sen
nimeksi tuli Suomalainen Kansallis-Rait-
tius-Vtreljeys-Seura. Ennen vuotta 1902
keskusjärjestöön kuului jo 161 raittius-
seuraa, ja kukoistusaikana siinä oli yli
13 000 jäsentä (Karpio 1934; Kero 1976;
Lehtinen 1976 b).

YHTEYS KIRKKOON

Raittiusseurat olivat alkuvaiheessaan
tiukasti kirkon holhouksessa. Johtajina oli
pappeja ja tavoitteet olivat tiukkoja, jopa
ahdasmielisiä (Rankinen 1979). Täydelli-
sen raittiuden tavoitetta ylläpidettiin
pikkutarkasti. Seuroissa käytiin mm. kes-
kustelua siitä, saiko raittiusliikkeen jäsen
käyttää alkoholia sisältäviä lääkkeitä.
Yleiseksi käytännöksi tuli: "Lääkkeeksi
oikeaan tarkotukseen sallittakoon rait-
tiusmiehenkin myödä tai ostaa patentti-
lääkkeitä, vaikka ne sisältävätkin enem-
män tai vähemmän alkoholia" (Ilmonen
1912, 134). Joistakir, seuroista alkoholipi-
toisia lääkkeitä nauttineet kuitenkin ero-
tettün (Lehtinen 1979 b), kuten eräästä
kanadansuomalaisten seurasta, jossa pää-
tettiin, etteivät naiset saa käyttää alkoho-
lia tievittämään synnytyskipuja (Raivio
1979,39).

Uskonnollisuus näkyi myös seurojen

toiminnassa. Säännöissä mainittiin usko
Jumalaan, ja kokoukset aloitettün ja
lopetettün rukouksella (Rankinen 1979).
Kirkot käyttivät usein raittiushaaleja,
omien tilaisuuksiensa järjestämiseen. -Raittiusseurojen toimintaa sävyttivät
myös romantükka ja luja usko raittiuden
oikeutukseen.

Raittiusseuroille annettün järjestään
kohottavia nimiä kuten Totuuden Etsijä,
Auringon Säde, Elon Tähti, Aallotar,
Rauhan Koti, Ilo-Huuto jne. Raittiusesi-
telmien ja uskonnollisen aineksen lisäksi
alkuvaiheessa tehtün nyrkkilehtiä. Kä-
sinkirjoitettuja nyrkkilehtiä laadittün
huolellisesti viikkojen ajan ja luettün
ääneen kokouksissa. Myöhemmin lehdet
pidettün esillä haalien seinällä. Lehtien
ulkoasuun kiinnitettün suurta huomiota,
mm. kansikuvat olivat monivärisiä taide-
teoksia. Kirjapainoteknükan tultua sürto-
laisten ulottuville alkoi ilmestyä suuri
määrä erilaisia lehtiä, pamfletteja ja
kirjoja. Vuonna 1896 ryhdyttün julkaise-
maan vuotuista almanakkaa, Raittiuskan-
san Kalenteria, joka ilmestyi yhtäjaksoi-
sesti aina vuoteen 1971 saakka (Karni
1978). Toinen säännöllinen julkaisu oli
Valo, jota painettün kesäaikaan.

Toiminnassa oli mukana paljon into-
mielisiä sananjulistajia, monet heistä
pappeja, kuten muutenkin tunnetuksi
noussut John \fargelin.

Myös monet maanviljelijät irrottautui-
vat vuosittain muutamaksi viikoksi koti-
farmiltaan ja kiersivät pitämässä raittius-
saarnoja. Olaf E. Rankinen (1979) muistaa
Edward Komulan, joka toimi aktüvisesti
vielä raittiusliikkeen heikentymisen jäl-
keenkin. Suomalaisten kirkkokuntien ko-
kouksessa vuonna f955 Komula nousi
useaan otteeseen vastustamaan alkoholin
käyttöä, joka amerikkalaistumisen muka-
na oli tunkeutunut uskonnollistenkin
amerikansuomalaisten päivittäiseen elä-
mään. "Papitkin käyttävät alkoholia",

'Haali tulee sanasta hall ja tarkoittaa yleensä
kokoontumis- ja juhlasalia, esirn. seurojentaloa,
työväentaloa jne.
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Komula jyrisi ja tuhahti talousvaikeuk-
sissa olleen kirkon laitoksen asioita käsi-
teltäessä kovalla äänellä: "Ne rahat on
juotu" (Rankinen 1979).

MUU TOIMINTA

Toimintaan kuului myös paljon muuta-
kin kuin suorastaan raittiuteen ja uskon-
toon liittyvää. Raittiusjärjestöt toimivat
suomalaissiirtolaisten ensimmäisenä sosi-
aalihuoltolaitoksena. Varsinaisten jäsen-
maksujen lisäksi sürtolaiset maksoivat
seuralle ylimääräisen summan, esim. dol-
larin'viikossa. Näin kertyvästä rahastosta
annettün tarvittaessa avustuksia ja laino-
ja ahdingossa oleville jäsenille (Ilmonen
L912, L25;' Karni 1978; Kolehmainen 19?9;
Raivio 1979). Erityisen yleinen oli hau-
tausavustuksen antaminen, jota myös
Veljeysseuran hallitus suositteli paikallis-
seuroille. Pöytäkirjoissa on mainintoja,
miten Ironwoodissa päätettün 1902 mak-
saa edelleen 50 dollaria hautausapua
yleisestä kassasta ja tniten taas West
Superiorissa päätettün 1903 edelleen
maksaa avustusta sillä sdsl!ytyksellä,
ettei kuolemaan liittynyt mitään omituis-
ta (Lilius 1908, 26, 38, 41). Hautausavustus-
ten maksamista selvittänyt valiokunta
taas varoitti, ettei keuhkotautisia "otet-
taisi raittiusseuraan enää silloin, kun
taudin tuhotyö jo on painanut leimansa
sairaaseen" (flmonen 1912, 254).

Seurat pitivät kirjastoja, joissa sai
lukea myös kotimaan julkaisuja. Eräisiin
raittiusseuroihin tilattiin toistakymmen-
täkin sanomalehteä Suomesta (Koleh-
mainen 1979). Yhteyttä kotimaahan pi-
dettün myös muuten. Suomesta tuli rait-
tiusalan julkaisuja, ja mm. suomalaisen
raittiusliikkeen voimahahmo Matti Hele-
nius kävi puhujamatkalla Yhdysvalloissa
(Kolehmainen 1979). Myös useiden rait-
tiusseurojen säännöt oli laadittu vähäisin
muutoksin suomalaisista mallisäännöistä
(Lindström-Best f979 b).

Yhteiskunnallisen huolenpidon ja va-
paa-ajantoiminnan järjestäjinä raittius-
seuroilla oli suuri merkitys. Tässä roolissa
raittiusseurat olivat ennen muuta protes-
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tanttinen ja varsinkin skandinaavinen
ilmiö (Karni 1979). Katolisten keskuudes-
sa raittiusseuroja ei perustettu, mutta
mm. italialaisilla oli kansallisseuralla sa-
moja tehtäviä kuin suomalaisitla raittius-
seuroilla - tietenkin raittiutta lukuun
ottamatta.

MAALLISTUMINEN

Tiukkaan kristillisyyteen sitoutuneen
raittiusliikkeen laajeneminen lähes kai-
kille elämänaloille johti sen ristiriitaan eri
jäsenryhmiensä kanssa. Mukana oli pal-
jon nuoria, joiden käsityksen mukaan
vapaa-ajanvieton tuli sisältää muutakin
kuin saarnoja ja virrenveisuuta. Raittius-
seurojen toimintaan lüttyi kevyempiä
seurustelumuotoja. Rütaa käytün varsin-
kin tanssimisen hyväksyttävyydestä. Va-
paamieliset halusivat myös poistaa ko-
kouksün liittyvät rukousmenot. Vuonna
1890 michiganilaisen Hyvä Toivo -seuran
jäsenet vaativat ohjelmaan myös ,,nuor-
tenleikkejä, hieriäisiä ja sunnuntaihupe-
ia" (Kero 1976, 119). Vanhoillisemmin
ajattelevat eivät perääntyneet. Keskus-
järjestön säännöissä todettün, että ,,ko-
kouksissa, iltamissa ja juhlissa on tanssi
ehdottomasti kielletty" (Lilius 1908, 108).

Kiistat tanssin ja muun kevyemmän
ohjelman mukaanotosta jakoivat raittius-
liikkeen pian kahtia. "Tanssimieliset"
perustivat oman keskusyhdistyksensä
Suomalaisen Raittiuden Ystäväin Yhdis-
tyksen Amerikassa. Vanhoillisempi siipi
kirjoitti myrtyneenä, kuinka "tanssi on
paljon pahempaa kuin hierijäiset ja entäs
ne hirmuiset rekilaulut, joita siinä pyörin-
nässä käytetään. Kapakka ei pärjää
raittiusväelle melussa sunnuntai-iltana"
(Kero 1976, 119).

Suuntakiistat olivat nimenomaan suo-
malaisen raittiusliikkeen erikoisuus.
Muut amerikkalaiset raittiusseurat pysyi-
vät yleensä tiukan kristillisen moraalin
kannattajina (Karni 1979). Tämä kertonee
suomalaissürtolaisten sosiaalisen tilan-
teen erityisvaatimuksista. Raittiusseurat
olivat kirkon lisäksi ainoa paikka, jossa
suomalaiset saattoivat tavata toisiaan.



Amerikkalaisen yhteiskunnan kanssa ei
oltu paljon tekemisissä työn ulkopuolella.
Avi.oliittokumppania haettün omanmaa-
laisten parista. Siirtolaiset kaipasivat
toimintaa, joka myöhemmin kanavoitui
työväenliikkeeseen, näytelmäkerhoihin,
soittokuntiin, voimisteluseuroihin, klu-
beihin, ompeluseuroihin, kirjalliseen toi-
mintaan jne.

Kiistat jatkuivat ja pian monilla paik-
kakunnilla oli kaksi erilaista raittiusseu-
raa. Kahden keskusjäriestön ulkopuolelle
jäi itsenäisiä seuroja. Suomenruotsalaiset
siirtolaiset perustivat kielivaikeuksiin
viitaten .wran keskusjärjestönsä. Myö-
hemmin syntyi vielä neljäskin keskusjär-
jestö (Karni 1978).

On uskottavaa, että riitaisuudet olivat
syynä myös jäsenistön vähenemiseen.
Monet olivat ymmällään riidoista kuten
myöhemmin vuoden 1927 raittiuskalente-
rissa riita-aikoja kuvaillut Hilma Hamina:
"Muistatko vielä niitä harjoitusiltoja siel-
1ä raittiushaalilla, jossa vuoroin soitto-
kunnat, laulukuorot, voimistelijat ia näy-
telmäseurat työskentelivät. . . Muistatko
miten vakavassa mielessä Jumalaa ru-
koillen kokous alettiin ja lopetettün. . .

miten viinan valtoihin horjahtunutta ys-
tävää opastettün pysymään jälleen'tiellä'
lupauksen uusittuaan. . . Mutta nyt em-
me enää ole kuten silloin 'Raittiushullu-
ja'. . . Me olemme huomanneet, että
olemme 'syntiä' tehneet. Me tiedämme
nyt, että laulukuorot esittäissään isän-
maallisia kansanlauluja ovat synnin pal-
velijoita, että näytteleminen on syntiä ja
että voimistelu on syntiä. . ."

Jo vuonna 1908 raittiusseuroista erosi
suurehko määrä jäseniä. Tämän jälkeen
vuosittain lähti tuhatkunta jäsentä (Leh-
tinen 19?9 b). Lähtijät liittyivät kuitenkin
usein muihin yhdistyksiin, varsinkin so-
sialistiosastoihin.

TYÖVAENLIIKE

Amerikansuomalainen raittiusliike oli
varsin konservatiivinen ja suhtautui työ-
väenliikkeeseen avoimen vihamielisesti
(Ilmonen Lgl2, 259). Kun raittius kuului

myös työväenliikkeen aatesisältöön, oli
kilpailuasetelma valmis. Työväenliike nä-
ki alkoholin käytön kapitalismin paheena,
jolla heikennettiin työväenluokkaa. Mo-
net amerikansuomalaisen työväenliik-
keen merkkihahmot, mm. Martti Hend-
rickson, Matti Kurikka ja Antero Tanner,
puhuivat alkoholia vastaan.

Vuonna 1903 perustettuun sosialistiseen
utopiasürtokuntaan, Sointulaan, alkoho-
lin tuominen oli kielletty (Wilson 1979).
Hannes Myntin (1979) mukaan Sointulas-
sa suhtauduttün alkoholiin karsaasti
myöhemminkin ja tansseissa vähänkin
alkoholille tuoksahtava sai helposti ruk-
kaset kaikilta tanssiin hakemiltaan tytöil-
tä. Kurikan rinnalla Sointulaa johtanut ia
sinne jäänyt A. B. Mäkelä oli itse taipu-
vainen viinan käyttöön, ja Myntti muis-
taa, kuinka Mäkelä lähiseurueensa kanssa
muutaman kerran vuodessa vetäytyi
joiksikin päiviksi Malkosaaren pimentoi-
hin ryypiskelemään. Julkisesti tämä ei
olisi käynyt päinsä. Ei asia aivan salaisuu-
tena tietysti pysynyt, koska monet soin-
tulalaiset tiesivät, että Mäkelällä oli
tapana muutaman ryypyn jälkeen ryhtyä
puhelemaan ruotsin kieltä ja laulamaan
ruotsinkielisiä viisuja, kielimies kun oli
(Myntti 1979; Tynjälä 1979).

Jopa utopiantyyppinen sosialismi mu-
kautui kuitenkin ympäröivän yhteiskun-
nan olosuhteisiin. Vuonna 1912 Kaliforni-
aan perustetulla Redwood Valleyn osuus-
farmilla viljeltün viinirypälettä. San
Franciscon alueen suomalaiset tekivät
sinne usein alkoholipitoisia retkiä (Soinila
1979; Krantz 1979).

Työväenliike vetosi monista syistä suo-
malaissiirtolaisiin. Monet raittiusseuroj en
jäsenet havaitsivat raittiuden kuuluvan
työväenliikkeenkin ohjelmaan. Sosialistit
katsoivat, etteivät he tarvinneet erillisiä
raittiusseuroja vaan että työväenyhdis-
tyksissä oli mahdollisuus ajaa myös kiel-
tolakiasiaa ja muita raittiusliikkeen ta-
voitteita.

Jossakin määrin sosialistit hankkivat
raittiusseuroja haltuunsa, mutta tämä
tapahtui aineellisista syistä: riittävä mää-
rä sosialisteja liittyi johonkin raittiusseu-
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raan, ja enemmistön turvin seura liitettiin
vuosikokouksessa työväenliikkeen orga-
nisaatioon ja näin saatün valmiiksiraken-
nettu haali. Kovin paljon näitä "valtauk-
sia" ei silti liene tapahtunut (Karni 1978).

KANADA

Erityisen tärkeä työväenliikkeen kan-
nalta on Kanadan suomalaisen raittius-
liikkeen historia. Ensimmäinen kanadan-
suomalaisten raittiusseura Lännen Rusko
perustettün North Wellingtonün Britan-
nian Kolumbiaan 1880-luvulla. Työväen-
lükkeen piiristä versoneella seuralla ei
ollut pitkää tulevaisuutta, mutta kaksi
vuotta myöhemmin perustettu niin ikään
sosialistinen Aallotar toimi 20 vuoden
ajan. Se pysyi pystyssä sütäkin huolimat-
ta, että kaivoksen siirtojen vuoksi seura
joutui muutaman vuoden välein useam-
paan otteeseen rakentamaan uuden haa-
lin (Raivio L979,24).

Kanadan preeria-algeille syntyi kirkol-
le myönteisiä raittiusyhdistyksiä, mutta
Toronton suomalaisten vuonna 1904 pe-
rustama Taimi-seura oli sosialistinen.
Välirikon jälkeen se liitettiin paikalliseen
suomalaisseuraan, josta samalla tehtiin
sosialistiliitto. Kristilliset perustivat
oman raittiusseuransa Sarastuksen vuon-
na 1906, mutta se toimi vain kaksi vuotta.
Työväenliikkeen voimakasta asemaa Ka-
nadan suomalaisten keskuudessa kuvaa
se, että vuonna 1909 Toronton sosialisti-
seurassa oli 150 jäsentä, mutta kirkossa
vain 39 (Lindström-Best 19?9 a & b).

Raittiusperinne on säilynyt Toronton
suomalaisessa työväenyhdistyksessä: so-
sialistihaalilla alkoholin käyttö on yhä
kokonaan kielletty. Helppoa ei ollut
raittiusseurojen toiminta täälläkään, se
ilmenee Toronton varhaista suomalais-
siirtolaisyhteisöä koskevasta kuvaukses-
ta: "Kahdesta raittiusseurasta huolimatta
koiratorpat (: laittomat alkoholin tarjoi-
lupaikat) houkuttelivat monia. Raittius-
seurojen oli kerta toisensa jälkeen annet-
tava anteeksi langenneille jäsenilleen"
(Lindström-Best 1979 a, 37).

KIELTOLAKI

Varsinaisen tappion Pohjois-Amerikan
suomalaisten raittiusliike koki samalla
kun sai suuren voittonsa. Vuonna 1919
voimaan astuneen kieltolain jäIkeen mo-
net raittiusliikkeen kannattajat tunsivat
saavuttaneensa perimmäisen päämää-
ränsä eivätkä enää nähneet raittiusseura-
työllä olevan suurta merkitystä (Karpio
1936; Lehtinen 1979 a). Vaikka kieltolain
aikana julkinen salakauppa kukoisti, ei-
vät monet raittiusliikkeen jäsenet usko-
neet voivansa asiaan paljon vaikuttaa.

Kieltolain aikana raittiusliikkeen kan-
natus väheni. Sama kehitys jatkui kielto-
lain kumoamisen jälkeen. Suomalaissiir-
tolaiset olivat jo sulautuneet ympäröi-
vään yhteiskuntaan, toisen polven siirto-
laiset eivät enää nähneet syytä raittius-
aatteen kannattamiselle. Sosiaalihuolto
oli siirtynyt muille instituutioille. Lehtiä
saattoi lukea kotona tai yleisissä kirjas-
toissa. Voimisteluseurat ja musiikkihar-
rastukset olivat eriytyneet omiin uomiin-
sa; kansallista syntyperää ei enää pidetty
oleellisena. Raittiusliike ei enää ollut
kaiken kattava sosiaalinen instituutio,
joka siirtolaisuuden alkuvaiheessa piti
suomalaiset piirissään. Ja kenties myös
raittiusliikkeen ideologinen vetovoima
väheni. Nuoremmalla polvella oli uusia
arvoja. Jäsenkunta vanheni, uusia jäseniä
ei enää tullut mukaan (Karni 1978).
Jäljelle jäi harveneva kantajoukko, joka
piti seuroja pystyssä perinteisimmillä
suomalaisalueilla Minnesotassa, Michiga-
nissa, Ohiossa sekä itärannikolla Massa-
chusettsissa ja New Yorkissa. Seurojen
anti muuttui enemmän vanhojen muiste-
lusten sävyttämiksi kahvitilaisuuksiksi.

Amerikansuomalaisen raittiusliikkeen
heikkeneminen oli 1960-luvulla hyvin
nopeaa. Vuoden 1966 raittiuskalenterissa
mainitaan vielä 22 seuraa, mutta kaksi
vuotta myöhemmin niitä oli enää 15.

Paljon kertoo sekin, että vuoden 1966
Raittiuskansan Kalenteri sisälsi muisto-
sanat kokonaista 17 ansioituneesta rait-
tiusliikkeen veteraanista. Perinteitä yllä-
pidettiin aina 1970-luvun alkupuolelle
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saakka, jolloin toiminta lienee kokonaan
lakannut. Vuosittaiset yhteydenpidot
suomalaiseen raittiusliikkeeseen loppui-
vat 1960-luvulla; siihen saakka liikkeen
veteraanit olivat lähettäneet Suomeen
materiaalia, erityisesti Raittiuskansan
Kalenteria (Voipio 1979).
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