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Uusi olutpanimo ja anniskeluyhtiön voitto
olivat lakon näennäisinä syinä, kun sahatyö-
mies Kalle Heikkilän alkuunpanema juoma.

Iakko alkoi vappuna 1898 HaIIan sahalla Kot-
kassa. Tämä juornalakko }aajeni koko maan
käsittäväksi ja noin 70 000 henkilöä sitoutui
tuolloin vähintään vuoden kestävään ehdot-
tomaan raittiuteen. Miten pitävä lakko oli,
siitä ei ole tarkkoja tietoja. Myöhemminkin,
mm. vuosina 1906 ja 1909, tehtiin yleisiä juo-
malakkoja, mutta ne eivät kunnolla päässeet

edes alkuun. Näiden lakkojen päätarkoituk-
sena oli kieltolain aikaansaaminen.

Vuonna 1943 yritettiin viettää koko maassa

naitis tammikuu eli ns. Hakkilan talkoita.
Kampanjan tarkoituksena oli kiinnittää kan-
salaisten huomio niihin epäkohtiin, joita sota-
ajan alkoholin käyttö oli muassaan tuonut.
Kuka tai ketkä olivat tuolloisen ryhtiliikkeen
isinä, sitä ei tarkalleen tiedetä. Ainoa mikä
tiedetään on, että tämä kampanja ei onnistu-
nut alkuunkaan, sillä niin alkohotrin kulutus
kuin juopumuspidätykset vain kasvoivat
kampanj akauden aikana.

Mutta kun Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n
piirissä käynnistettiin Raitis helmikuu
19?5, se onnisrtui yli odotusten: noin 8 000 yh-
tiön palveluksessa olevasta 3 970 eli 49 % si-
toutui olemaan kuukauden raittiina. Miksi
se onnistui? Mikä oli kampanjan lähtökohta?
Mitkä ovat sen mahdolliset vaikutukset? Täi-
laisia kysymyksiä on juikisuudessa esitetty.

Kun lakkokuukaudesta oli iälielIä enää

neljä päivää, tämän artikkelin kirjoittajat tu-
tustuivat tilanteeseen Valkeakoskella, iossa
ko. yhtiön tuotanto- ja hailintoyksiköt pää-

asiassa sij aitsevat. Haastattelemalla vrityksen
eri portaissa työskenteleviä henkilöitä toimi-
tusjohtajasta työntekiiöihin sekä ulkopuoli-
sista m,m. ravintolahenkilökuntaa, poliisi- ja
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huoltoviranomaisia ja vuokra-autoiiijoita oli
mahdollista luoda laaja kuva Iakon taustasta
ja vaikutuksista. Lisiksi saimme käyttöömme
yhtiön suorittaman kyselyn tulokset, joista
eräitä keskeisimpiä esitämme tuonnempana.
Lakon jäIkeen, maaliskuuss,a, haastateltiin
henkiiökuntajärjestöjen edustajia myös yh-
tiön Jämsänkosken, Kaipolan ja Simpetreen
tehtailla.

KAMPANJAN LAHTÖKOHTA JA TAUSTA

Yleinen käsitys näyttää olevan, ettei Yhty-
neet Paperitehtaat ole mitenkään keskimää-
räistä "märempi" yritys, pikemminkin päin-
vas,toin. Kuitenkin viime vuoden marras-
kuussa sattui yhtiön Valkeakosken tehtaiila
pahanlainen viinatöppäi1y, jonka vuoksi pai-
kallinen ammattiosasto antoi välittömäs,ti juI-
kilausuman. Samoihin aikoihin yhtiön johto
keskusteli täysin epävirallisesti alkoholin
lisääntyneestä kulutuksesta maassamme. Kun
nämä kaksi "s,attumusta" kohtasivat toisensa,
päädyttiin yhtiön piirissä eri työntekijätasoja
edustavan, alkoholikysymystä käsittelevän
neuvottelukunnan muodostamiseen ja sitä
kautta haastekampanj aan.

SikäIi kuin op,eraation päämääriä halutaan
etsiä, oli ajatuksena Iähinnä kiinnittää huo-
miota alkoholin lisääntyneeseen kulutukseen,
joka on havaittavissa myös työelämässä.

Kampanj alla haluttiin painotrtaa terveempien,
vähemmän alkoholipitoisten elämäntapojen
merkitystä. Sen sijaan ei kuviteltu, että
kampanjalla saavutettaisiin selvästi näkyviä,
mitattavissa olevia tuloksia, kuten esimenkik-
s,i tapaturmien ja työstä poissaolojen vähenty-
mistä, työtehon parantumisrta tms. Tarkoitus
ei ollut myöskään tehdä tietoisesti PR:ää yh-
tiölle tai luoda me-henkeä yhtiön henkilös-



tön keskuuteen, joskin kampanja vaflnaan
toi sitäkin mukanaan.

Kun kampanjaan lähdettiin melko vahvasti
leikkimielellä, oli järjestäjiliekin yllätys se,
että peräti puolet yhtiöläisistä sitoutui ole-
maan kuukauden raittiina, ja ehkä vieläkin
yllättävämpää oli ,se, että lupaus piti lähes
1O0-prosenttisesti, sillä jälkikyselyn mukaan
sitoutuneista vain 20 henkilöä rikkoi lupauk-
sensa.

KUKA SITOUTUI, KUKA EI?

O sallisrtumisen motiivit tämäntapaiseen kam-
panjaan voivat olla monen-Laiset: yksilökoh-
tainen kokeiluhalu, ryhmäsolidaarisuus, pelk-
kä kilpailuhenki jne. Myris se, kenen aloit-
teesta jokin liike käynnistetään, saattaa rat-
kaisevasti vaikuttaa osallistumishalukkuu-
teen. Niinpä u,seinkin esim. työnantajasta
Iähtöisin olevat toimet saatetaan työntekijä-
taholla tyrmätä alkuunsa, koska niiden kat-
sotaan palvelevan vain työnantajaa.

Yhtyneitten raittiuskampanja miellettiin
tavallista kokonaisvaltaisemmin, olihan mm.
ammattiosasto puuttunut alkoholissymyk-
seen. Siitä huolimatta osa yhtiön työntekijöis-
tä arve1i ylimmän johdon olleen voittopuoli-
sesti kampanj an liikkeellepanevana voimana.
Jotkut arvelivat: "Ei kai ALko vain liene ju-
tun takana."

Yhtiön piirissä oli käsitys, ettei selvää ve-
denjakajaa sitoutuneet-sitoutumattomat rin-
tam,assa ollut. Siten eivät esimerkiksi poliitti-
set tekijät käsityksien mukaan vaikuttaneet
asernteisiin, ei my«iskään suurernmassa määrin
alkoholin kävtön aste. Tosin kerrottiin, että
eräiden henkilöiden, joiden alkoholin käyttö
oIi saavuttanut ns. riskirajan, oli helppo ko-
keilla alkoholista irrottautumista ilman, että
se olisi herättänyt huomiota: oli helpoo men-
nä sakin mukana - raittiuteen. Toisaalta
taas eräät liialliseen alkoholin käyttöön tai-
puvaiset, jotka eivät sitoutuneet, selittivät
puolusrtuksekseen: "Se on herrojen metkuilua
vaan" tai "En hyväksy massaliikehdintää,
olen vksilöIinialla".

Siitä, miten hyvin lakko todellisuudessa
piti, on vaikea saada täysin pitävää nävttöä.
Torlennäköistä kuitenkin on, että rikkureiden
määrä jäi varsin pieneksi. Lakon pitävyyteen

vaikutti ilmeisesti ainakin kaksi seikkaa:
ensinnäkin pelko jor.r,tua leimatuksi, mikäIi
rikkoo lupauksen, ja toiseksi lakon saama
julki,suus, joka oli omiaan vahvistamaan rait-
tiustahtoa.

P erusteluj a si.toutunei,sttuteen ja
si,toutumattomuuteen

I(ampanjakuukauden viimeisellä viikolla yh-
tiön koulutus- ja tiedotusosasto lähetti osalle
henkilökunt'aa (sekä sitoutuneille erttä sitou-
tu,rnaütomille) kyselylomakkeen, j ossa vastaa-
jia pyydettiin lyhyesti perustelemaan kam-
panjaan sitouitumistaan tai sitourturnattomuut-
taan. Perust'elut ovat sekä omakohtaisiin että
yleisiin kokemuksän perustuvia, kuten seu-
raavasta ilmenee.

Sitoutuneiden perusteluj a:
"Itselleni ei alkoholi ole ongelm,a.,,
"En tarvitse,alkoholia."
"On mielenkiintoista kokeilla, miltä tuntuu
olla kuukausi täysin ilman alkoholia.,,
"Olen käyttänyt alkoholia paljon ja mi-
nulla on siitä ikäviä kokemuksia.,,
"Leikkiin oli kiva tulla mukaan, asia on
nvva."
"Halusin rohkaista myös toisia pois koh-
tuuden urtopiasta.,,
Muina perusteluina olivat mm. kampanjan

palkinnot ia yleinen alkoholin käytön pa-
heksunta. Varsin monet perusrtelivat sitoutu-
mistaan pelkästään solidaarizuudella:,,Haaste
sai temrnatuksi mukaan.,,

Sitouturnattomien perustelui a :

"Katson, et,tei alkoholi ole minulle ongel-
'-1a."

"Haluan ystävieni seurassa ottaa paukut -kerran pari kuukaudessa - eikä sitä mie-
lestäni tarvitse r.a'i oittaa."
"Koska katson, että vapaa-aikanani alko-
holin käyttö on oma asiani."
"fhmisen pitää pystyä päättämään, milloin
ottaa ja milloin ei ota ilman sitoumuksia-
kin."
"Kampanjat ovat enereian haaskausta, siis
kallisp,alkkaiset hössöttävät omia ongel-
miaan toisille."
"Minr:Ila on srmtwnäpäivä (kampanjakuu-
kauden aikana)."
"Msnen talvilomalle Esrpanjaan.,'
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Yhtenä perusteluna oli mytis se, että ku-
kaan ei ollut haastanut mukaan kampanjaan.

Useimmat penrsteluista ryhmittyivät oma-

kotr,taiseen vähäiseen alkoholin käyttöön tai
siihen, ettei ollu,t saanu,t syys'tä tai toisesta
haastetta. Eräät eivät halunneet merrnä mu-
kaan j oukkoliikkeeseen.

YLEISHAVAINTOJA KAMPANJASTA

Lakon vaikutus tuntui vähäisessä määrin Al-
kon vähittäisrnyynnissä, mutta sitäkin sel-
vemmin anniskeluravintoloissa. Ravintoloi-
den taholta i'Imoiterttün kävijämäärien pu-

donneen valkeakoskelaisissa ravintoloissa j o-

pa 20-30 % Lakkakuukauden ai,kana. Väkevä
grogi muuttui monen asiakkaan kädessä me-
hugrogiin. Merkittävää on, että raittiin vaih-
toehdon valintaa seurasi usein selitys: "Kun
olen sitoutunut olemaan raittiina." Tämä jos

mikä osoittaa, miten ravintola edustaa meil-
1ä vahvasti juornispaikkaa. Eräät kertoivat
y lättyneensä siitä, että pystyivät tanssimaan
selvin päin, joskin ravintolailta jäi yleensä

tavallista lyhyemmäksi. Viinan tanssia irrot-
tavaa voimaa ,kuvaa joidenkin naisasiakkai-
den selitys: "En tullut ravintolaan, kun ar-
velin, eütei siellä mehua juovat miehet kui-
tenkaan hae tanssimaan." Muuan tarjoilija
kertoi rikkuroivasta asiakkaasta, joka kuis-
kasi tilausta tehdessään: "sekoittakaa se vii-
na tuoremehuun, niin §tä ei voi tunnistaa aI-
koholigrogiksi."

Juopumu,spidätysten määrään ei kampan-
jalla ollut vaikutusta. Poliisin kertoman mu-
kaan tämä johtui siitä, että juopumuksesta
pidätet5rt ovat yleensä muita kuin yhtyneitten
väkeä.

Taksimiesten lausuntoj en mukaan kampan-
jan vaikutus nä§i katukuvan siistiytymise-
nä.

Mielenkiintoista oli todeta, miten lakko veti
mukaansa ulkopuolisia. Ensinnäkin monet si-

toutuneittern perheenjäs.enet yhtyivät juoma-

lakkoon, samoin monet tuttavat ja vieläpä
joukko rnuita valkeakoskelaisia. Eräs sosio-

logisesti merkittävä havainto oli myös ns.

juomisporukoiden särkyminen. Kun juomis-
porukoihin kumluvista osa sitoutui raittiu-
teen, ei ryhmän muutkaan jäsenet juoneet

vaan selittiväü, kuten muuan porukan jäsen:
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"Eihän tästä nyt mitään tule ryyppäämisestä,
kun se Kallekin on tehnyt kuivuuslupauksen."
Tämä osoittaa ryhmäpaineen suuren merki-
tyksen alkoholin käytössä.

Raittiin kuukauden vaikutus näkyi myös
työelämässä työkuntoisuuden paranemisena,

varsinkin viikonloppujen jäIkeen, sillä kra-
pulaisten määrä oli selvästi pienempi. Tämä
havainto tehtiin myös yhtiön poliklinikalla.
Arveltiin lisäksi, että alkoholiongelmaiset
saavat kampanjasta uutta virikettä hakeu-
tuakseen hoitoon. Yleiner oli myös käs'itys,

että kampanja edesauttaa asiallisen keskus-
telun aikaansaamista alkoholiasioisrta, mitä
olisi pidettävä jopa eräänlaisena'asiennemuu-
toksena.

Kampanjan hgödglliryys ja merkitgs

Edellä selosrtettu yhtiön suorittama §sely si-

säIsi mm. kysymyksen, onko kampanja osoit-
tatrrtunut hyödylliseksi vai hyödyttö'mäksi.
Kysymykseen kuului viisi viüttämää, joihin
kaikkiinkin vastaaj at saattoivat ottaa kantaa.

Vastausj akaumat näkyvät seuraavasta asetel-

masta:

v alttamaf, Sitoutuneet Sitoutu-
mattomat

q

+ -1)
%

+

- Ievittää raittius-
aatetta 22

- edistää terveiden
elämänrtrapojen omak-
sunrd,sta 25

- tiedottaa alkoho-
lirn käytön terteys-
riskeistä 24

- edistää työpai,koill,a
atrkoholismin torj untaa
(mm.hoi,toonrohjausta) 27

- pysärhdytftää ihmi-
set pohrtlma,an suh-
d,ettaan alkoholiin 46 0,5

1) + = hyödyllinen
_. = hYödYtön

Sitoutuneert pitivät kampanjaa luonnolli-
sesti hyödyllisempänä kuin sirtoutumattomat.
Suurin merkitys kampanjassa nähtiin sen
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- vähentää alko-
holin käyttöä py-
syvästi

- kohentaa yleis-
kuntoa/tervehdyttää
suhtautumista alko-
holi,n käyttöön/
muuttaa vapaa-
ajankäyttötapoja
terveellisemmiksi

- edistää pe,rheid,en
taloud,enhoirtoa

17-22 t-2 11-13 3-6

vaikutuks,essa yleiseen alkoholiajatteluun eli
ihmis,ten suhtautumi,seen alkoholiin. Tätä
mieltä olivat erityisesti nuoret, 18-25 -vuo-
tiaat kamp,anjaan sitoutuneet; heistä peräti
59 % oli tälIä kannalla. Suurimman kieltei-
sesti asennoituvien ryhmän muodostivat ne
sitoutumattomat, j oiden mielestä kampanj alla
ei voida levittää raittiusaatetta.

Kyselyn avulla tutkittün my&, kuinka
suuren merkityksen vastaajat katsoivat yh-
den kuukauden raittiudella olevan. Vastaus-
ten jakaumat näkyvät seuraavasta asetelmas-
ta:

Väittämät Sitoutuneet Sitoutu-
mattomat

%

+
%

+

mä korosti. Ehkäpä taioudellisuus-väittämän
kohdalla vastaajat saattoivat ajatelia lopulta-
kin itse kampanjakauden vaikutuksia. Nuo-
ret (18-25 -v.) sitoutuneet näkivät muita
enemmän (69 %\, että kuukauden raittius on
merkityksellinen keino muuttaa suhtautumis-
ta alkoholin käyttöön.

Oman lukunsa muodostavat ne mielipiteet,
jotka koskivat itse lakon kuluessa havaittuja
vaikutuksia. Niinpä monet toivat esiin seu-
raavanlaisia vaikutuksia:

- perheyhteys kiinteytyi lakon aikana,

- työkuntoisuus oli selvästi parempi,

- rahaa säästyi, kun moni ravintolalasku
jäi pois,

- ryyppäärnis,ellä kerskailu loppui.

Kampanja sar, seuraajr,a

Yhtyneitten Paperitehtaitten raittiuskampan-
ja sai väIittömäsrti useitakin seuraajia eri
yrityksissä, mm. Alkoss,a. Jotkut näistä kam-
panjoista onnis,tuivat melko hyvin. Nünpä
esimerkiksi Loviisan Hästholmenin atomivoi-
malaitostyömaaIla noin puolet yli 3 000 työn-
tekijästä sitoutui pitämään raittiin toukokuun.
Tämän kampanjan todettiin vaikuttaneen
myönteisesti; mm. väkivaltaisuustapaukset
vähenivät ja yleinen hygienia työmaa-aIueel-
la parani. Nämä vaikuttivat tietenkin suures,ti
työviihtyvyyte'en. Näihin seuraajakampan-
joihin ei julkisuudessa kuitenkaan enää koh-
distettu niin laajaa huomiota kuin niiden
edelläkävijään, Yhtyneitten Paperitehtaitten
kampanjaan.
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Pysyväiwaikutuksia alkoholin käyttöön ei
kampanjalla katsottu olevan. Käytön talou-
dellista merkitystä sitävastoin kumpikin ryh-
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