
ta, että viinien kulutus väheni 25 pro-
senttia ja väkevien juomien kulutus 18

prosenttia. Erityisen voimakasta alko-
holin kulutuksen kasvu oli nuorison
keskuudessa, kuten oli saatettu kuul-
la jo edellisellä viikolla Kettil Bruun
Societyn kokouksessa Budapestissa
(ks. Guömundsdöttir 1990). Näin ol-
len Islannin tapahtumat ovat lisäto-
diste siitä, että lisääntynyt alkoholi-
juomien saatavuus nostaa kokonais-
kulutusta (Helgason 1990). Lundkvis-
tin ja Rydbergin esitys liittyi samaan
teemaan eli kysymykseen, mitä tapah-
tuu alkoholin kulutuksellg kun mark-
kinoille tulee uusia alkoholijuomia,
joiden alkoholipitoisuus on alhaisem-
pi kun aiemmin markkinoilla olevien
juomien. He päättelivät, että vähem-
män alkoholia sisältävien juomien tu-
lo markkinoille ei automaattisesti joh-
da kulutuksen alenemiseen. Keskio-
Iuen vapauttaminen Suomessa ja
Ruotsissa sekä oluen vapauttaminen
Islannissa ovat päinvastoin johtanut
kulutuksen kasvuun, koska uusien
juomien saatavuus on ollut suurem-
pi. Sen sijaan Lundkvist ja Rydberg
arvelevat olevan mahdollista vähentää
kokonaiskulutusta alentamalla jo
markkinoilla olevien juomien alkoho-
lipitoisuuksia. Tässä suhteessa Ruot-
sin panimoiden ilmoittama vahvan
oluen alkoholipitoisuuden alentami-
nen tulee tarjoamaan mielenkiintois-
ta materiaalia tuleville pohdinnoille
(Lundkvist & Rydberg 1990).

Muissa kokouksessa esitetyissä pa-

pereissa käsiteltiin mm. Unkarin ja
Puolan alkoholipolitiikkaa, alkoholi-
ongelmien ehkäisyä Ruotsissa ja Aust-
raliassa, Yhdysvaltain ja Kanadan
opiskelijoiden alkoholin käyttöä ja sii-
hen liittyvia ongelmia, nuorison suh-
tautumista alkoholimainontaan Kana-
dassa. (Kokouksen täydellisen ohjel-
man samoin kuin kokouksessa esitet-
tyjä papereita voi tilata osoitteesta:
Björn Rydberg, Systembolaget, 5-103

84 Stockholm, Sverige).
Ensi vuonna alkoholipolitiikkaryh-

mä kokoontuu kesäkuun alussa Tük-
holmassa. Mikäli osanottajamäärä
yhä kasvaa ja mikäli esitettyjen pape-
reiden taso nousee samassa suhtees-

sa kuin parin viime vuoden aikana, on
odotettavissa varsin mielenkiintoinen
yhdeksäs istunto.
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Alko h o liepid emi o lo gia- s e k tio Berliini s s ä

usein juovan tai täysin raittiin miehen
kanssa. Ruth C. Engs ja Jodwiga B.

Slawinska raportoivat puolalaisten ja
amerikkalaisten ylioppilaiden juoma-

tapojen eroista; puolalaiset ylioppilaat
joivat kertaa kohti enemmän kuin
amerikkalaiset. Peter Arpad oli tutki-
nut alkoholiin liittyvaa kuolleisuutta
eteläunkarilaisessa kylässä; kuollei-
suus väheni siellä 20 prosenttia vuo-
desta 1987 vuoteen 1989. Silvano Mo-
narca kollegoineen raportoi muutok-
sista italialaisten nuorten asenteissa,

tiedoissa ja alkoholinkäyttötavoissa
aikavälillä l98l-1988. Nuorten päi-
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Alkoholiepidemia-sektio kokoontui
ICAA:n 35. International Institute on
the Prevention and Tieatment of Alco-
holism -kongressin yhteydessä 11.

-13.6.1990 
Berliinissä.

Kesäkuun ll. päivänä esitettiin nel-
jä esitelmää. Sharon C. Wilsnack ja
Richard W Wilsnack esitelmöivät avi-
opuolisoiden alkoholin käytön vaiku-
tuksista avioliiton laatuun. Tülokset

perustuvat Yhdysvaltojen kansalliseen

haastattelututkimukseen, joka tehtiin
naisten alkoholin käytön tutkimiseksi
vuonna 1981. Seurantatutkimuksen ai-

neisto kerättiin vuonna 1986. Avioelä-
mä osoittautui naisten kannalta
useimpien mittarien avulla mitattuna
paremmaksi niille naisille, joiden avi-
omies oli satunnainen alkoholin käyt-
täjä, kuin niille, jotka olivat aviossa
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vittäinen viinin käyttö on vähentynyt
samoin kuin aikuisväestön, mutta hu-
malatilanteet taas ovat lisääntyneet.

Kesäkuun 12. päivänä pidettiin
kuusi esitelmää. Howard Blane ja
Kenneth Leonard tutkivat alkoholion-
gelman tunnustamista. Heidän näyt-
teensä käsitti 871 yhdysvaltalaista
miestä. Alkoholiongelman tunnusta-
minen vaihteli juomatapojen rajuuden
mukaan. Jopa osalla ns. sosiaalisista
alkoholin käyttäjistä oli oman arve-
lunsa mukaan alkoholiongelma.
Douglas Parker oli kehittänyt useita
alkoholiongelmamittareita, jotka poh-
jautuivat käsitteeseen'Alcohol de-
pendence syndrome" ja muihin käsit-
teisiin, ja raportoi, että useimmat ai-
kuistuneet alkoholistien lapset, joiden
luokiteltiin olevan alkoholiongelmai-
sia ADM-mittaria käyttäen, olivat al-
koholiongelmaisia myös muita yhdis-
tettyjä (aggregated) mittareita käytet-
täessä. Robin Room esitelmöi aihees-
ta juomatapojen erot kaupunki- ja
maalaisympäristössä. Charlotte Tür-
ner oli laatinut kirjallisuuskatsauksen
yksilöllisen alkoholin kulutuksen ja
eri sairauksiin kuolemisen välisistä ris-
keistä. Alkoholi ei suojaa sydän- ja ve-

risuonitauteihin kuolemiselta, kuten
aikaisemmin erheellisesti on luultu.
David Pittman oli tutkinut, mitkä so-
siaaliset tekijät ovat vaikuttaneet Yh-

dysvaltojen viimeaikaiseen alkoholin
kokonaiskulutuksen vähenemiseen.
Alkoholin laillinen ostoikäraja on
nostettu kaikissa osavaltioissa 2l:een.
Samanaikaisesti väestön etninen ra-
kenne on muuttunut ja väestö on
ikääntynyt. Thomas Harford tutki
maksakirroosikuolleisuuden vaihtelua
eri ammattiryhmissä. §öntekij öiden
suuret maksakirroosikuolleisuusluvut
voivat selittyä erityisistä työhön liit-
tyvistä tekijöistä tai siitä, että asian-
omaiset ovat korkean alkoholinkulu-
tustasonsa vuoksi joutuneet siirty-
mään muista ammateista työnteki-
jöiksi.

Kesäkuun 13. päivänä esitettiin nel-
jä esitelmaä. F. Poldrugo ja C. Tam-
borlini (esitelmän luki A. Fiore) oli-
vat tutkineet alkoholi- ja huumeongel-
mia maahan muuttaneiden vankien
keskuudessa pohjoisitalialaisessa van-
kilassa. Italialaisilla vangeilla oli
enemmän alkoholi- ja huumeongel-
mia kuin maahan muuttaneilla. He-
de Menke esitti tuloksia kliinisistä ja
epidemiologisista tutkimuksistaan
ranskalaisten nuorten keskuudessa.
Alkoholiongelmat jatkuvat vielä ai-
kuisuudessa niiden nuorten keskuu-
dessa, joiden perhetausta on ollut
puutteellinen ja joiden perheessä al-
koholismilla on ollut tärkeä rooli.

Poldrugo ja Fiore kollegoineen tutki-
vat alkoholin väärinkäytön ja onnet-
tomuuksien välisiä yhteyksiä Tiiesten
ensiapuasemilla Italiassa. Viikonlop-
puisin ja ö-sin mitattiin huomattavasti
suurempia veren alkoholipitoisuuksia
kuin viikolla erityisesti nuorten vapai-.
den miesten ja naisten keskuudessa.
Bela Kolozsi oli tutkinut, mitkä teki-
jät edelsivät sairaalassa hoidossa ole-
vien alkoholistien itsemurhia Unkaris-
sa. Merkittäväksi osoittautuivat var-
hainen avioituminen, avioero, sosiaa-
linen 'älaspäin" liikkuminen ja aikai-
sempi vankilassa olo.

ICAA:n johtajisto hyväksyi ko-
kouksessaan uuden sektion, joka sai
nimen "Information and dissemina-
tion". Sen puheenjohtajiksi nimitettiin
Andrea Mitchell Berkeleystä ja Jasper
Woodcock Lontoosta. Ensimmäisen
kerran sektio kokoontuu ensi vuonna
ICAA:n 36. Alkoholi-instituutin yh-
teydessä Tükholmassa kesäkuun en-

simmäisen viikon aikana. Tärkoituk-
sena on juhlistaa CAN:n 90. syntymä-
päivää. Samassa kokouksessaan joh-
tajisto hyväksyi Glasgow'ssa Skotlan-
nissa toimivan jäsenjärjestönsä kut-
sun toimia ICAA:n 36. kongressin
isäntänä.

Salme Ahlström -Thomas C. Harlord

Se sairastqa sittenkin

Kokkq Simo: Thudista sairauteen.
Mitä terveyskeskuslöäkärissä pitäisi
tapahtua? luva: Hanki ja Jää, 1990,
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Helsingin Sanomat kertoi jokin ai-

ka sitten isoin otsikoin, miten "työttö-
miksi jääneet ompelijat saavat ensia-
pua Türun seudulla". Konkurssi ver-
tautui omaisen kuolemaan ja avioe-
roon sillä erotuksella, että "nurin
menneen firman työntekijöillä on vain
kaksi viikkoa aikaa surutyöhön". Niin-
pä työvoimavirkailijat joutuivat "rien-
tämään työpaikoille" kuin "Punaisen
Ristin ensiapuryhmä". Arvoitukseksi

jäi, hoituiko homma sideharsoin vai
tarvittiinko kovempia lääkkeitä.

Ei ole sattuma, että työttömyyttä lä-
hestytään lääketieteellisin termein.
Erilaisten ilmiöiden medikalisoiminen
alkaa nimittäin olla vaiheessa, jossa

saattaisi olla helpompaa saada ihmiset
uskomaan joulupukkiin kuin siihen,
että (liika)syöminen, (liika)syömättö-
myys, (liika)juominen, (liika)juomat-
tomuus, (liika)pelaaminen, (liika)pe-
laamattomuus, (liika)ajatteleminen,
(liika)ajattelemattomuus jne. eivät ole
sairauksia eivätkä siten hoidettavissa
lääketieteellisin keinoin.

Kaiken tämän keskellä on virkistä-
vää kuulla ainakin yhden "saavan
puolen" edustajan saaneen tarpeek-
seen. Jos perusterveydenhuollon lää-
käripalvelut halutaan saada toimi-
maan, on Simo Kokon mukaan mm.
pantava jos nyt ei suoranainen sulku
niin ainakin passintarkastus uusille
"sairauksille":

'Arki pidetään arkena, eikä sita
päästetä kritiikittä muuttumaan pala
palalta tauteina tai taudin kaltaisina
oireyhtyminä määritellyksi. Tätä kehi-
tyskulkua, jota voidaan kutsua taudis-
tumiseksi (. . . ) jarrutetaan. Vain tiu-
kan kritiikin ja monipuolisen harkin-
nan jälkeen päästetään uusia arkisia
asioita muuttumaan tautilogiikan mu-
kaisiksi" (s. 89).

Sg että Kokko puhuu taudistumi-
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