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Neljatoista vuotta sitten osallistuin ulkopuoli-
sena Wienissä pitlettyyn alkoholitutkijoiden
maailmankonferenssiin. Pekko Sulkunen

kumppaneineen ja{esti halukkaille iltaohjel-
mana koosteen suomalaisten elokuvien alko-
holikohtau ksista. Yhdessä niistä valmisteltiin
elokuisia rapukestejä, joiden olennainen osa

tunnetusti ovat juomat. Vieressäni istunut
australialainen tutkija lienee tunnistanut mi-
nut suomalaiseksi, tai joka tapauksessa hän

kaantyi minuun päin ja sanoi spontaanisti: -
En ole koskaan nähnyt elokuvassa sellaista
kohtausta, jonka pääosassa ovat pullot.

Kenties tämä pikku tarina kuvaa eläväm-
min kuin pitkät akateemiset johdannot Suo-

men erikoisasemaa alkoholia käyttävän maa-

ilman eli siis koko maailman kartalla. Yhtenä
harvoista valtioista me koimme alkoholion-
gelman niin vakavaksi, että kokeilimme kiel-
tolakia. Kun se tunnetulla tavalla epäonnis-

tui, äänestimme sen kumoon, mutta emme

suinkaan antaa mennä -liberalismin henges-

sä. Päinvastoin, tekee mieli sanoa.

Kun me vuodesta 1932 sallimme alkoholin

vähittaismyynnin monopolivhtio Oy Alkoho-
Iiliike Ab:n myymälöissä ja anniskelun saman

yhtiön valvomissa ravintoloissa, ilmapiiri,
jonka vallassa nuo myönnytykset teimme, oli
lähes tuskainen. Pyrkimyksenä oli ajella
eteenpäin Skyllan ja Kharybdiksen välisestä
ahtaasta aukosta: kun kieltolain kumoaminen
oli lopettanut terveydelle vaarallisen holtitto-
man juopottelun salakuljetusspriillä, nyt oli
kansaa holhoamalla estettävä mvös laillisten

juomien mahdollistarna helppo alkoholisoitu-
minen.

Noissa oloissa oli luonnollista, että monopo-

liyhtio katsoi tarvitsevansa myös oman aika-
kauslehden, vaikka se ei syntynytkään maasta
polkaisten vaan vasta, kun Alkoholiliike oli
toiminut muutaman vuoden ja saanut koke-
musta tehtäväkenttänsä vaikeudesta. Suomen
jo mainittu erikoisasema ilmenee myös siten,
että aivan vastaavaa lehtea ei useimmissa
maissa ilmesty eikä ole koskaan ilmestynyt-
Kaan-

TEHII INSTITUUTIONA

Nyt 60 vuotta täyttävä lehti oli alkuperäiseltä
nimeltään Alkoholiliikkeen Aikakauskirja,
jota siis alettiin julkaista vuonna 1936. Toi-
minta-ajatuksenaan se pyrki sananmukaises-

ti noudattamaan julkaisijansa tehtäväkenttää,
joksi oli juridisesti määritelty "vakijuomalain
toimeenpano". Ensimmäisen numeron pää-

kirjoituksessa todettiin Aikakauskirjan tar-
koitukseksi "toimia yhdyssiteenä ja ajatus- ja
toimintayhteyden yllapitajänä väkijuomalain
toimeenpanossa työskentelevien henkiltiiden
kesken".

Alkoholiliikkeen Aikakauskirjaa ilmestyi
vuosina 1936-38 kunakin seitsemän nume-

roa. Vuonna 1939 talvisota supisti numeroi-
den määrän kuuteen, mista kaytännöstä tuli
yhta poikkeusta eli vuotta 1942 lukuun otta-
matta pysyvä. Lehti muutti nimensä Alkoholi-
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politiikaksi vuoden 195j1 alussa. Entinen

rrimi säilr i alaolsikossa muislullamas:J retl

taustasta ja osoittamassa sen kustantajaa.

Paakirjoituksessa kerrottiin nimenmuutok-

sen svv: "- - entinen nimi on helposti antatrut

ourlommille harhaanviepiä käsitvksiä aika-

kausl<irjamme sisälltjstä ja ohjelmasta"'; ts.

uppo-oudot oIivat kuvitelIeet Aikakauskirjan
olevan suppea-alainen henkilöstölehti, kun

se tosiasiassir oli jo vuosia kasitellyt "suhteel-
lisen laajapohjaisia sosiaalisia ja tieteellisiä
ongelmia".

Joka tapauksessa lehti säilyi luonteeltaan

institutionaalisena. outaa jatkuvuuttaan ku-

vastavana. Tahan liittynee se, että lehden te-

kijöiden nimiluettelo on aikaväliin nähden

yllattäven lyhyt. Alkoholiliikkeen Aikakaus-
kirjan päätoimittajana toimi Roope Tthti
193615 ja hanen jälkeensa Yrja Rüisti,nen

194618 seka Pekka Kurusi vuodesta 1949.

lbirnitussihteerin nimi mainitaun t dstü vLto-

desta I 949 alkaen, jolloin tehtävässä oli Erkki

J. Immonen,.

Lehden nimenmuutoksen iälkeen Kuusi
jatkoi päätoimittajana vuoteen 1971. Klaus

Makela hoiti tata lointa 1972-73 ja Jormrt

Simpurrr. 1974-84. Nykyinen päätoimittaja

lormo, Hentilä tuli tehtäväänsä viimeksi mai-

nittuna vuonna.

Toimitussihteerinä jatkoi Immonen vuoteen

1952 ja häntä seurasivat Kouko Kuh (1953-
65), I aakko Turkka (1965-66) ja Eero Tuomi-

nen (1967-80). Tuomisen toimi muutettiin

toimituspäällikön vakanssiksi 1981, ja hanen

jaatyaan samana vuonnä elrkkeelle toimitus-
sihteeriksi tuli Matti Virtanen, jonka toimi
muutettiin toimituspäällikon vakanssiksi

1984. Toimitussihteeriksi nimitettiin,4ryo
Aarnio vuoden 1986 alusta.

Maininnan ansaitsee Alkoholipolitiikka-
Iehden ruotsinkielinen sisarjulkaisu Alkohol-
politik. Sitä tarvittiin niin kauan kuin moni

kielelliseen vähemmistöön kuuluva luki huo-

nosti tai vaivalloisesti suomea. Vuonna 1983

Alkoholpolitik tehtävänsä tehneenä lopetet-

tiin luossu mu,rdossa. ja seuraarana vuonna

alkoi ilmestyä samanniminen yhteispohjois-

nrainen lehti. Alkon pääosin rahoittama ja

Suonressa toimitettava.

NETIVAIHEINEN KEHITYSKAARI

Lchrlt:n 60 vuoden aikana julkaisemasta mel-

koisesta tekstimassasta on tnahtloton saada

otetta ilman periodisointia. olkoonkin että asi-

oita silloin pakosta joutuu yksinkertaista-

maan, ehkä jopa pahalla tavalla. Seuraava

jaksotteluni ei tietenkään ole mikäär'r ainoa

oikea:

l) Vuodet 1936-52 olivat alkol.urlin vahit-
täiskaupan ja anniskelun juritlis-hallinnolli-
siin ongelmiin keskittyvä r,aihe. Sitä voirlaan

Iuorrnehtia sanonnalla "hyödyttünün tol)o,ron,

jakeLi', minkä sanonnan on helsinkiläisen
alkoholitarkastajan puheesta vienyt kirjaansa

Vapaan viinar.r aika Jorma Simpura. Se, joka

sanonnassa vaistoaa holhoavaa moralisointia,

on mielestäni oikeassa, ainakin jos asioita tul-
kitaan tämän hetken näkökulmasta, mistä his-

torianlutki.jal tosin r aroiIlavat.

2) Vuodet 1953-65 lehden historiassa mer-

kitsevät tapakulttuurin korostamista ja viini-
kampanjoirlen tukemista, sanoisinko Pekka

Kuusen hengessä. Alkon myymälöistä enem-

pää kuin maamme ravintoloistakaan ei enää

vain varovaisesti ja empien jaeltu valikoi-
maan kelpuutettuja tuotteita. vaan asiakkai-

den valintoihin pyrittiin mietojen suosimisen

hengessä myös vaikuttarnaan. Asiakkaan

omat preferenssit eli mieltymykset eivät siis

enää olleet tabuja. Tätä vaihetta ehka voitai-
siin kutsua äo lutun mutta ongelmallisen tuaa-

rcLn mlymiseksi. Ongelmat myös polkaisivat
maasta suomalaisen alkoholitutkimuksen.
siihenastinen oli ollut esivaihetta.

3) Vuonna 1966 alkoi vaihe, jonka aikana

suomalainen alkoholipolitiikka eli lapi mm.

siihenastisen liberalisoinnin huipun. On

otaksuttavaa. että kolmannessa vaiheessa AI-
kor-r johto ja henkilosto vaha vahalta alkoivat

oivaltaa myyvänsä haluttutt, ja monilla uiuah-

teikkailla me rkityksilla ladattua mutta ongel-

mallistct lluaraa.
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4) Uusimrnan vaiheen voidaan katsoa alka-
neen vuonna 1991. ltse Alkoholipolitiikka-
lehdestä tuota rajapyykkia tuskin suoraan

loytaa - loytaisikti edella mainitiujakaan? -
rnutta kyseisen vuoden maailmanhistorialli-
nen tapahtuma, Neuvostoliiton romahtami-
nen. oli miltei kaikkien ennusteiclen vastai-

nen. Se teki Suomen mahdollisen liittyrnisen
EU:hun, tai EY:hyn kuten yhteisijä tuolloin
kutsuttiin, aiempaa ratkaisevan paljon realis-
tisemmaksi. Jo ennen ratkaisua lehrlessä har-
joitettu pohdiskelu EU:n ja eri maitlen kan-
sallisen alkoholipolitiikan suhteesta sai

uuden latauksen. Uusimman vaiheen nimeksi
soveltuu vaikkapa hrLlutun j a merhityks ellis en

m u I I o m ).i is r tn gel m r tll i se n I o üo ro n m 1.ym i nen

u udesxt I Lti m i r t t a 1 m ylirrslö,s.sä.

Vaiheiden nimien pidentyminen kuvastaa

Alkon, alkoholipolitiikan ja myös Alkoholi-
politiikka-lehden tehtäväkentän jatkuvaa

mutkistumista.

ANNISKETU PUTMAKYSYMYS

Kun Alkoholiliikkeen Aikakauskirja aloitti
ilmestymisensä, kieltolain kumoamisesta ja
monopoliyhtiön perustamisesta oli kulunut jo
muutama vuosi, mutta viittauksia kieltolain
aikaan loytyi lehdestä yhä. Ilmeisesti Alkoa
motivoi tieto siitä, että täyskielto oli ollut koh-
talokas erehdys: suomalaiset olivat juoneet

paljon ja salakuljetettuja yliväkeviä juomia
epäterveellisellä ja mm. väkivaltarikollisuut-
ta lisäävällä tavalla. Parempi vaihtoehto olisi
laillinen juominen, mutta tiukasti valvottuna.

Lehden ensimmäisen vaiheen sisallosta
päätellen anniskelu koettiin vahittaiskaup-
paakin ongelmallisemmaksi. Syy saattoi olla
yksityisen voittointressin jatkuva läsnäolo ra-

rinloloissa, vaikka asiaa ei sanotlu noin suo-

raan.

Aavistuksen tuon ajan ajattelusta antaa

Aruo Linturin pohdiskelu Anniskeluoikeudet
nykyisen väkijuomalain aikana III (nrossa 4/
36). Seuraavassa katkelma menneen maail-
man ongelmista:

"Huoneiston on oltava vhtenäinen ja keskitettr,"
jotta valvonta olisi helppo. Yleistin omaa kontrol-
lia" siis ravintoIavieraiden kontro]lia toisiinsa näh-
<len, ei v«ritla yliarvioirla. Jos huoneessa on samalia
kertaa useita vierasryhrniä, on miltei vallnaa. eIIä
yksi tai useampi ryhmä ottaa pahakseen, jos joku
nruu piivläscurue esiintyy sopimattomasti. Sama-
ten seurueella, jolla on halu tilaisuuden tullen
esiint-va sallittua vapaammin, on vaistomainen pel-
ko sille tuntemattomia muita pöytäkuntia kohtaan.
Nämä tällaiset häiritsevät seurueeI nrielellään
käyvatkin pienissä ravintoloissa tai sellaisissa pai-
koissa, joissa ravintola jakautuu useihin pieniin
elistettyihin huoneisiin - -."

Herää epäajanmukainen kysymys: jospa leh-
den alkuvuosia sävyttänyt tuontyvppinen kir-
joittelu ei vair.r heijastanut Alkon johtoon kuu-
luneen Linturin halua holhota ravintola-asi-
akkaita? Kenties monopoliyhtiön johdolla oli
empiiristä näyttöä siitä, että ravintoloissa syn-
ty) häiriöitä helkist i. ja m1 ös si i tä. miten ni itä

voidaan vähentää? Televisiosta näkemäni 30-
luvun suomalaiset elokuvat kuvaavat usein
ravintolamiljöötä, joka saattoi olla varsin raju-
jenkin kohtausten näyttämö, mutta en kykene
arvioimaan noiden filmien realistisuuden as-

tetta.

Anniskeluaiheiseen pohdiskeluun sisaltyi
sivujuonteena mm. ruokapakon problematiik-
ka, nyt jo ajat sitten historiaan siirretty. Mortti
Aronen (l/37) arveli ainakin ravintoloiden
parhaimmiston suhtautuvan ruokapakkoon
"melkoisen lojaalisti", koska se olisi niiden
oma.kin etu.

Tyypillistä puheena olevalle alkuvaiheelle
ja erityisesti sen ensimmäisille vuosille oli
varsinaisen keskustelun ja ristiin menevien
mielipiteiden puuttuminen Iehden sisällosta.
Tama ei voine tarkoittaa, että kaikki asiasta

kiinnostuneet henkiltit olisivat olleet alkoho-
lipolitiikasta samaa mieltä. Sen sijaan ilmio
saattaa heijastaa tuon ajan keskustelukult-
tuurin hentoutta maassamme yleisemminkin.
Myös se selitys on mahdollinen, että jurirlis-
hallinnollisen näkökulman korostuneisuus
lehden sisallössä vieroitti mahdollisia kes-

kustelijoita ryhtymästä debattiin; julkaisun
ilme ei houkutellut maallikkoja.
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Jotta esitykseni ei jaisi yksipuoliseksi. on

syytä todeta, että juridis-hallinnollisen näkti-
kulman etusija heikkeni r uosien mittuan.

Lehdessä alkoi näkyä muidenkin tieteiden
kuin juridiikan ja kriminologian panosta al-
koholitutkimuksen alalla, ja oireellista oli
juopumuspidätystilastojen osuuden suhteel-
linen kuihtuminen.

K. N. Ronto.klrrin katsauksenomainen artik-
keli Juoppourlen syistä ja niiclen tutkimisesta
(6/45) oli <.rireellinen: se ennakoi fysiologisen,
laaketieteellisen ja Jrsykologisenkin alkoholi-
tutkimuksen etsiytynristä lehrlen sivuille. Vai-

heen lopulla lukijoille esiteltiin jo mrn. anta-

busta alkoholismin hoitokeinona. ulkoholis-
mia Rorschach-tutkinruksen vaLrssa, Szondi-

testiä ja sen käyttüä alkoholistien "sieh.rllisen

raken[een" lutki misessu jne.

"VIINISSA KELTUMISTA" JA MYÖS

TUTKIMUSTA

Alkoholipolitiikka-lehden toisen vaiheen

vuosikertoja on joskus kutsuttu "viinissä kel-
luviksi". 'fämä on karjistetty tapa kuvata sitä

aikaa, jolloin lehti erityisesti keskittyi tapa-
kulttuuriin ja tuki Alkon päätöstä suosia vii-
nejä, jopa kampanjoida niiden puolesta. Ky-
seisen vaiheen pohjalta löyrletään tietenkin
näkemys, joka pitkalle vastasi ajan johtavien

alkoholipoliitikkojen ja ainakin aluksi myös

monien tutkijoitlen kantaa: sen mukaan mie-

tojen juomien haittavaikutukset yksilolle ja

t hteiskunnalle or ul olenrruisesli lrienemnräl
kuin väkevämpien. Väkevien vaihtoehdoksi

ei enää niinkään ajateltu olutta toisin kuin en-

simmäisessä ruiheessu. ruun r iineji. rriin ou-

toja kuin ne monille suomalaisille lienevät ol-
leetkin.

Jos tehtäisiin jarjestelmallinen sisallon
erittely tapakulttuuria kasitelleistä Alkoholi-
politiikka-lehden toisen vaiheen artikkeleis-
ta, se osoittaisi kirjoittelun ankkuroituneen

toisaalta kulttuurihistoriaan ja kansatietee-

seen, toisaalta journalismista tuttuun matka-

kertomusperinteeseen. Kirjoittajien luettelo

olisi humanistivoittoinen seka pitka ja edus-

rava: Jaaltko Suolahti, Tauruo lYurmelct. Eero

Sutrenh.eimo, Jussi Talai, Armas J. Pulla...
Tieteelliset nakokohdat saattoivat yhdentyä

matkakertomuksiin, esimerkkinä väite, jonka

mukaan alkoholiongelmat ovat Ranskassa pe-

rin vähäisiä, koska siella juodaan pääasiassa

viineje. Nykylukija varmasti hämmästyy,

mutta niin saattaa myös esim. vuoden 2030

Iukija ihmetella nykykasityksiämme.

lllettiin siis aikaa, iolloin Alkossa koettiin
myytävän tavaraa. joka oli haluttua mutta

Suomessa erityisen ongelmallista. Alkoholin
-ja sen seuraamusten kulttuurisidonnaisuus
siis alettiin tiedostaa selkeämmin kuin ensim-
mäisessä vaiheessa, vaikka silloinkin yhteyk-

sien näkemisestä oli joitakin merkkeja.
Puheena olevaan ajanjaksoon osui suoma-

laisen alkoholitutkimuksen suuri, upea rrou-

su. Asialla olivat yhteiskuntatieteilijät: Pekka
Kuusi, Saltari Sariola, Touko Mo,rkko.nen, Ket-

tiL Bru.un ja rnyös monet, jotka poikkesivat
varsinaiselta reviiriltään joksikin aikaa tai ai-
nakin jonkin puheenvuoron verran alkoholi-
tutkimuksen piiriin. Samalla on mainittava
Iuonnorrtiete il ij at : esim. H e nrik Tall gren, O loJ'

Forsuruler, Ku.Lenxt Erikssonja muut. Naiden

ryhmien välimaastoon sopinee sijoittaa laaka-
ripohjaiset tutkijat, jotka olivat erikoistuneet
psykiatriaan ja jotkut kouluttautuneet jopa

psykoanalyytikoiksi: Mu.rtti KrLila ja Veikko

Tahka esimerkkeinä.
Tutkimuksen korostunut asema nosti AIko-

holipolitiikka-lehden ilmettä. .ftxlennäktii-

sesti se myös lisäsi lehden kiinnostavuutta
tieteellisessä maailmassa, myiis sellaisten

tutkijoiden piirissä, jotka eivät ehkä koskaan

kirjoittaneet riviakaan suoraan alkoholista.

Samalla on ilmeistä, että osa lukijoista alkoi
pitää lehteä liian akateemisena. Otaksumani
ei perustu pelkkAan intuitioon. raan myös

nuoren Kettil Bruunin artikkeliin Alkoholiso-
siologian perusongelmia @155). Hän operoi

sanaparilla tietopuolinen - se lienee ollut ha-

nelle teoreettisen synonyymi - ja kaytannolli-
nen, ja hän puolusti ensiksi mainittua epäili-
jöilta mrn. nain:
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"'l'utk inruksen I iial I isen tietopuolisuuden vaara ei
rnielestäni ole erikoisen suuri alalla, jolla on run-
saasti tutkirnuksia, joiden tuloksia ei juuri lain-
kaan ole yritetty selittää sosiologian yleisten teoli-
ain avulla. Paremminkin voi liian rajoitetuin käv-
lännijllisin tavoittein suoritettu tutkirnus helposti-
kin jaada suhteellisen merkityksettönräksi. Jos tut-
kimuksen tehtävänä esim. on kahden tunnetun
vaihtoehdon välisen valinnan helpottaminen. sil-
loin länrä lrhtä\ä on.iinä mi.iiilin ruj,rilettrr. ettei
kay mahdolliseksi havaita tutkimukserr rakentu-
rnista virheellisille edellytyksille.'fietoJruolinen
tutkimus sitävastoin saa esille uusia rnahtlolli-
suuksia - kolmannen vaihtoehdon. Käytlintitiin
per-ustuva tutkimus hyväksyy helposti ennakkr,-
luulot ja tavallisen terveen .jlir.jen päättelyt ja voi
sen vuoksi halvoin nruula kuin sävyttää vallitsevia
kaytantoja.

Edellä nraini ttuja r-,roavuuksia kaytannt;llisen ja
tietopuolisen tutkinruksen välilla voidaan taval-
Iaan pitää konslruklioina. mutta olen halunnut
kiinnittaa hrrorniota tähün ongehlaan, koska ei lie-
ne mahrlotonta, että kaavaillut tutkimussuunnitel-
rnat voisivat jonkun mielestä olla varsin kaukana
kaytänntilIisestä alkoholipolitiikasta. Kasitykseni
rnukatrn niilh kuitenkin or-r sekä tietopuolinen että
k:lytanntilli nen rnerkitvksensä."

Bruunin hengessä lehti antoi jonkin verran ti-
laa nimenomaan yhteiskuntatieteilijoille
puhtaasti metodisten, lähinnä rnittaus- ja ana-

lyysiteknisten ongelmien pohdiskelua valten.
ilnran että niissä välttämättä etles mainittiin
sanaa alkoh,,l i. Rutkuisu on mitr.i ynuniirrellä-
vin aikana, jolloin sosiologia oli noussut muo-

titieteeksi ja usko yhteiskuntatieteirlen mah-

dollisuuksiin alkoholipolitiikan ja yleensä

yhteiskunr.ran ongelnrien rutkaisijanu oli kiis-
tatta suul'enlpi kuin nvt.

Tieteisuskoa, saattaa joku sanoa tänään.

Tuohon aikaan koko sana lienee ollut suomen

kielessä tunternaton.

MERKITYS, UUSI AVAINKASITE

Kolmannen vaiheen alkuvuodet olivat yhä al-
kohol itutkimuksen kukoistuskautta lel'rrlessä.

Viinien puolesta kampanjoiminen oli hiljal-
leen alkanut laantua, mikä kuvastaa muuttu-
nutta alkoholipoliittista painotusttr. Tutkittu
tieto oli alkanut kyseenalaistaa m(lnia asioita,

ehka jopa sitä, että Suomen kansan tottumuk-
siu ju rnukusuurrtauksia r oitaisiin nopeasl i

manipuloirla.
Ajankohtaiseksi yhta kaikki tuli alkoholi-

lainsäädännön ja kaytannt)n tuntuva liberali-
soiminen. Huomio oli taas kiinnittynyt
olueen, ja keskiolut haluttiin niin sanotusta

vapauttaa eli sallia sen myynti elintarvikeliik-
keissä ja anniskelu kahviloissa, mikä toteutui
vuoden 1969 alussa. Muutenkin rnyymälä- ja
anniskeluverkkoa olti i n val rni i t laajen tamaan

rolrk"ummin kuin ennen" ja nrliis lliällijlil
suostuivat tähän. Alkoholipolitiikka-lehti 0tti
paakirjoituksissaan kantaa uurlen linjan puo-

lesta. ja artikkeleissaan se pyrki seuraamaan

kyseisen linjan seuraamuksia niin pian kuin
niistä ol i saalur issu lulkittuu tietoa.

Yhteiskuntatieteellisen alkoholitutkirnuk-
sen suhteellinen osuus lehden sisällössä kas-

voi lu«rnnontieteellisen kustannuksella, eli
sosiologian rnr-rotitieteen asema jatkui. Alko-
holipoliitrisen tutkimuslaitoksen panos alkoi
ilnretä yhä näkyvämpänä: nimet Salme Ahl-
st,riim.- Laakso, Kkrus M tikela, J uha P arkuten,
Pekka Sulkunen ym. tulivat vähitellen luki-

.joille tutuiksi.
Mutta tiede ei sosiaalisena ilmione ole pel-

kästään eikä edes ensi si.jassa tulosten eikä
niiclen tulkintojenkaan esittelemistü. Se on

vapaata, mutta samalla ihannetaJ)auksessa

asiallista ja pelisääntt1ä nourlattavaa keskus-
telua, jossa tulokset ja niiden tulkinnat ottavat
mittaa toisistaan. Alkoholipolitiikka-lehti
muuttui havair.rtojeni rnukaan 1970-luvulla
aiempaa keskustelevarnnraksi. Kvseessä oli
harvoin "puh<las" tieteellinen väittely, vaan

sen sijaan vapaarnuotuisempi rlebatti erityi-
sesti asioista, joista ei välttämättä viela ollut
tutkittua tietoa.'l'tilnäntyyppinen keskustelu
ennakoi toisinaan j:irjestelmellistä tutkimus-
ta; ensin tarvittiin joitakuita. jotka osoittivat
ongelnria.

Ennakoinnin luonteisia puheenaiheita 70-
Iuvun Alkoholipolitiikassa olivat ainakin ne,

joissa kiinnitettiin huomiota yksityisen pää-

ornan osuutcen alkoholiteollisuudcssa ja
-kaupassa. Tavallaan keha oli tälloin kuljettu
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umpeen, koska sama teema esiintyi jo AIko-
holiliikkeen Aikakauskirjan ensimmäisissä
vuosikerroissa.

Kolmannen vaiheen nimessä kutsuin alko-
holia ei vain ongelmalliseksi vaan rnyös mo-

nilla vivahteikkailla merkityhsilla ladatuksi

tavaraksi. Sana merkitys on tässä yhtevclessä

erikoisasemassa: se on nykyisen monissa

maissa kukoistavan kLtlttuurintuthimuksen
(cultural sturlies) avainkäsite. kuten merkki-
en ja merkitysten suhrle eli semiotiikan pe-

rusongelma on omalla tieteer.ralallani tiedo-

tusopissa (minun ja useirlen kollegoideni mie-

lestä) ratkaiseva kysvrnvs.

Merkitysten tutkimuksen kytkerninen alko-
holiin ei sekään ole yksin suomalainen ilmiti,
mutta käsitykseni mukaan sitä on harvassa

muussa maassa jos missään harrastettu niin
voimaperäisesti kuin meilla. Tämä tuskin voi
johtua muusta kuin siite, että yhteinen koke-
rnuksemme Suomen alkoholiongelmien vaka-

vuuclesta ja puheena oleva tutkimussuuntaus
kohtasivat toisensa. I(ulturalistisen alkoholi-
tutkimuksen huippukausi myös Alkoholipoli-
tiikka-lehden sisallostä tulkittuna oli 1980-

luku, mutta sama näkökulma on pysynyt tär-
keänä yhä, joskin jotkin muut ovat vallanneet

siltä alaa.

l(annattaa palauttaa rnieliin Pasi Falkin ja
Pekka Sulkusen artikkeli Kulttuuri. alkoholi
ja alkoholikulttuuri ((r/Bl). eräänlainen pe-

rusjohclatus aiheeseen, joka saattoi olla rno-

nelle lukijalle outo. Käsitteitler.r esittelyn ja
teoreettisten ajatusku Ikujen jälkeen kirjoitta-
jat havainnollistivat ideoitaan nrm. näin:

"Suomalaisessa juomakulttuurissa aIkoholin mer-
kitvkset o\.at - - eräässä mielessä yksiulotteisia.

Juomaan, juomiseen ja juomisen vaikutuksiin
kiinnitt.vvä merkityssysteemi on selvästi ktiyhempi
kuin esimerkiksi englantilaisessa olutkultturrris-
sa. jossa eri olutlajit (mild, bittea stout, lager) ja
er-ilaiset olutsekoitukset tarjoavat aineksellisen
perustan juomiseen liittyville merkityssvsteenreil-
le - esimerkiksi sosiaalista identiteettiä ilmaista-
essa. Suomalaisessa juomakulttuurissa merkitvk-
set kiinnittyvät pikemrninkin juoman ja juomisen
fu(rllunruun httmttlo,trt kuin it.e juomaan ja tett
la:r,lulIi.iin ominuisuuksiirr lai .juomisen r mpär'is-

töiin. Kärjistvneesti tämä humalakulttuurinen pi i r-
re tulee esiin poikkeuksellisissa oloissa. - - Suo-
nralainen lielinteinen juomakuhluuri on'viina-
kulttuulia' tai täsmällisemn'rin'humalakulttuuria'.
'l'ätü ilnrentää tämän esityksen otsikkokin: Alko-
holikulttuuri on sanä! jota tuskin edes vmmärret-
tüisiin nruissa kielissä."

Moni lukija muistanee, miten monipuolisesti

alkoholin merkityksia tutkimuksen valossa ja
joskus spekuloidenkin on lel'rrlessä esitelty.

Aineistoja on ollut monenlaisia. Lomakekyse-

lyillt alkoholin merkitvksiin tuskin on päästv

käsiksi muutoin kuin aivan pinnalta, mutta

haastattelututkimukset ja ryhrnäkeskustelut

ovat tarjonneet rikkaampia rnahrlollisuuksia.
Edelleen lehdessä on otettu vakavasti Juha
Partasen ajatus kulttuurisista koodeista, joita
yhteiso uusintaa. Alkoholin osalta noita koo-
deja/merkitvksiä on etsitt), julkisuuden edus-

tamasta kollektiivisesta tajunnasta: elokuvien
juomakohtauksista, kaunokirjallisuudesta,
joukkotiedotuksesta ykkospilsnerin tv-mai-

nontaa nrviiten.

Entä mitä "hyötyä" tästä merkitystutkimuk-
sesta orr ollut? Sattumoisin tiedän joidenkui-

tlen alkohol ipolitiikan kannalta vastuullisissa

tehtävissä ty,öskentelevien kysyneen asiaa

epäilevässä mielessä. Heille voidaan vastata,

etlii nrerkityslen lunlentirtell äullaa suuresli

asioiden ymmärtänristä. Sitä taas, että ongel-
man ymmärtärnisestä olisi .jokin suora tie sen

ratkaisemiseen, ei kukaan liene väittänyt-

kään, ja sen vaatiminen oIisi kohtuutonta.

KOHTI UUTTA ULJASTA EUROOPPAA

Kuten kaikki tietävät. Suomi oli toki kiirrrurs-

tunut Länsi-Euroopan taloudellisesta integ-
raatiosta jo silloin, kun Neuvostoliitto vielü oli
hengissä, lahinna Mihail Gorbatshovin valta-
kaudella, jolloin keskusteluilmapiiri oli jo
varsin vapaa. ChristoJfer Tigerstedt julkaisi
Alkoholipolitiikka-lehden numerossa 4/90

artikkelin EY ja alkoholipoliittinen ulottu-
vuus, jonka mukaan EY ja alkoholi -teema

putkahti esiin Suomen tiedotusvälineissä sa-
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maan aikaan, kun yhdentymislranke turrkeu-
tui kaikkien tietoisuuteen. eli vuonna 1988.

Otan esirnerkkitapaukseksi tu«rn mainitun
numelon. Kori PacLsct kirjoitti siinä Norjan
uuclesta alkoholilaista ja FiY:stä, ja Heikki
Kosken haastattelu oli otsikoitu sar.roin Integ-
raatio ei murenna, mutta muuttaa Alkoa. Kai-
k"n lisiksi E\:n raikutus -siintyi sir uteenra-

na Thorkil Thorsenin artikkelissa, jonka ai-
heena oli Tanskan alkoholipolitiikka. I(oski
kertoi, että "olemme juuri perustaneet etiket-
tiryhmän,.jonka tehtävänä on katsoa, mitä tu-
levat vaikuttamaan EY-clirektiivit - -". rnutta

asiayhteydestä ymmärrän hänen ajatelleen
lähinnä Alkon vientimahdollisuuksia uutles-

sa toimintavnrpäristössä, ei ainakaarr suoraan

Suomen nrah<lollista jäsenyyttä. Kehityksen
hän kat.oi jo pilempään suosirr.en \upitutu-
mista, ja han jatkoi: "- - voi ajatella, että tule-
va integraatiokehitys on omiaan mieluummin
tätä suuntausta tukemaan kuin heikentä-
mään". Tämän pitemmalle Suomen ja integ-
raatiokehitvksen suhteen pohdiskelussa ei

kukaan tLrossa numerossa mennvt.

I(un rnuutos tapahtui, se oli varsin nopea:

integraatiokehitys tuli Suomen ja mviis

maarnnre alkoholipolitiikan kannalta relevan-
tiksi puheenaiheeksi, yhdeksi tärkeimrnistä
Alkoholipolitiikka-lehtlen neljässä tuoreirn-
nrassa vuosikerrassa 1992-95. Kun käytän

sanaa tärkeys, se on ns. laadullinen arvioni
eika tietenkaän perustu eri aihepiirien leh-
tlessä saamien nräärällisten osuuksien laskes-

keluun.

Jo vuosikerroista I992-93 on liiydettävissä
kymmenkunta artikkelia tai haastattelua, joi-
den pää- tai sivuteemana on integraation ja
kotimaisen alkoholipolitiikkamme vhtevs.

Heikki I(oski pääjohtajana ja Jorma Hentilä
päätoimilta.iana ahkeroivat tälla alueella, 7oi-

mi Kankuunniem.l alkoholiasioisla vastannee-

na ministerinä reagoi asiaan vaikkakin ohi-
mennen, ja kirjoittajaluettelossa on nimia E'sn

0 sk, r b e rg, C h ri stoffer Ti gerstedt, Elen a S au ia,

B ertiL Ro slin ja J us s i S imp Lra. Toimitusj ohtaj a

GrÄriel Romanus läntisestä naapurista kir-
joitti paljon puhuvalla otsikolla Ruotsi pitäa

kiirrni alkoholijärjestelmästään (-.1192).

Useinrnrilla kirjoittaj i I la ja haastateltavi I la on

ollut side Alkoon ja ltomanus voitaneen luo-
kitella samanhenkiseksi. Syystä tai toisesta

tärkeä aihe ei tunnu houkutelleen täysin Al-
kon ulkopuolisia ja yhtion linjaa ehkä myijs

vieroksuvia k irjoittamaan.
Yleisesti tierlettäneen Ruotsin olevan vä-

hemnrän niiyrä EU:n jäsen kuin Suomi, jolle
jäsenyysratkaisu on ollut tulkintani mukaan

paljolti irleologinen: vasta nvl kuulumme to-
della Lünsi-Ilurooppaan, johon aina olisimnre
halunneet kuulua. Maittemrne välistä eroa

heijastaa, että yksikään suomalainen edellä
rnainittu kirjoittaja ei otsikoinut puheenvuo-
rcaan yhtä uhrnakkaasti kuin Rornanus orlan-
sa. Toisaalta kukaan ei myöskään esittänyt,
että meidän on EU:hun liittymisemme jalkeen

- ratkaisuhan alkoi jo häämöttää - vain lega-

Iistisesti noudatetlava kaikkea, mita EU erlel-
lyttää. näin mvijs alkoholipolitiikassamme.
Suomalaiset puheenvuorot olivat grhdiskele-
via ja tasapainottavia. paljolti kvsymys oli yri-
tyksestä ltiytiii.i k,,rnplomissi irrleglualiorr r aa-

timusten ja kansallisen varsin onnistuneeksi
koetun alkoholipolitiikkamme vtlilla.

Esimerkik.i sorelluu Esa Öslerlrergin ar-

tikkelin (1/9i)) viimeinen kappale:

"l(ohtuullisuuuderr periaatteen nrukaan pohjois-
mainen rnonopolijärjest.elnrä voi<laan katsoa liian
voinrakkaasti vapaata kauppaa rajoittavaksi toi-
rrreksi. IIY:n b"vrokraatit ja EY-tut»nioistuimen je-
seuel ()\al irleologisesti siloulunecl rapaisiirr
nralkkinoihin. joten heidän voi olla vaikea ymnrär-
täü vksitvisen voitontavoittelun poissulkenristtr.
Mutta toisaalta, jos monopoli eliminoi vksityisen
voitorrtavoittelun ja jos tänrä on olennainen osa
pohjoismaista alkoholijür'jestelnää, voidaan r,iiit-
tliä, että rnonopolijärjestelnrälle ei ole vaihtoehtoja
ja että se näin ollen ei ole liian jyrkkä toimenpirle."

Vuodet 1994-95 Suomen EU:hun liittvnrisi-
neen o\al vielii niirr luorcessa nruislissa, el lä

niihin en tässä puutu. Uusirnmasla vaiheesta

1,leensä totean, että Alkoholipolitiikka-lehti
oli yha verr'äten tutkimuspainotteinen, vaikka
kuten sanottrr kulturalistisen merkitysten tul-
kinnan osuus tuntuu vähentyneen. I(eskuste-
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lu on ollut suhteessa aiempaan vilkkaanlaista.
Niin tutkinrusartikkelien kuin vapaiden pu-

heenvuorojen aihepiirin kirjo on vhä laajentu-

nut, mistä vain pari esimerkkiä. Jos tupakka
ja huumeet tulivat mukaan jo edellisella kau-

della, nyt on saatu tietoa myös uhkapelureis-

ta. Myös edellisella kaudella lehteen ilmaan-

tunut naisnäkökulma alkoholiin on vähintään

säilyttänyt asemansa.

Kolumnistien, kevyiden sivujen ja koko to-

pografiansa ansi«rsta Alkoholipolitiikka on tä-

nään ilmeeltään latkaisevan paljon joumalis-

tisempi kuin Alkoholili ikkeen Aikakauskirja
oli, mutta ovathan ajatkin huikeasti muuttu-

neet.

POSTMODERNI JA POSTMODERNIN

I tLU U StO

Alkoholilxrlitiikka-lehden sisältö on 60 vuo-

dessa muuttunut niin suuresti, että herää ky-
symys? onko rnitään, mika yhrlistaisi vanhim-
pia ja uusinrpia vuosikertoja. Fihka jotakin

yhteiste silti on.

Yksi tapa vastata kysymykseen on viitata
saksalaiseen llkrsofiin ja sosiologiin Jürgen
Ha,bermasiin., jota on kutsuttu viimeiseksi
suureksi valislusajattelijaksi. Kaksiosaisessa

mammuttiteoksessaan Die Theorie des konr-

rnunikativen Hantlelns hän etsii eräänlaista
ihannetta, kommunikatiivista eli viestinnäl-
I i stä käytäntii ä, urgum e ntoat.io n are e n,ao., .j o l-
Lu ei esiinnl' minktitinkisto pakkoa. Hänen

mukaansa kommunikatiivisessa käytännössä

asuu ainakin periaatteessa kommunikrLtiiui-

nen nr,tionaalisuus eli jtirki. Tässä käytärrniis-

sä etsilään järkiperäisen rnaailmaan suhtau-

tumisen ehtoja.

Habernrasia on paljon rnyös arvosteltu ja
nimenornaan Iiiasta valistusoptimismista.
Hänen ihmis- ja yhteiskuntakuvansa ovat kri-
tiikin mukaan ylirationaalisia.

Voidaan ajatella Alkoholipolitiikka-lehden
olleen ja olevan valistusajattelun ilmentymä

suomalaisen yhteiskuntapoLtiikan yhdella
osa-alueella. Varauksista huolirnatta se on

minusta ollut arvokas rooli. Se ei kuitenkaan

ole hyvän, onnistuneen, toimivan lehtlen ai-
noa kriteeri. Kannattaa palauttaa mieliin,
nri stä ansioista opetu sm in i steri Kaarino S uo -

nb 9.4.84 ojensi lehdelle sekä serr silloisille
tekijijille Jorma Simpuralle ja Matti Virtaselle

valtion tiedonjulkistamisJralkinnon. Peruste-

lut kuuluivat näir-r:

"l-eh<len nimi Alkoholipolitiikka viittaa kohtalai-
sen kapeaan alueeseen mutta lehtlen sisältö, niin
tutkirlusselosteet kuin erityisesti käytv keskuste-
lu, katselee elämistä ja yhtciskuntaa tuoreesta ja
yllattavastakin perspektiivistä. Mainittakoon esi-
merkiksi suorualaisla hurrralaa seka alkoholin ja
luovuutlen välistä vhtevttä luotlanneet ki{oituk-
sel. Jorrra Sinrpura ja Matti Virtanen ovat lisäksi
ansioituneet tierkrnjulkistajina nryiis omissa ni-
rnissään."

Tuolloin yksitoista vuotta sitten oli jo alkanut

keskustelu postmodernisra, länsimaisten yl-r-

teiskuntien uutlesta kehitysvaiheesta, joka

tulee valistuksen läpitunkeman modernin jäl-
keen; paradoksaalista tai ei, moderni on käy-

nyt vanhanaikaiseksi. Moderni on ollut uskoa

ns. suuriin kertomuksiin eli kattaviin maail-

manselityksiin, kun taas postmoderni aika ei

tunlrusta omakseen mitään suurta kertomus-

ta. Modelni on ollut luottamusta yhteiskunnan
ja koko rnaailman halliLtavuuteen, minkä na-

iivin uskon postmoderni hylka:i. Moderni leh-

distö ia rnuu joukkotiedotus on vakavasti etsi-
nyt totuutta, kun taas postmorlerni joukkotie-

dotus olisi vapaata merkkien leikkia, ilman

että noita rnelkkejä yritetäänkään suhteuttaa

ns. todellisuuteer-r.

Onko sitten varma, että länsimaiset yhteis-

kunnal oval .jo lnuuItuneeI lai rrruuttuntassa

postmoderneiksi? Joitakin tämän kehityksen

ilmentymiä varmaan voidaan loytaa. mutta on

hyvä tietää. että myös postmodernin tulo on
joissakin puheenvuoroissa katsottu illusori-
seksi. kuvitteelliseksi.

Yhdysvaltalainen Marshall Berman esittää

kirjassaan AII That ls Solid Melts Into Air sen

tulkinnan, että totaalinen katkos modernin ja
sitä seuraavan aikakautlen r,älillä on mahrlo-

ton: maailma ei voi muuttua kokonaan toisen-
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laiseksi. Sen sijaan maailman kuvaamisen ja

sitä koskevan pohdiskelun tavat muuttuvat.
Berman viittaa Sr.lren Kierkegaardiin, jonka

mukaan syaln moderni aakauuus on ilmaistuun

ironialla.

Jospa onkin näin? Sen mukaan myös Alko-
holipolitiikka-lehden ilmaisukeinojen ja sen

ENGLISH SUMMARY
Pertti Hem,ä.nus: From paternalism to EU lib-
erolßm. The editorial focus of "Alcohol Pol-
ic y in F inktnd " ( H o lho a.mis e st u, E a Jib er alis -
män. Alkoholip olitükka-lehden suuri linj a )

"Alcohol Polir:y in l'inland" has witnessed so

many changes over the yeärs that today it bears
little if any resemblance to the first issues pub-
lishetl sixty years ago. This article reviews trends
in editorial policy in lbur phases of its history.

ln l9llG-52, the main focus was on legal and
administrative prohlems associated with the retail-
ing and licensing of alcohol. Attitudes at this time
are best characterized in the words of a Helsinki
alcohol inspector, who described the sale of alco-
hol as "the distrihution of an entirely supe#luous
commodity".

From 1953 to 1965" the focus shifted to matters
of etiquett.e and the promotion of wines, the aim

KEY WORDS:
J ournalixn, alcolrcl policy, h.istory

edustaman kirjoittamisen tavan, tieteellisen
kirjoitlumisen ja vapaamuoloisemman asia-
journalismin yhtlistelmän, täytyy muuttua,

mutta pohjalla säilyy alkoholiongelman syvin

vakavuus. Olisiko tässä suorastaan toiminta-
«rhjelman lahtokohta lehden seitsemännen

vuosikymmenen alkajaisiksi?

being to encourage a preference for milder bever-
ages. A less moralistic tone was arlopter:l in erlitori-
al policy. In this phase alcohol was still seen as a
sought-after'problem' produr:t.

The liberalization of ak:ohol policy culminaterl
in 1966, when mild beer ber:ame available in gro-
cery stores and caf6s. Cultural aspects ofdrinking
emerged as a new topi<' of interest in research. 'l'he

State Alcohol Company gradually became increas-
ingly aware of its role as the c.listributor of a sought-
after, culturally-nuanced product, but a'problem
prrxluct' nonetheless.

A new phase hegan in l99l with the collapse of
the Soviel Union and with Finland embarking on
the path to EU membership. The editorial focus
accordingly shifted to exploring the changes await-
ing F innish alcohol policy in this nerv environ-
ment.
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