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Jrkku Rislakki kiinnitti Helsingin Sanomis-
sa (1.I1.97) huomiota tärkeään asiaan otsikolla
"Uhka ei tullutkaan idästä',. Han kysyi: ,,Miten

onkaan voitu kahden kansan - virolaisten ja
venäläisten - maine pilata niin täydellisesti?,'

Kirjoitus liittyi kahden poliisin surmaan,
siihen kuinka toimittajat, viranomaiset ja ns.
suuri yleisö vihjailivat virolaisiin ja venaläi-
siino ennen kuin ensimmäistäkään viitetta sii_
tä, kuka surmatyön oli tehnyt, oli saatu.

On totta, että Virosta ja Venajalta maaham-
me tulee prostituoituja ja rikollisia, mafia_
Iuonteistakin toimintaa. Samoin tapahtuu al-
koholijuomien salakuljetusta ja -kauppaa.
Ylivoimainen valtaosa vuorovaikutuksesta on
kuitenkin normaalia ihmisten kanssakäymis-
tä, joka uusien olosuhteiden mytitä on ilah<.lut-
tavalla tavalla lisääntynyt. Eikä meistä suo-
malaisista muutenkaan taida olla ensimmäi-
sen kiven heittajiksi, kun muistaa vodkaturis-
min ja siivottomat puheet, joita esim. virolai-
set joutuivat kuuntelemaan neuvostoaikana ja
sen jälkeenkin.

Jukka Rislakki ky.yy kirjoituksessaan:
"Olisiko mahdollista, että miljoonan virolai-
senja 150 miljoonan venäläisenjoukossa oli-
si ihan tavallisiakin ihmisiä?',

Meille Baltia on lähialuetta. Olemme var-
masti kyenneet vaikuttamaan siihen, että Vi-
ron talous on nousussa ja että maa on matkalla
mukaan läntisen Euroopan integraatioon,
EU:n jäseneksi. Siinä pyrkimyksessä - sa-
moin kuin siinä, että muutkin Baltian maat
pääsevät neuvottelemaan EU:n jäsenyydestä
mahdollisimman pian - Suomen tulee olla
vahvana tukena.

Suomalaisten kiinnostuksen ei pida pysäh-
tyä Viron etelärajalle. Meita lahella on myös

Latvia, joka kaipaa tukea ja yhteistyötä Suo-
mesta ja Skandinaviasta. Se, miten lahellä
Latvia todellisuudessa myös maantieteelli-
sesti on, kay ilmi mm. siitä, että Tampereelta
on miltei miljoonan asukkaan Riikaan lyhy_
empi matka kuin Rovaniemelle.

Latvian suurlähettiläs Anna Zigur" on kir-
joittanut kirjan "Kuitenkin niin lahellä,,, joka
ilmestyi Otavan kustantamana kirjakauppoi-
hin muutama viikko sitten. Siinä kirjassa on
luku "Kohtalona Suomi", jossa Anna kertoo.
että Suomesta tuli hanelle vuosien kuluessa
"kolmas henkinen kotimaa".

Anna Ziguren kirjassa voi henkilohistorian
myötä kokea Latvian kansan viime vuosikym-
menten histurian. Sitä lukiessa voi ihmetella,
kuinka nain lahella meitä oleva kansa katosi
omasta tietoisuudestamme viiden vuosikym-
menen ajaksi. Oikeastaan vain ystävyyskau-
punkisuhteet Pori-Riika ja Pietarsaari-Jur-
mala pitivät ylla tata yhteyrtä. Nyt kun rietom_
me Latviasta ovat jälleen lisääntyneet ja kans-
sakäyminen käynnistynyt, meidän on kiirees-
ti kurottava kiinni toisen maailmansodan jäl-
keen syntynyttä välimatkaa. Siinä Anna
Zigtren kirja on hyvänä herätteenä.

Baltia kokonaisuutena on meidän lahialuet_
tamme Itämeren piirissä. Mitä myönteisem_
min Baltia kehittyy, sita hytidyllisempää se on
meille itsellemme. Nyt Itämeren tulee yhdis-
tää. kun se aiemmin erotti.

EIi jospa asennoituisimme niin, että Balti-
alla ja Suomella tulee olemaan paljon yhteis-
tä, mihin on hyvä ennakkoluulottomasti va-
rautua. Tässä varautumisessa toisaalta alko-
holitutkijat Jussi Simpuran johdolla, toisaalta
Alko-YhtiOt yrityksenä ovat olleet ilahdutta-
valla tavalla eturivissä.

Kuten jo edellisessä numeros-

sa keroimme, Alkoholipoli-
tiikka-lehti lavenee koko Sta-

kesin toiminta-alueen katta-
vaksi vuoden 1998 alusta. Leh-

den luonteen muuttaminen on

tarkoilus lehdä seuraavin peri-
aattein, jotka Stakesin johto-

ryhmä on hyväksynyt kokouk-
sissaan 5.I1.1997 ja 3.12.
1997:

Lchden tarkoitus. Stakesin
tehtävänä 0n mm. tuottaa.
hankkiaja välittää alansa koti-
maista ja kansainvälistä tieloa.
Tahan pohjautuen lehden la-

ventamisen tavoitteena on pa-

rantaa tutkimustiedon hyödyn-
nettävyyttä ja vaikuttavuutta
osana tiedonvälitysyksikon ke-
hittamaa tietlonj alostu smallia.

Uusi lehti on nimeltään Yh-
teiskuntapolitiikka/YP. Koska
YP ei korvaa Alkoholipolitiik-
kaa, vaan laventaa sen, alkoho-
li- ja huumetutkimus säilyy
edelleen lehtlen keskeisenä
sektorina, mutta saa rinnalleen
kaksi muuta. l,ehden sisalto
jakauluu silen rnäärällisesli

suunnilleen tasavahvasti kol-
m.en alu".seen: päi hteet/sosi-
aali/ler-veys. Näitlen sektorei-

den tuottamaa materiaalia jul-
kaistaan. sikali kuin se sovel-
tuu Iehden toiminta-ajatuksen
näkiikulmaan.

T<rirninta-ajatuksena on, että
lehti keskittyy sosiaali- ja ter-
veyslxrlitiikan (kulttuurisen.
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