
lainsäädäntö ja hallituksen vi-
ranomaiset ovat tulleet tietoi-
siksi Irlannin alkoholiongelman
Iaajuus- ja alkuperätutkimuk-
s€n tarpeellisuudesta.

Psykiatristen sairaaloiden tut-
kimus paljasti, että neljä ihmis-
tä sadasta joutuu vähintään ker-
ran elämänsä aikana alkoholis-
min vuoksi psykiatriseen hoi-
toon. Miesten osalta riskitekijä
on käytännöllisesti katsoen kak-
sinl<ertainen. Walsh ei tYrkYtä
mitään olettamuksia lukujen
torjumiseksi, vaan asettaa irlan-
tilaisen juomaPerinteen histo-
rialliseen yhteyteen ja korostaa
sitä, mitä 20 vuoden aikana on
tehty.

Vuonna 1945 määriteltiin al-
koholismi tunnistettavaksi eri-
koiseksi sairaudeksi: "On mYön-
nettävä, että se toisinaan luon-
teeltaan muistuttaa sairautta ja
että potilas ei tajua olevansa sai-
ras ja tarvitsevansa hoitoa, jota
varten hänet pitäisi voida mää-
rätä pidätettäväksi ja passitetta-
vaksi hoitolaitokseen alkoholin
väärinkäyttäjänä."

AA:lle o1i Irlannissa otollinen
maaperä. Euroopan ensimmäi-
nen AA-kerho Penrstettiin
Dubliniin v. 1946. NykYään näitä
kerhoja toimii noin 150 keskuk-
sessa kaikkialla maassa.

Terveysministeriön v. 1961 Pe-
rustama henkisten sairauksien
tutkimuskomitea tiedotti v. 1966:

'Lääkärien päivittäisten vas-
taanottokokemusten perusteella
Irlannissa on henkiset sairaudet
tode'ttu niiden ihmisten ongel-
maksi, jotka eivät osaa kontrol-
loida alkoholin käyttöään. Tilan-
ne on hyvin vakava ia vaatii pi-
kaisia toimenpiteitä." Komitea
suositteli juomatapoien ja iuo-
misen yleisyyden tutkimista Ir-
lannissa.

Alkoholismin kansal,linen tut-
kimusneuvo'sto perustettiin v.
1966 ja se jatkaa työtään hal1i-
tuksen ja yksityisten lahjoitus-
ten tuella.

Tutkimuksia kiihdytettiin Pe-
rustamalla lääketieteellis-sosiaa-
linen tutkimusneuvosto v. 1965

selvittämään lääkeongelmien so-
siaalisten tekijöiden vaikutusta
maa§sa.

Vertailemalla Psykiatrisiin
sairaaloihin alkoholismin vuoksi
hoitoon tulleiden Potilaiden lu-
kumääriä vuosien 1965 ja 1969

väIillä havaittiin 70 Vo:n nousu.
Mutta samanaikaisesti havait-

tiin myös, että Yhä suuremPi
osa työväestöön lukeutuvista ih-
misistä halusi hoitoa alkoholi-
ongelmaansa, mistä lukumäärän
suuri kasvu osittain johtuikin'
"On tapahtumassa hYvin noPea
ja rohkaiseva muutos Yleisissä
alkoholismiasenteissa kohti Pa-
rempaa. Sitä osoittaa henkilöi-
den halulkuus hakea hoitoa le-
vottomuutta aiheuttavaan tilaan-
sa", sanoo tri Wa'lsh.

ATS.

Martti Haavion
teinivuosien kronikka

Akateemikko Martti Haatsio ttts-
kin oli odottanut, ettähänen jou-
luista muistelmateostaan Nao-
ruusouodet, Kronikka ouost'lta
1906-1924 (WSOY 1972, 634 si-
ozo) esiteltäessä iätettäisiin ko-
konaan käsittelemättä suvun ge-
nealogiset tiedot, pappilassa vie-
tetyn nuoruuden vaikutelmat,
kouluvuodet Turussa, humanistin
opinnot Helsingissä, runonkeruu-
matkat, osallistuminen YlioPPi-
laspolitiikkaan ja runoilija P'
Mustapään ensiaskeleet. Mutta
tässä lehdessä lienee sallittua
tarkastella Haavion kronikkaa
pelkästään sen oman ajan alko-
holinkäyttötapojen kuvastajana.

Ja vain aikakauden ta]-'ojen,
sillä muistelmien Martti Haavio
on itse nuhteeton nuorukainen'
Tosin vaari lienee kallistellut
nuorena lasia, mutta vaimonsa
toivomuksesta sitten oli koko-
naan hylännyt viinan. Haavion
vanhempien häissä vuonna 1897

noudatettiin jo uuden uutukais-
ta muotia: häämaljassa oli limo-
nadia. TulevaLle akateemikolle
antoi hänen isänsä monien hY-
vien ohjeiden lisäksi seuraavan

ojennusnuoran: "Ole ehdottoman
raitis. Kohtuuden harjoittajasta
tulee helposti juomari. JuoPumus
vie moneen törkeään rikokseen
ja syntiin."

Juopottelun Sodomaan Haavio
joutui tullessaan Varsinaissuo-
malaiseen osakuntaan. Beaaneille
juotiin tervetulomaljat, mutta
kun sitten oli siirrytty kieltolain
aikaan, alkoholin nauttiminen
muuttui ryyppäämiseksi. Osa-
kunnan kotiseutuhuoneessa "vir-
tasi reseptikalja", juopottelijat
turmelivat kalustoa, mYlvivät ja
räyhäsivät, metelöitsivät jopa
naapuriosakunnassa, jossa löivät
rikki arvokkaan peilin ja särki-
vät kiinalaisen maljakon. Monet
isänmaan toivot piti raahata ko-
tiin aivan tolkuttomassa tilassa.

Viina tuntui tuohon aikaan
kuuluvan niin olennaisena osana
ylioppilaselämään, että Haavion
kuuleman mukaan YlioPPilas-
kunta oli päättänyt ostaa talonsa
5O-vuotisjuhlia varten väkeviä
10 000 markalla. Tämä Päätös sai
Alkion äänenkannattajan Ilkan
kirjoittamaan tulikiven katkui-
sen nuhdesaarnan.

Haaviolla oli tilaisuus tehdä
noina vuosina vertailuja suoma-
laisen ja virolaisen YlioPpilaan
vä1i11ä: "Virorlainen ylioppilas ei
nauti alkoholia sen enemPää kuin
suomalainenkaan, mutta kuiten-
kin yhtä paljon. KorPoraatiot
ovat ankarasti kieltäneet iäse-
niään seisomasta piiritusjonoissa.
Kun kerran Filiae patriae -kor-
poraation jäsen, rnüts päässä, rik-
koi (janoissaan) sääntöä, hänet
auttamattomasti potkittiin kor-
poraatiosta. Kun suomalainen
ylioppilas juo vaivihkaa ja'kuo-
lee' pöydän a1le, virolainen rYYP-
pää uljaan seremoniaLlisesti. Yk-
sinpä seltseissä (l<orporaatioista
puhumattakaan) on erityinen
ioogi,tupa. Kävin Tartossa erääs-
sä sellaisessa: pikku huone pöY-
tineen, seideleineen; seinillä
merkkimiesten kuvia. Kun in-
nostus alkaa oluen voimasta pur-
suta läpi seinien, kiivetään varta
vasten pystytettyjä tikapuita
myöten katolle, vapaaseen ilmas-
toon. Korporaatio-ylioppilaat ei-
vät ole 'kohtuuden ystävia'. Jo-
kainen korporaatio saa senioreil-
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ta vuosittain useita kymmeniä
tuhansia markkoja olut- ym. pul-
lojen ostoon. Seltsiläiset ovat
joko kohtuuden tai raittiuden
ystäviä." Mutta retkuja eivät vi-
rolaiset ylioppilaat ole, koskapa
tutkintovaatimuksetkin ovat hy-
vin tiukkoja, lisää Haavio.

Ylioppilaslehden toimittajana
Haavio pyrki pitämään yllä ryh-
distämiskampanjaa, jonka yhte-
nä osana oli taistelu juopottelu-
tapaa vastaan: "Arvelen muu-
ten, että raittiusaatteen liikanai-
nen tyrkyttäminen helposti tym-
päisee, ja meitä voidaan ehkä
Iuulla tuon mielettömän kielto-
lain kannattajiksi. Mutta: suuri
osa nykyisestä sivistyneistöstä
on siinä määrin velttoa, että kyl-
lä se parannussaarnoja tarvit-
see.tt

Ylioppilaselämän kohentami-
seksi Haaviolla o1i oma resep-
tinsä. Osakunnista oli tehtävä
seuroja tavallisten yhdistysten
tapaan. Ja tärkeintä: "Osakun-
nista on karkotettava niitä ter-
rorisoiva Pirtu 

- toisin sanoen:
Kieltolaki on kumottava."

Ylioppilas Martti Haavio osal-
listui innokkaasti myös heimo-
työhön. Vaikeanlaisen iskun tätä
aatteellista toimintaa vastaan an-
toi suomalaisten heimosotureiden
esiintyminen Virossa. He suoras-
taan terrorisoivat maata, Tallin-
nassa isotkin rahat juotiin ja
päätteeksi hulinoitiin. Suoranai-
seen ryöstöönkin suomalaiset Vi-
ron-kävij ät usein syyllistyivät.

Martti Haavio suuntasi tutki-
musmatkansa myös Viroon, eri-
tyisesti setujen pariin. Raittius-
aatteen näkökulmasta tilanne ei
ollut sielläkään kovin kehuttava.
Seuraelämää ei ollut, ja paikalli-
set virolaiset hakeutuivat iltaisin
ainoan ilon lähteelle, viinapullo-
jen ääreen ja kehittyivät vähitel-
len alkoholisteiksi. Setut itse,
niin miehet kuin naiset, pitivät
viinaa yhtä väIttämättömänä
kuin leipää. Kyläkapakoissa oli
helpompi saada spiritusta kuin
ruokaa. Setukaisten kansallisjuo-
ma oli eetteri, väittää Haavio.

Haavio on läsnä myös setujen
hääseremonioissa, joihin kuuluu
runsas viinan viljely. Lopulta
kaikki on yhtä tanssia, hihku-
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mista ja mylvintää. Eipä ihme,
että kun eräs Haavion ystävistä
ryhtyi pitämään täälIä raittius-
puheita, syntyi viinakauppojen
eteen jopa puolen virstan mittai-
sia jonoja, setut kun luulivat,
että tulee kieltolaki ja viina 1op-
puu. Jokainen halusi saada itsel-
leen mahdollisimman paljon vä-
keviä ennen "viimeistä päivää,,.

Muistelmien lukija jäi odo,tta-
maan jatkoa: P. Mustapää tulen-
kantajien ja Martti Haavio nuor-
ten tutkijoiden piirissä. Tekijän
kuolema esti kuitenkin suunnitel-
lun jatkon.

ES.

Autenttisia kuvauksia
huumeongelmasta

Bosse Blombergh: Greogatan
sjuttiosju toä. trappor (Greaga-
tan 77 kolmas kerros; Askild, &
Kärnekull Förlag AB, Tukholma
1972, 121 siuua)
Lei.f A. Waltari: VdId föder udtd
(Vökitsalta sgnnyttää aökitsal-
taa; Söderström & C:o Förlags
AB, Lotsäsa 1972, 162 sitsua)

Kustannusliikkeen mainonta
tähdensi, että Blomberghin kir-
ja on todella autenttinen kuvaus
siitä, miltä tuntuu olla narko-
maani. Mutta kirja olikin mi-
nulle pettymys. Lukija rtuntee,
että häntä yritetään pakottaa
omaksumaan täysin uskomaton
versio siitä, miten nietemäIlä
puolittain ohimennen huume-
kapseli tullaan narkomaaniksi.
Ja sitten nuori päähenkilö on
auttamattomasti kiinni. Luisu-
minen alaspäin tapahtuu hui-
maavaa vauhtia.

Mutta kuten esim. psykiatri
Kihlbom sanoo: tärnä ei pidä
paikkaansa, niin yksinkertaista
se ei ole. Eiköhän muuten pitäisi
esittää prosenttilukuja uudesta
näkökulmasta? Toisin sanoen ln-
formoinnin tulisi olla myönteistä.
Vähintään yhtä tärkeää kuinettä
ilmoitetaan, miten monta kou-

lulaista on kokeillut huumeita,
olisi osoittaa rniten mone;t eivät
ole tehneet sitä. Enemmistöhän
ei ole kiinnostunut huumeiden
kokeilemisesta vaan suhtautuu
siihen vaistomaisesti varsin tor-
juvasti. Vastustaako mei,Ilä ku-
kaan tällai:sta asiallista infor-
mointia?

Ko. kirjassa nuoren päähenki-
lön velttoudella ja m,asennuk-
sella ei ole mitään psykologista
juurta. Aiti on typerän kiltti ja
kokonaan ilman vaatimuksia,
Syventämäll.ä,tiettyjä johtolan-
koja storysta olisi voitu saada
uskottava. T\rnteeton puhetulva
antaa väärän ja ennakkoluuloi-
sen kuvan nuorista huumeiden-
käyttäjistä.

Suomenruotsalainen kirjaili-
ja Leif A. Waltari hipoo hänkin
huurneongelmaa 

- tällä kertaa
krirninaalihuollon alalla 

- sy-
västi riipaisevassa kirjassaan
Vdld föder odld. Tämäkin selos-
tus perustuu autenttiseen aineis-
toon. Kirjoittaja kentoo eräästä
ystävdstään ja vankitoveristaan.

Nuorisorikollisen johdonmu-
kaisen rappeutumisen kuvaus
on järkyttävä. Ruotsalaisessa
vankilassa huumeista muodos-
tuu tilapäinen epätoivoinen pa-
kokeino. Etlei ole varaa hankkia
preludiinia, haistellaan tinneriä.
Vankitaan suljetun ahdistuneen
ihmisen mielestä kysymys huu-
meiden salakuljetuksen oikeu-
tuksesta tuntuu tietenkin tar
koituksettomalta. Lääkkeiden
määräämisen rajoi,ttamista kos-
keva vaatimus voi osoittautua
epäinhimilliseksi, vaikka on ole-
massa ilrneinen riski, että mo-
net tulevat narkomaaneiksi juu-
ri vankilassa.

Teräväsävyisessä luonnoksessa
kuvataan suomalaisessa vanki-
lassa annettua kaavamaista lää-
kehoitoa. Todellista apua on
mahdoton saada. Sairaanhoitaja
kieltäytyy suhtautumasta vaka-
vasti potilaan omiin kuvauksiin
epäitrlen heti väärinkäyttöä. Kus-
tannusliikkeen mainonnassa sa-
notaan vankiloiden ehkä muut-
tuneen inhirnillisemmiksi ky-
seessä olevan ajan jälkeen. Sitä
sopii toivoa.

Ingalill österberg




