
Al ko lt o li kaup an ko kernu ks i s ta Pertti lJerncinus
tieteelliseen tietoon

Al ko lt o lip o lit; I kka- le lt ti 40-auo tias

Alkoholi.politi'i,kka-lehteii on i,lmestgngt 23 ja sen udlttöntä edetttijää Alkohotr,ti,i,kkeen Aika-
kauski,rjaa 77 uuonkertaa; näin ollen lehti, on saauuttanut 40 uuod,en i,än. Koko i,lmestgmisai,-
kansa Alkoholi,politükka on tietenki,n heijastanut jutkai.njansa li.njaa. Monessa su,hteessa leh-
tt samalla on uuonkgmmenien mi,ttaan uudistunut: ennen mtruta on mainittaua ti,eteellisen
ttedon kasuanut os?rt s lehden stuuill.a. Voidaan uskoa Alkoholipotitäkm. antaneen oman pa-
noksensa n1'aassa oallitseoan alkoholipoli,i,ttisen tietotsuud.en kohottami,seksi.

Jokainen lehti kuvastaa osaltaan yhteiskun-
nallista todeiiisuutta, toiset väittömärnmin,
toiset välillisemmin. Alkoholiliikkeen Aika-
kauskirjan eli vuodesta 1953 Alkoholipolitii
kan yhteiskunnaliiset juuret ovat löydettävis-
sä varsin helposti. Lehti perusüettiin tilantees-
sa, jossa kieltolaki oli kurnottu, Alkoholiliike
aloittanut toimintansa ja rnaahan oli syn-
tynyt tavallaan uusi arnmatti,kunta, jonka
tehtävänä oli ja on laillisesta alkoholikaupas-
ta ja anniskelusta huolehtirninen yhteiskun-
nassa valli,tsevan alkoholipolitiikan sanelemis-
sa puitteissa.

Ensimmäisen numeron pääkirjoitu,ksmsa
AlkoholiJ.ükkeen Airkakauskirjan tarkoituk-
seksi todeütiin ",toimia yhdyssiteenä ja ajatus-
ja toimintayhteyden ylläpitäjänä väkijuoona-
lain toirneenpano§.sa työskentelevien henkilöi
den kesken". Toisin sanoen "atrkoholikysy-
myksen käytänntillis-polüttinen puoli" katsot-
tiin lehden erikoisalaksi. Luod,akseen asioille
iaajernpaa taustaa lehti lupasi kiinnittää eri-
tyistä huomiota myris a,lkoholilainsäädännön
kehitykseen ja tämän alan suunnitelmün se-
kä omassa maassa että ulkomailla. Lehden
ohjelmaan katsottiin niin ikään kuuluvan vä-
kijuoonaliikkeen ja raittiustilanteen kehityk-
sen systemaattinen seuraaminen sekä ,'yleen-

sä alkoholijuomain käytöstä syntyvien mo-
nien sosiaalisten vaikutusten" tankkaaminen.

Alkoholiliikkeen Aikakauskirj an päätoirnit-

tajana oli Roope Tuhti, vuosina 1936--45 ja
hänen jäilkeensä Yrjö Räisönen 7946-48 sekä
Pekka Kuun vuodesta 1949. Toimitus-
sihteerin nirni mainitaan vasta vuodesta 1949

alkaen, jolloin tehtävässä oli Erkki J.lmmo-
nen.

Al,koholiliikkeen Aikakauskirjaa ilmestyi
vuosina 1 936-38 kunakin seitseorrän nluneroa ;

yhteenlaskettu sivumäärä yli'tti ensimrrnäisenä
vuotena 200:n neljä1lä sivulla, mutta jäi seu-
raavina vuosina jonkin verran sen alle. Vuon-
na 1939 julkaistiin talvisodan vuoksi vain
kuusi numeroa, mistä käytärrnrisrtä tuli pysy-
vä: ainoa poikkeus oli vuosi 1942, jolloin nu-
meroita ilmestyi seits,ernän. Tuona vuotena
myös sivumäärä saavutti siihe,nastisen huip-
punsa, 268 sivua, minkä jälkeen 200 sivua yli-
tettiin vasta vu,onna 1951.

Kuten sanottu, Alkoholiliikkeen Aikakaus-
kinja muutti nirnensä ny§iseksi vuoden 1953
alussa; entinen nirni säilyi alaotsikos"sa m,uis-
tuttamassa lehden menneisyydestä ja osoitta-
massa lerhden kustantajaa. Mainitun vuosiker-
ran ensirnmäisen nu,meron pääkirjoituksessa
tode,ttiin, että vanha nirni ei enää aikoihin ol-
Iut tyydyttänyt lehden kustantajaa eikä toi-
mitusta. Uuden löytäminen vain osoittautui
vaikeaksi ja lopullisissa neuvotteluissakin
mielipiteet j akaantuivart. Kysymyksoen, miksi
nimenrmu,urtos oli tarpeen, vastattiin pääkir-
joituksessa, että "entinen nimi on helposti an-
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tanut otrdomrrnille harhaanviepiä kä§tyksiä
aikakauLskirjarnme sisällöstä ja ohjelmasta";
uppo.oudot olivat luulleet kyseessä olevan
henkilökunnan ja liikkeen sisäisen lehden,
kun trehti tosiasiassa oli jo monina vuosina
käsitellyt "suhteellisen laajapohjaisia sosiaa-

Iisia ja tieteellisiä ongelmia". Pääkirjoitus
ja,tkui mm. näin:

"Uutta nimeä ei kuitenkaan ole tulkittava niir,
eütä aikakauskirjamme luopuisi entisestä ohjel-
rnastaan tai siirtyi,si tendenssimäsill,e tinjoille'
Päinvastoin pyri,tään lehden obiektii'vista, t i e -
t e e I I is t ä panosta entisestään yhä vahvistamaan;
niin että, mikäli suinkin rnalrdollista, jokaisessa
numerossa vastaisuudessa olisi mitantäyttävä tie-
teellinen tutkielma, joka valaisisi väkijuomakysy-
mystä joko sosiologiselta, lääketieteelliseltä, bio-
t<emiaUiselrta, jurüdiselta trns. kannaltra. Tähän
naeitä velvoittaa eritoten alan johtavassa kan§ain-
välisessä jr.r,lkaisussa - amerikkalaisessa Quarter-
ly Journal of Studies on Alcohol 3/1952 - äsken
ilmestynyt ai'viointi, jossa mainitaan aikakauskir-
jarrrr*i iraaitman kolmen menkittävirnmän väki-
juonaakysymystä tieteellisesti käsittelevän aika-
kauslehden joukossa.

Alkoholipolitiikan päätoirnittajana jatkoi
Pekka Kuusi vuoteen 1977. Klaus Mäkelä

hoiti tätä tehtävää vuosina tg72-73 ja vü-
meksi mainitusta vuodesta aI'lraen pääboirnit-

tajana on ol,iut Jorma Si,mpura. Erkki J. Im-
monen jatkoi toimitussihteerinä vuoteen 1952

ja häntä seurasivat Km,ko l{u,la (1953-65),
Jaakko Turkka (1965-66) ia Eero Tuominen
( 1e67-).

Alkoholipolitükka-lehti paisui 50-luvulla si-
vr.r,määräisesti ja vuosikerta ylitti vuonna
1958 300:n neljällä sivulla. Sama suunta jat-
kui 60-luvun a1kupuo1ella huipentuakseen
vuonna 1965 tasan 400 sivuun. Koska kuiten-
kin lehden typografia käytetyistä kirjasintyy-
peistä arlkaen on 4O-vu,otisen taipaleen aikana
useaan kertaan muuttunut, sivurnääristä ei
voida suoraan päätellä, paljonko lehti on kul-
loinkin tarjonnut tekstiä asiantuntijoiden ja
-harrastaj ien luqttava,ksi.

Tässä ovat lyhyesti kerrottuina lehden ul-
koiset vaiheet. Mutta kuva mu'uttuu paljon
vivahtei,kkaamrnaksi, kun Alkoholilükkeen
Aikakauskirjan ja Alkoholipolitiikan vuosi-
kertojen sisäItöä ryhdytään erittelemään sen

suurten linjojen ja siinä havaittavien m'uu-
tosten kartoittamiseksi ja niiden suhteutta-
miseksi rnaassa kulloinkin harjoitettuun al-
koholipolitiikkaan.

Seuraava kuvaus ja erittely ei ole määräl-
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linen, ts. se ei perustu mittauksiin. Se on kui-
tenkin pyritty tekemään j ärjestelmällisesti ja
sen tueksi on jonkin verran hankittu tietoa
myös muurta tietä kuin vuosikertoja tutkimal-
la. On ilmeistä, että määrällinen sisällön erit-
tely ei muuttaisi seuraavassa hahmoteltavaa
kuvaa 4O-vu,otiaasta iehdestä, joskin se tietys-
ti tarkentaisi sitä.

Lehden nsällön neliä uathetta

Alrkohotilükkeen Aikakauskirj an j a Alkoholi
politiikan sisällön kehirtyksessä voidaan kar-
keasti ottaen erottaa seuraavat neljä vaihet-
ta:

1. Vuodet 1936-1952 eli alkoholikaupan ju-
ridis-hallinnollisün ongelmün keskittyvä vai-
he; alkuvuosi:ra sisäItöä sävyttivät yhä kielto-
lain kokeonukset, ja myöhemrnin sisällästä
heijastuivat mm. sota-ajan poikkeusolosuh-

teet.
2. Vuodet 1953-1965 eli tapakulttuuria ko-

rostava ja viinikampanjaa tukeva vaihe; sa-

neaan aikaan kuitenkin myäs luonnontieteel-
Iinen j a yh,teiskuntatieteellinen alkoholitutki-
mus alkoi saada lehdessä lisää jalansijaa.

3. Vuodet 1966-1971 eli alkoholirtutkimuk-
seen keskittyvä vaihe; alkoholilainsäädännön
muutosrten seuraukset saivat osakseen run-
saasti hu'omiota ja myös mui,ta päihteitä kuin
alkoitroiia alettiin käsitellä lehdessä.

4. Vuodesta 1972 aiempaa vapaarnman kes-

kustelun vaihe; sarnalla lehden sisältää suun-
niteltaesa on pyritty suuremrpaan selväpür-
teisyyteen ja karsittu toissijaisen aineiston
osuutta.

Itsestään selvää on, että nämä vaiheet eivät
ole ensi sijassa selitettävissä esim. lehden toi-
n'littaj ien henftilökohtaisilla ominaisuuksilla.
Sen sijaan selityks,et on etsittävä kulloisesta-
kin alkoholipolitiikasta. Lehti on tietenkin o1-

lut kustantajansa äänenkannattaja, mikä
merkibee sitä, että sen peruslinja on vastan-
nut kunkin aj ankohdan alkoholipoliittista pe-

ruslinjaa. Mikäli tästä vastaavuudesta halut-
taisiin täsmällistä tieteellistä näyttöä, sitä
voitaisiin saada erittelemä,Ilä lehden pääkir-
joitusten sisäItöä ja vertailemalla sitä Iaista
ja muista asiakirjoista ilmenevään kulloiseen-
kin alkohoiipoliittiseen linjaan. Tuloksiin ei
ehkä maini'ttavasti vaikuttaisi se, ovatko pää-



kirjoitukset olleet nimettömflä, kuten edeilä
mainitussa lehden sisällön ensimrnäisessä vai-
heessa yleensä oli, vai kirjoittajan signeeraa-
mia, kuten lehden nimenmuutoksen jäikeen
on ollut käytäntönä.

Lehden peruslinjan ja saman ajankohdan
aikoholipoliittisen peruslinjan vastaavuus ei
toisaalta toki tarkoi,ta sitä, että kaikki artik-
kelit aina olisivat vastanneet kustantajan vi-
rallista kantaa. Tämän tekee mahdottom,aksi
jo se, että kirjoituksissa on uisein käsitelty
asioita, joihin Alkoholiliikkeellä (vuodesta
1969 Alkolla) ei o1e eikä voi olla virallista
kantaa; ajoittain, etenkin toisessa vaiheessa,
lehteä ovat sävyttäneet myös verraten m,onet
kepeät pakinanomaiset kirjoitukset, joiden
sanoma vakavasti otettuna on saattanut olla
moniselitteinen ja vaikeasti tulkittava. Leh-
dellä on toki alkoholipolitiikan arkaluontei-
suuden sallimissa puitteissa ollut vapaan kes-
kustelufoorumin luonnetta jo ennen uusinta
vaihetta, jolloin leh,teä on,määrätiertoisesti ke-
hitetty tähän suuntaan.

Silti on mahdollista, että kaikki alkohoiipo-
liittiset mieiipiteet eivät vuosiklrmmenien
mittaan ole heijastuneet ny,t 4O-vuotiaan leh-
den sivuilta ainakaan suh,teessa siihen, miten
ne ovat olleet yhteiskunnassa edustettuina.
Lehden vuosikerroista löytää järjestyneen
raittiusväen kannanottoja, rnutta niiden
osuus on suhteelli,sen vähäinen. Selirtystä lie-
nee ensi sijassa etsittävä siitä, että raittius-
väki on saattanut vieroksua Alkon äänenkan-
nattajaa ja käy,ttänyt mieluurnrnin rnuita,
omimmikseen,tuntemiaan foorumeja, Iähinnä
omia lehtiään, joista rnainittakoon üun. Alko-
holikysyrnys ja Raittiussanomat. Alkoholipo-
liittisün painostusrytr,miin kohdistuva yhteis-
kuntatieteellinen tutkimus voisi varmasti
tuoda tähän asiaan valaistusta.

Toisaalta lehdestä saa rturhaan etsiä "va-
paata viinaa" ih,annoMa kannanottoja, joita
sen sijaan suomalainen sanornalehdistö on
etenkin eräissä vaiheissa julkaissut.

"Reaalipolütttsesti, ajatellen ptenempi pl.ha"

Alkoholiliikkeen Aikaka,uskirjan ensirnmäiset
vuosiker.rat vievät nuoren tai,keski-ikäisen
Iukijan aikaan, joka nykyiseen verrattuna
tuntuu jo varsin etäiseltä. Tuo aika ei voi-

kaan avautua, ellei tunne ja ota huomioon
sen taustaa: ,kieltolaki oli yleisesti todettu
epäonnistuneeksi ja lai[Iisen väkijuomakau-
pan ja anniskelun järjestäminen oli näin
osoittautunut välttämättömä,ksi, mutta perus-
tetun Alkoholiliikkeen toirnialaan liittyi sa-
malla monia juridis-hallinnollisia ongelmia.
Niiden voimakas korosturninen per.ustetun ai-
kakauslehden sivuilla oli sitäkin luonnolli-
sempaa, kun alkoholiongelmista ei ollut ny-
kyiseen verrattuna saatavissa paljonkaan rtie-
teellistä tietoa, etenkään ei kotimaista ja Suo-
rnen oloja koskevaa.

Kuvan Alkoholiliikkeen Aikakauskirjassa
alkuvuosina käsiteltyjen ongelmien luontees-
ta antavat mu,utarnien tyypillisten antikkelien
otsiko,t: Ehdottoman raittiusliikkeen ja täys-
kiellottoman kansanraittiussuunnan alkoholi
poliittisten tavoitteiden eroavaisuuksista,
Ruokailupakko väkevien alkoholijuomain an-
niskelun ehdoksi ?, Ravintolain kirj anpi,to, Yk-
sityisyritteliäisyys ja väkijuomain,anniskele-
minen. Ravintola-alan ongelmat olivat esilIä
hyvin korostetusti, ja varmasti ne olivatkin
mutkikkaampira kuin senaikaisten Alkoholi-
liikkeen myymälöiden pulmat - etenkin kun
r,avirrtola-alaan liittyi ja liittyy yksityistä
voitontavoittelua, jonka seurauksia lehdessä
toistuvasti pohdittiin.

Kolme edellä Iainatusta neljästä ortsikosta
liittyi lehden uutteran kirjoittajan, varatuo-
mari Arvo Linturin artikkeleihin. Kirjoitta-
jan näkemys ehdottoman raittiusliikkeen ja
täyskiellottornan kansanrai,ttiuss,uunnan
eroista vastasi kaikesta pääteIlen rnyos AIko-
holiliikkeen kantaa. Linturi korosti ,mm., et-
tä "yhdellä iskulla ei maailmasta saada rai-
tista, ku,ten ehdoton raittiusliike uskoo kiel-
tolailla saavansa, joten tyytykäämrne siihen,
että kansannaittius edistyy ja kohdistakaam-
me ponnistuksemrne siihen". Niin i;kään hän
suositteli hintapolitiikan asteittaista ureuutta-
mista olu.tta suosivaan suuntaan. Seuraava
lainaus on Alkoholiliikkeen Aikakauskirjassa
2/1940 julkaistusta Linturin artikkeüista:

"Raittiusväen huomautusten johdosta, että siir-
tyminon oJ.ueen jo,ka üapaukGssa olisi omansa
yleirstärnään juomatapa.a, vaikka voitairsiinkirn vä-
tlenrtää pysyvästi paloviinankulutusta, on muistu-
tetta',m, eütä täIlaisen siirtyrnisen o,n kuitenkin
l,ashettava rtuntuvasti vähenttävän kuluüetrun puh-
taan alko;trolin kokonaismäärää ja samalla vafuei-
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Kun tutusrtuu lehden ensimmäisen vaiheen
kirj oitteluun, panee pakosta rnerkille piirteen,
joka sävytti monien alko,trolikaupan juridis-
hallinnollisten kysymysten'pohtij oiden teks-

tiä. Alkoholiongeknat nähtiin ensi sijassa ns.

alernpien yhteiskuntatluokkien ongelmiksi, ja
työväenluokka puolestaan j äsennettiin ns. pa-

remrpaan ja huonornpaan ainekseen, joist'a ni-
menorna€rr jälkimmäisellä katsottiin olevan
suuri vaara sortua alkoholiongelmiin. Kysees-
sä oli tietenkiur ajankohdan ytreisen yrr'teis-

kunnallisen aj attelun heij astuminen alkoholi-
poliittisista rnielipiteistä.

Tärnä heijastusilmiö ei rajoittunut vain al-
koholikysymykseen liittyviin yhteiskunta-
luiokkaongelrniin, vaan kaikkiin niihin usein
moraalisesti Iadattuihin pulmiin, jotka ovat
yh,teydmsä alkoholikauppaan j a anniskeluun.
Niin i;kään heijastusilmiö ei koskenut yksin
ylirnpiä al'koholipolitiikasta vastuussa olevia,
vaan yhtä hyvin kenttämiehiä. Orrnan aikan-
sa sopivuu§käsityksiä havainnollistarnaan on

valittu katkelrna väki j uomalii,kkeen kunnalli-
sen tarkastajan Ukko Havukan antikkelista
Yleinen tanssi anniskeluravintoloissa (AIko-
holiliiktreen Aikakauskirja 5/1951). Todet-
tuaan eräi:den ensi lurokan ravinrtoloiden tosi-
asiassa edustavan "sangen vaati'matontakin
yleisötasoa" Havukka jatkoi:

tä iuopumustapauksia, koska meikäläise'n oluen
arttciholipi,toisuus ei ole muuta kuin kymmeneso§a
siitä. mitä on pal,oviinassa. Siitä syystä Tanskan
kokämuksen mükaan olueen siintymisen täytyisi
voirnakkaan alentavasti vaikuttaa sekä jtropumis-
tapausten lukuun että alkoholirikollisuuteen muu-
teirXin, ja juuri siihen kai on kansanraittiutta ta-
voiteltäö*sd pvrittävä. Milloin on pakko valita
kahden ilmiöä-välillä, joista kumpikaan eivät ole
sellaisi,naan toivottavia, valitaan reaalipoliiütisesti
aiatellen pienempi palra. s.o. se vaihtoehto, mikä
tüo muka'naan fienemmät sosiaaliset vahingot'"

"Niinpä pariss,a helsi:nkiläisessä üanesiravintolas-
sa voi sanoa jo jokapäiväiseksi ilmiiiksi, että jouk-
ko ,tanrsitettavira ja tanssittajia saapuu ravintolaan
erillisinä seurueina ja etsivät vasüa si'e[ä i,tsellee,n
vastapuolLeltLa,mi,eluisihsi katsomiaa,n tanssitove-
reita.- Näissä r,avi,ntoloissa on ,määrätyt pöydät
säännöllisesti naisseurueiden varraarnira ja toise,t
vain miesten miehirttä,rniä, mutta kanssakäyminen
näiden eri seurueiden kesken ,muodosturu silti vilk-
kaaksi tanssin aikana ja ,sen päätyttyä. Kun on
anniskelu,paikoisüa kysymys, lienee varma, että
tähän seurusteluun lii,ttyy myös määrrätynlaista
'tarafiikkia', ja että asianomaist€m harkinrtakykyä
suq'nentaa näissä toimituksissa huomafrtavasti nau-
tittu alkoholi, jon}a ohessa nikolllisillakiur aineksil-
l,a saa,ttaa olla heidän piirissiün verraüen varara-
to n t emm,erllyskerattä."
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Lehden ensirrnmäisestä vaihee.sta ei kuiten-
kaan annettaisi tasapainoista kuvaa, ellei
maini,ttaisi sen - ensin varsin rajoitetusti,
sitten asteittain enemrrnän - antaneen tilaa
myös pohdiskeluille, jotka yli,ttivät alkoholi-
kaupan juridis-hallinnolliset rajat ahtaasti
tulkittuina. Eräänlaista alueen laajennusta
edustivat jo artikkelit laajoista juridisista ym.
pulmisrta, joilta on yhteytensä alkoholiongel-
maan (esi,rn. Aatos Alanen: Valtion ja kansa-

laisten tehtävät rikollisur.rden vastustamisek-
si, po. Iehti 3/1938), ia vansin merkittävä oli
VeIi Verkon viisiosainen artikkelisarja Tilas-
tollisia havaintoja väkijuomalainsäädännön
vaikuttlksesta rikoilisuuteen (l-5 / 1942). Niin
ikään on,muistettava rnuiden maiden alkoho-
litilanteen ja -ongelmien valottaminen, jonka
Iehti otti tehtäväkseen ensimrnäisestä vuosi-
kerrasta arlkaen.

Vähitellen lehdessä alkoi näkyä myös mui-
den tieteiden kuin juridiikan ja kriminolo-
gian panos' alkohotitutkirnuksen alalla ja
aiomrnin korostetun sijan saaneet juopumus-
pidätystilastot yms. tilastot menettivät suh-

teellista osuuttaan rna'ir:litun panoksen rinnal-
tra. K. N. Rantakarin rkatsauksenomainen ar-
tirkkeli Juoppouden syistä ja niiden trutkimi-
sesta (6/1945) oli tä'ssä mielessä oireellinen;
se ennakoi ensiksi fysiologisen, lääketierteelli-
sen ja psykologisen al,kohoiittrtkimuksen et-
siytymistä Lehden sivuille, eikä kohta enää

niinkään maal'li,koiden laatimina katsauksina,
vaan tutkij,oiden omina artikkeleina. Vaiheen
tropulla jo esim. K. Rytkönen esitteli antabus-
ta atkoholisorrin hoitokeinona (3/1950) ia He-
Iena Valve käsitteli alkoholisrnia Rorschach-
tu'tkimuksern valossa (6/1950) sekä Szondi-
testiä ja sen käyttää arlkroholistien sielultrisen
rakeu::teen tutkirnisessa (2/1951). Sosiologi-
nenkin al,koholitutkimus alkoi tehdä tuloaan.
Merkittävää tälle vaiheelle o1i myäs tunnetun
raittinrsmiehen Vihtori Karpion osuus le,trden

avustajien joukossa.

" Laaj akantot nen u ai,kutus inlt t milh,seen
tor,mtntonnt'

Alkoholipolitiikan toisen vaiheen vu'osikerto-
ja on joskus kutsurttu "viinissä kelluvi'k§i".
Tämä on kärjistetty tapa lruvata sitä aikaa,
jolloin,lehti erityisesti keskittyi tapakulttuu-



riin ja tuki Alkon viinikampanjaa. Kyseisen
vaiheen pohjaita löydetään tietenkin näke-
mys, joka pitkäIle vastasi ajan johtavien al-
koholipoliitikkojen ja suureksi osa,ksi alkoho-
litutkijoidenkin kanta,a: sen mukaan mieto-
jen juomien haittavaikutukset yksilölte ja yh-
teiskunnaüle ovat olennaisesti pienemrnät
kuin väkevä,rnpien. Väkevien vaihtoehdoksi ei
enää niinkään ajateltu olutta, toisin kuin Ar-
vo Linturi edellä lainatussa artikkeüissaan,
vaan viiniä.

Jos tehtäisün järjestelmällinen erittely ta-
pakulttuuria käsittelevistä AlkoholipoLitiikan
toisen vaiheen artikkeleista, .se osoittaisi kir-
joittelun osaksi ankkur,oituneen ennen muu;ta
kult,tuuriLr,istoriaan j a kansatieteeseen, osa,ksi
yleisestä journalistiikasta tuttuun matka-
kertomusperinteeseen. Kirjoittajien,luettelo
puolestaan olisi pitkä ja edustava; seuraavas-
sa on jou'kko tunnettuja nimiä ja nimirnerk-
kejä asetettu aalakosjärjestykseen: Esa Arra,
Matti Hako, Tapio Hiisivaana, Heikki Himan-
ka, Sven Hirn, I(aarle Hirvonen, Jahvetti,
Kauko KuIa, Martti Larni, Gunnar Märten-
son, Tauno Nunmela, Armas J. Pultra, Eero
Saarenheimo, Jaakko Suolahti, Kerttu Suu-
ronen, Jussi Talvi, Rei.no Tuokko, Erkki Va-
la, Val.entin, Sven-Erik Asträrn.

Olisi kuirtenkin yksipuolista väi,ttää Alkoho-
lipolitiikan peräti 13 vuoden ajan keskirtty-
neen pelkästään tapakulttumriin ja vünikam-
panjaan. Kuten ed,ellä on todettu, il.uonnon-
tieteel:linen j a yhteiskuntatieteelJ.ine,n atrko,ho-
Iiturtkimus alkoi saada lehdessä yhä enem-
män jalansijaa samaan airkaan, ü<un tapakult-
tuurivaihe oii voirnakkairnmillaan. Lerhden si-
vu,määrän kasvu rnahdoLlisti tilankäytön näi-
hin kurnpaankin tarkoitukseen yhtäaikaa se-
kä vielä rrauihinkin itarkoitu,ksiin, kuten eri
m,aiden alkoh,olitilanteen ja -ongelrnieqt sekä
alkoholikysymykseen liittyvän kirjail il i suuden
j atkuvaan seuraarniseen.

Kun katsoo lehden kirjoittajarekistereitä
(w. 1936-1955, Alkoholipolitiikka 6/t955,
ja vv. 1956-1975, lehden tässä nume-
rossa), ne kertrovat osapuilleen saman kuin
lue,ttel,o,suomalaisista a,Ikoholitutkij oista; hei-
dän moraalinen vel'vOllisutltensa ja oikeuten-
sa ,on olüut esiintyä lehden sivui,lla. Näyttää
vieläpä ilmeisel,tä, että Alkoholipolitiikan
vuosikertoja tu,tkirnalla §ettäisiin kohtalai-

sen hyvia ajoittamaan uusien ,nimien ilmaan-
tunninen alkoholitutkirrnuksen piiriin, sillä
usea n5rkyinen professori t.ai tohtori on aloit-
tanut lehden avustamisen jo nuorena rnaiste-
rina tai lääkärinä.

Alkoholipolitiikka.lehden julkaisernan fy-
siologisen ja lääketieteellisen (ml. psykiatri-
sen) alkohoiitutkimuksen pätevä erittelerni-
nen edellyttäisi luonnontieteeltistä erikois-
asiantuntemu,sta. Kuitenkin voidaan todeta,
että tämä tutkimussuuntaus on ka:..keasti ot-
taen ennen muita suuntauksia ottanut Alko-
holipolitiikassa,esiin eräitä keskeisiä kysy-
myksenasetteluja ja siten alkanut yrittää tie-
teellistää lukijoidensa ajattelutapaa. Seuraa-
vassa qsimerkiksi otettava Martti Kailan kak-
siosainen artikkeli Alkoholismi - sairausko?
(5 ja 6/1953) ei oie paras rnahdoilinen siinä
mielessä, erttä se ei edusta al,kuperäistä suo-
malaista utkimusta. Sen sijaan se edustaa
rnitä keskeisintä kysymyksenasettelua, joka
vielä vuosikymmen pari aierrnrnin lienee ollut
useimmiille vieras, mutta jonka pohtimiselta
sittem,rni,n tuSkin kukaan a,lkoholismin kans-
sa tekemisiin joutunut on voinut väIttyä. Ar-
,tikkeü perustuu Ivan Brattin teokseen ja seu-
raava näyte on artikkelin jälkimmäisestä
osasta.

"Oleellista krooniselle alkoholisrnille. niinkuin
se aikaisemrnin on määritelty, on se, että väkijuo-
mien }äyrtästä on muodostunut pakonomainen au-
tomatisoitunut mekanisni. iokä tvvdvrttää eräät
käyttäjänsä viettietämän ti""i*"t, müttä ,Uetee ta-
män epätarkoituksenmukai,sästi'mhä vksi,löä it-
seään että ympäristöä vahingoittaen. Säma[ainen
mehanisrri on kroonisten ne-uroosi,en perussyynä.
Niissäkin neuroosioireet ovat usein erilaisten iyy-
dy,ttämättömien virettielämän tarpeiden epätarli<ii-
tuksenimukaisia purkautumisteitä. Neurooiikko on
sair,as etupäässä senvuoksi, että hänellä on inten-
siivinen .subjektiivinen sair:audenrtunne. psyko-
paattinen henkü.ö taas ei epätarkoi,tuksenmukai-
sesüa käyttäytymi,sestään huolimatta. ioka niin-
ikään perustuu tunne- ja viettielämän 

-häiriöihin,
turnne irbeään sainaaksi. fuskin häntä voidaan-
\9,a-n. pi,tää saü:aana, vaikka on ,myönnettävä, et-tä hänen persoonallisuutensa rakenne on saiiaal-
loinen. Näiden analogioiden perusteeJ.Ia tullsan
siihe,n. pa.radoü<isaaliseen loppupääte[mään, että
krooninen alkoholismi on sairauita, mikäli' alko-
holisti -itse elöä tsäki,juomien pakonomaisen kägt-
tönsä häntä kiusaatsana sairaitena. Miträli nanättöputttuu omakohtainen sairaudentunto, ei hän ole
soiros, mirtta se persoonallisuuden kehitys 

-, 
joka

on _johtanut uäkijuomien oääri,nkägttöön, oi- sai-
raalloi,nen."

Vastaavanlaisia aikanaan drrerkittäviä ar-
tikkeleita olivat esirn. Martti Takalan, Toivo
Pihkasen ja Tourko Markkasen Hurnatartutki-

247



muksesta (1/1954) sekä Veikko Tähkän Juop-

pouden psy,kodynaamisesta etiologiasta (6/

igS+); rnerrkittävä katsaus oli esim' Henrik

Wallgrenin Biotroginen perustutkimus Yhdys-

val,tojen alkoholiohjelmirssa, uusia t'ärkeitä

kirjoittajia olivat esim. Kalervo Eriksson ja

OIof Forsander.
YhteiskuntatieteiJ-ijöistä esirn. Pekka Kuu-

sen ensiesiinrtyminen lehden paüstoilla ajoit-
tuu jo ensirnrnäiseen vaiheeseen (mm' artik-
keli Humala - tavan vai luonteen tulkki?,
Alkoholiliikkeen Aikakauskirja 2/1948)' Sa-

ma pätee Touko Markkaseen ja Sakari Sario-

laan, joiden antikkelit' löytää en'simrnäisen

vaiheen Lopulta. Toisen vaiheen ensiesiintyjiä
olivat esim. Yrjö Ahmavaara, Erik Ailard't,
Inkeri Anttila, Antti Eskola, Tauno Hellevuo,

K. E. Lanu ja Ingalil Österberg. Samaan ryh-
mään kuuluu Kettil Bruun, joka artikkelis-
saan Alkoholisosiologian perusongelmia (4/

1955) rnrn. kuvasi eräitä keskeisiä'a[koholiso-
siotrogisia perusongelrnia ja niiden tutkimises-
sa kyrsyrnykseen tu[evia lähestymistapoja ja

päätyi sitten ko,rostarnaan'teoreettisen'tutki
mtlksen rnerkitYstä:

"Missä määrin tällaiset,tutkimukset hvq4fttäl-
=iväi--tiviinnötlistä alkoholipolitiikrkaa? Haluai-
iin- Lnsinhatin tähdentää, että tie'teellisen tutki-
ä"tou"" käytännötrlinen 'merkityq on aina vaikeas-
ii ."aati,tettävissä ennakolta. Tieteen historia on
üsein osoiita"ult, että tutkimul<seltr?, jg!3 9.+ harigi-
te-tt,i ii*a" mi,nkäänlaisi,a käytännötlisiä tavoit-
i.it i" joka orn tunrtunut olevan maailmalle vie-
i". Jiaait*-äirsen teorreettinen, on..itse asias^sa o1-

ir.Li iäajakantoinen vai,ku,tus inhimi'Lliseen rt'oimin-
taan.

Tutkirrnuksen liiallisen tietopuolisuu'd:en varara ei
miel,estäni ole erikoi:sen suuri alal1a, joll,a on run-
räirti t"it it"uksia, joiden rtuloksia ei -juuri lain-
LJän ole yri,tetrty 6etittaa sosi'ologian yleisten teo-
,iäi," "u"lt . Pärerrnminkin voi lliiran najoitetuin
la"lä""Ottirin üavoi,ttein suorirtettu tutkirnus hel-

".kif.i"-- iiaaa suhteelli,sen merkityksettä'mäksi'
i"i t tt i"iuts"n itehtävänä esi,m. on kahden tun-

"",tu" 
väi,t toetrdon välisen valinna,n helpo'ttami-

".". "ift"i" tärnä tehtävä on siinä määrin rajoi-
iätti,-etrci käy mahdolliseksi havaita tutkimuk-
.ä" i"aä"t"*iita',ri"heetlisille edelllytylrsil'le' Tie-
tÄ.,uotinen tuthimus sitävastoin saa esil'le uusia
Ääüäoußu"ksia - kolmannen vai'hrto'ehdon. Käy-
tS.rtOan perustuva tutkimus hyvälcyy helposti en-
naf<fofüritot ja tavallisen terveen jä-rjen pääütelyt
i" "äi """ irjoksi h,arvoin mutrta kuirn sävyttää
vatli,tsevia käsitYksiä'' 

Vüämainittuja eroavuuksia kävüä!!ällisen ja
tieto-puoiisen iutkimuksen vä1ü.1ä void'aa-n taval-
iään- pitää konstrulrtioina, rnutta olen halunnut
f"ilt*itiaa huomicvta tähän onge)rmaan, koska e'i'

lien:e ,rnahdotonta, e tä kaavaillurt tutkimussuun-

"ifÄt"""f 
voisivat jorrkun mielestä olla varsin kau-

üana'kivtannöIliiestä arlkoholipolitiika.sta. Käsi-
trt seni äukaan niilLä kuirüenkin on sekä tiletopuo-
tinen etta käytännöllinen rrnerkityksensä"'

248

On mahdollista, että joku Alkoholipolitii-
kan lukija piti myös osaa lehden sisälIöstä

"maaiilmaille vieraana". Lehti antoi etenkin

toisessa vaiheessa jonkin verran palstatilaa

nimenomaan yhteiskuntatieteilij öille puhtaas-

ti metodisten, ü.ähinnä 'mitt'au's- ja analyysitek-

nisten ongelmien pohdiskelua varten' Täliai-

set antikkelit eivät tietenkään voineet väIittö-
mästi edistää alkoholio, rgelmien ratkaisernis-

ta, mutta välitlisesti ne saattoivat tehdä sitä

tehokkaammin kuin puhtaasti käytännön

pohjalta nousseet kannanotot; siinä mielessä
-Bruunin 

pääajatus on ajanrnukainen vielä 20

vuotta syntyhetkeään myöhemrnirt, vaikka

mittaus- ja analyysitekniikka ei enää tänään

askarrutakaan yhteiskuntatieteilijöitä yhtä

paljon kuin joskus aiemrnin.

H eij astu sta i a ennakoi'ntia

Edellä on rajattu vuodet 1966-71 Alkoholipo-
litiikan kolrnanneksi, alkohoiitutkimukseen
keskittyväksi vaiheeksi. Viinikarnpanja oli
hiljaileen alkanut Laantua, mikä kuvasti

muuttunutta alkoholipoliittista painotusta'

Aj ankohtaiseksi tuli al,kohotilainsäädännön ja

käytännön liberalisoirninen:'keski'oluen va-

pauttaminen sekä myymää- ja anniskelura-

vintolaverkon'laajentaminen. A1koholipoli
tii,kka-lehti otti pääkirjoituksissaan kantaa

tämän uuden linjan p'uolesta ja artikkeleis-
saan se taas pyrki rs8uraarnaan kyseisen lin-
jan vai:kutu;ksia niin pian kuin niistä oli saa-

tavissa tutkirttua tietoa.
Lu:onnontieteellisen ailkoholitutkirnuksen

surhteellinen osuus'Iehdessä supirstui yhteis-

kuntatieteellisen kustannuksella ; elettiinhän
yleisestikin yhteiSkuntatieteiden rnerkity'ksen

kasvun aikaa. Al,kohotipolii'ttisen tutkimusrlai-
toksen panos atkoi näkyä artikkeliosastossa
yhä nä§vämpänä: nimet Salme Ahlströrn-
Laakso, Klaus Mäke1ä ym. tulivat vähitellen
Iukijoiil'e tutuirksi. Kyseinen vaihe lienee vie-

1ä nün hyvin rnuistissa, että 'sitä tuskin on

tarlreen kuvata edes niin yksityiskohtaisesti

kuin varhaisemPia vaiheirta.

Sen sijaan on syytä tod'eta, että Alkoholi-
politiikka yhä on osittain pei[in rtavoin heijas'
,tanut ktmkin ajankohdan virtauksia' Kun
Antti Eskola kirjoitti isosiologeirsta ja pakko-

auttajista (6/196?), puheena oleva §syrnys



oli Marraskuun liikkeen myötä juuri otettu
esiin Suornessa. Toinen esimerkki: kun Jaak-
ko Paavolainen kirjoitti vuodesta 1918 ja aI-
koholista (3/1968), suomalainen yhteiskunta
oli vihdoin kyennyt aloittamaan keskustelun
myös itsenäistymisensä traurnaattisista vai-
heista; hieman yllättäen tuosta ajankohdasta
löytyi myös alkoholitutkimuksen kannalta re-
levanttia kerrottavaa.

Mutta osaksi Alkoholipolitiikka oli askeleen
edellä: se ennakoi uusia, kohta tärkeiksi osoit-
tautuvia ongelmia. Kettil Bruunin artikkeli
Alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet (5/1967)

lienee tässä,suhteessa yksi merkittävimmistä;
se iimestyi aikana, jolloin sovinnainen ajat-
telu tuskin osasi pitkäIlekään nähdä otsikos-
sa mainittujen kolmen aineryhmän vaikutus-
ten yhteisiä ongelmia. Bruun päätyi 12 lop-
putoteamukseen ja ehdotukseen ja näistä vii-
meisessä hän suositteli järkiperäisen politii-
kan luomiseksi'ltutkimuksia, ioissa kaikkien
riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö
analysoidaan kokonaisur.rtena ja käyttö suh-
teutetaan sosiaaliseen kontroIliin".

Ennakoiviksi ovat osoittautuneet myös Erk-
ki J. Immosen vuonna 1971 julkaisemat kat-
saukset atrkoholin,työelämässä aiheuttamiin
ongelmiin. Edellisessä niistä (Ongelmajuoja
työelämrissä, 3/t971) hän käytti hyväkseen
kanadalaista ja yhdysvaltalaista aineistoa ja
vastas'i sen pohjalta vihdoin kysymykseen,
"mitä meillä voisi tehdä":

"Suomessa ammattiyhdistykset ovat jossain
määrin ottaneet kantaa,esim. työmaajuopotteluun.
Ti,etyt työnanrtajat ovat myös tehneet vali,stustyö-
tä työmaajuopottelun ehkäisemiseksi. Kuitenkin
meiltä puuttuvat työnantajien ja am,mattiosasto-
jen yhteiset ohj,elmat. Kysymyksen rartkaiseminen
vaatii varmaan työntekijä- ja työnantajajärjestö-
jen välisiä neuvotteluja. Mahdollisesti tarvitaan
tiettyjä määräyksiä työehtosopimuksiin. Meililäkin
tarvittaisiin var:rtnaan valistuskeskus, josta amma,t-
tiyhdistykset ja yritykset voisivat saad,a informaa-
tiota,alkoholikysymyksestä sekä palvelua yritys-
kohtaisten ohj elmien laadinnassa.

Paikallisella tasolla on syytä kytkeä toiminta
a-klinikoiden yhteyteen. Niillä pa.ikkakunnilla,
missä a-klinikoi,ta ei ole, olisi turwaudutrtava pai-
kallisiin sairaaloihin ja lääkäreihin. Ehkä a-klini-
kat voisivat perustaa kiertäviä klinikka-autoja
maaseudun teollisuuskeskuksia varten."

Edellä asitetyssä jaottelussa on vu,onna 1972

katsottu alkaneen Alkoholipolitiikan uusim-
man vaiheen, joka merkitsee mm. yritystä an-
taa vapaatrle keskustelulle entistä tärkeämpi
osuus lehden sisällössä. Tämä ei tietenkään

merkitse tutkirnuksen osuuden vähätte'lemis-
tä. Sen sijaan se ilmeisesti merkitsee sen tosi-
asian myöntämistä, että monimutkainen yh-
teiskunnallinen todellisuus synnyttää tai tuo
päivänvaloon yhä uusia ilmiöitä ja ongelmia,
joista kaikista ei heti voi olla tutkittua tietoa.
Niiden pohtiminen on aloitettava vapaalla
keskustelulla, joka m,rn. johtaa niin tutkijoi-
den ,kuin päättäjienkin kiinnostuksen herää-
miseen ja vähi,te11en sekä luotettavan tiedon
tuottamiseen etlä,mahdollisesti toimenpitei-
siinkin. Tässä mielessä saattavat viirne vuosi-
na käytetyt keskustelupuheenvuorot esim. yk-
sityisen pääoman osuuldesta alkoholiteollisuu-
dessa ja ,kaupassa o,lla merkittäviä ja uutta
ennakoivia; tavallaan kehä on tosin kuljettu
umpeen, koska yksityisen voitontavoittelun
seuraarrnuksia ravintola-a-lalla pohdittiin jo
Alkoholiliikkeen Aikakauskirjan ensimmäi-
sissä vuosikerroissa.

Toisaalta on myönnettävä vapaan keskuste-
iun tähän saakka olleen varsin rajoittunutta.
Lähinnä sosiologit ovat tehneet yrityksiä vi-
rittää mielipiteenvaihtoa, johon toiset eivät
kuitenkaan ole halunneet osallistua. Yksi se-
litys tälle ilrniölle on taloudellisten yms. etu-
§symysten yleinen arka.luonteisuus ja toi-
nen taas lehden jul,kaisijan monopoliaseman
kokeminen keskustelun jarnrksi; sitä paitsi
on muistettava keskustelun yleinen heikenty-
minen yhteiskunnassarnrne.

Uu,sinta vaihetta voidaan ellkä kuvata myös
siitä näkökulmasta, että sen aikana on perin-
näisen raittiusväen ulkopuolellakin yhä
enem,rnän alettu painottaa a.lkoholin, myös
mietojen juomien, haittavailkutuksia. On vain
lu,onnollista, että viinikulttuurin erityinert
korostaminen tuntuu jo näin pian lopullises-
ti vanhentuneelta vaiheelta Alkoholipolitü-
kan historiassa.

Kun Alkokrolipoli,tiikka aikanaan täyttää 50

vuotta, on ehkä jo edellytykset arvioida rnyö»
nyt käynrnissä olevaa lehden sisällön vaihet-
ta.

Yksi- j a kakst u aiheista u atkutusta

Sanoma- j a aikakauslehtien juhlanumeroiden
heJrnasyntejä on oman lehden merkityksen
katteeton korostaminen. To§asiassa vaikutus-
tutkirnus on hoko joukkotiedotuksen tutki-
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muksen vaikeimpia osa-alueita; ilman järjes'
telmällistä tietoa taas on syytä olla vaikuitus-
ta koskevissa spekulatüvisissa arvioissa var-
sin varorvainen.

Arvioiden 'Iähtökohdaksi voidaan joka ta-
pauksessa ottaa se, että Alkoholipolirtiikka ja
sen edeltäjä on aina levinnyt pääasiassa am-
mattirniehille, ts. sitä ovat lukeneet alkoholi-
kaupan ja anniskelun püri,ssä työskentelwät
sekä muuten alkoholiongelman kanssa teke'
misiin joutuvat.

Levikki on nykyään yii 6 000. Mulrana on

Alkon hen-hilökuntaa, r,avintotroifisijoita, ni-
mismiehiä ja muita poliisiviranomaisia, kan-
sanedustajia, kunna'l isia alkoholitarkastajia,
sosiaalilautakuntien j äseniä, järjestäytynyttä
raittiusväkeä, tutkijoita jne.; omina selvästi
ra,jattavina kohderyhminä on vielä mainitrta-
va kirjastot sekä sanomalehtien ja rnuiden
tiedotusviilineiden toimittajat. Ruotsinkie'
lisen Alkoholpolitik-Iehden leviHri ylittää
900:n.

I(ohderyhrnien luettelo osoittaa Alkoholi-
politiikan,tavoittavan varsin hyvin'useirnrnat
niistä ryhrnistä, joil,la on maan alkoholipoli-
tiikaor kannalta keskeinen asema. Ylisanoiihin
erehtymättä voidaan uskoa, että lehti vuosi-

§mmenien aikana on pystynyt kohottamaan
näiden ryhmien alkoholipoliittista tiertoisuut-
ta, ts. kyennyt tucrmaan järjestelmällistä tie-
toa pinttymien ja ennakkoluulojen tilalle.

Alko,trolipolitiikka-lehden todennäköistä
vaikutusta eriteltäessä voidaan purtrua sekä
y,ksi että kaksivaiheisesta vaikutu'ksesta. En-
siksi mainittu on luonteeltaansuoraa: sen ai-
kaansaarniseksi ei välttämättä {tarvita rnuuta
kuin luilremisprosessi, olettaen että leürti ja lu-
kija ovat kylli:ksi "sarnal.la'aaltopituudeü1a",
jotta lukija ei ihnan rrnuuta torju lehden si-
säItöä kiinnostamattomana tai epäluoüettava-
na. Kaksivaiheinen vaikutus toimü siten, et-
tä Aikoholipolitiikan ,lukijat ,tieten tai tietä-

mättään lsvittävät eteenpäin sosiaalisessa
yrnpäristässään - työtehtävissä, julkisissa

tehtävissä j a esiintymisissä, yksityiskeskuste-
Iuissa jne. - lehdestä omaksumiaan tietoja
ja näkemyksiä. On ilrneistä, että esim. Alkon
palveluksessa olevat joutuvat usein myäs va-
paa-aikanaan vastaamaan alkoholipolitiikkaa
ja yleensä alkoh,olia koskeviin kysymyksiin
ja järjestelmälliseIIä tiedolla on siksi heilIe
paljon käytkä.

Myös maan kirjastoihin leviävät noin 500

Alkotr,oiipoiitiikan rruosikertaa toimivat kaksi-
vaiheisen vaikutuksen käynnistäjinä. Kirjas-
toissa lehteä luu,ltavasti lukevat muiden ohes-

sa ns. mieiipiteenj ohtaj at, yhteiskunnallisesti
dktiiviset "tavalliset kansalaiset", joiden sa-

na pienryhrnirssä käytävissä, myös alkoholia
koskevissa keskusteluissa painaa tavallisrta
enemrnän. VieIä todennäköisemmin tämä pä-

tee toirnittajiin: vaikkapa he eivät omissa vä-
ltureissään,lainaisi Alkoholipolitiikan artikke-
Ieita - rnikä sekin on varsin yleisrtä - voi-
draan uskoa J.ehden kohottavan heidänkin aI-
koholipoliittisen,tietoisuutensa tasoa ja siten
väliltisesti parantavan alkoholia koskevan,
suurelle yleisri,lle ta,rkoitetun j oukkotiedotuk-
sen laatua.

Erikseen on mainittava, että Alkoholpolitik
toirnii paitsi kielellisen vähemmi§tön apuna,
mytis ikkunana Skandinaviaan: sen ansiosta
suomalaista alko,holipolitiikkaa ja -tutkimus-
ta on helppo seurata rnuissa Pohjoisrnaissa.

AlkoIIa A,lkoholipoliti'ikan juJ:kaisij ana tie-
tysti myäs on kiistaton vastuunsa. Jos lehden
ja sen kustantajan arvovallalla ajetaan yh-
teiskunnassa läpi myöheorrrmin epäonnistu-
neeksi osoittaurtunutta alkoholipoliitttista lfur-
jaa, seurausten korjaaminen on hidasta ja
ursein työlästä. Yksi keino torjua tätä vaaraa
ennalta o,n maihdollisimman vapaan alkoholi-
poliittisen keskustehm salliminen lehdessä.

250




