
selviüet'tijn myös neljällä kysy-
myksellä. T\rlokse,t eivät kui-
üenkaan ole ytr,tä antoi,sira kuin
tietouskysymyksistä madu,t, ja
tämä johtuu lä,trinnä kysyrnystert
puutteeJlisesta rnuotoiluste. Ky-
symykset ja vastarusvaihtoehdort
eivät ole loppu,un rasti harkirütu-
ja tai ne jättävät ,sijaa arvailu,il-
Ie. Esirnerkkinä kysymys: "En-
täpä jos ,alloholin saanti vapau-
tettaisiin kokonaan Suornessa."
Tämä oli "monivai,trtoe'htokysy-
mys", josm ,ernsirnmäinen vaih-
toe,tlto kur..alui: "Seurauksena oli-
si ,kaao.s." Noin n:eljännes vas-
traajista oli menkinnyt tti,rnlin
vaihtoe,hd,on. On va,i,keata'sanoa,
mitä 'tällainen tulos sitten todel-
Is ,menkitsee. Puutteista huoli-
matta voidaan näiLstäkin jo'taikin
päärbeJ,lä. Suurin o,sa vastaajista
oli ;tffiyväinren nykyisiin slko-
holijucrmien jakeluol,oihin sekä
ni:ihin tüttyviin ikärajoi,hin.
Useirnpien mieiestä alkoholijuo-
mia naru,titaan estojen lieventä-
rniseksi tai ,seuran vuoksi. Alko-
holin saannin vapautrtamine'n
jobJtaisi vastaajien mielestä 1ä-

hionä alkoholin ku,lutuksen kas-
vuun. Sen o,hella arveltiin seu-
r,ar.I,ksina olevan "nuori]son tur-
meltuminen" ja "kaaos".

Kyselyn kolmas sisältöosa kos-
ki vasüaajien omaa ,a.lkoho'1.in

käJrttt ä. Kysyttiin nauttimisti-
hßyütä ja sitä alkoholijuomaa,
jorta "enimrrnäkseen käyttää"'
Kovin paljoa ei näistä kysYmYk-
sistä saa irti, siksii huono'sti on
vastausvaihtoehdot muotoiltu.
Tällaisirss,a ,kysymyksissä kan-
nattaa ta:rkoin harkiitra kysymys-
ten sisäistä joh,donmukaizuut,ta
niin s'a,rrarnuodon kuin vastaus-
wai,hrtoertrtojenkin osalrta. Tä11ä

krertqa ei henkilölle, jo,ka nautti
alkroholia esiimerkiksi 4-6 ker-
taa vuodesa, o,llut tarjolla muu-
ta vaihtoehto,a kuin ",rnuu käyt-
tötapa, mikä". Annetut kolme
nauütimistiheysvaihtoe,trtoa ei-
vä,t näet kattraneet koko asteik-
koa; rnuuüenkin tunitui jaotus
turha:n karrkeal,ta. Vaikease,ikoi-
sia ,ovat tulolr,sst "enimmäkseen
käytetyn" al,kortrotrijuomalajin
osaitta, ja tähänfl<in ovart rsyynä
sekä kysymysten rnuo'to että ra-
portointitapa. Mitä esirnerkiksi
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tarkoitrtaa, kun joku ilmoi,ttaa
käyttäneensä "enirnmäkseen"
"kaikki,a alkoholijucmia tilan-
teen ,mukaan"? Täi,rnfuI vaitr,to-
ehdon oli merki,nnyt useimmis-
sa vastaajaryhmissä yli neUäsosa
vastaajista. Näillä ürenkilöifl,lä oli
rnahdotrlisersti,rneikirntöjä mui-
denkin vailr,toetrrtojen kohdalla,
koska tii,rnäkin ol,i "rnonivai,trto-
ehtokysyrnys". Näistä ti,edoista
en r,ohkenisi paljoa päiltellä.

Tä,tä tutkimusta on edellä kä-
sitelrty e,trkä rtarpeettornan ko'vra-
kounai,sesti. Tosiasia o'n, että se

enobtuu eduk*en vastaavanlais-
ten tu,tkirnusüen suuresta j oukos-
ta. Sem aruiot ovat juuri virkis-
tävässä näköktllrnassa, jossa al-
kohoti on onnirstutttu näkernään
nautr,tenkin kuin vain turmiolli-
sena kaiken partran ,alkujuurena.
Hieman peru,steellisempi ennak-
kopo,hd,inta ja huoleilisempi ra-
poT toinrti olisivat anrtraneet hyvän
tuloksen kasvattam,atta,työrnää-
rää kohtuuttomasti. - 

Tässä esi-
tetyrt huomautukset pätevät rnyös
monien rnuid,en selvitysten ja
tutkiirnu,süen kohdalla. Toivotta-
va,a onkin, ,qütä selvitystren ja
tutkimusten t kija,t käyttäisivät
ennen työhön ryhtymistään run-
sa,asti aikraa muiden töistä oppi-
miseen.

Jussr, SimPura

Legendaarinen
Eetu Salin

Kalemaa, Kalevr.: Eetu Salin, le-
genda io eldessdd.n. Porooo 7975,
242 sruua

"Kärsi olevaa, ,toivo parempaa"
oli se tunnu,s, jonka wrightiläi-
syys olisi halunnut antaa perin-
nöksi suomalaiell:e työväenrliik-
keelle. Täimän perinnön kiistä-
miseen omisti itseoppinut kan-
sanrnies, zutltari Eetu Salin ko-
ko elälnänsä. Salirria on luon-
nelrdirttu vanlran'työväenlü,kkeen
tunnetuimmaksi,agitaattoriksri,
yhdeksi rrnaanune suurirnmista

puhuj ista, ristiriitaisimmaksi työ-
väsnJ.iikkeen johtajista, lo,ista-
vaksi takrtikoksi, Iegendaariseksi
j uopoksi, vastitrrstaj ien kau,histuk-
seksi ja työväen joukkojen kun-
nioittamaksi,tairstelij'aksi. Tähän
voidaan vain lisätä, että vuon-
na 1919 Salin, 53-vuotias maan-
petoksesta tuornittu isänmaanys-
tävä, känsi tuslrallisen kuoleman
vrantkisel,lissä.

Eertu Salin oli nimenomaan
suomalaisen työväestön iltsetun-
non kohottaja. Historian para-
dokseihin kuuluu, että niinkin
si:säisesti epävakaa ja ristiriitai-
nen henkilö kuin Sali,n sai suo-
matraisen köyhä:Lisrtön luottamaan
omaan joukkovoimaans,a ja uh-
maamaan sääty-yhüeiskururan
painei,ta. Salin oli mul<a,ansatern-
paava puhuja ja työväestön tun-
teiden tuLkki. Paljon küstaa on
käyty §itä, oliko Salin refor-
misti vai kumouksellinen. Täs-
säkin ,asiassa Salin oli yhtä suo-
malaisen työväenliikkeen kans-
sa: ,hän oli sekä neforrni,stii että
kumo,r.rkrsel-linen. Loppuun asti
hän antoi puheissaan ja kan-
nanqtoissaan ai,hetta moüempiin
tr.r,lkintoihin. Salinin histro'riäUi-
sesti rnrer,kittävin toiminta ajoit-
tuu kui,temkin runsaan kyrnme-
nien vuoden jalrsoon vuo,si§adan
vaihteessa, ja tällöin oleellisim-
pana kysymyksenä eivät olleet
myöhemmin virinneet suuntaris-
tiriidat. OleeUis,inta oli työväes-
tön yht"eiskunrnalli,sen'tietoisuu-
den vi,riäminren ja sii,hen liitty-
ny't työ. Tämä työ oli Eetu Sa-
linin alaa ja se tekee hä:eestä
myrirs historiailisen henkilijn.

Alkoholi ol,i Eetu Salinille on-
gelma ja sen hän rnyäs itrse avoi-
rnesti myönsi. Mutlta se ei ollut
pelkästään Sa,linin o'ngerlma vaan
kysymys sivusi koko vantraa työ-
väenliikettä. Tärltä pohjalta
käynnistyi myijs työvä,en rai't-
tiustoiminta. Usein on kiinnitet-
ty huorniota niihin koviin pai-
nei,siirn, joirta silloinen raitrtius-
liike,suurntasi juopo'tteleviin to-
verei,trin. T?il]öin ei ole aina huo-
ma;ttu sitä, että oli rnyös rtullut
tavaksi päättää työväenliikkeen
kokoul(set,samanaikaisesti, kurn
ravinrtoila,t avasivat ovenlsa.. Ko-
kous päättyi ri,irppurmaüta siitä,



olivatko qsiat tulleeü käsirbüyik-
si. Keskustel,u jatkui sitten ra-
vintolas vünaüasin ätiressä.
Jos aikoi pysyä aja.n tasa.lü,a, oli
näihin lreskusteluihin osallistut-
tava. Tulolcsema olii sosisali,nen
paine, jorka oli qniaan wirnak-
kaosüi lisäämään afkoholin käyrt-
töä.

trferki,ttäviä järjestyshäiriöitä
tapahtui usein üyöväenrLii,kkeen
suuxilen kokorusüen jälkeen. Mo-
ni,en juopuneide'n kokousedusta-
ji€'n itta päättyi putJman. Koko-
urspaikkalruntien pu,tkat tuli\at
myäs Eetu Salinille tutuiksi. Täl-
Iaisessa rtilauteessa vagtustajsit
o}ivat,tietysti va,lmiita takemään
pitJrälle rneneviä johtopäätäksüi
häfuiötä eiheuttaneista hemkilöis-
tä j,a heidän edLstamastaan liik-
keestä. Raittiuskysymytr<sestä tu-
li nfün unyäs porli,ittinen kysymys,
johon oli ortsttava kaoltaa. Näis-
tä lä,trtäkohdista käyn:nistyi myäs
työväemliikkeen lmnniakas ja tu-
Ioksia tuoütanut rqittrtiustoiminta.

Eetu Salinin juoppouden syiitä
on usein pohdirttu. Etrkä ytrtenä
syynä voidaan pitää hänen §-
Inemremättömyyttään ratkaista
omia sisäisiä ristiriitojaan. Lap-
suuden ajan yrnpäristilllä on täs-
sä myäs suuri osuus, rsillä siinä
ja ,sen tukerna.na ihminen oppii
ja omaksuu tälaisie itsensä kan-
nalta elintärkeitä tairtoja. Tässä
zuhüeesa Eetu Salir:,in lähtökoh-
dat olirrat epäsuotuisat. Hän oli
herkkä, o,ma,ksumisrkykyinen ja
älykäs, mutüa 'tränern lapsuuden-
kotinsa ilmapiiri oli jyrkän us-
konnollinen, ahdasmielinen, ran-
kaiseva je rtuomitseva. Tästä ü-
mapüristä hän ,sai myös ensirn-
mäisst rraikutteernsa. Hänen myö-
hemmässä jufisfuksessaan on ha-
vaittavissa samoja voirnalckaita
küelikuvia j.a tehokeinoja kuin
sen ajan vailuttavimrnilla usikon-
nollisilla puhujill,a. Tällaiseeor
julirstukseen kansa oli aikojen
kuluess tottunut ja se vetorsi
siihen. Salin oli ,ke,nsan syvistä
riveistä,noussrttt jutistaja, joka
tunsi omansa. Lapsuurlenkoti tu-
tustufri Saliinin suomalairseen
kansanluonüeeseen, rnutta se ei
varustanut häntä lleinoilla rat-
haista omia sisäisiä ri,stiriitojean
ehjällä tavalla. Salin oli herättä-

jä je valistaja, rnuüta rikkinäi-
syyt€msä vuolssi hänestä tus,hin
olisi olluit va!,tio'rniebeksi.

Eeüu Salinür virimeisat rke}si
dlinvuotta olivat hänelle luon-
tenunaisia je kuvraavia. Vuoden
191? lükehdilxtään hän tcrnpau-
tui mukaan vaisüooramimsüi eh-
diütyään oUa usei,ta vuosia syr-
j ässä kesheisimmistä tapahtumis-
ta. Sslin vaietosi edesi.ä oleven
ka,nsannousun j,a helusi o,lla sü-
nä mukana. Verrraütain nopeas-
ti hän kuitemkin vetäytyi syr-
jään ja ryh,ty'i arvostßlernaan ra-
dikaaleja sosialidrerrnokraatteja.
Sotaüepaü,tumien jälkeen hän
onnisüui väistärmään pidätyksen
yli kiihkeimmän raivon krauden
ja sai näirlr qsiansa oikeus}äsirt-
tel1ryn. Thfdmona o,li ü<uiüenkin
kuolernantuomio, joka r.ulkomai-
sen paino§tulnsern tuloksena vaih-
tui kyrnmenen vuoden kuritus-
huoneraurgaistulseksi. Vankilaan
mennessään EerttXlla oli ytlään
villai,set elusvaratteet, villapaita,
turhki ja huopasaappast. Vakiin-
tuneesta käytännirstä poiketeur
ne qüettii,n kuitenkin pois ja ti-
lalle annettiin ohuert lünaiset
allwvaaüteet, raidallinen, pum-
pu,li,nen vangin kesäpuku ja puu-
tr<engät, päähinettä ei qnnettu
l,ainkaan. Sellit olirvat kylmät je
ne jätreütiin ajoittai,r: jopa täy-
sin lärrunittämättä. Saimaltre Sa-
linille tämä rnerrki,trsi tosiallises-
ti kuotremantuorniota. Hän me-
nehfi'i 6. 4. 1919 §lärnäisüen ku-
ritustruoneella. Kymrnentuhan-
ti,nen tyä,Iäisten jo,ukko seurasi
Salinie hänen viimeisellä ,rnart-

kallaan. Se oli Eetun vürmeinen
uhrnakas voi,mannäyte: hauta-
jaiskulkue punaisine lippuineen
järjesüe,ttiin vastoin v,irallista
kieltoe ja hauüajaisiste muodos-
tui vaikuttava hävinneiden yh-
teistumnon näytß.

Jormo Heinonen

Alkoholi ja työ
alkoholikongressien
ohjelmissa

KansainväIisiä kokoulsia, jotka
aluksi kulkivat alkoholisrnin
vastustamiskongressien (Inter-
national Congress against Alco-
holism), sittemmin alkoholismi-
ja alkoholikongressien (Inter-
national, Congress on Alcohol
and Alcoholism) nimellä, on jär-
jestetty jatkurvasti rmodesta 1878
alkaon yhteensä 3.1. Eruimmäi-
nen hokorus pidettün Partisiss
ja viimeksi kokous järjestettiin
\monna 1975 Bangkokissq Thoi-
rnaassa. Nykyisin kokousten jär-
jestämisestä huolehtii kansain-
välinen alkolroli- ja addiftitio-
neuvosto, ICAA (International
Council on Alcohol and Addic-
tions). ICAA:n edeltäjä perus-
tettün vuonna 1907 ja sen nimi
oli kansainvälinen alkoholismin
vastustamistoimisto (Interna-
tional Bureau against Alcohol-
isrn).

Pidetyt esitelmät tai tilvistel-
mät on julkaistu kokousrapor-
teissa (Proceedings of the Inter-
national Congress against Alco-
holism/ on Alcohol and Alco-
holism), joiden avulla voi tar-
kastell,a eri,laisten teemojen
esüntymistä ja niiden painoa
kansainvälisessä keshustelussa
eri aikoina. Tässä tarkastellaan
kongressijulkaisujen avulla al-
koholi ja työ -teeman esiinty-
mistä kokouksisss. Kymmentä
julkaisua ei kuitenkaan ollut
saatavissa,

Kaikkiaan 21 kokouksessa on
pidetty noin 1400 esitelmää,
joista osa on ollut lyhyitä tai
lyhyehköjä katsauksia esimer-
kiksi eri maiden alkoholitilan-
teeseen, osa taas on laajempia ja
luonteeltaan tieteellisiä. Osa esi-
telmistä on pidetty työryhmissä
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