
kan myyntiä. Pirteien künni pe-
riaatteistaan hä,n vruosisadan
alussa mnoutui irti Päinrälehden
avustajan tehtävistä, koska loh-
ti jurlkaisi alkoholimainoksia.
Vähitellen raiütiusnietrrestä ke-
hittyi kieLtolakimires.

Kireltolakihan sitten sääd,ettiin
jo ensirnrnäisessä yksikarnarises-
sa eduskunnassa vuonna 1907,
m,ut'ta se 'astui voirnaan vasta
vuonna 1919. Alkion epäkütolli-
seksi telrtäväiksi tuli sosiaaltuni-
nisterinä soveltaa tätä laki,a
käytä,ntätin. Vain si,tä varrüen
h?in ,meni halliturkseen, vaikka
ei valtioneuvoston jä,senyydestä
pitänyükään. Hän uskoi kielto-
trai,n voittavan luonnonJ.ain vält-
tärrnätttirnyydellii,työtäiset ja
talonpojat eivät siitä luopr i.si.

Alanen esittää rnielenkiintoi-
sen arvelur\ että kireltolaki olisi
onnistunut paremmin, jos se oli-
si saatettu heti voirrnaan. Suur-
lakon jälkeen innostus sitä koh-
taan oli suuri ja maailmansodan
puhj,ettu,a Suormessa valli,tsi to-
siasiassa kieltolakirtilanne. Lakia
ryhdyttürn kuitenkin sovelta-
maan vasta sodan jälkeen, jol-
loin oli olitrtu rikkornaan sään-
nästelymääräyksiä ja moraali oli
muutenkin jänkkynyt.

Atrkio painotti toiminnassaan
kasvatuksen ja kurin merkitys-
tä. Granfeltin tavoin hän piti
tärlneänä raittiustyön jatikami:sta,
vaikka maassa vallitsilin ki,el,üo-
laki. Varsinaison pettymyksen
häneltre tuotti sivistyneistö, joka
ei ryhtynyt kawattamaan kan-
saa vaan näytti sille huonoa esi-
merkkiä. Tä,rnä närkästys oli niin
syvä, että se sittemmin heijastui
jopa Alkion kanna,nottoi:hin yli-
opiston suornalaistarrniskysymyk-
sessä.

Taistelnrn toivottomuus var-
nr,asti masensi Alkiota hänen vii-
rneisinä vuosinaan. Raittiusmies
toisernsa jälkee,n siirtyi vus,tusta-
jiren leiriir\ rnutta jatrkuva u}rfta
kieltolakipuoluererr penstami-
sesta sai puoluejohtajat rnyönty-
n'rään. Marjaviinimiehet A-Ikio
masensi omassa puolueessaan.
Alkiol,le oli suuri petrtymys, kun
Paavo Virkkunen luopui kielto-
lakikao,na,süaa,n ja ehdotti Uu-
d,essa §umnm vuoruxa 1929

nreuvoa-altavan karUarnäänes-
tylisen j airj eotämist:i.

Kißltolaixx kumoarninren ei kui-
tenkaan,rnitätäiny,t AIJ<ion elä-
mäntyötä tässä kysymyksesä.
Ilärnen lu,omansa raittiusideolo-
gia vaikuitti edrelleem ja uusi su-
kupolvi oli tullurt lä,temmäI<si
hänen aratteitaan. Pettymyksis-
tää,rr rtruolirnatta .A,lkiro saattoi
nähdiä, että todellista kehitystä
oli tässä suhrtaessa'tapahttrnut.

Eero Saarenheimo

Alkoholistin elämä

§traus, Robert: Escape from
custodA. A stud,y of alcoholixn
anil instttutional ilependencA a,s

retlected in the life record of a
homeless flLan. Neiuo York,
Eoanston, San Francisco, Lon-
d,on 7974,388 swua

Escape fran custody on seikka-
peräi,nen tutkimusraportti alko-
holirstin elämänvaiheista keh-
dosta hautaan- Kun Robert
Straus 1940-luvulla suoriitti'tut-
kirmustra New Havenin asunnot-
tomien alkoholistien parissa",hän
ha,astattreli Frank Moorrea ja sai
yksityiskohtaisen selonüeon tä-
män elämäslä kuLuaeiden 42
vuoden ajal,ta. Siitä lähtien
Straus seurasi Mooren elämää
aina tärrnän kuolinvuorteen LV72.
Hänen aineistonsa rnuodostuu
yli 300 Mooren kirjeestä kes-
kusteluirsba Mooren kanssa ja
käynneistä tärnän luona sekä
Mooren äidin kirjeistä. Tut,l<i-
muksen tulos on perusüeellimerr
analyysi alkoholisrnin ja laitos-
tumirsen kehitywaiheista.

Moore oli ,Iahjan<as ihminen ja
on ilo lukea hämen kirjeitäära
jotrka o'aat täynnä lainauksi,a
kaunokirjallisuudesta, ajartu:ksia
alkoholisnirsta ja reurnahuomau-
h:ksia allnoholistiren'pao:rantarnis-

ja rankaisemis5rrityksistä. Härr
vietti rkaiken kaild<iaan yli 20
vuotta vanhiloi-ssa ja mielisai-
raaloissa, mutta vanhemmiten
hänen onnistui enernmän tai
vähemmän vapaurtua riippuvuu-
destaan l,aitoseleirnään. Hän joi
itsensä,ede.l]eenkin silloin täl-
löin tukkihumalaan, ,rnutta n5rt
yksirtyishuoneessa ja parhernpiin
selkkauJcsiin j outumatta.

Straus painottaa Mooren elä-
mästä antamisan l,ausun:noissa
erityisesti si6ii eütä isä oli teh-
nyt itsernurhan Frankin synty-
män aikoihin ja että äiti oli jät-
tänyt hän:en kasvattamisensa
irsoisän tetrtäväksi. Lapsuuden-
ajan merkitystä rtuskin voidaan
pitää lüan suurena. Ja Mooren
v,astaus näihin vaikeulsiin oli
laitostumi,nen 

- 
alul<si taivas-

tossa ja laitostyässä, myöhem-
min hoidokkina. Yhtä helppoa ei
ole ym,rnär,tiü sitä, etlä alkoho-
lismista tuli niin t?irkeä tekijä
Moor"en elämässä. Hänern oli
huomattavan vaikea oppia juo-
ma,an 

- 
pieni lasillinen teki

hänot pahoinvointiseksi ja vas-
ta kolmissakymmeni,ssä hänen
alkoholin käytrttinsä laajerni.
Muüta silloirn hänestä nopeasti
kshittyi alkoholista riippuvai-
nen. Mi,ltei jokaisesta vallitse-
vaan laitoseltirnään ,tulleesta
tauosta oli ,seuraulcsena kiihkeä
alkoholin käyütö. Alkoholin saa-
tavuus oli yleensä hyvä, rnutta
Mooren hakeuduttua metsätäi-
hin seudulle, jossa alkoholia ei
saanut, ,sujui elärnä hyvior jon-
kin aikaa.

Moore tiedosti jo varhafur a,l-
koholisminsa ja haki apua, mut-
ta huonolla menreetyksellä. Kir-
jeessääin hän kysyy, uskooko
Straw, että yhteiskunta kos-
kaan h,aluaa ulrrata yhtä paljon
voimavaroja ja rahaa yhteis-
kuntraan paluu,n tukemiseen kuin
sütä karkottamiserern. Hänen
sa,amainJsa kokemukset y,rityksis-
tä auütaa häntä ova't varmasti
hyödyksi kaikille päihdehuollon
piirissä toi,rniville. Kun Moorre
vähitel:len oli oppinut tunt€-
maan järjestdlmifu\ ,hän aih.eutti
sille erittän h,arrkalia tilantei,ta
pütämäIlä lujasti ja pikkutar-
kasti ,kiinni lain määräyksistä,
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sall::iLsistakir\ joista ei kä]rtän-
nössä enää oltu väli,tetty.

On ilmeisüä, että hrtkirnus-
kohteena oleminen merkitsi
Mooreltre p'aljon - voidaan jopa
sanoa, että rhänen elärnänsä sai
tarkoituksen, kun hän eläirnän-
'tarinallaan ehkä voisi auttas
muita. Robert Strauain teos o,n

va,laiseva esi,rnerkki sii,tä, miten
tieteellisen ankanaarn jotrdonmu-
kaisuuteen voidaan yhdistää in-
hirmiltistä ymrnäntämystä Strau-
sin ,lauzunnot Mooren elämästä
ovat yleensä hyvin perusteltuja

- ornalrta osailtani uskon kuiten-
kfuo, että on aliarvioitu ensim-
mäisen viiden vuoden rnittaisen
rangaistuksen'rneohit"lastti, jonka
Moore ktirsi kuuluisassa Alcat-
rozirn raankilassa. Täh:in vüttaa
se, että Moore itse ei ,kertoout
tästä va,nkilassaolost&an.

Robert Strausirn kirje kehot-
tae punniüsemaan asioita, ja
IVlooren elämä varatii päi,trdehuol-
toa etsirnään uusia ratkaizuja.
Ustkon, että krrjaa voi hyvin
käyütää koulutuksessa, ainakin
siiihen saakha, kunores saamme
yhtä hyvfur dohurnentoidlrn ja
jäsennellyn kotimaisen oase-
tutki,mu,ksen.

Kettil Bru.un

Kulttuuri ja alkoholi

Neoonlinrw, Rolt: Muisteltua,
Otaua, Helstnki 1976, 244 si,oua

Nevanlinnan muisüelmissa on pa-
ri seikkaa, jotka sitovat ne A.l-
kotrolipolirtükka-lehteen. Mui,s-
telmalraastattelut on suorittanut
Eero Saarenheimo, A,lkoholipo-
litiikan lukijoille tuüttr kynä-
mies. Muistelmissa on - mah-
dollisesti Saarenheirno'n ansiosta

- jossakin määrin kiinniteüty
huomiota,myäs juoma- ja ravin-
toilakulttuuriin.

Muistelmissa kerrotaan, että

2t6

Nevamlinnan opiskeluvuosina
(vuod,en 1913 ylioppilas) oU Hel-
singin ravintoloissa rniltei vält-
tämäitöntä käyttää ruotsin kieltä,
jos halusi tulla palvelluksi. Ho-
telli Kärrnpiin järjestettyä illallis-
tilaisuu,tüa mai:nostettiin ESO :sea

sillä, että illallisilla voi henftilö-
kuntaa p,trhurt€lis suorneksi. Luo-
don ravintolnssa opiskelijqit is-
tuivat p,unssilasin ääressä; kon-
jekki oli liian l<allistra, virskiä tus-
kin tunnettiin. Nevanlinnan nuo-
ruuden kesät l«uluivat Samma-
tissa, jossa lähin anniskelupaik-
ka oli peninkul,mien päässä, mie-
toakaan olutta ei ollut saatavis-
sa lä,harnpää.

Nevarnlinna tietää ai,nakin yh-
den mi,ehen, joka tinkimätiä
noud,atti kieltolakia. Hän oli ma-
tema,tiikan professori Ernst Lin-
delöf. Hän ei periaatteen miehe-
henä kileltolain aihana koskaan
nauttinut tai tarjoill,ut väkeviä.
Nevamli,nnalta ki,etrtolaki saa tuo-
mionsa: "Aikaa myöten se (kiel-
tolaki) rrnaarnme rannikkoseu-
dui,lla sai suosiot,a omkseen, se
kun teki tuoüüoisan salakuljetuk-
sen,rnahdolliseksi. Kiel,tolaki hä-
vitti koko maassa aikaisernman
l,ainkunnioituksen. Se kyllä ver-
soi idealismi,sta, joka aikeisexn-
min oli oltrut vallalla nimern-
omaan suomalaisuusliikleen pii-
rissä, mutta sen toteutumisen
täydelüinen epäonnistuminen on
vakava varoitus siitä, että lake-
ja ei saisi säätää kansarn kawat-
tamiseksi. I-iainsäädännön tehtä-
vä on muodolli,sesti vahvisüaa
käytäntö, minkä ytreinen oikeu-
denrtaju jo on hyväksynyt ja
omaksunut. Näin ei ollut kielto-
lain laita, ja sen väkivaltainen
ylläpito johti erveluttavaan kä-
sitteiden sekaannulrceen ja suo-
nanaiseen demoralisaatioon, min-
kä seuraukset ova,t oll,eet vai-
heasti korjattavissa. Nämä hai:tat
il,m.enivät jo piarn, ja perästäpäin
täytyy ihmetellä, että kielLtol,aki-
jäbiestelmä sai olla meillä voi-
masea alun toistakymmentä
vuotta, erlnen kuin ,se kansnää-
nesty&sallä kumottiin. Vaikea
on arvioida, missä rnäärirn tuo
vuosirlqrmrnen on syypää siilen
vastareaktioon, rnikä rnyöhem-
min on ilrnennyt suoma,l,aisten

suhtautumisessa väkijuo,miin ja
poihkeukselli:sen ikävlssä juo-
rnatavoissa, iotka eternkin viime
sodan jälkeisenä aikana ova,t
kärjistyneet vallan vastenmieli-
siin ja häiritseviin rrnuotoihin"

Nevanlinna on ,§11ä väärässä
siinä, etrtä ki,eltolaki olisi ollut
suosi,ttu rannilkoseudulla. Vuo-
den,193l kanse.näänestyksessä
erityi,sesti rannikloseutu äänesti
kieltolakia va,staan-

Itse teoksen tdkop,uolelle on
jääny,t naurhaan kerrottu järkyt-
tävä kuvaus enään ruotsirunaa-
laisen matremaatikon vähitt?üses-
tä rappeutrmisesta alkohotin uh-
rina. Nevanlinnan mi,elestä elko-
holi kohtuullisesti nautiütuna voi
silloin rtäI]öin siivi.ütää tuntasiaa,
joüa myös matemaattisessa luo-
mistyössä tarvitaan,,rnutta tuthi-
mukrsen varsinaiseen suoritus-
vaiheeseen alkoholi ei sovi
kumppaniksi.

Nevanlinna kertoo rrnrn. Pörs-
siklubista ja erityisesti sen pro-
fessoripöydästä, jomha kanta-
asiakkai:ta olivat rnrn. Edvin Lin-
komies, Eino Kaila, Yrjö Reen-
pää, Gustaf Jä,rnefelt ja Arvi Ki-
virrnaa sekä myöhernmin mm. Oi-
va Ketonren. Kerho kokoontui jo-
ka tiistai ja sen piiristä saivat
a!.kunsa monet tärkeät kulttuu-
rialoit,teet. - Teoksessa on jon-
kin verran mainintoja myäs ul-
kornaisista ravintolamiljöi:stä,
vaikka Nevanlinnan pääharras-
,tukse,na on ,ollut muu kuin ra-
vintolakulttuuri.

Erkki J. Immonen

Taistelu pahennuksen
pömpelistä

Mainostelevisi,o esitrti äst<€'ttäin
en§l,antilaisten trekemän sarjafirl-
min (meillä saksanki:elisrenä ver-
siona) Cloohemenl,en pahen-
nuksen pärnpelistä. Sen filmaus
aiheutti närkästyksen purkauk-
seJl Bourgognessa, myrskyn
beaujolais-lasissa.

Vuonna 1934 lyonilainen kir-




