
myös suomenkieliset tiivistelmät.
Kun muista artikkeleista on puo-
Iestaan englanninkieliset tiivis-
telmät, teos palvelee muidenkin
maiden tutkijoita. Näin ollen kir-
jalla on sekä kotimaista että
kansainvälistä kantavuutta. Se
toimii hyvänä linkkinä monien
Alkoa ja alkoholitutkimusta Iä-
hellä olevien osapuolten välillä.

Kun juhlakirja on painoasul-
taankin tyylikäs ja edustava, ei
yksien kansien väliin voida koh-
tuuden nimissä enempää vaatia.
Toimittaja- ja kirjoittajakunta on
onnistunut tehtävässään erino-
maisesti.

Eero Tuominen

Lääkkeet alkoholistien
hoidossa

Holopainen, Antti & Hemmtnki,
Elina: Lääkkeid.en käattö alkoho-
Listien hoidossa. Tampereen ELi-
opist on k ans ant ero eg str,et e en lat-
tos, julkaisusarja A, tutkimuksia
ja seloitAksiä no 20. TamPere
1976, 36 sioua

Alkoholistit käyttävät usein lii-
kaa keskushermostoon vaikutta-
via lääkkeitä. Osassa alkoholin ja
lääkeaineiden liikakäyttöä voi it-
se asiassa epäillä taustalla olevan
saman perussyyn, joka saa aikaan
erilaista liikakäyttöä tapauksesta
riippuen. Tämän vuoksi alkoho-
lismin hoidossa on viime aikoina
korostettu sitä, että psyykenlääk-
keiden antamisessa tulisi noudat-
taa suurta varovaisuutta. Miten
hyvin tämä on onnistunut, on nyt
ollut seivityksen aiheena helsin-
kiläisalkoholisteja koskevassa
tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin vuo-
den 1972 aikana miesalkoholis-
teille kolmessa hoitopisteessä an-
nettujen ja resepteillä määrätty-
jen lääkeaineiden määrää ja Iaa-

tua. Aineistona oli 198 satunnai-
sesti valittua asiakasta Helsingin
kaupungin huoltoviraston PAVI-
toimistosta, Hesperian sairaalan
Kallion osastolta ja Helsingin
A-ktinikalta. Tutkituista oli 82 %
saanut vuoden aikana psyyken-
lääkkeitä, 70 % B-vitamiineja ja
50 % aversio (: inhotus) lääkkeitä
(AntabusR, DipsanR). B-vitamii-
neja ja aversiolääkkeitä oli an-
nettu potilaille Iähes yksinomaan
hoitopisteissä, psyykenlääkkeitä
sen sijaan huomattava määrä
myös reseptillä.

Psyykenlääkkeitä oli annettu
poliklinikoilla ja katkaisuhoidossa
keskimäärin noin 20 vuorokau-
siannosta Iääkettä saanutta asia-
kasta kohti, reseptillä sen sijaan
noin 100 vuorokausiannosta.
Psyykenlääkeresepteistä 72 % oli
muiden kuin tutkituissa hoitopis-
teissä työskentelevien lääkärei-
den kirjoittamia. Tavallisimmin
oli annettu rauhoittavia atarakte-
ja (eniten diatsepaamia) ja uni-
lääkkeitä. Psyykenlääkkeiden
käyttö oli sitä suurempaa, mitä
pitempi koulutus asiakkaalla oli
ollut. Tutkituista l8 alkoholistia,
joilla oli aikaisemmin todettu
psyykenlääkkeiden väärinkäyt-
töä, oli saanut niitä keskimäärin
noin kolme kertaa niin paljon
kuin muut tutkitut.

Lääkkeiden käyttö alkoholis-
tien hoitopisteissä on tulosten
valossa mielestäni pikemmin
niukkaa kuin runsasta. Reseptillä
määrättyjen ja muilta kuin alko-
holistihoidossa toimivilta Iääkä-
reiltä saatujen psyykenlääkkei-
den melko suuri määrä antaa sen
sijaan aihetta kysyä, eikö muuta
lääkärikuntaa ole riittävästi in-
f ormoitu psyykenlääkkeiden
käytön riskeistä, eikö informaatio
ole mennyt perille vai onko lää-
keaineriippuvuuteen taipuvaisil-
ia alkoholisteilla erityinen - kou-
lutustason mukana lisääntYvä -kyky hämätä lääkäri uskomaan
asiakkaan kipeästi tarvitsevan
rohtoja. Tätä tutkimus ei valitet-
tavasti kerro.

Kari Poikolainen

Sinimusta legenda

Korjus, Joakko: Vi,htori Kosola -
Legenda jo eläessään. Poruoo 1976,

256 sioua

Vihtori Kosolan elämänkaari on
eräiltä keskeisiltä piirteiltään sa-
manlainen kuin kenen tahansa
historiallisen henkilön. Se on hen-
kilökohtaisten pürteiden ja yleis-
ten tapahtumien yhdistelmä. I1-

man kansalaissodan jälkitunnel-
mia, ilman maailman ensimmäi-
sen sosiaüstisen jättiläisvaltion
naapuruutta ja ilman 3O-luvulla
kiristynyttä lamakauden ilmaPü-
riä Vihtori Kosolaa tuskin olisi
historiallisena henkilönä. Koso-
lassa henkilöityivät kansalaisso-
dan voittajien odotukset, Pelot ja
toiveet. Hänessä oli sielullista
herkkyyttä pystyäkseen koke-
maan ja tulkitsemaan voittajien
tunnelmia ja hyökkäävää voimaa
noustakseen yhdeksi laPuanlük-
keen näkyvimmäksi johtajahah-
moksi.

Jaakko Korjus vertaa Kosolaa
vuosisatamme synkimPiin henki-
löhahmoihin, Hitlerün, Mussoli-
nün ja Staliniin. Hän vertaa Ko-
solaa myös häjyihin. Jälkimmäi-
nen vertaus osuu aivan ilmeisesti
paremmin kohdalleen. Kosolalta
puuttui kyky laskelmoivaan Pit-
kän aikavälin poliittiseen toimin-
taan. Jos sen sijaan vertaa Koso-
lan ja lapuanliikkeen otteita häjy-
jen toimintaan sellaisena kuin sitä
kuvataan Heikki Ylikankaan tut-
kimuksissa, on helppo paikallistaa
monia yhtymäkohtia. HäjYille oli
ominaista laillisen järjestyksen
uhmaaminen ja usein mYös oi-
keuslaitoksen toiminnan hal-
vaannuttaminen terrorin ja kiris-
tyksen avulla. HäjYt toimivat
väkivaltaa ihannoivassa ilmapii-
rissä, toiminta oli usein vaiston-
varaista ja siihen liittyi runsasta
alkoholin käyttöä. Lisäksi toimin-
ta oli usein mitä suurimmassa
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määrin epäsankarillista: suurella
joukolla ja ylivoimalla käytün
yksinäisen, eristetyn uhrin kimp-
puun, jota pahoinpideltiin ja hä-
väistün tai joka pahimmassa ta-
pauksessa surmattün. Oleellinen
osa tätä elämänmuotoa oli lisäksi
näillä "urotöillä" rehvastelu.
Kaikkea tätä edusti myös Vihtori
Kosola ja lapuanlüke. Ilmapüri oli
heidän toiminnalleen nün suotui-
sa, että niin kauan kuin se kohdis-
tui pelkästään kansalaissodassa
hävinneen osapuolen edustajün,
uhri nähtün yleensä syyllisempä-
nä kuin hänen pahoinpitelijänsä
tai kiristäjänsä.

Lapuanliikkeen lumivyöryn
omainen luonne asetti sen etene-
miselle kuitenkin myös esteet.
Kyyditysten eli tämän päivän
kielellä sanottuna kidnappausten
ja muiden terroritoimien kohdis-
tuminen myös sellaisün henkilöi-
hin, joita kansalaissodan voitta-
jienkin puolella arvostettün ja
kunnioitettün, paljasti lükkeen
perusluonteen ja sühen lüttyvät
vaaratekijät sellaisillekin, joille
ne aikaisemmin olivat jääneet
epäselviksi. Kosolan kaltaisen
henkilön nousemisen lapuanlük-
keen johtomieheksi täytyy ilmen-
tää jotakin itse liikkeenkin luon-
teesta, Kosola oli uhmakas, vais-
tonvaraiseen ja oikosulun omai-
seen toimintaan hyvin altis hen-
kilö. Väkivaltaisuus oli hänen
kannanotoilleen luonteenomaista
ja hän oli myös geneettisesti
väkivallan ympäröimä: hänen
isänsä sovitti pitkän vankeusran-
gaistuksen taposta ja hänen poi-
kansa vastaavasti raa'asta mur-
hasta.

Inhimillisimmillään Kosola
esüntyi Korjuksen kuvaamana
alkoholiongelmissaan. Kosola ei
edustanut pelkkää ruhjovaa väki-
valtaa, vaan myös sisäisiä ristirü-
toja ja päättämättömyyttä. Hän
ei tuntunut koskaan olleen täysin
tietoinen perimmäisistä tavoit-
teistaan. Hänessä esüntyi pyrki-
myksiä ehdoin tahdoin ajaa itsen-
sä umpikujaan, mistä hänen kan-
nattajansakin häntä kritisoivat.
Tällaisün vaiheisün Kosolalla lüt-
tyi myös rajua juopottelua. Kun
lapuanliikkeen jatkaja, Isänmaal-
linen Kansanlüke, sai polüttisesti

taitavampia johtajia, lükkeen
joukkopohja oli jo murentumassa
ja oleellinen krüsivaihe Suomen'
historiassa ohitettu.

Yksi lapuanlükkeen oleellisia ja
hyvin tunnettuja pürteitä oli kiel-
tolain vastaisuus. Miksi Korjus ei
sivua lainkaan tätä kysymystä?
Kannettünhan Kosolan johtamal-
la talonpoikaismarssilla kieltolain
vastaisia tunnuslauseita. Vuonna
1930 Vihtori Kosola esitti kanta-
naan, että kieltolaki on huono
laki, ja seuraavana vuonna la-
puanliike hyväksyi kieltolain vas-
taisen ohjelman (Immonen, E. J.:
Katsaus alkoholilainsäädännön
tapahtumün w. 1919-1931. Alko-
holipolitükka 23: l4l-159, 1958).

Jaakko Korjus piirtää varsin
monipuolisen kuvan Vihtori Ko-
solasta. Se jää kuitenkin sikäli
pinnalliseksi, ettei se künnity
rüttävän syvällisesti aikakauden
taustaan. Tämän tästä kuvauk-
sesta saa vaikutelman reippaista
toiminnan miehistä. Tällainen
vaikutelma voi syntyä ainoas-
taan, kun jätetään tyystin huo-
miotta, miltä aikakausi näytti
nüden silmin ja nüden kokemana,
jotka joutuivat terrorin kohteek-
si. Suurelle osalle Suomen kansaa
lapualaisvuodet merkitsivät pe-
rusturvallisuuden vakavaa järk-
kymistä. Kymmenet tuhannet
lapset joutuivat kasvamaan väki-
vallan ja oikeudettomuuden ilma-
pürissä. Miten lapsuus koettün
suutari Mätön perheessä ja niissä
perheissä, jotka samastivat it-
sensä siihen? Minkälaista satoa
joudutaan lapuanliikkeen jäljiltä
suomalaisessa yhteiskunnassa tä-
nä päivänä korjaamaan? Näiden
kysymysten selvittelemisellä
saattaisi olla merkitystä, kun
pohditaan suomalaisten alkoholi-
käyttäytymisenkin syitä.

Jarmo Heinonen

Viina, indeksi ja inflaatio

Vuonna 1972 uudistetussa kulut-
tajahintaindeksissä alkoholijuo-
mien osuus on 6,6 %. Kuluttaja-
hintaindeksi on keskeinen mitta-
ri, johon mm. palkkatason kehi-
tystä ja sitä kautta reaaliansiota-
son kehitystä verrataan.

Alkoholin paino ja mukanaolo
yleensä tässä indeksissä pulpah-
telee aina silloin tällöin esiin
keskustelussa. Esimerkiksi val-
tion raittius- ja alkoholiasiain
neuvottelukunta esitti vuonna
1975 alkoholin poistamista kulut-
tajahintaindeksistä. Helsingin
Sanomat kommentoi 9. 7. 1976
asiaa näin: "Pääasiassa indeksilu-
kujen korjaamiseen perustuva
hintojen korotus osoittaa, että
alkoholin hintaa käytetään in-
flaatioautomaattina, joka itse
ruokkii itseään. Kun viina kallis-
tuu esimerkiksi toistakymmentä
prosenttia, se nostaa indeksiä
toista pistettä ja johtaa ennem-
min tai myöhemmin osaltaan pal-
kankorotuksiin, jotka nostavat
taas hintoja ja indeksiä jne."

Asia ei kuitenkaan ole ihan
yksioikoinen. Jouni Luotonen tar-
kastelee indeksimekanismia tar-
kemmin Talouselämä-Iehden nu-
merossa 5/1977 ja päätyy seuraa-
vaan laskelmaan: "Tavanomai-
nen kuluttajahintaindeksi, joka
perusvuonna 19?2 oli 100, oli viime
vuoden (1976) joulukuun lopussa
182,4. Mutta jos indeksistä poiste-
taan alkoholijuomat, pisteluku
olisikin 184,1. Toisin sanoen viinan
hintaa ei viime vuosina ole nos-
tettu siinä tahdissa kuin muita
hintoja."

Ja Luotosen päätelmä: "Tämä
Iaskelma kumoaa väitteen, että
viinan mukanaolo indeksissä olisi
aiheuttanut eräiIIä aloilla palkko-
jen liukumia. Pikemminkin voi-
daan sanoa, että indeksiin sisälty-
vä paheksuttava kulutus on jar-
ruttanut palkkaliukumia viime
vuosina."
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