
jalta synnyttämään keskustelua ja aloitteita. Toi-
saalta raittiusliikkeellä on mahdollisuus kehittää
mm. julkaisujaan yhteistyöfoorumiksi niille tahoil-
le, jotka tekevät sen kanssa samansuuntaista työtä.
Tällaista pyrkimystä on ollut mm. Raittiusviikon ja
Valtakunnallisten terveysmessujen välisessä koor-
dinoinnissa. Ehkä siihen olisi mahdollisuuksia
muussakin tiedotustoiminnassa, ilman että rait-
tiustyö menettäisi itsenäisyyttään ja omaleimai-
suuttaan.

Alk oh olip olättis en a u ai,kuttaj ana
toimi.minen

"Alkoholin kulutuksen vähentyminen tavoittee_
na yhdistää raittiustyön ja terveyspolitiikan tavoit_
teita. Samalla tavoite ilmaisee vaatimuksen valtion
harjoittaman alkoholipolitiikan kokonaisvaltaista_
misesta. Toisena keskeisenä vaatimuksena se ilmai_
see, että ehkäisevään työhön on panostettava alko_
holiongelmien korjaamisen tueksi. On selvää että
sama tavoite ilmaisee myös tarpeen edistää raittiu_
den osuutta kulttuurissamme.,,

Raittiusjärjestöt perustelevat kulutuksen vähen_
tymisen tavoitetta sillä, että nopea kulutuksen kas_
vu sekä muutti alkoholin merkitystä yhteiskunnas_
samme että lisäsi alkoholihaittoja huomattavasti.
Tarvitaan siis yleisesti hyväksytty tavoite täIlaisten
rakenteellisten muutosten vastapainoksi.

Yhtenä kulutusta vähentävänä toimenpiteenä
raittiusjärjestöissä nähdään keskioluen siirtäminen
Alkoon. "Keskioluella on sekä laissa että käytän_
nössä muista alkoholijuomista poikkeava erityis_
asema. On perusteltua että sen olemus alkoholijuo_
mana tehdään nykyistä selvemmäksi.,,

Keskioluen siirtämistä alkoholimyymälöihin aje_
taan, koska se koetaan helpoimmaksi tavaksi alen_
taa lyhyellä tähtäimellä alkoholin keskimääräistä
kulutusta. "Muutos voisi luoda pohjaa alkoholiolo_
jemme uudenlaiselle kehittämiselle, jos sillä olisi
Iaaja tuki takanaan. Ehkä sen avulla voidaan myös
vähentää päivittäistä, elimistöä rasittavaa, alkoho_
lin käyttöä sekä edistää raittiusasennetta nuorten
keskuudessa."

Tavoite ei ole suoraan toteutettavissa, mutta rait_
tiusjärjestöjen päättäjät katsovat, että jonkinlainen
sürtymävaihe olisi mahdollinen. Sen yhteydessä
näyttäisi mahdolliselta järjestää keskioluen myynti
siten, että sen erityisasema verrattuna muuhun aI_
koholin saatavuuteen vähenisi ja että se olisi aina
valvottua. Samalla ,,o1isi selvitettävä niitä keinoja,
joilla kulutusmuutoksen työllisyys- ja elinkeinopo_
Iiittisia vaikutuksia voidaan säädellä. Myös laitto_
man alkoholikaupan ehkäisemiseksi tarvitaan val_
misteluaikaa".

Yhteerused,on sijasta

1980-luvulla raittiustyötä tekevät monet muut-
kin kuin perinteellinen raittiusliike. Raittiusjärjes-
töissä tämä tunnutaan tiedostetun. Uusia toimin-
nan mahdollisuuksia etsitäEin. Ei ole tarpeen en-
nustaa edellä kuvailtujen argumenttien kestävyyt-
tä, jokainen voi tehdä niistä omat johtopäätöksen-
sä. Tässä on ollut tavoitteena kuvata liikehdintää,
jota raittiusjärjestötyössä näyttää tapahtuvan.

Kristian Äberg

Nuorten alkoholin käytön paisuttelu
pahentaa asiaa

Nuorten alkoholin käyttöä käsitellään julkisuu_
dessa milloin minkäkin esitelmän, seminaarin tai
lausunnon perusteella lähes päivittäin. Myös oma_
aloitteisille toimittajille aihe on herkullinen.
Useimmiten nuorille tehdään näissä "uutisissa,, ja
reportaaseissa vääryyttä ainakin kahdella tavalla.
Annetaan sellainen kuva, että kaikki nuoret juovat,
vieläpä varsin rajusti. Ja esitetään, että nuorten
aikoholin käyttö lisääntyy jatkuvasti.

Kuitenkin tiedämme jo kokemuksesta, että mis_
sään tapauksessa läheskään kaikki nuoret eivät
käytä alkoholia. Lisäksi nuorten terveystapatutki_
muksen (Ahlström 1982 a) yhteydessä saadut tulok_
set osoittavat, että alkoholia käyttävien nuorten
keskuudessa käyttötapa ei suinkaan aina ole raju ja
että kulutus ei kohta lähes smmeneen vuoteen ole
"jatkuvasti siirtynyt yhä nuorempiin ikäryhmiin ja
kasvanut".

Päinvastoin tilanne on viime vuosina huomatta_
vasti parantunut. Tätä osoittaa esim. se, että kun 14
vuotta täyttäneistä oli vuonna 1923 raittiita neljäs_
osa ja 16-vuotiaista k;rmmenesosa, oli vuosism_
menen lopulla l4-vuotiaista raittiita taas jo puolet
ja 16-vuotiaista neljäsosa. Myös alkoholijuomien,
erityisesti oluen, kokeiluikä on ?O-luvun loppupuo_
lella jEilleen huomattavasti kohonnut nuorimmissa
ikäryhmissä. Vuodelta 1981 olevat tuoreimmat tie_
dot osoittavat, että tilanne ei ole huonontunut vuo_
desta 1979.

Tilanteen parantuminen ei tietenkään tarkoita
sitä, etteikö nuorten alkoholin käytössä olisi epä-
kohtia. Niitä on enemmän kuin 50- ja 60-luvulla,
kuten aikuisväestönkin kohdalla. Myös verraten
pienessä nuorten joukossa käyttö lienee rajuuntu_
nut entistä näkyvämmäksi. Haittoja siis on ja nii_
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den vähentämiseksi on työskenneltävä.
Mutta epäkohtien liioittelutla saatetaan aiheut-

taa enemmän haittaa kuin hyÖtyä. Tiedossa näet

on, että nuorten keskuudessa vallitsee epätodelli-

nen kuva samanikäisten alkoholin käytöstä' Sitä

pidetään todellisuutta paijon rajumpana (Ahlström

1980). Jatkuva päivitteiy ja karpomaiset yleistykset

ylläpitävät ja lisäävät tätä joukkoharhaa' Se puo-

lestaan saattaa panna monet raittiit tai alkoholia
satunnaisesti nauttivat nuoret pitämään itseään

poikkeuksellisina muiden nuorten joukossa ja

aloittamaan käYtön tai lisäämään sitä' Joukkohar-

ha on 20 viime vuoden aikana entisestään lisääintY-

nyt. Tutkijoiden mukaan yhtenä syynä lienee ollut
alkohotipolitiikasta ja alkoholihaitoista käydyn
julkisen keskustelun lisääntyminen. Tätä juomis-

paineita aiheuttavaa väärää todellisuudenkuvaa ei

enää pitäisi lisätä.
Nuorten alkohotin käytön käsittelyyn julkisuu-

dessa liittyy usein vaatimuksia virallisen kontrollin
kiristämisestä. Rajoituksia on tietysti oltava ja nii-
den noudattamista on valvottava, koska epäkohtia

voidaan näinkin estää. Mutta varsinaisen alkoholi-
järjestelmän ohella nuorten käyttäytymiseen vai-
kuttavat myös ne muut sekä viralliset että erityises-
ti epäviralliset tahot, joiden kanssa nuoret joutuvat

tekemisiin. Askettäin valmistunut selvitys (Ahl-
ström 1982 b) vahvisti, että nuorten vanhemmat,

ikätoverit sekä tyttÖ- ja poikaystävät ovat tärkeitä
nuorten alkoholin käytön kontrollitahoja. Vanhem-
mat ovat tärkein kaikenikäisten poikien ja tyttöjen
atkohotin käyttöön puuttuva taho. Toiseksi tär-
keimmät ovat nuoremmissa ikäryhmissä saman-

ikäiset toverit ja vanhemmissa ikäryhmissä tyttö-

tai vastaavasti poikaYstävät.
Näitä tahoja olisi käytettävä entistä enemmän

hyväksi pyrittäessä vaikuttamaan .nuorten alkoho-

lin käyttöön. Tämä tapahtuisi suuntaamalla näihin

ryhmiin edelleen ja jatkuvasti sellaista valistusta,
joka auttaisi ja rohkaisisi niitä tässä tehtävässä.

Vanhemmille olisi korostettava esimerkin keskeistä

vaikutusta, annettava asiatietoja ja kehotettava

heitä keskustelemaan nuorten kanssa alkoholista
riittävän varhaisessa vaiheessa. Ikätoverien sekä

tyttö- ja poikaystävien vaikutusta puolestaan voi-
taisiin parhaiten lisätä valistuksella, jolla vahviste-

taan terveiden elämäntapojen noudattamista ia hy-
viä harrastuksia nuorison keskuudessa, jotta hyvät
esimerkit lisääntyisivät. Samalla vähenisi myös se

vahingollinen joukkoharha, jota mustamaalaami-
nen ja haittapropaganda ovat osaltaan luoneet'
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