
Eduskunnan puhernies K.-{. lhgerholm piti
tärkeän radiopuheen hulrtikuun 4. päiviinii
vuorrrra 1948.1 Kyse oli valtakunnallisen Ryh-

tiviikon ava:rrnisesta. Puhe <-rli türkeä siksi, että

sillä oli nrerkittäviä seurauksia. Rvlrtiviikko oli
Alkoholiliikkeen tuella penrstetun Kansalais-

ryhti-tr-riuriston tempaus, jonka tarkoituksena

oli opettaa kansalaisille hyviä tapoja. Kevääl-

lä 1948 liike muistutti kansaa olympialaisterr
tulostir ja varoitti suomalaisia kä)'ttäytymästä

kuin prinritiivikarrsat tai luolanriehet. Erityi-
sesti suomalaiset juomatavat olivat sievistänri-

sen kohteeua. Oli mietittävä. mitä arnerikka-
laiset tai cnglantilaiset meistä ajattelisivat.
Itvhtiläisillä oli rakentava näkem,vs alkoholi-
oloj en kehittämisestä. H.'"viä tapoj a voitaisi in
r-rppia. Opettajina voisivat olla Alkoholiliike ja
sel ohjaama Ryhtitoimisto.

Oli luontevaa, että avajaispuheen piti juuri
K.-A. Fagerholm, joka oli Alkoholiliikkeen joh-

tokunnan jäsen - myöhemmin pääjohtaja -
ja ensirnmäisiä kieltolakia arvostelleita perin-
teisen raittiuspuolueen kansanedustajia. Pu-
hcessaan Fagerholm (1948) arvosteli ankaras-

ti juuri virkaansa astunutta sosiologian pro-
fessoria Veli Verkkoa:

"Kriminaalispesialistimme. professori Veli

\-erkko. joka meillä on perusteellisimmin tut-
kinrrt väkijuomienkäyttömme suhdetta väkival-

tarikollisuuteen. on tullut verraten lohdutto-

t Kiitän avusta ja kommenteista Risto Alapuroa.

Risto Jaakkolaa, Hannu Soikkasta ja Matti Virtasta.

ßIATTI PETTONEN

KIETI VAI KUTTTUUR. I?

VAITTE I.Y'SUOMALAISESTA VI ! NAPAASTA"
KEVAAttA 1948

FAGERHOLßT KAY PAALLE rniin tuloksiin. Professori \i:rkko katsoo. että

syv on lähirurä rodullisen rakenteernrnc. Alkr>
holi ja suontalainen eivät sovi vhteetr, civät

senküäl vertaa kuin alkt,llrli ja ihmisct 1lccn-
sü, koska suonralaisilla otr vksinkertaisesti
huono viinapää.oo

Fhgerholnr asetti \'örkon "rotutct»rian" ja
Kiursalaisryhdin tavoitteet vastakkain. "Jos

professori \icrkr-,rr rotutcoria pitäisi paikkan-
sa, tämä tänään alkava Rvhtiviikko olisi täv-

sin tarpeeton." \hstakkainascttelu ci päätty-
11t tähän. vaan Fhgerholm totesi etlclleelr, et-

tei Verkon "rottrteoria" ilnreisestikäiin voinut
olla koko totuus alkoholiongelmastarnme. Pi-
kemminkin olisi svitä haettava liian ternpoile-
vasta alkoholipolitiikasta. "Täpakulttuuri lie-
nee eräs hitaimmin opittavia elämän aloja niin
vksilön kuin kansankin kohdalla." Fagcrholm

asettaa !'erkon tulkintaa !'astaan äskettäin suo-

ritetun galluptutkimuksen tulokset. Sillä pu-
hemies tarkoitti Pekka Kuusen teosta Suomen

viinapulma gallup-tutkimuksen valnssa. Fager-

holmin hr'ökkäys professori Verkkoa vastaan

oli raju. Sillä oli takanaan radiopuheen suuri
julkisuus ja huomattavan poliitikon arvovalta.

Fagerholmin puhetta täydensi rvhtitoimiston
levittämä lentolehtinen, jossa Verkkoa arvos-

teltiin suorasukaisesti. Sekä Fagerholmin pu-

he että Ryhtiviikon lentolehtinen olivat mais-

teri Pekka Kuusen kirjoittamia.2

2 Muistiot rvhtiviikkotoimikunnan kokouksista.

kokoukset 9.1.1948. I0.I.I94B ja 4.2.1948. Kansa-

laisryhti rv:n asiakirjoja 1940- ja I950-luvuilta. Th-

pakasvatus rv:n arkisto.
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Sekä Fagerholmin puheessa että ryhtitoimis-
ton lehtisessä viitataan samoin sanoin samaan

Pekka Kuusen nimissä julkaistuun tutkimuk-
seen. Mutta Kuusi esiintyi itsekin. Hän arvos-

teli Suomalainen Suomi -aikakauslehdessä sii-
nä julkaistua professori Verkon alkutalvella
1948 pitamaa virkaanastujaisesitelmää. Yksi-
tyisissä muistiinpanoissaan ja kirjeissään Veli

Verkko piti näitä hyökkäilyjä kohtuuttomina
ja loukkaavina. "Mitä järkeä on perustaa so-

siologian professorin virka, kun sen haltijan
tieteellisen tutkimuksen tuloksia vastustetaan
julkisilla varoilla?"3 Millaisia sitten olivat ke-

väällä 1948 vastatuuleen joutuneet tieteelliset
tulokset?

VER,KKO ENNEN VER,KKOA

Tutkiessaan suomalaisia rikostilastoja .ia tul-
kitessaan niistä ilmenevää väkivaltarikollisuu-
den korkeaa tasoa Veli Verkko esitti küsityk-

siä, joilla edelleenkin on keskeinen nrerkitys

kansallisen identiteettirnnre jäsennystavoille.

Kriminologi Verkon esittämät kulttuurihistt-r-
rialliset yleistykset olivat hyvin ylirnalkaisia ja

täysin alisteisia hänen tilastotutkimuksilleen.
Veli Verkon teoriaa suonralaisteu "huonosta
viirrapäästä'o voidaan sanoa lransortluonnese-

lityltseksi. Verkon mielestä suomalaiset olivat

taipuvaisia väkivaltaan. Se kuului katrsartluotr-

teeseen. fürnän todistivat väkivaltatilastot.

Suornalaisilla Yerkko tarkoitti aina suomen

kieltä äidinkielenään puhuvia. Kieli oli hänelle

perirnnräinen sosiaalinetr rnuuttuja.'Dissä nrie-

lessä olisivat \ybrkon teoriat Pohjimmiltaan ol-

leet kovin "kulttuurisia", jos tälle piirteelle oli-
si haluttu antaa nrerkitystä. llrityinen osa suo-

nrrtlaisten huonoa kansanluoruretta «rli heikko

alkoholin sieto, "huotro hurrralaluontd' tai
"huono alkoh«rlireaktio". TämäIr "htronon vii-
napäärr" todistivat samat tilastot, sillä suuri
osa rikoksista tehtiin Suomessakin alkoholin

it Veli \brkon käsikirjoitus "Htrono alkoholinsieto
ja sen kieltäminen". Leikekansio VI. Veli !'erkon

arkisto. \ältiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.

vaikutuksen alaisena. Verkon päättelyn kehä-

rnäisyyteen on aikaisemminkin viitattu (Ala-

puro 1973, 123).

Verkon karrsanluonneselitys muuttui alueel-

lisessa tarkastelussa heimoluonneteoriaksi.
Suonralaisten läänienkin vertailussa tuli esil-

le - yhteisestä kansanluonteesta huolimatta

- suuria eroja väkivaltarikollisuuden tasossa

ja kehityssuunnassa. Verkon mielestä väkival-
taisernrnissa lääneissä asui heimo-ominaisuuk-
siltaan huorrompaa väestöä kuin rauhallisem-
missa lääneissä. Koko maata ja Vaasan lääniä
koskevien tilastojen avulla Verkko myös väitti
suornenkielisen väestön olevan luonteeltaan
heikonrpaa kuin ruotsinkielisen. Jos väkival-
tarikollisuuden taso sattui jorrakin ajankohta-
na alenemaan, kuten oli tapahtunut Vaasan

läänissü vuosisatlan alussa, hän totesi kylmän
rauhallisesti, että "ylrteys väkivaltaisuuden ja
kansanluonteel vülillä ei ole enää voirnassa"
(\'brkko L949, ltJS). Vbrkon kansarrluonnese-

litys oli siten joustava, rikostilastojen kullois-
takin liikahdusta nryötäilevä sanaleikki.

Joskus Verkon teksteistii on tehty se johto-
päätüs. että yhteys kansanluonteen ja väkival-
taisuuden liilillä olisi vain suomalaiuerr ongel-

rna. \rcrkko oletti krritenkin sarnan ongelman

vaivaavan rnuitakin kansallisuuksia.'lLtki-
rnukse-"saarr \äkivaltarikollisuuden riippuvrus
kansanluonteesta (\'erkko 1936) härr rnainitsee

kansallisuuksina, joilla rikc'Iisuus on ratkui-
sevasti alkoholista riippuvaa. suornalaiset, ul-
kosuomalaiset. virolniset, syrjäänit, t§ererrris-

sit" sloveenit. ruteenit, slovakit, kroaatit, ru-
manialaiset. r'enäläiset. prrolalaiset, USA:n val-

koisen väestön, liettualaiset, malaijit, intiaa-

nit" mestitsit. neekerit ja urulatit. )iiiiden kun-

sojen keskrrurlessa alkoholinkäl'ttö r lläpiti Ver'-

kon mielestä korkeaa räkiraltarikollisuutta.
Suomalaiset eivät olleet Verkon listassa kovirr

vksinäisiä.
Lisäksi monet matalan väkivaltarikollisuu-

den kansat kärsivät ,rhtä lailla "hrronost:r al-

koholireaktiosta'"" nimittäin nr.rtsalaisel. rror'-

jalaiset. lappalaiset. hollantilaiset. sr-eitsiläiset.

belgialaiset. irlantilaiset. kelttiläiset kansat ja

annamilaiset. Veli Verkolle suomalainen kan-
sanluonne ei ollut - ainakaan vuonna 1936
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- kovin poikkeuksellinen ilmiö. Teoksessaan

Verkko (1936, 310) torjuukin yksiselitteisesti
"huonon viinapääno' biologisen selittämisen:

"Havaitsimme. että monilukuisilla kansoil-
la sekä Euroopassa että sen ulkopuolella oli
väkivaltarikollisuus alkoholinkäytöstä huomat-

tavassa määrin riippuvaista. Tämä on kansan-

luonnetta kuvaava tärkeä piirre, joka vastaa

huonoa humalaluontoa. huonoa alkoholireak-
tiota yksilöillä. Mutta onko tämä kansanluon-
teen ominaisuus biologista laatua? Tuskinpa.
Tuntuu siltä kuin tässä ympäristö näyttelisi
pääosaa. Thvattoman paljon riippuu juomata-

voista ja nautitun alkoholin laadusta." Teok-

sen akateemiset arvostelijat l930-luvulla ja

I940-luvun alkupuolella pitivät biologisen se-

littämisen hylkäämistä Verkon perustulkinta-
na (Helasvuo 1939 tai Hornborg 1946). Vaikut-
taakin siltä, että ennen l94OJuvun loppua Ver-

kon kanssa ei olisi ollut kovin helppoa synnyt-

tää kiistaa siitä. olisiko "suomalainen viina-
pää" biologinen vai kulttuurinen ilmiö. Suo-

malaisen tai pohjalaisen kansanluonteen keh-

nous tai hurjuus ilmeni Verkosta muuttuvana.
historiallisena ilmiönä, joka oli erityisen herk-
kä kehittymään koulutuksen ja sivistyksen vai-

kutuksesta. Mutta Verkon tutkimuksissaan
esittämiä käsityksiä ei saa sekoittaa siihen suu-

remmassa julkisuudessa jo vuosisadan vaih-

teesta lähtien käytyyn keskusteluun "suoma-
laisesta viinapäästd", joka oli osa Verkkoon vai-

kuttanutta kulttuurista ilmastoa (vrt. Peltonen

1988). ?imä julkisuus tulkitsi Yerkkoa toisin
kuin kriminologian asiantuntijat. Verkolta löy-

dettiin vain se. minkä hän oli lainannut muil-
ta (vrt. Kivimies 1937, 15-16, Krohn [1939]
1967, 1861187 tai Heikinhei mo 1946, 251-252,
340).

KUUSEN R,YHIITIIKE

Keväällä 1948 professori Verkon näkyvimmäk-
si haastajaksi rikostilastojen tulkitsijana ja al-

koholipoliittisena teoreetikkona nousi nuori
maisteri Pekka Kuusi. Kuusi oli valittu Suo-

men Akateemisen Raittiusliiton palkalliseksi

sihteeriksijoulukuussa 1944. Alku oli hanka-

la, sillä liiton työvaliokunnan äänestyksessä

Kuusi vielä hävisi kokeneemmalle vastaehdok-

kaalle. Vuosikokouksessa äänten jakauma kui-
tenkin kääntyi, ja Kuusi saattoi aloittaa alko-
holipoliittisen elämäntyönsä. Kuusen työrupe-

ama raittiusliikkeessä oli kuitenkin vain pu«r-

len vuoden pituinen. Tänä aikana hän keskit-
tyi - toki johtokunnan luvalla - vain yhteen

tehtävään, Kansalaisryhti-nimisen järjestön

perustamiseen.a Uuden yhdistyksen tarkoi-
tuksena oli "kansalaistapr.rjen tervehdyttämi-
seen ja ryhdistämiseen tähtäävien toimenpiteit-
ten avulla pyrkiä kehittämään maamme väki-
juomaoloja siihen suuntaan, että alkoholijuo-
main aiheuttamat epäkohdat saadaan supistu-

maan niin vähäisiksi kuin mahdollista".; Uu-
den pyrkimyksen ensimmäinen julkinen il-
mentymä oli "nuoren polven johtavien hen-

kilöiden" helmikuussa 1945 pitamä kokous.
jossa käsiteltiin Kuusen tekemää 'juhlakult-
tuurin kohentamista" koskevaa aloitetta. "Oi-
kea suomalainen mies ei esiinny humalassa, oi-

kea suomalainen nainen ei siedä humalaisen

seuraa'o -tunnuksen alla päätettiin kayda pro-
pagandahyökkäykseen. johon haluttiin mu-

kaan kaikki piirit, rnaan julkinen sana sekä

suurjärjestöt.
Kokouksen jälkeisissä neuvotteluissa oltiin

yhteydessä mm. Alkoholiliikkeen johtoon. Yh-
teyksistä vastasi Pekka Kuusi, ja niihin kuu-

lui mm. Alkoholiliikkeen johtajan Eemil Hyn-
nisen tarjoamat päivälliset ravintola Kolmes-

sa Kastanjassa Kuusen valitsemille henkilöil-
le.6 Keväällä 1945 päätettiin perustaa erityi-
nen propagandaelin. joka osoittaisi - itse taus-

talla pysytellen - omat tavoitteet raittiusky-
symyksessä eri yhteiskuntapiireille ja yhteis-

kuntaelämän eri aloille. Perustettavaa

1 Pö-rtäkirjat SARL:n johtokunnan kokouksista
30.12.1941. 24.2.194-r, 9.3.19.15. Li.4.7945 ja
16.9.1945. Suomen Akateemisen Raittiusliiton ar-
kisto. Valtionarkisto.
5 ILnoitus yhdistysrekisteriin nr 47873 (I5.1I.

1946), Yhdistysrekisteri, Valtioneuvoston arkisto.
6 Johtokunnan pöytäkirja 9.3.1945. Suomen Aka-
teemisen Raittiusliiton arkisto. Valtionarkisto. Päi
välliset Kolmessa Kastanjassa olivat 13.3.1945.
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Kansalaisryhti-toimistoa ohjaisi kansalaisval-

tuuskunta, johon eri järjestti.lä pyydettiin ni-

meämään edustajansa huhtikuun lopulla 1945

päivätyllä kirjeellä. jonka allekirjoittajina oli-
vat Kuusen helmikuun kokoukseen kutsumat

henkilöt. Yksi heistä oli Heikki Waris.;

Kun 'juoppoutta vastustava rintama'o aloitti
työnsä lokakuussa 1945. maisteri Kuusi siir-
tyi sen palvelukseen. Alkoholiliikkeeseen Pek-

lca Kuusi tuli vasta toukokuussa 1946. Kansa-

laisryhdin julki lausutut perustavoitteet olivat

samat kuin jo sota-aikana (19421 perustetun

Kansalaisjärjestöjen Raittiustyön Keskusliiton.

Viitataan sota-aikana ja sen jälkeen kasvanee-

seen tapainturmelukseen, jonka nähtiin eri-
tyisesti liittyvän alkoholinkäyttöön. Erona oli
kuitenkin se, että raittiusjärjestöjen taistellessa

alkoholinkäyttiiä vastaan Kansalaisryhti vas-

tusti vain juoppoutta. Alkoholiliikkeen vuoden

1946 toimintakertomuksessa sanotaan. että

"Kansalaisryhti perustettiin kehittämään kä-

sityksiä oikean naisen ja kunnon miehen elä-

mäntavoista maassamme" (Alkoholiliik-

keen. . ., 1947,49). On ilmeistä, että Kansa-

laisryhdin perusajatukset olivat laajalti hyväk-

syttyiä nuoren akateemisen raittiusväen kes-

kuudessa. Suomen Akateemisen Raittiusliiton
lisäksi Kansalaisryhdin toiminta-ajatuksen

taustalla vr-ri nähdä myös eräät sota-ajan jär-
jestöt. Kansalaisryhdin ja sitä ohjaavan kan-

salaisvaltuuskunnan monet henkili;t olivatkin
ttrttuja asevelitoiminnasta (vrt. Kulha 1980 ja

Leiponen 1987).

Kansalaisryhdin ensimmäinen näkyvämpi

toimintamuoto oli 1940-luvun lopulla useana

; Jlrhlakulttuurin kohentamista koskeva aloite
(1945). Suomen Akateemisen Raittiusliiton arkis-

to. Valtionarkist«r. Muut'juoppoutta vastustavan

rintaman'o perustamiseen kehottavan julistuksen al-

lekirjoittajat Heikki Wariksen lisäksi olivat Aarne

Eskola. S. A. Harima, E. A. Heiskanen, Eemil Hyn-

ninen, Oiva Jääskeläinen. Yrjö Kallinen, Eino Kil-
pi, Kalle Kuusinen, Martti Levon, Veikko Loppi,

Lauri Pihkala, L. A. P. Rrijärvi, Eero Rönkä, Mart-

ta Salmela-Järvinen, IJuno Täkki, Ralf Tiirngren,

Arvo Turtia. Antti Wihuri. Helena Virkki ja Johan-

nes Virolainen.

syksynä järjestetty "pontikkasota". Yhdessä

Alkoholiliikkeen, poliisiviranomaisten ja rait-
tiusjärjestöjen kanssa tehtiin propagandaa al-

koholin salapolttoa ja salakauppaa vastaan.

Kansalaisryhdin toiminnan erikoisuus oli pon-

ti kankeittäj ien tai -myyj ien ilmiantaj ille mak-

setut ilmiantopalkkiot, jotka suoritettiin pai-

kallisten nimismiesten välityksellä. Varat Kan-

salaisryhti sai lahjoituksena Alkoholiliik-
keeltä.4

Kevään 1948 Ryhtiviikko oli Kansalaisryh-

din ensimmäisen suuri kampanja. Siinä myös

luovuttiin ajatuksesta pysyä poissa julkisuudes-

ta. mikä lisäsi hankausta varsinaisen raittius-
liikkeen kanssa. Ryhtiviikon ohjelma ja talous-

arvio oli käsitelty ja hyväksytty etukäteen Al-
koholiliikkeen johtokunnassa.e Kampanjan

kokonaismenot olivat 1,25 miljoonaa markkaa,
joista Alkoholiliike maksoi miljoonan. Ryhti-
viikkoa varten tuotettiin julisteita, lentolehti-

siä, diasarjoja ja rna inostorneja. Fagerholmin

avajaispuheen lisäksi Ryhtiviikon sanomaa tar-
jottiin kahdessa muussakin radio-ohjelmassa.
"Suomisen perhe" -jatkokuunnelman käsikir-

.ioittaia Tuttu Paristo oli suostunut ottamaan

ryhtikampanjan viikon teemaksi. Lisäksi ra-

dioitiin keskustelu, jossa Ryhtiliikkeessä toi-
mivia ja sita lahellä olevia henkilöitä keskus-

teli tapojen ryhdistämisestä. Kampanjaviikon

aloitusjuhla oli elokuvateatteri Rexissä, jossa

maisteri Pekka Kuusi esitteli Ryhtiviikon len-

tolehtisen "varjokuvia apunaan k:äyttäeno' noin

35O-päiselle yleisölle. Runsaasti kuvitettu len-

tolehtinen, jota oli jaettu maan suurimpien

asutuskeskusten kotitalouksiin peräti 140 000.

oli nimeltään "Villi-ihmisen ikäväntorjuntaa".

ti Kansio "Rrntikkapalkkiot ja -puheet", Kansa-

laisrvhti rv:n papereita 1940- ja I950-luvuilta, Tä-

pakasvatus ry:n arkisto. Ilmiantajista. heidän saa-

rnistaan palkkioista ja palkkioiden perusteista on

tallella kaikhi tositteet.

', Infcrrmaatio oli jaettu etttkäteen Alkoholiliikkeen

.iohtohenkilöille. Kok«rus, jossa asiasta päätettiilr. pi-

rlettiin Alkoholiliikkeen tiloissa I0.1.1945. Muistit»t

rvhtiviikkotointikunnatr kokotrksista, Kansalaisryhti

rv:u papereita 1940- ja 1950-luvuilta, Thpakasva-

tus ry:n arkisto.
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Sen iskevän tekstin oli viimeistellyt Kuusen ve-

li, maisteri Matti Kuusi. Tilaisuuden kohokoh-

ta oli lyhytelokuvao ionka Alkoholiliike oli teet-
tänyt Kuusen kirjasta Suomen viinaprrlma gal-

lup-tutkimuksen valossa. to

Kuusen kirja oli valmistunut juuri muuta-
maa viikkoa ennen Ryhtiviikkoa. Sen näytteil-
lepanoa varten Kansalaisryhti lähetti useihin
kirjakauppoihin näyteikl<unoihin sijoitettavia
alustoja, joissa luki "Ryhtiviikon kirja". Eri-
koinen osa kampanjaa oli vaikuttajayksilöiksi
katsottaville erilaisten järiestöjen puheenjoh-
tajille lähetetyt henkilökohtaiset kirjeet, jois-

sa tiedotettiin Ryhtiviikosta. Kirjemalleja oli
useita aina järjestön luonteen mukaann ja hir-
jeita postitettiin kaikkiaan 27 000, Melkoinen
merkitys arvioitiin olevan myös silla, etta Ryh-
tiviikon aikaiseen veikkauskuponkiin paina-
tettiin ilmoitusteksti "Oikea mies ei ota huma-

laa - oikea nainen ei siedä humalaisen seu-

raao'. Viikon aikana ilmestyneisiin aikakaus-
lehtiin järjestettiin "ryhtiläisiä" kirjoituksia
ja haastatteluja. Lehdille jaettiin myös valmiit
kysymykset, joiden pohjalta ne voisivat tehdä

haastattelujaan. Kysymykset olivat seuraavat:
"1. Suomessa on väkijuomain krrlutus erittäin
pieni, mutta alkoholivauriot suuret. Missä on
vika? 2. Miten voidaan kansamme humalan-
ottamistapa kukistaa? 3. Miten yleinen mieli-
pide saataisiin paheksumaan humalaa?'o

Ryhtiviikko saikin paljon huomiota. Se oli
esillä radiossa ia elokuvateattereissa, sitä kä-

siteltiin kokouksissa. Lehtikirioittehrn seuran-
nassa karttui välittömästi lähes 400 leikettä.
yhteensä yli 120 palstametriä, joka oli kam-
panjan johdon mukaan ooenemmän kuin Hel-
singin Sanomien 32-sivuisen sunnuntainume-
ron palstatila".ll

l0 Elokuva "Suomen viinapulma gallup-trrtkimrrk-
sen valossa" (1948) oli Suomen Filmiteollisr.ruden
lyhytelokuva. kestoltaan B minuuttia. Siitä valmis-
tettiin kahdeksan kopiota, joita esitettiin elokuva-
teattereissa alkukuvina. Kansalaisrvhdin kertomuk-
sessa kevään l94B Rvhtiviikosta elokuvan käsikir-
joittajaksi ninretään Pekka Kuusi. Nvkyisin eloku-
va on helpoimmin nähtävissä VHS-videona (Alkon
tiedotuspalvel u).

UUSI R,OIUTEORIA

Veli Verkon elämä mullistui alkuvuodesta
1948. Virkamiehestä, joka oli vuodesta 1925

vastannut -ja vastasi kevään 1948jälkeenkin

- suomalaisista oikeustilastoistao tuli myös

Helsingin yliopiston uuden valtiotieteellisen
tiedekunnan ensimmäinen sosiologian profes-

sori. Hän oli tosin hoitanut virkaa jo vuodes-

ta 1945 lähtien. Verkon suurimpana ansiona
pidettiin hänen tutkimuksensa käytännönlä-
heistä suuntautumista. Hänhän tutki sentään

nykyaikaista yhteiskuntaa, eikä haihatellut
muinaisista inkoista tai papualaisista pääkal-
lonmetsästäjistä. Veli Verkkoa pidettiin sopi-

vimpana kouluttamaan - kansantalous- ja val-

tiotieteen professorien apuna - valtionhallin-
non tarvitsemaa virkamiesmassaa (Jaakkola

1987; Paakkunainen 1985).

Astuessaan virkaansa Verkko oli jo 54-

vuotias. Hän koki tilanteen tutkijanuransa hui-
pennukseksi, juhlavaksi ja tärkeäksi hetkek-
si. Veli Verkko itse kuvasi uutta hyökkääväm-

pää otettaan (1948c, 342):
"Helmikuun IJ.. päivänä 1948 pitämäni vir-

kaanastujaisesitelmän teemaksi olin valinnut
aiheen, joka mielestäni hyvin soveltuu sosio-

logian oppituolin haltijalle: uuden rotuteori-
an esittämisen. Tämän teorian tueksi otin sen

sosiaalipatologisen todistusaineistono joka on
tulos neljännesvuosisadan kestäneistä tutki-
muksistani, joiden pätevyyttä ei tähän asti ku-
kaan ole asettanut kysymyksen alaiseksi."

Sana biologinen toistuu nyt Verkon tekstis-
sä tavan takaa. Verkon mukaan suomalaisten

kaltaisen pienen kieliryhmän ominaisuudet
periytyivät väistämättä hyvin pienestä esi-isien
joukosta. Lukuisilla ihmisillä oli yhteisiä esi-

isiä. Jälleen Verkon päättelyssä kieli on ratkai-
seva tekijä. Kieli on se biologinen side. jonka
pohjalta omaperäiset rodut syntyvät. Saman-

kieliseen väestöryhmään tulee lukuisten yh-

ll Otsikoimaton toimintakertomus vuoden 1948

Rvhtiviikosta, Kansalaisryhti ry:n papereita 1940-

ja l9SO-luvuilta, Thpakasvatus rv:n arkisto. Muis-
tio julkaistiin osittain Alkoholiliikkeen aikakauskir-
jan nunrerossa 2ll94$.
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Arabit ja aroslaavit rYYPPää-
vät käynyttä kamelinmaitoa ja
unohtavat murheensa Piimä-

humalan sumussa.

EteIä-Amerikan vuoristointiaanit
imevät kaktuksen mehua päis-
täkseen ensin järjestään ja sitter

tajustaan.

Euroopesta tämänkaltaiset villikansain tavat
ovat yleensä io kadonneet. Poikkeuksena

ovat §uomalaiset.

Siperian samojeedi-samaanit kui-
vaavaü myrkyllisiä kärpässieniä ja
syövät niitä "tullakseen hulluiksi".
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If,r John Bull,
nademoiselle Ma-
rlarne, mamma
Srrca ja setä Sam
saapuvat Ilelsin-
kilsr olymplan hl-
soja seuraomaan.

h

He näkevät stadionin, eduskuntatal«rn -

(
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I
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Mitä vieraamme kertovat palatessaan kotiinsa?
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Juo vähemmän kuin muut,
on humalassa enemmän kuin muut.
Mtkä se mahtaa olla?

Snuri osa §uomen kansaa ei Juo lainkaan. Vielä suurempl osa iuo vain anl-
harvoiru Mutta Juotlessaan suomalainen käyttää Lerralla huikeasti enemm§n
tsuln muut Ja fuopuu 10 kertaa useammin kuin muut.

SIVISTYSI(ANSAIN JA§ENET MAISTELEVAT .PIIIISTYÄ55BBY». SUO-
MALAISET BYYPPAAVÄT rOXntrrAfsEEN.

TA§SA SUHTEESSA OLEIIME _ §ITA ON TURHA SALATA VIELA
VILLI-IHMISEN TA§OLLA.

(b ''/k

JOS KEBßAN JUOMME KUIN
VILLI-IHMISET

*d;

MIKSI EMIuE MYOS SOISI KUIN
VILLI-IHMI§ET?

-!l '--=<-

JO§ KERRAN EMME SIEDA TÄL.
LAISEN KAVALJEERIN §EI'BAA
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Nyt tartunme härkää sarvista

sanomme

rvyppäämättä Daras

JOS SÄ KERRAN RYTPPÄÄT,
N//N RYYPPÄÄ KUNNOTLA -

Mutta:

Hyttystä ei pidö

arnpua tykillö, eikä
juhlatuulta hankkia
latkimolla pullokau-
palla metelivett'ä.

Atä rYYPPää iärkeä Päästäsi älä-

kä ialkoja altasi! Pullo tai kaksi

illassa on vhtä järkevää ikäväntor-

iuntaa kuin ottaa matosatsi tai kak-

si aina kun tuntee mahanpuruia.

Qnrran

OTKEA MIE§ EI OTA ET'MAL/IA.

OIKEA NAINEN EI SIEDA
III'MALAISBN SEI'BAA!

-

KANSALAISRYHTI r.Y.

Helsinki 1948, Kirjapaino- ja Kustannus Oy. Liike.
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teisten esi-isien ansiosta yhteisiä'operinnölli-
siä eli rodullisia piirteitä''. 'oKieli on sitonut

suomenkieltä puhuvat erilliseksi biologiseksi

kokonaisuudeksi" (Verkko 1949, 157). Vastaa-

valla tavalla vetoamalla avioliittoalueiden sul-

keutuneisuuteen Verkko selittää uudessa teo-

riassaan myös heimoerot yhteisten esi-isien vä-

haisellä lukumäärällä.
Verkko ei sanallakaan pyri selittämään, mik-

si kaikissa populaatioissa vaikuttavat mate-

maattiset lainalaisuudet tuottavat vain suoma-

laisten kohdalla kehnoja tuloksia tai miksi

kaikkien Suomen heimojen joukosta vain poh-

jalaiset - ja hekin vain 1800-luvulla - olivat

taipuvaisia noudattamaan tätä lakia. llmeisesti

sekä Verkko itse että kaikki hänen arvosteli-
jansa hyväksyivät taustalla olevan oletuksen

suomalaisten alkuperäisestä huonommuudes-

ta. Teoksensa englanninkielisessä käännökses-

sä Verkko ilmoittaakin suoraan tämän perus-

oletuksen. Suomalaisten erilaisuus johtui vii-
me kädessä siitä, että he tulivat kauempaa ja
puhuivat eri kieltä kuin germaanista alkupe-

rää olevat skandinaavit (Verkko 1951, I43). Jäl-

leen kyse oli kehäpäätelmästä. Suomalaiset oli-

vat huonompiao koska he olivat suomalaisia.

Ryhtiviikon lentolehtinen "Villi-ihmisen ikäväntorjuntaa" kuvaa suomalaisen sivistyneistön hengenelämän

sävyä vallankaappaushuhujen myrkyttämänä keväänä 1948, "vaaran vuosien'o viimeisinä kuukausina. Kun

länsiliittoutuneiden keskeisiä kansallisuuksia ilmennettiin kunnioittavasti niiden omilla tunnuskuvilla (Ranskan

Marianne, USA:n setä Samuli tai Englannin Mr. Bull), niin Suomi-neidon kavaljeeri oli villimies, joka rinnas-

tui "pimeisiin alkuasukkaisiin" tai "primitiivisyyden peikkoon". Samaan aikaan johtava historiantutkija Pentti

Renvall julkaisi 1500-luvun Suomea käsittelevän teoksen Kuninkaanmiehia ja kapinoitsijoita (1948). Kirjan
anti-sankareita olivat takamaiden talonpojat, jotka sotaväsymyksen rasittamitra olivat taantuneet primitiivi-
reaktioon, ryhtyneet kapinoimaan esivaltaa vastaan vain omia etujaan ajaakseen ja unohtaen velvollisuuten-

sa yhteistä kansallista etua kohtaan.

Kansalaisryhdin omassa toimintakertomuksessa kevään l94B lentolehtisestä kerrottiin näin: "Varsinaises-

ti suurta yleisöä varten toimitettiin nelisivuinen lentolehtinen 'Villi-ihmisen ikäväntorjuntaa'. Tekstin tähän

humoristiseen, mutta samalla suomalaisen väkijuomatapoja satiirin ruoskalla iskevään lentolehtiseen laati

maisteri Matti Kuusi ja kuvituksen suoritti Helsingin Sanomain suosittu urheilupiirtäjä Tiikeri, alias

Tigerstedt. Lehtinen painettiin kaksivärisenä. punaisellaja mustallaja sen painosmäärä oli 140000. Lento-

lehtistä jaettiin kaikissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä I5:ssä suurimmassa taajaväkisessä yhdyskunnas-

sa. Jakelun suorittivat kaikkialla nuorisojärjestöjenjäsenet. Ja tapahtui se kaupungeissaja kauppaloissa pää-

asiassa kirjeluukkujakeluna, taajaväkisissä yhdyskunnissa tehtaanporttijakeluna. Lisäksi lentolehtisiä lähe-

tettiin e.m. RyhtiviikkoJehtisen kanssa kunnan- ja kansanhuoltotoimistoihin, parturi- ja kampaamoliikkei-

siin sekä lääkärien odotushuoneisiin. Väkijuomakysymyksen rnerkeissä aikaisemmin levitetyistä lentolehti-

sistä huomattavasti poikkeavana 'Villi-ihmisen ikäväntorjuntaa' Jehtinen herätti melkoisesti huomiota. Var-

sin yleisesti sitä pidettiin onnistuneena, mutta moitettakin se sai osakseen. Erityisesti raittiusväen taholta

kritisoitiin lentolehtiseen otettua laulusiteerausta: 'Jos sä kerran ryyppäät, niin ryyppää kunnolla'. Sen jäl-

keen sijoitettua selvitystä 'Älä ryyppää järkeä päästäsi äläkäjalkoja altasil Pullo tai kaksi illassa on yhtä jär-

kevää ikäväntorjuntaa kuin ottaa matosatsi tai kaksi aina kun tuntee mahanpuruja. Hyttystä ei pidä ampua

tykillä, eikä juhlatuulta hankkia latkirnalla pullc,kaupalla metelivettä.' ei pidetty riittävänä. Ehkä arvostelijat

olivat osittain oikeassa väittäessään. että mainittu lentolehtisen kohta vnitiin käsittää toidinkin kuin tarkoite-

tulla tavalla. Joka tapauksessa esitetty arvostelu on syytä ottaa huomioon vastaista toimintaa suunniteltaes-

sa." Mitä "arabit ja aroslaavit" tai muut "villikansat" nlisivat lentolehtisesta ja sen antamasta kuvasta ajatel-

leet, ei tuona aikana johtunut nuoren suomalaisen sivistyneistön radikaaleimpien edustajien mieleen.

Lentolehtiseen liittyviä ilmauksia ja mielikuvia voi pitää alkoholipoliittisessa edustavuudessaan vain klas-

siseen "Turmiolan Tommiin" rinnastettavina. Suuri erotus on kuitenkin se, että "Villi-ihmisen ikäväntorjun-

taa" oli omintakeinen suomalainen tuote.
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R,OIU JA KULITUUR,I

Veli Verkko piti virkaanastuj aisesitelmänsä jäl-

keen tiukasti kiinni biologisesta kansanluon-

neselityksestään. Suomalaisten huono alkoho-

lin sieto oli hänelle nyt pysyvä ja muuttuma-

ton ominaisuus. Suomalaiset eivät oppisi käyt-

täytymään kehittyneempiä kulttuurikieliä pu-

huvien lailla, vaan heitä pitää hallita kielloin
ja käskyin. Kieltolaki tai ostajaintarkkailu oli-

sivat tällaisia suomalaisille sopivia alkoholipo-
liittisia toimia.

Mutta joitakin muutoksia tai epäjohdonmu-
kaisuuksia Verkon argumentoinnissa voi ha-

vaita. Ensinnäkin artikkelikokoelma Lähim-
mäisen ja oma henkio joka ilmestyi vasta vuo-

den 1949 puolella, sisälsi virkaanastujaisesitel-

män lisäksi joukon aiemmin kirjoitettuja ja jul-
kaistuja kirjoituksia. Näissä ennen kevättä

l94B kirjoitetuissa teksteissä Verkko tavan ta-

kaa korostaa" miten suomalainen o'kansan-

luonne" tai'okansanpsykologia" oli herkkä ja
vastaanottavainen ulkoisille vaikutteille. Suu-

rimmassa osassa kirjaa Verkko on täysin sa-

malla kannalla kuin arvostelijansa painottaes-

saan sitä, miten sivistys ja koulutus ovat toi-
mineet oohuonon humalaluonnon" kukistajina.

Verkon teos on siis alkoholipoliittisesti risti-
riitainen.

Jännittävää on myös havaita, että vuonna

I95I ilmestyneestä kirjansa englanninkielises-

tä käännöksestä Verkko siivoaa pois rotu-ter-

min, Sitä sanaa ei enää mainita. Neutraalim-

pi sana perinnöllisyys saa korvata sen. On kiin-
nostavaa havaita myös eräs toinen Verkon ajat-

telun piirre. Hänhän ei suinkaan väittänyt bio-

logisten tekijöiden olleen ainut syy 'osuoma-

laiseen viinapäähän". Ne olivat vain yksi teki-
jöistä. joiden merkitystä Verkko ryhtyi kevään

1948 jälkeen korostamaan erityisesti. Saman-

lainen piirre sisältyy Verkon keskeisten arvos-

telijoiden teksteihin. Sosiaalipoliittisen yhdis-

tyksen keskustelutilaisuudessa marraskuussa

1949, kun professori Verkko oli muun yleisön

tukemana hyökännyt Pekka Kuusen pitämää

esitelmää vastaan, oli Kuusikin lehtiselostuk-

sen mukaan todennut, että "viinapää on osaksi

peritty ominaisuus'', mutta että hän uskoi kui-

tenkin noneuvonnalla ja ryhtiviikkojen järjes-

telyllä voitavan päästä parempiin tuloksiin".12

Sama mielipide ilmenee Pekka Kuusen saman-

aikaisesti Alkoholiliikkeen aikakauskirjassa
julkaisemassa artikkelissa Humala - tavan vai

luonteen tulkki: "Miten me tänään elämme ja

käyttäydymme, sen epäilemättä osaksi sanele-

vat katkeamattomaan perinnöllisyyksien ket-
juun liittyvät luonteenominaisuutemmeoo.

Vielä 1949 Kuusellekin oli itsestään selvää.

että käyttäytymiseen vaikuttaa toisaalta ympä-

ristön toisaalta rotu. Myös Heikki Waris käytti
vuonna I948 julkaisemassaan sosiaalipolitii-
kan oppikirjassa Suomalaisen yhteiskunnan
rakenne (esipuhe päivätty ennen kiistan alkua

eli syyskuussa 1947) Veli Verkon teoriaa "huo-
nosta humalaluonnosta" suomalaisen väkival-
lan ja heimoeroja Etelä-Pohjanmaalla
lS00Juvulla esiintyneen väkivallan selitykse-

nä (Waris 1948,87,264). Rotukäsitteen Waris

kuitenkin torjuu.13

TAISTETU KENIASTA

Professori Verkon esitelmä sai niin laajalti
huomiota lehdistössä, ettei sitä voinut sivuut-
taa alkoholipoliittisessakaan keskustelussa. Al-
koholipolitiikasta päättävien oli julkisuuden

paineessa pakko ottaa kantaa Verkon teoriaan,

erityisesti niihin jyrkkiin muotoiluihin, joita

lehdistö nyt teki laajalti tunnetuiksi. Samaan

aikaan, helmikuun puolivälissä, Ryhtitoimis-

ll Useita lehtileikkeitä nrarraskuun 2. ja 3. päiväl-

tä. Leikekansio IV. Veli Verkon arkisto. \hlti«rtie-
teellisen tie<lekunnan kirjasto.
lil Ainoan nrerkittävän vasta-arguntentin Verkon

teorialle esittivät Erkki J. Immonen (Suornen Sosi-

ali«lemokraatti 9.1.1950) ja Ensio Hiikrnen (Vapaa

Sana 4.6.1950) Verkrn teoksesta julkaisernissaan ar-
vosteluissa. Irnmonen oli Alkoholiliikkeen palveltrk-
sessa. Hiitonen edusti SKDL:ää ryhtitoinriston val-

tuuskunnassa. Molernnrat nruistuttivat, että jos Ver-

kon rotukäsite otettaisiin vakavasti. pitäisi suonren

kieltä puhuvien naisten alkoholikäyttäytynriserr ol-

la santanlaista kuin snonrenkielisten rniesten, Aja-
Iul<seerr ei nrillään talrolla reagoitrr.
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to oli jo aloittanut tiedotustilaisuudet huhti-
kuun kampanjasta lehdistölle ja järjestöjen

edustajille. Verkon teoria antoi tahtoen tai tah-

tomattaan tukea raittiusliikkeen tiukalle lin-
ialle; se ia johtaja Arvo Linturin Alkoholiliik-
keelle ideoima uusi "tapakasvatuslinja" olivat

täysin vastakkaisia (ks. esim. Linturi 1938).

Ryhtitoimisto oli julkilausutusti sitoutunut
Linturin linjaan. Kun Ryhtitoimistq puhemies

Fagerholm ja maisteri Kuusi huhtikuussa 1948

puuttuivat asiaan, oli kyse harjoitetun alkoho-

lipolitiikan puolustamisesta maan iohtavan so-

siologin hyökkaykseltä. Vaikka uudessa kes-

kustelussa arvosteltiin vain Verkon esitelmään-

sä sisällyttämää päähänpistoa, joka ei ollut hä-

nen tutkimustoimintansa tai edes aikaisempien

samaa aihetta koskevien tulkintojen kokonai-

suuden kannalta kovin tärkeä. kokee Verkko

tilanteen aivan toisin. Hän ryhtyy puolusta-

maan uutta rotuteoriaansa peläten kaikkien
saavutustensa joutuvan muuten romukoppaan.

Verkosta tuli rotuteoreetikko keväällä 1948 ks.
myös Jaakkola 1986, 32).

Verkolla oli luonnollisesti paljon puolustet-

tavaa. Hänhän kuitenkin edusti sosiologian si-

sällä uutta avaustao joka sivuutti aiemmin val-

ta-asemissa olleen sosiaaliantropologisen yh-

teiskuntatutkimuksen. Hän joutui puolusta-

maan sosiologian uutta tutkimuskohteen mää-

ritelmää, "nykyaikaisen kulttuuriyhteiskun-
nan tutkimusta", joka kovakouraisesti syrjäytti

vanhan kattavamman "kulttuuriyhteiskuntien
tutkimisen". Verkon ongelma oli kuitenkin se,

että muut sosiologit luonnehtivat hänet vain

tilastomieheksi ja kriminologiksi, joka ei oi-

keastaan mikään sosiologi ollutkaan (esim.

Karsten 1955 tai Aaltonen 1958. ks. .Iaakkola

1987). Ei pidä kuitenkaan ajatella, että Verk-

ko olisi ollut täysin yksin ja vailla ystäviä. Hä-

nen teoksensa Lähimmäisen ja oma henki
(1949) sai lehdistössä lähes kauttaaltaan myön-

teisen vastaanoton kuten hänen aiemmatkin
julkaisunsa. Verkolla oli myös kansainvälises-

ti vakiintunut maine ansiokkaana kriminolo-
gina. Silti Verkko hiukan liioittelee valitelles-

saan yliopiston rehtorille Antti Tulenheimol-

le kiivaan julkisen väittelyn aiheuttamia kol-
huja: "Minulle on täällä yritetty valmistaa sa-

maa kohtaloa kuin systeemiä vastustavalle tie-

demiehelle diktatuurimaissa. mutta asemani

trlkomailla on minut pelastanl1."l'1

Akateemisessa arvovaltakamppailussa oli

hienovaraisempiakin piirteitä. Nämä liittyivat
valtiotieteellisen tiedekunnan toiseen uuteen

professoriin, sosiaalipolitiikasta vastanneeseen

Heikki Warikseen. Tiedekunnassa oli jo kak-

si'osuurta" laitosta, kansantaloustiedeia val-

tio-oppi. Nyt katsottiin, tuliko sosiologiasta vai

sosiaalipolitiikasta kolmas suuri. Tilanne näyt-

ti siltä, että katsoipa Veli Verkko mihin tahansa

suuntaan, hänen katseensa tapasi joka puolella

tarmokkaasti etenevän professori Wariksen -
useimmiten tehtävissä, jotka hyvin olisivat so-

pineet myös sosiologian oppituolin haltijalle.
Ystävilleen Verkko mainitseekin Wariksen nel-

jäntenä vastustajanaan rikostilastoja'ovääris-

televän" maisteri Kuuseno Alkoholiliikkeen
pääjohtajan, "entisen parturin" K.-4. Fager-

holmin ja "vasemmistoliberaalin" Helsingin

Sanomat Jehden rinnalla. Virkatoveriaan hän

luonnehti "kristilliseksi sosiaalidemokraatiksi

kaikkein kovaksikeitetyintä lajia".l; Heikki

Waris johti Yhteiskunnallisen korkeakoulun

suojiin perustettua Yhteiskuntatieteellistä tut-

kimustoimistoao jonka ensimmäinen suurtyö

oli Wariksen ideoima ja johtama, Rockefeller-

säätiön rahoittama tutkimus siirtoväen sopeu-

tumisesta (Waris & al. 1952). Waris oli myös

uuden sosiologian käyttämien asennemittaus-

menetelmien maahantuoja ja asiantuntija
(Hentilä 1986, I25). Suuri tappio Verkolle oli,

ettei hänen johtamansa suunnittelutyö Wester-

marck-seuran alaisesta sosiologisesta tutkimus-

laitoksesta johtanut konkreettiseen tulokseen.

Tutkimuslaitosta suunnittelivat sosiologian

professorit Veli Verkko, K. Rob. V. Vikman,
Uno Harva ja Antero Rinne sekä dosentti

Heikki Waris. Kaavaillun laitoksen tehtäväksi

olisi tullut tehdä sosiologisia kenttätutkimuk-

r1 Kirje Antti Tulenheimolle 26.7.1950, Leikekan-

sio IX. Veli Verkon arkisto. Valtiotieteellisen tiede-

kunnan kirjasto.
li Verkon kirje Thorsten Sellinille Yhdysvaltoihin

3.2.1953, Leikekansio XII, Veli Verkon arkisto, Val-

tiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.
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sia, kehittää sosiologisia tutkimusmenetelmiä
ja kouluttaa nuoria sosiologeja tutkimustyü-
hön. Tärkoitusta varten anottiin vuonna 1949

opetusministeriöltä raha-arpajaisten voittova-

roja, mutta turhaan.16 Samanaikaisesti kui-
tenkin syntyi Väkijuomakysymyksen tutkimus-
säätiö, jonka piirissä professori Heikki Waris

oli keskeinen vaikuttaja. Veli Verkko ei ollut
suoranaisesti mukana missään merkittävässä

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sosio-

logiuransa aikana.
Veli Verkko olikin monella tavalla sivullinen.

Hän ei kuulunut vanhaan kulttuuri- tai vir-
kasukuun. Yerkon yliopistoura alkoi vasta suh-

teellisen myöhäisellä iällä, ja silloinkin hänen

sitoutumisensa entiseen virkauraan Tilastolli-
sessa Päätoimistossa jatkui. Verkon 'olaitoso' si-

jaitsi myös fyysisesti erillään muusta yliopis-
tosta. Sota-aikana Verkko oli jo sivussa ikän-
sä ja asemansa takia, päinvastoin kuin esimer-

kiksi Heikki Waris. Verkko oli jättänyt yli-
opiston jo ensimmäisen maailmansodan aika-
na, eikä ollut siten muiden opiskelijoiden ja
nuorten tutkijoiden tapaan löytänyt yhteyttä
1930-luvun nuorison uusiin aatteellisiin vir-
tauksiino varsinkaan Akateemiseen Karjala-
Seuraan. Verkko oli luonnollisesti sir.ussa myös

aseveliriennoista. Yerkko edusti arvostelijoi-
hinsa verrattuna vanhempaa ja selvästi kon-
servatiivisempaa virkamiesihannetta. Häneen

ei sodanaikainen ja sota-aikaa seurannut suun-

nitteluoptimismi tehonnut. Verkon maailmassa

yhteiskuntaa ohjattiin selvillä käskyillä ja kiel-
loilla, mutta uudet miehet tunsivat myös epä-

virallisemmat suostuttelun ja manipulaation
menetelmät. Niitä sovellettiinkin Ryhtitoimis-
ton työssä ilman turhia estoja.

Verkon arvostelun erityisenä silmätikkuna
oli Alkoholiliikkeen yllapitama uusi järjestö,

Kansalaisryhti. Tässä suhteessa Verkon kritiik-
ki oli samansuuntaista raittiusliikkeen esittä-

mien kantojen kanssa. Ryhtiliikettä kohtaan
tunnettiin sielläkin epäluottamusta. Ryhtilii-
ke oli erikoinen kilpailija raittiusliikkeelle. Yk-

16 Pö)täkirjat suunnitteluryhmän kokouksista Ver-

kon leikekansioissa I ja IV, VeIi Verkon arkisto. Val-

tiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.

sityisissä muistiinpanoissaan Verkko luonneh-
tii ryhtitoimiston toimihenkilöitä seuraavasti:

"- - etupäässä Kuusen tovereita, entisiä
AKS:iä, toiveajattelijoita, joille propagandan

harjoittaminen on tärkeämpää kuin tieteelli-
nen totuus.o'17 Varsinkin sanomalehdistössä

käyty polemiikki kohdistui ryhtiläisyyteen, sen

toiminta-ajatuksen järkevyyteen ja jokakeväis-

ten kampanjoiden tuloksellisuuteen. On mah-

dollista, että Verkko tunsi Ryhtiliikettäja sen

suurella rahalla toteutettuja tempauksia koh-
taan myös jonkinlaista mustasukkaisuutta. Oli-
han Suomen kriminalistiyhdistys, jonka joh-
dossa Verkko oli pitkään keskeinen henkilö.
järjestänyt samantyyppisiä rikollisuudenvas-
tustamispäiviä jo l930Juvulla. Tämän toimin-
nan perusajatus poikkesi kuitenkin jossain

määrin Ryhtiliikkeen toiminnasta. Krimina-
listiyhdistyksen ajatus ei nojannut valtiolliseen

keskusjohtoisuuteen, vaan se olisi halunnut el-

vyttää paikalliseen aktiivisuuteen nojaavaa ky-

läkuria. Rikollisuutta piti vastustaa paikalli-
sin voimino paikkakunnan yhteiskuntarauhan
säilymisestä kiinnostuneiden vaikuttajien toi-
mesta (Honkasalo 1967, 309).

Alkoholipoliittinen erimielisyys rajoittui kui-
tenkin kasvatuskeinoista vallitsevaan erimie-
lisyyteen. Verkko §a raittiusliike) uskoi kiel-
toihin ja käskyihin, Alkon uusi linja halusi
esiintyä tapakasvattajana. Mistään suurista tie-

teellisistä erimielisyyksistä ei vielä vuosina

1948 ja 1949 ollut kysymys. Tämän todistaa se,

että esimerkiksi Pekka Kuusi lukuisissa pu-
heenvuoroissa auliisti korosti "viinapään" ole-

van sekä perinnöllinen että ympäristön muo-

vaama ominaisuus. Samanaikaisesti alkoholi-
politiikan suuremmista ympyröistä oltiin yk-
simielisiä. Verkon kriitikot pitivät uutta sodan-

jälkeistä ostajaintarkkailua täysin "ryhtiläi-
seen" ajatteluun sopivana tapakasvatusjärjes-

telmänä. Alkoholin väärinkäyttäjien valvonta,

kortistointi ja julkinen rankaiseminen opettai-

sivat harhaantuneille oikeita kansalaisihantei-
ta. Verkolle taas Alkoholiliikkeen uusi linja
edusti parantumattomasti humalanhimoisten
suomalaisten tarvitsemaa kurilinjaa.

20

li Ks. viite numero .3.

ar-KoHoUPot-tTilKKA
56 {r99r): r



LAHTEET
Oy Alko Ab, tiedotuspalvelu, Helsinki: Suomen vii-

napulma gallup-tutkimuksen valossa -elokuva (Suo-

men Filmiteollisuus, 1948)

Thpakasvatus ry:n arkisto, Helsinki: Kansalaisryh-

ti ry:n järjestämätöntä arkistoa 1940- ja 1950-lu-

vuilta (kansiot "Hallituksen asioiden valmistelu",

"Yhteistoiminta eri järjestöjen kanssa", "Pontik-
kasodat ja -puheet", "Suomen Kansan Ryhtiliike:

Yleist?i", "Ravintolaviikko", "Thpakulttuurijaosto:

Thpaopas", "Käyttäytymisoppaan aineistoa")

Valtionarkisto, Helsinki: Suomen Akateemisen

Raittiusliiton arkisto. Pöytäkirjat 1944-1946

Valtioneuvoston arkisto, Helsinki: Yhdistysrekis-

teri. Kansalaisryhti ry:n rekisteröintiasiakirjat

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastq Helsingin

yliopisto: Veli Verkon arkisto. Leikekansiot I-XXw
(r948-r956).

KIRIALLISUUS
Aaltonen, Esko: Katsaus suomalaiseen sosiologiaan.

S. 281-288. Teoksessa: Allardt, Erik & Littunen,

Yrjö: Sosiologia. Porvoo 1958

Alapuro, Risto: Konkreettinen sosiaalitutkimus

1920-ja l930-luvuilla. S. 110-147. Teoksessa: Ala-

puro, Risto & al. (toim.): Suomalaisen sosiologian

juuret. Pnrvoo: WSOY, 1973

Alkoholiliikkeen vuosikertomus XY 1946' Hel-

sinki 1947

Bruun, Kettil: Alkoholi: käyttö vaikutukset ja

kontrolli. Helsinki: Gmmi. 1972

Fagerholm, K.-A.: Aukko kulttuurissamme' AIko-

holiliikkeen aikakauskirja 13 (1948): 2, 33-37
Heikinheimq Hannes: Sielunterveys ja sen hoi-

to. Turku: Kustannusosakeyhtiö Aura, 1946

Helasvuo" Kaarlo: Arvostelu teoksesta Verkko

1936. Svensk Juristtidskrift f939' 53I-54I
Hentilä, Seppo: Pelkoa vai pelottelua? S. 115-138.

Teoksessa: Nevakivi, Jukka & al.: Paasikiven hir-
nruiset vuodet. Suomi 1944-48. Helsinki: Thrnmi,

I9B6
Honkasalo, Brynolf: Elämä antaa ja ottaa. Hä-

meenlinna: Karisto. 1967

Hornborg, Eirik: Arvostelu teoksesta Verkko

1936. Samtid och framtid 1946,623-627
Jaakkola. Risto: Yeli Verkko. Moraalistatistikko

ja Suomen ensimmäinen kriminologi. Oikeuspoliit-

tisen tutkimuslaitoksen julkaisuja Bl. Helsinki 1986

Jaakkola, Risto: Veli Verkko suomalaisessa sosi-

ologiassa. Sosiologia 24 (1987): 4,282-2BB
Karsten, Rafael: Sociologi - äldre och "modernol

Hufvudstadsbladet 25.3.1955

Kivimies, Yrjö (toim.): Pidot tornissa. Jyväsky-

lä: Gummerus, 1937

Krohn. Eino: Suomen kansan luonteesta (1939)'

S. 177-201. Teoksessa: Krohn, Eino: Käännekoh-

tia. Esseitä ja tutkielmia. Porvoo: WSOY, 1967

Kulha, Keijo: Aseveljien aika. Suomalaisen ase-

velihengen ja aseveliliikkeen historia 1940-1945,

Porvoo: WSOY, 1980

Kuusi, Pekka: Suomen viinapulma gallup-tutki-

muksen valossa. Helsinki 1948. 1948a

Kuusi. Pekka: Humala - tavan vai luonteen tulk-

ki? Alkoholiliikkeen aikakauskirja 13 (1948): 2'

44-47. l94&b
Kuusi, Pekka: Huonosta viinapäästäja sen paran-

tamisesta. Suomalainen Suomi 1948: 5, 296-298.
l94Bc

Leiponen, Kauko: Kansa talkoissa. J1wäskyla: Kir-

iayhtymä, l9B7

Linturi, Arvo: Olisiko aihetta ottaa kiytäntöön vä-

kijuomain ostajain rekisteröimispakko? Alkoholi-

liikkeen aikakauskirja 3 (1938): 4,99-102
Loppi, Veikko: Katsaus Ryhtiliikkeen toimintaan.

Alkoholiliikkeen aikakauskirj a 17 (1952): 1, 13-f6
Paakkunainen, Kari: Demokratia, tiedg kansan-

valistus. Valtiotieteellisen yhdistyksen intellektuaa-

lihistoriaa 1935-1985. Jyväskylä 1985

Peltonen, Matti: Kuinka "suomalainen viinapää"

syntyi? S. 14-36. Teoksessa: Peltonen, Matti: Vii-

napäästä kolerakauhuun. Kirjoituksia sosiaalihis-

toriasta. Helsinkir Hanki ja iää, tgBB

Renwall, Pentti: Kuninkaanmiehiä ja kapinoitsi-
joita Vaasa-kauden Suomessa. 2. painos. Helsinki:

Tämmi, 1962

Waris, Heikki: Suomalaisen yhteiskunnan raken-

ne. Helsinki: Otava, l94B

Waris, Heikki & al.: Siirtoväen sopeutuminen.

Helsinki: Otava. 1952

Verkko, Veli: Väkivaltarikollisuuden riippuvuus

kansanluonteesta ja muista etnillisistä tekijöistä.

Helsinki 1936

Verkko, Veli: Asosiaalinen käyttäytyminen ja al-

koholinsieto. Suomalainen Suomi I94B: 4. 206-2L4.

194Ba

Verkko, Veli: Rotuo kieli ja kansalliset ryhmityk-

set. Valvoja l94B: 4-5, 143-144. 1948b

Verkko, Veli: Tiede ja alkoholipolitiikka. Suoma-

lainen Suomi 1948: 6" 342-349. l94B,c

Verkko, Yeli: Lähimmäisen ja oma henki. Sosiaa-

lipatologisia tutkimuksia Suomen kansasta. Jyväs-

kylä: Gummerus, 1949

Yerkko. Veli: Homicides and suicides in Finland

and their dependence on national character. Scan-

dinavian studies in sociologn 3. Kobenhavn 1951.

AI.KOHOI.IPOTITIIKKA
56 (r99r): l 2t



ENGLISH SUMMARY
Matti Peltonen: Kieli vai kulttuuri? Väittety
"suomalaisesta viinapäästäo' keväällä 1g4B
(Language or cuhure? The dispute on the poor
ability of the Finns to carry liquor in 7948)

In the early winter of l94B sociologist Veli Verkko
gave an inaugural lecture which sparked lively
discussion about the basic principles of alcohol
policy. This debate also took on an internation-
al character when Yerkko's main work Homicides
and suicides in Finland and their dependence
on national character was published in the
Scandinavian studies in sociology series in 1951.

Verkko's lecture came just as preparations for a

large-scale alcohol policy campaign in the April of
the same year were in their final stages. The
campaign was prepared by Kansalaisryhti, a civic
movement financed and directed by the Alko
organization of the time, which wanted to offer a

more positive alternative to the old-style temperance
movement.

Gaining the chair in sociology was the high point
of Verkko's career. To mark the event, Verkko
wanted to publish a new sociological theory based
on his empirical findings; this was a racial theory
about the special character of the Finnish-speaking
nation. In Verkko's view, Finnish-speakers formed
a small introverted community whose members had
several forefathers in common because of this
linguistic isolation. The characteristics of this
limited number of forefathers were thus shared by
all their descendants. The members of a given
linguistic group, nationality or tribe werg according
to Verkko, fairly homogeneous in national character.
He explained the fact that this hypothesis about the
origins of the national character, worked out on a

purely mathematical basis, led only in the case of
the Finns to negative features in the national
character, with the argument that, according to
contemporary perceptions, the Finns came from
farther East and spoke a different language from
the peoples of Western Europe and Scandinavia.

In public, Verkko's argument was interpreted
from the point of view of alcohol policy. If
Finnishness was a racial characteristic, then it was

something immutable and beyond cure. Hence the
problems that the Finnish intelligentsia saw as

deriving from the national character - for instance,

the large amount of crimes of violence at the
beginning of this century or a style of drinking

described as 'drunk-oriented' would be

impossible to change via education and greater
sophistication. That is why the material used during
the Kansalaisryhti campaign referred to above

attacked Professor Verkko's theory with exceptional

vigour. All the campaign articles criticizing Yerkko
were written by the young graduate Pekka Kuusi,
who had been the guiding light when the move-
ment lyas founded in 1945 as a ofront against
drunkenness'. According to Kansalaisryhti's
ideology, the Finns certainly showed many features
of the 'dark natives' in distant countries. but the
'bogeyman of primitivism' could be rooted out from
the Finnish soul with good education and the right
alcohol policy.

The dispute about whether the Finnish 'poor
ability to carry liquor' is a biological or cultural
phenomenon continued unabated until Verkko's
death - and indeed goes on. In view ofthe fervour
of the debate in the late '40s, it is surprising just
how unanimous the two sides were. Veli Verkko's
theory could just as well have been interpreted
culturally. Pekka Kuusi, on the other hand, took
the view that the Finnish 'poor ability to car-
ry liquor' was to some extent a genetic racial
characteristic. The greatest unanimity of all reigned
about the problem itself for which a cure was

sought. Nobody questioned the whole myth of a

Finnish'poor ability to carry liguor'. There was not
even any disagreement between the two sides about
the new alcohol policn the buyer control system.

The Alko organization and Kansalaisryhti saw this
as a subtle system of education by which national
drinking habits could be watched over and
regulated and the antisocial guided into the straight
and narrow To Professor Verkko and other
conservatives, the new alcohol policy was exactly
the system of discipline and punishment that the
drink-crazy Finns needed.

In spring 1948, when professor Verkko started
stubbornly - and contrary to his earlier scientific
opinions - stressing the biological foundation for
the negative sides of the Finnish national character,

he was primarily defending his reputation and
standing as a scientist in the academic world. The
other side made every effort to jump onto the
bandwaggon. The main weapon used here was the
new type of sociological research, one based on an
application of the Gallup method. studying Finnish
drinking habits and attitudes.
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