
Kiistelty ja
kiistelevä kirkonmies

Suomen kirkossa on tä1lä vuosi-
sadalla vaikuttanut tuskin Yksi-
kään niin tarmokas kiistamies
kuin Antti Jaakko Pietilä, kirk-
kohistorioitsija, dogmatiikan pro-
fessori, ankara moralisti sekä
päivänkysymysten ja kirkkopo-
liittisten ongelmien pohtija. Täs-
tä särmikkäästä miehestä tarjoaa
Osmo Tülilö mielenkiintoisen
henkilökuvan: Antti, J. Pieti,lä,
kä,stelty kirkonmies (WSOY
1972, 403 xoua). Teokseen kan-
nattaa puuttua myös Pietilän
raittiuskysymyksestä esittämien
kannanottojen vuoksi.

Luonteen särmien aiheuttajia
on Iähdettävä etsimään sekä su-
kuperinnöstä että lapsuuden mai-
semista. Aiti oli hurskas ja anka-
ra lestadiolainen, isä kova, kii-
vas, itsepäinen, jopa häijy. Nuo-
remmalla iälIä isäI1ä o1i ollut tai-
pumusta juoppouteen, .mutta vuo-
sien mennen hän sitten tasaantui.

Pohjoisten olojen kuvaajat ovat
kiinnittäneet huomiota siihen
heilahteluun äärimmäisyydestä
toiseen, joka on leimaa-antavaa
näiden seutujen asukkaille. Hei-
tä vaivaa usein eräänlainen ra-
juus niin hyvässä kuin pahassa-
kin. Lapsuuden muistot tekivät
Pietilästä jyrkän raittius,miehen
koko elämän ajaksi: "Muistanhan
minä, kuinka ne Oulunsuunkylän
juopot 

- 
ja niitä oli melkein

joka mökissä hurvittelivat
viikkopalkkansa pyhänseutuna
viimeiseen penniin asti ja mi11ai-
nen rähinä ja tiimellys kaikui
kaikkialta kesäisinä lauantai-il-
toina ja pyhäpäivisin. Lapsen ta-
juntaan oli painunut tuhansia
kauhunkuvia, inhoittavia ja kau-
heita, köyhän kansan elämästä
väkijuomain vapaana virratessa,
ja jo nuori poika oli tehnyt pyhiä

Iupauksia pysyä irti väkijuomien
saastutuksesta."

Kaikissa puheissaan moralisti
Pietilä pyrki edistämään isän-
maallisia hyveitä, joihin kuului
työväen aseman parantaminen,
poliittisen sovun lisääminen, si-
veellisyys ja myös raittius. Rait-
tiustyö o1i hänelle työtä Jumalan
valtakunnan hyväksi, ja tästä ai-
heesta hän kirjoitti kokonaisen
kirjan.

Itsenäistymisen jälkeen elettiin
Suomessa kieltolain aikaa, ionka
kiivas kannattaja Pietilä oli.

Kieltolakiin Pietilä palasi usein
kirjoituksissaan. Amerikan-mat-
kallaan hän niin ikään kiinnitti
erityistä huomiota niihin voittoi-
hin ja tappioihin, joita kokeilu
oli siellä tuottanut. Hänen mie-
lestään pienellä Suomella oli
kieltolaissa suuri ystävä Yhdys-
valloissa.

Usein pani Pietilä kirjoituksis-
saan papit lujille raittiusasiassa.
Suosittelipa hän erityisen rait-
tiussunnuntain viettämistä, mutta
kun ilmeisesti arkkipiispa Jo-
hanssonin pakkotoimia vierok-
suvan kannan vuoksi ehdotus ei
ottanut tuulta purjeisiin, Pietilä
tulkitsi Turun kannaksi sen, ettei
tullut "vastustaa jotakin pahetta
ja suositella jotakin hyvettä".

Pietilä ei säästellyt sanojaan,
kun hän suomi havaitsemiaan vi-
koja. Harvoinpa on piispalle an-
nettu niin tuimaa löylytystä,
kuin Pietilä Jaakko Gummeruk-
selle: "Apteekkari, joka nyky-
oloissa myy 'laillisesti' kolme-
kymmentäkaksituhatta (32 000)
Iitraa pirtua vuodessa, muista
hienommista väkijuomista puhu-
mattakaan, ja hankkii siten it-
selleen yli puolen miljoonan mar-
kan vuositulojen lisän, on kerta
kaikkiaan asettunut kristillisen
seuraelämän ulkopuolelle. Kir-
konmies, joka syö yhdessä pöy-
dässä hänen kanssaan, olisi ero-
tettava ajaksi toimestaan ja pan-
tava luostarivankeuteen opiske-
lemaan kristillisen siveystajun-
nan ja terveen kansalaissolidari-
teetin perusteita."

Joutuessaan tekemään suunni-
telman armeijan sielunhoidon
järjestämiseksi Pietilä sai tilai-
suuden hyökätä myös upseeris-

ton huonoa rnoraalia vastaan.
Hän vaati, että pääIlystön juo-
pottelu on ankaralla käd,ellä 1o-
petettava ja syylliset saatettava
rangaistukseen.

Alkoholikysymyksen kuten
eräiden muidenkin ongelmien
tulkinnassa Pietilä ei pitänyt ul-
konaisia oloja kurjuuden yksin-
omaisina syinä: "Jos hän (työ-
mies) laiminlyö perheensä hoi-
don, kolhü vaimoaan ja lapsiaan,
juopottelee ja tekee huorin, niin
syynä on taasenkin tuo hänen
ainainen köyhyytensä, joka ei ole
sallinut hänen koskaan kunnolli-
sesti maistaa nautintojen pika-
rista." Pietilä ei siis us'konut, että
epäinhimilliset olot voisivat ai-
heuttaa epätoivoisia tekoja. Näin
kuitenkin puolestaan todistaa
T§ehov juuri suomeksi ilmesty-
neessä Sahalinin vankisiirtolan
j ärkyttävässä kuvauksessa.

Arvioitaessa Pietilän toimintaa
raittiusmiehenä on Iähdettävä
siitä, että hänellä oli voimakas
sosiaalinen omatunto. Raittius-
asiassa hän ei voinut olla ajatte-
lematta "laajoja työmiesjoukko-
ja, asevelvollisia ja opiskelevaa
nuorisoa", yleensäkin helposti
vieteltävissä olevia. Hän tiesi,
että toisille kohtuullisuus oli
mahdollinen, eikä hän ajanut
kieltolakia "ikäänkuin kaihtirnet
silmissä". Mutta juuri syvien ri-
vien tarpeita silmäIlä pitäen hän
katsoi kieltotain välttämättö-
mäksi, kun monet saalistavat it-
seltreen etuja kansan heikkouk-
sien kustannuksella. Pietilälleoli
kieltolain kumoaminen syvä pet-
tymys. "Hänen ihanteellinen us-
konsa, että kansa olisi oman kiel-
täytymisensä uhallakin ollut val-
miimpi antamaan tukea hyville
voimille, sai kolauksen."

Edellä oleva arvio perustuu
pääasiassa K. Aron pieneen muis-
tokirjoitukseen, jossa hän luon-
nehtii Pietilää raittiusmiehenä.
Tulee mieleen että Pietilä an-
saitsisi ehkä laajemmankin ana-
lyysin raittiuden asianajajana ja
alkoholipo'liittisten ongelmien
käsittelijänä. Luultavasti hänon
hyvinkin voimakkaasti vaikutta-
nut nykyisen kirkkomme alko-
holijuomien käyttöä vieroksu-
vaan kantaan. ES.
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Henkilömuutos Alkon
hallintoneuvostossa

Valtioneuvosto on 15. 2. 1973 te-
kemällään päätöksellä rnäärännyt
Oy Alko Ab:n hallintoneuvoston
varsinaiseksi jäseneksi 28. päivä-
nä tammikuuta 1973 kuolleen
toimitsija Kaarlo Rainer Virtasen
tila,lle kolmivuotiskauden 1971-
1973 jäJjellä olevaksi ajaksi vai.-
tiotieteen kandidaatti, kansan-
edustaja lrma Mana Rosnellin.

Alkon yleiskiriasto
Yuonna 1972

Alkon yleiskirjaston (Hki, Sat-
misaarenranta 7) lainawtoimin-
nan kehitystä kuvaavat seuraa-
vat luvut:

Lainaustoiminta kirjaston
alaisista käsikirjastoista ei sisä1-
ly yllä oleviin lukuihin. Mutta
niistäkin on lainattu kirjoja,
esim. Alkoholipoliittisen tutki-
muslaitoksen käsikirjastosta oli
vuoden vaihteessa lainassa viiti-
sensataa teosta.

Lukusalilainauksista ei pidet-
ty tilastoa, mutta lukusalin käyt-
täjiä oli vuoden aikana 1412,
näistä ulkopuolisia 405 ja alko-
laisia 1007. Lukusalin käyttö on
lisääntynyt, vaikka pääkonttorin
3. kerroksessa suoritettu kor-
jaustyö on vaikeuttanut pääsyä
kirjastoon (1 044 lukusalin käyt-
täjää v. 1971).

Kirjastoon ja sen alaisiin kä-
sikirjastoihin hankittiin vuoden
1912 aikana kaikkiaan 3 386
(2 135 v. 1971) teosta. Lisäksi
tuli kirjastoon 142 kotimaista ja
125 ulkomaista aikakauslehteä,
yhteensä 418 vuosikertaa, joiden
kierrosta kirjasto huolehtii. Kir-
jasto on hoitanut myös päivä-
lehtien kierron pääkonttorissa
sekä aikakauslehtien tilaamisen
aluekonttoreihin ja paikallis-
osastoihin.

Kirjasto on hoitanut Alkon
sisäistä leikepalvelua ottaen al-
koholi,asioi'ta koskevat leikkeet
päivälehdistä. Leikkeistä on laa-
dittu yhteenvetoja.

Kirjastonhoitaja on työnsä
ohella laatinut katsauksia alko-
holikirjallisuuteen sekä biblio-
grafian v:n 1971 alkoholitutki-
muksista maassamme. Maassam-
me suoritetuista alkoholitutki-
muksi,sta on laadittu tiivistelmiä
Maailman terveysjärjestön rei-
käkortistoa varten.

EJI.

Myynnin raha-arvo

Alkoholiiuomien
myynti

Seuraavassa yhdistelmässä esi-
tetään atrkoholijuomien myynti
vuonna J.972 juomaryhmittäin ja
vuosikolmanneksittain samoin
kuin myynnin muutosprosentit
edellisen vuoden vastaavasta
ajasta.

Alkoholijuomien myynnin kehi-
tystä tarkasteltaessa on syytä to-
deta, että alkoholijuomien hinto-
ja korotettiin 1. 4. 1972 ja että
Alkon myyrnäIät olivat lakon
vuoksi suljettuna 24. 4.-3L. 5.

1972 väIisen ajan. Anniskelura-
vintoloille voitiin kuitenkin toi-
miütaa alkohoiijuomia lakon ai-
kana ja keskioluen toimituks,et
vähittäismyymälöille ja keski-
oluen anniskelupaikoille jatkui-
vat normaalisti.

Ennen hintojen muutosta oi.i
alkoholijuomien myynti maalis-
kuussa normaalia runsaampaa.
Samoin odotettavissa olevaan
lakkoon varauduttiin huhtikuus-
sa. Lakon vaikutukset näkyivät
II vuosikolmanneksella myynnin
vähenemisenä erikoi,sesti serllais-
ten juornaryhmien kohdatrla, jois-
sa vähittäismyynnillä on suuri
osuus. Keskioluen myynti sen si-
jaan oli II vuosikolmanneksen
aikana huomattavasti suurempi
kuin edellisen vuoden vastaavana
aikana. Mallasjuomien myynnin
kasvuul vaikutti osaltaan myös
poikkeuksellisen lämmin kesä.

Vuoden 1972 aikana mffiiin
vä&eviä juomia noin B prosenttia

v. 1961

v. 1966
v. 1967
v. 1968
v. 1969
v. 1970
v. 1971

v. L972

5 302
6 948

15 084
t9 124
12 088
14 609
18 343
2t 466

Lainauksista tulee 11 459 (10 830
v. 1971) aikolaisten ja 10 007
(7 513 v. 1971) ulkopuolisten ti-
lille. Ulkopuolisten lainaukset
jakaantuvat 1 553 henkilön osal-
le. Lainaustilastossa on nouseva
suuntaus sekä alkolaisten että
varsinkin ulkopuolisten kohdal-
la. Kirjastojen välisiä lainoja e,li
ns. kaukolainoja vdJitettiin 411;
näistä oli annettuja lainoja 243
ja saatuja 168.
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Tuh.mk + % 72/7L

I vuosikolmannes
U vuosifl<olmannes
III vuosikolmannes

567 039,9
690 268,6
723 386,1

+ 13,5

+L4,5
+ 1B,B

Koko vuosi 1 980 694,6 + 15,7




