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Odotellessaan K.-A. Fagerholmin
muistelmien ilmestymistä jotkut
pohdiskelivat, mitä itsenäistymi-
semme jälkeisten kuuden vuosi-
kymmenen historiasta vielä voi-
taisiin löytää. Tuntuihan se melko
kalutulta niiden lukemattomien
muistelmien ja tutkielmien jäl-
keen, joita on julkaistu Paasiki-
ven ja Mannerheimin muistelmis-
ta alkaen lukuisten sotilas- ja
siviilihenkilöiden kirjoitelmiin ja
nuorten lisensiaattien väitöskir-
joihin saakka.

Valtioneuvos löi kuitenkin
epäilijät laudalta. K.-A. Fager-
holmin Puhemiehen ääni kuuluu
historiankirj oituksemme elävim-
pien ja persoonallisimpien teos-
ten joukkoon. Fagerholm ei ole
pyrkinyt luomaan nimiinsä mi-
tään historiantutkij ain koulukun-
taa, vaan kertomaan laajan ajan-
jakson suuret ja pienet tapahtu-
mat sellaisina kuin hän ne on
kulloinkin nähnyt, kokenut ja
kommentoinut sirotellen samalla
joukkoon lukuisan määrän anek-
dootteja ja terävän iskeviä, jos-
kus ilkeitäkin henkilö- ja luonne-
kuvia aikansa merkkimiehistä.
Pitkä sosialidemokraattisen puo-
luepoliitikon, eduskunnan puhe-
miehen, moninkertaisen päämi-
nisterin ja suurfirman pääjohta-
jan rooli ei ole päässyt kaavoitta-
maan ja kuivettamaan sitä Fager-
holmia, jonka varsinainen elä-
mänura alkoi jo 1923 Arbetarbla-
detin toisena toimittajana.

*
Juuri Arbetarbladetin kaukainen
aika näyttää erityisesti elähdyt-

täneen Fagerholmia hänen al-
kaessaan lyödä paperille pitkän
uransa muistoja ja kokemuksia:
"Sydämeni lämpenee kun selailen
Arbetarbladetin 50 vuoden takai-
sia kellastüneita vuosikertoja. Si-
tä lehteä tehtün rakkaudella!..
Axel Ahlström ja minä Arbetar-
bladetin toimituksessa. Meillä oli
yksi pöytä ja neljä tuolia, mutta
me teimme omasta ja monien
muittenkin mielestä pahuksen
hyvää lehteä."

Fagerholm, joka perin terävästi
ja tunteilematta erittelee maam-
me valtahahmoja, omistaa lämpi-
mimmät sanansa vähemmän tun-
netulle nuoruusikänsä työtoveril-
le Axel AhlströmiUe, "suurelle
ihmiselle", suomenruotsalaiselle
työläislehtimiehelle, jonka hauta-
jaisiin lapualaispapit estivät pu-
naisten lippujen tuomisen.

Muistelmista lyö esiin jopa yl-
lättävän voimakkaana vanhasta
työväenliikkeestä periytynyt so-
sialidemokraattinen vakaumus,
joka ei hypi sinne tänne taktisten
tilanteiden tai mielijohteiden mu-
kaan tai lähde hattu kourassa
katumaan "syntejään". Fager-
holm sanoo itseään kyllä moititun
"pehmeydestä", mutta katsoo
juuri politiikan kovanaamojen ai-
heuttaneen enemmän pahaa kuin
hyvää. Lähtiessään käsittele-
mään sosialidemokraattisen puo-
luehajaannuksen "surullisia aiko-
ja" Fagerholm toteaa: "Ikävää,
että pitkän tien miehet ja naiset
näyttelevät yhä pienempää osaa
maistereitten aikakaudella." Ja
jatkaa esimerkillä: "Väinö Leski-
nen, iloinen, ylioppilasmaisen
huoleton velikulta, vuoroin rait-
tiusmies, vuoroin sen vastakohta,
vuoroin taisteluhaluinen anti-
kommunisti, vuoroin meidän ja
kommunistien välisen yhteistyön
edistäjä. Hän oli vastakohtien
mies. Hän kuului niihin, jotka
uskovat aina olevansa oikeassa ja
piti niitä, jotka eivät ennättäneet
seurata hänen äkillisiä tempauk-
siaan, epäonnistuneina tyyppei-
nä... Jos puoluehajaannuksen
syy pannaan jonkun yksityisen
henkilön niskoille, on todettava,
että Väinö Leskinen epäilemättä
kantoi suurimman vastuun."

*

Alkossa odotettiin varmaan, että
"Fage" Iaajalti kuvaisi kokemuk-
siaan myös Alkon johtajana, oli-
han hänen panoksensa epäile-
mättä varsin kaavoittuneessa fir-
massa alun alkaen perin merkit-
tävä varsinkin sosiaali- ja henki-
Iöpolitiikassa. Fagerholm on kyllä
omistanut kappaleen myös toi-
minnalleen "viinakauppiaana",
joksi hän yllätyksekseen päätyi:
"En tietenkään koskaan ollut
uneksinut joutuvani Alkoholiliik-
keen johtajaksi." Jo ennen sosiaa-
liministeriksi tuloaan hän kuiten-
kin oli ollut tekemisissä alkoholi-
kysymyksenkin kanssa joutues-
saan sosialidemokraattien ko-
kouksissa edustamaan kielteistä
kantaa kieltolakiin nähden. Kiel-
tolaki oli edelleen uskon ja va-
kaumuksen kysymys myös ruot-
sinkielisille sosialidemokraateille,
joskin tämä uskonto loi myös
pahaa kaksinaamaisuutta: pie-
nemmässä seurassa esitettiin toi-
senlaisia kantoja kuin julkisesti ja
valitsijain edessä. Ne, jotka näki-
vät kieltolain epäonnistuneen ja
vaativat ainakin keskustelua sii-
tä, leimattiin "punssikulttuurin"
edustajiksi.

Fagerholmin hoidettaviksi tuli-
vat Alkossa mm. henkilökysy-
mykset. Esitettiin epäilyksiä, mi-
ten hän Liiketyöntekijäin liiton
entisenä puheenjohtajana voisi
nyt edustaa työnantajain intres-
sejä. SAK:n työvaliokuntaan hän
oli kuulunut siihen saakka, kun-
nes 1944 tuli Alkoon, ja Liikeliiton
puheenjohtajana hän puolestaan
oli allekirjoittanut ensimmäiset
Alkon kanssa solmitut työehtoso-
pimukset. Nyt hän joutui allekir-
joittamaan niitä työnantajan
edustajana: "Mitään . . . vaikeuk-
sia ei syntynyt. Vuotuiset soPi-
musneuvottelut sujuivat hYvän
ilmapiirin vallitessa. Alkon on
tietenkin palkkakysymYksissä
seurattava yleistä kehitYstä,
mutta se saa mielellään olla aske-
len edellä. Tämä johtuu siitä,
nimenomaan kun on kysymYs
myymälähenkilökunnasta, että
Alkon myymälöissä saadusta am-
mattitaidosta ei ole sanottavasti
hyötyä millään muulla alalla. Jos
myymäläapulainen on ollut muu-
taman vuoden Alkossa, hän jää
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sinne. Tästä Alko on iloinen, sillä
ammattiopetukseen uhrataan
paljon työtä ja rahaa. Mielestäni
Alkon myymälähenkilökunta on
erinomaista, ammattitaitoista,
kohteliasta. Asiakkaiden pitäisi
oikeastaan paljon suuremmassa
määrin turvautua myymälähen-
kilökunnan asiantuntemukseen
valitessaan sopivia juomia juh-
liinsa."

*
Keskeisintä muistelmissa ovat
tietysti talvi- ja jatkosodan vai-
heet, sosialidemokraattisen Puo-
lueen kriisi sekä vaikeat päämi-
nisterikaudet. Näihin aikoihin
Iiittyvät myös Fagerholmin terä-
vät roolikuvat tuon ajan suoma-
laisista valtion johtajista ja polii-
tikoista Paasikivestä ja Manner-
heimista alkaen.

Talvisotapolitiikasta Fager-
holm arvioi, että tärkeät sotaa
edeltäneet neuvottelut olivat pie-
nen ryhmän käsissä, keskeisiä
olivat Cajander ja Tanner. Hän
toteaa "ikävänä totuutena", et-
teivät nämä olleet ulkopolitiikan
hoitoon sopivia henkilöitä. Fager-
holm pitää Tanneria jopa Suomen
työväenliikkeen "ehdottomasti
suurimpana hahmona" ja antaa
täIle merkittävän arvon sosialide-
mokraattisen puolueen rakenta-
jana vuoden 1918 katastrofin jäl-
keen sekä demokraattisten voi-
mien johtajana Iapuanliikkeen
päivinä. Hän ei kuitenkaan usko,
että Tanneria voidaan pitää suu-
rena valtiomiehenä; tämä oli en-
nen kaikkea osuustoimintamies ia
myös kaukana marxilaisesta teo-
reetikosta. Tanner ei huonona
psykologina kyennyt olemaan po-
liittinen taktikkokaan. Neuvotte-
lijaksi Moskovaan syksyllä 1939

hän oli sopimaton. "Diplomaatti-
nen sirostelu ei ollut vähimmäs-
säkään määrin tarttunut Tanne-
riin. Hän alkoi puhua venäjää
huolimatta sütä ettei hän tar-
peeksi hallinnut kieltä, mistä joh-
tui että hänen lauseensa olivat
kömpelöitä ja lyhyitä. Kun hän
halusi sanoa 'ei', hän sanoi sen
ilman mitään lieventäviä lisäkou-
keroita. . . Stalinin tunteet Tan-
neria kohtaan eivät voineet läm-
metä Tannerin esittäytYessä
men§evikiksi heidän ensimmäi-

sen kerran tavatessaan. Venäläi-
set eivät ymmärrä tämäntapaista
leikinlaskua."

*
Sen selittäminen, miten Suomi
joutui jatkosotaan, on Fagerhol-
min mielestä tarpeeton yritys.
Vain muutamat ministerit olivat
selvillä tapahtumista, mutta halli-
tus kokonaisuudessaan ei tiennyt
mitään: "En tiennyt sitä silloin
enkä tiedä sitä nyt . . . Hallitus
käsitteli yhtä vähän sodan kuin
rauhan valmisteluja, pieni klikki
piti oikeutenaan ratkaista elin-
tärkeitä kysymyksiä. Mutta vas-
tuun saimme kylläkin jakaa. Jota-
kin edes."

Rauhanoppositiolla, johon mm.
Fagerholm, Eero A. Wuori ja Urho
Kekkonen - "yksinäinen rauhan-
kyyhky siinä puolueessa" - kuu-
luivat, oli Fagerholmin mielestä
ehkä suurin kontakti todellisuu-
teen. Sosialidemokraattista ryh-
mää hänen oli kuitenkin vaikea
saada realistiselle linjalle, siIIä
ryhmää hallitsi Tanner, ja se mitä
Tanner sanoi, oli ryhmän mielestä
oikein ja totta. Jos joku oli toista
mieltä, hänet leimattiin jotenkin
epäilyttäväksi.

*
Fagerholmin pääministerikaudet
sattuivat erittäin kriittisiin ja
risaisiin ajankohtiin. Pekkalan
hallituksen kaaduttua, mihin oli
osaksi syynä SKDL:n vaalitaPPio,
joutui Fagerholm ottamaan pää-
ministerin tehtävät kansainväli-
sesti ja sisäpoliittisesti varsin
kärjistyneessä tilanteessa. Kom-
munistit, joille Fagerholm oli tar-
jonnut vaalituloksen mukaisesti
hallituspaikkoja, "taktikoivat" it-
sensä jostakin syystä syrjään hal-
litusvastuusta ja aloittivat kovan
hyökkäyksen henkilökohtaisesti
pääministeriä vastaan. Työväen-
puolueiden välillä oli käynnissä
kiivas kamppailu, ja kovat syy-
tökset sinkoilivat puolelta toisel-
le. Työtaistelutilanne oli kehitty-
nyt kärkeväksi, ja poliisin hyök-
käyksistä Iakkolaisia vastaan
syytettiin hallitusta ja sosialide-
mokraattien asevelisiipeä. Sa-
manaikaisesti olivat alkaneet pu-
haltaa kansainvälisen kylmän so-
dan tuulet. Jälkeenpäin ajatellen
ei ole ihme, jos Fagerholm on

katkera itseensä kohdistuneista
hyökkäyksistä, joskaan hän ei
juuri lähde erittelemään omaa
rooliaan tuossa tilanteessa. Fa-
gerholm kokee vääriksi myös
itseensä kohdistuneet ulkopoliit-
tiset leimaamiset, olihan hän
edustanut sodan aikana iohdon-
mukaisempaa natsisminvastaista
politükkaa kuin monet muut ti-
lanteen muututtua esün nousseet
poliitikot. Hän kohdistaa syytök-
sensä myös maalaislüton takti-
kointiin.

Kukaan sotien jälkeisistä Pää-
ministereistä ei ole joutunut siinä
määrin puun ja kuoren väliin kuin
Fagerholm tuolloin ja varsinkin
kolmannen hallituksensa aikana
syksyllä 1958. Ensimmäisestä hal-
Iituksestaan hän sanoo ajattele-
vansa nyt 30 vuoden jälkeen:
"- . . millaisiksi olot olisivat kehit-
tyneet, jos hallituksesta olisi tul-
Iut sellainen kuin olin tarkoitta-
nut, ts. jos se olisi nojautunut
kolmeen suureen Puolueeseen.
Minulle oli suuri pettymys että
kommunistit kaatoivat suunnitel-
man. Mutta oli tarpeen opettaa
heille että demokraattisista peli-
säännöistä on välttämättä Pidet-
tävä kiinni."

*
Fagerholmin lyhytaikaista kol-
matta, ns. Iaajapohjaista hallitus-
ta muodostettaessa oli tilanne
Itämeren piirissä varsin jännitty-
nyt samalla kun Neuvostoliitossa
oli herännyt epäilys, että Suo-
messa pyrittäisiin ulkopolitiikan
suunnan muuttamiseen. Fager-
holm kirjoittaa jyrkästi vastaan:
"Minun tarvitsee tuskin todeta,
että kaikki tuo on pötypuhetta.
Jokainen joka vähänkään tietää
ja tuntee asioita käsittää että
yhtä vähän minä pääministerinä
kuin Virolainen ulkoministerinä
olisimme sallineet edes millimet-
rin poikkeusta Paasikiven Iinjalta
(myöhemmin Paasikiven-Kek-
kosen linjalta). Enempää Fager-
holmin ensimmäinen, toinen kuin
kolmas hallitus ei tehnyt mitään
ulkopoliittisesti sopimatonta. Yk-
sikään virheiden etsijä ei ole
Iöytänyt mitään jälkeä sellaises-
ta." On mielenkiintoista verrata
tätä tuona ajankohtana kirjoitet-
tuihin myllykirjeisiin, joissa ei
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sanoja säästetty. Fagerholmia ja
Virolaista syytetään niissä var-
sinkin siitä, että nämä sallivat
Leskisen tulon hallitukseen ja
perustelivat asennettaan vain sil-
lä, että "kun ryhmän mieliala oli
sellainen, ei muuta voinut tehdä".

*
Fagerholm jätti oma-aloitteisesti
aktiivisen politiikan vuonna 1966.

Hän tunnustaa kyllä tunteneensa
"pientä kaipausta" poistuessaan
eduskunnasta istuttuaan siellä 36
vuotta: "Uusi vaalikausi olisi kui-
tenkin merkinnyt sitä, että olisin
sen päättyessä ollut 70 vuoden
ikäinen ja katsoin että oli aika
lähteä. Kuten sanoin: tietyssä
tehtävässä ei saa olla niin kauan,
että alkaa pitää itseään korvaa-
mattomana. On lähdettävä niin
kauan kuin älyää sen tehdä."

Siirtyminen tuulisilta huipuilta
rauhallisempien seinien sisälle
auttoi ehkä paljonkin näiden ar-
vokkaiden muistelmien synty-
mistä. Kiistellyt ajat ja asiat ovat
nyt Fagerholminkin kohdalla
pantu paperille. Nuorempien pol-
vien viisaat maisterit ja lisensiaa-
tit tulevat innokkaasti ja tarmok-
kaasti riepottelemaan niin hänen
kuin muidenkin arvioita noista
ajoista, mutta sen työn mahdolli-
set tulokset ovat sitten asia erik-
seen. Puhemiehen ääni ei ole
vapissut.

Jorma Simpura

Viinaperinnekiria
ilmestynyt

Kippurahäntä. Alkoholiaiheisen
p erinnekilp ailun s ato a. Toimitt a-
neet Maria lfakokorpi-Jumppa-
nen & Matti Virtanen. Piirrokset
Kalertso Koski. SKS, Hämeenlin-
na 1977,270 siuua + kuualüte

Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran kansanrunousarkisto ja Alko
järjestivät vuodenvaihteessa
1976-77 alkoholiperinteen kilpa-
keruun yleisöIle. Kansan käsi oli
karttuisa: 552 kilpailijaa lähetti
yhteensä l0 000 liuskaa tekstiä ja

lukuisan määrän muuta perin-
neaineistoa.

Aineiston parhaasta osasta on
nyt toimitettu kirja, jonka on
kustantanut Suomalaisen Kirjal-
Iisuuden Seura. Kirjan nimi on
Kippurahäntä.

"Nimihän on Alkon alkuaikojen
menekkituotteen - Vaakunavii-
nan - lempinimi ja sopinee siten
hyvin tämäntyyppisen perinne-
kirjan nimeksi", sanoo Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran kan-
sanrunousarkiston johtaja fil.lis.
Pekka Laaksonen.

Alkoholiperinteen keruu liittyi
saumattomasti kansanrunousar-
kiston viime vuosien suurkerui-
den linjaan. .Arkisto on kerännyt
erityisesti ammatti- ja työperin-
nettä.

"Myös näiden aikaisempien kil-
pailujen aineistoista on tehty kir-
joja. Esimerkiksi jätkäperinnettä
kuvaava Jätkät sen kun porskut-
taa sai suuren suosion. Emme
halua kätkeä arkiston pölyyn sitä
materiaalia, jonka kansa on meil-
le lähettänyt; kirjojen tekeminen
näiden aineistojen pohjalta on
tapa inf ormoida kilpailujen tulok-
sista", toteaa Laaksonen.

Ei pelkkä kaskukirja

Kun kilpailua käynnistettiin, odo-
tettiin kisasta materiaalia, jonka
avulla voitaisiin paremmin ym-
märtää suomalaisten suhdetta aI-
koholiin ja sen muutoksiin eikä
niinkään irrallisia kaskuja. Miten
kävi?

"Aineiston joukossa on useita
ansiokkaita ja sy'vällisiäkin ku-
vauksia suomalaisesta viinapul-
masta, vaikkakin valtaosa jutuis-
ta painottuu kevyempään suun-
taan. Tosin sanoisin, että vaikka
ensivaikutelma useasta jutusta
saattaa olla hupaisa, tarkemmin
ajateltuna huumorin alta paljas-
tuu varsin vakava pohjavire",
sanoo Laaksonen. "Ne, joita vii-
napulma viiltävimmin on kosket-
tanut, eivät ehkä ole tunteneet
halua tilittää kokemuksiaan,
vaikka joukossa on varsin järkyt-
täviäkin elämänkohtaloiden ku-
vauksia."

Kirjan toimitusperiaatteena on
pidetty sitä, että aineiston on

annettu puhua puolestaan: kirja
on tavallaan edustava koko ai-
neistoon nähden. Ainoastaan irto-
kaskujen osuus on tarkoituksella
jätetty hieman vähemmälle. Kir-
jan sisältö on ryhmitelty 17 Iu-
kuun, joiden teemoina ovat mm.
myymälöiden avaaminen kielto-
Iain jälkeen, sota-aika, korttivii-
na, juhlat, ravintolat ja humala-
kuvaukset. Lisäksi kirjassa on
sanakirjaosasto sekä kuvaliite.

"Yleisesti ottaen sanoisin, että
Kippurahäntä täyttää aika pit-
källe kaskukirjankin tehtävän,
mutta on nähdäkseni enemmän;
parhailta osiltaan se on sellaista
viihdettä, joka panee lukijan ajat-
telemaan, miksi tämä mieltä ja
kieltä kiehtova juoma on kansalli-
nen pulmamme", sanoo Laakso-
nen.

Alkoholimyrkytys-
kuolleisuus
Pohjoismaissa

Poi,kolainen, Kari: Alcohol poi-
soning mortalitg in four Nordic
countries. The Finnish Founda-
tion for Alcohol Studies Vol. 28.

-Forssa 1977, 165 sioua

Lääketieteen lisensiaatti Kari
Poikolaisen väitöskirja oli 19. 11.

1977 tarkastettavana Helsingin
yliopistossa. Vastaväittäjänä toi-
mi apul.prof . Kai Sieoers ja kus-
toksena prof. Ilari Rantasalo.

Julkaisemme seuraavassa vas-
taväittäjän lausunnon, jossa hän
esittää väitöskirjan hyväksyttä-
väksi opinnäytteenä lääketieteen
ja kirurgian tohtorin arvon saa-
miseksi. Julkaisemme ensi wuo-
den puolella väitöstyöhön liitty-
viä artikkeleita.

Lis. Poikolainen on valinnut tut-
kimuksensa aiheeksi kuolleisuus-
tilastoissa ilmenevät alkoholi-
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