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Johdanto 

Raikas vesi on jumalainen juoma, annettu ihmiselle terveyden edistäjäksi  ja 

siunauksen tuojaksi, mutta alkoholi on viekoitteleva, perkeleellinen 

tekojuoma, joka tuottaa sekä yksityisille että kansoille tuhoa.1 

Edellä lainaus 82-vuotiaan miehen valistustekstistä Suomen Terveydenhoitolehden 

(lyhyesti TL) vuoden 1942 elokuun numerossa. Teksti oli suunnattu etenkin nuorille, 

jotka eivät välttämättä vielä olleet olleet tekemisissä alkoholin kanssa. Alkoholi on 

ollut läsnä suomalaisten jokapäiväisessä elämässä vuosisatojen ajan. 

Terveydenhoitolehti tarjoaa asiantuntevien artikkeleidensa kautta mainion kohteen 

tutkia alkoholivalistuksen ja alkoholia käsittelevien artikkeleiden kehitystä ja 

muutosta. Aihe on myös edelleen erittäin ajankohtainen, sillä suomalaisen 

alkoholismihuollon varhaiset tukipilarit muodostuivat tarkastelemani ajanjakson 

aikana ja ovat edelleen vaikuttamassa alkoholiongelmaisten hoitoon. 

Alkoholivalistustekstien kaltaisia tekstejä on ilmestynyt Suomessa useiden satojen 

vuosien ajan. Kansanperinteestä löytyy lukuisia sananlaskuja tai lauluja, joissa 

valistetaan alkoholinkäytön vaaroista2, mistä esimerkkinä virsi vuodelta 1605: 

”Juopumus viisaan villitsee, Vallan väkevält pois ottaa, Lain oikeun häijyst häiritsee, 

Tavat hyvät pois soittaa. Ei se mitään säätyy edes seiso, Kuin juomaa jouteelt noutaa; 

Taito, toimi turmeelt häness on, Eik tarvetten töihin jouda”.3 

Kieltolaki astui voimaan Suomessa vuonna 1919 ja tämä sekoitti suomalaiset: 

alkoholia ei enää saanut ostaa laillisesti kaupoista. Kieltolain säätämisestä seurasi 

reilun vuosikymmenen kestänyt alkoholirikosten aalto; salakuljettamista, 

kotipolttoa, pimeän viinan myymälöitä ja salakapakoita. Kieltolain voimaantulo myös  

nosti väkivaltarikosten määrää Suomessa. Neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 

vuonna 1931 suomalaiset äänestivät kaikkien alkoholijuomien vapaan ja laillisen 

                                                                 
1 ”Vesi terveydenhoito- ja virkistyskeinona” (art.). TL 8/1942 
2 Sääskilahti 2006, 29. 
3 Pulkkinen 2015, 16. 
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myynnin puolesta 70,6 prosenttiyksikön enemmistöllä päättäen kieltolain ajan 

Suomessa.4  

Kieltolain päättyminen oli erittäin merkittävä käänne suomalaisten alkoholiolojen 

muutoksessa. Sen kumoutumisen ja Alkoholiliikkeen perustamisen myötä 

valistustekstien määrä kasvoi huomattavasti.5 Suomen Terveydenhoitolehti oli yksi 

valtakunnallisesti jo pitkään ilmestyneistä terveysalan lehdistä, jonka tehtävänä oli 

valistaa kansalaisia kansanterveydellisissä asioissa. Terveydenhoitolehti valisti 

lukijoitaan täten myös alkoholin vaaroista välillä rajuinkin sanavalinnoin ja kuvin.  

 

Tutkimustilanne 

Ensimmäisenä tutkimuskirjallisuudesta on esiteltävä Matti Peltosen, Kaarina Kilpiön 

ja Hanna Kuusen toimittama teos Alkoholin vuosisata. Suomalaisten alkoholiolojen 

käänteitä 1900-luvulla (2006). Teoksen artikkelit käyvät kattavasti läpi suomalaisten 

suhteen alkoholiin ja muutokset tässä suhteessa koko 1900-luvun ajalta. 

Artikkeleissa käsitellään Suomen muutosta kieltolakimaasta keskioluen 

valtakunnaksi.   

Alkoholivalistuksen käsite on tutkielmassani erittäin olennaisessa asemassa. Minna 

Sääskilahti on tutkinut väitöskirjassaan Vapise, kuningas alkoholi. Alkoholivalistuksen 

tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana (2006). 

Sääskilahden teos tarjoaa alkoholivalistuksen teemoja, joita esiintyy myös Suomen 

Terveydenhoitolehden artikkeleissa, joita pystyn hyödyntämään peilatessani omaa 

tutkimustani Sääskilahden väitöskirjaan. 

Matti Peltosen teos Remua ja ryhtiä. Alkoholiolot ja tapakasvatus 1950-luvun 

Suomessa (2002) selittää 1950-luvun suomalaista alkoholipolitiikkaa. Peltosen teos 

avaa se kuitenkin sosiaalihistoriallisen näkökulman suomalaisen alkoholipolitiikan 

historiaan ja on esimerkki mikrohistoriallisesta lähestymistavasta, joka etenee 

vähäpätöiseltä vaikuttavista yksityiskohdista laajoihin yleistyksiin. 

                                                                 
4 Pulkkinen 2015, 171. 
5 Sääskilahti 2006, 30. 
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Vanhemman näkökulman kieltolain tarkasteluun tarjoaa Reijo Ahtokarin teos, Pirtua 

pirtua (1972). Ahtokarin teos käsittelee myös kieltolain aikaista alkoholipolitiikkaa ja 

keskustelua alkoholin ympärillä, joskin kirjan tarjoama näkökulma on vahvasti 

aikalaiskäsityksen mukainen. Kieltolain alkaminen ja päättyminen ovat erittäin 

käänteentekeviä tapahtumia Suomen alkoholipolitiikan historiassa ja niiden 

kehityskulkujen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös myöhempiä 

kehityskulkuja.  

Modernin näkökulman sodanaikaiseen ja sen jälkeiseen tilanteeseen tarjoaa Sari 

Näreen ja Jenni Kirveen teos Ruma sota: talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (2008). 

Sodanaikaista, etenkin sotilaiden, alkoholismia käsitelevä artikkeli mahdollistaa 

alkoholin ja suomalaisten sota-aikaisen suhteen tarkastelun. Artikkelissa käsitellään 

myös sodan jälkeistä aikaa ja sotien vaikutuksia veteraanien alkoholisoitumisessa. 

Sodan poikkeusolojen ymmärtäminen nouseekin tärkeäksi seikaksi, kun pohditaan 

sota-aikaisia alkoholioloja ja suomalaisten suhtautumista alkoholiin sotien aikana.  

Kieltolakia käsittelevästä kirjallisuudesta esittelen Jonna Pulkkisen teoksen Kieltolaki. 

Kielletyn viinan historia Suomessa (2015). Teos tarjoaa yleisen ja 

populaarihistoriallisen näkökulman kieltolain aikaan. Kieltolakia käsittelevät teokset 

tarjoavat väylän kieltolain aikaisen alkoholipolitiikan ymmärtämiseen ja täten 

mahdollisesti myös syyt alkoholivalistuksen tyyliin kyseisenä aikana. 

 

Tutkimustehtävä 

Terveydenhoitolehden tavoitteena oli perustamisesta lähtien ollut kansalaisten 

valistaminen terveyttä koskevissa asioissa. Suomalaisten runsas alkoholinkulutus 

näkyi lehden artikkeleissa, joissa pyrittiin valistamaan kansalaisia alkoholin 

aiheuttamista terveyshaitoista ja runsaan käytön vaaroista. Tutkimusongelmani 

käsittelee alkoholivalistuksen tekstilajia yleisemmällä tasolla, mutta 

tutkimuskysymykset pyrkivät tarkastelemaan myös tutkimusongelmien ilmiöitä 

yksityiskohtaisemmin. Lähestyn tutkimusongelmiani seuraavilla 

päätutkimuskysymyksillä: 
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1. Millä keinoilla Terveydenhoitolehti pyrki valistamaan lukijoitaan alkoholin 

vaaroista ja mitä teemoja alkoholiongelmia tai alkoholia käsittelevissä 

artikkeleissa tuli esille vuosina 1932–1950?  

2. Millä tavalla nämä teemat muuttuivat tarkasteluajankohdan edetessä? 

Miksi Terveydenhoitolehdessä kirjoitettiin juuri kyseisistä aiheista ja kyseisillä 

keinoilla?  

Alakysymysten avulla pohdin alkoholivalistusartikkeleiden sisältöä syvemmin. Millä 

tavalla alkoholiongelmista kärsivien hoitoprosessi eteni? Millaisia muutoksia 

alkoholiongelmista kärsivien henkilöiden hoitometodeissa tapahtui tarkastellulla 

ajanjaksolla Terveydenhoitolehden kuvausten mukaan? Millaisiksi 

alkoholiongelmista kärsivien hoitometodit kuvailtiin ja jos ne muuttuivat tarkastellun 

ajanjakson aikana, niin millaisia muutokset olivat?  

Aikarajauksen lähtökohtana on vuosi 1932, jolloin kieltolaki kumottiin Suomessa ja 

maan alkoholiolot kokivat suuria muutoksia. Perustelen tätä aikarajauksen 

alkuajankohtaa siten, että kieltolain jälkeinen aika on Suomessa uusien 

alkoholiolojen aikaa. Tilanteessa tarvittiin uudenlaista alkoholivalistusta, koska 

perinteinen ”juoppous” haluttiin kitkeä Suomesta pois. Kieltolain kumoamisen myötä 

päättäjillä oli myös kiire järjestää Suomen alkoholiolot kansanäänestyksen tulosten 

mukaisiksi.6 Uudesta väkijuomalaista huolimatta se ei poistanut Suomen 

alkoholiongelmia. Salakuljetus ja juoppous olivat suuria ongelmia, mutta 

myöhäisempään uudella lailla oli kuitenkin vaikutusta. Alkoholirikollisuutta laki ei 

kuitenkaan pystynyt poistamaan korkeiden hintojen takia, joka teki salakuljetuksesta 

edelleen kannattavaa.7 

Aikarajauksen päättymisajankohta sijoittuu vuoteen 1950. Perustelen aikarajauksen 

päättymisajankohtaa sillä, että Suomen alkoholiolot muuttuivat merkittävästi 1950-

luvulla ja sodat toivat traumojen lisäksi mukanaan myös sota-ajan karut tavat, kuten 

runsaan alkoholinkäytön. Sota-ajan traumoja yritettiin käsitellä alkoholin avulla, joka 

                                                                 
6 Pulkkinen 2015, 175.  
7 Pulkkinen 2015, 176.  
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johti alkoholiongelmista kärsivien henkilöiden määrän runsaaseen kasvuun 

Suomessa.8 Sota-ajan jälkeisen ajan alkoholivalistuksen tarkastelu on mielestäni 

tärkeää, sillä sen myötä ymmärretään paremmin sota-aikaa edeltävän ajan sekä sota-

ajan merkityksiä alkoholivalistuksen kehityskulussa. 

Tutkielman avainkäsitteenä toimii alkoholivalistus. Alkoholivalistuksen käsitteen 

ymmärtäminen on olennaista tutkimuksen kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. 

Alkoholivalistus on tekstilajina osa suurempaa terveyskasvatuksen kokonaisuutta. Se 

on myös terveysvalistuksen ja päihdevalistuksen alagenre.9 Alkoholivalistuksella 

tarkoitetaan laaja-alaista ja tavoitteellista työtä, jolla pyritään vaikuttamaan 

alkoholia koskeviin tietoihin, alkoholinkäyttötapoihin sekä alkoholia koskeviin 

arvoihin ja asenteisiin. Alkoholivalistus luetaan nykyään osaksi laajempaa 

terveyskasvatuksen kokonaisuutta. Terveyskasvatuksen kentässä se puolestaan on 

osa terveysvalistusta, jolla tarkoitetaan tavoitteellista terveyden edistämiseen 

tähtäävää viestintää, jota levitetään yleisölle joukkoviestinnän keinoin. Muun 

terveysvalistuksen tavoin alkoholivalistus on luonteeltaan yksisuuntaista 

kasvatusta.10 

Tutkielman rakenne on sekä kronologinen että temaattinen. Ensimmäisessä 

pääluvussa tarkastelen kieltolain jälkeistä aikaa Suomessa vuodesta 1932 eteenpäin, 

jolloin Suomen alkoholioloissa tapahtui merkittäviä muutoksia kieltolain 

kumoamisen seurauksena. Toisessa pääluvussa tarkastelun alla on sota-aika ja sen 

ajan vallitsevat alkoholiolot muutoksineen. Kolmannessa pääluvussa käsittelyssä on 

sota-ajan jälkeinen aika ja sen ajan alkoholiolot sotien aiheuttamien traumojen 

seurauksena. Kolmannen pääluvun käsittely jatkuu aina vuoteen 1950 asti, joka on 

tutkielman aikarajauksen päätösvuosi. 

 

Lähteet ja menetelmät 

                                                                 
8 Oksanen 2008, 204. 
9 Sääskilahti 2006, 39. 
10 Sääskilahti 2006, 30–31.  
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Tutkielman päälähteenä toimivat Suomen Terveydenhoitolehden kerran 

kuukaudessa julkaistavat lehdet. Poikkeuksiakin on, sillä lähes joka vuonna kerran tai 

kahdesti vuodessa julkaistiin laajempi painos, joka kattoi esimerkiksi heinä-elokuun 

tai marras-joulukuun sisällön yhdessä numerossa. Tarkastelun alla ovat noin vuoden 

1932 alusta vuoteen 1950 mennessä ilmestyneet lehden numerot ja numeroissa 

esiintyvät aiheeseen liittyvät artikkelit. Tavalliselle kansalaiselle suunnattu 

Terveydenhoitolehti perustettiin vuonna 1899, tarkoituksenaan valistaa Suomen 

kansalaisia yleisen kansanterveyden ylläpitämisessä.11 Helppolukuisen ja selkeän 

Terveydenhoitolehden artikkelit käsittelivät monipuolisia aiheita, liikunnan tärkeyden 

korostamisesta vaikeiden tautien oireiden tunnistamiseen. Lehden artikkelien 

kirjoittajina toimivat pääasiallisesti eri alojen lääkärit, jotka kertoivat oman 

erityisosaamisalueensa pohjalta erinäisistä aiheista. Lehden numeroissa on kuitenkin 

myös artikkeleita, joissa kirjoittajia ei mainita.  

Sovellan tutkielmassani historiallista lähdekritiikkiä ja osittain myös 

diskurssianalyysiä sen yhdessä muodossa. Tärkeää tutkimukseni kannalta onkin 

tarkkailla sitä, kuinka Terveydenhoitolehti pyrki vaikuttamaan yhteiskuntaan ja 

lukijakuntaansa artikkeleillaan. Tulen myös tarkastelemaan ja analysoimaan 

viestinnän keinoja, joilla Terveydenhoitolehti pyrki vaikuttamaan lukijoihinsa, 

esimerkiksi sanavalintoja ja kuvia. Tekstien sanavalinnat olivat merkittäviä ja 

harkittava tarkkaan etenkin sota-aikana, jolloin lehden artikkelit pyrkivät 

vaikuttamaan lukijoiden toimintaan poikkeusaikojen nojalla ja myös sen vuoksi, ne 

pyrkivät vaikuttamaan kansalaisten mielialoihin nostattavasti. 

Sovellan tutkimuksessani myös kriittistä lingvistiikkaa.  Kriittinen lingvistiikka on 

diskurssianalyysin muoto, joka kehitettiin 1970-luvulla. Kriittinen lingvistiikka onkin 

kiinnostunut juuri tiedotusvälineiden diskurssista, erityisesti sanoma- tai 

aikakauslehtien. Kriittinen lingvistiikka perustuu ”systeemiselle” lingvistiselle 

teorialle ja tuo täten median diskurssin analyysiin systemistisen näkökulman  

tekstiin.12  

                                                                 
11 Karlsson 1996, 69. 
12 Fairclough 1997, 39–40. 
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Faircloughin mukaan tekstillä on monta funktiota, koska se samanaikaisesti sekä 

representoi maailmaa, että esittelee sosiaalisia suhteita ja identiteettejä. Teksti 

rakentuukin tämän näkemyksen mukaan valinnoista, joita on mahdollista tehdä 

sanaston, kieliopin ja muiden järjestelmien tarjoamien vaihtoehtojen mukaan. 

Diskurssi ymmärretäänkin tästä johtuen sekä ideologisten että kielellisten prosessien 

kentäksi ja näiden kahden prosessin välillä vallitsee määrätty suhde.13 Kriittinen 

lingvistiikka korostaa myös sitä, miten merkittävää sanaston valinta diskurssissa on.14 

 

Historiallinen konteksti 

Valtiollisen alkoholimonopolin perustamiseen vuonna 1932 saakka suomalaista 

alkoholikulttuuria leimasi pitkään turvautuminen kieltoihin. Pyrkimys ratkaista 

alkoholiongelmat kieltämällä alkoholin käyttö huipentui täyteen kieltolakiin, joka oli 

voimassa vuosina 1919–1932.15 Kieltojen kausi, joka sai alkunsa vuonna 1866 

voimaan astuneesta paloviinan kotipolton kiellosta, jätti merkittävän jäljen 

suomalaiseen alkoholikulttuuriin. Usein suomalaisia kuvataankin 

”kieltolakikansana”.16  

Kieltolakia pidetään yhtenä maamme historian merkittävimmistä 

alkoholikulttuuriimme vaikuttaneista asioista.17 Alkoholin käytön yleistyttyä 

huomiota alettiin kiinnittää myös kansalaisten juomakäyttäytymiseen.18 Suomen 

päihdepolitiikalle oli pitkään keskeistä kontrollipainotteisuus: ongelmia pyrittiin 

ratkaisemaan pääasiallisesti raittiusaatteella. Alkoholin nähtiin rapauttavan 

yhteiskuntaa, minkä vuoksi käyttöä säännösteltiin rajaustoimenpiteillä. Jo ennen 

kieltolakia päihteiden käyttöä rajoitettiin kuntien väkijuomakielloilla ja 

vapaaehtoisella juomalakkoliikkeellä.19 

                                                                 
13 Fairclough 1997, 39–40. 
14 Fairclough 1997, 42. 
15 Peltonen 2006, 7.  
16 Peltonen 2006, 8. 
17 Pulkkinen 2015, 9. 
18 Pulkkinen 2015, 9. 
19 Kuusisto & Ranta 2020, 118. 



10 
 

Alkoholikysymys oli ollut keskeinen puheenaihe suomalaisessa politiikassa jo 1800- 

ja 1900-lukujen vaihteesta lähtien. Alkoholikysymystä pidettiin sotienjälkeisessä 

Suomessa vakavana yhteiskunnallisena ongelmana.20 Sota-aika oli opettanut monet 

suomalaiset miehet ja naiset runsaaseen alkoholinkäyttöön.21 Päihdeongelman 

näkeminen rikollisena toimintana vaikutti myös ajatuksiin alkoholiongelmaisten 

hoidosta. Vaikka alkoholia käytettiin 1940-luvun Suomessa verrattain vähän, huomio 

kiinnittyi humalahakuiseen juomatapaan. Mielikuvalla suomalaisen kansanluonteen 

ja alkoholin erityislaatuisesta suhteesta perusteltiinkin alkoholin käyttöä rajoittavia 

toimia.22  

Raittiusliikkeen ja alkoholivalistuksen historia on osin yhteydessä 1800-luvulla 

käynnistyneeseen kansanvalistustyöhön, jonka tausta puolestaan ulottuu 

Euroopassa 1700-luvulla virinneeseen valistusfilosofiaan.23 Raittiusliikkeellä on 

tarkoitettu kansalaisten vapaaehtoiseen yhteistoimintaan perustuvaa kansanliikettä, 

joka pyrkii paitsi yksilöiden myös kansojen ja ihmiskunnan raitistamiseen. Suomessa 

raittiustoimintaa pyrittiin aloittamaan 1830- ja 1840-luvulla, mutta nämä yritykset 

johtivat lyhytikäisten, pienten ja paikallisten raittiusyhdistysten perustamiseen.24 

Raittiusliikkeen laajemman järjestäytymisen voi katsoa alkaneen 1800-luvun 

puolivälissä. Vuonna 1853 muodostettiin epävirallinen ja väliaikainen toimikunta, 

jonka tehtävänä oli julkaista alkoholin väärinkäyttöä vastustavia kirjasia.  Aluksi 

toimikunnalla ei ollut mitään virallista nimeä, mutta myöhemmin sen nimeksi 

vakiintui Raittiuskirjasten toimikunta. Sen sivistyneistöön kuuluvat johtajat olivat sitä 

mieltä, että alkoholin väärinkäytön ehkäiseminen onnistuisi ainoastaan johtavien 

yhteiskuntaluokkien suorittaman valistuksen avulla.25  

Kieltolakiaikana raittiusliike etääntyi kansan enemmistöstä ja joutui ikävään 

maineeseen suuren yleisön silmissä. Suuri osa raittiusväestä piti tärkeänä 

tehtävänään kieltolain noudattamisen valvontaa, ja vaikka laki osoittautuikin 

                                                                 
20 Peltonen 2002, 5.  
21 Peltonen 2002, 12. 
22 Kuusisto & Ranta 2020, 119–120. 
23 Sääskilahti 2006, 25. 
24 Sääskilahti 2006, 25. 
25 Sääskilahti 2006, 26–27. 



11 
 

ongelmalliseksi.  Vähitellen kuitenkin yhä suurempi osa raittiusväestäkin alkoi 

suhtautua kieltolakiin kriittisesti. Raittiusliikkeen kukoistuskausi osui toisen 

maailmansodan jälkeisiin vaiheisiin. Sotienjälkeinen nousukausi jäi kuitenkin 

suhteellisen lyhyeksi, kun jo 1960-luvulla suhtautuminen raittiusliikkeisiin oli 

kielteinen.26 

Alkoholiin liittyvät haitat on tiedostettu todennäköisesti jo silloin, kun sen käyttökin 

on keksitty. Samalla on saanut alkunsa suullinen raittius - ja alkoholivalistus. 1800-

luvulla suomalaisten valistuskirjojen julkaiseminen oli vielä hyvin vähäistä, ja suurin 

osa suomeksi julkaistusta kirjallisuudesta oli käännöskirjallisuutta ja uskonnollista 

kirjallisuutta. Siihen nähden suomenkielisen raittiuskirjallisuuden julkaisemista voi 

pitää varsin merkittävänä ilmiönä aikansa historiallisessa kontekstissa.27 

Alkoholivalistustekstien määrä lisääntyi huomattavasti tultaessa kohti 1900-lukua, 

kun raittiusjärjestöt ja paikallisyhdistykset alkoivat kustantaa raittiuskirjallisuutta. 

Näiden lisäksi raittiustekstejä julkaisivat myös kaupalliset kustantamot ja monet 

yksityishenkilöt omakustanteena. Raittiusliike näyttää pysyneen kuitenkin ainoana 

valistusmateriaalin tuottajana varsin pitkään, vähintään 1930-luvulle saakka. Valtion 

alkoholimonopolin perustamisen myötä kieltolain kumoamisen seurauksena Alko 

aloitti oman valistustoimintansa. Ensimmäisenä varsinaisena Alkon 

valistuskampanjana on pidetty vuonna 1959 aloitettua viinikampanjaa, jonka 

tavoitteena oli suosittaa mietoja alkoholijuomia.28 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 Sääskilahti 2006, 28–29.  
27 Sääskilahti 2006, 29. 
28 Sääskilahti 2006, 30.  
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1. Kieltolain kumoamisesta sota-aikaan – alkoholin vähäinen 

rooli 1930-luvun Terveydenhoitolehden artikkeleissa 

Vuosiluku 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Artikkelien 

määrä 

0 0 2 0 0 0 0 1 

 

Suomen Terveydenhoitolehden 1930-luvun julkaisut olivat alkoholia käsittelevien 

artikkelien osalta huomionarvoisen hiljaisia. Alkoholista keskustelevia tekstejä ei 

kieltolain päättymisestä huolimatta esiintynyt 1930-luvun aikana juurikaan. 

Tarkasteltuja artikkeleita oli ajanjakson aikana yhteensä kolme kappaletta. Näiden 

kolmen artikkelin lisäksi julkaistiin yksi tilasto, jonka selkeänä tarkoituksena oli 

vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.  Terveydenhoitolehdessä 1930-luvulla 

esiintyneiden alkoholivalistustekstien temaattiseen jakaumaan kuului muutamia eri 

aiheita käsitteleviä artikkeleita.  

Ajanjaksolla esiintyneet artikkelit olivat keskimäärin noin kahden ja puolen sivun 

mittaisia: artikkelit koostuivat kahdesta kahden ja puolen sivun artikkelista sekä 

yhdestä kolmen sivun artikkelista. Mikään teema ei myöskään toistunut artikkeleissa 

useaan otteeseen, sillä jokainen artikkeli käsitteli omaa aihepiiriään. Artikkelit 

käsittelivät myös tiukasti sille kuuluvaa aihepiiriä, eivätkä ajautuneet käsittelemään 

jotain muuta tekstin sisällä. Kirjoittajana toimi joka artikkelissa eri henkilö. 

Valistustekstien vähäinen määrä tarkastellulla ajanjaksolla oli myös 

huomionarvoinen seikka. Verrattuna muihin tarkasteltuihin ajanjaksoihin, 

artikkeleita oli merkittävästi vähemmän. Artikkelien vähäisestä määrästä huolimatta 

valistusteksteille tyypillisiä piirteitä oli selkeästi havaittavissa ajanjakson aikana 

julkaistuissa artikkeleista.  
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1.1 Alkoholinhimon mahdollinen herääminen – vähäisten alkoholimäärien 

vaikutus elimistöön 

Ensimmäinen alkoholia käsittelevä artikkeli 1930-luvun puolella ilmestyi lokakuussa 

1934. Kyseinen tohtori P.I. Tuovisen kirjoittama artikkeli käsittelee otsikolla 

”Vahingoittavatko pienet alkoholimäärät ihmisen elimistöä” sitä, missä määrin 

nautittuna alkoholilla on vahingollisia tai haitallisia vaikutuksia elimistömme 

kannalta. 

Artikkelin lähestymistavasta näkyy alkoholivastaisuus. Artikkeli käsitteli pieniä 

alkoholimääriä, mutta siitä huolimatta nähtiin mahdollisuus alkoholiriippuvuuteen, 

jopa poikkeuksellisen useissa tapauksissa, joissa alkoholia on nautittu esimerkiksi 

terveyttä edistävin perustein: 

On tapauksia, ja alkoholistien lukumäärään nähden todennäköisesti sangen 

useita, joissa tilapäinen, pienen, terveydellisessä suhteessa merkityksettömän 

alkoholimäärän nauttiminen on kyennyt herättämään alkoholinhimon.29 

Artikkelin alkoholista ja alkoholiongelmista varoittava kappale sijoittui artikkelin 

loppuun. Tekstin mukaan oli yhdentekevää, mikä syy alkoholinhimon takana oli, 

mutta sen nauttiminen oli ensimmäinen askel kohti heikkoa tulevaisuutta: 

On vähemmän tärkeätä, onko himo merkki jostain sielullisesta 

vajavaisuudesta, mielisairauden alkavasta oireesta, tai jostakin muusta 

seikasta, jonka osuudesta alkoholismin syntyyn ollaan eri mieltä. Mutta 

nauttimisen alkuaste, ”ensimmäinen lasi”, on avannut tien alkoholin 

runsaaseen käyttöön. Aikoinaan prof. R. Tigerstedt huomautti siitä, että 

vaikka pieniä alkoholimääriä ei akuuttisessa käytössä voida katsoakaan 

vaarallisiksi, niiden käyttöön liittyy kuitenkin alkoholismin 

heräämismahdollisuus.30 

”Vahingoittavatko pienet alkoholimäärät ihmisen elimistöä” oli enemmän 

tieteellinen artikkeli, kuin alkoholivalistusteksti. Tekstissä kuitenkin esiintyi myös 

                                                                 
29 P.I. Tuovinen, ”Vahingoittavatko pienet alkoholimäärät ihmisen elimistöä” (art.). TL 10/1934.  
30 P.I. Tuovinen, ”Vahingoittavatko pienet alkoholimäärät ihmisen elimistöä” (art.). TL 10/1934. 
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voimakkaita sanavalintoja, kun pohdittiin syitä yksilön alkoholiongelmille. Näillä 

sanamuodoilla pyrittiinkin todennäköisesti herättämään kansalaiset tuntemaan 

syyllisyyttä pientenkin alkoholimäärien nauttimisesta, sillä niissäkin tilanteissa oli 

artikkelin mukaan mahdollisuus synnyttää riippuvuus alkoholiin. Pieniä 

alkoholiannoksia ei kuitenkaan nähty terveyden kannalta muuten vaarallisiksi. 

 

1.2 ”Alkoholi kaivaa maata sukupuolimoraalin ja yhteiskuntamme 

korkeampien sukupuolisuhteitten alta” – alkoholin vaikutukset 

sukupuolitautien leviämiseen sotia edeltävänä aikana 

Terveydenhoitolehden vuoden 1934 lokakuun numerossa ilmestyi myös toinen 

alkoholia, tällä kertaa aikaisempaa huomattavasti kriittisemmin käsittelevä, artikkeli. 

Teksti on huomionarvoinen myös sen vuoksi, että sitä ei ole kirjoittanut 

Terveydenhoitolehteen tavanomaisesti kirjoittava alan asiantuntija. Tekstin 

pääkohdat on lainattu ruotsalaisen professorin J. Almkvistin kirjoittamasta tekstistä. 

Artikkeli käsittelee alkoholin vaikutusta sukupuolielämän rappeuttajana ja moraalin 

heikentäjänä otsikollaan ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä”.  

Viestintä artikkelissa on huomattavasti alkoholivastaisempaa, kuin saman kuukauden 

aikaisemmassa artikkelissa. Heti artikkelin alkupuolella mainitaan alkoholin 

vaikutukset ihmisen käytökseen: 

Halu tehdä mitä päähän pälkähtää ajattelematta sen järjellisyyttä tai edes 

sopivaisuutta pääsee yhä vallitsevammaksi, niin että pian mitkä tahansa 

tyhmyydet tulevat mahdollisiksi.31 

Artikkelin lähestymistapa alkoholin vaikutukseen ihmisen käytöksessä on 

poikkeuksellinen. Suurien alkoholiannosten ei nähdä olevan ihmisen 

sukupuolielämän kannalta vaarallisia, mutta juuri pieniä alkoholiannoksia pidetään 

äärimmäisen vaarallisina niiden ”sukupuoliviettiä” kohottavan vaikutuksensa vuoksi 

ihmisten sukupuolielämän kannalta.32 

                                                                 
31 J. Almkvist, ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä” (art.). TL 10/1934 . 
32 J. Almkvist, ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä” (art.). TL 10/1934. 
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Pieniä alkoholimääriä nauttimalla pyrittiin pääsemään ”hauskaan tilaan”, jota juuri  

pidettiin artikkelin mukaan niin vaarallisena ja petollisena olotilana sukupuolielämän 

kannalta. Alkoholin aiheuttaman iloisuuden positiiviset seuraukset rajoittuivat 

kuitenkin tähän hilpeään olotilaan. Artikkelissa korostettiin alkoholin vaikutusta 

irtosuhteiden solmimiseen. Irtosuhteiden sopimista vakavampana ongelmana 

kuitenkin pidettiin sukupuolitautien leviämistä irtosuhteiden seurauksena. 

Sukupuolitautien nopea leviäminen nähtiin alkoholin aiheuttaman hauskan olotilan 

aiheuttamaksi: 

Surullisimmat seuraukset tulevat kuitenkin usein perästäpäin. Prostituoidut 

naiset ja ne miehet, jotka viettävät näiden kanssa kevytmielistä elämää, 

alituisesti etsien vaihtelua naisten joukosta, muodostavat pääasiallisimman 

maaperän tarttuville sukupuolitaudeille. Kun alkoholitunnelma saattaa 

muuten kunnollisia miehiä ja naisia yhteyteen näiden kanssa, niin leviävät 

tällä tavalla nämä taudit.33 

Tanssimisen nähtiin alkoholin ohella levittävän sukupuolitauteja. Nämä kaksi 

pystyttiin helposti yhdistämään ja useissa tapauksissa yhdistettiinkin, jolloin 

mahdollisuudet sukupuolitautien leviämiselle olivat merkittävästi suuremmat. 

Vallitsikin eräänlainen porttiteoriamainen ajattelutapa, että tanssin aikana 

tapahtuva kosketus johtaa eroottisen kanssakäymiseen, esiaviollisiin suhteisiin, 

sukupuoliyhteyteenja lopulta yhteisön ja koko kansakunnan kannalta 

toivomattomiin seurauksiin: aviottomiin lapsiin, heikentyneeseen perimään ja 

sukupuolitautien levämiseen.34 

Huomionarvoinen seikka kappaleesta on myös se, että artikkelin kirjoittaja perustaa 

väitteensä jokapäiväisten kokemustensa varaan. Lääkärinä toimiessaan hän joutuu 

kirjoittamansa mukaan päivittäin tekemisiin antamiensa esimerkkien kaltaisten 

henkilöiden kanssa. Kyseisten henkilöiden tapauksissa sukupuolitauti on tarttunut 

vain ja ainoastaan alkoholin aiheuttaman vaikutuksen vuoksi, mikä hänen mukaansa 

vahvistaa entisestään alkoholin ja sukupuolitautien välistä selkeää yhteyttä.35 

                                                                 
33 J. Almkvist, ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä” (art.). TL 10/1934. 
34 Tikka & Nevala 2020, 62. 
35 J. Almkvist, ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä” (art.). TL 10/1934. 



16 
 

Alkoholin nauttimisen nähtiin artikkelin mukaan vaikuttavan merkittävästi  

käyttäjänsä työhaluun ja työmoraaliin. Huomionarvoinen seikka olikin, että alkoholin 

kuluttamisen ja prostituution välille vedettiin niin suora yhteys: ”huvittelun” nähtiin 

vaikuttavan suoraan siihen, että nuoret naiset aloittavat työskentelynsä 

prostituoituina.36 

Artikkelin loppuun on sijoitettu kappale, joka näkee taistelun alkoholia vastaan 

erittäin merkittävänä tekijänä taistelussa sukupuolitauteja vastaan. Taistelu 

alkoholia vastaan saa jopa mahtipontisen aseman, kun kyseistä taistelua ylistetään 

yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana: 

Alkoholi kaivaa maata sukupuolimoraalin ja yhteiskuntamme korkeampien 

sukupuolisuhteitten alta. Taistelua paremman sukupuolimoraalin 

aikaansaamiseksi tuskin voi johtaa tulokseen ilman taistelua alkoholia 

vastaan. …minkäänlainen taistelu prostituutiota vastaan ei ole ajateltavissa 

ilman taistelua alkoholia vastaan. Ja taistelussa tarttuvia sukupuolitauteja 

vastaan on taistelu alkoholia vastaan erikoisen tärkeä asia lääketieteellisen 

käsittelyn ja kansanvalistuksen ohella.37 

Kokonaisuutena artikkeli käsittelee alkoholin roolia vahvana osana prostituution ja 

sukupuolitautien huomattavaa lisääntymistä. Alkoholin osuus nähdään suoraan 

näihin molempiin vaikuttavana. Teksti onkin poikkeuksellisen alkoholivastainen ja 

etenkin artikkelin viimeinen kappale kuvaa kansalaisten valistamista alkoholin 

vaaroista ”taisteluksi alkoholia vastaan”. Teksti pyrkiikin vaikuttamaan lukijoihinsa 

suoraan, luoden vahvan yhteyden alkoholin ja sukupuolitautien välille. 

Samanaikaisesti artikkeli kuitenkin myös tekee siitä molempien, miesten sekä 

naisten, ongelman. Tekstin viesti lukijoille onkin selvä: kuluttamalla alkoholia on suuri 

mahdollisuus saada sukupuolitauti. 

Huomionarvoinen seikka artikkelista on sen luoma kiistaton yhteys sukupuolitautien 

ja alkoholin välille. Oletuksena artikkelissa varmasti onkin, että suurin osa 

sukupuolitaudeista leviää alkoholin vaikutuksen alaisena, minkä vuoksi näiden 

                                                                 
36 J. Almkvist, ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä” (art.). TL 10/1934. 
37 J. Almkvist, ”Huvittelu, alkoholi ja sukupuolielämä” (art.). TL 10/1934. 
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kahden välille on pyritty luomaan niin suora yhteys, että se saa lukijat pohtimaan 

omaa alkoholinkäyttöään ja sen seurauksena mahdollisesti saatavaa sukupuolitautia.  

Artikkelissa tapana vaikuttaa lukijoiden käyttäytymiseen toimi pelottelu, sillä 

alkoholin kuluttaminen nähtiin tekstin mukaan lähes varmaksi tavaksi saada 

sukupuolitautitartunta. 

Terveydenhoitolehden artikkelissa vuoden 1938 elokuussa on pylväsdiagrammi 

varustettuna tekstillä, joka esitteli suomalaisten väkijuomiin kulutettuja rahoja. 

Otsikolla ”Suomen kansa uhrasi v. 1937 väkijuomiin 930 milj. mk.” varustettu 

grafiikka kuvaa provosoivasti suomalaisten käyttämiä varoja väkijuomiin. Käytettyjä 

varoja verrattiin valtion budjettiin tietyillä yhteiskunnan osa-alueilla. Suomalaisten 

”uhraamia” varoja verrattiin muun muassa Puolustuslaitokseen, kansakouluun ja 

sairas- ja terveydenhoitoon käytettyihin varoihin vuonna 1937.  

Alkoholiin kulutetut varat kuvattiin grafiikassa huomattavasti korkeammiksi kuin 

muihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin ja kriittisiin osa-alueisiin käytetyt varat. 

Puolustuslaitokseen kerrottiin kuvaajan mukaan kuluneen valtion varoja 604 

miljoonan markan edestä vuonna 1937, mikä oli toiseksi eniten heti alkoholin 

jälkeen. Kolmantena kuvaajalla esiintyi kansakouluun suuntautunut budjetti, 325 

miljoonaa markkaa ja neljäntenä sairas- ja terveydenhoitoon käytetyt 162 miljoonaa 

markkaa. 

Grafiikan tavoitteena oli saada lukijat miettimään, kuinka paljon rahaa alkoholin 

kulutukseen vuosittain kului. Tarkoituksena oli myös provosoida lukijoita asettamalla 

väkijuomien kulutus vertailuun valtiollisesti tärkeiden instituutioiden rinnalle, joiden 

ylläpitoon kuluu vähemmän rahaa kuin alkoholiin. Tämän ajateltiin varmasti 

herättävän lukijassa sen ajatuksen, että alkoholiin kuluu vuodessa merkittävän 

summat rahaa, jotka voisi käyttää paljon hyödyllisemmin ja järkevämmin johonkin 

muuhun. Myös grafiikassa käytetty sanavalinta ”uhrata” kertoo kuvaajan 

tarkoituksesta tyrmätä täysin alkoholiin kulutettujen varojen järkiperäisyys. 
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1.3 Toimettoman nuorison juopottelu ja irstailu – nuorison ja alkoholin 

välinen suhde ennen sota-aikaa 

Terveydenhoitolehdessä julkaistiin vuoden 1939 elokuussa artikkeli ”Miten 

kansainväliset urheilijat suhtautuvat alkoholin ja nikotiinin käyttöön” . Tekstissä 

käsiteltiin sitä, millainen suhde menestyneillä urheilijoilla on päihteiden 

kuluttamiseen. Artikkelin alussa mainitaan myös se, että kyseiset puheenvuorot ovat 

vuoden 1939 kesällä pidetystä Helsingin kansainvälisestä raittiuskongressista.  

Ensimmäisenä tekstissä käydään läpi saksalaisen olympiavoittajan, Gerhard Stöckin 

puheenvuoro päihteiden käytöstä. Stöckin puheenvuoro käsittelee pääasiallisesti 

päihteiden vaikutusta urheilusuoritukseen. Hänen mukaansa pienien määrien 

nauttimisella ei ole mitään tekemistä aikuisten urheilijoiden kohdalla. Hän kuitenkin 

mainitsee useaan otteeseen nuoret, kasvavassa iässä olevat pojat, joille päihteet ovat 

haitaksi: 

Epäilemättä yhden olutlasin ja savukkeen vaikutuksilla ei ole ratkaisevaa 

merkitystä urheilijaan nähden. Mutta mikä toiselle ei ole vahingollista, voi olla 

jollekin toiselle – esim. kehitysiässä olevalle pojalle – olla haitaksi.38 

Stöckin puheenvuorosta tulee selkeästi ilmi, että hän suhtautuu päihteiden käyttöön 

erittäin kriittisesti nuorten keskuudessa. Hän näkee myös, että monet aikuiset 

urheilijatkaan eivät pysty sulattamaan häviötä häviönä, vaan turvautuvat alkoholiin 

yrittäessään turruttaa häviön aiheuttamaa katkeruutta. Puheenvuoronsa lopussa 

Stöckin sanavalinnoista tulee esiin hänen alkoholi- ja päihdevastaisuutensa. Hän 

myös korostaa taistoa perinteisiä juomatapoja vastaan ja vaatii työskentelyä 

nuorison terveemmän elämän puolesta. Hän viittaa sanavalinnoillaan päihteisiin, 

todennäköisesti painottaen alkoholia, ”kansojemme yhteisiksi vihollisiksi” käyttäen 

ilmausta ”nautintoainemyrkyt”.39 

Toisen puheenvuoron antoi ruotsalainen juoksijamestari Edvin Vide. Hänkin korostaa 

Stöckin tapaan alkoholin vaikutusta urheilijan suoritukseen laskemalla suorituskykyä. 

Vide on sitä mieltä, että urheilulla yksi tärkeämpikin yhteys alkoholin kanssa, kuin se 

                                                                 
38 ”Miten kansainväliset urheili jat suhtautuvat alkoholin ja nikotiinin käyttöön” (art.). TL 8/1939. 
39 ”Miten kansainväliset urheili jat suhtautuvat alkoholin ja nikotiinin käyttöön” (art.). TL 8/1939.  
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että alkoholi huonontaa suorituskykyä. Hän näkee, että urheilu on yksi tärkeimmistä 

asioista, joilla voidaan taistella alkoholia ja juoppoutta vastaan: 

Minä puolestani näen vielä toisen yhteyden urheilun ja alkoholin välillä, vielä 

paljon tärkeämmän yhteyden. Urheilu on – arvokkaisiin vapaa-

ajanviettotapoihin kuuluvana – eräs tärkeimpiä apukeinoja juoppoutta ja 

muita huonoja tapoja vastaan.40 

Puheenvuoron lopuksi Vide vetoaa samaan kuin edellisen puheenvuoron pitäjä: 

nuorison elämänlaadun parantamiseen urheilun avulla. Myös hänen mukaansa 

nuoriso pysyy poissa pahoilta teiltä, kun he keskittyvät urheilemaan: 

Toimeton nuoriso eksyy arvottomaan ajanviettoon, niin kuin Martti Luther 

sanoo: juoppouteen, irstailuun ja peliin. Hyvät vapaa-ajan käyttötavat – 

niiden joukossa ruumiinharjoitukset – suojelevat nuorisoa parhaiten paheita 

ja huonoja tapoja vastaan.41 

Artikkelin keskiössä oli pääasiallisesti nuorison ja alkoholin välinen suhde. Molemmat 

puheenvuoron pitäneet urheilijat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että urheilu 

pelastaa nuorison päihteiltä, eritoten alkoholilta. Alkoholin kuluttaminen nähtiin 

asiana, joka ajaisi nuorison turmioon. Tekstin tarkoituksena oli todennäköisesti  

herätellä vanhempia patistelemaan lapsiansa harrastusten pariin, jotta he eivät 

ajautuisi petollisen ”joutilaisuuden” pariin. Juuri tämän joutilaisuuden ja tekemisen 

puutteen katsottiin ajavan nuoret päihteiden pariin, josta ei olisi paluuta.  

Urheilua pidettiin artikkelin viestinnässä pelastavana voimana ja alkoholia pahana ja 

koukuttavana paholaisena, jonka pariin toimettomat henkilöt ajautuivat. Etenkin 

ensimmäisen puheenvuoron pitäjä, saksalainen Gerhard Stöck, päätti 

puheenvuoronsa merkittävän päihdevastaiseen sävyyn. Puheenvuorojen 

julkaiseminen Terveydenhoitolehden artikkelissa johtuikin siitä, että urheilijat 

esittivät selkeästi alkoholivastaisia kannanottoja sekä aikuis ten että nuorten 

päihteidenkäyttöä kohtaan. Kansainvälisillä vaikutteilla pyrittiin myös vaikuttamaan 

                                                                 
40 ”Miten kansainväliset urheili jat suhtautuvat alkoholin ja nikotiinin käyttöön” (art.). TL 8/1939. 
41 ”Miten kansainväliset urheili jat suhtautuvat alkoholin ja nikotiinin käyttöön” (art.). TL 8/1939.  
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lukijoihin, kun puheenvuorojen antajina olivat menestyneet kansainväliset urheilijat,  

niin se lisäsi oletettavasti puheenvuorojen painoarvoa. 

Alkoholivalistusartikkeleiden määrä oli 1930-luvun Terveydenhoitolehden 

artikkeleissa suhteellisen alhainen. Näissä vähäisissäkin artikkeleissa oli kuitenkin 

selkeitä ja osittain selkeitäkin valistustekstien piirteitä. Alkoholivastaisuus näkyi 

artikkelin viestinnässä muun muassa siten, että yhteiskunnan kerrottiin täytyvän 

yhdessä taistella alkoholia vastaan. Kamppailu alkoholia vastaan nähtiin tärkeäksi 

kaikkien kansalaisten kannalta, sillä sen vaikutuksien katsottiin ulottuvan 

koskettamaan kaikkia. 

Terveydenhoitolehden alkoholivastaisissa artikkeleissa tehtiin 1930-luvun kuluessa 

myös voimakkaita yleistyksiä. Yksi näistä yleistyksistä oli se, että yhteys 

sukupuolitautien ja alkoholin nauttimisen välillä oli kiistaton. Kyseisestä artikkelista 

heijastuikin vahva raittiushenkinen propaganda, jolla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten 

käyttäytymiseen. Alkoholin nauttimisen nähtiin ajavan nuoret naiset prostituutioon 

ja nuoret miehet ilotaloihin, ja tämän seurauksena sukupuolitautien nähtiin 

tarttuvan helposti illanvieton lomassa, etenkin viikonloppuisin. 

Alkoholiongelmista kärsivien henkilöiden hoitokeinoista ei puhuttu 1930-luvun 

Terveydenhoitolehden artikkeleissa. Alkoholistien hoito ei ollut 1930-luvulla 

potilaslähtöistä, vaan hoidot tapahtuivat pakonomaisesti. Päihdeongelma nähtiin 

yleisen mielipiteen mukaan rikollisena toimintana, mikä taas vaikutti ajatuksiin 

alkoholistien hoidosta. Vaikka sosiaaliset ongelmat nähtiinkin ratkaistavissa olevina 

yhteiskunnallisina kysymyksinä, korostui kuitenkin yksilön vastuuta korostava asenne 

etenkin työlaitoksiin ohjattuihin päihdeongelmaisiin.42 

Alkoholinvastainen propaganda Terveydenhoitolehden artikkeleissa oli nousussa 

1930-luvulla. Taustalla saattoi olla kieltolain kumoutuminen, joka mahdollisti 

alkoholijuomien laillisen myynnin ja aiheutti alkoholiongelmien paisumisen 

entisestään. Kieltolain aikana paisuneiden ongelmien mittasuhteet olivat suuret: 

                                                                 
42 Kuusisto & Ranta 2020, 118–119. 
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sataprosenttisen alkoholin kulutus oli kaksinkertaistunut verrattaessa ajankohtia 

ennen kieltolakia ja kieltolain jälkeiseen aikaan.43 

Suomalaiset alkoholiolot kokivat myös merkittävän muutoksen 1930-luvun kuluessa, 

kun kieltolain kumoamisen seurauksena valmisteltiin uusi väkijuomalaki.44 1930-

lukua voidaankin pitää suomalaisten alkoholiolojen kannalta erittäin merkittävänä 

ajanjaksona. Raittiusliike yhtenäistyi kieltolain kumoamisen jälkeen, mikä oli hyvin 

todennäköisesti vaikuttamassa valistustekstien määrän kasvuun ja 

alkoholivastaisuuden nousuun. 

Ajanjakson valistusteksteissä keskityttiin nuorison ja alkoholin suhteeseen. Nuorison 

ja alkoholin suhdetta pohtivat etenkin kansainväliset urheilijat, mikä toi 

kansainvälisiä vivahteita artikkeleihin. Urheilijat myös kertoivat puheenvuoroissaan 

ammattiurheilijoiden suhteesta alkoholiin. Toinen teema, joka oli vahvasti esillä, oli 

alkoholin ja sukupuolitautien selkeä yhteys. Kyseinen yhteys nähtiin lehden 

artikkeleissa äärimmäisen kiistattomana, jopa niin kiistattomana, että 

sukupuolitautien nähtiin tarttuvan yleisinä ”juhlapäivinä”, eli perjantaina ja 

lauantaina.  

Kieltolain kumoutuminen vuonna 1932 ja sen seurauksena tapahtunut merkittävä 

muutos suomalaisissa alkoholioloissa luulisi tarjoavan aiheita alkoholista käsitteleviin 

artikkeleihin, mutta artikkelien määrä pysyi tästä huolimatta alhaisena eikä itse 

kieltolakiin viitattu millään tavalla Terveydenhoitolehden artikkeleissa. 

Alkoholivalistusartikkeleiden aiheet ensimmäisen käsittelyluvun ajanjakson aikana 

julkaistuissa Terveydenhoitolehdissä vastasivat Sääskilahden väitöskirjassaan 

esittämiin teemoihin samaiselta ajanjaksolta. Alkoholin vaikutukset terveyteen ja 

käyttäytymiseen sekä kansainvälisyys olivat teemoja, jotka esiintyivät sekä 

Terveydenhoitolehdessä että Sääskilahden tarkastelemissa teoksissa.45 

Huomionarvoinen seikka onkin, että vaikka tarkasteltavat lähteet poikkesivat 

toisistaan, toistuvat kestoteemat pysyivät kuitenkin samana lehdestä huolimatta. 

                                                                 
43 Ahtokari 1972, 175.  
44 Pulkkinen 2015, 173. 
45 Sääskilahti 2006, 108. 
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2. Sota-ajan Suomi – alkoholivalistuksen lisääntyminen 

Terveydenhoitolehden artikkeleissa 

Vuosiluku 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Artikkelien 
määrä 

0 0 1 2 2 1 0 

 

Suomen Terveydenhoitolehti aktivoitui sota-aikana alkoholia käsittelevien 

artikkeleiden osalta. Tekstejä julkaistiin huomattavasti enemmän kuin aikaisempana 

tarkasteluajankohtana: yhteensä kuusi kappaletta, mikä oli tuplasti edelliseen 

verrattuna. Sotien aikana julkaistuissa artikkelissa korostui myös muutamia 

kestoteemoja, jotka esiintyivät lehtien artikkeleissa koko ajanjakson ajan. 

Artikkeleissa esiintyi hieman päällekkäisyyksiä, sillä eri artikkeleissa käsiteltiin samoja 

asioita. 

Toisen tarkastellun ajanjakson aikana Terveydenhoitolehdessä julkaistut artikkelit 

poikkesivat hieman toisistaan pituuksiltaan. Pisin artikkeli oli pituudeltaan kolme ja 

puoli sivua. Lyhyin artikkeli oli pituudeltaan yhden sivun. Toisen ajanjakson aikana 

artikkelien pituudet poikkesivat enemmän toisistaan, kuin ensimmäisen ajanjakson 

aikana julkaistut artikkelit. Artikkelit poikkesivat muutenkin huomattavasti sota-ajan   

artikkeleista: lähes jokaisessa artikkelissa käytiin läpi useita alkoholin aiheuttamia 

negatiivisia vaikutuksia läpi, eikä keskitytty vain yhteen, kuten ennen sota-aikaa 

tehtiin. Suurimmassa osassa artikkeleista ei myöskään mainittu kirjoittajaa, mikä oli 

myöskin huomionarvoinen seikka tarkastellessa sota-ajan tekstejä. Kuitenkin niissä 

teksteissä missä kirjoittaja mainittiin, kyseessä oli kirjoittaja, joka ei esiintynyt muissa 

teksteissä. 

Kansainvälisten suhteiden kärjistyminen ajoi Suomen talvisotaan vuoden 1939 

marraskuussa. 105 päivää kestäneen talvisodan aikana Terveydenhoitolehdessä ei 

ilmestynyt yhtään valistustekstiä. Sodan syttyminen sai luonnollisesti palstatilaa 

Terveydenhoitolehden artikkeleissa, tarkoituksena luoda yhteishenkeä ja 
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yhteenkuuluvuuden tunnetta kansan keskuudessa, mutta alkoholista ei sota-ajan 

alkupuolella Terveydenhoitolehden artikkeleissa kirjoitettu.  

 

2.1 Taistelu alkoholia vastaan isänmaallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 

avulla – yleinen suhtautuminen alkoholiin Terveydenhoitolehdessä sodan 

aikana   

”Paholaisen oikea käsi” nimeä kantava artikkeli julkaistiin huhtikuussa 1941. 

Kyseinen artikkeli oli ensimmäinen sota-aikana julkaistu valistusartikkeli 

Terveydenhoitolehdessä. Tekstissä kuvataan alkoholin kielteisiä vaikutuksia monista 

eri näkökulmista ja korostetaan raittiuden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 

kannalta. Artikkelin otsikko itsessään erittäin kuvaava: se kuvaa erinomaisesti tekstin 

sisältöä ja näkökulmaa alkoholin kulutukseen. Heti artikkelin alussa kerrotaan 

kuvainnollisesti, että miehen piti valita kolmesta pahasta yksi . Näistä kolmesta 

pahasta hän valitsi alkoholin, jonka hän koki itse henkilökohtaisesti helpoimmaksi 

valinnaksi: 

Taru kertoo, että pahahenki kehoitti kerran erästä miestä tekemään jonkin 

kolmesta seuraavasta teosta: hänen tuli lyödä vaimoaan tai surmata vanha 

isänsä tai nauttia alkoholia.46 

Kuvainnollinen tarina artikkelissa jatkaa tarun kertomista, joka ajautui 

huolestuttavaan suuntaan miehen valittua alkoholin ”helppona valintana” kahden 

muun pahan teon rinnalla. Artikkelissa mainitaan, että mies pääsi helpolla 

valitsemalla alkoholin, mutta tämä kuitenkin kostautui myöhemmin: 

Mies ajatteli, ettei hän mitenkään voinut lyödä vaimoaan eikä tietenkään 

surmata isäänsä, mutta ryypyn hän kyllä voi ottaa, sillä se näytti  

vaarattomimmalta. Mies otti ryypyn, mutta ryyppy vaati jo toisen, ja niin mies 

juopui. Päihtyneenä hän sitten turhasta asiasta rupesi kurittamaan 

                                                                 
46 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
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vaimoaan. Mutta kun vanha isä tuli kieltämään poikaansa, joka siitä 

raivostuneena löi isänsä kuoliaaksi.47 

Tarinan tarkoitus artikkelin alussa oli tarkoitus herättää lukijan mielenkiinto tekstiin. 

Artikkeliin oli myös sisällytetty piirroksia, jotka liittyivät tekstiin. Tarinan jälkeen alkaa 

tekstin varsinainen osuus, jossa kommentoidaan varsin kärkevästi ja kriittisesti 

alkoholia sen aiheuttamia vaikutuksia ihmisen käyttäytymisessä ja kehossa. Terveen 

ihmisen kerrotaan pystyvän harkitsemaan ja ajattelemaan, mitä tekee. Alkoholi  

mainitaan olevan hermomyrkkyä, jonka vaikutuksen alaisena olevat aivot eivät erota  

oikeaa väärästä.48 

Artikkelissa todetaan, että merkittävä osa itsemurhista tehdään alkoholin 

vaikutuksen alaisena. Tekstissä mainitaan yhteys väkijuomien valmistuksessa ja 

kaupassa toimivien henkilöiden ja itsemurhien välillä, sillä näiden ammattiryhmien 

itsemurhaluvut ovat huomattavasti korkeammat kuin muissa ammattiryhmissä. 

Itsemurhien luku riippuu tekstin mukaan oletettavasti myös väkijuomien käytön 

runsaudesta.49 Edellä mainittujen ammattiryhmien itsemurhakuolleisuus on tekstin 

mukaan asianmukaisilla tutkimuksilla todistettu. Syitä kyseiseen ilmiöön ei 

kuitenkaan tekstissä mainita.  

Alkoholin ja itsemurhien välinen suora yhteys on kuitenkin todistettu yleistykseksi jo 

aikalaisten toimesta. On todettu, että syy itsemurhiin ei ole ollut alkoholissa, vaan 

muuttuvassa yhteiskunnassa ja sen luomissa paineissa.50 Tapauksia on kuitenkin 

esiintynyt, jossa alkoholilla on tekemistä mielisairauden vaikutuksesta tehtyyn 

itsemurhaan. Onkin yleisempää, ettei alkoholilla ole suoraa vaikutusta itsemurhaan, 

vaan kuten aikaisemmin totesin, se vaikuttaa välillisesti  jonkin toisen tekijän kautta, 

esimerkiksi mielisairauden.51 

Alkoholin kerrotaan artikkelissa aiheuttaneen käyttäjässään sen, että hän usein 

esiintyy itsevarmasti, kehuen voimakkuuttaan ja osaamistaan. Miehet usein myös  

                                                                 
47 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941 . 
48 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941.  
49 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
50 Myllykangas 2014, 74–75. 
51 Myllykangas 2014, 75. 
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kilpailivat siitä, kuka on vahvin ja paini saattoi usein mennä rajuksikin. Monesti  

miesryhmät ottivat mittaa toisistaan suurissa joukkotappeluissa, joiden osana 

alkoholi yleensä vahvasti oli. Välienselvittelyiden voittajat saivat palkinnoksi 

mainetta, joka nosti heidän arvoaan naisten silmissä.52 Alkoholi vaikuttaa tekstin 

mukaan merkittävästi käyttäjänsä käyttäytymiseen, tehden hänestä ylimielisen ja 

mahtailevan: 

Alkoholia nauttinut henkilö usein kerskuu voimillaan ja työtaidoillaan. 

Aikaisemmin yleensä luultiinkin, että väkijuomat vahvistavat voimia ja 

antavat kestävyyttä. Nykyään tiedetään tämäkin asia paremmin. Lihasten 

työtä johtaa hermosto. Toimiva lihas saa jatkuvasti noin 1.000 

tahdonsysäystä sekunnissa. Voimakkaaseen lihastyöhön tarvitaan hermojen 

tehokasta käskemistä. Huumatut hermot eivät siihen jatkuvasti kykene.53 

Alkoholin kuluttajan kerrotaan kaikesta huolimatta olevan katuvainen 

”lankeemuksistaan”. Lupaukset päihteettömyydestä ovat kuitenkin turhia, sillä 

henkilön tahdonvoimattomuus on se seikka, joka johtaa heidät yhä uudelleen ja 

uudelleen kuluttamaan alkoholia. Tämä tekee tekstin mukaan alkoholista juuri niin 

vaarallisen, ihmiset eivät pääse siitä irti.54 

Alkoholin kerrotaan orjuuttavan ihmisen. Monet ihmiset ovat tekstin mukaan 

pitäneet pieniä määriä alkoholia vaarattomina, mutta niiden nauttimisella on ollut 

kohtalokkaat seuraukset. Artikkelissa kuvataan myös hienon kuvainnollisesti sitä, 

kuinka ihminen joutuu alkoholin orjaksi, vähän kuin saalistaja ottaisi kiinni 

saalistetun: 

Ihmisestä on silloin tullut alkoholin orja. Näin on käynyt monille, jotka pitivät 

vaarattomana nauttia pieniä määriä juovutusjuomia. Alkoholi sai siten 

jalansijan heidän elämäänsä ja vähitellen vangitsi heidät pauloihinsa kuin 

hämähäkki kärpäsen.55 

                                                                 
52 Apo 1999, 116–117. 
53 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
54 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
55 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
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Alkoholin kuluttamisen ja jatkuvan railakkaan elämän kerrotaan aiheuttavan 

ihmisissä moraalittomuutta. Tekstissä kerrotaankin, että jo vähäisten 

alkoholimäärien nauttiminen saattaa ajaa ihmiset moraalittomiin ja 

harkitsemattomiin tekoihin. Juuri tämän piirteen vuoksi alkoholia kutsutaan tekstin 

mukaan paholaisen oikeaksi kädeksi: 

Jatkuva epäraitis elämä rappeuttaa yhä enemmän ihmisen siveellistä tuntoa. 

Myöskin vähäinen juovutusjuomien käyttö valmistaa tietä monenlaisiin 

siveellisiin lankeemuksiin.56 

Artikkelin loppupuolella kuvataan ytimekkäästi, kuinka on mahdollista pysyä 

alkoholin aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista. Kyseinen kappale antaa 

ytimekkäät ohjeet alkoholin vaikutuksista vapaana pysymiseen:  

Alkoholin tuhovoimista vapaana voi olla jokainen, heikoinkin. Varma turva 

siihen on ehdoton raittius. Ainoa täysin luotettava asenne väkijuomiin on 

lausuttu sanoissa: ”Suu nappiin eikä tippaakaan”. Siten varmasti ja 

tuntematta kiusausta jokainen voi säilyä vapaana alkoholin pauloista.57 

Etenkin sanavalinta, jolla alkoholin aiheuttamia vaikutuksia kuvataan, kertoo 

artikkelin radikaalista tavata kertoa kansalaisille alkoholin vaaroista. Alkoholin 

vaikutuksia kuvaava sanavalinta, ”tuhovoima”, on tarkoitettu pelottamaan lukijoita 

ja viestimään, että alkoholin kuluttamisella on yksilön kannalta tuhoisat seuraukset. 

Samaisessa kappaleessa todetaan myös, että ainoa oikea lähestymistapa alkoholiin 

on täysraittius, jota noudattamalla jokainen voi pysyä pois alkoholin ”pauloista”, 

millä kuvataan alkoholin orjuuttavaa ja koukuttavaa luonnetta. 

Kokonaisuutena artikkeli ”Paholaisen oikea käsi” on alkoholivalistustekstiä 

selkeimmillään. Kyseinen teksti on lainattu kansakouluja varten ilmestyneestä 

kirjasta Kasva raittiiksi. Kyseisen teoksen tarkoituksena on ollut istuttaa raittiusaate 

oppilaisiin jo nuorena. Artikkelissa vedotaan moniin seikkoihin raittiuden puolesta, 

                                                                 
56 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
57 ”Paholaisen oikea käsi” (art.). TL 4/1941. 
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jonka tarkoituksena on tavoittaa eri ihmisryhmiä ja saada mahdollisimman moni 

pohtimaan alkoholin kulutustaan.  

Raittiusaate ja raittiusliikkeet saivat Suomessa alkunsa 1800-luvun loppupuolella 

alkoholikysymyksen myötä. Alkoholinvastaisessa sivistyneistön kirjoittelussa kritiikki 

kohdistui etenkin paloviinan rahvasta turruttaviin ominaisuuksiin. Tunnusomaista 

valistukselle oli etenkin se, että se kohdistui sivistyneistöltä alemmille kansanosille.58 

Raittiusliikkeellä tarkoitettiin vapaaehtoiseen yhteistoimintaan perustuvaa 

kansanliikettä, joka pyrkii paitsi yksilöiden myös kansojen ja ihmiskunnan 

raitistamiseen. Suosionsa huipun raittiusliike saavutti 1800- ja 1900-luvun 

vaihteessa, ja se oli yksi kyseisen ajan voimakkaimmista yhteiskunnallisista 

liikkeistä.59  

Artikkelin alun tarinan tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio ja herättää 

mielenkiinto. Sama tehtävä on kuvilla, ne kiinnittävät helposti lukijoiden huomion 

tekstin seasta. Artikkeli vetoaa tekojen harkitsemattomuuteen alkoholin vaikutuksen 

alaisena. Sanomalehtien kerrotaan jatkuvasti kirjoittavan päihtyneenä tehdyistä 

hirveistä teoista: itsemurhista, surmista ja muista siveettömistä ja 

harkitsemattomista teoista. 

Tekstissä pyritään vetoamaan myös lukijoiden psykologiseen puoleen. Artikkelissa 

mainitaan, että monista raittiuden lupauksista ja katumuksista huolimatta alkoholia 

kuluttanut henkilö päätyy kaikesta jälkeenkin uudelleen kuluttamaan alkoholia. 

Terveydenhoitolehden toimituksessa varmasti osattiin arvella, että monet 

lukijakunnasta saattavat kuluttaa alkoholia, mutta kokevat itse pystyvänsä 

lopettamaan sen käytön milloin tahansa. Osuvasti tätä hankalaa suhdetta ihmisen ja 

alkoholin välillä artikkeli kuvaakin osuvasti: se näkee ihmisen alkoholin ”orjana”.  

Ainoana keinona välttää nämä alkoholin aiheuttamat vaikutukset oli täysraittius. 

Kyseisestä näkökulmasta näkyy selkeästi kirjasta lainatun tekstin aatepainotteisuus, 

sillä esimerkiksi hyvin kontrolloidun alkoholinkäytön ei ainakaan tekstissä mainittu 

sopivan ratkaisuksi. Täysraittius nähtiin siis ainoana oikeana vaihtoehtona. 

                                                                 
58 Sulkunen 1986, 18–19. 
59 Sääskilahti 2006, 27. 
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Lopuksi tekstissä vedottiin lukijoiden isänmaallisuuteen. Täysraittius nähtiin tekstissä 

myös tärkeänä tukipilarina Suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Raittiutta 

pidettiin jokaisen kansalaisen velvollisuutena, joka edistäisi kansakunnan 

hyvinvointia ja lisäisi onnellisuutta ihmisten keskuudessa. Isänmaallisuuteen 

vetoaminen artikkelin julkaisuaikaan on ollut varmasti suunniteltua, sillä elettiin 

välirauhan aikaa ja jatkosota oli ihan kulman takana.  

Alkoholin kulutus oli kovaa myös vuosina 1942 ja 1943, jolloin suurin osa miehistä oli 

asepalveluksessa. Uutena huolestuttavana sota-ajan ilmiönä oli naisten 

juomatapojen ”miehistyminen”: vuonna 1940 naisten juopumustapaukset olivat 

lisääntyneet yli neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna.60 Alkoholin verrattain 

vähäisestä käytöstä huolimatta, huomio kiinnittyi 1940-luvulla suomalaisten 

humalahakuiseen juomatapaan. Mielikuvalla suomalaisen kansanluonteen ja 

alkoholin erityislaatuisesta suhteesta perusteltiinkin alkoholin käyttöä rajoittavia 

toimia.61 

Seuraava alkoholia käsittelevä teksti julkaistiin vuoden 1942 kesä-heinäkuun 

numerossa. Taukoa edelliseen artikkeliin oli reilun vuoden verran. Artikkeli lähestyi 

aihetta otsikolla ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” ja sen kirjoitti tohtori J. L. 

Lydecken. Artikkelissa käsitellään alkoholin kielteisiä vaikutuksia ihmisen elimistöön 

ja toimintoihin, esimerkiksi työkykyyn. Tukena väittämille alkoholin vaikutuksista 

esitellään useita tieteellisiä tutkimuksia, joiden tulokset puhuvat alkoholin 

aiheuttamien negatiivisten vaikutusten puolesta. 

Heti alaotsikossa todetaan, että lisääntyneen alkoholin käytön seurauksena Suomen 

kansan terveys ja puolustuskunto on heikentynyt merkittävästi. Samalla mainitaan, 

että tekstin kirjoittajaksi on valittu arvovaltainen tohtori Helsingistä. Mainitsemalla, 

että tekstin kirjoittajaksi on valittu juuri kyseinen arvostettu henkilö, pyritään 

luomaan tekstistä luotettava ja asiantunteva kuva. Artikkelilla on tähdätty myös  

puolustuskunnon ylläpitämiseen kertomalla siitä, kuinka alkoholilla on merkittävä 

vaikutus puolustuskunnon huonontajana.62 

                                                                 
60 Kahlos 2006, 183. 
61 Kuusisto & Ranta 2020, 119–120. 
62 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
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Artikkelin leipätekstin alussa todetaan Suomen elävän ankaria aikoja. Jokaisen 

kansalaisen panosta kerrotaan tarvittavan yhteisten ponnistusten edessä. 

Voimavarojen säännöstely ja harkittu käyttö mainitaan tärkeäksi ja tämän takia 

suomalaisten olikin tekstin mukaan syytä syventyä tarkastelemaan elämäntapojaan 

ja suhdettaan nautintoaineisiin, joista päällimmäisenä alkoholiin.63 Yhtenäisyystä ja 

poikkeusoloista puhumalla pyritään luomaan lukijoille kuva, että he ovat aidosti 

kykeneväisiä vaikuttamaan vallitsevaan tilanteeseen muuttamalla nautintoaineiden 

kulutustaan. 

Artikkeli oli jo toinen, jossa korjattiin väittämää siitä, että alkoholi lisäisi työtehoa ja 

voimaa. Tekstissä mainitaan, että kyseinen uskomus on vanha ja se on kumottu 

useita kertoja asianmukaisilla tieteellisillä tutkimuksilla. Pienienkin alkoholimäärien 

kerrottiin vaikuttavan merkittävästi ihmisen työkykyyn ja -tehokkuuteen 

heikentämällä niitä.64 Artikkelien pohjalta voisi kuitenkin luulla, että alkoholin voimaa 

ja työkykyä lisääviin vaikutuksiin on Suomessa vielä artikkel ien julkaisuaikoina 

uskottu laajoissakin piireissä. Sen korjaaminen useaan otteeseen onkin saattanut olla 

paikallaan väärän tiedon oikaisemiseksi ja tapaturmien välttämiseksi. 

Sodan kauhujen aiheuttamat ahdistukset, ravinnon niukkuus ja yksipuolisuus sekä 

liikarasitus ovat tekstin mukaan olleet merkittävässä roolissa sodasta kärsivien 

henkilöiden alkoholiongelmien muodostumisessa. Jopa henkilöiden, jotka eivät ole 

aikaisemmin alkoholia lainkaan kuluttaneet, ovat artikkelissa kerrotun mukaan 

hakeneet helpotusta ahdistuksiinsa alkoholista.65  

Salajuopottelu on tekstin mukaan hyvin tavallinen alkoholinkulutuksen muoto. 

Salajuopottelu tapahtuu perheeltä salassa, eikä se artikkelin mukaan aluksi vaikuta 

”viattomalta virkistäytymistavalta” vakavammalta ongelmalta. Sen kerrotaan 

kuitenkin johtavan ajan myötä siihen, että alkoholiannoksia nautitaan yhä tiheämmin 

ja niiden määrä kasvaa. Salajuopotteluun on artikkelin ohjeiden mukaan tartuttava 

ripeästi ja kovin ottein.66 Poikkeusolojen aikana tapahtuvasta salajuopottelusta 

                                                                 
63 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
64 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6-7/1942. 
65 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
66 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
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kirjoitettiinkin todennäköisesti siksi, että mahdollisia ”salajuoppoja” pystyttäisiin 

kotioloissa tunnistamaan ja toimittamaan heidät tarvittaessa hoitoon. 

Valitettavana ilmiönä alkoholin kulutuksen seurauksena pidetään artikkelin mukaan 

julkisilla paikoilla esiintymistä päihtyneenä. Julkisesti päihtyneenä esiintymistä 

paheksutaan itsessään jo artikkelissa, mutta paheksunta kohdistetaan erityisesti 

sotilaisiin, joiden kohdalla kyseistä käytöstä ei suvaita: 

Jo yksinään säädyllisyyden kannalta tämä on jyrkästi paheksuttava tapa, 

mutta kun niin näyttävät erityisesti esiintyvät sotilashenkilöt, on se vieläkin 

valitettavampaa. Suomalaisen soturin kunniakasta mainetta tuollainen 

esiintyminen suuresti häpäisee.67 

Teksti tarjoaa sotilaille kuitenkin ymmärrystä tässä asiassa, joskin sillä ehdolla, että 

sotilaat eivät esiintyisi julkisesti päihtyneinä. Pitkäkestoisten taisteluiden ja 

rintamaelämän ymmärretään kuormittavan suomalaisia sotilaita, jonka seurauksena 

heille suodaan tekstissä oikeus rentoutua alkoholin äärellä: 

Meidän on tosin muistettava, että viikkoja, kenties kuukausia rintamaelämän 

kauhujen keskellä elänyt soturi voi tuntea tarvetta alkoholin avulla edes 

hetkeksi vapautua eli rentoutua sielullisesta jännitystilastaan. Mutta joskin 

meidän on häntä ymmärrettävä, on meillä oikeus toivoa ainakin, että hän 

päihtyneenä ollessaan pysyy suljettujen ovien takana.68 

Sotilaiden päihtymykselle artikkeli antaa oikeutuksen, mutta se suhtautuu erittäin 

kriittisesti naisten esiintymiseen julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Naisten esiintyminen julkisilla paikoilla päihtyneenä nähdään tekstissä erittäin 

vakavana ilmiönä, joka pahimmassa tapauksessa ajaa suomalaista yhteiskuntaa pois 

sivistyksen parista.69 Naisten julkista päihtymystä paheksuttiin suurella varmuudella 

siksi, että lotat asettivat säntillisyydellään ja moraalisella puhtaudellaan suomalaisen 

naisen esikuvan, jota muiltakin naisilta odotettiin.70 

                                                                 
67 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6-7/1942. 
68 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
69 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
70 Tikka & Nevala 2020, 73–74. 
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Pitkittyneen sotatilanteen epävarmuus purkautui viinan kautta toteutettavaan 

rajojen rikkomiseen, jota jo aikalaiset paheksuivat. Väkijuomien nauttimisen 

kerrottiin saaneen erittäin räikeitä muotoja. Lomalla olevien sotilaiden ja jopa 

sotainvalidien käytösten todetaan olleen kaiken kaikkiaan moitittavaa: sotilaat ovat 

esiintyneet päihtyneenä rautatieasemilla, ravintoloissa ja kaduilla. Sotilaat kavalsivat 

tarvittaessa valtion omaisuutta tai myivät esimerkiksi kellonsa saadakseen alkoholia. 

Myös erilaisia arpajaisia järjestettiin, jotta edes joku pääsisi humalaan 

elintarvikkeiden mukana jaetuista annoksista.71 

Loppuun sijoitetussa kappaleessa mainitaan hienovaraisesti, ettei artikkelissa ollut 

kuitenkaan tarkoitus tuoda kaikkia alkoholin haittoja esille. Kyseinen kappale tuntuu 

lyttäävän koko muussa tekstissä läpikäydyn asian, sillä aluksi alkoholin negatiiviset 

vaikutukset tuodaan esille merkittävien esimerkkien kautta. Nämä negatiiviset ja 

”turmiolliset” vaikutukset kuitenkin ohitetaan tekstin viimeisessä kappaleessa. 

Samaisessa kappaleessa pyritään myös luomaan yhteishenkeä suomalaisten välille 

vaikean elämäntilanteen keskelle.72 

Samaan tekstiin liitettynä, mutta käytännössä artikkelin ulkopuolelle on jätetty 

kappale, jonka selkeänä tarkoituksena on kohottaa suomalaisten taistelutahtoa ja 

moraalia sekä kotioloissa, että rintamalla. Kappaleessa ei suoraan mainita alkoholia, 

mutta siinä kehotetaan välttämään kaikkea sitä, mikä on ”omiaan voimiamme 

heikentämään tai mainettamme vahingoittamaan”73. Kappaleessa ei suoraan viitata 

alkoholiin, vaan kappale tuo asian esille rivien välistä. Alkoholin välttämisellä on siis 

tekstin mukaan selkeä vaikutus sodan kulkuun, Suomen kannalta parempaan 

suuntaan. 

”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” käsittelee alkoholin haittavaikutuksia monilla osa-

alueilla. Tekstissä tarkasteltiin alkoholin aiheuttamia haittoja esimerkiksi työkyvyn, 

perhesuhteiden, sairauksien ja taistelumoraalin kannalta. Tekstin tarkoituksena oli 

saada lukijat pohtimaan, onko alkoholin käyttö välttämätöntä vaikeina aikoina 

jatkosodan aiheuttamien poikkeusolojen aikana. 

                                                                 
71 Oksanen 2008, 200. 
72 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
73 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
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Alkoholin nähtiin olevan omiaan heikentämään työkykyä ja nopeuttamassa ihmisessä 

puhjenneiden vakavien sairauksien etenemistä. Sen myös todettiin aiheuttavan 

rakoja perhesuhteissa, kun perheenjäsenen salajuopottelu paljastuisi. Naisten ja 

sotilaiden julkisilla paikoilla tapahtunut päihtyneisyys herätti tekstin mukaan paljon 

paheksuntaa muussa kansassa, etenkin naisten tapauksessa. Tekstissä alkoholista 

pyrittiin muovaamaan pääasiallisesti paha asia, jonka muille vaikutuksille ei annettu 

tilaa. Ainoastaan sotilaiden päihtymykselle annettiin oikeutus, sillä heidän nähtiin 

tarvitsevan rentoutusta rankan rintamaelämän jäljiltä lomille tullessaan.  

Teksti pyrki taistelemaan alkoholin käyttöä vastaan myös isänmaallisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen pohjalta. Alkoholin negatiivisten vaikutusten nähtiin 

huonontavan puolustuskykyämme ja heikentävän voimiamme, joten sen käytön 

nähtiin olevan kyseisinä aikoina turhaa ja pelkkä rasite. Lukuisilla esimerkeillä 

alkoholista pyritään antamaan mahdollisimman negatiivinen kuva ja lukijoita 

käsketään pohdiskelemaan omaa suhdettaan alkoholiin ja alkoholin käyttöään. 

Kyseisillä keinoilla lehti pyrkii vaikuttamaan lukijoidensa alkoholin käyttöön ja 

mahdollisesti onkin onnistunut siinä. 

Alkoholin käyttö oli herättänyt huolta, minkä vuoksi kontrollitoimia pyrittiin 

lisäämään jokseenkin epäonnistuneesti. Sota-aikana alkoholinkäytön painopiste 

siirtyi pääasiallisesti väkeviin juomiin ja humalanhakuinen juomistapa yleistyi 

merkittävästi. Nuorten miesten ja myös naisten juominen muuttui jatkosodan 

pitkittyessä yhä runsaammaksi. Miedon alkoholin puuttuessa myös naiset käyttivät 

viinaa, jota oli paljon helpommin saatavilla.74 Naisten viinankäyttöä paheksuttiin, sillä 

ideaalin suomalaisen naiskansalaisen ihanne oli rakentunut jo ennen sota-aikaa ja se 

vahvistui entisestään sotien aikana naisten toimiessa Lotta Svärdissä. Lotta Svärdissä 

toimivan naisen tuli olla siveellinen, ahkera ja moraalisesti puhdas. Sota-aikana lotat 

nousivat naisihanteeksi ja sen seurauksena samat mielikuvat ja odotukset 

kohdistettiin kaikkiin muihinkin naisiin.75 
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Kuvainnollinen artikkeli ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” julkaistiin 

vuoden 1944 lopussa yhtenä painoksena marras-joulukuun numerossa muutamia 

kuukausia jatkosodan päättymisen jälkeen. Tekstin julkaisuaikana sotatila oli 

kuitenkin edelleen päällä Lapin sodan vuoksi. Artikkeli kertoo kansallisromanttisesti 

ja runollisesti sota-ajan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Kansallisromanttisesta kirjoitustyylistä huolimatta kirjoituksen pääasiallinen huomio 

kohdentuu tekstin edetessä siihen, kuinka alkoholi on ollut osasyynä ja sota-ajan 

seurauksena tuhoamassa suomalaista yhteiskuntaa.  

Suomen kansan todetaan venyneen poikkeuksellisena ajanjaksona ”yli-inhimillisiin 

voimatekoihin”, jotka ovat kasvattaneet suomalaisista ”sitkeän ja sisukkaan” kansan. 

Kyseinen kappale selkeästi vetoaakin suomalaisten isänmaallisuuteen ja 

maanpuolustustahtoon, jotka toimivat merkittävänä yhdistävänä tekijänä 

suomalaisten keskuudessa vaikeina aikoina. Vetoamalla kyseisiin periaatteisiin teksti 

pyrkii muodostamaan vastakkainasettelun isänmaallisten ihmisten ja päihteiden 

nauttimisen kanssa: 

Mutta kun katselemme kuluneita sotavuosia, niin nousee sieltä monien 

uljaiden ja rohkaisevien kokemusten ohella eteemme sellaistakin, mikä 

täyttää mielemme häpeällä ja pelolla. Perin monet kansamme jäsenistä ovat 

näinä vuosina vaikeuksissaan ja ahdingossaan hairahtuneet hakemaan 

mielen huojennusta ja virkistystä – huumaavista aineista.76  

Asettamalla vastakkain isänmaallisuuden ja päihteiden nauttimsien pyritään 

vaikuttamaan lukijaan siten, että hän kokee mahdollisena päihteiden kuluttajana 

olevansa epäisänmaallinen. Etenkin sotien aikana isänmaallisuus oli arvo, joka 

nähtiin tärkeäksi sekä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Tästä johtuen oli 

Terveydenhoitolehdeltä tehokas vaikutuksen keino rinnastaa päihteidenkäyttö ja 

epäisänmaallisuus. 

Ratkaisuna nuorison pelastamiseen turmiolta nähdään se, että jokainen kansala inen 

pohtii suhdettaan alkoholiin. Sotienjälkeisen ajan ongelmien syyksi nähdään siis vain 

ja ainoastaan alkoholi ja sen kuluttaminen. Jokaisen aikuisen kerrotaan tekstin 
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mukaan olevan vastuussa nuorisosta, sillä esimerkki vaikuttaa heidän toimintaansa 

kaikista eniten.77 

Teksti antaa kuvan alkoholista turhakkeena, jonka nauttiminen aiheuttaa vain 

turmiota ja kevytkenkäisiä seurauksia. Artikkelissa pohditaankin sitä, että onko 

yksilöllä oikeutta pitää kiinni ”henkilökohtaisista nautinnoistaan” kun pohditaan 

yhteistä hyvää ja kyse on ”kansamme säilymisestä tai sortumisesta”. 

Vastakkainasettelu on poikkeuksellisen jyrkkä jopa valistusartikkelien tapauksissa, 

kun vaihtoehdoiksi annetaan alkoholin nauttiminen tai kansakunnon ”sortuminen”. 78 

Tekstissä myös pohditaan sitä, voidaanko alkoholista luopumista pitää uhrauksena, 

kun kyseessä on niinkin suuria asia kuin kansakunnan tulevaisuus. Artikkeli toteaakin, 

että suomalaisten suhtautuminen alkoholiin on päässyt muuttumaan 

huolestuttavampaan suuntaan. Jos kyseinen kehitys jatkuisi, olisi suomalaisen 

yhteiskunnan tulevaisuus tekstin mukaan synkkä: 

Siihen pehmeäkätiseen suvaitsevuuteen, joka meillä on viime vuosina päässyt 

valtaan alkoholi-iloittelun suhteen, ei meillä totisesti enää ole varaa. Olemme 

kuilun partaalla, ja vain täyskäännös voi meidät pelastaa. Vai joku väittää, 

että edellä esitetyssä on hitusenkaan vertaa liioittelua?79 

”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” oli monipuolisin ja kuvainnollisin 

sanavalinnoin varustettu alkoholivalistusartikkeli. Alkoholia pidettiin artikkelissa 

ihmisen ja yhteiskunnan vihollisena, joka asiaan puuttumattomana ajaisi 

kansakunnan hitaasti mutta varmasti turmioon. Sodista selviytynyttä Suomea 

ihailtiin ja ylistettiin, mutta näiden alkukehujen jälkeen artikkelissa vedettiin esille 

suurin sotien aiheuttama ongelma, alkoholin väärinkäyttö. Etenkin nuorison ja 

naisten keskuudessa esiintynyttä väärinkäyttöä paheksuttiin huomattavasti. 

Tekstissä tuli esille lukuisia alkoholivalistukselle tyypillisiä teemoja. Artikkelissa 

vedottiin muun muassa isänmaallisuuteen, nuorison tulevaisuuteen ja moraaliseen 

siveyteen. Tekstissä esitettiinkin rankka toteamus, jossa todettiin, että kansamme on 

                                                                 
77 ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” (art.). TL 11 -12/1944. 
78 ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” (art.). TL 11 -12/1944. 
79 ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” (art.). TL 11 -12/1944. 
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sielultaan vakavasti sairas. Merkittäväksi huomioksi osoittautui myös, että sotien 

jälkeisissä ankarissa oloissa ja alkoholin vaikutuksen alaisena tehdyt moraalisesti 

kyseenalaiset teot nähtiin yleisen mielipiteen mukaan pelkästään naisten syynä. Ei 

ollut väliä, oliko kyse avioituneen miehen tai naisen aiheuttamasta tapauksesta, syy 

saatiin kuitenkin aina jollain tavalla vieritettyä naisen harteille.  

Kansalaisia kehotettiin artikkelissa luopumaan alkoholista. Pelkän ”täyskäännöksen” 

alkoholinkäytössä nähtiin pystyvän pelastamaan Suomen kansan turmiolliselta 

tulevaisuudelta, mikä käytännössä tarkoitti täysraittiutta. Varmuutta ei ole, oliko 

artikkelin kirjoittamisen takana esimerkiksi raittiusseura tai jotkut yksityiset 

täysraittiutta ajavat henkilöt, mutta selkeä aatteellinen jälki tekstissä oli 

erotettavissa. Sanavalinnat, äärimmäinen suhtautuminen alkoholiin ja nuorison 

puolesta puhuminen viittaavat siihen, että todennäköisesti tekstin takana oli juuri 

raittiusaatetta ajava taho. 

Suomalaisten sodanjälkeistä toipumista voisikin kuvailla eräänlaiseksi sosiaaliseksi 

loukoksi. Alkoholia kuluttamalla etsittiin lohtua, mutta varsin heikoin tuloksin. 

Kyseistä addiktiivista käyttäytymistä voidaankin pitää ansana: alkoholin avulla 

etsitään nopeaa lohtua ja vapautusta ikävistä ajatuksista. Alkoholi saattaakin johtaa 

mielialan paranemiseen lyhyellä aikavälillä, mutta kielteisiä tunteita ja fysiologisia 

vaikutuksia ilmenee alkoholin kuluttamisen jatkuessa. Kun näihin kielteisiin tunteisiin 

haetaan uudestaan lohtua ja helpotusta alkoholista, noidankehä on valmis.80 

Sotienjälkeisen ajan runsaalle humalanhakuiselle juomistavalle nähtiin tarve tehdä 

jotain. Pekka Kuusi julkaisi vuonna 1948 teoksensa Suomen viinapulma. Hänen 

mukaansa tehokas valistustyö toimisi lääkkeenä alkoholiolojen 

kehittymättömyyteen. Kansan alkoholitapoja olisi ohjattava niin, että entisenlainen 

juhla- ja virkistyskäyttö pysyisi hallitsevana, mutta miedommilla juomilla ja ilman 

humalaa. Viikonloppupullon jakaminen pieniksi päivittäisiksi juomaryypyiksi poistaisi 

hänen näkemyksensä mukaan juopumuspidätykset ja vähentäisi väkivaltarikoksia 

merkittävästi.81 
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2.2 Alkoholitilanteen vakavuus esille nuorison avulla: alkoholin ja nuorison 

suhde sota-ajan Suomessa 

Vuoden 1942 Terveydenhoitolehdissä julkaistiin artikkeli otsikolla ”Kirjoituskilpailu 

nuorelle väelle” Tällä kertaa kyse ei ollut kuitenkaan valistusartikkelista, vaan 

lähestymistapa oli täysin erilainen. Kyseessä oli artikkeli, jossa esiteltiin 

kirjoituskilpailu. Kilpailu oli suunnattu nuorisolle ja siinä oli tarkoituksena ottaa 

kantaa nautintoaineiden, etenkin alkoholin, käyttöön.  

Kirjoituskilpailun esitteessä vedottiin koviin aikoihin. Jokaisen täytyi antaa 

panoksensa kansakunnan yhteisen hyvän eteen ja jokainen markka oli tarpeellinen. 

Tuhlata ei saanut, ja siksi vedottiinkin alkoholijuomien käyttöön – sitä pidettiin 

artikkelin mukaan rahan holtittomana tuhlaamisena: 

Te olette vaistonneet ajan vakavuuden. Kansamme elää kohtalokkaita hetkiä. 

Sen on ponnistettava kaikkensa. Sillä ei ole varaa tuhlata mitään. Kuitenkin 

tuhlataan maassamme valtavia summia mm. nautintoaineiden käyttöön. 

Niinpä väkijuomiin uhrataan miljoonia markkoja joka päivä. Kuinka paljon 

voitaisiinkaan näillä – hukkaan heitetyillä rahoilla rakentaa koteja sodassa 

kotinsa menettäneille, panna kuntoon sodan tuhoamia tuotantolaitoksia…82 

Nuoriin ja äärimmäisen koviin aikoihin vetoaminen on ollut suurella varmuudella 

tehokas keino saada vanhemmatkin kansanosat pohtimaan omaa 

juomiskäyttäytymistään. Tekstissä todetaankin, että nautintoaineiden käyttö leviää 

esimerkin voimalla. Varhaisin esimerkki alkoholinkäytöstä olikin varmasti monille 

aikalaisille nuorille kotoa, omien vanhempiensa kautta. Mainitaan myös, että nuoret 

ovat varmasti huomanneet alkoholin käytön aiheuttamat seuraukset. Lukijoilta 

kysytäänkin retorisesti, että onko tällaisten tapojen opettelu sen arvoista.83 

Nuorien suhdetta ja mielipidettä nautintoaineiden käyttöön halutaan korostaa, ja 

tämän vuoksi siitä järjestetään kirjoituskilpailu. Asioita halutaan pohdittavan laajasti 

ja siksi esimerkiksi koulun opettajia kehotetaan ystävällisesti esittelemään kyseistä 

kilpailua luokkansa ja koulunsa oppilaille. Kilpailun kolme parasta saavat varsin 
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ruhtinaalliset palkinnot ottaen huomioon sota-ajan rankat olot: voittaja palkitaan 

750 markan palkinnolla, toiselle sijaille sijoittunut saa 500 markkaa ja kolmas 250 

markkaa. Kilpailulle ja aiheelle on annettu siis sen verran painoarvoa ja merkitystä, 

että kilpailun parhaille ollaan valmiit jopa maksamaan. 

Tekstissä ”Kirjoituskilpailu nuorelle väelle” vedotaan isänmaallisuuteen ja taisteluun 

yhteisen hyvän puolesta. Alkoholin kuluttaminen nähdään merkittävänä 

tuhlaamisena sota-ajan ankarissa oloissa, sillä siihenkin käytetyt lukuisat markat 

voitaisiin käyttää paljon hyödyllisemmin sodan hampaissa taistelevan Suomen 

hyödyksi.  Kyseiseen artikkeliin on otettu mukaan nuoret ja kyseinen kilpailu onkin 

varmasti ollut oivallinen tapa saada nuorten ääntä kuuluviin asian tiimoilta.  

Artikkelissa ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” vuoden 1944 marras -

joulukuulta käsiteltiin myös nuorison ja alkoholin välistä suhdetta. Nautintoaineiden 

kuluttaminen ja houkutukset ovat ajamassa suomalaista nuorisoa tekstin mukaan 

turmioon. Tekstissä esitetään varsin runollinen kuvaus tästä prosessista, ja 

pohditaan, millaisessa jamassa suomalainen nuoriso tulee olevaan tulevaisuudessa, 

jos kehitys jatkuu samanlaisena.  

Samaisessa artikkelissa toivotaan myös, että ”sanomalehdistö näkee vaaran ja 

nousee taisteluun nuorison pelastamiseksi alkoholin kahleista”. Sanavalinnat 

kuvaavat oivallisesti artikkelissa vallinnutta ilmapiiriä alkoholinkulutusta kohtaan. 

Artikkelissa kirjoitettiin myös, kuinka päihteet levisivät nuorison keskuudessa 

”kulovalkean tavoin”. Kyseisen käyttäytymisen kerrottiin olevan jo niin yleistä, ettei  

siihen osattu suhtautua paheksuvasti. Erityistä huomiota herättivät ”miltei 

tajuttomuuteen saakka humaltuneina hoipertelevat nuoret naiset”. Ratkaisuksi 

nuorison ongelmiin nähdään se, että jokainen kansalainen pohtii  

päihteidenkäyttöään.84 

Sota-aika katkaisi rauhallisen kehityksen alkoholioloissa. Poikkeustila merkitsi 

hankkimisen vaikeutumista ja hintojen nousua. Anniskelun ja vähittäismyynnin osalta 

tiukat rajoitukset astuivat voimaan. Samalla myymälöiden asiakaspiirissä tapahtui 

isoja muutoksia. Kotirintamalla olivat naiset ja alaikäiset, kun taas huomattava osa 
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miehistä oli sotaväessä tai työvelvollisina. Tiukkojen rajoitusten myötä myymälöiden 

jonot kasvoivat ja pelko salakaupasta ja hamstrauksesta oli aiheellinen.85 

Uusia huolenaiheita olivat humalanhakuisen juomatavan yleistyminen ja etenkin 

naisten päihtymystottumusten muuttuminen. Yhä useampi nainen tavoitteli  

juomisellaan humalatilaa, mitä ei pidetty soveliaana käytöksenä naisille. Vuoden 

1942 aikana juomatavoissa tapahtui merkittävä muutos, kun myymälöistä saadut 

väkijuomat aiheuttivat lähes 80 prosenttia kaikista todetuista 

juopumustapauksista.86 

 

2.3 Perhesiteiden ja kodin rikkoja – alkoholin vaikutus perhe-elämään ja 

kotiin 

Tammikuussa vuonna 1943 Terveydenhoitolehdessä julkaistiin artikkeli otsikolla 

”Kotimme lääkärin näkökulmasta”. Yhdessä tekstin kappaleista käsittelään alkoholin 

kulutusta ja sen vaikutusta perhesiteisiin ja yleiseen terveydentilaan 

perheenjäsenien keskuudessa. 

Kyseinen kappale alkaa jo aikaisemmille kappaleille tutulla tavalla viittaamalla sota-

ajan ankariin aikoihin, jolloin suhde nautintoaineisiin, ja etenkin alkoholiin, on tullut 

tutuksi varmasti monissa perheissä. Alkoholilla todetaan olleen merkittävä vaikutus 

perheen sisäisenä rikkojana ja väkivaltaisuuksien aiheuttajana: 

Ajankohtana, jota parhaillaan elämme, emme voi jättää koskettelematta 

kotien suhdetta nautintoaineiden, erittäinkin alkoholin käyttöön. Jo 

normaalioloistakin on jokaiselle tuttua, mikä merkitys alkoholilla on kotien 

pirstoojana ja raakojen veritekojen ja liikenneonnettomuuksien 

aiheuttajana.87 

Suhde alkoholiin on viimevuosien aikana kodeissa muuttunut huomattavasti. 

Alkoholin kohtuukäytön raja on muuttunut eikä kaikilla käyttö pysy enää kohtuuden 

                                                                 
85 Kahlos 2006, 183.  
86 Kahlos 2006, 183–184. 
87 A. Salokannel , ”Kotimme lääkärin näkökulmasta” (art.). TL 1/1943. 
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rajoissa. Tätä muutosta juomatavoissa ei tekstin mukaan tuomita millään tavalla, 

vaikka muutos huonompaan suuntaan aiheuttaa negatiivisia seurauksia 

yhteiskunnalle. Asennemuutoksia pidetään vaarallisena muutoksena kohti 

huonompaa suuntaa, varsinkin kun lapsiin vaikuttaa suuresti kodin esimerkki: 

Viime vuosina on kotiemme asenteessa alkoholiin tapahtunut suuri muutos. 

Kohtuuden rajoissa pysyvää alkoholin käyttöä ei enää tuomita, vaikka 

alituiseen nähdään, kuinka luisuva on raja kohtuudesta kohtuuttomuuteen. 

Nuoriltakaan ei katsota olevan syytä kokonaan kieltää alkoholin käyttöä.88 

Lapsiin ja nuoriin vetoamisen nähtiin todennäköisesti olevan tehokas keino saamaan 

vanhemmat ajattelemaan omaa mahdollista alkoholinkäyttöään ja parhaimmassa 

tapauksessa myös lopettamaan sen lasten ja nuorten vuoksi. Esimerkki saa myös  

vanhemmat pohtimaan kodin sääntöjä uudelleen, jos alkoholin kulutusta ei ole 

nuorisolta kielletty. Tekstissä todetaankin, että vaikka aiheet kuten sukupuolitaudi t 

ja alkoholinkäyttö ovat arkoja aiheita nuorten kanssa keskustellessa, niistä on hyvä 

silti puhua. 

Alkoholin kulutuksen kerrotaan lisääntyneen useista eri syistä. Sotien alkamisen 

kerrotaan ajaneen yhä useamman ankarasta sota-ajasta kärsivän kansalaisen 

alkoholin äärelle. Artikkelissa mainitaan jo historian opettaneen, että alkoholi 

nautintoaineena on turmiollinen sekä yksittäisille ihmisille sekä kokonaisille 

kansakunnille, etenkin kriisien aikana. Kyseinen tilanne olisi kestämätön, eikä 

Suomen kansa kauaa jaksaisi kyseisissä olosuhteissa taistella.89 

Kokonaisuudessaan artikkelista ”Kotimme lääkärin näkökulmasta” yksi kappale 

käsitteli alkoholia ja sen vaikutuksia perhesiteisiin ja kotioloihin. Kappaleessa tuli 

esille useita seikkoja, jotka ovat aiheutuneet alkoholin lisääntyneen käytön 

seurauksena. Alkoholia pidettiin artikkelissa kodin ja perhesiteiden rikkojana. 

Alkoholin kuluttamisen nähtiin aiheuttavan myös raakoja veritekoja ja 

liikenneonnettomuuksia. Sotilaiden ja etenkin naisten julkisen päihtymyksen nähtiin 

olevan ongelma, joka aiheuttaa pahennusta. 

                                                                 
88 A. Salokannel, ”Kotimme lääkärin näkökulmasta” (art.). TL 1/1943. 
89 A. Salokannel, ”Kotimme lääkärin näkökulmasta” (art.). TL 1/1943. 
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Alkoholi nähtiin merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana, jonka lisääntyneeseen 

kuluttamiseen täytyy puuttua. Alkoholi aiheuttaa tekstin mukaan ongelmia 

jokaisessa ikäluokassa lapsista aikuisiin eikä sen kuluttamisella nähdä olevan 

juurikaan hyötyjä. Negatiiviset vaikutukset tulevat varsin selkeästi esille, mikä on 

ollut aikaisemmillekin valistusteksteille tyypillinen piirre.  

Kappaleen selkeänä tarkoituksena onkin herätellä kansalaisia alkoholin 

kuluttamisensa suhteen, ja miettiä, mikä on aidosti tärkeää ja välttämätöntä sota-

ajan vaikeissa oloissa. Merkittävänä teemana nähtiin myös yhteenkuuluvuuden 

tunne, sillä alkoholi nähtiin kaikkia koskevaksi ongelmaksi, jota vastaan täytyi 

taistella. Tekstin tavoitteena on ollut varmasti myös saada vanhemmat miettimään 

omaa alkoholinkäyttöään ja kasvatustaan, jotta nuoriso ei päätyisi ongelmiin 

alkoholin kanssa. 

Tekstissä ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” kerrottiin naimisissa 

olevien perheiden äitien seurustelevan sotilaiden kanssa, ja näihin suhteisiin liittyi 

vahvasti myös alkoholi. Nuorten naisten kerrottiin myös seurustelevan naimisissa 

olevien miesten kanssa.90 Huomionarvoinen seikka kuitenkin on, kuinka kaikki vastuu 

aviollisista rikkeistä vieritettiin naisten vastuulle. Sukupuoleen ja seksiin liittyvissä 

kysymyksissä moraalikoodisto oli kuitenkin naisille huomattavasti ankarampaa kuin 

miehille, joten naiset tuomittiin vastaavista teoista huomattavasti helpommin, kuin 

miehet.91 

Tekstissä ”Vakava sana vakavasta asiasta - alkoholi edistää sukupuolitautien 

leviämistä” todetaan, että alkoholia kuluttavien nuorten kotielämä on rikkinäistä ja 

alkoholin nauttiminen nuorison keskuudessa johtuu lehden mukaan usein 

vanhempien epäterveellisistä elämäntavoista. Vaikka vain toinen vanhemmista 

käyttäisi alkoholia, muuttuu elämä kodissa pikkuhiljaa ”toraiseksi ja luotaan 

työntäväksi”.92 

                                                                 
90 ”Sotavuosien kokemuksia ja tulevaisuuden näkyjä” (art.). TL 11 -12/1944. 
91 Tikka & Nevala 2020, 59. 
92 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 
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Kyseisissä kodeissa usein myös laiminlyödään lasten kasvatus, mistä lehden mukaan 

johtuu myös se, että nuoret päätyvät ensin kokeilemaan ja myöhemmin käyttämään 

alkoholia. Kasvatuksen laiminlyöminen aiheuttaa myös sen, että lapsien on itse 

opittava itse moraalisesti oikeat ja väärät teot, eivätkä he saa näitä oppeja 

vanhemmiltaan. 

Sotilaat ja työvelvolliset pistivät rahansa viinaan, jota tarjottiin naisille auliisti. 

Aikalaishuomioissa on kauhisteltu esimerkiksi sitä, että miehet seurustelivat 

mieluusti humalaisten naisten kanssa. Yleensäkin naisten viinan käytöstä ja 

sukupuolimoraalin löystymisestä kannettiin kovaa huolta. Viina on suomalaisessa 

perinteessä käytetty myös miestä väkevämmäksi. Alkoholi on mielletty lähes 

omaehtoiseksi olioksi, joka saattoi mennä ihmisen sisään kuin tauti tai demoni. 

Suomalainen suhde viinaan on ollut ennen kaikkea fatalistinen. Kun viinaa ei voi 

vastustaa, syntyy myös hyvä syy juopotteluun.93 

 

2.4 Sukupuolitaudit sota-aikana – alkoholin ja poikkeusolojen 

yhteisvaikutus tartuntamäärien kasvussa 

Alkoholin kuluttamisen ja sukupuolitautien leviämisen välille on 

Terveydenhoitolehden artikkeleissa luotu selkeä yhteys. Tätä yhteyttä vahvistetaan 

entisestään vuoden 1943 syyskuun tekstissä. Artikkeli esiintyy otsikolla ”Vakava sana 

vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä”. Tekstin on 

kirjottanut sukupuolitautien erikoislääkäri tohtori Eero Uroma. Artikkelissa 

käsitellään alkoholin vaikutusta sukupuolitautien leviämisen syiden taustalla.94 

Heti tekstin alussa esitetään väite sen puolesta, että alkoholi ja sukupuolitaudit 

liittyvät toisiinsa erittäin vahvasti. Kyseistä väitettä perustellaan sillä, että sen 

pystyvät todistamaan sukupuolitautipotilaiden kanssa tekemisissä olevat lääkärit: 

                                                                 
93 Oksanen 2008, 201–202. 
94 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 
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Alkoholi ja sukupuolitaudit kulkevat käsi kädessä. Tämän ovat joutuneet 

kokemaan varsinkin ne lääkärit, jotka työssään tulevat paljon kosketuksiin 

sukupuolitauteihin sairastuneiden henkilöiden kanssa.95 

Useiden lääkäreiden todistuksilla sukupuolitautien ja alkoholin kuluttamisen 

välisestä kiistattomasta yhteydestä pyritään luoamaan lukijalle luotettava ja 

uskottava kuva siitä, että alkoholi ja sukupuolitaudit todellakin ovat kulkevat yhtä 

”käsi kädessä” kuin mitä kappaleessa sanotaan.  

Tekstin mukaan uuden sukupuolitautilain mukaan toimivat lääkärit pystyvät 

vahvistamaan tämän väitteen aikaisempaa tehokkaammin. Artikkelin julkaisuaikaan 

sukupuolitautien tartuntalähteet oli Uroman mukaan selvitettävä tarkasti. Tämän 

määräyksen johdosta ja lääkärien omien havaintojen ansiosta pystyttiin helposti 

toteamaan, että alkoholi ja sukupuolitaudit liittyvät vahvasti toisiinsa: 

Vielä suuremmassa määrin kuin ennen ovat lääkärit joutuneet sen 

havaitsemaan tämän vuoden aikana koettaessaan uuden sukupuolitautilain 

määräysten mukaisesti päästä selville tartunnanlähteistä. Kun lääkäri 

tiedustelee veneeriseen tautiin sairastuneelta tartunnanlähdettä, saa hän 

valitettavan usein lakonisen vastauksen: ”En tiedä, kenestä olen tartunnan 

saanut, koska olin siksi humalassa, etten muista tapauksesta mitään 

varmaa”96 

Alkoholia nauttivien henkilöiden kerrotaan olevan säännöllisiä asiakkaita lääkärin 

vastaanotolla juuri sukupuolitauteihin sairastumisen vuoksi. Kyseisten henkilöiden 

kerrotaan vannovan, etteivät enää tule ”koettavansa olla saamatta uutta tartuntaa, 

mutta siitä huolimatta kuluu harvoin pitkää aikaa, ennen kuin he jälleen saapuvat 

lääkärin luokse, koska alkoholi on johdattanut heidät väärille teille”  Uudelleen ja 

uudelleen sukupuolitauteihin sairastuneet henkilöt tulevat tekstin mukaan olemaan 

hyvistä päätöksistään ja aikeistaan huolimatta alttiita sukupuolitaudeille niin pitkään 

                                                                 
95 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 
96 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 
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kuin jatkavat alkoholin säännöllistä kuluttamista.97 Alkoholia kuluttavista henkilöistä 

luodaan täten lukijoille varsin välinpitämätön kuva: he joutuvat 

sukupuolitautitartunnan vuoksi lääkärin vastaanotolle uudelleen ja uudelleen 

alkoholin kuluttamisen takia. Lupauksista huolimatta he päätyvät lääkärin 

vastaanotolle uudelleen ja uudelleen.  

Tekstissä esitetään myös väite, jonka mukaan alkoholin ja sukupuolitautien yhteys on 

tietyissä ammattikunnissa vahvempi kuin muissa. Kyseiselle väitteelle ei esitetä juuri 

perusteluja eikä kappaleessa mainita edes kyseisiä ammattiryhmiä, joiden 

keskuudessa alkoholin ja sukupuolitautien yhteys olisi vahvempi. Ainoa vähäinen 

peruste kyseiselle yhteydelle mainitaan kappaleen lopussa: kyseisissä 

ammattiryhmissä vallitsee ”tavallista runsaampi alkoholin käyttö”, mikä aiheuttaa  

yliedustuksen sukupuolitautitartunnoissa juuri kyseisissä ammattiryhmissä.98 

Uroma toteaa sotien poikkeustilana lisäävän sukupuolitautien leviämistä ja alkoholin 

kuuluttamista. Alkoholin korotetusta hinnasta huolimatta sen kuluttaminen on 

lisääntynyt sodan seurauksena huomattavasti. Vakavana muutoksena pidetään myös  

sitä, että sukupuolitauteihin sairastuneiden ikä on laskenut huomattavasti  

aikaisemmista vuosista.99 Sota-aikana Lotta Svärd -järjestö ja sen jäsenet toimivat 

Suomen moraalisena selkärankana. Sotien rankat olot loivat kuitenkin ympäristön, 

jossa myös lotat ajautuivat moraalittomiin tekoihin: rikkomuksina pidettiin muun 

muassa juopumusta ja siveetöntä elämää.100 Onkin täten mahdollista, että 

sukupuolitaudit ovat levinneet rintamalla syntyneiden irtosuhteiden seurauksina, 

jolloin päihteillä on saattanut olla myös vaikutusta moraalittomuuksiin. 

Tekstin lopussa kootaan lyhyesti alkoholin merkitys sukupuolitautien leviämisen 

pääsyyllisenä. Sen nähdään johtuvan kahdesta alkoholin aiheuttamasta 

vaikutuksesta: alkoholin seksuaaliviettiä nostava vaikutus ja arvostelukyvyn 

                                                                 
97 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 
98 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (a rt.). TL 

9/1943. 
99 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 
100 Tikka & Nevala 2020, 74–75. 
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heikkeneminen. Nämä kaksi alkoholin aiheuttamaa vaikutusta yhdessä ovat 

johtaneet sukupuolitautien määrän merkittävään kasvuun.101 

Tohtori Eero Uroman kirjoittama artikkeli ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi 

edistää sukupuolitautien leviämistä” julkaistiin sota-aikana, jolla oli selkeä vaikutus 

sekä kansalaisten seksuaaliseen käyttäytymiseen että juomatottumusten 

muuttumiseen. Poikkeusolot ja pelko tulevaisuudesta ajoivat ihmisiä ajanjaksona 

moraalittomina pidettyihin tekoihin. Tekstissä todettiinkin, että etenkin sota-aika on 

vaikuttanut molempiin muuttujiin kasvattamalla alkoholin kulutusta ja 

sukupuolitautien määrää.  

Valitustekstille tyypilliseen tapaan alkoholista maalataan tekstissä ”paha”, jonka 

aiheuttamat haitat tuodaan lähes jokaisesta näkökulmasta esille. Tekstissä 

keskitytään pääteeman eli sukupuolitautien leviämisen lisäksi muun muassa 

alkoholin aiheuttamiin terveyshaittoihin, käytöshäiriöihin, perheen sisäisiin 

ongelmiin ja nuorison ongelmiin. Käsiteltävien teemojen kirjo on laaja, ja 

tarkoituksena artikkelilla onkin jollain tavalla liittää jokainen lukija alkoholin 

aiheuttamiin haittoihin. 

Kokonaisuutena tekstin voi mieltää valistustekstiksi, sillä sen sisällössä taisteltiin 

alkoholia vastaan järein sanaparein ja lukijaan pyrittiin vaikuttamaan tarkastelemalla 

aihetta useista eri näkökulmista. Artikkelin tarkoituksena oli tavoittaa 

mahdollisimman moni lukija pyrkimällä tarjoamaan lukijoille useita eri näkökulmia, 

mistä artikkelin sisältöä pohtia. Alkoholia kuluttavat henkilöt kuvataan myös  

tavallista välinpitämättömimmiksi oman terveydentilansa suhteen, mistä johtuu 

tekstin mukaan esimerkiksi se, että alkoholia kuluttavat saavat 

sukupuolitautitartuntoja niin usein. 

Myös J.D. Lydeckenin artikkelissa ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” vuoden 1942 

kesä-heinäkuulta kehotetaan muistamaan alkoholin osuus sukupuolitautien 

leviämisessä. Sukupuolitautien leviämisestä kerrotaan tulevan useita ilmoituksia. 

                                                                 
101 E. Uroma, ”Vakava sana vakavasta asiasta – alkoholi edistää sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 
9/1943. 



45 
 

Sukupuolitautien leviäminen nähdään ongelmaksi etenkin sodan aikana, kun monet 

nuoret ovat pois kotiseudultaan.102 

A. Salokannel toteaa vuoden 1943 tammikuussa julkaistussa artikkelissaan ”Kotimme 

lääkärin näkökulmasta”, että lisääntyneellä alkoholin kuluttamisella on osuutensa 

sukupuolitautien huomattavaan leviämiseen etenkin nuorison keskuudessa. Nuorten 

lisääntynyt alkoholin kuluttaminen nähdään etenkin kotiolojen huononemisen 

seurauksena ja tekstissä huomautetaankin, että nuoret on jätetty ongelmiensa 

kanssa yksin, mistä on seurannut alkoholin kuluttamisen lisääntyminen ja 

sukupuolitautien leviäminen.103 

Sotien aikana Terveydenhoitolehden valistusartikkelit saivat vahvan raittiusaatteisen 

sävyn.  Alkoholista maalattiin useissa artikkeleissa yhteiskunnan ”vihollinen”, joka 

aiheuttaisi kansakunnalle tuhoa ja kärsimystä. Sanavalinnat 

alkoholivalistusteksteissä olivat usein värikkäitä ja runollisia, ja juuri niillä lehti pyrki 

luomaan kuvan alkoholista mahdollisimman pahana ja petollisena asiana.  Alkoholin 

ja sukupuolitautien välistä kiistatonta yhteyttä vahvistettiin sota-aikana 

ilmestyneissä artikkeleissa entistä enemmän. Useissa artikkeleis sa oltiin 

yksimielisesti sitä mieltä, että alkoholin vaikutuksen vuoksi myös sukupuolitaudit 

leviävät merkittävästi helpommin. Alkoholin ja sukupuolitautien nähtiin 

kirjaimellisesti kulkevan ”käsi kädessä”, mikä kertoo aikakaudella julkaistujen 

tekstien suhtautumisesta alkoholiin ja sukupuolitauteihin. 

Isänmaallisuuteen ja kansallistunteeseen vetoaminen oli läsnä useissa artikkeleissa. 

Suomen kansakunnan tulevaisuus olisi lehden mukaan vaakalaudalla, jos alkoholin 

kuluttamista ei lopetettaisi. Täydellistä pidättäytymistä alkoholista pidettiin lehden 

mukaan päätöksenä kohti parempaa huomista, eikä muille vaihtoehdoille annettu 

tilaa. Täydellinen raittius nähtiin ainoana tapana pelastaa suomalainen yhteiskunta 

ja Suomen kansa. 

Ajanjaksolla korostui myös nuorison ja alkoholin välinen suhde. Nuorisolle 

suunnattuja artikkeleita oli huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ja nuorisoon 

                                                                 
102 J. L. Lydecken, ”Alkoholin käyttö ja nykyinen aika” (art.). TL 6 -7/1942. 
103 A. Salokannel, ”Kotimme lääkärin näkökulmasta” (art.). TL 1/1943. 
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käyttäytymiseen pyrittiin vaikuttamaan selkeästi aikaisempaa enemmän. Yhdessä 

artikkelissa nuorille järjestettiin jopa kirjoituskilpailu, jonka aiheena oli nuorten 

suhde nautintoaineisiin, pääasiassa alkoholiin. Lehden artikkelien mukaan nuorison 

tulevaisuus olisi ”turmiollinen”, jos runsaasta alkoholin kulutuksesta ei päästäisi 

eroon. Ainoaksi vaihtoehdoksi tarjottiin monissa teksteissä täysraittiutta, mikä kielii 

tekstien kirjoittajien raittiusaatepainotteisuudesta. 

Huomiota kiinnitettiin myös julkiseen päihtymykseen ja naisten alkoholinkäyttöön. 

Alkoholin aiheuttamiin muutoksiin käyttäytymisessä keskityttiin muutamassa 

artikkelissa ja kyseiset huomiot olivat negatiivisia. Julkisesti päihtyneenä esiintyneet 

henkilöt ja etenkin naiset herättivät paljon pahennusta ja kertoivat tekstien mukaan 

suomalaisen yhteiskunnan ”vakavasti sairaasta sielusta”. Naisten juomistottumusten 

muuttumiseen humalanhakuiseksi juomiseksi kiinnitettiin myös artikkeleissa 

huomiota. 

Sota-aikana julkaistuissa Terveydenhoitolehdissä esiintyi päällekkäisiä teemoja 

verrattaessa Sääskilahden läpikäymiin lähteisiin. Teemat, kuten raittiustyö, perhe ja 

terveys olivat vahvasti läsnä sota-ajan Terveydenhoitolehden numeroissa sekä 

Sääskilahden läpikäymissä lähteissä.104 Sota-aikana erityisesti raittiusaatteellisten 

artikkeleiden määrä nousi huomattavasti, mikä on omiaan kertomaan raittiustyön 

määrän kasvusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
104 Sääskilahti 2006, 108. 
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3. Alkoholismin sairauskäsityksen yleistyminen ja 

hoitomenetelmien kuvauksen lisääntyminen sotienjälkeisissä 

Terveydenhoitolehdissä 

Vuosiluku 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Artikkelien 

määrä 

0 2 0 1 3 2 

 

Sotienjälkeisenä aikana alkoholia käsittelevien artikkeleiden määrä nousi Suomen 

Terveydenhoitolehdessä.  Tekstien määrä oli hieman suurempi kuin aikaisempina 

ajanjaksoina: artikkeleita julkaistiin Lapin sodan päättymisestä vuoteen 1950 

mennessä yhteensä kahdeksan kappaletta. Sodanjälkeisten Terveydenhoitolehtien 

artikkeleiden pituudet vaihtelivat huomattavasti enemmän, kuin aikaisempina 

ajankohtina: pisin artikkeli oli pituudeltaan neljä ja puoli sivua ja lyhyin puolitoista 

sivua. Sodanjälkeiset artikkelit poikkesivat pituuksiltaan ajanjaksoista eniten, ja 

julkaisuissa ilmestyi lähes kaikenpituisia artikkeleita yhden ja neljän sivun väliltä.  

Artikkelien kirjoittajat esiintyivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vain yhdessä 

artikkelissa. Yhdeltä kirjoittajalta julkaistiin kuitenkin kolme tekstiä, mikä oli 

poikkeuksellista pohtiessa kaikkien ajanjaksojen artikkelien kirjoittajia.  Kyseisen 

kirjoittajan artikkelit käsittelivät myöskin eri aiheita, mikä on huomionarvoinen 

seikka, mutta teksteissä oli tästäkin huolimatta hieman päällekkäisyyksiä toistensa 

kanssa. 

Sota-ajan jälkeiset tekstit sisälsivät päällekkäisyyksiä keskenään. Monissa 

artikkeleissa käsiteltiin asioita mitkä esiintyivät myös muissa aikakautena 

julkaistuissa teksteissä. Useat teemat toistuivat eri kirjoittajien laatimissa 

artikkeleissa, mutta artikkeleiden sisältö oli vain erilainen. Sotienjälkeisenä 

ajanjaksona julkaistuissa artikkeleissa toistuivat selkeästi teemat. Näistä teemoista 

onkin mahdollista päätellä trendit, millä tavalla alkoholista keskusteltiin kyseisenä 

ajanjaksona. 
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3.1 ”Sosiaalinen tauti”: yksilön ja ympäristön vaikutukset 

alkoholiongelmien muodostumiseen 

Vuoden 1946 toukokuussa Terveydenhoitolehdessä julkaistiin artikkeli otsikolla 

”Miksi käytetään huumausaineita?” Artikkelin kirjoittajana toimi tohtori ja ylilääkäri 

Ilmari Kalpa. Tekstissä Kalpa käsittelee syitä alkoholin kuluttamisen taustalla. Kalpa 

toteaa alkoholin olevan huumaavista aineista vaarallisin ja suosituin, ja siksi artikkelin 

pääasiallinen painoarvo onkin juuri alkoholin käsittelyssä. Kalpa näkee useita syitä 

alkoholin runsaan kuluttamisen takana. Kalpan artikkelin kuvaileva ja osittain jopa 

runollinen esitysmuoto pyrki kuvailemaan monipuolisilla sanavalinnoilla 

alkoholismin muodostumisen taustalla. 

Kalpan mukaan syy alkoholin runsaaseen kuluttamiseen saattaa löytyä yksilöstä 

itsestään. ”Sielullisen rakenteen” perintö on myös mahdollistavana tekijänä  siinä, 

että henkilö ei voi olla käyttämättä alkoholia, jos sitä on vain saatavilla.105 

Psykopatian katsottiin liittyvän erityisesti muun muassa tahtotiloihin ja viettiin, 

joiden osaksi myös nautintoaineiden, kuten alkoholin, runsas käyttö liitettiin.106 

Kalpa lainaakin tekstissä perinnöllisyystutkijaa, jonka mukaan ”alkoholismia on aina 

pidettävä ilmauksena sielullisesta vajavaisuudesta”. Alkoholismia voidaan Kalpan 

mukaan pitää myös merkkinä ”vajaamielisyydestä tai jostakin mielisairaudesta”.107  

Psykopaattien eli ”sairasmielisten” runsas määrä alkoholistien keskuudessa 

nostetaan tekstissä esille. Psykopaattisten piirteiden aiheuttamasta perinnöllisestä 

taipumuksesta ja ”erikoisesta sielullisesta rakenteesta” huolimatta on kuitenkin 

huomattava, että yksilön alkoholiriippuvuuden syntyyn vaikuttavat ominaisuudet 

pääsevät ulkoisten tekijöiden sen mahdollistaessa”.108 Kalpa myöntääkin tekstissä, 

että vaikka yksilön ominaisuuksien vaikutus alkoholiongelmien syntymisessä on 

merkittävän suuri, ne eivät itsessään aiheuta henkilön ajautumista 

alkoholiriippuvuuteen.109 

                                                                 
105 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
106 Parhi 2019, 44. 
107 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
108 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
109 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
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Alkoholin väärinkäytön yleistymistä selittää Kalpan mukaan se, että yksilö on 

riippuvainen siitä yhteisöstä, johon hän kuuluu ja niistä vaikutteista, joita kyseinen 

yhteisö yksilölle tarjoaa. Kalpan väitteen mukaan yksilö siis alkoholisoituu läheisten 

vaikutuksesta. Vallitseva uskomus on myös, että ilman alkoholia elämällä ei ole 

merkitystä. Alkoholin kulutus nähtiin välttämättömyydeksi, jota ilman elämä oli  

köyhää ja ilman sisällötöntä: 

Olen tavannut yksilöitä, jotka eivät elämän harmauden ja yksitoikkoisuuden 

lieventämiseksi näytä tietävän sen parempaa virkistystä kuin on viinapullon 

tyhjentäminen jossain käymälässä, kadulla tai porttikäytävässä.110 

Alkoholi tuo tekstin mukaan itsetuntoa kohottavan ominaisuutensa juuri siinä 

tilanteessa, kun alkoholia on nautittu päihtymistarkoituksessa yhteisössä. 

Joukkoilmiössä onkin kyse Kalpan mukaan siitä, että alkoholiin turvautuvat etenkin 

tietyissä asemissa olevat henkilöt, sekä heikot että vahvat. Jokaisessa ihmisessä piilee 

Kalpan mukaan ”itsensätehostamisen” tarve, toisissa heikompana ja toisissa 

vahvempana. Tämän johdosta alemmissa yhteiskuntaluokissa esiintyy Kalpan 

mukaan enemmän alkoholismia, kuin ylemmissä luokissa.111 Tästä voisi hyvin 

päätellä, että alempien yhteiskuntaluokkien on tarve kuluttaa alkoholia itsetunnon 

parantamiseen ja kompensoimaan heikompiosaisuuttaan. Heikompiosaisuus 

pyritään ehkä jopa unohtamaan alkoholin avulla, jolloin itsevarmuus nousee ja 

saadaan hetkittäistä hyvän olon tunnetta. 

Lisääntyneestä alkoholinkäytöstä on seurannut myös se, että alkoholinkäytön 

lisääntyessä ja jatkuessa sitä kuluttavat heikompiosaiset ajautuvat aikaisempaa 

huonompaan tilanteeseen.112 Onkin ollut suurella todennäköisyydellä mahdollista, 

että jokaisella oli humalahakuista juomistapaa ihailevassa kulttuurissa tiedossa 

ainakin yksi alkoholiongelmien kanssa taisteleva henkilö, joten kirjoittajamalla 

heikompiosaisten vajoamisesta yhä huonompaan tilanteeseen, Terveydenhoitolehti  

on mahdollisesti saanut lukijoita patistettua auttamaan alkoholiongelmien kanssa 

kamppailevia henkilöitä. 

                                                                 
110 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
111 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
112 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
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Nuorison todetaan olevan samassa asemassa alkoholiongelmien syntymisen 

kannalta kuin alemmat yhteiskuntaluokat. Ongelmat nuorison ja alkoholin välillä 

syntyvät Kalpan mukaan siinä tilanteessa, kun humala tarjoaa miehisyyden 

osoittamiseen erinomaisen tilaisuuden. Kalpa kuitenkin toteaa, että kyseinen 

miehisyyden ja alkoholinkäytön rinnastaminen on vaarallista nuorison itsensä 

kannalta, sillä se on usein syynä nuorten alkoholinkäyttöön.113 Nuorison ja alkoholin 

välinen suhde on ollut esillä Terveydenhoitolehden numeroissa useaan otteeseen, 

mutta ensimmäistä kertaa aihetta käsitellään kyseisestä näkökulmasta. Näkökulma 

nähtiin ilmeisesti aiheelliseksi, sillä miehisiä juomistapoja ihailevassa kulttuurissa 

nuoret miehet olivat suurella varmuudella paineen alla, että humalatilaan on pakko 

päästä tai muuten ei ole ”oikea mies”. 

Alkoholiongelmien muodostumisen taustalla nähdään myös ryhmäpaine. 

Ryhmäpaineen nähdään vaikuttavan etenkin anniskeluravintoloissa tapahtuvan 

alkoholin kuluttamisen yhteydessä: 

Maassamme on laajoja piirejä, joissa alkoholinkäyttö on sangen 

huomattavana piirteenä seuraelämässä. Tällaiseen seuraan tai piiriin 

joutuneelta vaaditaan sangen paljon ryhtiä, jotta hän voisi olla nauttimatta 

väkijuomia. On erittäin tavallista, että juoppo perustelee alkoholinkäyttöään 

sillä, että hänelle on väkijuomia tarjottu.114 

Alkoholinkäyttöä ja alkoholiongelmia lisääviä vaikutuksia on Kalpan mukaan ollut 

myös luonnollisesti sodalla ja sen jälkeisellä ajalla. Sodan heikentävät vaikutukset 

”yleisiin siveyskäsitteisiin” ovat kiistattomat, sillä monet rauhan aikana laittomat ja 

moraalittomat teot ovat sodan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi sallittuja. 

Etenkin välinpitämätön näkökanta vaikuttaa merkittävästi siihen, käytetäänkö 

alkoholia vai ei.115 

”Sielullisten” syiden lisäksi alkoholin väärinkäyttö on lisääntynyt merkittävästi myös 

siksi, että yleiset juomatavat ovat vääristyneet. Vääristyneistä juomatavoista 

                                                                 
113 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
114 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
115 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
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alkoholin väärinkäyttö saa jatkuvasti uutta ”virikettä”. Kyseisten juomatapojen 

mukaan alkoholinkäyttö on oikeutettua, sillä se nähdään luonnollisena osana arkea: 

Näiden mukaan alkoholinkäyttö on luonnollinen, itsestään selvä tapa, josta 

luopuminen on omiaan tekemään elämän köyhemmäksi, vähemmän 

nautinnokkaaksi ja sisällökkääksi kuin se alkoholia käytettäessä on.116 

Alkoholin lisääntynyt kulutus kertoo Kalpan mukaan myös kansalaisten 

vastuullisuuden heikosta kehityssuunnasta. Vastuuttomien tai ”psykopaattisten tai 

vajaamielisten” ihmisten joutuminen yleisten juomatapojen vaikutuspiiriin johtaa 

usein henkilöiden alkoholisoitumiseen. Edellä mainittujen henkilöiden kohdatessa 

vaikeuksia elämässään tai ympäristön aiheuttamia paineita, alkoholisoitumisen riski 

on huomattavasti korkeampi. Artikkelin loppupuolella todetaan, että syyt 

alkoholisoitumisen taustalla on esitelty tekstissä siksi, että tämä auttaisi Suomen 

kansakuntaa taistelussa alkoholin väärinkäyttöä vastaan.117 

Kokonaisuutena Ilmari Kalpan Terveydenhoitolehteen vuonna 1946 kirjoittama 

artikkeli ”Miksi käytetään huumausaineita?” oli luonteeltaan poikkeuksellinen 

alkoholivalistusartikkeli. Kalpan artikkeli sisälsi runollisia ja kuvainnollisia 

sanavalintoja kuvatessaan syitä alkoholismin muodostumisen taustalla ja 

riskitekijöitä alkoholismin takana. Artikkelissa ei myöskään keskitytty yhtä paljon 

alkoholin ”pahuuteen” kuin aikaisemmissa artikkeleissa, vaan siinä pohdittiin 

enemmän ihmisen piirteiden vaikutusta alkoholiongelmien syntyyn. Kalpa korostaa 

syiden tuntemista siksi, että kansakunta pystyy ne tuntiessaan taistelemaan 

”menestyksellä” alkoholin väärinkäyttöä vastaan. Tässä mielessä alkoholi mielletään 

tässäkin tekstissä paholaiseksi, jota vastaan täytyy taistella yhdessä.  

Syiksi alkoholin runsaan kuluttamisen taustalle Kalpa mainitsi useita, jotka olivat 

yksilön ”sielullisista ominaisuuksista” ympäristön vaikutuksiin. Tekstissä Kalpa korosti 

etenkin näiden kahden yhteisvaikutusta, jolloin alkoholin muodostuminen on 

yksilöllä melkein väistämätöntä, etenkin nuorten henkilöiden kohdalla. Nuorison 

                                                                 
116 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
117 I. Kalpa, ”Miksi käytetään huumausaineita?” (art.). TL 5/1946. 
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kohdalla Kalpa korostaa etenkin ryhmän ja yhteisön luomaa ympäristön painetta, 

joka johtaa hänen näkemyksensä mukaan usein alkoholismiin.  

Osana artikkelia oli myös sivun alareunaan sijoitettu lyhyt tilasto, jossa mainitaan 

suomalaisten alkoholiin kuluttama summa rahaa vuonna 1945. Kyseisen tilaston 

tarkoituksena on saada lukijat huomaamaan, kuinka suuri määrä rahaa alkoholiin on 

kulutettu ja saada heidät myös samalla pohtimaan, mihin kyseisen summan rahaa 

voisi sijoittaa järkevämmin. Kyseinen keino vaikuttaa on ollut Terveydenhoitolehdellä 

käytössä aiemminkin, ja sen pääasiallisena tarkoituksena on ollut aina kiinnittää 

helposti lukijan huomio ja täten saada lukija pohtimaan alkoholiin kulutettuja 

rahasummia. 

Alkoholismin ymmärtäminen sairautena antoi tehokkaamman keinon 

alkoholiongelmien hallinnointiin, sillä se tarjosi selityksen alkoholin kuluttamisen 

irrationaaliselle puolelle. Olennaisia kysymyksiä olivatkin, miksi ihmiset tahtoisivat 

jatkaa alkoholin kuluttamista, kun se on haitallista ja jopa laissa kiellettyä. Suomessa 

alkoholin kuluttaminen pysyi kiellon kumoamisen jälkeen vielä pitkään moraaliin ja 

järjestykseen liittyvänä ongelmana, mistä olivat todisteina muun muassa 

ostajaintarkkailu ja juopumuspidätysten jatkuminen vuoteen 1968 asti.118 

Myöhemmin ymmärrettiin, että ostajaintarkkailussa tulisi keskittyä rangaistuksen 

sijaan ennaltaehkäisevään työhön. Ihmisten massakäsittelystä tuli asiantuntijoiden 

mukaan siirtyä yksilöllisempään lähestymistapaan, ja tätä varten tarkkailijat 

koulutettiin tekemään ”juoppousdiagnooseja”, mikä tarkoitti sitä, että tarkkailijat 

kykenivät tunnistamaan eri juomarityypit toisistaan. Nähtiin myös erittäin tärkeäksi, 

että lääkärit saataisiin mukaan alkoholismin vastaiseen taisteluun.119 

Yksilöllisempään lähestymistapaan siirryttiin 1940-luvun loppupuolella. Erilaisten 

valistuslehtisten jakamisen lisäksi tarkkailijat kutsuivat paljon alkoholia ostaneita 

asiakkaita kirjeitse puhuteltaviksi. Havaituille väärinkäyttäjille ei annettu yleensä 

myyntikieltoa heti ensimmäisen puhuttelun jälkeen, minkä johdosta annettujen 

                                                                 
118 Taarnala 2006, 230. 
119 Taarnala 2006, 234. 
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myyntikieltojen kokonaismäärä laski merkittävästi. Toisena merkittävänä 

uudistuksena miedot viinit ja olut vapautettiin myymälätodistuspakosta, jotta 

kulutus suhtautuisi enemmän mietoihin juomiin eikä väkeviin viinoihin.120 

Terveydenhoitolehdessä julkaistiin syyskuussa 1946 artikkeli otsikolla ”Voiko 

alkoholisti parantua?” Artikkelin kirjoittajana toimi agronomi A. Linkola. Kyseisen 

artikkelin kirjoittajan tausta eroaa huomattavasti aikaisemmista, sillä kyseessä ei ole 

lääketieteen ammattilainen, vaan metsätieteilijä. Tekstissä Linkola pohtii  

mahdollisuuksia alkoholistin parantumiseen erilaisten hoitojen avulla ja erilaisissa 

tilanteissa. Heti artikkelin alussa mainitaankin, että otsikon kysymys kiinnostaa 

varmasti etenkin alkoholin väärinkäyttäjiä ja heidän omaisiaan, jotka pohtivat sitä, 

selviääkö alkoholisoitunut henkilö enää koskaan raittiiksi.121 

Sotatilan kerrotaan vaikuttaneen Linkolan mukaan merkittävästi siihen, että 

suomalaiset ovat alkoholisoituneet aikaisempaa enemmän. Sotatilan aiheuttamat 

alkoholipolitiikan muutokset ovat olleet myös merkittävässä asemassa, kun 

pohditaan suomalaisten alkoholisoitumista sodan jälkeen: 

Sodan seurauksena ja meillä harjoitetun väkijuomapolitiikan vaikutuksesta 

onkin yhä useampi mies ja valitettavasti myös nainen vajoamassa siihen 

tilaan, jolloin yksilön tahdon määräämisvalta alkoholiin loppuu ja viina (= 

alkoholi) saa hänet kokonaan valtoihinsa.122 

Merkittäväksi kysymykseksi nouseekin Linkolan mukaan se, että onko ”tällainen 

kokonaan alkoholin orjaksi vajonnut ihminen” parannettavissa. Asianomaisen täytyy 

olla Linkolan mukaan sitoutunut parantumisprosessiin ja tottunut ajatukseen, että 

jos hän haluaa parantua täysin, niin alkoholi ei tule sisältymään elämään millään 

tavalla.123 Huomionarvoisena sanavalintana toimii sana ”orja”, jota käytetään 

alkoholiriippuvaisesta henkilöstä. Alkoholi nähtiin orjuuttajana, jonka pauloihin 

heikot ihmiset joutuvat. Sanavalinta antaa myös alkoholista kuvan pahana, joka 

aiheuttaa käyttäjillensä pelkkää harmia. 

                                                                 
120 Taarnala 2006, 234–235. 
121 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
122 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
123 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
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Suurin osa alkoholisteista onkin tekstin mukaan ”jollakin tapaa horjuvia ja heikon 

tahtoelämän omaavia”. Linkola jakaa samoja ajatuksia, mitä Ilmari Kalpa esitti 

toukokuun lehdessä julkaistussa artikkelissaan sairasmielisistä eli psykopaattisista 

oireista kärsivistä henkilöistä. Tukea nämä henkilöt saavat omaisilta ja viranomaisilta, 

mutta paraskin tuki on Linkolan mukaan turhaa, jos alkoholisti itse ei ole proses sissa 

mukana. Merkittävä osa alkoholisteista onkin artikkelin mukaan sellaisia, jotka eivät 

tukea kaipaa eivätkä halua – ja täten ajautuvat alkoholin ”orjuuttamaksi”.124 

Alkoholiongelmista kärsivät ovat tekstien mukaan siis samaan aikaan heikkoja 

mieleltään ja sortuvat alkoholiin hoidoista ja hoitosuosituksista huolimatta, mutta 

eivät niitä samaan aikaan myöskään kaipaa. Lehden tarkoituksena näistä 

kirjoittamalla on ollut ehkä saada alkoholiongelmista kärsivien läheiset 

ymmärtämään se, etteivät henkilöt ehkä kaipaa tukea, mutta tarvitsevat sitä. 

Alkoholiongelmista kärsivä henkilö pystyy hetkenä minä hyvänsä ajautumaan 

kuluttamaan alkoholia uudelleen ja juuri tämän vuoksi raittiina pysyminen vaatiikin 

Linkolan mukaan äärimmäistä tahdonvoimaa. Alkoholistin lähipiirin suhtautuminen 

alkoholiin vaikuttaa myös merkittävästi Linkolan mukaan siihen, ajautuuko 

asianomainen uudelleen alkoholin väärinkäytön kierteeseen. Linkola antaa myös  

ympäristölle painoarvoa ja näkee, että ympäristöllä on lähes yhtä suuri vaikutus 

henkilön ”ratkeamisessa” kun lähipiirilläkin: 

”Tartuntapesäkkeiden”, s.o. viinakauppojen, juopottelevien työtovereiden ja 

ystävien, alkoholin tarjoilua sisältävien perhejuhlien yms. lukumäärä on niin 

suuri, että uusi vajoaminen on aina uhkaamassa. Tästä syystä alkoholistien 

lukumäärä onkin meillä voimakkaasti lisääntymässä.125 

Myös Linkola antaa esimerkissä ympäristölle merkittävän aseman alkoholiongelmen 

syntymisessä. Samaisesta esimerkistä pystyy päättelemään, että myös ryhmäpaine 

on varmasti yksi tekijä alkoholiongelmien syntymisessä ja ”ratkeamistapauksissa”, 

sillä alkoholia kuluttavat saman yhteisön jäsenet ovat suurella todennäköisyydellä 

myötävaikuttamassa alkoholin kuluttamista. 

                                                                 
124 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
125 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
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Parhaaksi ”taistelukeinoksi” alkoholismia vastaan oli ehdotettu kohtuullisuuteen 

perustuvan juomatavan opettamista suomalaisille. Tässä Linkola näkee kuitenkin 

ongelmaksi kansalaisten luonteen ja suhtautumisen alkoholiin. Hänen mukaansa 

kohtuukäyttöön perustuva hoitolinja ei toimisi Suomessa, sillä täysraittiuden on 

nähty olevan ainoa toimiva hoitotapa alkoholismille: 

Useimmat alkoholistit todistavat yhtäpitävästi, että jos he pakolla joutuvat 

olemaan ilman alkoholia riittävän kauan, jatkuva raittiina pysyminen saattaa 

olla hyvinkin helppoa, mutta että yksikin ryyppy pakottaa hankkimaan lisää 

vaikka ”kiven alta”.126 

Suomalainen juomakulttuuri, jota oli pitkään leimannut humalahakuinen ja runsas 

juomatapa oli varmasti yksi syy sille, miksi juuri Linkolakin hylkäsi kohtuukäyttöön 

perustuvan keinon alkoholiongelmien nujertamiseksi. Hänkään ei siis nähnyt, että 

suomalaiset ovat kansana kykeneväisiä kohtuulliseen alkoholinkäyttöön, vaan 

alkoholiongelmia vastaan oli pakko taistella täysraittiuden avulla muiden 

vaihtoehtojen ollessa hänen mielestään sopimattomia. 

Monille alkoholistien tuttaville tai naapureille tämä on Linkolan tuttu kokemus. 

Tekstissä todetaankin, että alkoholismia ei saada maapallolta hävitettyä  ”tällaisena 

viinanrunsauden aikana”, kun ihminen on olemassa heikkouksineen ja 

vahvuuksineen. Artikkelin julkaisuajankohdan aikaisen elämäntyylin kerrotaan 

hektisyytensä vuoksi aiheuttavan ihmisten luonteille ”unohdusta etsivän” piirteen. 

Tämän piirteen kerrotaan yhdessä kotikasvatuksen muutoksen sekä elämänarvojen 

muuttumisen kanssa lisäävän huomattavasti nautintoaineiden, etenkin alkoholin, 

aktiivisten käyttäjien lukumäärää.127 

Alkoholin ollessa Linkolan mukaan nautintoaineista selkeästi vaarallisin, olisi hänen 

mukaansa ”raittiustyön nykyistä voimakkaampi esiinmarssi” paikallaan. Tämä olisi 

paras hoitomenetelmä, sillä se keskittyisi juuri vähentämään alkoholismitapauksia: 

                                                                 
126 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
127 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
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Se olisi tehokkaasti ja voimalla läpivietynä paras alkoholistien 

hoitomenetelmä, koska se pyrkii jo ennakolta ehkäisemään 

”taudintapaukset”. Nykyinen alkoholipolitiikka sen sijaan voimakkaasti niitä 

lisää, koska se ei yritäkään tuhota tartuntapesäkkeitä.128 

Esimerkissä Linkola luo alkoholismista kuvainnollisen tartuntataudin kaltaisen 

sairauden, joka leviää ”tartuntapesäkkeissä”. Tartuntapesäkkeillä hän tässä 

tapauksessa tarkoittanee anniskeluravintoloita tai muita sijainteja, joissa tietyt 

alkoholia runsaasti kuluttavat yhteisöt kokoontuvat, joissa alkoholismi sitten leviää 

henkilöstä toiseen. Uusien henkilöiden saapuessa ravintoloihin he saavat jo 

alkoholiongelmista kärsiviltä henkilöiltä vaikutteita ja saavat itsekin ”tartunnan”. 

Linkola lopettaa artikkelin uskoa ja toivoa luovalla kappaleella, jossa hän pyrkii  

valamaan toivoa alkoholistien parissa työskenteleviin henkilöihin. Hänen mukaansa 

alkoholistien hyväksi työskentely saattaa tuntua turhalta, mutta siinäkin on kuitenkin 

aina ”valopilkkunsa”. Jos asiasta ei Linkolan mukaan muuta positiivista löydä, niin 

positiivisena asiana on ainakin se, että kun ”juoppouden valtaan” joutuneen henkilön 

toimittaa lähimpään alkoholisteille suunnattuun hoitopaikkaan, hänen kotioloihinsa 

voidaan palauttaa rauha. Tämä on asia, jota alkoholistin omaiset kipeästi hänen 

mukaansa tarvitsevat.129 

”Voiko alkoholisti parantua?” käsitteli pääasiallisesti alkoholismin syntymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Artikkeli ei ole perinteinen valistusartikkeli itsessään, mutta 

Linkola viittaa tekstissä etenkin alkoholivalistuksen määrän lisäämisen tärkeyteen. 

Tekstissä on mainittu jo useasti aikaisemmin esiintynyt ilmaus, jossa alkoholia 

vastaan pyritään ”taistelemaan”. Kyseinen ilmaus vahvistaa mielestäni sitä käsitystä, 

että artikkeleissa alkoholia pidetään eräänlaisena vihollisena ja ”pahana”. Linkolan 

näkemyksen mukaan alkoholismi oli myös tarttuva sairaus, joka levisi 

”tartuntapesäkkeissä”, kuten ravintoloissa ja viinakaupoissa. 

Tekstissä ei kuitenkaan keskitytty alkoholin ominaisuuksiin, kuten aikaisemmin on 

toimittu, vaan ympäristön ja henkilön luonteenpiirteen vaikutuksiin alkoholismin 

                                                                 
128 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 
129 A. Linkola, ”Voiko alkoholisti  parantua?” (art.). TL 9/1946. 



57 
 

syntymisen taustalla. Artikkeli oli tämänkin myötä poikkeuksellinen verrattuna 

aikaisempiin artikkeleihin, mutta myös samoja piirteitä oli havaittavissa. 

Alkoholistien hoitoon ja hoitomahdollisuuksiin keskityttiin huomattavasti  

aikaisempaa enemmän, mikä kertoo juuri alkoholismin tunnistamisesta sairautena 

sekä hoitoonpääsymahdollisuuksien kasvusta terveydenhuollon kehittymisen 

seurauksena. 

Vuosia 1935–1954 on kutsuttu Suomessa maksimaalisen kontrollipolitiikan kaudeksi. 

Kyseisenä ajanjaksona kansalaisten alkoholinkäyttöä pyrittiin eri tavoin rajoittamaan 

ja ohjaamaan vallitsevan näkemyksen mukaisesti oikeanlaiseksi. Myös alkoholismin 

suhteen samaa ajanjaksoa voidaan ajatella ainakin ulkoisen tukahduttamaan 

pyrkivän kontrollin aikakautena.130 

Kontrollijärjestelmän ytimen muodosti 1940-luvun ajan ja 1950-luvun alkupuolen 

ajan kolmiyhteys huoltolautakunta-ostajaintarkkailu-poliisi. Poliisi oli lain mukaan 

velvoitettu pitämään yhteyttä huoltolautakuntaan. Sen lisäksi, että 

juopumuspidätykset olivat lain mukaan ilmoitettava lautakunnalle, myös poliisilla oli 

oikeus esittää suoraan läänihallitukselle juopon määräämistä huoltolaan, jos 

lautakunta kieltäytyi näin tekemästä tai asia katsottiin kiireelliseksi.131 

Jouko Siiven kirjoitussarjan artikkeli vuoden 1949 syyskuulta ”Alkoholismin 

yhteiskunnallinen tausta” käsittelee yhteiskunnallisia syitä alkoholismin esiintymisen 

taustalla. Tekstissä käsitellään pääasiallisesti ympäristön vaikutuksia 

alkoholiongelmien syntymisessä. Hänen mukaansa on ”vanha pätevä totuus”, että 

henkilöstä, joka ei ole koskaan nauttinut alkoholia, on lähes täysi mahdottomuus  

tulla alkoholistia.132 

Alkoholin väärinkäyttö on Siiven mukaan Suomessa varsin yleistä. Hän toteaakin, että 

suomalaisilla on tunnetusti huono ”viinapää”, jonka seurauksena humalahakuinen 

juomatapa aiheuttaa alkoholismin syiden selvittelyn hankaluuden. Siipi onkin sitä 

mieltä, että alkoholismia tulisi tarkastella henkilökohtaisten syiden lisäksi myös  

                                                                 
130 Taarnala 2006, 238. 
131 Taarnala 2006, 240–241. 
132 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 



58 
 

sosiaalisena joukkoilmiönä. Tällä hän näkee olevan suuren merkityksen alkoholismin 

synnyssä.133 Siipi ja Linkola jakavat molemmat mielipiteen ympäristön ja yhteisön 

vaikutuksesta alkoholismin kehittymisessä. Molemmat näkevät, että yksilön 

ominaisuuksilla on vaikutusta alkoholiongelmien syntymisessä, mutta myös  

ympäristön painoarvo on merkittävä. 

Siiven mukaan sosiaalisen kontrollin puute on yksi syy, miksi  alkoholismiin 

ajaudutaan: 

Kun nuori ylioppilas saapuu Helsinkiin opiskelemaan, irrottautuu hän samalla 

siitä yhteisöstä, joka tähän asti on antanut ne kaavat, joiden mukaan hänen 

tulee elää. Perhepiirin jäsenet eivät enää valvo hänen käytöstään eikä 

naapurien tarkkaava katse seuraa hänen askeleitaan. Suurkaupungissa ei 

häntä tunneta eikä ympäristön paheksumisella ole samaa voimaa kuin 

kotiseudulla.134 

Siipi antaa konkreettisen esimerkin siitä, kuinka yhteisö vaikuttaa henkilön 

alkoholiongelmien kehittymiseen. Yhteisön vaihtuessa säännöt ja käytännöt 

muuttuvat, jolloin esimerkiksi nuori on avoin uusille kokeiluille uudessa seurassa.  

Tällöin etenkin nuoren tapauksessa on mahdollisuus alkoholiongelmien syntyyn, kun 

tutun ympäristön valvovat tahot eivät ole enää opastamassa tavoillaan ja 

käytännöillään. Konkreettinen esimerkki herättää varmasti lukijoista esimerkiksi 

vanhempien huomion, joiden lapset ovat lähteneet opiskelemaan tai muuttaneet 

muuten toiselle paikkakunnalle. 

Kontrollin puute johtaa etenkin nuorten kohdalla siihen, että alkoholin kuluttaminen 

lisääntyy merkittävästi uusien ja löystyneiden rajojen vuoksi. Siiven mukaan edes 

osakunnat eivät pysty kontrolloimaan nuoren käytöstä uudessa ympäristössä. Ei ole 

hänen mukaansa merkitystä, onko kyseessä opiskelija vai työntekijä, sillä jos 

minkäänlaista ensisijaista yhteisöä ei ole kontrolloimassa yksilön toimintaa, on hyvin 

                                                                 
133 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
134 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
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suuri todennäköisyys sille, että alkoholin väärinkäyttö lisääntyy merkittävästi näiden 

yksilöiden tapauksissa.135 

Siiven mukaan on muistettava, että kuitenkin vasta yksilölliset tekijät ratkaisevat sen, 

kenestä tulee alkoholisti ja kuka kykenee sopeutumaan yleisesti hyväksyttyyn 

elämäntapaan. Erinäiset yhteiskunnalliset ryhmät ovat kuitenkin muodostaneet 

erilaisia kanssakäymisen tapoja, joihin liittyy joissakin tapauksissa runsas alkoholin 

käyttö. Hän mainitsee esimerkkinä, että kyseiset ryhmät voivat olla esimerkiksi 

ammattiryhmiä, kuten taiteilijat.136 

Kiistämätön tosiasia on se, että ryhmän käytöstavoilla on oma osuutensa alkoholin 

väärinkäytön yleistymisessä. Ryhmän jatkuva ja runsas alkoholinkäyttö johtaa hänen 

mukaansa estämättä tietynlaisten ihmisten kohdalla rappioon. Alkoholin 

nauttimiseen liittyviä ryhmätapoja on havaittavissa kaikissa yhteiskuntaluokissa ja 

monissa organisaatioltaan eriasteisissa yhteisöissä.137 

Siipi myös huomauttaa artikkelissaan, että päivittäinen alkoholin käyttö ei 

kuitenkaan ole vielä alkoholismia. Alkoholin päivittäinen käyttö tapana on yleistä 

hänen mukaansa muun muassa Englannissa ja Ranskassa. Suomalaisten 

juomakulttuuri aiheuttaa Siiven mukaan sen, että alkoholinkäyttö ryhmäilmiönä 

merkitsee usein myös samalla sen väärinkäyttöä. Myös väkevien viinojen käytöllä 

mietojen viinien sijaan nähdään olevan merkittävä vaikutus alkoholismin 

esiintyvyydessä, sillä ryhmän käyttäytymisellä ei olisi tässä tapauksessa mitään 

merkitystä, jos juomat vaihdettaisiin vahvoista mietoihin.138 Suomalaisille perinteiset 

juomatavat nostavat siis alkoholin väärinkäyttöä ja täten myös alkoholismin 

esiintyvyyttä Suomessa. Siipi vertaa suomalaisten alkoholinkäyttöä kansainvälisellä 

tasolla ja toteaa suomalaisten juomatavat huomattavan kielteisiksi. Rivien välistä on 

myös mahdollista lukea, kuinka ulkomaalaisten juomatavat ovat sivistyneet ja 

suomalaisten takapajuiset. 

                                                                 
135 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
136 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
137 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
138 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
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Jouko Siiven kirjoitussarjan artikkeli ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” käsitteli 

yhteiskunnallisia syitä suomalaisten alkoholismin ja alkoholin väärinkäytön taustalla. 

Siiven kolmannessa artikkelissa jatkui samanlainen kirjoitustyyli kuin 

aikaisemmissakin. Suomalaisten alkoholismille Siipi näki muutamia piirteitä, jotka 

ovat vaikuttamassa merkittävästi alkoholismin ja alkoholin väärinkäytön 

yleistymiseen. 

Siiven artikkelin huomioissa oli samaisia piirteitä aikaisempiin artikkeleihin, joissa 

pohdittiin syitä suomalaisten alkoholiongelmien taustalla. Alkoholin väärinkäyttö 

ryhmäilmiönä oli yksi syistä, joka yhdisti artikkeleja. Siiven mukaan kuitenkin etenkin 

nuorten opiskelijoiden sosiaalisen kontrollin puute on yhtenä merkittävänä syynä 

alkoholin väärinkäytön lisääntymiseen kyseisessä ryhmässä. 

Suomalaisten juomatavat mainittiin myös Siiven artikkelissa. Suomalaisten 

humalahakuiset juomatavat yhdistettyinä väkeviin alkoholijuomiin olivat merkittäviä 

tekijöitä alkoholismin lisääntymisessä. Keski-Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa 

tai Ranskassa, alkoholin nauttiminen ryhmien kokoontumisissa ei ole johtanut 

alkoholismin merkittävään kasvuun, toisin kuin Suomessa. Useiden artikkelien 

perusteella voidaankin sanoa, että suomalaisten humalahakuiset juomatavat 

yhdistettyinä väkeviin alkoholijuomiin, joita Suomessa kulutettiin pääasiallisesti, 

toimivat merkittävinä muuttujina alkoholismin yleistymisessä suomalaisten 

keskuudessa. 

Siiven artikkelin perusteella voidaan sanoa, että tiedostettiin se, että ympäristöllä on 

vaikutuksensa alkoholismin synnyssä, mutta perimmäiset syyt sijaitsevat kuitenkin 

yksilössä itsessään, jotka toimivat lopullisena alkoholismin laukaisevana tekijänä. 

Alkoholismi tiedostettiin enemmän yksilöllisenä ongelmana. Alkoholin väärinkäytön 

ryhmäilmiöllä ja sosiaalisen kontrollin puutteella nähtiin olevan merkittävä vaikutus, 

mutta ratkaisevina tekijöinä toimivat yksilön ominaisuudet.139 Alkoholin liikakäyttö 

nähtiin poikkeavien viettien merkkinä, mikä oli todistettu jo 1900-luvun alkupuolella 

tehdyissä kokeissa.140 

                                                                 
139 J. Si ipi, ”Alkoholismin yhteiskunnallinen tausta” (art.). TL 9/1949. 
140 Parhi 2019, 54. 
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3.2 ”Oikea mies ei ota humalaa” – alkoholin kuluttamisen 

yhteiskunnalliset syyt ja seuraukset 

Terveydenhoitolehdessä julkaistiin vuoden 1948 elokuussa Pekka Kuusen kirjoittama 

artikkeli ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä”. Kirjoittaja on tässä artikkelissa 

merkittävä toimija raittiusliike Kansalaisryhdin perustajana ja myöhemmin Alkossa 

johtotehtävissä ja pääjohtajan paikalla vaikuttanut virkamies.141 Suomen 

Akateeminen Raittiusliitto valitsi Kuusen vuoden 1945 alussa palkatuksi sihteeriksi, 

mutta hänen kautensa jäi vain puolen vuoden pituiseksi ja ison osan hänen 

työpanoksestaan vei Kansalaisryhdin perustaminen ja sen toiminnanjohtajan 

toimiminen. Kansalaisryhdin perustamisen taustalla oli alkoholin aiheuttamien 

epäkohtien minimointi, joita Suomen armeija oli aiheuttanut kotiuduttuaan 

rankkojen sotien jälkeen. Perustetusta Kansalaisryhti ry:stä tuli laajapohjainen, 

useampia muita kansalaisjärjestöjä koonnut yhteistyöjärjestö juoppouden 

vastustamiseksi ja monipuolisen kansalaiskuntoisuuden edistämiseksi.142  

Pekka Kuusella oli myös merkkitävä osuus suomalaisen alkoholitutkimuksen 

uudistamisessa 1940-ja 1950-lukujen vaihteessa. Kuusen muistion perusteella tehtiin 

muun muassa suunnitelma Alkoholiliikkeen varojen käyttämisestä 

alkoholitutkimuksen tukemiseen erillisen tutkimusrahaston toimesta.  

Alkoholiliikkeen ja opetusministeriön perustama Väkijuomakysymyksen 

Tutkimussäätiö aloitti toimintansa vuonna 1950 ja Kuusesta tehtiin säätiön 

ensimmäinen sihteeri.143 

Terveydenhoitolehden artikkelissaan Kuusi käsittelee suomalaisten juomatapojen ja 

alkoholiongelmien välistä yhteyttä ja tämän yhteyden merkitystä suomalaiselle 

yhteiskunnalle. Artikkelin ensimmäisellä sivulla on kuva, jossa esiintyy mies 

viinapullojen kanssa pöydän äärellä nojaten käteensä. Kuvan saateteksti kielii siitä, 

                                                                 
141 Taarnala 2006, 223. 
142 Tuomioja 1996, 46. 
143 Tuomioja 1996, 68–69. 
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että Kuusi ei itse ole kirjoittajana kuvia artikkeliin valinnut ja kuvan saatetekstin on 

kirjoittanut joku muu, kuin Kuusi: 

Suomalainen ryyppää pullokaupalla ja etsii pulloista lähinnä pökerrystä eli 

humalaa! Näin väittää kirjoittajamme, ja niin taitaa asian laita valitettavan 

suuressa määrin olla.144 

Kyseinen kuvateksti luo epäselvän yhteyden kuvatekstien ja tekstin välille, sillä 

kuvatekstin kirjoittaja käyttää tekstissään verbiä ”väittää”  ja sanavalintaa ”taitaa”. 

Kyseiset sanavalinnat myös ruokkivat sitä uskomusta, että kuvatekstit kirjoittanut 

henkilö ei ehkä tunne aihetta niin hyvin, kuin pitäisi – varsinkin siinä tapauksessa, kun 

hän oli kirjoittamassa kuvatekstiä Terveydenhoitolehteen, missä suurin osa 

kirjoittajista oli lääketieteen ammattilaisia. 

Heti artikkelin alussa todetaan, että yhteiskuntaolojen kehityksen mittarina on 

kansainvälisissä vertailuissa totuttu käyttämään kuolleisuuslukuja – mitä alhaisempi 

kuolleisuus, sitä kehittyneempi maa on. Suomessa kuolee Kuusen mukaan 

vähemmän ihmisiä kuin ennen, mutta siitä huolimatta huomattavasti enemmän kuin 

esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa. Kuusi lainaa Veli Verkkoa, jonka tutkimusten 

mukaan suomalaisten kuolleisuuslukuja nostaa luonnollisten kuolemien lisäksi 

väkivaltakuolemien runsas määrä, jotka johtuvat pääasiallisesti alkoholista  ja 

suomalaisten heikosta ”viinapäästä”.145 ”Runsas alkoholinkäyttö, suomalaisen huono 

humalaluonto ja suomalainen puukko ovat näitten väkivaltarikosten välittömänä 

aiheena”.146  

Kuusen mukaan merkillistä tilastoissa on se, että suomalaiset eivät kansainvälisten 

vertailujen mukaan kuluta alkoholia runsaasti, sillä esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa 

alkoholia kulutetaan huomattavasti enemmän yhtä henkilöä kohden. Tässä hän 

näkeekin ongelmaksi kulutetun määrän sijaan tavan, jolla suomalaiset kuluttavat 

alkoholia. Se poikkeaa merkittävästi Kuusen mukaan muista maista: 

                                                                 
144 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
145 Kivivuori 2017, 152. 
146 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
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Vika näyttää siis meillä olevan, ei niinkään ryypätyn viinan määrässä kuin itse 

ryyppäämistavassa. Muualla haetaan pullosta piristystä eli stimulanssia, 

meillä taas pökerrystä eli humalaa. Tätä osoittaa se, että suoritetun 

tutkimuksen mukaan laajoissa väestönpiireissä kumotaan lauantaiehtoisin 

kaksi pulloa miestä kohti. Suomalaisen huono humalaluonto ei siis merkitse 

sitä, että suomalainen tulee helpommin humalaan, vaan että hän tule 

halukkaammin humalaan kuin muut.147 

Myös Kuusi ottaa esille suomalaisten juomatavat kansainvälisessä vertailussa Siiven 

tavoin. Suomalaisten humalahakuinen juomistapa korostuu hänen mukaansa 

verrattaessa muihin maihin, sillä Suomessa haetaan hänen mukaansa humalaa, 

muualla piristystä. Molemmat kirjoittajat ottivat suomalaiset juomatavat siksi esille, 

että se oli heidän mielestään yhtenä syyllisenä suomalaisten alkoholiongelmiin.  

Suomalaisten juomatapojen nähtiin yhdessä ulkoisten vaikutusten kanssa 

synnyttävän alkoholismia. 

Suomalaisten suuremman halun tulla humalaan kerrotaan vaikuttavan suoraan 

siihen, että juopumuspidätyksiä esiintyy merkittävästi enemmän. Kuusi pitää 

kuitenkin alkoholismia raskaimpana alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamana 

vaikutuksena. Tämänn vuoksi alkoholismia käsittelevä aihe on 

Terveydenhoitolehdessä enemmän kuin tarpeellinen.148 

Kuusi nostaa esille myös alkoholin vaikutuksen kansantalouteen. Hän ottaa esille 

monesti aikaisemminkin esille nousseen kokonaissumman, joka on kulutettu 

alkoholiin kansalaista kohden. Kuusen mukaan tästä johtuu myös  

köyhäinhoitomenojen merkittävä kasvu, kun vähävaraiset kansalaiset käyttävät ison 

osan rahoistaan viikoittaiseen alkoholin kuluttamisen.149 Heikomman kansanosan 

alkoholinkäyttöä kävi läpi artikkelissaan myös Ilmari Kalpa, jossa hän totesi 

heikomman kansanosan käyttävän alkoholia itsetunnon kohottajana. Onkin 

todennäköistä, että Kuusen kuvaamat vähävaraiset ovat samaa heikompiosaista 

kansanosaa, jotka kuluttavat vähäiset varansa alkoholiin. 

                                                                 
147 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
148 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
149 P. Kuusi, ”Väki juomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
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Alkoholin runsas kuluttaminen vaikuttaa myös merkittävästi rikollisuuden 

lisääntymiseen. Alkoholin vaikutuksen alaisena suoritetut väkivaltarikokset ovat 

suhteutettuna Suomen väkilukuun Kuusen mukaan huolestuttavan korkeat. 

Alkoholin ”syntilistaa” lisäävät myös rikokset väkijuomalakia vastaan, alkoholin 

trokaus ja väkijuomien valmistaminen itse. Huomattava osa tapaturmista sattuu 

alkoholin vaikutuksen alaisena. Näihin tapaturmiin kuuluvat muun muassa 

rattijuoppojen aiheuttamat tapaturmat ja työtapaturmat, joihin alkoholilla on ollut 

vaikutusta.150 Sääskilahti toteaa teoksessaan, että hänen lähdeaineistoissaan 

painotetaan alkoholin vaikutusta väkivaltarikosten määrään. Esimerkiksi törkeistä 

pahoinpitelyistä suurin osa tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.151 

Luettelo alkoholin aiheuttaman ”sosiaalisen taudin” jälkiseurauksista muodostuu 

Kuusen mukaan pitkäksi. Terveysalan asiantuntijat ovat hänen mukaansa tämän 

asian kanssa vaikeuksissa: 

Mitä olisi siis tehtävä taudin kukistamiseksi tai ainakin sen rajoittamiseksi? 

Tällöin on ensinnä todettava, että maan terveydenhuoltoviranomaiset ovat 

asiassa verraten voimattomia. Influenssaa on helpompi vastustaa kuin 

humalaa, koska edellistä ihmiset karttavat, jälkimmäistä taas monet 

suorastaan himoitsevat.152 

Ratkaisuksi alkoholiongelmaan Kuusi tarjoaa nuorison valistamista ja kasvattamista 

siten, ettei se ”tarvitse alkoholihuumausta lainkaan”. Tämä tavoite on kuitenkin 

hänen mukaansa äärimmäisen vaikeasti saavutettavissa. On selvää, että ”tie täyteen 

raittiuteen kulkee kansan elämässä vain humalataudin kukistamisen kautta”. Tavoite 

on myös siksi erityisen vaikea, koska suomalainen pyrkii Kuusen mukaan 

alkoholinkäytössään erityisesti juuri humalatilan saavuttamiseen.153 Täysraittius on 

myös Kuusen mukaan vaikea tavoite suomalaisen juomakulttuurin vuoksi. 

Suomalainen humalahakuinen juomatapa tekee täysraittiuden mahdottomaksi, sillä 

                                                                 
150 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
151 Sääskilahti 2006, 66–67. 
152 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
153 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
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suomalaisen todettiin haluavan humalatilaa enemmän kuin ulkomaalaisten ja viinan 

miehinen juominen oli ihailun kohteena. 

Pekka Kuusen Terveydenhoitolehteen vuonna 1948 kirjoittama artikkeli ”Väkijuomat 

sosiaalisen taudin lähteenä” käsitteli syitä suomalaisten runsaan alkoholinkäytön 

taustalla ja sen runsaan kulutuksen seurauksia. Kuusi mainitsee alkoholismin olevan 

merkittävin ja raskain alkoholin runsaan kuluttamisen aiheuttama ongelma 

suomalaisessa yhteiskunnassa, johon pitäisi puuttua tehokkain toimenpitein. 

Painoarvoa Kuusi ei artikkelissa itse hoidoille juuri antanut, muuten kuin 

mainitsemalla, että miten hoidot tulisi aloittaa ja kuinka nuorisoa pitäisi kasvattaa, 

jotta he selviäisivät ilman alkoholia.  

Artikkelissa esiintyy runsaasti valistustekstille tyypillisiä piirteitä. Kirjoittajan tausta 

Kansalaisryhdin perustajana ollessa tiedossa, hänen suhtautumisensa alkoholiin 

tulee selkeästi ilmi eikä artikkelin viimeisen kappaleen lopetus kieltämättä tule 

yllätyksenä, kun ottaa huomioon kirjoittajan taustan: 

Tunnuslause: ”oikea mies ei ota humalaa, oikea nainen ei siedä humalaisen 

seuraa” on jatkuvalla kasvatustyöllä tehtävä kansamme omaksumaksi 

elämäntyyliksi.154  

Artikkelin otsikossa puhutaan alkoholin aiheuttamasta ”sosiaalisesta taudista” , jolla 

Kuusi todennäköisesti tarkoittaa sitä, että ratkaisu alkoholiongelmiin on 

suomalaisessa yhteiskuntarakenteessa sekä juomakulttuurissa. Humalahakuisen 

juomatavan ihannointi ja sen iskostuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ovatkin 

toimineet kyseisen ”sosiaalisen taudin” lähteenä. Artikkelissa otetaan myös kantaa 

kuvilla siihen, miten suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sisältyvät juomatavat 

näkyvät esimerkiksi ulkomaalaisille. Eräässä tekstin ohessa sijaitsevassa kuvassa 

esiintyy eduskuntatalo ja sen edessä turisteja. Toisessa kuvassa tämän alla esiintyy 

samaiset turistit ja iloiset, juopuneet henkilöt. Saatetekstinä kuvalle on esitetty 

seuraava: ”Täällä vierailevat ulkomaalaiset näkevät eduskuntatalon, Stadionin – ja 

näkevät jotain muutakin!”155 

                                                                 
154 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
155 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
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Kuusen kirjoittamassa artikkelissa suhtautumien alkoholiin ei ole yhtä kriittinen kuin 

aikaisempina vuosina. Kuusi ottaa kuitenkin kantaa suomalaisiin juomatapoihin ja 

niihin kuuluvaan humalahakuisuuteen. Erittäin kantaaottava lause sijoittui tekstin 

loppuun, jossa Kuusi totesi että ”oikea mies ei ota humalaa”. Tällä otettiin kantaa 

juuri siihen mieskuvaan, joka oli muodostunut suomalaisten humalahakuisten 

juomatapojen seurauksena, että mies ei ole mies, jos hän ei ole rankassa humalassa 

käyttäessään alkoholia. 

Kokonaisuutena Kuusen artikkeli sisältää runsaasti piirteitä valistusteksteistä. Kuusi 

ottaa artikkelissa kantaa suomalaisiin humalahakuisiin juomatapohin ja niistä 

muodostuvaan ”sosiaaliseen tautiin”. Ratkaisu alkoholiongelmien hoitoon on siis 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa: humalahakuisten juomatapojen 

ihannointi ja miehisyyden mittaaminen viinapäällä on omiaan vaikuttamaan siihen, 

ettei suomalainen raittiustyö etene halutulla tavalla ja kyseisiin asioihin olisi tekstin 

mukaan saatava muutos. 

Verrattuna muihin maihin Suomessa kulutettiin 1940-luvun loppupuolella 

määrällisesti vähän alkoholia. Vähäisestä määrästä huolimatta huomio kiinnittyi 

suomalaisten juomatapaan: alkoholia kuluttamalla tavoiteltiin humalatilaa, toisin 

kuin muualla. Suomalaisten ja alkoholin välille luotiin mielikuva erityislaatuisesta 

suhteesta, jonka avulla perusteltiin alkoholin käyttöä rajoittavia toimia.156 

Rajoittavilla toimilla oli myös kasvattava tarkoitus, joten esimerkiksi myyntikieltoja 

pyrittiin antamaan mahdollisimman paljon. Huippuvuosina 1940-luvun 

jälkipuoliskolla haluttiin antaa hyvin selkeä viesti, ettei minkäänlaista 

humalajuomista hyväksytty.157 

Monet myymälätodistuksensa menettäneet alkoholistit eivät vaivautuneet tulemaan 

noutamaan menetettyä todistustaan takaisin, vaan siirtyivät suosiolla salakaupan 

asiakkaiksi. Tämä oli selkeästi havaittavissa muun muassa siitä, kun Alko vapautti 

väkevät viinit vuonna 1952 myymälätodistuspakosta, lukuisia asiakkaita palasi tämän 

seurauksena myymälöihin. Kyseisiä asiakkaita ei ollut näkynyt myymälöissä useisiin 

                                                                 
156 Kuusisto & Ranta 2020, 119. 
157 Taarnala 2006, 242. 
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vuosiin ennen väkevien viinien vapauttamista, mikä vahvisti havaintojen 

todenperäisyyttä.158 

 

3.3 ”Kansanvihollinen numero yksi” – alkoholi ja sukupuolitaudit sotien 

jälkeisessä Terveydenhoitolehdessä  

Alkoholin ja sukupuolitautien välinen yhteys nostettiin esille vuoden 1950 luvun 

Terveydenhoitolehden syyskuun numerossa. Tohtori S. Härön artikkelissa “Alkohooli 

aiheuttaa sukupuolitautien leviämistä” käsiteltiin jälleen näiden kahden välistä 

yhteyttä. Samaista aihetta käsiteltiin huomattavasti 1940-luvun lehdissä, mutta sen 

esiintyvyys kuitenkin laski merkittävästi 1940-luvun tullessa loppuaan kohden. 

Härö toteaa artikkelissa pitävänsä sukupuolitauteja ”kansanvihollisena numero yksi”. 

Sukupuolitautien leviämiselle on Härön mukaan useita syitä. Sukupuolitautien 

vaihteleva ja huomaamaton luonne ja oireettomuus ovat merkittäviä tekijöitä 

sukupuolitautien leviämisessä. Myös suuren yleisön suhtautumisella on hänen 

mukansa ollut tärkeä rooli: sukupuolielämään liittyvää keskustelua on pyritty 

välttämään ja sukupuolitauteihin sairastuneiden henkilöiden on nähty saaneen mitä 

on ansainnut.159 Härön käyttämä nimitys sukupuolitaudeista antaa niistä vakavan 

kuvan, ikään kuin koko valtion tulevaisuus olisi kiinni siitä, kuinka taistelussa 

sukupuolitauteja vastaan käy. Härön suhtautuminen sukupuolitauteihin ja niiden 

leviämiseen alkoholin kuluttamisen seurauksena onkin ollut huomattavasti  

vakavampaa, kuin muiden aihetta Terveydenhoitolehdessä käsitelleiden.  

Härön mukaan asiallisia tietoja sukupuolitaudeista ei pidetty tarpeellisina ja 

nähtiinkin, että kunnolliset ihmiset eivät näitä tietoja tarvinneet. Yhteiskunnallisilla  

oloilla ja sosiaalisilla suhteilla nähdään olevan merkittävä osa sukupuolivietin 

normaaleissa ja epänormaaleissa ilmaisutavoissa. Muun muassa avioliiton 

myöhäisellä solmimisella ja taloudellisia vaikeuksilla nähdään olevan 

sukupuolitauteja lisääviä vaikutuksia.160 Sukupuolitaudeista tiedottamista ei siis 

                                                                 
158 Taarnala 2006, 236. 
159 S. Härö, ”Alkohooli aiheuttaa sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 9/1950. 
160 S. Härö, ”Alkohooli aiheuttaa sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 9/1950. 
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ilmeisesti nähty tärkeäksi, mikä on voinut olla osasyynä niiden leviämiseen alkoholin 

yhteisvaikutuksesta. 

Yksi merkittävimmistä syistä sukupuolitautien leviämiselle on kuitenkin alkoholi ja 

sen runsas kuluttaminen. Alkoholi vaikuttaa Härön mukaan sukupuoliviettiin ja täten 

sillä on merkittävä vaikutus myös sukupuolitautien leviämisen kannalta. Alkoholilla 

on useita vaikutuksia ihmisen sukupuoliviettiin, joita Härö kuvailee artikkelissaan 

seuraavasti: 

Sukupuoliviettiin alkohooli vaikuttaa nousuhumalan aikana ärsyttävästi, 

laskuhumalan aikana päinvastaisesti ja kun lisäksi otamme huomioon, että 

tätä kaikkiin reaktioihimme niin oleellsiesti vaikuttavaa viettiä hillitsevät ne 

aivotoiminnat, jotka ensinnä kärsivät, käy selväksi, että juuri tässä suhteessa 

tehdään täysin harkitsemattomia tekoja. Puheliaisuus ja lisääntynyt 

itseluottamus auttaa lisäksi solmimaan tilapäisiä tuttavuuksia ja näin on 

jouduttu pyörteeseen, josta sukupuuolitaudit eivät ole kaukana.161 

Artikkeliin on liitetty taulukko, joka kertoo alkoholin myynnin ja sukupuolitautien 

lisääntyneen samanaikaisesti vuosien 1938 ja 1945 välillä. Tämä taulukko liittää nämä 

kaksi ilmiötä tiukasti toisiinsa. Härön mukaan pahemman kuvan tilanteesta saa 

kuitenkin tarkastelemalla sukupuolitauteihin sairastuneiden potilaiden määriä. 

Miehistä ja naisista tartuntahetkellä suurin osa oli Härön mukaan tartuntahetkellä 

alkoholin vaikutuksen alaiasena. Myös sukupuolitautien tartuttajien ilmoitettiin 

olevan päihtyneenä suurimmissa osissa tapauksista. Alkoholin merkitystä 

sukupuolitautien leviämisessä korostettiin myös sillä, että suurin osa 

sukupuolitauteja levittävistä ”tilapäisistä suhteista” solmittiin 

anniskeluravintoloissa.162  

Härö lopettaa artikkelin toteamalla, että sukupuolitaudit ”raivoavat” eniten runsaasti 

alkoholia käyttävien keskuudessa. Sukupuolitauteja vähäentävät täten kaikki 

raittiutta edistävät ja alkoholin käyttöä vähentävät tekijät. Jokainen olosuhteiden 

muutos, joka vaikuttaa edullisesti väkijuomatilanteeseen, vaikuttaa Härön mukaan 

                                                                 
161 S. Härö, ”Alkohooli aiheuttaa sukupuolitautien levi ämistä” (art.). TL 9/1950. 
162 S. Härö, ”Alkohooli aiheuttaa sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 9/1950. 
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välillisesti myös sukupuolitautien vähenemeiseen. Kaikkeen raittiustyöhön tulisikin 

tästä syystä hänen mukaansa kiinnittää huomiota, jotta sukupuolitautien määrä 

saataisiin Suomessa vähenemään.163 Sukupuolitautien kerrotaan leviävän nopeasti 

alkoholia runsaasti kuluttavien keskuudessa, mikä toimii oivallisena pelotteena 

lukijoille, jotka mahdollisesti kulutavat alkoholia. Viesti tekstissä onkin selvä: jos 

vältät alkoholia, vältyt samalla myös sukupuolitautitartunnoilta. Sanavalinta 

”raivota” antaa myös selkeän kuvan siitä sukupuolitautien suuresta määrästä, joka 

esiintyi alkoholia runsaasti kuluttavien keskuudessa. 

Tohtori S. Härön artikkeli ”Alkohooli aiheuttaa sukupuolitautien leviämistä” vuoden 

1950 syyskuun Terveydenhoitolehdessä käsitteli jo aikaisemmin runsaasti käsiteltyä 

aihetta alkoholin ja sukupuolitautien välisestä yhteydestä. Härön ote aiheeseen on 

kuitenkin hieman erilainen kuin aikaisemmissa artikkeleissa, sillä hän liittää 

artikkelissaan aiheeseen tilastoja ja eri näkökulmia. Härön artikkelissa ei keskitytä 

pelkästään arvostelemaan syypäitä sukupuolitautien leviämisen takana, vaan 

artikkelissa keskitytään myös syvempiin syihin alkoholin kuluttamisen ja 

sukupuolitautien leviämisen taustalla. 

Artikkelissa nojattiin siis aikaisempaa huomattavasti enemmän tilastoihin ja 

tutkimuksiin, kun aikaisemmissa lehden numeroissa pyrittiin selittämään alkoholin ja 

sukupuolitautien välistä yhteyttä alkoholin ”pahuudella” ja ihmisten 

moraalittomuudella. Härö näki artikkelissaan kuitenkin useita tekijöitä 

sukupuolitautien ja alkoholin väliselle yhteydelle ja kyseinen yhteys vahvistuu juuri 

tietyissä ihmisryhmissä. 

Härön artikkeli voidaan mieltää valistusartikkeliksi, sillä  hänen tekstistään löytyy 

valistusartikkelille tyypillisiä piirteitä. Raittiustyö nähdään Härön artikkelissa 

tärkeäksi ja kaikkia raittiutta edistäviä toimia pidetään merkittävinä. Raittiusaatteen 

korostuminen siis näkyy, muttei yhtä aggressiivisesti kuin aikaisemmissa teksteissä. 

Myös Pekka Kuusi käsittelee sukupuolitautien ja alkoholin välistä suhdetta 

artikkelissaan ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” vuodelta 1948. Alkoholin 

terveyttä ja moraalia heikentävä vaikutus on hänen mukaansa merkittävä alkoholin 

                                                                 
163 S. Härö, ”Alkohooli aiheuttaa sukupuolitautien leviämistä” (art.). TL 9/1950. 
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aiheuttama ”riisto”. Hän korostaa muun muassa sitä, että neljä viidestä 

sukupuolitartunnasta on saatu alkoholin vaikutuksen alaisena. ”Huonot hermot” ja 

väkijuomat muodostavat Kuusen mukaan noidankehän, josta ei ole ulospääsyä. 

Alkoholilla todetaan myös olevan merkittävä rooli avioerojen syntymisessä.164 Kuusi 

nostaa esiin myös alkoholin ja sukupuolitautien välisen yhteyden. Aihe ei saanut niin 

suurta roolia, kuin sille oli annettu, mutta aihe oli artikkelista päätellen edelleen hyvin 

ajankohtainen: sukupuolitautien ja alkoholin vaarallisesta yhteydestä haluttiin 

edelleen tiedottaa lukijoita. 

 

3.4 Inhotuskuureista kotikerhoihin – alkoholismin eri hoitomuodot sota-

ajan jälkeen 

Terveydenhoitolehti julkaisi vuoden 1949 toukokuussa Jouko Siiven kirjoittaman 

artikkelin ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” Siipi käsittelee artikkelissa niitä 

vaatimuksia, jotka alkoholistille asetetaan, jotta hän pääsee huoltoviranomaisten 

toimeenpanemaan hoito-ohjelmaan. Tekstissä käsitellään kyseisessä hoito-

ohjelmassa suoritettavia huoltotoimenpiteitä, jotka alkoholistille toteutetaan tämän 

aloitettua hoitonsa.  

Artikkelin otsikko kertoo sen, että teksti on suunnattu naisille, jotka kokevat 

miehensä alkoholinkäytön huolestuttavaksi. Siiven mukaan alkoholistien puolisoiden 

yhteisenä kysymyksenä onkin usein se, kenen puoleen heidän tulisi puolisonsa 

alkoholiongelman kanssa kääntyä. Tämä riippuu Siiven mukaan kahdesta seikasta: 

onko alkoholiongelmista kärsivä henkilö lääkärin vai yhteiskunnallisen huollon 

tarpeessa.165 Artikkelin otsikko on huomionarvoinen: se luo kuvan, jossa mies on aina 

alkoholisti ja nainen sekä muu perhe toimivat sijaskärsijöinä miehen 

alkoholiongelmien vuoksi. 

Vaatimukset yhteiskunnalliseen alkoholistihuoltoon pääsemiseen ovat Siiven 

mukaan tiukat. Asianomaisen tulee täyttää hänen mukaansa tarkat vaatimukset, 

jotta hänet voidaan ottaa alkoholistihuollon piiriin. Näitä kutsutaan artikkelissa ns. 

                                                                 
164 P. Kuusi, ”Väkijuomat sosiaalisen taudin lähteenä” (art.). TL 8/1948. 
165 J. Si ipi, ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” (art.). TL 5/1949. 
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sosiaalisiksi haitoiksi. Kyseisiä ”sosiaalisia haittoja” on kuusi kappaletta. Nämä 

edellytykset ovat monimuotoisia ja kattavat useita eri osa-alueita, väkivaltaisuuksista 

ja omaisuusrikoksista juopumispidätyksiin. Jos asianomainen vastaa yhdenkin 

kohdan edellytyksiä, hänet voidaan todeta huollontarpeessa olevaksi alkoholistiksi ja 

määrätä yhteiskunnalliseen alkoholistihuoltoon.166 

Poikkeuksen edellytyksissä tekee juopumispidätykset, sillä alle 25-vuotias henkilö 

voidaan ohjata alkoholistihuoltoon jo ensimmäisen pidätyksen jälkeen, kun taas 

vanhempien henkilöiden kohdalla vaaditaan kolme pidätystä. Siiven mukaan nuoren 

henkilön kohdalla asianomaisen vanhempien on hyvä puntaroida kyseisen 

menettelyn haittoja ja hyötyjä, joista hyödyt menevät lopussa kuitenkin Siiven 

mukaan haittojen edelle: 

Juopotteluun taipuvan nuoren henkilön vanhempien onkin syytä pohtia 

tämän edellytyksen tarjoamia mahdollisuuksia lapsensa yhteiskunnan 

valvontaan saattamiseksi. Tosin on raskasta jättää hänet yhdenkin kerran 

poliisin huostaan, mutta vielä raskaampaa on nähdä hänet muutaman 

vuoden kuluttua lopullisesti sortuneena alkoholistina.167 

Esimerkissä esiintynyt maininta nuorten mahdollisesta alkoholisoitumisesta 

myöhemmässä elämässään onkin tarkoituksella tehty vanhempia puhuttelevaksi ja 

uhkaavan sävyiseksi. Tekstissä kehotetaankin vanhempia pohtimaan mahdollista 

hoitoa nuorille, jotta heidän lapsensa ei alkoholisoituisi myöhemmässä vaiheessa. 

Kyseinen viestinnän keino on tarkoitettu pelotteeksi, mutta samalla motivaattoriksi  

puuttua nuorten päihteidenkäyttöön. 

Yhteiskunnallisen alkoholistihuollon toimenpiteet koostuvat neljästä vaiheesta. 

Toimenpiteet alkavat varoituksella ja päättyvät jälkihuoltoon. Väliin sijoittuu 

raittiusvalvonta ja hoito yleisessä alkoholistihuoltolassa. Toimenpiteitä sovelletaan 

Siiven mukaan yleensä lievimmästä ankarimpaan, mutta tätä järjestystä voidaan 

kuitenkin hänen mukaansa myös muuttaa, jos huomataan, ettei lievempi toimenpide 

                                                                 
166 J. Si ipi, ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” (art.). TL 5/1949. 
167 J. Si ipi, ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” (art.). TL 5/1949. 
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riitä. Päättävää jälkihuoltoa annetaan kuitenkin ainoastaan laitoshuollon jälkeisenä 

toimenpiteenä, eikä irrallisena kokonaisuutena.168 

Siipi pitääkin alkoholistihuoltoa kasvatustyönä, jonka tarkoituksena on saada 

alkoholisti omatoimisesti ”irtaantumaan harhautuneesta elämäntavastaan”. 

Yhteiskunnan toimeenpanema eristys alkoholistihuoltolaan onkin tarpeellinen 

silloin, jos asianomainen on osoittanut, ettei hän halua itse muuttaa elämäntapojaan 

tai hänellä ei itsellään ole voimia tämän muutoksen toimeenpanemiseen. Vain 

tällaisissa tilanteissa yksilön elämään puututaan niin, että hänet siirretään 

alkoholistiuhuoltolaan pakonomaisesti.169 

Varoituksen osoittautuessa tehottomaksi voidaan asianomainen asettaa 

raittiusvalvonnan alaiseksi. Kun henkilö asetetaan raittiusvalvonnan alaiseksi, tämä 

merkitsee asianomaiselle ”melkoista henkilökohtaisen vapauden rajoitusta”, mutta 

kyseessä ei ole kuitenkaan yhtä raju toimenpide, kuin eristys. Raittiusvalvonnan 

aikana huoltoviranomaiset suorittavat ohjaavaa ja tukevaa toimintaa, kuten myös  

varoituksen antamisen jälkeen. Merkittävä osa valvonnan alaisiksi saatetuista 

alkoholisteista omaksuu ”hyväksyttävät elämäntavat”. Vähemmistö alkoholisteista, 

jotka ovat olleet yhteiskunnallisen alkoholistihuollon piirissä, joutuu 

alkoholistihuoltolaan tai siirtouhan alle.170 

Jouko Siiven Terveydenhoitolehteen kirjoittama artikkeli ”Mieheni on alkoholisti – 

mitä on tehtävä?” kertoo alkoholistien hoitoprosessista ja siitä, kuinka henkilö päätyy 

yhteiskunnalliseen alkoholistihuoltoon. Artikkeli oli ensimmäinen alkoholistien 

hoitoprosessia käsittelevä artikkeli mitä Terveydenhoitolehdessä on julkaistu, ja se 

avasi myös niitä edellytyksiä, minkä pohjalta henkilö voidaan ottaa yhteiskunnallisen 

alkoholistihuollon alaiseksi. Tekstin tarkoituksena oli toimia oppaana etenkin naisille, 

joiden puolisoiden alkoholiongelmat ovat huolestuttaneet heitä ja he eivät ole 

varmoja, kenen puoleen asiassa pitäisi kääntyä. Tässä tapauksessa artikkeli on heille 

oivallinen, sillä se tarjoaa kaiken tarvittavan tiedon mitä tilanteessa kuin tilanteessa 

tarvitsee. 

                                                                 
168 J. Si ipi, ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” (art.). TL 5/1949. 
169 J. Si ipi, ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” (art.). TL 5/1949. 
170 J. Si ipi, ”Mieheni on alkoholisti – mitä on tehtävä?” (art.). TL 5/1949. 
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Artikkelin kirjoitustyyli on myös huomattavan asiallinen verrattuna aikaisempiin 

alkoholisteja käsitteleviin teksteihin. Ehkä myös sillä seikalla on vaikutusta, että 

kyseisessä artikkelissa käsiteltiin alkoholismin syiden ja vaikutusten sijaan 

alkoholistien hoitoa. Artikkelin otsikko kuitenkin herätti huomiota, sillä siinä 

oletetaan pelkästään miesten olevan alkoholisteja. Etenkin sota-ajan jälkeen naisten 

alkoholinkäyttö yleistyi runsaasti, joten voidaan sen seurauksena myös olettaa, että 

naispuolisten alkoholistien määrä yleistyi huomattavasti sota-ajan aiheuttamien 

juomatapojen muutosten myötä. 

Siiven artikkelissa vedotaan huomattavasti myös nuoriin ja etenkin heidän 

vanhempiinsa. Vanhempiin pyritään vaikuttamaan luomalla heidän lapsistaan 

uhkakuvia tulevaisuuteen, jos he eivät toimita alkoholiongelmaista nuorisoa 

yhteiskunnan valvontaan mahdollisen pidätyksen vuoksi. Uhkaava kehotus onkin 

ollut varmasti tehokas tapa saada vanhemmat toimimaan. 

Myyntikieltojen asettaminen ei vaikuttanut alkoholistien käyttäytymiseen millään 

tavalla. Tämän vuoksi tarkkailua pyrittiin tehostamaan 1940-luvun loppupuolella, 

kun myyntikiellon alaiset asiakkaat pyrkivät hankkimaan alkoholinsa muualta, 

esimerkiksi trokareilta. Otettiin käyttöön niin kutsuttu trokarikortti, eli 

ostopäivämäärien leimaaminen aluksi vain niiden ostajien myymälätodistuksiin, joita 

tarkkailijat eivät tunteneet luotettaviksi.171 

Olikin selvää jo varhaisesta vaiheesta alkaen, etteivät asiakkaat tienneet, millaista 

alkoholijuomien käyttöä oli Alkon näkökulmasta pidettävä väärinkäyttönä. Tämän 

vuoksi painopiste oli suunnattava ostajien valistamiseen. Tätä tarkoitusta varten 

Alkossa painettiin niin sanottuja puhuttelulehtisiä miehiä, naisia ja nuoria varten.  

Lehtisten pääkäyttötarkoituksena oli toimia myymälöissä annettujen huomautusten 

tukena. Tilojen mahdollisesti salliessa myymälöihin voitiin järjestää myös erillinen 

puhutteluhuone.172 

Puhuttelulehtinen annettiin jokaiselle myyntikieltopäätöksen tai varoituksen 

saaneelle ja se lähetettiin sellaiselle, jota ei pystytty henkilökohtaisesti tavoittamaan, 
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mutta jolle ei vielä nähty tarpeelliseksi antaa myyntikieltoa. Naisille tarkoitetussa 

lehtisessä vedottiin naisten vaikutusvaltaan: naisten tehdessä useissa tapauksissa 

puolisoidensa alkoholiostokset, lehtisessä muistutettiin vaimon tilaisuudesta seurata 

puolisonsa alkoholin kulutusta. Heitä myös kehotettiin tarvittaessa käymään Alkon 

myymälöissä harvemmin, jos tilanne sitä vaatisi.173 

Ostajaintarkkailussa tarkkailija joutui useasti vetoamaan alkoholin väärinkäyttäjän 

henkilökohtaisuuksiin. Näihin kuuluivat esimerkiksi elämäntilanne, sukupuoli, ikä, 

siviilisääty, ammattiasema, sivistystaso ja yhteiskunnallinen asema. Tarkkailija 

saattoi myös vedota alkoholin väärinkäyttäjän arvokkuuteen, esimerkiksi naisten 

tapauksissa kommentoimalla henkilön kuluttavan paljon alkoholia naiseksi. 

Kyseisillä, jopa rumilla ja asiattomillakin kommenteilla, on ollut tarkoituksena saada 

henkilö pohtimaan omaa alkoholinkulutustaan.174 

Valtiotieteiden kandidaatti Jouko Siiven artikkeli ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” 

julkaistiin Terveydenhoitolehdessä vuoden 1949 elokuussa. Kyseinen artikkeli oli 

jatkoa hänen edelliselle artikkelilleen samaisen vuoden toukokuulta, mikä käsitteli 

alkoholistien hoitoprosessia. Elokuun artikkelissa Siipi käsittelee yleiseen 

alkoholistihuoltolaan joutuneiden henkilöiden hoidon etenemistä ja yleisen 

alkoholistihuoltolan toimintaa.  

Siipi aloittaa artikkelin alkoholistihuoltolan tehtävän kuvauksella, lainetan 

sosiaaliministeriön vahvistamaa ohjesääntöä. Kyseisessä ohjesäännössä määritellään 

tarkasti alkoholistihuoltolan pääasiallinen tehtävä, johon kuuluu monia osa-alueita. 

Huoltolan täytyy muun muassa tarjota potilailleen hoitoa ja parantavaa ohjausta 

sekä palauttaa säännöllinen elämänrytmi ja siveellinen vaikutus ruumiillisen ja 

henkisen työskentelyn avulla.175 

Tapauksissa, joissa henkilö hakee viranomaisten toimituksen sijaan itsenäisesti 

hoitolaan, yleiset alkoholistihuoltolat ovat Siiven mukaan monesti täynnä. Tästä 

johtuen vapaaehtoisesti hoitoloihin pyrkivät joutuvat siksi hakeutumaan yksityisiin 

huoltoloihin, mitkä ovatkin hänen mukaansa helpottamassa huomattavasti heidän 
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175 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
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tilannettaan. Yksityisissä huoltoloissa ei kuitenkaan pysty vain ”laiskottelemaan” 

vaan hoito koostuu yleisen alkoholistihuoltolan tavoin päivittäisestä työnteosta ja 

vapaa-aikana tapahtuvasta henkilökohtaisesta analyysistä, jonka avulla huollettava 

pyrkii ohjaamaan itseänsä parempiin elämäntapoihin.176 

Yhteiskunnallisen alkoholistihuollon hyvistä tuloksista huolimatta siinäkin on Siiven 

mukaan rajoituksensa. Yhteiskunnallinen alkoholistihuolto kykenee hänen mukaansa 

parantamaan, mutta siitä ei ole apua enää sen jälkeen, kun parannettu ajautuu 

uudelleen väärinkäyttämään alkoholia. Näissä tapauksissa toimii Siiven mukaan 

apuna uusi ”huoltomuoto”, kotikerhot. Kotikerhoissa sekä huoltajat että huollettavat 

ovat molemmat alkoholisteja.177 Kotikerhojen toiminnan periaate ilmenee hyvin jo 

varhaisesta kirjeenvaihdosta, jossa pohditaan kotikerhojen oma-apuun perustuvaa 

ideologiaa.178 

Siipi myöntääkin kyseisen ajatuksen tuntuvan omituiselta, mutta lähtökohtana 

kotikerhoissa on se tosiasia, että asianomaisen vaikeuksia ymmärtää parhaiten 

samaisista ongelmista kärsivä. Kohtalotovereiden kanssa asioita on myös hänen 

mukaansa helpompi jakaa, kuin muiden. Siipi lainaa määritelmässään kotikerhosta 

aatteen maahantuojaa, herra Ölanderia: 

Kotikerhon muodostaa noin 20 varsinaista jäsentä, so. alkoholistia, mutta 

kerhon toimintaan ottaa osaa myös heidän puolisonsa ja lapsetkin saavat olla 

kokouksissa mukana. Nämä kokoukset pidetään säännöllisesti kerhon eri 

jäsenten kotona. Eräänä tarkoituksenahan on juuri osoittaa jäsenille, mikä 

arvokas tuki heillä on omassa kodissaan. Jos joku kerhon jäsenistä hairahtuu, 

kulkeutuu siitä sähköiskun tavoin heti tieto muille ja toverit rientävät 

auttamaan. Hairahtunut vedetään yhteisvoimin ja järkevin toimenpitein 

jälkeen toveripiiriin ja kotinsa hoidettavaksi. Säännöllisesti onnistutaankin 

käännyttämään hänet pois vaaralliselta tieltä.179 

                                                                 
176 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
177 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
178 Taarnala 2006, 231. 
179 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
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Tunnusomaista ja samaan aikaan erikoista kerhojen toiminnalle onkin asianomaisten 

vaimojen mukanaolo. Kerhojen toiminnassa he oppivat Siiven mukaan tuntemaan 

paremmin puolisoidensa vaikeudet ja ymmärtämään, että humalaisille on turha 

”nalkuttaa”, sillä kohtelemalla heitä kuin sairaita johtaa parempiin hoitotuloksiin 

kaikin puolin.180 Kotikerhojen ensimmäisenä vetäjänä tunnettu Aili Ölander toimikin 

omien sanojensa mukaan ”vaan kahvinkaatajana”.181 

Kotikerhon kaikki osallistujat myöntävät olevansa alkoholisteja. He ovat myös  

päättäneet heikkouksistaan huolimatta noudattaa normaaleja elämäntapoja. Kerhon 

kaikki jäsenet ovat myös sitä mieltä, että ainoa oikea mahdollisuus parantumiseen 

on silloin, kun hoidettavat omaksuvat ”uuden sisäisen näkemyksen”. Kotikerhojen 

toiminnasta seuranneet tulokset ovat poikkeuksellisen hyviä: erään helsinkiläisen 

kerhon jäsenten alkoholinkäyttö on laskenut vuodessa lähes olemattomiin. Kerhon 

jäsenten perheen elintaso on myös noussut”silmiin nähtävästi”.182 

Kotikerhojen vähäisestä määrästä huolimatta niiden toiminta on tehokasta. Hän 

näkeekin, että kerhoja pitäisi saada jokaiseen asutuskeskukseen. Tarkoituksena 

onkin luoda koko maan kattava verkosto, jolloin paikkakunnalta toiselle muuttava 

kotikerhon jäsen on uudelle paikkakunnalle saapuessaan jo kyseisen alueen kerhon 

jäsen.183 

Artikkelin loppuun on lisätty kappale, joka ei ole Siiven kirjoittama, vaan ilmeisesti 

Terveydenhoitolehden toimituksen lisäämä. Siinä kuitenkin mainitaan, että se olisi 

Siiven toteamaa: 

Lopuksi kertojamme vetoaa kaikkiin reiluihin miehisiin miehiin, jotka itse 

tunnustavat olevansa alkoholisteja ja jotka rehellisesti haluaisivat pyrkiä 

uuteen elämäntapaan…184 

Jouko Siiven kirjoitussarjan toinen artikkeli ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” 

käsitteli alkoholistien hoitoa yleisissä alkoholistihuoltoloissa ja kotikerhoissa. 

                                                                 
180 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
181 Taarnala 2006, 231. 
182 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
183 J. Siipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
184 J. Si ipi, ”Alkoholistihuoltolaki ja kotikerhot” (art.). TL 8/1949. 
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Artikkelissaan Siipi käsitteli myös edellä mainittujen toimintaperiaatteita ja 

käytäntöjä, joilla ne pyrkivät parantamaan alkoholistit. Siiven artikkelin tyyli on 

samanlainen kuin hänen aikaisemmassa artikkelissaan: alkoholistien hoitopolkuja ja 

-menetelmiä käsitellään asiallisesti ja ilman alkoholistien alentamista ihmisinä.  

Alkoholistien huoltoloista ja kotikerhoista tiedottaminen on ollut varmasti myös  

eräänlainen keino rohkaista mahdollisia alkoholiongelmista kärsiviä lukijoita tai 

heidän läheisiään lähestymään viranomaisia ja saattamaan itsensä tai läheisensä 

alkoholistihuoltolaan. Tekstissä esiintyneistä hoitomuodoista tiedottaminen on 

todennäköisesti myös vahvistanut henkilöiden luottamusta hoitoihin, kun he ovat 

olleet tietoisempia hoitojen sisällöstä ja siitä, kuinka hoidot etenevät. 

Terveydenhoitolehdessä julkaistiin vuoden 1950 tammikuussa tohtori Sven Donnerin 

artikkeli ”Alkoholismin lääkehoito”. Artikkelissa käsitellään alkoholismin mahdollista 

hoitoa lääkkeiden avulla. Donner käy artikkelissa läpi vaihtoehtoisia lääkehoitoja 

alkoholisteille ja selostaa niiden tuloksia ja mahdollisia onnistumisia. Hän myös avaa 

kappaleen alkupuolella hieman alkoholiongelmien hoitamisen kaukaista historiaa 

muun muassa antiikin Kreikasta. Donner toteaa kuitenkin artikkelin alussa, ettei  

alkoholismin hoitoon ole ollut tarjolla mitään täsmälääkettä, vaikka sitä on yritetty 

parantaa lääkkeillä jo pitkän aikaa. 

Donnerin mukaan monien alkoholistien läheisten ajatuksissa on varmasti käynyt se, 

että alkoholismista kärsivät henkilöt pitäisi saada jollain tapaa vihaamaan alkoholia, 

vaatisi se mitä keinoja tahansa: 

Kun omainen tai ystävä yhä uudestaan näkee hänelle läheisen henkilön 

kaikista lupauksistaan ja kauniista päätöksistään huolimatta ryyppäävän 

itsensä juovuksiin, hävittävän omaisuuttaan ja yhteiskunnallisesti vajoavan 

yhä syvemmälle, on lähellä ajatus, että olisi jollakin tavoin saatava tuo rakas, 

mutta niin turmiollinen juoma hänelle vastenmieliseksi.185 

Tuoreempia havaintoja edustaa venäläisen tutkijan, Pavlovin, tutkimukset. Pavlovin 

tutkimuksissa yritettiin saada alkoholia nauttiva henkilö tarkoituksella kokemaan 

                                                                 
185 S. Donner, ”Alkoholismin lääkehoito” (art.). TL 1/1950. 
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epämiellyttävää tunnetta alkoholin kulutuksen yhteydessä. Tavoitteena tässä 

kokeilussa oli saada liitettyä tämä epämiellyttävä tunne alkoholiin, jolloin henkilö 

automaattisesti osaisi yhdistää alkoholin kuluttamisen epämiellyttävään 

tunteeseen.186 

Samankaltaista hoito-ohjelmaa alettiin soveltaa 1940-luvulla Yhdysvalloissa ja 

muutamaa vuotta myöhemmin Ruotsissa ja myös muissakin pohjoismaissa. 

Hoitoprosessi oli miltei samanlainen kuin venäläisessä hoitomenetelmässä, mutta 

siinä oli myös poikkeuksia: 

Tässä ”inhotuskuurissa” menetellään siten, että mahdollisimman 

rauhallisessa, hämärässä huoneessa juotetaan potilaalle niitä alkoholijuomia, 

joita hän on tottunut käyttämään. Välittömästi sitä ennen on hänelle annettu 

ruiske tai juotettu lääkettä, joka aiheuttaa pahoinvointia ja oksennuksia. Juuri 

ennen pahoinvoinnin alkamista pakottaa hiljaa ja vaieten potilaan takana 

seisova lääkäri häntä haistelemaan, maistamaan ja nielemään edessään 

pöydällä valaistuina pulloissa kimmelteleviä juomia – kaikkia niitä, joilla hän 

on itsesään ilahduttanut ja itselleen turmiota tuottanut tovereiden seurassa 

tai kaappijuoppona itsekseen.187 

Haave lääkehoidosta, joka liittäisi inhotuksen tunteen väkijuomiin, ol i aikaisemmin 

pelkkä haave, mutta nyt se oli toteutumassa. Tanskassa julkaistut ensimmäiset tiedot 

siellä kokeillusta uudesta lääkkeestä, antabuksesta, olivat tekemässä haaveista totta. 

Donner ylistää antabusta alkoholismin hoidossa ja pitää lääkeainetta ”ihmeellisenä”. 

Hänen mukaansa antabuksen positiiviset kumoavat sen olemattomat haitalliset 

vaikutukset.188 

Antabuslääkehoidon aloittamiseksi lääkärin on tutkittava potilas tarkasti 

laboratoriokokein. Lääkärin on myös Donnerin mukaan perehdyttävä potilaan 

alkoholiongelmien taustoihin. Olennaisena tekijänä hoitojen onnistumisessa on 

kuitenkin se, että potilas itse haluaa irti ”alkoholin kirouksesta”.189 Alkoholi esitetään 
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Donnerin artikkelissa pahana, kun se liitetään yhteen sanan ”kirous” kanssa.  

Kyseinen sanavalinta muodostaa alkoholista kuvan paholaisena, jonka pauloista on 

lähes mahdotonta irtaantua.  

Donnerin mukaan hoitohenkilökunnan tehtävänä on myös valmistaa potilasta siihen, 

että lääkkeellä on mahdollisuus muuttaa hänen elämänsä täysin. Tämä kuitenkin 

vaatii potilaan täyden oman panostuksen, sillä ilman rehellistä ja aitoa 

myötävaikutusta hoidosta ei ole mitään apua. Potilaan kohdalla on myös tärkeää, 

että hän ymmärtää hoidon kohteena olevan hänen ongelmansa, eikä 

”raittiusperiaate”. Potilaan onkin tärkeää itse ymmärtää, että on aika päästää irti 

entisestä elämäntavasta ja haudata entiset tavat ja tottumukset. Potilasta täytyy 

myös yrittää motivoida uudelleen työelämää ja tavallista perhearkea varten, mitkä 

ovat useimmilla täysin unohtuneet alkoholismin seurauksena .190 

Sven Donnerin artikkelin kirjoitustyylissä oli havaittavissa samankaltainen 

neutraalius alkoholisteja ja alkoholia kohtaan, kuin edellisissä lehden artikkeleissa. 

Tosin tietyt sanavalinnat erottuivat selkeästi joukosta. Donner toteaa, että potilaan 

on päästävä pois ”alkoholin kirouksesta”. Kyseinen sanavalinta maalaa alkoholista 

taas pahan viholliskuvan, jota vastaan on taisteltava. Viholliskuvan maalaaminen oli 

yleisempää aikaisemmissa lehden artikkeleissa.  

Artikkelissa käsiteltiin eri hoitomuotoja, joiden avulla tietoisuutta eri hoitomuodoista 

ja lääkehoidoista pyrittiin lisäämään omaisia ohjeistamalla ja yleensäkin 

kirjoittamalla eri hoitomuodoista. Voisikin kuvitella, että alkoholismin lääkehoidoista 

kirjoittaminen vahvistaisi alkoholismin asemaa sairautena tavallisen kansan silmissä. 

Kokonaisuutena Donnerin artikkeli käsitteli kattavasti alkoholistien 

lääkehoitomahdollisuuksia, painottuen kuitenkin antabushoitoihin. Hän näkeekin 

antabushoidoilla olevan merkittävät mahdollisuudet alkoholistien parantamisessa 

sairaudestaan. Parantuminen kuitenkin vaatii sekä lähipiiriltä että itse potilaalta 

ponnisteluja ja rehellisyyttä, jotta hoidolla on paras teho eikä määrättyjä lääkkeitä 

laiminlyödä. Donnerin tyyli kirjoittaa antaa alkoholisteille toivoa parantumisesta 

lääkehoitojen avulla. 
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Sotienjälkeisenä aikana Suomen Terveydenhoitolehdessä alettiin käsittelemään yhä 

enemmän alkoholistien hoitoprosessia ja eri hoitomenetelmiä. Artikkeleissa 

käsitellyt teemat muodostivat laajan kokonaisuuden, jossa käsiteltiin aiheita aina 

yhteiskunnallisista syistä alkoholinkäytön takana alkoholismin hoitomuotoihin.  

Hoitomuotojen käsittely oli ajanjakson artikkeleissa monipuolista. Eri hoitomuodot 

olivat esillä useissa artikkeleissa. Laitoshuoltoa ja lääkehoitoa käsiteltiin eri  

numeroissa esiintyneissä kattavissa artikkeleissa. Molemmille hoitomuodoille 

lupailtiin teksteissä kirkasta tulevaisuutta hoitojen kasvavan tehon myötä. 

Alkoholistien tulevaisuus nähdään artikkeleissa myös valoisana parempien hoitojen 

ansiosta. 

Alkoholiongelmista kärsiviä ei arvosteltu enää yhtä kovalla kädellä 

moraalittomuudensa vuoksi. Alkoholia ei myöskään pidetty enää niin useasti 

”paholaisena”, vaikka tästäkin ajattelutavasta oli kuitenkin vivahteita. Erityisesti 

esille nousi syyt alkoholiongelmien ja alkoholismin taustalla. Edellä mainituille 

pohdittiin syitä yhteiskunnallisesta ja myös yksilöllisestä näkökulmasta. Tultiinkin 

lopputulokseen, että molemmilla on oma merkittävä osansa alkoholismin synnyssä, 

mutta lopullinen vaikutus johtuu enemmän yksilön henkilökohtaisista 

ominaisuuksista. Ympäristöllä on kuitenkin myös kiistämättömän merkittävä 

vaikutus. 

Sotienjälkeisissä Terveydenhoitolehden artikkeleissa korostui useita samoja teemoja, 

kuin Sääskilahden tarkastelemissa lähteissä. Ajanjaksolla korostuvat teemat olivat 

alkoholinkäyttö Suomessa, alkoholin vaikutus käyttäytymiseen, alkoholilainsäädäntö   

ja terveys. Alkoholismin perinnöllisyys oli teema, joka esiintyi 

Terveydenhoitolehdessä tarkasteltuna ajanjaksona, muttei Sääskilahden aineistossa 

kyseisenä aikakautena, mikä oli huomionarvoinen seikka pohdittaessa lähteiden 

teemojen samankaltaisuutta aikaisempina tarkasteluajanjaksoina. 
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Loppulause 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella Suomen Terveydenhoitolehdessä 

ilmestyneitä alkoholivalistusartikkeleita ja analysoida viestinnnän tapoja, joilla 

Terveydenhoitolehti pyrki tiedottamaan lukijoitaan alkoholista, sen vaaroista ja 

alkoholiongelmien hoitomenetelmistä. Terveydenhoitolehteä julkaistiin kerran 

kuukaudessa, joissakin tapauksissa myös kahden kuukauden yhdistelmänumeroina. 

Lehdessä käsiteltiin arkipäiväisistä terveyteen liittyvistä asioista, kuten kodin 

hoitotarvikkeista, vakavien sairauksien hoitoon. Terveydenhoitolehteen kirjoittivat 

sekä terveydenhoitoalan asiantuntijat tai muuten tietyt aiheet hallitsevat 

yksityishenkilöt. 

Käsittelin tutkielmassani yhteensä 17 Suomen Terveydenhoitolehden artikkelia, joissa 

käsiteltiin päätutkimuskysymykseni ja sen alakysymysten muotteihin sopivia 

aihealueita. Artikkelien aiheet vaihtelivat huomattavasti, mutta niitä kuitenkin 

yhdisti pari teemaa: niiden tarkoituksena oli jollain tavalla valistaa lukijoita alkoholin 

vaaroista ja korostaa taistelua alkoholia ja alkoholiongelmia vastaan. Taistelu 

alkoholia vastaan nostettiinkin useissa tutkielmassa käsitellyistä 

Terveydenhoitolehden artikkeleista jalustalle, mikä teki taistelusta alkoholia ja 

alkoholia vastaan entistä kirjaimellisemman. 

Ensimmäisen pääluvun artikkeleiden kokonaissaldo oli alhainen verrattuna muihin 

päälukuihin. Huomionarvoinen seikka oli myös se, ettei kieltolain päättyminen 

näkynyt alkoholia käsittelevissä artikkeleissa millään tavalla. Ensimmäisessä 

pääluvussa käsitellyt artikkelit julkaistiin vuosina 1932–1939, jonka aikarajauksen 

alkamisajankohtaa leimasi kieltolain kumoutuminen vuonna 1932 ja 

päättymisajankohtana toimi talvisodan syttyminen vuonna 1939.  

Terveydenhoitolehdessä keskityttiin ajanjaksolla nuorison ja alkoholin suhteeseen, 

alkoholin ja sukupuolitautien väliseen yhteyteen ja alkoholin vaikutukseen 

ihmiskehossa.  

Ensimmäisen pääluvun ajanjakson aikana Terveydenhoitolehdessä julkaistiin kolme 

artikkelia. Vähäisestä määrästä huolimatta artikkeleissa korostui raittiusaatteellinen 

kirjoitustyyli, jossa alkoholista maalattiin vihollinen ja sen nähtiin olevan 
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pääasiallisena syynä esimerkiksi sukupuolitautien määrän nopeassa kasvamisessa.  

Urheilua pidettiin nuorison kohdalla parhaana keinona taistella alkoholia vastaan, 

sillä sen nähtiin pitävän nuorison poissa alkoholin parista. Huomionarvoinen seikka 

ajanjaksolta oli kuitenkin se, että artikkeleita julkaistiin niin vähäinen määrä 

seitsemän vuoden ajanjaksolla, vaikka kieltolakikin oli juuri kumoutunut Suomessa ja 

alkoholin vapaa myyminen oli taas sallittua. 

Toisessa pääluvussa käsittelin sota-aikana julkaistuja Terveydenhoitolehden 

artikkeleita vuosien 1939–1945 ajalta, joissa käsiteltiin alkoholiin liittyviä aiheita. 

Sota-aikana artikkeleita julkaistiin runsaasti enemmän, kuin edellisen ajanjakson 

aikana: yhteensä 6 kappaletta. Näissä kuudessa artikkelissa korostettiin entisestään 

alkoholin roolia ”paholaisena” ja pyrittiin korostamaan taistelua alkoholia vastaan 

entisestään jokaisen kansalaisen velvollisuutena. Sota-ajan Terveydenhoitolehden 

artikkeleissa käsiteltiin myös nuorison ja alkoholin välistä suhdetta, mikä oli ollut 

yhtenä teemana jo ensimmäisessä käsittelyluvussa. 

Sota-ajan artikkeleissa vedottiin erityisesti isänmaallisuuteen yhteisessä taistelussa 

alkoholia vastaan. Isänmaallisuuteen ja kansallistunteeseen vetoaminen onkin sota-

aikana varmasti toiminut äärimmäisen tehokkaana keinona pohdittaessa 

Terveydenhoitolehden käyttämää viestintää alkoholin vastaisissa artikkeleissa. 

Alkoholin ja sukupuolitautien välistä yhteyttä vankistettiin entisestään sota-ajan 

artikkeleissa. Eräässä artikkelissa oli aikaisemmin luotu lähes kiistaton yhteys 

alkoholin ja sukupuolitautien välille, jota pyrittiin entisestään vahvistamaan toisessa 

pääluvussa käsitellyssä artikkelissa. Myös nuorison ja alkoholin välinen suhde oli 

läsnä sota-ajan Terveydenhoitolehden artikkeleissa. Nuorison käyttäytymiseen 

pyrittiin sotiemme aikana vaikuttamaan lehden viestinnässä huomattavasti  

tehokkaammin lisäämällä nuorille suunnattujen artikkelien määrää ja käyttämällä 

voimakkaampia sanavalintoja. 

Sota-aikaa käsittelevän pääluvun artikkeleissa heijastui poikkeusolojen muovaamat 

vaikeat olosuhteet. Yksilöä kehotettiin taistelemaan yhteiskunnan puolesta alkoholia 

vastaan, sillä muuten edessä olisi ”turmiollinen” tulevaisuus.  Varojen kulutusta 

alkoholiin kritisoitiin myös Terveydenhoitolehden artikkeleissa huomattavasti, sillä 

poikkeusolojen aikana varojen ollessa muutenkin vähissä, ei alkoholin kuluttamiselle 
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nähty terveysviranomaisten mielestä olevan syitä. Alkoholin nähtiin olevan 

poikkeuksellinen vaikuttaja myös kodin oloihin sotien aikana: lehden artikkeleissa 

alkoholia pidettiinkin ”kodinrikkojana”. 

Sotien jälkeistä aikaa käsittelevät Terveydenhoitolehden artikkelit tarjosivat myös 

runsaasti tekstejä alkoholiin liittyvistä ongelmista, mutta muihin aikakausiin nähden 

poikkeuksellisesti myös alkoholiongelmien hoitomenetelmistä. Osa teemoista, jotka 

ovat julkaistu vuosien 1946–1950 Terveydenhoitolehdissä ovat samoja, kuin 

aikaisemmissa pääluvuissa käsitellyissä artikkeleissa, mutta suurin osa on kuitenkin 

täysin uusia. 

Kolmannessa ja viimeisessä käsittelyluvussa kävin läpi yhteensä kahdeksan 

Terveydenhoitolehden artikkelia. Viimeisen ajanjakson lehden teemat muodostivat 

laajan kokonaisuuden, jossa käsiteltiin lukuisia eri aiheita. Ensimmäistä kertaa 

aikarajaukseni sisällä ajanjaksolla käsiteltiin myös alkoholiongelmaisten erilaisia 

hoitomenetelmiä. Tämän taustalla vaikutti vahvasti se, että alkoholiriippuvuus  

tiedostettiin sairautena 1950-luvun alusta eteenpäin eikä alkoholiongelmaisiin 

suhtauduttu enää välinpitämättömästi ja arvostellen, kuten aikaisemmin oli pitkään 

tehty. 

Sotienjälkeisen ajan Terveydenhoitolehdissä pohdittiin syitä alkoholiongelmien 

synnylle sekä yksityisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Syitä etsittiin myös 

alkoholin käytölle ja sille, miksi suomalaiset käyttävät alkoholia juuri suomalaisille 

ominaisella tavalla eli lehden mukaan humalanhakuisesti. Humalahakuiselle 

juomistavalle etsittiin syitä yksilöstä ja yhteiskunnassa ja päästiin lopputulokseen, 

jossa todettiin molemmilla olevan merkittävä vaikutus, mutta yksilön ominaisuudet 

ratkaisevat kuitenkin lopputuloksen. Suomalaisten alkoholinkäytön seuraukset olivat 

myös pohdinnassa Terveydenhoitolehden teksteissä, varsinkin kun suomalaisten 

alkoholinkulutuksen ongelmaluontoisuus oli tiedossa ja humalanhakuinen 

juomatapa oli suuren yleisön keskuudessa yleisin tapa nauttia alkoholia. 

Sotienjälkeisissä Terveydenhoitolehden artikkeleissa käsiteltiin alkoholiongelmaisten 

hoitokeinoja erittäin kattavasti. Artikkelit käsittelivät erilaisia mahdollisia 

hoitokeinoja ja esittelivät niitä lukijoille. Hoitokeinot ulottuivat inhotuskuureista 
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kotikerhoihin, ja kaikilla oli sama tarkoitus: vieroittaa käyttäjä hitaasti alkoholista ja 

mahdollistaa raitis potilaalle elämäntapa. Lisäksi muun muassa nykyäänkin 

alkoholismin hoidossa käytettävä antabuskuuri esiteltiin Terveydenhoitolehden 

artikkelissa ensimmäistä kertaa ”mullistavana hoitokeinona”. 

Suomen Terveydenhoitolehden artikkelit käsittelivät kolmella eri ajanjaksolla vuosien 

1932–1950 aikana hyvin laajan kirjon teemoja liittyen alkoholiin ja alkoholiongelmien 

hoitomuotoihin. Samoja teemoja esiintyi eri ajanjaksojen aikana useaankin 

otteeseen, mutta uusiakin aiheita mahtui huomattavasti mukaan lehden 

artikkeleihin. Kirjoitustyylin sävy alkoholivalistusartikkeleissa vaihteli artikkeleissa, 

kirjoitusten ollessa välillä huomattavan suorasanaisia ja komentavia sävyltään ja 

välillä taas selkeästi kevyempiä. 

Samoja teemoja esiintyi myös Minna Sääskilahden väitöskirjassa läpikäydyissä 

alkoholivalistusteksteissä. Ensimmäisessä käsittelyluvuissa sekä Sääskilähden 

teoksessa esiintyneet teemat olivat terveys, alkoholin vaikutus käyttäytymiseen sekä 

kansainvälisyys. Toisen käsittelyluvun ajanjakson artikkeleissa ja Sääskilahden 

väitöskirjassa esillä olivat raittiustyötä, perhettä ja terveyttä käsitteleviä artikkeleita. 

Kolmannen käsittelyluvun ajanjakson teksteissä ja Sääskilahden väitöskirjassa 

tarkasteltujen lähteiden yhdistäviä teemoja olivat alkoholinkäyttö Suomessa, 

alkoholin vaikutus käyttäytymiseen, terveys ja kansainvälisyys. 

Alkoholiongelmien hoitomuotoja käsittelevät artikkelit lisääntyivät 

eksponentiaalisesti Terveydenhoitolehden artikkeleissa 1950-luvun edetessä. 

Materiaalin runsauden vuoksi en pystynyt käsittelemään tutkielmassani kyseistä 

vuosikymmentä, mutta mielestäni se tarjoaa ikkunan jatkotutkimuksille. Suomen 

Terveydenhoitolehti käsitteli alkoholiongelmaisten hoitometodeja kattavasti 1950-

luvun kuluessa ja esitteli niitä lukijoille, muun muassa alkoholiklinikoita. 

Alkoholiongelman tunnistaminen sairaudeksi, alkoholismiksi, oli 1950-luvulla 

vaikuttamassa vahvasti alkoholiongelmaisten hoitoa käsittelevien artikkelien määrän 

nopeaan kasvuun. Kyseisen aiheen tutkimus mahdollistaisi Terveydenhoitolehden 

tarjoamien hoitomuotojen esittelyjen tarkemman analyysin. 
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