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SÄÄTIÖN SYNTY JA KEHITYS

■■мшим■■МННМММНШ

VÄKIJU OMAKYSYMYKSEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ perustettiin maalis
kuun 20. päivänä 1950. Sen tehtäväksi tuli edistää ja harjoittaa sellaista 
tieteellistä tutkimusta, joka selvittelee alkoholin vaikutuksia ja on omiaan 
lisäämään alkoholikysymyksen ymmärtämistä ja helpottamaan sen hoi
tamista.

Säätiön syntyä tarkasteltaessa on otettava huomioon monta yhdessä 
vaikuttanutta tekijää. Painavimpana tekijänä on mainittava sodanjälkei
sen ajan yhteiskunnalliset olot, jotka voimakkaasti korostivat Suomen 
alkoholiongelman luonteenomaisinta puolta: väkivaltaista päihtymystä, 
joka mm. on syynä siihen, että juopumuksesta pidätettyjen lukumäärä 
on suuri, vaikka alkoholin nauttimismäärä henkeä kohti on suhteellisen 
pieni (1.7 litraa abs.alkoholia v. 1957). Toisena ratkaisevana tekijänä on 
pidettävä yhteiskuntatieteiden merkittävää kehitystä, joka on tehnyt 
mahdolliseksi saada selville tosiasioita ja saavuttaa tietoa ennen tavoit
tamattomilta tutkimuksen aloilta.

Säätiön syntyä on siis tarkasteltava tiedon tarpeen taustaa vasten. Aluksi 
oli aikomuksena tyydyttää tämä tarve alan tutkijoille myönnettyjen apu
rahojen turvin, mutta nykyaikaisen yhteiskuntatieteellisen kenttätutki
muksen taloudellisen ja organisatorisen avun tarve johti pian siihen, että 
Säätiö laati oman tutkimusohjelmansa. Tämä ensimmäinen tutkimusohjelma, 
joka syntyi ajankohtaisten alkoholipoliittisten kiistakysymysten sävyttä
mällä, hyväksyttiin huhtikuussa 1951. Ohjelman keskusongelmina olivat 
mietojen ja väkevien alkoholijuomien mahdolliset vaikutuserot sekä mil
laiset ovat ’kuivan’ maaseudun todelliset alkoholitavat ja miten ne muut
tuvat, jos paikkakunnalla avataan alkoholimyymälä.

Vaikkakin yhteiskuntatieteellisillä ongelmilla oli valta-asema Säätiön 
vuoden 1951 ohjelmassa, oltiin Säätiössä alun alkaen selvillä siitä, että
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hedelmällinen ja kauaskantoinen alkoholikysymykseen liittyvä tutkimus
työ on suoritettava eri tieteenhaarojen edustajien välisenä yhteistyönä. 
Fysiologis-kemiallista tutkimustyötä edistääkseen Säätiö teki v. 1952 
aloitteen fysiologisen tutkimuslaboratorion perustamisesta Oy Alkoholiliike 
Ab:n (Alkon) Keskuslaboratorion yhteyteen, mikä ajatus sittemmin 
toteutetuinkin.

Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö — päinvastoin kuin vastaavat 
laitokset ulkomailla — pitää yksinomaan tutkimustyötä toimintamuoto
naan. Siitä huolimatta on Säätiön piirissä pidetty tarpeellisena väliaikai
sesti, kokeilumielessä, harjoittaa käytännöllistäkin toimintaa, josta samalla 
koituu hyötyä myös tutkimukselle. Niinpä Säätiön johdolla avattiin vv. 
1953 ja 1954 kaksi alkoholipoliklinikkaa, joiden tarkoituksena oli kokeilla 
uusia hoitomenetelmiä alkoholistien parantamiseksi. Sen jälkeen kun 
uudet hoitomuodot todettiin tarkoitustaan vastaaviksi, siirrettiin tämä 
toiminta erikoisesti tätä tarkoitusta varten perustetulle A-klinikkasää- 
tiölle.

Säätiön ensimmäisen tutkimusohjelman toteuttamisessa saadut koke
mukset sekä käytäntöön perustuvat tulokset ovat luonnollisesti painaneet 
tuntuvan leimansa Säätiön vastaiseen toimintaan. Ydinajatuksena Säätiön 
toisessa, vuonna 1957 hyväksytyssä ohjelmassa yhteiskuntatieteiden alalla on 
ollut se, että juomatapoja ja -käyttäytymistä on pidettävä kulttuurimme 
olennaisena osana: tämän vuoksi siinä ilmenevien vaihteluiden selvittä- 
mistehtävä saa yleissosiologisen tehtävän luonteen. Perustutkimuksen 
päästyä etualalle käytännölliset tavoitteet ovat jossakin määrin saaneet 
väistyä. Mielenkiinto on yhä enemmän keskittynyt siihen tehtävään 
(funktioon), mikä alkoholilla epäilemättä ihmisten välisessä kanssakäy
misessä on, mutta mikä yleensä on tähän saakka jätetty tutkimuksessa 
huomioon ottamatta.

Tutkimuksen suuntauksen muuttumisesta huolimatta ovat organisato
riset puitteet pysyneet ennallaan. Säätiön alullepanija, Alko, on alusta 
alkaen rahoittanut Säätiön toiminnan ja antanut sen taloudellisen ja orga
nisatorisen avun, minkä Säätiön tutkimusohjelman toteuttaminen on 
edellyttänyt.

Säätiön johtoelimissä on säilytetty jatkuvuus. Säätiön korkein elin, sen 
hallitus, valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu seitsemän 
jäsentä. Sen tieteellisen pätevyyden takeena on se, että vähintään kolmen 
hallituksen jäsenen tulee olla tiedemiehiä. Yhden näistä valitsee opetus
ministeriö, kaksi Alkon hallintoneuvosto, joka sen lisäksi valitsee kolme 
muuta hallituksen jäsentä. Sosiaaliministeriö valitsee yhden jäsenen.

Säätiön töiden johto ja valvonta on lähinnä kuulunut Säätiön työvalio
kunnalle. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet kaikki kolme tiedemiehen omi-
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naisuudessa hallitukseen valittua jäsentä, Säätiön raha varainhoitaja — 
joka samalla on yhteiskuntatieteilijä ja Alkon johtaja — sekä Säätiötä 
tutkimustöissä avustavien tutkimuslaitosten esimiehet: Alkon fysiologi
sen tutkimuslaboratorion esimies fysiologisena asiantuntijana ja Alkon 
alkoholipoliittisen tutkimusosaston päällikkö Säätiön sihteerinä.

Säätiön työskentelytavasta voidaan sanoa, että se harjoittaa tutkimus
työtä kolmella eri tavalla: ensimmäinen tapa on apurahojen myöntäminen; 
toinen tutkimussopimusten tekemien yksityisten tutkijain kanssa; kol
mas töiden antaminen edellä mainituille laitoksille tai niissä toimiville 
henkilöille.

Levittääkseen tietoa Säätiön tukemien tai suorittamien tutkimusten 
tuloksista Säätiö on pannut alulle julkaisusarjan, jossa tähän mennessä on 
julkaistu seitsemän teosta. Näistä on kaksi ilmestynyt sekä suomen- että 
englanninkielisenä, kaksi yksinomaan suomenkielisenä ja kolme yksin
omaan englanninkielisenä. Englanninkieliset julkaisut ovat ilmestyneet 
sarjassa Alcohol Research in the Northern Countries.
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SÄÄTIÖN TOIMINTA

■■■■■■■■■■■■■ПВНННВНВЯВННm m

APURAHAT
Väkijuomakysjmiyksen Tutkimussäätiö on joka syksy anomusten perus

teella jakanut tutkimusapurahoja. Apurahan saajien luku on vaihdellut 
vuosittain neljästä kymmeneen ja apurahojen suuruus 50 000—400 000 
mk:aan. Suurin osa apurahoista on myönnetty luonnontieteelliseen tut
kimustyöhön.

Apurahojen turvin suoritetuista tutkimuksista on tulokset julkaistu eri 
alojen aikakausjulkaisuissa, pääasiallisesti lääketieteellisissä. Myös Alkon 
aikakauskirjassa
neet tutkimustuloksiaan etupäässä yhteiskuntatieteiden alalta. liitteessä 
n:o 3 (s. 16) on luettelo apurahansaajista sekä julkaisuista, joissa apurahan 
saajien tutkimustuloksia esitetään.

Alkoholipolitiikka — ovat apurahojen saajat esittä-

TUTKIMUSTYÖ
Y hteiskuntatieteellinen tutkimus

Tutkimusohjelmaan toteuttaessaan on Väkijuomakysymyksen Tutki
mussäätiö saanut turvautua siihen taloudelliseen ja organisatoriseen 
apuun, minkä Alkon alkoholipoliittinen tutkimusosasto on voinut tar
jota. Lisäksi on ollut mahdollista Alkon toimihenkilöistä muodostaa 
haastattelijaryhmä, joka tarpeen vaatiessa on ollut Säätiön käytettävissä. 
Kokeellista pienryhmätutkimusta varten on myös saatu huonetiloja, 
jotka väliaikaisesti voidaan muuttaa nykyaikaiseksi sosiologiseksi havain- 
nointilaboratorioksi.
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Seuraavassa selostetaan Säätiön yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia siinä 
järjestyksessä kuin ne on julkaistu. Paitsi loppuun suoritettuja töitä käsitel
lään meneillään olevia tutkimuksia siinä järjestyksessä kuin ne on aloitettu.

Lappi ja Väkijuomat (Drtnking Patterns in Finnish Lapland) on Säätiön 
ensimmäinen julkaisu. Sakari Sariola kuvaa siinä todellisia alkoholitapoja 
harvaan asutussa Peräpohjolassa, missä vanhoilliset uskonnolliset katso
mukset jyrkemmin kuin muualla Suomessa usein törmäävät poliittiseen 
radikalismiin. Aineisto, joka pääasiassa perustuu haastatteluihin, koskee 
neljää asuinpaikkakuntaa ja kahta metsätyöaluetta. Näiden seutujen alko- 
holitilanne saa erikoisluonteensa siitä, että lähin alkoholimyymälä on poik
keuksellisen pitkän matkan päässä niistä.

K. E. Lanu selvittelee teoksessaan Poikkeavan alkoholikäyttäytymisen 
kontrolli tutkimustaan, joka koskee ns. Alkon ostajaintarkkailua. Tähän 
tarkkailuun sisältyi puhutteluja, varoituksia ja my)mtikieltoja henkilöille, 
j otka olivat väärinkäyttäneet alkoholia. Kokeellisen »ex-post-facto»-tutki
muksen aineisto koottiin haastattelumenetelmää käyttäen.

Teoksessaan Väkijuomien käyttö maaseudulla (Alcohol Sales Experiment 
in Rural Finland) esittää Pekka Kuusi alkoholipoliittisen kokeen, jonka 
avulla hän tutki niitä muutoksia, mitä olut- ja viinimyymälän avaaminen 
aiheutti kolmella paikkakunnalla, joilla aikaisemmin ei alkoholimyymälää 
ollut. Elaastattelututkimuksella, joka suoritettiin myymälän avaamisen 
edellä ja jälkeen kaikilla kolmella tutkimuspaikkakunnalla sekä lisäksi kah
della kontrollipaikkakunnalla, joi]la myymälää ei avattu, kävi mahdolli
seksi kartoittaa näiden paikkakuntien alkoholitapoja sekä niitä vaikutuk
sia, mitä alkoholimyymälän avaamisella alkoholitapoihin oli.

Teoksessa The Effects of Distilled and Breived Beverages esitetään kokeelli
nen tutkimus, missä Martti Takala ja hänen tutkijakuntansa on tutkinut 
oluen ja jaloviinan vaikutuseroja, kun koehenkilön verenalkoholi pide
tään vakiona. Koehenkilöt, jotka kokoontuivat 4—6 hengen ryhmissä, 
joutuivat fysiologisiin kokeisiin ja psykologiseen testaukseen sekä osal
listuivat ryhmäkeskusteluihin, mitkä analysoitiin mm. Balesin systemaat
tisen havaintomenetelmän mukaan.

Drinking and Drinkers on kokoomateos, jonka Säätiö on liittänyt jul
kaisusarjaansa, vaikka teos onkin tehty Säätiön tutkimusohjelman puittei
den ulkopuolella. Teos sisältää kolme kirjoitusta. Ensimmäisessä »Drink
ing Norms and Drinking Habits» Erik Allardt käsittelee todellisen alko- 
holikäyttäytymisen sidonnaisuutta alkoholin käyttöä koskeviin normei
hin. Normeja löytääkseen Allardt käytti asennekysymyksiä, joista hän 
Guttmanin tekniikan mukaan rakensi asteikkoja. Tutkimusaineisto koot
tiin haastattelumenetelmää käyttäen ja haastattelijoina toimivat sosio
logian opiskelijat. Toisessa kirjoitelmassa »An Exact Factor Analytical
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Approach to Differences in Personality Structure Between Alcoholics 
and the Normal Group» esittää Touko Markkanen kyselykaavaketyyppi- 
sen persoonallisuustestin pohjalta faktorianalyyttisen tutkielman ryhmien 
välisistä eroista lähinnä niistä eroista, mitkä ilmenevät eri piirteiden 
välisissä riippuvuussuhteissa. Kolmannessa tutkielmassa »Methodologi- 
cal Problems of Alcohol Psychology» pohtii Martti Takala mm. variaa
belien valintaa ja tilastollisia ongelmia.

The Unified Factor Model koostuu kahdesta osasta. Teoksen ensimmäi
sessä osassa Yrjö Ahmavaara esittää kehittelemänsä faktorianalyyttisen 
mallin. Hän käsittelee myös mittauksen teoriaa ja erilaisia nykyaikaisen 
sosiologian piirissä kehitettyjä matemaattisia malleja. Teoksen toisessa, 
empiirisessä osassa soveltaa Touko Markkanen Ahmavaaran faktoriana- 
lyyttistä mallia erään tutkimuksen aineistoa sekundäärisesti analysoides
saan ja koettaa eri menetelmin eliminoida ne haitat, jotka syntyvät siitä, 
että kvalitatiiviset muuttujat on jätettävä pois faktorianalyysistä.

Ne tutkimukset, jotka nyt (syksyllä 1958) ovat meneillään, kuuluvat 
kaikki Säätiön aikaisemmin mainittuun toiseen tutkimusohjelmaan. Koska 
monet tutkimukset ovat sangen laajasuuntaisia, voitaneen lopullisia tut
kimustuloksia eräiden osalta esittää vasta 1960-luvulla.

A-klinikkatutkimuksen tehtävänä on mitata hoidon vaikutuksia Helsin
gin Alkoholipoliklinikalla, jonka potilaat ovat vapaaehtoisesti hoitoon 
hakeutuneita alkoholisteja. Tutkimusta suorittavat henkilöt eivät ole lain
kaan osallistuneet hoitoon ja klinikan potilaat on valittu hoitoon pyrki
vistä sattumanvaraisesti, niin että osa potilaista saa hoitoa psykoterapiaa 
harjoittavalla А-klinikalla, kun taas toiset on ohjattu etupäässä lääkehoi
toa antavaan poliklinikkaan. Koska suuri osa potilaista jättäytyy pois hoi
dosta alustavasta yhteydenotosta huolimatta, saadaan tutkimukselle kol
mas ryhmä, joka tuntee olevansa hoidon tarpeessa, mutta ei kuitenkaan 
tule hoitoon.

Jotta hoitovaikutukselle saataisiin riittävän pitkä aikaperspektiivi, poti
laat haastatellaan ensimmäisen kerran heidän hoitoon tullessaan, toisen 
kerran puoli vuotta kestäneen A-klinikkahoidon jälkeen ja kolmannen 
kerran, kun on kulunut kolme vuotta hoidon alkamisesta. Sen lisäksi 
tutkitaan ’ei potilaiden’ kontrolliryhmä. Tämän tutkimuksen avulla Sää
tiö toivoo voivansa todeta paitsi sen, miten suuri osa potilaista muuttuu 
raittiiksi, myös sen — ja ehkä ensi kädessä juuri sen — mihin muihin 
muutoksiin potilaan käyttäytymisessä raitistuminen kytkeytyy, 
nikkatutkimuksen ensimmäinen vaihe on loppuun suoritettu ja syksyllä 
1959 alkavat »follow-up» -haastattelut.

A-kli-
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Asenne mittareiden standardisoimisyritys on tavallaan Erik Allardtin 
Drinking Norms and Drinking Habits -teoksen jatkoa, ja hän vastaa myös 
tutkimuksesta yhdessä Paavo Piepposen kanssa. Sen päätehtävänä on 
luoda mittavälineitä tulevia tutkimuksia varten. Tämä tapahtuu selvittä
mällä ne ulottuvuudet, joiden mukaan yksilö asennoituu alkoholikysy
myksen eri puoliin. Toissijaisesti tutkitaan myös, missä määrin nämä eri 
asenneulottuvuudet ja suhtautuminen tiettyihin keskeisiin elämänkysy
myksiin ovat yhteydessä toisiinsa. Aineisto on koottu suorittamalla haas
tatteluja Helsingissä ja kahdessa maalaiskunnassa.

Alkoholismin levinneisyyttä koskeva tutkimus pyrkii selvittämään jo ole
massa olevan mittavälineen soveltuvuutta Suomessa. Kyseessä oleva 
mittaväline on Jellinekin ns. 'alkoholismikaava’; se näyttää toistaiseksi 
olevan ainoa varteenotettava alkoholismin mittari, jonka avulla kansain
välisiä vertailuja voidaan suorittaa. Säätiö koettaa empiirisen tutkimuksen 
avulla etsiä vastausta kysymykseen, soveltuuko kaava Suomen oloissa 
käytettäväksi.

Säätiöllä on toistaiseksi rajoitettu tavoite. Se koettaa todeta, päteekö 
Suomessa Jellinekin otaksuma siitä, että kutakuinkin vakioprosentti 
maksakirroosiin kuolleista voidaan sanoa alkoholinkäytöstä riippuvaksi. 
Tämän tutkimuksen suorittamista varten Säätiö on saanut määrävuosilta 
nimiluettelot kaikista maksakirroosiin kuolleista. Omaisia tai tuttavia 
haastattelemalla, sairaskertomuksia tutkimalla, kääntymällä lääkärien ja 
sairaaloiden puoleen on saatu tietoja kunkin vainajan sairauden kulusta 
ja alkoholitavoista.

Kaksostutkimuksen tarkoituksena on valaista missä määrin vaihtelu alko- 
holitavoissa yleensä sekä alkoholismissa voidaan lukea perintötekijäin 
vaihteluiden, missä määrin ympäristötekijäin vaihtelun tilille. Tieteelli
sessä kirjallisuudessa esitetyt väitteet alkoholikäyttäytymisen perinnölli
syydestä ovat yleensä riittävää empiiristä perää vailla. Kun on kysymys 
niin moniselitteisestä käyttäytymisestä kuin alkoholismi, on hedelmällistä 
jakaa se käyttäytyminen, joka käsitetään alkoholismiin kuuluvaksi, kom- 
ponenttisarjaan, jonka perinnöllisyys erikoisesti tutkitaan. Kaksostutki
muksen etu on, kuten tunnettua, juuri siinä, että on olemassa kaksi kak- 
soskategoriaa; identtisillä on sama perusasu ja ne erot, jotka ovat olemassa 
identtisten kaksosten käyttäytymisessä, voidaan panna ympäristötekijäin 
tilille. Sen vuoksi ympäristön vaihtelun tutkiminen on tärkeätä —■ ei 
ainoastaan yhdessäasumisajan toteamisen kannalta, vaan myös sen kan
nalta, missä määrin sama ympäristö koettiin samana. Toisistaan suhteelli
sen aikaisin eronneet kaksoset ovat erittäin suuren mielenkiinnon koh
teina, ja ne eri ympäristöt, joissa he ovat eläneet, on tarkasti tutkittava 
ja verrattava.
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Kaksostutkimus koskee kaikkia Suomessa w. 1920—1929 syntyneitä 
miespuolisia kaksospareja, joista kumpikin kaksosveli on elossa. Sitä 
paitsi on tutkittu rajoitettu määrä sellaisia pareja, joissa 'tavallinen’ veli 
korvaa alle kuusivuotiaana kuolleen kaksosveljen.

Kaksostutkimuksen sosiologinen ja sosiaalipsykologinen aineisto koot
tiin keväällä 1958. Tällöin haastateltiin 900 kaksosparia. Kesällä ja syk
syllä 1958 todetaan verikokeen avulla kaksosten identtisyys ja tutkimuk
sen psykologinen ja fysiologinen osa ovat suunnitteilla.

Pienryhmätutkimuksen tarkoituksena on tutkia missä määrin tietyn ryh
män jäsenten käyttäytymiserot juomistilanteen kestäessä voidaan selittää 
ryhmän sosiaalisen rakenteen ja ryhmän sisäisten roolierojen avulla. Eri
koisesti kiinnitetään huomiota siihen, miten aggressiot juomistilanteessa 
kehittyvät. Tutkimuksen kokeellinen osa suoritettiin keväällä 1958 siten, 
että viisitoista jokseenkin kiinteätä neljän hengen ryhmää tutkittiin kuusi 
tuntia kestäneen juomatilanteen aikana mahdollisimman aidossa ravintola- 
ympäristössä. Istunnon aikana tehtiin mm. systemaattinen analyysi Balesin 
systeemin mukaan ja kokeen jälkeisenä päivänä koehenkilöt haastateltiin.

Viimeinen tutkimus, joka otettiin Säätiön toiseen tutkimusohjelmaan, 
koskee Kanadan suomalaisten alkoholitapoja. Yhteistyössä Ontariossa toi
mivan Alcoholism Research Foundationin kanssa on saatu aikaan tutkijain- 
vaihto, joka merkitsee sitä, että yksi Säätiön valitsema tutkija matkustaa 
Kanadaan keväällä 1959 suorittaakseen siellä sosiologista kenttätyötä. •— 
Tutkimus on vielä suunnitteluasteella.

Fysiologinen tutkimus

Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö teki v. 1952 aloitteen fysiolo
gisen laboratorion perustamiseksi Alkon Keskuslaboratorion yhteyteen. 
Hanke saatiin verraten pian toteutetuksi yhteisymmärryksessä laborato
rion johdon kanssa, ja v. 1954 aloitti fysiologinen laboratorio työskente
lynsä. Se on alun alkaen toiminut kiinteässä yhteistyössä Väkijuomakysy
myksen Tutkimussäätiön kanssa. Kokeellinen tutkimustyö pääsi laborato
riossa käyntiin vuoden 1956 keväällä laboratoriotilojen laajentamisen ja 
eläintallien rakentamisen jälkeen. Fysiologisen laboratorion esimies on 
vuodesta 1955 lähtien kuulunut Säätiön työvaliokuntaan.

Säätiön yhteistyö fysiologisen laboratorion kanssa on ollut luonteeltaan 
osittain toisenlaista kuin yhteistoiminta alkoholipoliittisen tutkimusosas
ton kanssa. Fysiologinen laboratorio on Alkon Keskuslaboratorion osasto 
ja sen tutkimusohjelma on suunniteltu lähinnä Keskuslaboratorion joh
don kanssa. Säätiön taholta on kiinteästi seurattu laboratorion työskente-
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lyä, jolle yhteistyö Säätiön kanssa on antanut lisävirikkeitä. Säätiön sti
pendiaateille on myös tarjoutunut tilaisuus työskennellä laboratoriossa. 
On sen vuoksi aiheetonta pyrkiä erottelemaan eräitä Säätiön toimesta 
suoritettuja tutkimuksia laboratorion itsenäisesti suorittamista töistä ja 
fysiologisen laboratorion toimintaa onkin seuraavassa tarkasteltu yhtenä 
k o konaisuutena.

Alkoholifysiologisen laboratorion toiminnan suuntaviivat määräytyivät 
kohta varsinaisen tutkimuksen alkuun päästyä. Työ on noudattanut 
kahta päälinjaa: toisaalta on tutkittu alkoholin vaikutusta keskushermos
toon, toisaalta taas alkoholiaineenvaihduntaa sekä samalla kysymystä, 
miten alkoholi vaikuttaa organismin yleiseen aineenvaihduntaan. Valkoi
set laboratotiorotat ovat osoittautuneet soveliaiksi koe-eläimiksi. Joita
kin kokeita tullaan suorittamaan myös valkoisilla hiirillä ja kaniineilla.

Tutkittaessa erilaisten aineiden vaikutusta alkoholihumalaan tarvitaan 
yksinkertainen ja luotettava testi, jolla rottien humalan aste voidaan riit
tävän tarkasti mitata. Monet aloitetut tutkimukset perustuvat Alpo Arvo
lan, Lasse Sammaliston ja Henrik Wallgrenin kehittämään humalatestiin. 
Lasse Sammalisto ja Olof Forsander ovat tutkineet, miten insuliini ja 
glukoosi erikseen ja yhdessä annettuina vaikuttavat humalan asteeseen. 
Koe-eläimet jakautuivat kahteen ryhmään, joista toisessa glukoosi lie
vensi, toisessa taas lisäsi humalaa; tämä johtui glukoosin vaikutuksesta 
alkoholin palamisnopeuteen. Kun eläinten annettiin valita alkoholiliuok- 
sen ja veden välillä, ilmeni sama ryhmäjako: ne eläimet, joiden humalaa 
glukoosi lievensi, joivat mieluummin alkoholia, toiset taas mieluummin 
vettä.

Alkoholin vaikutusta keskushermostoon ovat Henrik Wallgren ja Eino 
Kulonen ryhtyneet selvittelemään rotan aivoleikkeillä Warburg-kojetta 
käyttäen. Työn tässä vaiheessa tyydytään mittaamaan aivokudoksen hen
gitys. Kudosta stimuloidaan sähköimpulsseilla, jolloin se tulee herkem
mäksi alkoholin vaikutukselle. Stimulointi tapahtuu Mclhvainin mene
telmällä .

Jonkin verran on tutkimuksia suoritettu myös ihmisiä koeobjekteina 
käyttäen. Olof Forsander ja Heikki Suomalainen ovat tutkineet alkoholin 
vaikutusta veren punasolujen aggregatioon.

Tutkittaessa rotan suhtautumista alkoholiin on otettu käytäntöön auto- 
selektiomenetelmä. Eläimet ovat saaneet valita juodakseen vettä tai 10- 
prosenttista alkoholin vesiliuosta. Muutamien eläinten laboratorion rotta- 
kannasta on todettu juovan mieluummin alkoholiliuosta, jotkut juovat 
pääasiallisesti vettä ja hieman alkoholia, kun taas suurin osa juo melkein 
yksinomaan vettä. Eläimen alkoholinkulutus pysyy normaalioloissa va
kiona. Alkoholia käyttävät eläimet juovat sitä pieniä määriä läpi koko
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vuorokauden, ja vaikka ne voivat juoda sitä kaikkiaan hyvinkin suuren 
määrän, ei niiden juuri huomaa olevan humalassa. Olof Forsander, 
Juhani Kohonen ja Heikki Suomalainen ovat esittäneet teorian rottien 
alkoholinkäyttöön vaikuttavista tekijöistä tutkimuksessa, jossa tehdään 
selkoa alkoholinkulutuksen ja aineenvaihdunnan suhdetta koskevista 
kokeista. Pyrkimällä hormonaalista tietä vaikuttamaan aineenvaihduntaan 
yritettiin muuttaa rottien suhtautumista alkoholiin. Selvä vaikutus todet
tiin insuliinilla, joka aiheutti alkoholinkulutuksen kasvun. Saatuaan 
alloksaania, joka aiheuttaa insuliinin puutoksen, eläimet luopuivat koko
naan alkoholista.

Kaikesta päättäen ei rotan asennoituminen alkoholiin ole riippuvainen 
ainoastaan organismin yleisestä vaan myös alkoholille ominaisesta aineen
vaihdunnasta. Alkoholin hajoamisesta elimistössä tiedetään etikkahappo- 
asteesta eteenpäin hyvin vähän. Vaikka teoreettisesti onkin voitu laskea, 
ettei alkoholi täydellisesti pala maksassa, ei tätä ole muuten kuin epä
suorasti voitu osoittaa. Alkoholin hapettumista maksassa on alettu selvit
tää sekä intakteilla eläimillä että keinoverenkierrolla varustetussa perfuu- 
siolaitteessa. Maksassa alkoholista syntyvien ketoaineiden muodostusta 
on verrattu maksan hapenkäyttöön ja maksan hapensiirtosysteemin tasa
painoon. Selonteko tästä Olof Forsanderin, Niels Räihän ja Heikki Suo
malaisen tutkimuksesta on painossa. Hertta-Maija Häkkinen ja Eino 
Kulonen ovat tutkineet alkoholin ja sen hajaantumistulosten jakaantu
mista eri kudoksiin käyttämällä radioaktiivista alkoholia. Tässä työssä on 
käytetty kolmea erilaista tekniikkaa: kudos! eikkeiden autoradiografiaa, 
solunosasten fraktiointia sentrifugoimalla ja fysikaalis-kemiallista alko
holin hajaantumistulosten identifiointia.

Käyttäen menetelmää, jonka avulla voidaan kvantitatiivisesti arvioida 
bakteerikannan kasvu tutkittavassa eläimessä, on yhteistyössä Helsingin 
Yliopiston Sero-bakteriologisen laitoksen kanssa tutkittu alkoholin vai
kutusta hiirien stafylokokki-infektioon. Alkoholi vaikutti infektiota lisää
västi. Tutkimuksen ovat suorittaneet Ole Wasz-Höckert, Timo Kosu
nen ja Juhani Kohonen, jotka jatkavat asian selvittämistä seikkaperäi
semmin kokein.

Myös alkoholin vaikutusta aineenvaihduntaan on tutkittu. Niinpä on 
seurattu veren sokeripitoisuuden muutoksia humalatilan aikana ja todettu, 
että alkoholi aluksi kohottaa verensokeria — luultavasti siitä syystä, että 
maksan glykogeenivarastot tyhjenevät. Myöhemmin verensokeri laskee 
alle normaalin. Alkoholi vaikuttaa selvästi myös veren hydrokortisonipi- 
toisuuteen, mutta tässä suhteessa oli eri koehenkilöiden välillä niin suuria 
eroja, että selviä säännönmukaisuuksia ei toistaiseksi voitu todeta.

Fysiologisen laboratorion työt on esitetty liitteessä 2 (s. 14).
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ALKOHOLIPOLIKLINIKAT

Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö avasi Vaasassa syksyllä 1953 
alkoholipoliklinikan ja toisen Helsingissä vuoden 1954 alussa. Niiden 
tapahtumien joukossa, jotka antoivat herätteen Säätiön klinikkatoimin
nalle, voidaan mainita se vierailu, jonka Maailman Terveysjärjestön sil
loinen asiantuntija E. M. Jellinek teki maahamme tammikuussa 1952 ja 
se opintomatka, jonka Säätiön työvaliokunnan puheenjohtaja Martti 
Kaila teki Euroopan eri maihin tutkiakseen niissä vapaaehtoisesti hoitoon 
hakeutuvien alkoholistien käsittelyä.

Kun kokeiluvuosien tulokset olivat hyvin positiivisia, teki Säätiö aloit
teen sellaisen järjestön perustamisesta, joka huolehtisi maan alkoholipoli- 
klinikka-toiminnasta. Syksyllä 1955 perustettiinkin lukuisien järjestöjen 
tukemana erikoinen А-klinikkasäätiö, jolle Väkijuomakysymyksen Tut
kimussäätiö huhtikuun 1. pnä 1956 luovutti alkoholipoliklinikat. Tutki
muskysymyksissä molemmat säätiöt ovat yhteistyössä.

Sinä aikana, jonka klinikat olivat Väkijuomakysymyksen Tutkimus
säätiön hallinnassa, hakeutui Helsingissä hoitoon n. 660 ja Vaasassa n. 
200 potilasta. Tätä toimintaa on selostettu Säätiön julkaisusarjan teok
sessa Alkoholipotilas hoidossa.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Säätiön piiriin kuuluvien henkilökohtainen kosketus vuosien kuluessa 
eri maiden tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin, on ollut Säätiön toiminnalle 
erittäin merkittävä.

Genevessä toimivan International Institute for Research on Problems of 
Alcohol -tutkimuslaitoksen jäsenenä Säätiö hankki aineistoa E. VL Jelli- 
nekin johdolla tehtävää vertailevaa tapatutkimusta varten. Aineisto koot
tiin syksyllä 1956 tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti siten, että 60 eri 
yhteiskuntaluokkia ja maantieteellistä kulttuurialuetta edustavaa asian
tuntijaryhmää pohti kukin omassa istunnossaan ryhmänsä alkoholitapoja 
ja -asenteita ja vastasi yhteisesti lukuisiin näitä koskeviin kysymyksiin.
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Ontarion Alcoholism Research Foundationin kanssa Säätiö on ehtinyt 
sopia tutkijainvaihdosta. Syksyllä 1958 saapuu maahamme kanadalainen 
tutkija suorittaakseen alkoholismin levinneisyydestä Suomessa tutkimuk
sia, jotka liittyvät Säätiön maksakirroosia ja Jellinekin kaavaa koskeviin 
tutkimuksiin. Kuten jo edellä mainittiin tulee suomalainen tutkija vierai
lemaan Kanadassa tutkiakseen Kanadan suomalaisten alkoholitapoja.

Yalessa toimivan Yale Center of Alcohol Studies -laitoksen kanssa on moni 
Säätiön piiriin kuuluva ollut henkilökohtaisessa kosketuksessa itse pai
kalla. Kouraantuntuvan yhteistyön esimerkkinä mainittakoon, että lukui
sia artikkeleita on julkaistu Yale Centerin toimittamassa Quarterly Journal 
of Studies on Alcohol -aikakauskirjassa.
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Liite 3

SÄÄTIÖN JAKAMAT TUTKIMUSAPURAHAT JA APURAHANSAAJIEN 
JULKAISEMAT TYÖT vv. 1950-1957

1950

1. A 1 h a, Antti, lääket. ja kir.tri
Verenalkoholi ja kliininen humalatila suomalaisilla. 100 000 mk.
Blood Alcohol and Clinical Inebriation in Finnish Men. A medico-legal 
study. Ann. Acad. Scient. Fenn. Ser. A, 26, 1951, 92 sivua.

2. Huhtala, Ailo, lääket. ja kir.tri
Metyyli ja etyylialkoholimyrkytyskuolleisuus vuosina 1936—49. 150 000 mk. 
Kuolemaan johtaneista etyyli- ja metyylialkoholimyrkytyksistä Suomessa 
vuosina 1936—49. Alkoholiliikkeen Aikakauskirja 16, 53—62, 109—115 (1951).

3. Huttunen, Lassi, yhteiskuntat, kand., J
Henkirikollisuus Uudenmaan läänissä vuosina 1725—1950. 150000 mk.
Historiallinen Arkisto 56, 124—174 (1958).

4. Jokipii, Sten, lääket.lis.
Alkoholirasitus erilaisilla ihmisillä. 60 000 mk.
Experimental Studies on Blood Alcohol in Healthy Subjects and in Some 
Diseases. Helsinki 1951, 99 sivua.

5. Kiuru, Sakari, valtiot.yliopp.
Myyntikieltojärjestelmä alkoholipolitiikan keinona ja myyntikieltolaisryhmän sosiaalinen 
rakenne ja luonne. 50 000 mk.
Myyntikieltojärjestelmä ja väkijuomain väärinkäyttäjät. Alkoholipolitiikka 
17, 102—106 (1952) ja 18, 76—80 (1953).

6. P ä t i ä 1 ä, Risto, lääket. ja kir.tri, dosentti
Vuosina 1940—48 selville saatujen sukupuolitautien tartuntalähdetapausten tutkimus, jossa 
selvitetään ravintolatyyppisen alkoholitarjoilun, salakaupan ja irtolaisuuden suhdetta suku
puolitauteihin. 60 000 mk.
Onko yhteiskunta turvallinen. Helsinki 1951, 128 sivua.

1951

7. A 1 h a, Antti, lääket. ja kir.tri
Psykomotoriset funktiot oluthmnalan nousu- ja laskuhumalavaiheissa ja niiden erot väkeviä 
tislattuja alkoholijuomia nautittaessa. 200 000 mk.
Pikaicirjoituskyky nousu- ja laskuhumalavaiheissa viinalla ja oluella. 
Alkoholipolitiikka 18, 103—114(1953).
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8. Huttunen, Lassi, yhteiskuntat.kand.
Etelä-Pohjanmaan väkivaltarikollisuus 1800-luvulla. Ekologis-tilastollinen tutkimus /Haam
me henkirikollisuudesta 1749—1850. 200 000 mk. — Ks. 1950/3.

9. Järnefelt, Johan, lääket.kand.
Asetaldehydin muuttumisprosessi elimistössä antabuksen vaikutuksen alaisena. 250 000 mk. 
Metabolism of Acetoin and Diacetyl in Liver Tissue. Ann. Med. Exper. et 
Biol. Fenn. 31, 1953, 378—384.

10. Kaila, Kauko K., lääket. ja kir.tri
Veren ja selkäydinnesteen alkoholipitoisuus nousuhumalan eri vaiheissa. 200 000 mk.

11. Siipi, Jouko, valtiot.kand.
Alkoholinkäytön osuus teollisen työväestön viihtyvyydessä. 100 000 mk.
Palkkatyöväen viihtyvyys. Helsinki 1954, 289 sivua.

1952

12. Järnefelt, Johan, lääket. ja kir.tri
Antabuksen vaikutus maksakudoksessa olevien entsyymien toimesta tapahtuvaan asetal
dehydin muuttumiseen asetoiiniksi. 150 000 mk.
Studies on the Enzymatic Synthesis and Breaicdown of Acetoin in the 
Animal Organism. Ann. Acad. Scient. Fenn., Ser. А. V, 57, 1956, 78 sivua.

13. Suomen Ylioppilaskuntien liitto 
Ylioppilaiden olojen tutkimus lukuvuonna 1952—53. 150 000 mk.
Yrjö Littunen:
Opintoympäristön vaikutus korkeakouluopiskelussa. Forssa 1956, 136 sivua.

14. Työterveyslaitos
Alkoholinkäytön jälkivaikutukset työkykyyn mitattuna fysiologisin ja psykologisin tutkimus
menetelmin. 400 000 mk.
Martti Takala, Eljas Siro, Yrjö Toivainen:
Intellectual Functions and Dexterity During Hangover. Experiments after 
Intoxication with Brandy and \vith Beer. Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 
19, 1—29 (1958).

15. Vartiainen, Osmo, lääket. ja kir.tri
Kroonista alkoholismia potevien aineenvaihdunnassa ja veren kokoomuksessa tapahtuvien 
muutosten elektroforeettinen tutkimus. 150 000 mk.

1953

16. E r m a 1 a, Pentti, lääket.lis.
Alkoholin vaikutuksia in vitro viljellyn kudoksen kasvuun ja metabolismiin. 75 000 mk.
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17. Koivusal o, Martti, lääket.kand.
Metyylialkoholin ja sen hapetustuotteiden aineenvaihdunta eläinorganismissa. 200 000 mk. 
Studies on the Metabolism of Methanol and Formaldehyde in the Animal 
Organism, Acta Physiologica Scandinavica, Voi. 39, Supplementum 131, Hel
sinki 1956, 103 sivua.

18. Mustakallio, Kimmo K., lääket.kand., Saikkonen, Jouko I., lääket.kand. 
Kroonisen antabussyötön ja antabusalkoholireaktion vaikutus histokemiallisesti osoitettavaan 
meripihkabappodehydrogenaasin aktiviteettiin rotan elimistössä. 200 000 mk. 
Histochemical Alternation in Succinic Dehydrogenase Activity of Rat 
Tissues Folloyving Administration of Disulfram. Acta pathol. et microbiol. 
Scandinav. XXXVII, fasc. 5, 398—406.

19. P i p p i n g, Knut, f il. tri
Ruotsinkielisen saaristoväestön juomatavat ja suhtautuminen alkoholiin. 200 000 mk.

20. T ä h k ä, Veikko, lääket.lis.
Juoppouden psykologinen tausta. 75 000 mk.

21. Venho, Eino V., lääket.lis., Venho, Ilona, lääket.lis., Eerola, Risto, 
lääket.lis.
Alkoholin vaikutusmekanismi elimistössä käytettynä yhdessä morf Uniryhmän aineiden kanssa. 
150 000 mk.
Tekijöinä edellä mainitut sekä lisäksi Osmo Vartiainen:
Acute Alcoholic Poisoning and Morphine. Ann. Med. Exper. Fenn., Voi. 
33, fasc. 3, 1955, 253—261.

22. W e s 11 i n g, Achilles, lääket.lis.
Alkoholinkäytön sekä eräiden sukuelämän ilmiöiden keskeiset suhteet. 50 000 mk.
On the Correlation of the Consumption of Alcoholic Drinks with Some 
Sexual Phenomenon of Finnish Male Students. The International Journal of 
Sexology, Voi. VII, no 3, 1954, 109—115.

23. V o i p i o, Martti, pastori 
Päihtymisen psykologia. 100 000 mk.

1954

24. Koivusalo, Martti, lääket.kand.
Metyylialkoholin ja sen hapetustuotteiden aineenvaihdunta eläinorganismissa -f- B-vitamiini- 
ryhmän vaikutukset. 200 000 mk. I-Cs. 1953/17.

25. Ranta -Knuuttila, Jaakko, valtiot.yliopp.
Väkijuomien väärinkäyttäjien yksilöllinen käsittely. 70 000 mk. 
Myymäläpuhutteluista. Alkoholipolitiikka 20, 6—10 (1955).
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26. T u о к к о, Reino, fil.tri., Saarenheimo, Eero, fil.kand. 
Alkoholiohjelmien radiokuuntelijat. 150 000 mk.

27. Tähkä, Veikko, lääket.lis.
Juoppouden psykologinen tausta. 200 000 mk.

28. Wikström, Erik, kansak.opettaja 
Anniskeluravintolat ja Turun kaupunkiyhteisö. 70 000 mk.

1955

29. Adlercreutz, Erik, dosentti
Uuden terapeuttisen menetelmän kehittäminen maksakirroosin hoidossa. 400 000 mk. 
Intraperitoneal Infusion of Ultrafiltered Ascites in Decompensated 
Cirrhosis of the Liver. Preliminary Investigation. I, 11 Acta Medica Scandi- 
navica, Voi. 161, fasc. I, 1—20, 1958.

30. G o r d i n, Ruben, dosentti
Maksasairauksien tutkiminen paremman diagnostiikan aikaansaamiseksi sekä alkoholin 
merkitys maksakirroosin synnyssä. 200 000 mk.
The role of the bone marronv in prothrombin and proconvertin synthesis, 
Acta Haematologica, Voi. 19, 341—346, 1958.

31. H o 1 s t i, Paul, tutkimusassistentti
Alkoholin merkitys maksakirroosin etiologiassa. 200 000 mk.

32. Koli, Paavo, valtiot.tri
Teollisuuden johtajiston ja työntekijöiden asenteet mm. väkijuomakysymyksessä. 200 000 mk.

33. Matinolli, Veikko, tarkkailija
Tyrnävän pitäjän väkijuomaolot ja ryyppysakkien esiintyminen tutkimuspaikkakunnalla. 
70 000 mk.
Tyrnävän väkijuomaolot. Alkoholipolitiikka 21,35—42 (1956).

34. Näätänen, Esko, lääket. ja kir.tri, apul. professori 
Alkoholin suhde pitkäaikaiseen henkiseen rasitukseen. 200 000 mk.
The Combined Effect of Ethyl Alcohol and Phsychic Stress on the Su- 
prarenal Glands of Rats. Annales Academie Scientiarum Fennicae, sarja A. 
— V. Medica-Antropologica 64, 1—10, 1957.

35. Rantanen, Aimo, V., odont.lis., K i h 1 b e r g, Jaakko, valtiot.maist. 
Alkoholipitoisten suuvesien käyttö. 200 000 mk. — Ks. 1956/40.

36. Suolahti, Jaakko, dosentti
Alkoholin käyttö antiikin Roomassa. 250 000 mk.
Alkoholin väärinkäyttöä 2000 vuoden takaa. Alkoholipolitiikka 20, 191—
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197 (1955); Valtion alkoholipolitiikka Roomassa keisariajan lopulla. 
Alkoholipolitiikka 21, 163—170 (1956).

37. V e n h o, Eino H., lääket.lis., Venho, Ilona, lääket.lis., Eerola, Risto, 
lääket.lis.
Alkoholisteiksi saatettujen hiirten reagointi erinäisiin lääkkeisiin. 150 000 mk. 
Sensitisation to Morphine by Experimentally Induced Alcoholism in 
White Mice. Ann. Med. Exper. Fenn., Voi. 33, fasc. 3, 1955, 249—252.

1956

38. Ahlfors, Ulf Göran, lääket.kand.
Alkoholin vaikutus albinorottien konfliktitilanteisiin. 125 000 mk.

39. Isola, Marjatta, valtiot.kand.
Vuorovaikutus ja liityntäsuhteet kerhoryhmässä, mm. alkoholistien vaimojen kerhossa. 
250 000 mk.

40. K i h 1 b e r g, Jaakko, valtiot, maist.
Alkoholipitoisten suuvesien kaupallinen levikki. 100 000 mk.
Alkoholipitoisten suuvesien kaupallinen levikki v. 1954. Käsikirjoitus Sää

tiön arkistossa.

41. Mustakallio, Kimmo, lääket.kand.
Xanthini Oxidasin aktiviteettiä koskevia histokemiallisia tutkimuksia. 75 000 mk.

42. Nikkilä, Esko, dosentti, Ollila, Oiva, lääket.lis.
Alkoholin vaikutus kananpoikien kokeelliseen ateroskleroosiin. 350 000 mk.
Effect of Alcohol Ingestion on Experimental Chicken Atherosclerosis, 
painossa: Circulation Research, voi. 6, 1958.

43. Nyberg, Wolmar, lääket. ja kir.tri, Gräsbeck, Ralph, lääket. ja kir.tri 
B12 vitamiinin vaihdunta potilailla, joilla on alkoholinkäytön aiheuttama maksakirroosi. 
200 000 mk.
Biltary and Fecal Vit. B12 Excretion in Man. An Isotope Study. Proceedings 
of the Society for Experimental Biology and Medicine, Voi. 97, 780—784, 1958.

44. P i h k a n e n, Toivo, lääket. ja kir.tri
Tislattujen juomien ja käyttämällä valmistettujen juomien vaikutus. 150 000 mk. 
Neurological and Physiological Studies on Distilled and Brevved 
Beverages. Helsinki 1957, 152 sivua.

45. Vartia, K. O., lääket. ja kir.tri
Akuutin ja kroonisen alkoholinkäytön vaikutuksesta sisäeriterauhasten toimintaan.
200 000 mk.
(Ks. s. 14: Forsander, Vartia, Krusius; sekä s. 15: Krusius, Vartia, Forsander.)
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46. W e s 11 i n g, Achilles, lääket.lis.
Väkijuomain käytön ja narkomanian suhteet. 75 000 mk.
Huumausaineiden käyttäjien suhteesta väkijuomiin. Duodecim 74, 411 
422 (1958).

1957

47. Adlercreutz, Erik, dosentti
Uuden terapeuttisen menetelmän kehittäminen maksatautien parantamisessa. 200 000 mk.

48. Ahlqvist, Johan, lääket.lis.
Tiettyjen hormonien vaikutus maksakudoksiin eksperimentaalisen maksakirroosin kehityk
sen aikana. 250 000 mk.

49. Arvola, Alpo, fil.yliopp.
Valkoisten hiirten aktiviteetti suhteessa niiden alkoholin kulutukseen. 150 000 mk.

50. Kankaanpää, Uolevi, lääket.kand.
Maksakirroosin kuolindiagnostiikan vertailu nmmiimvauslöyföjen ja kliinisen diagnoosin 
perusteella. 100 000 mk.

51. Kivalo, Erkki, lääket. ja kir.tri, Telkkä, Antti, lääket. ja kir.tri 
Antabuksen vaikutus kilpirauhaseen ja lisämunuaiseen. 150 000 mk.
The Effect of Tetraethylthiuram Disulphide (Disulfiram, Antabus) on 
the Thyroid of the Rat. Acta Endocrinologica, Voi. 27, 1958, 85—88.

52. Koivusalo, Martti, lääket. ja kir.tri
Metanolin ja sen hapetustuotteiden aineenvaihdunta eläinorganismissa. 250 000 mk.

L a u k k o n e n, Veikko, rakennusmest.
Vapaaehtoisen työbönsijoitustoiminnan mahdollisuudet alkoholistin parantamisessa.
200 000 mk.

53.

54. Railo, Jaakko, fil.kand.
Väkijuomien hinnat alkoholipolitiikan välineinä. 200 000 mk.

55. Tarvainen, Antero, valtiot.kand.
Ristiriidat ja jännitykset anniskeluravintoloiden henkilökunnan työssä. 250 000 mk.

56. W a s z - H ö c k e r t, Ole, dosentti
Alkoholinkäytön vaikutus elimistön vastustuskykyyn erilaisissa infektioissa. 250 000 mk. 
(Ks. s. 15.)
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Liite 4

SÄÄTIÖN TUTKIMUSTOIMINTAA JOHTAVAT HENKILÖT SEKÄ SEN 
KANSSA YHTEISTYÖSSÄ TOIMIVIEN TUTKIMUSLAITOSTEN 

VAKINAISET TUTKIJAT

Bruun, Kettil, FM, Säätiön sihteeri, Oy Alkoholiliike Ab: n alkoholipoliittisen tut
kimusosaston päällikkö, sosiologi.
Osoite: Mäntypaadentie 28 В 16, Tammisalo, Helsinki.

Forsander, Olof, FT, Säätiön fysiologinen asiantuntija, Oy Alkoholiliike Ab:n 
Keskuslaboratorion alkoholifysiologisen osaston esimies, biokemisti.
Osoite: Mariankatu 10 B, Helsinki.

Häkkinen, Hertta-Maija, Ph.D., Oy Alkoholiliike Ab:n Keskuslaboratorion alko
holifysiologisen osaston tutkimusassistentti, kemisti.
Osoite: Otsolahdentie 20 P, Tapiola, Helsinki.

Kaila, Martti, LKT, Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Säätiön työvaliokunnan 
puheenjohtaja, psykiatrian professori Helsingin Yliopistossa, Lapinlahden sairaalan 
ylilääkäri.
Osoite: Lapinlahden sairaala, Helsinki.

Kohonen, Juhani, FK, Oy Alkoholiliike Ab:n Keskuslaboratorion alkoholifysio
logisen osaston tutkimusassistentti, fysiologi.
Osoite: Nousiaistentie 4 A 16, Helsinki.

Koura, Esko, VTM, Oy Alkoholiliike Ab:n alkoholipoliittisen tutkimusosaston 
tutkimusassistentti, sosiologi.
Osoite: Otsolahdentie 20 A 6, Tapiola, Helsinki.

Kulonen, Eino, LKT, Oy Alkoholiliike Ab:n lääketieteellisen kemian neuvotteleva 
asiantuntija, lääketiet, kemian professori Turun Yliopistossa.
Osoite: Linnankatu 5, Turku.

Kuusi, Pekka, VTT, Säätiön työvaliokunnan jäsen, Säätiön rahavarainhoitaja, Oy 
Alkoholiliike Ab:n jakelutoimen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimustoiminnan johtaja. 
Osoite: Riihitie 8 C, Helsinki.

Markkanen, Touko, Oy Alkoholiliike Ab:n alkoholipoliittisen tutkimusosaston 
tutkimusassistentti, psykometrikko.
Osoite: Toivonkatu 1—3 В 36, Helsinki.

Räihä, Niels, BS, FK, LK, Oy Alkoholiliike Ab:n Keskuslaboratorion alkoholi
fysiologisen osaston tutkimusassistentti.
Osoite: P. Hesperiankatu 21 В 74, Helsinki.
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Suomalainen, Heikki, FM, MMT, Oy Alkoholiliike Ab:n tuotantotoimen sekä 
kemiallisen ja fysiologisen tutkimuksen johtaja, mikrobiologian dosentti Helsingin 
Yliopistossa sekä biokemian ja elintarvikekemian dosentti Teknillisessä Korkeakou
lussa.
Osoite: P. Rautatiekatu 11 A, Helsinki.

Tuovinen, Pauli, LKT, professori, Säätiön hallituksen ja työvaliokunnan jäsen, 
Marian sairaalan johtaja, kirurgisen osastoryhmän ylilääkäri, kirurgian dosentti Hel
singin Yliopistossa.
Osoite: Fredrikinkatu 75 A, Helsinki.

W a 11 g r e n, Henrik, FT, MMK, Oy Alkoholiliike Ab:n Keskuslaboratorion alko- 
holifysiologisen osaston tutkimusassistentti, eläinfysiologi.
Osoite: Mäntypaadentie 28 В 19, Tammisalo, Helsinki.

W a r i s, Heikki, FT, Säätiön hallituksen ja työvaliokunnan jäsen, sosiaalipolitiikan 
professori Helsingin Yliopistossa.
Osoite: Hiidenkiventie 3 A, Tapiola, Helsinki.
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