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Kokkolan kirkkoherra
kiinni huumeista! Anders
Chydenius alkoi vuonna 1799 viljellä ja valmistaa oopiumia ja ehdotti Suomen talousseuralle, että
10–12-vuotiaat lapset olisivat sopivaa työvoimaa korjaamaan sadon.
Tänään tämä tuo mieleen Afganistanin, mutta omana aikanaan kyse
oli kansanvalistajan halusta saada
aikakauden tärkein lääkekasvi kotimaiseen tuotantoon ja sen myötä
jakaa oopiumia kansalle. Merkantilistina Chydenius myös ajatteli, että lapsetkin oli valjastettava taloudellisesti tuottavaan työhön. Nuorna vitsa väännettävä ja oopiumisato korjattava.
Huumaavien aineiden historia
on pitkä ja monipolvinen. Lääkkeinä niitä on käytetty jo esihistoriallisina aikoina, ja huumeiden viihde- tai päihdekäyttökin on yli tuhat
vuotta vanha ilmiö – sitä vanhemmat tiedot ovat monitulkintaisia ja
epävarmoja. Tarkasti huumeiden
historiaa voidaan seurata vasta
1800-luvulta alkaen.
Ajan muuttuessa suhtautuminen
huumeisiin on muuttunut. 1800-luvulla ja pitkälti vielä 1900-luvullakin huumekasveihin ja niistä val-
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mistettuihin aineisiin suhtauduttiin
Suomessa ensisijaisesti lääkkeinä ja
vain aineitten mahdollinen käyttö
myrkkyinä herätti huolestusta. Euroopassa huumeiden viihdekäyttö nousi otsikoihin jo 1800-luvun
alussa. Thomas De Quinceyn Confessions of an English Opium-Eater
(1821) ei ollut ensimmäinen kirjallinen kuvaus huumeista, mutta se toi
asian kerralla lukevan yleisön tietoisuuteen. Suomessa De Quincey esiteltiin jo niinkin varhain kuin vuonna 1825 (Åbo Tidningar), vaikka itse kirja saatiin suomeksi vasta 2008.
Taidepiireissä varsinkin oopiu
mia ja sen johdannaisia käytettiin
1800-luvulla tajunnan laajentajina. T. S. Coleridge, De Quincey ja
Charles Baudelaire kuvasivat huumenäkyjään ja antoivat mielellään
sen kuvan, että jotkut heidän töistään olivat huumeiden vaikutuksen
alaisina sepitettyjä tai että huumekokemukset ainakin toimivat niiden suorana inspiraationa. Erityisen
tyypillistä oli, että niin huumeiden
aistilliset ja nautinnolliset näyt kuin
niihin liittyvät painajaisetkin olivat
kuin suoraan Tuhannesta ja yhdestä
yöstä tai kiinalaisesta paviljongista:
sivistyneistö oli kirjallisuutensa lukenut ja 1800-luvun huumenäkyjen
tausta on pagodeineen ja minareetteineen säännöllisesti orientaalinen.
Kuvauksissa toistuu piirteitä, jotka
nousevat ennemminkin kirjallisesta
traditiosta kuin suoraan huumeista
itsestään.
Huumeiden käyttäjäkunta oli
aluksi vahvan yläluokkaista. Yläluokan huumeidenkäyttö alkoi ta-

vallisesti oopiumin nauttimisesta lääkkeenä, ja luisuminen väärinkäyttöön oli hidasta ja huomaamatonta. Coleridge ja De
Quincey syyttelivät toinen toistaan
oopiumin viihdekäytöstä, mutta
näkivät oman käyttönsä alkaneen
puhtaasti medikaalisista syistä,
vaikka kummankin kulutus riistäytyi myöhemmin hallinnasta. Yhteisöllisesti tähän väärinkäyttöön
ei juurikaan kiinnitetty huomiota.
Ongelma huomattiinkin vasta,
kun huumeiden käyttö "demokratisoitui", levisi alaluokkiin. Silloin
huumeiden rappeuttavasta vaikutuksesta alettiin puhua ja käyttäjät
päätyivät usein tekemisiin poliisin
kanssa sekä sitä kautta hoidettaviksi. Suhtautuminen oli kuin vanhassa vitsissä: herra kreivi oli illalla niin hyvällä tuulella, mutta meidän Kalle oli juovuksissa.
Tavallaan suhtautuminen ei silti ollut aivan väärä. Pysyessään harvojen harrastuksena huumeet eivät
aiheuttaneet yhteiskunnallista ongelmaa. Yksittäiset ihmiset saattoivat turmella terveytensä, mutta huumeisiin ei liittynyt ylemmissä luokissa juurikaan rikollisuutta;
huumeiden ostaminen oli lähes koko 1800-luvun rajoittamatonta ja
laillisena se pysyi pitkälle 1900-luvulle. Vasta huumeiden kemiallinen jalostaminen ja injektioneulan
kehittäminen (1853) loivat pohjan
akuutille ongelmalle: huumeiden
käytöstä tuli tehokkaampaa ja samalla turmiollisempaa.
Mikko Ylikangas käsittelee kirjassaan Suomen huumehistorian

vanhempaa kautta. Toisin kuin kirjan alaotsikko ilmoittaa, Ylikangas
ottaa vielä 1950-luvunkin pitkälti huomioon. Hän sitoo suomalaisen huumehistorian onnistuneesti
osaksi länsimaista huumehistoriaa.
Omimmillaan hän silti tuntuu olevan Suomen historiassa.
Suomalainen huumeidenkäyttö noudattelee länsimaista mallia.
Oopiumi, morfiini, heroiini ja kokaiini olivat käsitellyn kauden tärkeimmät huumeet, ja muualla suosituista huumeista oikeastaan vain
lyhyen nousukauden 1800-luvun
alussa kokenut ilokaasu tuntuu jääneen Suomessa kokonaan vieraaksi. Lisäksi hasiksen vähäinen osuus
hämmästyttää – esimerkiksi Yhdysvalloissa hasiksella oli 1850-luvulta alkaen tärkeä osa huumekulttuurissa.
Kuvaillessaan huumevieroitusta aina 1900-luvun puoliväliin asti Ylikangas piirtää kuvan, joka ei
juuri poikkea esimerkiksi anglosaksisen maailman 1800-luvun
alkupuolen tilanteesta. Huumeiden korvaamista oletetusti vähemmän addiktoivilla korvikkeilla (kuten morfiinin korvaaminen heroiinilla, tuolla uudella ihmeaineella
1890-luvun lopulla) kokeiltiin aina uusien huumeiden – tai lääkkeiden – tullessa markkinoille, ja
annoksen asteittainen vähentäminen vastaa jo De Quinceyn mainostamaa metodia, jossa laudanumia1 laimennettiin asteittain niin
että käyttäjän päiväannos näytti
säilyvän ennallaan vaikka todellisuudessa nautitun oopiumin määrä hitaasti väheni. Muu tarjottu vieroitushoito vastaa puolestaan pää1 Alkoholiin liuotettu oopiumi,
joka oli oopiumin yleisin muoto
Englannissa aina 1800-luvun loppupuolelle asti.

piirteissään Fitz Hugh Ludlow'n
artikkelissaan What Shall They Do
to be Saved ja erityisesti sen jatkoosassa Outlines of the Opium-Cure (1868) hahmoteltua parantolan
toimintaa.
Huumeiden kansainvälisen kau
pan historia tuottaa yllätyksen lukijalle. Se, että Englanti pakotti oopiu
misodissa Kiinan taipumaan vapaaseen huumekauppaan, on ehkä
kaikille tuttua, mutta harvemmin
törmää siihen, että lähinnä Saksassa valmistettuja huumeita salakuljetettiin Suomen kautta Viroon ja Venäjälle sekä myöhemmin Neuvostoliittoon. Ajat ovat muuttuneet, mutta ilmiö on säilynyt ennallaan, vain
kuljetussuunta on vaihtunut. Toinen viime vuosina esiin noussut ilmiö paljastuu sekin Ylikankaan kirjassa vanhaksi tuttavaksi. 1920-luvulla Suomesta karkotettu Martin
Ludendorf uhkasi lähettää Uudenmaan maaherra Jalanderille keuhkoruttobakteereita sisältävän kirjeen.
Oman lukunsa muodostaa huumeiden käyttö sota-aikana. Armeijat eivät eläneet yksin leivästä vaan
myös amfetamiinijohdannaisista,
morfiinista ja heroiinista, jotka hillitsivät kipuja, toivat hetkellistä pirteyttä ja kestävyyttä sekä auttoivat
elämään järkensä menettäneessä
maailmassa. Sodasta johtikin suora tie sodanjälkeisen ajan huumeongelmiin, kun pervitiiniin, morfiiniin ja heroiiniin tottuneet veteraanit kaipasivat lisää aineita, kuka
mistäkin syystä.
Ylikangas kirjoittaa selkeästi ja
luettavasti. Hän on käyttänyt lähteinään muun muassa sanomalehtiä, sairaanhoidon tilastoja ja poliisin pöytäkirjoja. Toisinaan tilastotieto jää hieman irralliseksi, eikä
Ylikangas ehkä sido tilastoja riit-

tävän laajalti yleiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Myös kulttuurihistoria olisi tarjonnut paljon
kiinnostavaa aineistoa, mutta Ylikankaan kirjassa taidepiirien huumeharrastus jää aika ohimenevien
mainintojen varaan. Tulenkanta
jien huumekokeiluista olisi lukenut kernaasti enemmänkin.
Ylikankaan kieli juoksee hyvin
ja kirjan lukee mielellään. Toisinaan hän tempautuu lähdeaineistonsa kielenkäyttöön hieman huvittavastikin. Tulenkantajat "vetelehtivät" kahviloissa (s. 76) ja
1920-luvun jazzmuusikot käyttävät erilaisia "hälysoittimia" (s.
82). Mutta tavallaan nämä aikalaisnäkemykset toimivat pikantteina mausteina muuten modernissa kielessä. Unileipää, kuolonvettä,
spiidiä on tärkeä lisä suomalaiseen
historiankirjoitukseen.
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