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MIKÄ ON VANHA LIITTO?

Haastattelimme 30 kovien huumeiden käyttäjää ja ex-käyttäjää

Olimme erityisen kiinnostuneita ensimmäisestä huumausaineaallosta

Avainhenkilönä päihdetyöntekijä Mika Mikkonen, A-klinikkasäätiö

Haastattelut tehtiin vuosina
2008-2009

Informantit olivat syntyneet
1940-1950-luvuilla

Haastatteluhetkellä he olivat
keskimäärin 55 v. (50-60 v.)

Suurin osa miehiä (24)
naisia kuusi



Informantit motivoituneita osallistumaan tutkimukseen:
Marginaaliryhmän tutkimus: kovien käyttäjien ääni kuuluville vrt. 
julkisissa keskusteluissa viranomaisnäkökulman painottuminen

Informantit puhuivat mielellään elämästään 1960-1970-lukujen 
Suomessa

He olivat kiinnittyneinä huumealakulttuureihin läpi vuosikymmenten

Värikkäitä kertomuksia
huumausainekuvioiden
muotoutumisesta, 
huumemarkkinoilla
toimimisesta eri rooleissa, 
poliisikontrollista, vankilasta, 
terveystajusta ja leimatuista
identiteeteistä



TEOKSEN PÄÄOTSIKOT
• Huumeiden käyttäjät silmätikkuina

• Koulunkäyntiä ja elämänkoulua Vanhan liiton malliin

• ”Jonkin sortin rosvopäälliköitä” – Vanhan liiton 
huumemarkkinat

• Huumepoliisi tutuksi: Anglia BYA-55

• Lusimassa 

• ”Kaikki oli ihan keltasii” – Pistämisestä ja yliannostuksista

• Marginaaliset identiteetit – puhetta leimoista ja niitä 
vastaan

• Epilogi

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017, ovh 35 e



Lapsuus ja nuoruus: Koulunkäyntiä ja 
elämänkoulua (Tuula Kekki)



Koti

• Ydinperhe

• Perheen musta 
lammas

• Isän poissaolo, 
alkoholin käyttö 
sekä kuri



Koulu

”Mä alotin tokalta luokalt Maunulan 
koulun ja ei se koulunkäynti, kyl siin oli 
sellasta häiriökäyttäytymistä monella 
eri tavalla, et ei viihtyny koulussa, 
koulu ei tuntunu omalta paikaltaan ja 
sitä haki elämään jotain muuta. Nii sitä 
haki sit samankaltasta porukkaa sieltä 
puutalojen pihalta ja sitähän löyty
sitten. Sitten neljännellä mentiin jo 
sitten Haagaan tarkkailuluokalle ja sit
tuli alko laitoskierre sen jälkeen et 
vastaanottokoti ja koulukoti ja sit
myöhemmin vankilat tuli siihen 
mukaan. ”



Katu
”Ne puutalojen kellarit oli 
hyviä paikkoja ja sit siel oli 
tämmösiä romuautoja missä 
me impattiin taikka sitte oli 
Patterimäen näitä vanhoja 
pommikuoppia mitkä sitten 
peitettiin se katto, se oli aika 
huomaamaton. Niissä 
majoissa sitten yövyttiin 
kanssa, niissä puutalojen 
kellareissa ja 
vinttitasanteella ja rapussa, 
kukaan ei halunnu kotonaan 
viihtyä.”



Imppaus
Tupakka
Hasis
Tinneri
Lääkket
Alkoholi



Koulukoti

”Joo, turpaanhan siellä sai. Et se oli tota koulul tehtiin 
töitä tehtiin, sillon ku oli kesäloman aika oltiin navetassa, 
aamul viiden aikaan mentiin paskat luomaan sinne. Siel
oli joitakin semmosia kenellä oli sellanen isällinen tai 
äidillinen suhtautuminen niihin lapsiin, joita siel
koulukodeissa oli. Mut hyvin paljon oli sitä, et oli sitä 
semmosta, oliko omaa turhautumista tai mitä tahansa ni
purki sitten lapsiin ja se sit tapahtu usein sitten niitä 
potkittiin perseelle ja vedettiin ympäri korvii. Et kyl se 
väkivalta monella tavalla, tietysti se sitten poikien kesken 
muutenki oli se väkivalta siellä, et siel haettiin sitä 
paikkaa.”



Päihteidenkäytön selitystavat

Provokaatio, kapinallisuus, 
vapaaehtoisesta riskinotto, 

arkipäiväisyyden 
haastaminen, omien rajojen 

kokeilu ja uteliaisuus

Pakoa lapsuuden 
kokemuksista, pahanolon 

lääkitsemistä ja unohduksen 
kaipuuta



Rikos- ja 
päihdekierte
eseen ajavat 

tekijät

• Lapsuudenko
din vaikeudet

• Varhainen 
itsenäistymin
en/vastuunot
to

• Valvonnan/hu
olenpidon
puute

• Koulukotikoke
mukset

• Aineiden
helppo
saatavuus

• Jengiytyminen

• Jännityksen
ja hyväksynnän
hakeminen

• Maineen ja 
aseman
saaminen
alakulttuurissa



Vanhan liiton
huumemarkkinoista

Aarne Kinnunen & Jussi Perälä



Huumemarkkinoista

•Historia: Sodan jälkeiset narkomaanit

•Aineita apteekeista, lääkäreiltä ja keikoilta

•Kannabiskulttuuri Suomeen

•Liikehdintää Stokikseen ja Köpikseen

•Kovia aineita Ruttopuistosta



Huumemarkkinoista

•Amfetamiini tulee ja salakuljetus 
ammattimaistuu

•Heroiini koventaa otteita

•Samaan aikaan edelleen apteekeista



Huumemarkkinoista

•Kaupankäyntiä ja viranomaistoimintaa

•Muu rikollisuus

•Mieleenpainuneita yksilöitä



Vanhaliittolaisten terveystaju
Sanna Rönkä



”Kolmekin kertaa tai neljä kertaa mulle on käyny
silleen et mä oisin voinu kuolla, mut en oo
kuollu, hitto mä oon ihmetelly kyllä sitä etten mä
oo vielä kuollu.” (Jaakko)

• Miten on mahdollista että vanhan liiton 
haastattelut ovat pysyneet hengissä?



• Minkälaisia ovat olleet vanhaliittolaisten tekemät 
valinnat, tiedot tai taidot terveyteen liittyen?

Hoitopalvelut ja niiden kehitys?

• Millaista on ollut olla huumeiden käyttäjä Helsingissä 
1960-luvulta tähän päivään? 

 Onko erilaista kuin nykyään?



Terveystaju

• Terveystaju on nuorten tapa jäsentää käsityksiään 
terveydestä (Hoikkala ym. 2005; Puuronen 2006).

• Nuorten ja terveyden suhde on dynaaminen:  
virallisen tiedon lisäksi nuorilla on  yhteisöllisiä 
lähisuhteita ja  ala- ja vastakulttuureja, jotka 
vaikuttavat nuorten tulkintoihin ja ymmärrykseen 
terveydestä

• Toimintaa ei tällöin välttämättä ohjaa lainkaan 
terveyden suojelu. 



Välineistä (1/2)

• Värkkejä, vehkeitä ja tykkejä, oli vähemmän 
saatavilla kuin nykyään

”Siihen aikaan värkkejä ei saanut apteekista 
kuin hyvin harvoista apteekeista. Jos oli oikein 
narkin näköinen, niin ei ollut mitään jakoa. Piti 
olla vähän siistimpi ennen kuin sai värkkejä 
apteekista. Muutama myi ja piti aina ostaa 
sata.” (Johannes)



Välineistä (2/2)

• Apteekeista valmiita diabeetikkojen 
pistospaketteja

• Käyttövälineet saatiin pääasiassa vanhemmilta 
käyttäjiltä tai myyjiltä. 

• Tylsää neulaa teroitettiin hiekkapaperilla tai 
tulitikkuaskin kylkeen

• Sota-ajan käyttäjillä oli käytössään lasiset 
ruiskut



”Osahan niistä vanhoista hörhöistä, niit oli 
näitä lasitykkejä niitä ne sit putsaili, et ne oli 
niinku jotain vitun pyhäinjäännöksiä et niitä ne 
piti kämpillään, saatto olla vittu vuosikausia ne 
samat vehkeet. Sit välillä vaan huuhtelivat 
jossain kraanan alla, tuskin niitä kukaan mitään 
keitti tai putsas kunnolla.” (Petteri)



Välineiden jakaminen

• 1960—70-luvuilla välineitä huonosti saatavilla 
tai niihin ei ollut varaa -> päädyttiin 
käyttämään yhteisiä.

• Välineiden jakamisen muut ulottuvuudet, 
esim. yhteenkuuluvuuden osoittaminen

• Puhdistamista ei vielä 1960–1970-luvuilla 
pidetty kovin tärkeänä



• Helsingissä jylläsi vuonna 1968 huumeiden 
käyttäjien keskuudessa B-hepatiittiepidemia. 

”Niin ei mulla terveyden kaa mitää ongelmii oo
koskaa ollu. Keltatauti oli ainoo, se tuli tietysti 
sillon jo 18-vuotiaana, sillon ekana kesänä [---] 
Sehä oli sit kaikilla siihen aikaa. Sehän oli 
sellanen epidemia Stadissa, et kaikki oli iha
keltasii, et se tarttu, sen takii mä sain sit intistäki
lykkäystä.” (Kalevi)



Terveystajun kehitys (1/2)

• Käyttötietoa saatiin aluksi vanhemmilta ja 
kokeneemmilta käyttäjiltä 

• 1960–1970-luvuilla HIV:tä ei ollut ja C-hepatiittia ei 
tunnettu. 

• Käyttöura etenee -> Terveysajattelu lisääntyy -> 
Turvallisemmat käyttötavat 

• Turvallisen pistämisen opettelu, aineen 
nuuskaaminen, välineiden ja klikkiveden keittäminen



Terveystajun kehitys (2/2)

• Helsinkiläisten pistäjien keskuudessa HIV-epidemia 
1998-2003

”Siihen aikaan kun mä sieltä pääsin poies ni sitä ei ollu. Kerran
siinä oli Peter se tuli lääkäristä, ni se sano että jumalauta hänellä
on HIV negatiivinen. Ja se käsitti sen sillä lailla et sillä on se. Ja sit
me kelattiin kaikki et jumalauta me ollaan kaikki vedetty samoilla
vehkeillä, et meil on kaikilla se, et nyt sit on semmonen aika et
lähetään ryöstää pankkeja. Mut sit se onneks selvis sen saman 
päivän aikana et se negatiivinen on positiivinen asia.” (Seppo)



Terveysneuvontapisteet aloittavat

• Ensimmäinen terveysneuvontapiste Vinkki 
avasi Helsingissä 1997.

”No se on hyvä siinä mielessä että Vinkistä saa 
hirveesti tietoo ja semmosta faktaa, et ei sitä 
mistään muualta oo saanu et se kaikki mitä 
niinku käyttäjälle yritetään tuputtaa ni kyl mä
sanon, et Vinkki on aukassu aika paljon silmii ku
on saanu tietää miten asian oikee laita on.” 
(Markku)



Yliannostuksista

• Lähes kaikilla Vanhan liiton käyttäjillä oli 
kokemuksia omasta tai tuttujen huumeiden 
yliannostuksesta 

• Yliannostukset eli huumemyrkytykset 
tapahtuneet enimmäkseen nuoruudessa? 

• Pitkä käyttökokemus tai iän tuoma 
harkintakyky? Muistelun valikoituituminen? 



Yliannostustilanteet (1/2)

• Ainetta otettiin erehdyksessä väärästä pussista 
luullen sitä toiseksi aineeksi ja sitä annosteltiin 
siksi liikaa. 

• Vääriä käsityksiä ja virheellistä tietoa aineista

• Annostelu aikaisemman kokemuksen mukaan 
-> uusi vahvempi erä -> yliannostus. 

• Ainetta on saatettu myös myyjän puolelta 
markkinoida jonain toisena kuin mitä se on 
ollut. 



Yliannostustilanteet (2/2)

• Tavallista oli myös aineiden sekakäytöstä 
johtunut yliannostus -> eri aineiden 
yhteisvaikutuksen arvioiminen vaikeaa

• ”Mieluummin överit kuin vajarit” -asenne



Toiminta yliannostustilanteissa

• ”Ensiapua” annettiin väkisin hereillä pitämällä, 
esimerkiksi kävelyttämällä ja kevyesti lyömällä, 
jäähdyttäminen kylmässä vedessä. 

• Jos tämä ei auttanut, paikalle soitettiin ambulanssi. 
• Yliannostustapausten hoitaminen omintakeisesti 

”vasta-aineilla”: jos yliannostus johtui ”hitaasta” 
huumausaineesta, niin annettiin ”nopeaa”, tai 
toisinpäin. 

• Avun hakemista on saattanut estää pelko siitä, että 
paikalle saapuisi hoitohenkilökunnan lisäksi poliisi; 
yliannostuksen raahaaminen muualle ja vasta sitten 
soitto hätäkeskukseen.



Huumemarkkinat

• Vanhaliittolaisten nuoruudessa käytettiin paljon 
”apteekkitavaraa” 

• Apteekista ilman reseptiä saatavia yskänlääketabletteja 
ja laihdutuslääkkeitä. 

• Kun haitat ja tietoisuus lääkeaineiden väärinkäytöstä 
lisääntyi, osaa aineista alettiin valvoa ja niiden 
saamiseksi tarvittiin resepti.

• Myöhemmin apteekkimurtoja ja reseptiväärennöksiä

• Lääkkeet katukaupassa tarjolla oleviin aineisiin 
verrattuina puhtaampia ja pitoisuudeltaan korkeampia. 



Turvallista käyttöä?

• Vanhemmilta käyttäjiltä opittu varovaisempaa 
asennetta käyttöön, kuten ”lisää saa aina, 
vaan pois ei koskaan”. 

• Käyttötietoa saatiin alussa erityisesti sota-ajan 
käyttösukupolvelta, mutta myös 
lääkeoppaista. 

• Lääketietoteos Pharmaca Fennica oli 
vanhaliittolaisten perusteos



Hoivaa ennen palveluja

• Vanhemmat sotaveteraanipariskunnat 
”narkomaanivanhempina”

• Riskeistä opettaminen ja aineiden 
saatavuudesta huolehtiminen, jotta ei 
tarvinnut kärsiä vieroitusoireista 

• Ei virallista lääkkeellistä vieroitushoitoa



” Mä vedin kuukauden morfiinia ja sit se morfiini loppu ja 
muistan mä menin bussilla Helsingistä Maunulaan ja mä
ihmettelin siin bussissa et miten mul on niin vaikee olla, ku
mikään asento ei oo hyvä, mä en ees tajunnu et mul on 
vierotusoireet, et mä olin kipeenä. Et se oli mun ensimmäinen 
kerta ku mä olin päihteiden puutteen takii kipeenä..” (Seppo)



Palvelujen kehitys (1/2)

• Huumeiden käytön lisääntymiseen havahduttiin ja  myös 
hoitojärjestelmän piti reagoida

• Suurimpiin kaupunkeihin alettiin perustaa nuorisoasemia
1970-luvun alussa. 

• Punavuoressa avattiin 1971 A-klinikkasäätiön ylläpitämä 
nuorten ”Pena-asemaksi” ristimä nuorisoasema, johon 
kuuluivat poliklinikka ja hoitokoti päihdeongelmaisille nuorille.

• Lisäksi mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämä 
Arkadian nuorisoklinikka, lastensuojeluvirasto, sairaaloista 
erityisesti Hesperian sairaala ja kristilliset järjestöt.





Palvelujen kehitys (2/2)

• 1970-l. alkoi ns. sosiaaliterapeuttinen vaihe; siirryttiin 
psykiatrisesta hoidosta sosiaalipalvelujen piiriin; hoidosta 
tehtiin vapaaehtoista ja avohoitopainotteista; palvelurakenne 
monipuolistui uudestaan 1980-luvulla.

• Vuosituhannen vaihteessa lääkkeellinen korvaushoito

• Vanhaliittolaisilla jonkin verran kokemuksia 
päihdekuntoutusjaksoista eri hoitopaikoissa

• Kolmasosa haastatelluista oli lopettanut aineiden käytön 
vanhemmalla iällä;  9 henkilöä kertoi olleensa 
haastatteluhetkellä korvaushoidossa. 



Mikä piti vanhaliittolaisia hengissä? 

• Yhteisöllisyys, kunnes heroiini tuli

• Lyhyet ”lepojaksot” töissä, hoidossa tai vankilassa

• Palvelujärjestelmän kehittyminen

• Vastuunotto esim. perheellistymisen muodossa

• Persoona, supliikki, katuasenne

• Vuosikymmenten käytöstä pysyviä 
terveyshaittoja; osa huonossa kunnossa 
haastatteluvuosina 2008–2009; osa sittemmin 
menehtynyt



Marginaaliset identiteetit
Jenni Savonen



Muut huumeiden 
käyttäjät 

”narkkarit, narkomaanit, 
nistit, huumeveikot”

• Huumeiden käytön 
hallinta

• Moraalisuus

• Erilainen tyyppi

Muut kansalaiset 
”normaalit ihmiset,   
tavikset, kunnon 
kansalaiset, siviilit,
kunnolliset”

• Yhteiskunnan 
syrjäyttämät

• Erilaiset elämäntavat



Huumeiden käytön hallinta

”En mä oikeen laske, mut kyl mä kai oon [narkomaani]. En 
mä laske. Mä käyttäydyn niinku ihan eri lailla kun noi muut 
tuolla et ne ärventelee ja örventelee (…) Enkä mee
kauppaan varkaisiin että saa teksii, en.” (Leena)

”Nisti on semmonen että kaikki myydään 
mikä on myytävissä, kämppä semmonen
ihan rankattu, et hyvä et siellä seinät on 
pystyssä et sitä rataa. Ja just se että 
vedetään ihan mitä vaan ja millä vaan, et 
ei oo niinku mitään järjestystä siinä 
touhussa.” (Liisa)”Ku mul ei oo ikinä hima ollu sellanen ku

noilla narkkareilla, et mulla on koti kotina. 
Et mä en oo raahannu sinne ketään, enkä
mä oo myyny kotoota ikinä mitään, enkä 
muutenkaan sillon nuorempana.”
(Olavi)



”En mä tollasii tajuu ollenkaan mitkä 
vilpistelee, kusettaa ja varastelee ja 
pettää ihan solkenaan ettei mitään 
muuta ku vilppiä vaan koko ajan. Ei 
mun mielestä niinku päihteet ihmistä 
sellaseks tee, siis kyl siihen oma 
valinta täytyy mun mielestä tehä.” 
(Aapo)

”Mun mielestä mä oon tehny vaan ittelleni, itseeni 
kiusannu ja ittelleni hallaa. En mä mun mielestä oo
mitään yhteiskuntaa kiusannu, koska mä oon
kuitenki ollu töissä koko ajan, mä en oo käyttäny
mitään A-klinikan palveluita aikasemmin, paitsi nyt 
sillon viime keväänä, koska mä en päässy siihen 
korvaushoitojonoon muuten, siellä pitää olla yks 
katko.” (Liisa)

Moraalisuus



Erilainen tyyppi

”Kyllä se osittain on sitä, että ne 
gimmat jotka eli näitten rokkareitten 
ja rosvojen ja raggareitten ja nistien 
kanssa, niin ne on kyllä kaikki ollu
enemmän tai vähemmän semmosia
poikatyttöjä, vähän reippaampia 
likkoja, että meillä ei heti mee kusi 
housuun jos joku vähän karjasee. 
Kyllä se vaatii eräänlaista luonnetta, 
ei tommonen hiljanen hissukka 
pärjäis, ei montaa viikkoa pyöris
jaloissa.”



Yhteiskunnan syrjäyttämät
”Niin että kaikki huono mitä sulle on sattunu
elämässä ni se johtuu just siitä että sä vedät 
jotain. Monta kertaa vaan siitä ympäristön
tietoisuudesta, ne saa aikaan sen. Ihminen on 
ollu jossain, sillä on ollu elinympäristö ja kaikki 
on ollu ihan jees ja sit se kuolee ja sit
selviää että se on koko elämänsä vetäny, ni se 
dissataan sillä tavalla ettei se ollukaan yhtään 
mitään.” (Roope)

Kyl mä oon aina tiennyt et mä 
en oo pätkääkään rikollinen. Et 
se vähän tietysti harmittaa ku 
luetaan semmoseen kuuluvaks 
vaan sen takia että käyttää 
jotain muuta ku brenkkua. 
Ohan se tietysti, kyllä siitä 
paljon sellasta negatiivista 
tietysti tulee ku laittomia
käyttää. (Aapo)



Erilaiset elämäntavat

”Mä muistan ku mä oon istunu jossain 
rappukäytävässä, väsänny paukkuja, haaveillu
jostain paremmasta, et mul ois oma kämppä jossa 
mä voisin polttaa paukkuja ja käydä duunissa ja 
keittää hernekeittoa ja pestä munani lavuaarissa. 
Et eihän ton nyt luulis olevan niin vaikeeta.” 
(Tapio)

”Koko kaveripiiri muodostu, ei ollu muuta ku
noita linnahörhöjä ja kapakoissa pyöriviä noita 
ämmiä ja tommosia sekakäyttäjiä. Kaikki 
naissuhteetki, ne oli sitä samaa kastia ku itte ja 
aika monet tyttöystävät oli itteki istunu
Hämeessä. Et ei mitään semmosta
normaalielämää ees ollu, ei minkäänlaista 
oikeestaan. Mulla oli silleen, välillä semmosia
satunnaisia töissäolojaki, mut kyl ne oli todella 
lyhyitä.” (Petteri)



Valokuvat ovat Helsingin kaupunginmuseon 
ylläpitämältä Helsinkikuvia.fi-sivustolta

Valokuvissa esiintyvillä ihmisillä ei ole yhteyttä 
haastattelemiimme henkilöihin, eikä 
huumeiden käyttäjiin.



Tutkimusryhmässä

• Heini Kainulainen

• Tuula Kekki

• Aarne Kinnunen

• Jussi Perälä

• Sanna Rönkä

• Jenni Savonen



Kiitos!


