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rusajatus on, että riippuvuus voi-
tetaan hengellisen kokemuksen 
ja hengellisen elämäntavan avul-
la. Miltä näyttää suomalaisten 
NA:laisten addiktien toipumi-
sen hengellinen puoli?

Kotovirta kysyi lomakekyse-
lyssään tutkittavien näkemystä 
NA:n merkityksestä 16 eri väit-
tämän avulla. Yksi näistä kos-
ki toipuvan addiktin näkemystä 
hengellisestä heräämisestä. Jos-
tain syystä tämä kysymys on pu-
donnut kokonaan tutkimuksen 
analyysiosiosta pois.

Näin yhden NA:n toipumis-
ohjelman keskeisen aspektin eli 
hengellisyyden suhde raittiuden 
kestoon tai vahvuuteen jää tut-
kimuksessa jonkin verran avoi-
meksi. Yksi syy tähän lienee se, 
että Kotovirta on lähtenyt tutki-
maan nimenomaan laajasti ym-
märrettyä NA-elämäntapaa, jos-

ta hengellisyys on vain osa. Toi-
nen syy lienee se, että suomalai-
sessa NA-toveriseurassa hengel-
lisyys ja hengelliset kysymykset 
pääsevät artikuloitumaan melko 
pinnallisesti esimerkiksi AA:han 
verrattuna. Tämä johtuu arva-
tenkin juuri suomalaisen NA-
kulttuurin nuoruudesta ja ohuu-
desta.

Käsittääkseni Kotovirran tut-
kimusaineisto antaa kuitenkin 
mahdollisuuden tutkia tätä hen-
gellisyyden ja toipumisen välistä 
linkkiä nyt tehtyä raapaisua tar-
kemmin. Toivon, että hän jat-
kaisi aineistonsa analyysia täl-
tä osin.

Kaiken kaikkiaan Kotovirran 
väitöskirjasta saa sellaisen ku-
van, että toipuminen NA:ssa on 
mahdollista. Toveriseurasta voi-
vat hyötyä eri-ikäiset ja niin hen-
kilö-, hoito- kuin huumeiden-

käyttöhistorioiltaankin erilaiset 
ihmiset.

Tutkija ottaa myös kantaa 
NA:laisen toipumisen ja viral-
lisen hoitojärjestelmän välisiin 
suhteisiin. Hänen mukaansa ver-
taistukitoiminnan rinnalle tarvi-
taan myös virallista hoitojärjes-
telmää. NA:n ja hoidon suhde 
on kaksisuuntainen. Hoitolai-
tokset yhtäältä ohjaavat ihmisiä 
NA:han – yli puolet tutkimuk-
seen osallistuneista oli ohjautu-
nut NA:han jonkun hoito-ohjel-
man kautta – ja toisaalta NA:han 
kiinnittyminen parantaa hoidon 
tuloksia.

NA:n antama hyöty toipuvil-
le addikteille on Elina Kotovir-
ran tutkimuksen valossa kiista-
ton. Päihdealan ammattilaisten 
kannattaa tutustua toveriseuraan 
sekä suositella sitä potilailleen.
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Onnellisuuden mittapuut avio-
liiton arjessa – on kiinnostavaa 
lukea perätysten kolmen kirjaili-
jan samaa aihepiiriä käsittelevät 
romaanit. Tyylien ja näkökul-
mien vaihtelu syventää aiheen 
käsittelyä, mutta samalla lu kija 
– kenties tahtomattaankin – 
helposti asettaa kolmikon teok-
set keskinäiseen paremmuusjär-
jestykseen. Karran, Tammisen 
ja Härkösen romaanien kohdal-
la järjestys ei ole kuitenkaan ai-
van yksioikoinen, sillä erilaisilla 
kerronnan tavoilla on omat an-
sionsa kullakin. Kuitenkin kaik-
ki kirjailijat pyörittelevät kynäl-

lään samaa saippuanpalaa, kah-
den ihmisen välistä suhdetta, 
jossa valmiita sääntöjä ei ole ole-
massakaan. Keski-ikään ehtineet 
päähenkilöt ovat kaikki elämäs-
sään siinä pisteessä, jossa ulkoiset 
puitteet ovat hyvin ja vakiintu-
neet. Kriisit syntyvät, kun omas-
sa menneisyydessä tuntuu olevan 
hyviä kokemuksia, kun taas yh-
teinen tulevaisuus näyttäytyy ar-
jen kaurapuuron hitaana jääh-
dyttelynä. On vaikeaa sanoa it-
selleen: ”Minäkin olen oppi-
nut iän myötä hyväksymään it-
seni, mutta tässä hyväksynnässä 
on alistumisen karvas sivumaku: 

en ehdi enää muuttua, tämä elä-
mä meni nyt näin” (Tamminen, 
52). Jotakin pitää ravistella, etsiä 
itseään ja toisia, jotta monoto-
nia rikkoutuisi. Yksi kääntyy si-
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säänpäin, toinen syöksyy silmille 
muutosta masinoidessaan. 

Petri Tamminen on kirjailija-
na tunnettu riisutusta tyylistään. 
Jokainen sana vaikuttaa punni-
tulta ja harkitulta, liiat rönsyt 
on karsittu tekstistä pois. ”Mi-
tä onni on” onkin tammismai-
sen lyhyt, novellimainen tarina, 
joka kertoo suurista asioista pie-
nieleisen elegantisti. Tamminen 
jättää lukijalleen riittävästi ai-
neksia tarinan omanlaiseen täy-
dentämiseen pureskelematta si-
tä itse liian valmiiksi. Romaa-
nin päähenkilö on elämässään 
kömpelön sympaattisesti etene-
vä kirjailijamies, joka saa vai-
moltaan idean kirjoittaa yhdessä 
suomalaisesta onnesta kertovan 
kirjan. Hairahduttuaan esittele-
mään vaimonsa ajatuksen pin-
giskaverilleen onnen etsinnästä 
muovautuukin kahden miehen 
projekti, odysseia, joka kuljettaa 
heitä haastatteluretkillä ympäri 
Suomen kokemassa onnesta teh-
tyjen laulujen todellisuutta. Kes-
ki-ikäinen kirjailija ja nuori ku-
vataitelija katselevat tilanteita eri 
silmin – toinen heittäytyen, toi-
nen haparoiden, hämmästellen. 
Onni saattaa piillä missä tahan-
sa, ruotsinlaivalla tai haitarinsoi-
tossa. Sitä etsitään myös rakkau-
desta – siitä menetetystä: mies-
ten matka ulottuu iloiseen Tans-
kanmaahan asti, jossa lemmek-
kään onnen muistot osoittau-
tuvat kuitenkin paljon raadolli-
semmaksi arjeksi. Mennyt ei pa-
laa, vaan uurteet nuoruudenra-
kastetun kasvoilla ovat todellisia, 
eri suuntiin lähteneet elämät ris-
teävät vain hetkellisesti. Saman-
aikaisesti se, jonka piti olla py-
syvää, onkin muuttunut: vaimo 
on lähtenyt omalle onnen odys-
seialleen.

Missä Tamminen on niukka-
sanainen, Petri Karra puolestaan 
pursuaa. ”Haarautuvan rakkau-

den talo” on lähes tiiliskivimäi-
nen eepos, josta reipas kustan-
nustoimittaja olisi saksinut kol-
manneksen pois. Karran tarina 
on hilpeän absurdi hullunkuri-
sen perheen kuvaus, johon mah-
tuu niin sekalaisia uusperhesi-
teitä kuin järjestäytynyttä rikol-
lisuuttakin – ja kaikki tämä si-
vistyneeksi aiotun avioeron ku-
lisseissa. Järkevinä aikuisina it-
seään pitävä pariskunta muut-
taa yhteisen omakotitalonsa eri 
osiin kimppakämppäilemään 
asunnon myynnin ajaksi, mut-
ta pian molemmat huomaavat 
sekä ärsyyntyvänsä että ärsyttä-
vänsä vanhaa kumppaniaan kei-
noja kaihtamatta. Moottorisaha 
soi ja parittajat parveilevat ton-
tilla, kun sivistyksen kuori mur-
tuu ryöpsähtäen. Avio-onnen 
päättyminen laukaisee lapselli-
sen näyttämisenhalun ja kilpai-
lun eroavien välille. Tarve pärjä-
tä saa farssin sävyjä, kun molem-
mat puolisot omaksuvat naamiot 
ja roolit, joita esittävät toisilleen. 
Vaikka rakkautta ei voinutkaan 
käsikirjoittaa, sen päättymisenkö 
voisi? Kun sekava sukulaisjouk-
ko hämärähommineen sekaan-
tuu asiaan, ei tämäkään näytel-
mä ole vailla yllätyksiä ja impro-
visaatiota.

Karra kuvaa tapahtumaympä-
ristöä ja henkilöitään yksityis-
kohtaisen tarkasti. Teoksen elo-
kuvaoikeudet on myyty kirjan il-
mestyessä, ja onkin helppoa ku-
vitella kaikki valkokankaan va-
kiojuhaveijoset rymistelemässä 
tarinaa eteenpäin. Käsikirjoitus-
mainen teksti kenties hellii sen 
dramaturgia, mutta romaanin 
asuun puettuna teos kompuroi 
tyylissään. Karra ei säkenöi mie-
likuvituksellisella kielenkäytöllä, 
ja keskeiset henkilöt jäävät etäi-
sen latteiksi. Lavasteluettelomai-
nen tavarapaljous jää kirjallisek-
si krumeluuriksi, joka turhaut-

taa lukijaa. Luettelot ja listat voi-
vat toimia joissakin romaaneissa 
tehokeinona, mutta Karra ei ai-
van onnistu ironisoiden allevii-
vaamaan keskiluokkaista hyvin-
vointia tällä keinoin. Vaikka tari-
nassa on aineksia sekä jännityk-
seen että romantiikkaan, pursui-
levuudesta kun on vaikeaa erot-
taa, mihin tunnelmaan teksti lo-
pulta pyrkii johdattamaan.

Härkösen romaanissakin pää-
henkilöillä on ongelmia aviorak-
kaudessaan. Seksuaalisten tar-
peiden epätasapaino keikuttaa 
opettajapariskunnan kesälomaa 
– vaimo tahtoo, mies ei. Här-
könen ei anna armoa kummal-
lekaan – miehestä on avioliitos-
sa tullut virttynyt nyhverö, vai-
mosta feminismin keppihevosel-
la ratsastava egoisti. Kuten Kar-
rankin romaanissa, myös ”Ei kii-
tos” kuvaa tilannetta, jossa pari-
suhteen karikkoon karahtaneet 
onnistuvat omalla toiminnallaan 
yllyttämään toista osapuolta sii-
hen, mikä itse asiassa itseä kaik-
kein eniten juuri ärsyttääkin. 
Härkösen kertojanaisen seksin-
tarve muuttuu pakkomielteen-
omaiseksi ahdisteluksi, aikatau-
luttamiseksi ja anelemiseksi. Sa-
malla kun naaras hyökkää, uros 
vetäytyy syvemmälle tietoko-
nepeliensä virtuaalitodellisuu-
teen ja luulosairauksiinsa. Toisin 
kuin Karran romaanissa, aviori-
kos on Härkösen naiselle viimei-
nen vaihtoehto purkaa tilannet-
ta, mutta kun ahdistus kasvaa ja 
tilaisuus koittaa, ei pettäminen 
olekaan vaikeaa. Kielletty hedel-
mä ei kuitenkaan maistu pidem-
män päälle hyvältä – omistami-
senhaluaan ja mustasukkaisuutta 
ei voi paeta vieraassakaan sylissä. 
Vaikka Härkönen luiskahtaakin 
välillä pehmopornon puolelle, 
tarina kulkee soljuen, kokeneen 
kirjoittajan taidolla. Härkönen 
sivaltaa sekä naisia että miehiä ja 
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riisuu päähenkilönsä lisäksi pal-
jaiksi ne piiloiset rakenteet, joi-
den varaan rakkauden odotukset 
on ripustettu.

Kipuilevien keski-ikäisten ta-
rinoiden loput jäävät avoimik-
si, kukaan kirjailijoista ei tarjoi-
le ratkaisevaa viisauttaan hopea-
lautasella. Katkera oivallus on-
kin, että oikotietä onneen ei ole, 
ei edes fiktion maailmassa. Tyy-
lillisesti erilaisten teosten välillä 
syntyy kuitenkin yllättävää vuo-
ropuhelua – ”Ei kiitos” -teoksen 

Helin ja ”Haarautuvan rakkau-
den talon” Tuulan soisi kuule-
van ”Mitä onni on” -romaanin 
itsetutkiskelun hetken: ”Miehet 
vaihtoivat nuorempaan sen ta-
kia, että he halusivat vihdoinkin 
olla toisen silmissä se aikuinen 
– kun olivat aiemmin joutuneet 
olemaan se hölmö, se hitaam-
min kehittynyt, se äitinsä ja sit-
ten vaimonsa helmoissa pyörivä 
poika, joka ulvoo matolla maa-
joukkueen hävitessä tai formu-
lan savuttaessa niin että lapset-

kin sitä kauhistuvat […]”. Mies-
ten ja naisten toisilleen ja itsel-
leen asettamat odotukset ja roo-
lit ovat jo itsessään ristiriitaisia, 
ja parisuhteeseen ladatut oletta-
mukset lisäävät painetta ruuti-
tynnyriin. Tätä asetelmaa Tam-
minen tarkastelee, Härkönen he-
kumoi ja Karra räjäyttää. Koko 
rakkauden ja onnellisuuden mo-
nimuotoisuuden ja mutkikkuu-
den sirpaleita saa kukin lukija 
sovitella oman elämänsä mosa-
iikkiin. 

Kulutusyhteiskunta in memoriam?
Pasi Pyöriä

roope Mokka &  
aleksi neuvonen 
Olimme kuluttajia.  
neljä tarinaa vuodesta 2023 
tammi, 2009

Yhteiskuntakriittisen tietokir-
jallisuuden kuluttajilla on kis-
sanpäivät. Useampikin kustan-
taja on viime vuosina laajenta-
nut reviiriään puheenvuoroihin 
ja pamfletteihin keskittyviin jul-
kaisusarjoihin. Näistä tuoreim-
pien joukossa on Tammen perin-
teikäs Huutomerkki-sarja, jonka 
kustantaminen käynnistettiin 
uudelleen vuoden 2008 alussa. 
25 vuoden julkaisu tauon jälkeen 
aika oli jälleen kypsä alun perin 
”hulluna vuonna” 1968 perus-
tetun sarjan uudelle tulemiselle.

Seuraavassa esiteltävä Roo-
pe Mokan ja Aleksi Neuvosen 
toimittama Olimme kuluttajia 
-pamfletti keskittyy 2000-luvun 
suureen kertomukseen, ilmas-
tonmuutokseen. Puheenvuoros-
sa esitetään neljä tulevaisuuden 
skenaariota vuodesta 2023. Ku-
ten tulevaisuudentutkijoilla on 
tapana korostaa, skenaarioissa 
kyse ei ole ennusteiden laatimi-
sesta, vaan mahdollisten maail-
mojen hahmottelusta eli tulevai-

suudenkuvista, joihin varautu-
minen on järkevää. Teoksen toi-
mittajat eivät tosin edusta var-
sinaista akateemista tulevaisuu-
dentutkimusta, vaikka yliopis-
totausta molemmilla onkin. Yh-
teiskuntatieteilijä Mokka ja filo-
sofi Neuvonen tunnetaan riip-
pumattoman ajatushautomo 
Demos Helsingin perustajina.

Pamfletti alkaa raflaavasti fik-
tiivisellä kertomuksella keski-
ikäisestä Leenasta, jonka aikuis-
iän aikana Suomesta kehkeytyi 
kulutusyhteiskunta. Kun Lee-
na syntyi 1950-luvun puolivälis-
sä, sotakorvaukset oli maksettu 
ja Suomi alkoi vaurastua ja kau-
pungistua. Ensin kodinkoneista, 
sitten autoista ja myöhemmin 
vuotuisista ulkomaanmatkois-
ta tuli osa keskiluokkaista arki-
päivää – ja suomalaisen hiilija-
lanjälki suureni askel askeleelta. 
Tarina johdattelee lukijan poh-
timaan epämiellyttävää totuut-
ta. ”Tavara ei tee onnelliseksi”, 
Leena muistuttaa itseään samoin 

kuin miljoonat muut keskiluok-
kaiset länsimaalaiset, mutta silti 
tavaraa vain tulee lisää. Näin ei 
voi jatkua, vai voiko?

Toki nykyinen kehitys – ta-
louden ja kulutuksen hallitse-
maton kasvu – voi jatkua, mut-
ta vakavin seurauksin, Mokka 
ja Neuvonen kuvailevat ensim-
mäistä tulevaisuuden skenaa-
riotaan. Tätä tulevaisuudenku-
vaa he kutsuvat nimellä ”Vielä 
15 vuotta”. Jos rajallisten luon-
nonvarojen haaskuu jatkuu ny-
kymenoa ja ilmastonmuutos ete-
nee pessimistisimpien arvioiden 
mukaan, vastassa on syvenevä 
epätoivon ja globaalin eriarvois-
tumisen kierre. Maailmaa hallit-
sevat suuret korporaatiot, joiden 
parhaille palkollisille vielä riittää 


