
V anheneuan miehen alkoholinh,äyttö

Jouni Tourunen

Suomen väestö alkaa vähetä ja vanheta ensi
vuosituhannen vaihteessa: syntyvyys pienenee
ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa. 65 vuotta
täyttäneiden osuus kasvaa vuoden l9B5 12,7
prosentista liki neljäsosaan väestöstä vuoteen
2030 mennessä (Harmaantuva Suomi. . .1986,
l5-16 & 60). Vuosituhannen vaihteen jälkeen
vanhusten määrää lisää erityisesti ns. suuren
ikäluokan vanheneminen.

Varsin vähän on kiinnitetty huomiota sii-
hen, että tämä suuri ikäluokka, jonka vanhene-
misesta ollaan "huolissaan" vanhustenhuollon
palvelujen riittävyyden tai kasvavan kansanta-
loudellisen eläkerasituksen vuoksi, on samalla
ns. märkää sukupolvea, runsaasti alkoholia
käyttävää ikäpolvea. Lisääntyykö vanhusten
alkoholinkäyttö märän sukupolven vanhetessa,
kun jo nykyistenkin vanhusten alkoholinkäy-
tön ongelmat ovat lisääntymässä (esim. Saas-
tamoinen 1988, 236-237)? Miten vanhenemi-
nen itse asiassa vaikuttaa alkoholinkäyttöön

- tai päinvastoin?
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on lyhyt

ekskursio vanhenemisenja alkoholinkäytön vä-
liseen suhteeseen pääasiassa neljän vanhene-
van, eläkkeellä olevan ja "alkoholiongelmai-
sen" miehen haastattelujen kautta. Vanhene-
minen määritellään väljästi "virallistetun" 65
vuoden "vanhuusrajan" lähestymiseksi, siirty-
mävaiheeksi kypsästä keski-iästä vanhuuteen.

Biologinen, psyykkinen j a
s o siaalinen uanheneminen

Gerontologia jakaa vanhenemisen biologi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen vanhenemi-
seen (esim. Hervonen & Ruth 1983, 23-30).
Biologiset, geneettiset tekijät määräävät ihmi-

Kirjoitus perustuu sosiaalitvön pätevöitvmiskoulutuk-
sen Helsingin kurssin III lopputvöhön "Vanhenevau
miehen alkoholiongelma".

64

sen elintoimintojen ja elinajan rajat, jotka
muovautuvat sosiaalisessa todellisuudessa

- elin-, asuin-, työ- ja kulttuuriympäristössä

- psyykkisiksi valmiuksiksi, persoonallisuu-
deksi ja elämäntavaksi. Vanhenemisen määrit-
tävät biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset muu-
tokset yhdessä.

Biologinen vanheneminen on väistämätöntä:
elimistön toimintareservit hupenevat, aistitoi-
minnat heikkenevät, reaeointi- ja koordinaa-
tiokyky pienenevät sekä elimistön tasapainon
ylläpitämiskyky vaikeutuu jne. Erilaisten fysi-
ologisten toimintojen mittaustuloksia yhdistä-
mällä saatava indeksiluku, ns. biologinen ikä,
muuttuu huonommaksi itse asiassa jo 25-30
vuoden iästä alkaen (Heikkinen 1979, 6). Van-
henemismuutokset ja niiden yhteys sairauksiin
eivät kuitenkaan ole niin selviä kuin aiemmin
on luultu.

Psyykkisen vanhenemisen tutkimuksissa on
yritetty tutkia persoonallisuuden, minäkäsitvk-
sen, mielenterveyden ja erilaisten psyykkisten
toimintojen kuten oppimisen, muistamisen tai
luovuuden muutoksia sekä erilaisten stressien
ja kriisien vaikutuksia (Ruth & Ruoppila 1983,
l6l-163). Psyykkisten kykyjen kokonaisuu-
dessa ei uusimpien pitkittäistutkimusten mu-
kaan tapahdu niin suuria muutoksia kuin
aiemmin uskottiin poikittaistutkimusten anta-
mien, ikäkohorttieroista johtuneiden tulosten
perusteella (Heikkinen 1979, 6). Esimcrkiksi
älykkyystestein mitattu suorituskykv säilvv hy-
vänä ainakin 7O-vuotiaaksi asti, ja senkin jäl-
keen havaittu taantuminen on todennäköisesti
enemmän aivoston sairauksien kuin vanhene-
mismuutosten seurausta.

Sosiaalisen vanhenemisen kannalta tärkeitä
ovat yksilön yhteiskunnallisessa asemassa, roo-
leissa ja tehtävissä (yleensä sosiaalisissa suh-
teissa) tapahtuvat muutokset, joita vanhene-
minen (erityisesti eläkkeelle siirtyminen) ai-
heuttaa. Esimerkiksi ns. irtaantumisteoria nä-
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kee "luonnollisena" ja toivottavana vanhene-
misen myötä tapahtuvan svrjään vetävtl'mi-
sen, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista suhteis-
ta irtaantumisen. Ns. aktiivisuusteorian näke-
mys on päinvastainen: elämä nähdään elinikäi-
seksi sosialisaatioksi, ja myös vanhana on kaik-
ki edellytykset uuden oppimiseen, uuden "elä-
mänuran" aloittamiseen (Hervonen & Pohja-
lainen 1983, 36).

Joidenkin tutkijoiden mielestä valtaosa van-
henemisen vaikutuksista johtuu nimenomaan
sosiaalisista syistä (yhteiskunnallisista insti-
tuutioista ja asenteista). Psvvkkisesti .ia biolo-
gisesti ihminen on vanhana pääosin sama ih-
minen kuin nuorempanakin.

"Vanhuuden useimmat haitat ovat vhteiskunnassam-
me sosiaalisia, sovinnaisia ja keksittrjä. . . \'anhuus sel-
laisena kuin sen käsitämme on olemassa vain sellaisissa
yhteiskunnissa, jotka luovat sen. . . 'Vanhuus' sellaisena
kuin sitä nyt markkinoidaan, on mielikuvitustila,.joka on
olemassa vain niin kauan kuin uskomme sen olevar.r

olemassa ja sysäämme sen ihmisille erilaisten taloudellis-
ten ja sosiaalisten pakotteiden avulla." (Comfort 1979.

31 & 203)

Vanhenemisen ja
alkoholinkäytön suhde

Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa tunnetusti
fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja; alko-
holinkäyttö vaikuttaa ihmisen kaikkiin olemis-
puoliin, kehoon, tajuntaan ja situatioon ('I'ou-
runen 1986, l6). Samalla alkoholinkävttö no-
peuttaa vanhenemista: biologinen, psvvkkinen
ja sosiaalinen ikä karttuvat "normaalia" nope-
ammin ja "ennenaikaisen" kuoleman riski kas-
vaa.

Kuten muidenkin fyysisten toimintojen rajat
vanhetessa madaltuvat, myös kykv juopotella
vähenee vanhenemisen myötä. Alkoholinsieto-
kyky alenee ja käytön vaikutuksista toipumi-
nen pitenee. Vanhana ei jaksa nuorempien
malliin eikä alkoholinkät'ttö yleensä kuulu so-
siaalisesti sallittuun "hyvään" vanhenemiseen
(Wiman 1986, 4). Myös kulutustutkimuksissa
on todettu miesten jonkin verran raitistur,'an
iän karttuessa (Sulkunen 1985, 38 & 4l & 53),
joskin myös 5G-69-vuotiaiden miesten alko-
holinkulutus ja juomistiheys ovat nousseet
vuodesta 1968 vuoteen l9B4 (Simpura 1985, 59
& 61). Ensimmäinen hypoteesi onkin, että
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vanhenemisella on taipumus vähentää alkoho-
linkäyttöä.

Vähentymisvaikutus ei ole kuitenkaan sel-
viö. Elämäntapatutkimusten mukaan on opi-
tuilla käyttäytymistavoilla taipumus säilvä
vanhetessakin, ja toisaalta pitkäaikainen alko-
holinkäyttö aiheuttaa sekä fyysistä että psyyk-
kistä riippuvuutta ja kaventaa elämäntavan
alkoholin ympärille. Toinen mahdollinen hy-
poteesi on, että vanheneminen ylläpitää alko-
holinkävttöä. Mitä kauemmin alkoholia on
käyttänyt, sitä vaikeampi kävtöstä on luopua.

EIämänmuutosteoriat pitävät vanhenemista
ja eläkkeelle siirtymistä yhtenä elämänkaaren
mahdollisena kriisivaiheena (Eskola 1982,

224-227). Työstä syrjäytyminen, sairaudet,
puolison tai ystävän kuolema saattavat lau-
kaista alkoholinkäyttöä. Elämän mielekkvvs
saattaa kadota, varsinkin kun kulttuurimme
arvostaa työntekoa, tehokkuutta, tulevaisuu-
teen orientoitumista .ja itsenäistä selvivtymistä
(Rantala 1986, 33-34). Kolmas vaihtoehtoi-
nen hypoteesi on, että vanheneminen saattaa
johtaa alkoholinkäytön aloittamiseen tai sen

lisääntymiseen.

Jussi, elämän kiertolainen

Mitäpä siitä että nuoruus antoi
rakkautta ja risuja,
jättäähän vanhuus meille sentään
vstävät ja viinin.

Stephen Leacock

Vanha puutalo valtatien varressa uhmaa
päättäväisesti syksyn ensi ränräsateita. Keitti-
össä vanha mies mittailee tarkasti svksyn sa-
teissa turvonnutta saunan ikkunanpokaa. Höv-
lä ja puukko odottavat valmiina pövdällä. Sa-
malla mies mittailee tarkasti, odottavasti vie-
railijaa, nuorempaa. Silmien katse välähtää
tarkkana, terävänä kasvojen uurteiden keskel-
tä.

"Viimeksi oli puhetta, että puheltaisiin oikein nauhal-
le?"

"Niihän sitä tuumailtiin. . ."
"Käytäs vähän läpi sun elämär.n'aiheitas?"
"Niin. . . mä oon kuitenkin ajatellu, että .jos antas

sittenki olla, toistaseks. . . mitä sitä suotta vanhola rnuis-
teleen. . . menny mikä mennv. . . puhuttas näin. muuten
vaan. ."
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Jussin kainostelemaan elämäntarinaan sisäl-
tyvät avioliitto, 6lasta, avioero, lisääntyvä juo-
pottelu, kiertely työn perässä, tvöttömvvs,
asuntopulmat. Kolme vuotta sittenJussi pääsi
työttömyyseläkkeelle, 55-vuotiaana. Reumatis-
mi kolottaa välistä ilkeästi olkapäässä, muuten
terveys on säilynyt hyvänä. Ensimmäiset sil-
mälasit odottavat vasta ostamistaan.

Pari viime vuotta Jussi on asunut vhdessä
toisen vanhenevan miehen kanssa kunnan os-

tamassa ja "pojille" vuokraamassa vanhassa
talossa. Purku-uhka on lähivuosina päällä,
mutta kunnalta on luvassa silloin uusi asunto.

"Mikä, hyvähän tässä. Ei sentään seinät jäädv sisäpuo-
lelta niinku edellisessä paikassa. . . ja sauna on hvr'ä.
kovasti kylyvetään. . . makuupaikka on kvllä kvh'rnä.
talvella joutuu nukkuun keittiössä. . . r'alitsin aikauaarr
väärin, kaverin huoneessa on kunnon kaakeluurri. tarke-
nee paremmin. . . vaikka hvvä näinkin."

Jussi käyttelee alkoholia omaan tahtiinsa vs-
tävien seurassa, kotona tai kavereiden tvkönä;
olutta, joskus kirkkaampia. Baareissa hän vie-
railee harvoin. Jussi ei mielellään puhu.iuomi-
sistaan tarkemmin, mutta silloin tällöin olo on
aamuisin ankea, vapiseva.

Aatu, J eesuksen ottopoika

Vanhuusja sairaus tuovat esiin
luonteen olennaiset piirteet.

Felix Franklürter

Aatun jalasmökki ei koolla eikä näöllä ko-
meile. Liesiuuni, jääkaappi, pieni pövtä, pari
tuolia, vanha nojatuoli, lipasto ja hyllv; perällä
makuusoppi ja televisio. Seinältä katsovat ar-
vokkaasti paikallisen kotipalvelun ohjaajan ja
Paavo Väyrysen valokuvat. Vanha seinäkello
raksuttaa vieressä omaa monotonista tahtiaan.
Piti kunnon talokin nousta, mutta.iäi. .

Aatu kertoo mielellään tarinaansa, värik-
käästi ja tarkasti: paimenpoikana, kiertokou-
lussa, maatöissä, kotirintamalla vartiossa, sep-

pänä, laitosmiehenä, kuorma-autoilijana, van-
kilassa, saarnamiehenä, tehtaan duunarina,
eläkkeellä; ihmisiä, aikoja, tapahtumia. Kuu-
dessakymmenessä vuodessa aineksia elämäkcr-
taan siinä missä jollakin Volvo-Markkasella-
kin. Paljon mielessä pettymyksiäkin, katke-
ruutta; "hyväuskoisuuttaan" saanut kokea pal-
jon vääryyttä.
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Sairaudet ja uudelleen virinnvt uskonnolli-
suus määrittävät tämänhetkistä elämää. Jo
nuorempana Aatu kiersi jonkin aikaa saarna-
miehenä, hyvä puhuja kun oli. Heneenasioiden
kanssa on tullut painittua läpi elämän. Viime
aikoina Iso Kirja on jälleen ollut ahkerassa
käytössä.

"Kavereillekin yrittänv puhua, mutta ku.juovuksis tu-
levat. . . turha niille on mitään selittää nääs. . . mäii
nykyään ajankin pois, en päästä pulloien kans sissää."

Alkoholia on matkan varrella kulunut välillä
reippaasti, välillä ei yhtään. Nykvään juomiset
jäävät vähiin. Sydän reistaileeja vatsa, sairaa-
lareissut ovat tulleet tutuiksi. Alkoholin kanssa
on oltava varovainen.io terveyden vuoksi.

"Kyl silloin oli kun ero tuli. . . mää olin ihan tulel, ihan
ku tulel. . . poikakin oli niin korvaamaton nääs, semmo-
ne, ai jai. . . mutta nyt ei voi ottaa, lääkkeet nääs. nitrot.ia
rauhoittavat sun muut, ei pysty, korkeintaan saunakalian
varovasti."

Topi, nuori oloneuaos

Neljäkymmentä on nuoruuden vanhuus.
viisikymmentä vanhuuden nuoruus.

Victor Huso

Radioesitelmä alkoholismista toi 1'opin A-
klinikalle. Viikon päivittäinen juopottelu oli
saatava loppumaan. Vaimo lupautui mukaan,
vaikkei miehen "muuttumiseen" enää.juuri us-
ko. 22 vuotta on kuitenkin ilot ja surut .iaettu
yhdessä; omakotitalo rakennettu ja poika kas-
vatettu aikuiseksi, maailmalle.

Topi joutui reuman vuoksi eläkkeelle kuusi
vuotta sitten, 42-vuotiaana. Työnjohtajan kii-
reet vaihtuivat oloneuvoksen päiviin. Elämän-
muutos oli suuri, äkillinen ja lopullisen tuntui-
nen, noin vuoden sairastelusta huolimatta.

"Kyllähän se löysät otti pois, tvöstä.ja vielä liikkumi-
sestakin, tuli siihen aikaan päkiät ja poh'et niin huonoott
kuntoon ettei ajottain liikkuun päässv. . . tvh.iän päälle
laitto, alamaihin. . . onneks tuli sitten tää talonrakennus.
se se minut pelasti. . ."

Talon valmistuttua, elämisen ja olemrsen
tasaannuttua alkoholinkäyttö lisääntvi. Yhä
useammin Topi istui lähibaarissa, jonne lähi-
seudun eläkeläisiä ja nuorempiakin kokoontuu
aikaa viettämään, turinoimaan ja olutta sie-
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mailemaan. Kolmen viime vuoden aikana'I'o-
pi ei muista olleensa viikkoakaan yhtäjaksoi-
sesti raittiina. Muutaman kerran vuodessa
käyttö lisäksi riistäytyy useamman päivän mit-
taiseksi kovemmaksi juomiseksi.

"Sitä aikaa olevinaan. . . aatteli ettei sillä niin r'äli-
äkään vaikka vähän ottaa, kun ei oo pahemmin vastlruta
mistään, kun lainat ja pakolliset maksaa. . . eikä nuo
eläkeläisten riennot kiinnosta, ovat sentään parikvmmcn-
tä vuotta vanhempii. . . vaikkei vaimo siitä tietvsti tvk-
kää, jos ä5ä juo aina kaikki vlimääräset, haluis sekirr
joskus osansa."

Ville, sotaueteraani

Ellei ihminen ole rakastanut,
ollut sodassa ja kokenut vanhuutta,
ei hän elämästä mitään tiedä.

Olal Lagercrantz

Hieman tukevoitunut, vanttera vanha mies
istahtaa pöydän ääreen. Nojaa etukumaraan
kävelykeppinsä varaan, hengähtää. Katkaisu-
hoitoaseman rappujen nouseminen ottaa huo-
nokulkuisen voimille. Varsinkin kun takana on
"turhan kostea" juhannus.

"Tää on nyt ensimmäinen paikka missä mää tälläirr
oon hoitopaikassa, sotasairaalan jälkeen."

Sota-aika ja sotiminen ovat jättäneet vahvat
muistot. Jäljet tuntuvat vieläkin. Itse asiassa
Villen eläkkeelle joutuminen kvmmenisen
vuotta takaperin johtui osittain sodassa haa-
voittumisesta: selkä ja jalka eivät enää kestä-
neet kovaa työntekoa. Lääkitykset ja hoidot
eivät enää auttaneet.

"Kannaksella, siellä mää haaavottuisin, sirpaleet meni
tonne sissäänja käsivarteenja kantapäähän. . . kaikki ne
siellä on viälkin, ei kerittv pois raappiin. . . jätti.jälet niin,
kyllä se tepposensa teki. . ."

Muuten Ville on elämäänsä tyytvväiner-r.
Työtä on riittänyt ja toimeen ruku, vaikka
niukemminkin. Lainaa otettu ja talo rakennet-
tu, myöhemmin mökkikin. Asiat ei ole koskaan
menneet kovasti "nurin päin". Paitsi vaimon
kuollessa kolme vuotta sitten; tuntui vksinäi-
seltä, tyh.jältä, alkoholiakin alkoi kulua.

Toista vuotta sitten löytyi onneksi uusi seu-
ralainen. "Huushollia ja kuria pitämään", Vil-
le naureskelee puoliksi leikillään, puoliksi tosis-
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saan. Kevät ja kesä sujuvat mukavasti mökillä,
pikku puuhailuja riittää. Kaupungissa ei niin-
kään tekemistä löydy. Lähibaarissa tulee istut-
tua liikaakin, olutta nautittua; viikonloppuisin
kotona väkeviäkin.

"On saanu uus ystävä pysymään sut aisoissa?"
"Aika hyvin, aika hyvin. . . tää kaveri on kovana, sano

että oo kovana vaan. sillä on k_vkv panna .juomiset
piiloon, sitten ku on oikein ankeeta rri sit se sanoo vasta
että no, kyllä hällä vähän on. . ."

V anhene mi s e n ü aikutuks et
mie st en alkoholinkäy tt ö ön

Kaikki haastatellut ovat selkeästi kokeneet
vanhenemisen fyysiset vaikutukset alkoholin-
käyttöä vähentävänä tekijänä.

"Eihän siittä mittään tuu. . . .jaksa enää, kestä paikat
. . .nuorempana jaksoi painaa työssä. . . .iu 'u,iinanki
kans. "

Oman viehätyksensä juominen on kuitenkin
säilyttänyt, kovin radikaaleja muutoksia juo-
misessa ei ole tapahtunut.

"Humalan tunne, se on kyl aluks sama ku ennenki.
jopa parempi joskus. . . mutta toinen ja kolomas päir,ä on
kauheita. . ."

Miesten kunto, fysiikka, ei kestä enää mää-
rältään yhtä suurta juomista kuin nuorempa-
na. Varsinkin juomisen seuraukset, mm. kra-
pula, ovat tulleet entistä tuskallisemmiksi.

"Mun oli ennen kyllä semmone ettei kivistänv vhtään.
en sairastanu krapulaa lainkaan. . . nvt se sitten rupes
tekkeen, ton kallotaudin. . . tulee kerta kaikkiaan niin
huonoon kuntoon, se kamalaa on. se siinä enempi
ottaakin pattiin, kuule. . ."

Työelämästä eläkkeelle siirtyneille vanhene-
minen on merkinnyt juomiseen mahdollisesti
käytettävän ajan lisääntymistä ja ulkoisten ra-
joitteiden karsiutumista; pakolliset tekemiset ja
velvollisuudet ovat vähentyneet. Jos taloudelli-
set asiat ovat vielä kunnossa, alkoholinkäytölle
syntyy helposti "lisätilaa". Esimerkiksi Villelle
vaimon kuolema aiheutti lisäksi vksinäisyyttä
sekä vähensi yhteyksiä sukulaisiin.ia tuttaviin.

"Ei mittään tekemistä oikein oo. . . perhetutruia ollu,
mutta häviäähän ne aina vanhemmiten. kun tuo eukkoki
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kuoli, sydän meni laakista. . . jäänv nuo harrastukset
kaikki pois, pelit sun muut. . . sitten vks .juttu, ettei oo

puutetta ollu, ettei oo pahemmin tarvinnu sitä markkaa
pihistää eikä kerjätä."

Kaikki edellä hahmotellut vanhenemishvpo-
teesit saavat "vahvistajansa" jo tässä neljän
miehen joukossa: Aatulla juominen on vanhe-
tessa vähentynyt ja sitten kokonaan loppunut
("vähenemisteesi"). Jussilla juominen on jat-
kunut suurin piirtein entiseen tapaan, ilman
merkittäviä muutoksia ("ylläpitoteesi"). -fopin

ja Villen alkoholinkäyttö on sen sijaan eläk-
keellä lisääntynyt ja synnyttänyt vasta nyt ns.

alkoholiongelmia ("lisääntymisteesi"). Vanhe-
nemisen vaikutukset ovat yksilöllisiä, kunkin
elämänkokemuksiin ja -tapahtumiin kiinnitty-
viä.

Mie sten alkoholinkäytön
rnerkitykset

Vanhenevien miesten alkoholinkäyttö on to-
dennäköisesti hillitympää ja rauhallisempaa
kuin nuorten: suurin "uho" on kadonnut vuo-
sien varrella. Suurta numeroa miehet eivät
halua .juomisestaan tehdä; alkoholi kuuluu
omalla tavallaan elämään ja sillä selvä. Kovin
paljon ei enää jaksa eikä viitsi juoda, mutta
ilmankin on vaikea olla. Sen kummempia pe-

rusteluja ei välttämättä tarvita, eikä niin mo-
nia kuin nuorena.

"Nuorena se kai oli semmonen ujous. . . .ia epär'ar-
muus, piti näyttää. . . vanhempana tämä vksinäisvvs,

.joutilaisuus. . . sitä seuraahan sitä välillä hakkee. . . sem-

monen tapa kait sitten on. . ."

Alkoholinkäytön merkitykset kiinnittvvät
kaikilla miehillä ajankäytön ja sosiaalisen seu-

rustelun ympärille. Muut harrastukset ja teke-
miset ovat vähentyneet, aikaa "on olevinaan"
ja lähibaarista (Topi ja Ville) tai kavereiden
tyköä (Jussi) etsitään seuraa ja ajankulua - 

ja
löydetään.

'Joskus se on vähä hyvä ajankulu, jos on hvr'ää seuraa
ja muutkin ottaa, niin mikäs siinä sitten. . . miesvaltasta,
siinä baarissa, eläkeläisiäkin, sitten semmosia fiksu.iakin,
parin putelin iltakaljansa ottaa. . . onhan siinä nuorempi-
akin, siinä kun ne tarinoija sitten lottoovat porukalla. . .

omavaraisia kaikki, vanhempi ja rauhallisempi asiakas-

kunta."
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Vanhenemisen fyysiset vaivat ja sairaudet
alkavat olla miesten elämän todellisuutta. Aa-
tun alkoholinkäyttöä sairastelu on vähentänyt
selvästi, Topin päinvastoin lisännyt.

"Kyl ne kivut jokapäiväsii tahtoo olla, r'älillä kovin-
kin. . . ne on noijuomapäivät ihan kuin lomaa sairaudest,
kivut ei tunnu, häviää siks aikaa. . ."

Sairaudet ovat tuoneet elämän rajallisuu-
den, kuolemankin mahdollisuuden, lähem-
mäksi, todemmaksi kuin nuorena. Aäneen sitä
ei suoraan sanota, mutta ajatusten takana,
pohjalla se kuultaa. Kaikessa vähäeleisvydes-
sään ja vaatimattomuudessaan miesten tunnot
ovat syvällisemmät kuin nuorten. Elämää on
joka tapauksessa puntaroitava ja aseteltava
jonkinlaiseen asentoon. Alkoholinkäyttöönkin
liittyy pinnan alla elämän eksistentiaalisia
ulottuvuuksia ja pohdintoja (vrt. Helminen
& al. I9BB,2l & 26).

"Semmosta se niin on ollu
kauan tartte roikkua ennää. .

vaikka eipä tässä kai

Yksilöllinen elömänkaari

Miesten haastattelujen perusteella vaikuttaa
siltä, että vanheneminen rauhoittaa niiden
miesten elämäntapaa ja alkoholinkävttöä, joil-
la juominen on aiemmin ollut runsasta ja joille
vanheneminen sinänsä ei ole tuonut merkittä-
viä elämänmuutoksia. Sen sijaan alkoholin-
käyttö on lisääntynyt ja alkanut aiheuttaa vai-
keuksia niillä miehillä, joille vanheneminen on
merkinnyt sosiaalisia muutoksia (työstä eläk-
keelle siirtyminen, vaimon kuolema, ihmissuh-
teiden väheneminen jne.).

Juomisen ja mielekkään elämän etsimisen
yhteys korostuu vanhenemisen myötä. Ns.

vanhenemisen psykologiset kehitystehtävät
(Rantala 1986, 69-70) aktualisoituvat: oman
itsensä ja elämänsä arviointi, vanhuuteen so-

peutuminen, terveyden heikkenemisen ja kuo-
leman mahdollisuuden kohtaaminen sekä ehe-

än omanarvontunnon etsiminen. Jos elämänsi-
sältö "tyhjenee", ulkoiset rajoitteet vähenevät
ja käsitys vanhuudesta piirtyy kielteisenä, van-
heneminen voi helposti lisätä alkoholinkäyttöä.
Toisaalta vanhetessa elämäntapa saattaa sees-

tyä ulkonaisista puutteista tai sairauksista huo-
Iimatta, näkemys vanhuudesta piirtyä luonte-
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vana ja juominen vähentyä. Haastatelluista
miehistämmeJussi ja Aatu vaikutlavat omassa
vaatimattomassa elämässään vanhenemiseen
rauhallisemmin sopeutuneilta kuin Topi ja
Ville, joille vanhenemisen muutokset ovat ai-
heuttaneet lisääntyvää alkoholinkäymöä.

Yhtä ainoata vanhenemismallia ei ole ole-
massa. Jokainen ihminen piirtää oman yksilöl-
lisen elämänkaarensa, jossa aikaisemmat elä-
mänvaiheet, -kokemukset ja -strategiat vaikut-
tavat vanhenemiseen. EIämänura ei ole deter-
ministinen edes alkoholinkäytön suhteen; vaih-
toehtoja on useita vanhetessakin.
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English Summary

J ouni Tountnen : V anheneoan miehen alkoholinköyttö
(Alcohol use by agöng men)

The Finnish population will begin to decrease and t<r

grow older at the turn of the centurv. The elderlv portion
ofthe populace will start to increase especialh'as a conse-
quence of the aging of the babv-boom generation, rvhich.
it should be noted, is also a generation ofrelativelv heavv
drinkers, a "wet generation". The relationship between
aging and the use ofalcohol is an interesting question lbr
the future. This relationship has been approached in this
article by interviewing four retired, aging men u'ith alco-
hol problems.

Hearry drinking generallv accelerates the pace ol'the
biological, psychological and social asing process. ,\ginq,

for its own part, can affect the use of alcohol in three
dillerent ways. First of all, the biological affects ol'aging
and illness usually act to reduce the use of alcohol.
Secondly, long-term drinking as a learned habit and as

a physical and mental dependencv can maintain the level
of alcohol consumption, regardless of aging. Thirdlr'. due
to significant forms of social agine, a person's lil'e can

become empty of content, after retirement. for instance,
inducing the individual to start drinking or to increase

the amount of alcohol consumed.
The eflects of aging on drinking in men varv liom one

individual to another, and are closelv connected with
a person's whole life experience: the past, the present arrd

the projected future.
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