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Tiedekeskukset tarjoavat ainutlaa-

tuisen tilaisuuden alkoholivalistus-
tvöhön. Tiedekeskuksissa kär' suuri
joukko ihmisiä. jotka haluavat oppia
uusia asioita. Eritvisesti lapsia ja
nuoria on helppoa tavoittaa tiedekes-
kuksessa.

Ntlonet yritykset ja yhteisöt halua-
vat olla edustettuina tiedekeskuk-
sessa ja kilpailu sinne pvrkivien
esittelykohteiden kesken on kovaa.
Tullakseen hvväksvtvksi on kohteen
oltava laadultaan erittäin korkeata-
soinen ja sen on välitettävä tarkkaa

tieteellistä tietoa uudella ja mielen-
kiintoisella tavalla. Tiedekeskuksissa
kiinnitetään eritvisen suurta huo-
miota siihen, että kär,iiät voir.at
mahdollisimman paljon aktiivisesti
osallistua tiedon hankintaan. päin-
vastoin kuin esim. perinteisissä mu-
seoissa, .joissa tietoia omaksutaan
pääasiassa katselemalla.

Alkon nävtteille asettamaJeppe on
esimerkki siitä, kuinka tiedekeskuk-
sessa tiedettä voidaan tarjota vleisöl-
le hauskasti ja mielenkiintoisesti.
Vaikka Jepen toiminta perustuLr

suurimmaksi osaksi tietokoneen kävt-
töön, itse Jeppe ei vaikuta tietoko-
neelta. Tietokoneteollisuus on kehit-
tvnvt huilnasti viiden viime vnodcn
aikana. Nluistikapasiteetti. joka Jep-
peä rakennettaessa rajoitti puheen
ohjelmointia, ei nvk'"'ään ase ttaisi
samanlaisia ra joi t uksial Jcppe voitai-
siin ohjelmoida puhumaan useita
kieliä. Niinpä tulevaisuudessa on
mahdollista tietokoneita hyväksi
kävttäen kehittää entistä monipuoli-
sempia alkoholivalistusvälineitä.

J. D. Sinclnir

Kanadan uusi päihdekeshus

Kanadassa on vuosikymmeniä pi-
detty sekä laillisten että laittomien
päihteiden käyttöä vakavana ongel-
mana. Kokaiinin lisääntynvt käyttö
i980-luvun lopulla ennakoi Yhdys-
valtojen kaltaisen huumeongelman
olevan myös Kanadan kohtalo.

Neuvoteltaessa kansallisesta päih-
destrategiasta kävi ilmi, että eri
maakuntien asiantuntemusta oli vai-
kea käyttää tehokkaasti hyväksi kan-
sallisen strategian Iuomiseksi. Niinpä
vhtenä osana päihdestrategiaa oli
perustaa komitea tutkimaan, oliko
tarpeen luoda kansallisella tasolla
toimiva alkoholi- ja huumeasioiden
asiantuntij aelin.

Liittohallitukselle jättämässään
raportissa David H. Archibaldin
komitea ehdotti kansallisen päihde-
keskuksen (Canadian Centre on
Substance Abuse) perustamista.
Asianomainen lainsäädäntö hyväk-
syttiin loppuvuodesta l9BB ja keskus
aloitti toimintansa välittömästi.

Keskus on puolittain itsenäinen
elin, joka saa perusrahoituksensa
Kanadan hallitukselta. Tämän li-
säksi se voi hakea rahoitusta muual-
ta, mutta se pvrkii nykyisten toimin-
taperiaatteittensa mukaan välttä-
mään kilpailua muiden olemassa
olevien järjestöjen kanssa. Liittohal-
litus nimeää viisi johtokunnan jä-

sentä. Nämä viisi nimittävät loput l4
johtajiston jäsentä.

Johtajiston puheenjohtajana toimii
David H. Archibald. Keskuksen
johtaja onJan Skirrow. Hän on tullut
tunnetuksi tvöstään Albertan alkoho-
lismi- ja huumckomiteassa ja mm.
ICAA:n (International Council on
Alcohol and Addictions) Calgarvn-
kongressin organisoijana 1985.

Tämän vuoden maaliskuussa joh-
tajisto suunnitteli keskuksen tulevaa
rakennetta ja henkilöstöpolitiikkaa ja
päätti, että se jakautuisi neljään eri
toimintayksikköön, jotka ovat tutki-
mus ja politiikan kehittäminen, tie-
dottaminen, yhteydenpito ja koulu-
tus. Aivan äskettäin keskuksen henki-
lökuntaa on lisätty kolmella henki-
löIlä ja tavoitteena on lisätä sitä
edelleen, kunnes lukumäärä on noin
viisitoista.

Keskuksen toiminta kattaa niin
lailliset kuin laittomatkin päihdvttä-
rrät aineet, joten kanadalaisittain
niihin lukeutuvat paitsi alkoholi,
huumeet ja lääkkeet myös tupakka.
Keskuksen kohderyhminä ovat halli-
tukset, eri ammattiryhmät, kunnat,
vapaaehtoisjärjestöt, työmarkkina-
järjestöt ja yksitvisen sektorin vrityk-
set. Tavoitteena on vähentää päihtei-
den väärinkäyttöön liittyviä ongel-
mia tai poistaa ne.

Toiminnalla halutaan edistää I )

kanadalaisten tietoisuutta päihteiden
väärinkäyttöön liittwistä asioista. 2)
kanadalaisten osallistumista päihtei-
den väärinkäyttöön liittyvien ongel-
mien vähentämiseen ja 3) tehokkait-
ten päihteiden vastaisten ohjelmien
käyttöä. Keskuksen toimintaideana
on tarjota parasta mahdollista asian-
tuntemusta keskustelun pohjaksi,
mutta välttää sitoutumista mihin-
kään yksittäiseen toimintalinjaan.

Keskus järjestää kesällä 1992 vh-
dessä Kanadan alkuperäisväestön
alkoholismin ja huumeiden väärin-
kävtön vastaisen ohjelman (the Na-
tional Native Alcoholism and Drug
Abuse Program), Albertan alkoholi-
ja huumeneuvostor-r (the Alberta Al-
cohol and Drug Abuse Commission)
ja ICAA:n kanssa kansainvälisen
konlerenssin, jonka aiheena ovat
alkuperäiskansat. Maailman terveys-
järjestö on lupautunut tukemaan
konferenssia. Yhdessä Kanadan nuo-
risojärjestöjen johtajien kanssa kes-
kus pyriiii luomaan tehokkaan kan-
sallisen yhdysverkoston, jonka kautta
voidaan välittää tietoja päihteiden
väärinkävtön vastaisista ohjelmista.
Tarkoitusta varten on perustettu
eritvinen uutislehti. Keskus pvrkii
myös aktivoimaan vksitvistä sektoria
osallistumaan ja tarjoamaan omaa
arnmattitaitoaan päihteiden väärin-
käytön vastaisessa toiminnassa.

Salme Ahlström
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