
AA oahaa Suomcssa

AA syntyi USA:ssa ja levisi aluksi
vain protestanttisiin ympäristöihin.
60-luvulla mukaan tulivat myös
Latinalainen Amerikka ja katoliset
maat. AA on saanut ensimmäiset
sillanpääasemansa myös sosialisti
sissa, islamilaisissa ja Kaukoidän
teollistuvissa maissa.

- Suomessa AA on poikkeukselli
sen vahva. Jäseniä (vähintään vuo-
den raittiina olleita) on tällä hetkellä
vähintään 5 600; kasvu B0-luvulla on
ollut noin l0 prosenttia vuosittain.
Vuoden 19BB lopussa Suomessa oli
498 AA-ryhmää ja T4laitosryhmää.

Jäseniä ryhmissä on keskimäärin l l
eli suhteellisen vähän. USA:ssa keski-
määrä on 20.iäsentä, Kanadassa 17.

Kun liike muualla on ollut varsin
keskiluokkainen, niin Suomessa se

levisi ensin työväestöön ja vasta
myöhemmin muihin ryhmiin.

Suomen osuus projektissa koostuu
seuraavista aineistoista. Klaus Mä-
kelä kerää kansainväIistä tiedostoa ja
tietoja Suomen AA:n palveluraken-
teesta ja toiminnasta, Ilkka Arminen
analysoi AA-stooreja, Pia Rosenqvist
tutkii AA:n naisjäseniä ja Al-Anon-
ryhmiä ja Kerstin Stenius Minne-
sota-mallia fiosta on artikkeli lehden
tässä numerossa). Iiris Aaltonen on
juuri saanut valmiiksi pro gradu
-työnsä mies- ja naisstoorien eroista,

.ia Kari Haavisto valmistelee niin
ikään pro graduaan Helsingin suu-
rimmasta AA-ryhmästä.

Kuva: Kalervo Koski

- Aineiston keruu on ollut tutki-
joille jännittävä kokemus. AA:llahan
ei ole keskitettyä päätöksentekojär-
jestelmää, jolta olisi voinut pyytää
yleisluvan tutkimuksen tekemiseen.

Jokainen jäsen ja ryhmä päättää

asiasta erikseen. Sitä arvokkaampaa
on ollut, että AA:laiset ovat suhtau-
tuneet tutkijoihin avoimesti ja tutki-
mukseen myönteisesti, toteaa Klaus
Mäkelä.

Mafti Virtanen

J eFFe tie deke skuh.sessd

Suomalainen Tiedekeskus Heu-
reka avasi ovensa yleisölle Vantaalla,
lähellä Helsinkiä, huhtikuussa 1989.

Seitsemän kuukauden aikana on yli
400 000 kävijää tutustunut tiedekes-
kuksen toimintaan.

Yksi suosituimmista näyttelykoh-
teista on ollut Alkon kustantama

Jeppe, joka on Alkon biolääketieteen
osastolla kehitelty tietokoneohjel-
moitu puhuva muovirobotti. Se esit-
telee havainnollisesti alkoholin lysio-
logisia vaikutuksia ihmisen elimis-

Alkoholipolitiikka 55 (1990):3

töön ja alkoholin vaikutuksia ihmisen
käytökseen.

Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin
erityistä huomiota

- aktiivisen osallistumisen mah-
dollisuuteen sen sUaan, että henkilö
passiivisesti katselee ja kuuntelee
esitystä

- henkilökohtaiseen kontaktiin:

Jeppe puhuttelee käyttäjäänsä ni-
meltä

- tieteelliseen tarkkuuteen: Jep-
pe välittää tietoja alkoholin käytön

akuuteista ja kroonisista fysiologista
vaikutuksista. Se havainnollistaa
sekä nautitun alkoholimäärän vaiku-
tukset ihmisen fysiologiaan ja käytök-
seen että krapulan, vieroitusoireet ja
muut alkoholinkäytön jälkiseurauk-
set. Tieto on Alkon biolääketieteen
osaston tutkijoiden ja lääkäreiden
kokoamaa ja tarkistamaa

- viihteellisyyteen: Jepen puhe on
arkipäiväistä ja keryttä, paikoin
vitsikästäkin

- konkreettisuuteen: Nykyään
valtaosa vastaanottamastamme in-
formaatiosta välittyy "kaksiulottei-
sesti" esim. television, elokuvien,
mainosjulisteiden ja Iehdistön kautta.

Jepessä alkoholin kulku elimistössä
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esitetään kuulalaakereiden avulla; ne
liikkuvat kolmiulotteisessa robotissa
eir,ätkä esim. nävttöruudussa vilkku-
vinzr valoina.

Jeppe on noin kaksi metriä pitkä
mieshahmo, jonka oikea käsi on

.juomzr-asennr-rssa. Koko runko on
kc-rottu läpinäkvvästä pleksimuovista

.ia asetettLl tumnralle jalustalle suun-
nilleen kävttäjän lantion korkeudelle.
Sen ulkokuore t ovat 7,5 mm:n
paksuista muovia. Rungon sisällä on
neljä muovikelrosta, joissa ku\rataan
sisäelinten toimintaa. Ylin ja kolmas
kerros r,iettär,ät loivasti alaspäin

.jalkopäätä kohden, toinen ja neljäs
kerros päähän päin.

Alkoholin kulku elimistössä esite-
tään tuhansilla 5 mm:n läpimittai-
silla kuulalaakereilla. Tarkoitukseen
rakennetulla juottomekanismilla
kävttäjä nostaa alustalta rvvppvlasin
ylimpään kerrokseen. jossa lasin
täyttäneet kuulalaakerit vierivät Je-
pen suuhun. Suusta ne kulkeutuvat
kurkun kautta vatsaan. josta suurin
osa jatkaa kulkuaan suolistoon. Ylim-
mässä kerroksessa olevien reikien
kautta osa mahalaukussa olevista
kuulalaakereista putoaa toiseen ker-
rokscen .ja loput putoavat alas eri
puolilta suolistoa. Toisessa kcrrok-
sessa kuulalaakerit kulkeutuvat taas
päätä kohti, ensin maksaan ja sieltä
sydämeen. Svdämen läpi kävtvään
osa vierii aivoihin ja loput putoavat
aortan kautta kolmanteen kerrok-
seen. Kolmas kerros kuljettaa kuula-
laakerit taas alaspäin. osa vierii
käsir.arsiin ja loput vatsan kautta
munuaisiin, kiveksiin tai jalkoihin.
Neljäs kerros johtaa ne takaisin
maksan alla olevalle alueelle, josta ne
häviävät läpinäkv"'än pinnan alle ja
palaavat säiliöön.

.|okaisen elimen sisääntuloaukon
kohdalla on valoilmaisin, joka on
kvtkettv alustassa olevaan tietoko-
neeseen. Kun kuulalaakeri osuLr

valonsäteeseen jotakin elintä kuvaa-
vassa kohdassa, tietokone valaisee
alustassa olevan taulun, jossa luetel-
laan alkoholin akuutit vaikutukset
mainitussa elimessä. Jos samaan
elimeen kasautuu jatkuvasti lisää
kuulalaakereita, svttvv seuraava
taulu, jossa luetellaan alkoholinkäv-
tön krooniset vaikutukset kvseisessä
elimessä. Taulut on valmistettu plek-
simuovista, johon kirjaimet on kai-
verrettu. Siten sivuun piilotettujen
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valojen svttyessä kirjaimet hehkuvat
tummaa taustaa vasten.

Tietokone laskee aivoihin saapu-
vien ja sieltä poistuvien kuulalaake-
rciden määrän. Poisrunrisnopeutta
kontrolloi ylösja alas Iiikkuva säädet-
tävä mäntä, .jonka ääni .ja liike
antavat katsojalle sen vaikutelman,
että Jepen svdän lvö. Kerääntvnei-
den kuulalaakereiden määrä esite-
tään veren alkoholipitoisuutena kaksi
metriä korkeassa pvst.vsuorassa läpi-
näkyr,ässä sylinterissä Jepen jalko-
päässä.

Tietokone ohjaa myös äänisvnteti-
saattoria, jonka avulla Jeppe voi
puhua käyttäjä1leen. Kaikki, mitä

Jeppe sanou. on koordinoitu velen
alkoholipitoisuuteen. Keskustelukaa-
voja on useita, joten käyttäjä ei kuule
toistoa. Materiaali on Alkon tutkijoi-
den ja lääkäreiden tarkistamaa.

Jepen pään lähellä oleva näppäi-
mistö on myös käytettävissä. Jeppe
voi kysyä, haluaako käyttäjä lisätie-
toja esim. alkoholin vaikutuksesta
maksaan, ja jos käyttäjä sen jälkeen
painaa "kyllä" -nappia, Jeppe kertoo
vksityiskohtaisemmin alkoholin vai-
kutuksesta maksan toimintaan.
Käyttäjä voi halutessaan näppäillä
oman nimcnsä, ja scn jälkcen Jcppc
käyttää tätä nimeä puhutellessaan
käyttäjää, jolloin kontakti on henkilö-
kohtainen.

Jepen alustaan on sijoitettu 24
valoa. kahdcksassa valussa on punai-
nen suodatin, kahdeksassa vihreä ja
kahdeksan on ilman suodatinta.
Värien avulla valo voidaan koor-
dinoida humalan vahvuuden mu-
kaan. Jepen ollessa selvä kaikki valot
palavat ja rungon väri on lähellä
ihmisen ihonväriä. Humalatilan li-
sääntyessä valo punertuu asteittain ja
muuttuu voimakkaan humalatilan
aikana vihreäksi.

Kun veren alkoholipitoisuus on
noussLlt erittäin suureksi, Jepen ääni,
joka on moduloitu kuulostamaan
melko inhimilliseltä, korvataan mo-
duloimattomatla äänellä, joka kuu-
lostaa enemmän syntetisaattorin ää-
neltä. Aäni ilmoittaa, että Jeppe on
koomassa. ja kun veren suurin
mahdollinen alkoholipitoisuus on
saavutettu, se ilmoittaa Jepen kuol-
leen. Kaikki alustassa olevat valot
sammuvat, kuulalaakereiden syöttö-
mekanismi lukkiutuu, ja kuulalaake-
rit sekä tietokone palautuvat alkuti-

laan seuraavaa käyttäjää varten.

Jepen runko on rakennettu siten,
että se voidaan purkaa puhdistusta,
huoltoa ja korjausta varten. Tätä
hvödvnnettiin mr,ös projektin alkuai-
koina ilmenneiden ongelmien ratkai-
semisessa, esim. silloin kun kuulalaa-
kerit eir'ät Iiikkuneet vapaasti tai
ohittivat jonkin elimen. Kuuiat vieri-
r,ät kunnolla vain alustan ollessa
vaakatasossa, joten jokainen jalustan
kuudesta jalasta on varustettu sää-
de ttävällä ruuvilla. Ennen Heure-
kaan sijoittamista Jeppe oli esillä
nävtteh'issä ja messuilla vmpäri
Suomea. Suunnitteluvaiheessa otet-
tiin huomioon, että Jeppeä voi
suhteellisen helposti siirtää paikasta
toiseen. \'eren alkoholipiroisuusmit-
tari on helppo sekä irrottaa että
asentaa uudelleen ja alustaa voidaan
siirtää trukilla.

Ensimmäinen nävtte11,, jossaJeppe
oli esillä, oli Pulssi vuonna 1985, ja
siellä katselijat äänestivär sen suosi-
tuimmaksi näyttelyko}rteeksi. Myös
muissa nävttelvissä Jeppe on menes-
tvnvt h\'\'in. jopa raittius.järjestöjen
sponsoroimassa tilaisuudessa, Usein

Jepen vmpärillä on niin paljon lapsia,
cttei aikuisilla ole mahdollisuutta
kävttää sitä. Jcpcn vieraillcssa Kan-
sallis-Osake-Pankissa pankkivirkaili-
jat kävttivät tilaisuutta hyväkseen ja
tutustuivat ahkcrasti Jeppeen.

Jeppe on saanut paljon julkisuutta
sekä sanoma- että aikakauslehdissä.
Se on esiintynvt televisiossa Pulssi-
nävttelvn aikana sekä Heurekan
avajaisten vhtel,dessä. Muutamat
radioasemat jopa nauhoittivat Jepen
puhetta lähetvksiinsä. Eräässä kana-
dalaisessa sanomalehdessä julkaistiin

Jeppeä käsittelevä artikkeli. Jeppe on
herättänvt kiinnostusta ulkomailla,
mm. Ruotsista, Kanadasta, Sveit-
sistä, Isosta-Britanniasta ja Yhdys-
valloista on pvydettv lähettämään
sitä koskevaa materiaalia ja tiedus-
teltu, voiko sen ohjelmoida puhu-
maan muila kieliä kuin suomea.
Toistaiseksi on kuitenkin olemassa
vain vksi ainoa Jeppe.

Mitään virallisia tutkimuksia ei ole
tehtv Jepen tehokkuudesta alkoholi-
valistustvössä. Saatu palaute kuiten-
kin osoittaa, ettäJeppe täyttää hyvin
tehtävänsä ja että melkein jokainen

Jeppeä kävttänvt muistaa, että suu-
rien alkoholimäärien nauttiminen
johtaa kuolemaan.
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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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