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Kun televisio-ohjelmien alkoholisisältö nousee
puheenaiheeksi alkoholihaittojen ehkäisyn ja al-
koholivalistuksen yhteydessä, se jäsennetään

useimmiten uhkaksi tai valistuksen kilpailijaksi.
Kaikkialle televisiodraamaan Ievittäytyvän har-
mittoman näköisen naukkailun arvellaan legiti-
moivan alkoholin käyttöä mitä moninaisimmissa
sosiaalisissa tilanteissa (esim. Wallack 1985).

Suhteessa televisio-ohjelmien mahdollisiin nega-

tiivisiin vaikutuksiin on tietoiskujen ja muiden
valistussanomien esittäminen televisiossa erään-
lainen vastastrategia. Television alkoholikuvan
tasapainottaminen informaatiolla ja valistuksel-
la ei kuitenkaan ole helppoa: audiovisuaalisen
materiaalin tuotanto ja ohjelma-aika ovat kallii-
ta ja niin tietoiskut kuin täysimittaiset ohjelmat-
kin hukkuvat helposti "alkoholimyönteisten"
viestien tulvaan. Valistussanomien pinnalla pita-

miseksi apua on haettu markkinointitekniikasta;
mainosalan ammattitaidon hyväksikäytön on ar-

veltu parantavan aineiston laatutasoa sekä kus-
tannus- ja hyötysuhdetta (esim. Resnick 1990).

Perillemenon mahdollisuuksia on pyritty pa-

rantamaan myös lainaamalla valistuksen käyt-
töön televisio-ohjelmien muotoja ja keinoja, pu-
kemalla valistussanoma draaman tai sketsiviih-
teen asuun. Viihteellisen tai draamamuodon yh-

teyksiä valistuksen toimivuuteen on tutkittu vain

vähän. Terveyskasvatuksen alalta löytyy jo klas-
sinen esimerkki draaman ja komedian käytöstä
terveitä elintapoja käsittelevässä televisiosarjas-
sa. Feeling Good -sarjasta tehdyt evaluaatiotut-
kimukset viittasivat siihen suuntaan, että doku-
menttimuodon käyttäminen ja selkeiden asiatie-
tojen esittäminen tehosivat paremmin kuin draa-
ma ja huumori, jotka tuntuivat vain hämmentä-
vän vastaanottajia (Swinehart 1976). Hieman
erilaisia tuloksia saatiin norjalaisessa tutkimuk-
sessa, jonka aiheena olivat yleisön reaktiot viih-
detta ja asiaa yhdistävään terveyskasvatussar-
jaan (Lund 1984). Sarjan viihdearvolla näyttää
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olleen osansa yleisön mielenkiinnon ylläpitämi-
sessä: mitä useampia ohjelmia katsojat olivat
nähneet, sitä tärkeämpää heidän mielestään oli
se, että ohjelma oli viihdyttävä. Puolet niistäkin,
joiden mielestä ohjelma oli ennen muuta hyvää
viihdettä, oli sita mieltä, että he olivat saaneet sii-

tä hyödyllisiä tietoja.
Eräässä tuoreemmassa tutkimuksessa vertail-

tiin kahden erilaisen kouluissa esitetyn valistus-
videon välittömiä vaikutuksia oppilaiden tietoi-
hin ja asenteisiin (Eiser & al. 1988). Kummassa-
kin video-ohjelmassa pyrittiin välittämään so-

siaalisia taitoja sellaisten tilanteiden varallg jois-
sa nuorille tarjotaan huumeita. Toinen video oli
valmistettu erään televisiosarjan pohjalta, toinen
oli opettavaisempi asiaohjelma. Tülosten mu-
kaan asiaohjelma välitti tehokkaammin tietoja,
viihteellinen video puolestaan voimisti negatiivi-
sia asenteita huumeiden käyttöön.

Tämän artikkelin seuraavassa jaksossa esitte-

len tutkimustani, joka koskee suomalaisen työ-
paikoille suunnatun alkoholiaiheisen video-oh-
jelman tuotantoa ja vastaanottoa.r Itsestään
selvä -video oli tutkimuskohteena mielenkiintoi-
nen ennen muuta siksi, että sen tuotantoon osal-
listui paitsi alkoholialan ammattilaisia myös te-
levisio-alan ammattilainen. Vastaanottotutki-
muksessa en selvittänyt videon vaikutuksia tie-

ITütkimusaineisto koostuu: l. Itsestään selvä -videosta
ja siihen liittyvästä lehtisestä. 2. Työelämän päihdehaitto-
jen ehkäisyprojektin toteutuksesta vastanneen Ari Saarron

kirjoittamasta evaluaatioraportista (1989). 3' Ari Saarron
ja Neil Hardwickin henkilökohtaisista haastatteluista; teki-
jöiden näkökantoja kuvaavat sitaatit ovat Saarron haastat-

telusta. 4. Neljästä nauhoitetusta ryhmäkeskustelusta ja yh-

deksästä lyhyestä tekstistä. Vastaanottotutkimus toteutet-
tiin ammattiyhdistysopistojen kursseilla. Video-ohjetma
esitettiin neljälle ryhmälle, joita pyydettiin keskustelemaan

siita; yksi ryhmistä kirjoitti ohjelmasta ennen keskustelua.

Kaikkiaan vastaanottajia oli 45, joista naisia oli 10.
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toihin tai asenteisiin vaan vastaanottajien käsi-
tyksiä sen sisällöstä ja esitystavasta.

Itsestätin selvri -videon tuotanto ja vastaanotto

Itsestään selvä -video tuotettiin samannlmts-
tä kampanjaa varten. Tämä puolestaan oli osa
sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä työmark-
kinajärjestöjen kanssa 80-luvun lopulla toteut-
tamaa §öelämän päihdehaittojen ehkäisypro-
jektia (Saarto 1989). Projektin tavoitteena oli ke-

hittää uusi lähestymistapa työelämän päihde-
haittojen käsittelyyn. Alueellisen toimintakokei-
lun ja valtakunnallisen Itsestään selvä -kampan-
jan avulla kerättiin käytännön kokemuksia, joi-
den pohjalta olisi mahdollista laajentaa hoitoon-
ohjausjärjestelmää "työpaikan alkoholiohjel-
maksi".

Kokemukset olivat osoittaneet hoitoonohj aus-
järjestelmän keskittyvän vain vaikeimpiin alko-
holiongelmiin ja toimivan vain varsinaisessa hoi-
toon ohjaamisessa. Hoitoonohjaus tulisi kuiten-
kin jäsentää vasta viimeiseksi vaikutuskeinoksi.

§öpaikan alkoholiohj elman painopisteen tuli-
si olla alkoholihaittojen ehkäisyssä ja työpaikka-
toiminnan tulisi suuntautua kaikkiin alkoholin
käyttäjiin kohtuujuojista alkaen. Painopisteen
siirtämisen taustalla on käsitys, jonka mukaan
"työyhteisön toiminnan kannalta merkittävim-
mät haitat syntyvät yhä useammin säännöllisestä
alkoholin suurkulutuksesta eivätkä varsinaisesta
alkoholismista" (Saarto 1989, III). Työpaikan al-
koholiohjelman keskeisiä piirteitä on monien, eri
alkoholinkäyttäjäryhmille sopivien vaikutuskei-
nojen käyttäminen ja alkoholiasioiden käsittelyn
nivominen osaksi koko työyhteisön kehittämis-
tä; toimivan työyhteisön nähdään jo sinänsä
edistävän ongelmien ehkäisyä ja kaikkien pul-
mien asianmukaista käsittelyä.

Itsestään selvä -kampanjassa (moniselitteisen
nimen tehtävänä oli korostaa sitä, että alkoholi-
asioiden käsittelyn tulisi olla itsestään selvä osa

työpaikan yhteistoimintaa) oli tavoitteena virik-
keiden tarjoaminen työpaikkakohtaisen, uuden
lähestymistavan mukaisen toiminnan kehittami-
seen. Kampanjassa käytettiin monenlaista mate-
riaalia: käytössä oli muun muassa työtä ja alko-
holia käsitteleviä opaskirjasia, kalvosarjoja
oheisteksteineen, tietokortteja ja oma-apuopas.
Kampanjaa varten tuotettiin myös audiovisuaa-
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lista materiaalia: neljä tietoiskua radiomainon-
taan ja l7 minuutin pituinen video-ohjelma käy-
tettäväksi työpaikoilla erilaisissa koulutustilai-
suuksissa. Aineiston valinnan ja tuotannon läh-
tökohtana oli käsitys, jonka mukaan tietojen li-
sääminen sekä edistää alkoholin käytön hallin-
taa eltä parantaa edellytyksiä avoimeen ja asial-
liseen alkoholikeskusteluun työpaikoilla. Aineis-
to oli suunniteltu koko työyhteisön käyttöön so-
veltuvaksi; eniten sen arveltiin olevan hyödyksi
työpaikkatoiminnassa aiemmin huomiotta jää-
neille kohtuukäyttäj ille.

Itsestään selvä -videon tehtävänä oli havain-
nollistaa kampanjan teemoja ja tarjota aineksia
työpaikkakeskustelujen pohjaksi. Ohjelma koos-
tui neljästä dramatisoidusta "tarinasta", jotka
kuvasivat neljää erilaista alkoholinkäyttäjätyyp-
piä. Tärinat saattoi jäsentää joko erillisiksi ta-
pauskuvauksiksi tai vähittäistä alkoholisoitu-
misprosessia kuvaaviksi vaiheiksi. Videon oheis-
lehtisessä esitettiin tiivistetyt tapauskuvaukset ja
kuhunkin tapaukseen Iiittyviä aiheita keskuste-
Iun käynnistämiseksi.

Videon viimeisen kuvaelman aiheena oli alko-
holin käyttöä koskeva keskustelu työpaikalla; tä-
mä kohtaus oli tarkoitettu "visioksi", esimerkiksi
siitä, millainen keskusteluilmapiiri työpaikalla
voisi olla. Keskustelu käytiin työpaikan kahvi-
huoneessa; aikaisemmissa tarinoissa muissa kon-
teksteissa esiintyneet hahmot olivat kaikki työssä

samassa, tarkemmin määrittelemättömässä toi-
mistossa.

Kampanjassa korostettiin työyhteisön osuutta
sekä alkoholiongelmien kehittymisessä että nii-
den rajoittamisessa ja hoitamisessa; tämä on
hoitoonohjausjärjestelmässä jäänyt vaille huo-
miota (Saarto 1986; Kirsi 1989). Käytännössä al-
koholiongelmaisen suojelu, ongelmien kuittaa-
minen leikinlaskulla ja niihin puuttumisen lyk-
kääminen viime hetkeen kärjistävät tilanteita
työpaikoilla. Itsestään selvä -videon tavoitteena
oh valittaa kuva työyhteisöstä, jolle on ominaista
yhteisvastuu. Ongelmat tulisi voida ottaa pu-
heeksijo varhain ja niistä tulisi keskustella ryh-
mässä. Yhteisvastuun rinnalla korostettiin kykyä
itsehallintaan: vaikka ongelmista keskusteltaisiin
työyhteisössä, ratkaisu al koholinkäyttötapoj en

muuttamisesta tai hoitoon hakeutumisesta tulisi
jafiää ongelmakäyttäj älle itselleen.

Itsestään selvä -videon vastaanottoa selvitet-
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tiin pienimuotoisessa tutkimuksessa. Ohjelma
esitettiin neljälle ammattiyhdistysaktiiveista
koostuvalle ryhmälle, jotka keskustelivat siitä yh-
dessä; lisäksi yksi yhdeksän hengen ryhmä kir-
joitti ohjelmasta lyhyen tekstin. Vastaanottajat
eivät olleet nähneet videota aikaisemmin.2 Vi-
deo esitettiin täysin irrallaan kampanjan kon-
tekstista. Vastaanottajia pyydettiin arvioimaan
videon sisältöä ja esittämistapaa, sen sijaan hei-
dän ei odotettu ryhtyvän pohtimaan alkoholia-
sioiden käsittelyä työpaikalla.

Videon tuotannosta vastasi §öturvallisuus-
keskuksen päihderyhmä. Keskeinen osuus sen ta-
voitteiden ja sisällön suunnittelussa oli Ari Saar-

rolla, joka vastasi koko Työelämän päihdehait-
tojen ehkäisyprojektin toteutuksesta. Videon
pohjana oli Saarron asiateksti, jota käsiteltiin
edelleen §öturvallisuuskeskuksen päihderyh-
mässä. Päihderyhmän tavoitteena oli välttää
asiantuntijapainotteisuutta ja videon kuormit-
tamista sanonnoilla ja tilanteilla, jotka "eivät is-

tu arkiajatteluun". Varsinainen käsikirjoitus ti-
lattiin Neil Hardwickilta, ammattikäsikirjoit-
tajalta, jonka tiedettiin käsitelleen ansiokkaas-
ti "vaikeita" aiheita viihteen keinoin.3 Hard-
wickin käsikirjoitusta käsiteltiin jälleen päihde-

2Tutkimus toteutettiin maalis-lokakuussa 1988. Itses-

tään selvä -kampanja oli käynnistetty maaliskuun alussa,

mutta siihen liittyvää toimintaa työpaikoilla oli suositeltu
järjestettäväksi vasta loka-marraskuussa. Vastaanottotut-

kimuksen yhteydessä videota tai kampanjaa ei esitelty osan-

ottajille; heille kerrottiin vain, että tutkimus on täydentävä

osa laajemmassa projektissa, jonka aiheena on televisio-oh-
jelmien vastaanotto. Kampanjan teemat saattoivat kuiten-
kin olla joillekin vastaanottajille tuttuja esimerkiksi jouk-
koviestimistä. Etenkin käynnistysvaiheessa kampanja ylitti
uutiskynnyksen sekä radiossa, televisiossa että lehdistössä.

Lrhtikirjoittelu ei tosin aina välittänyt kuvaa uudesta lähes-

tymistavasta vaan pikemminkin vakiintuneita käsityksiä
työpaikan alkoholiongelmien luonteesta (Saarto 1989,

12-74).
r Valinnan taustalla oli myös kasitys siitä, että "ulkomaa-

laisena" Hardwick voi "vaikeistakin" asioista esittää näke-

myksiä, jotka muuten loukkaisivat suomalaisyleisöä. Sa-

malla kannalla olivat myös televisio-ohjelmien vastaanottoa

koskevaan tut kimukseen osallistuneet ammattiyhdistysak-
tiivit. Hardwickia pidettiin terävänäköisenä "ulkomaalai-
sena", jolle suomalaisyleisö antaa enemmän liikkumavaraa
kuin kotimaisille ohjelmantekijöille. Rajat Hardwickin liik-
kumavarassa tulivat eteen vasta myöhemmin ulkomaalais-
aihetta käsitelleen talk-show'n myötä.
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ryhmässä ja pienien muutosten jälkeen videon
toteutus annettiin erään elokuva-alan yrityksen
tehtäväksi.

Päihderyhmä oli toivonut, että Hardwickin
ammattitaidolla videoon saataisiin "kevyt", "hu-
moristinen" Iinja ja "arkisempi", "elävämpi" ote.

Tässä suhteessa toiveet näyttävät täyttyneen: am-
mattiyhdistysaktiivit pitivät videossa kuvattuja
hahmoja ja tilanteita uskottavina ja videon to-
teutustapaa "humoristisena", "pehmeänä" ja
"kepeänä".

':-- - filmin kohtaukset vaikuttivat todellisesta elämästä

otetuilta.

- - filmissä ei ole raittiusvalistuksen makua vaan asi-
at käsitellään luonnollisestil' (Teksti, nainen, ryhmä I)

"Monta kertaa tällaset suuret valistajat niin ne on kauka-
na siitä ongelmasta itte, ne vaan opettaa toisille, että miten
pitäis olla ja elääl' (Keskustelu, mies, ryhmä I)

Muita positiivisia puolia videossa oli vastaan-
ottajien mukaan se, että se "antaa ajattelemisen
aihetta", jättää "omille ajatuksille tilaa", ei ole
"naivi" ja että "päätökset ja työstöt jäivät päih-
teiden käyttäjän harkintaan".

Päihderyhmän tavoitteena oli välttää videos-
sa toisaalta hallitsevaa "asiantuntijan" ääntä ja
toisaalta "perinteisen raittiusvalistuksen" tyyliä.
7O-luvulla ja 8O-luvun alussa työpaikkojen käyt-
töön tuotettuja aineistoja - kirjasia, kalvojaja
hoitoonohj ausmallej a - pidettiin riittämättömi-
nä ja lähestymistavaltaan vanhentuneina. Työ-
paikka-aineistot keskittyivät päihdeongelman
tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen; alkoho-
lismipainotteisuutta korosti myös se, että koulu-
tustilaisuuk sissa lähdeaineistoina usein käytettiin
toipuneiden alkoholistien kertomia stooreja
(Saarto 1989, 59).

Itsestään selvä -videon tavoitteena oli kattaa
alkoholin käytön ja käyttäjien koko skaala ja vä-

littää kuva siitä, että jokainen voi pohtia omaa
alkoholin käyttöään ja tarvittaessa muuttaa juo-
mistapaansa. Alkoholin käyttäjää ei haluttu ku-
vata passiivisena toimenpiteiden kohteena vaan

aktiivisena toimijana, joka kykenee itsehallin-
taan ja päätöksiin, vaikka tarvitsisikin muiden
tukea.

Videosta kirjoitettujen tekstien pohjalta tämä
sanoma näyttää menneen perille, vieläpä täysin
ilman esittelyn tai oheisaineiston tukea. Oma-
kohtaisen tarkastelun ja itsehallinnan teema mai-
nittiin yhtä vaille kaikissa teksteissä. Vastaanot-

233



tajat kuvasivat videon sanomaa, tavoitteita tai
vaikutustapoja "omaantuntoon vaikuttamisek-
si", oman alkoholin kayton "ajattelemiseksi" tai
"arvioimiseksi", "ongelmien tiedostamiseksi" tai
"ohjien saamiseksi omiin käsiinsä".

Seitsemässä tekstissä kirjoittaja piti videon sa-

nomaa itselleen suunnattuna: "Siinäpä se, mo-
niko meistä myöntäisi alkoholinkäytön ongel-
maksil' Yhden tekstin kirjoittaja (nainen) piti
ohjelmaa omalta kannaltaan täysin epärelevant-
tina: "En koe esitettyjä ongelmia omikseni. Täs-
sä mielessä jäin ulkopuoliseksi katselijana, eikä
elokuvalla ollut henkilökohtaisesti annettavaal'
Toinen esitti epäilyksensä siitä, mahtaako video
"herätellä", viitaten muihin vastaanottajiin. Tä-
ma kirjoittaja piti mahdollisena sitä, että "joku
voi samaistua jonkun filmissä olleen henkilön ti-
lanteeseen", mutta jäsensi varsinaiseksi kohde-
ryhmäksi "alkoholistin", joka "torjuu asiaan
kohdistuvat'opetus:ohjelmat"; kirjoittaja (nai-
nen) selitti seuranneensa lahelta "juuri elokuvas-
sa esitetynlaisen miespuolisen henkilön edesot-
tamuksia".

Eräässä keskustelussa esitetty kuvaus videon
keskeisestä sisällöstä vastaa lähes täysin sitä, mitä
tekij ät olivat tavoitelleet.

"Musta tää oli kyllä tarkotettu ihan niinku jokaiselle

meistä, että siinä oli vedetty neljä tällasta tarinaa joissa

niinku nää nimellisesti oli yhteistä työpaikka, mutta se työ-
paikka ei niinku oleellisesti liittäny niitä yhteen mitenkään,
vaan se yhteinen työpaikka niinku kuvasti sitä mun mielestä

sitä, että tuota jokaisella niistä ihmisistä, jotka on erilaisissa

elämäntilanteissa niin on niinku on vaara joutua alkoholin
uhriksi ja just sillä lailla tiedostamattaan, että niinku siihen
vaan luistaa - - mun mielestä sen työpaikan, se ei liittä-
ny niitä yhteen, muuta kun niinku sen takia, että se tuota
just toi ilmi sen, että kuinka erilaisilla ihmisillä eri elämän-
tilanteissa olevilla ihmisillä niinku on samanlaisia vaaroja
joutuu viinan kanssa vaikeuksiinl' (Keskustelu, mies, ryh-
mä II)

Videosta kirjoitetuissa teksteissä useimmin
mainittu tarina, jota keskusteluissakin käsiteltiin
enemmän kuin muita, kuvasi keski-ikäistä paris-
kuntaa viettämässä iltaa kotonaan: nainen lukee
aikakauslehteä siemaillen punaviiniä ja mies kat-
selee televisiota juoden olutta. Henkilöhahmo-
jen mielenliikkeita kuvattiin "sisäisen puheen"
avulla: kumpikin yrittaa arvailla toisen ajatuk-
sia. Varsinaisen puheen puuttuminen ja arvaus-
ten osuminen harhaan luovat osuvan kuvan
kommunikaatio-ongelmista.

Nainen: "Mitähän ohjelmaa se nyt kattoo, en mä oo en-
nen tommosta nähnykään. Hetkinen, telkkariohjelmatl'

Mies: "Mitä se nyt taas siellä on lukevinaan, naistenleh-
teä, akkain lässytyksiä. Toiselta puoleltahan varmaan tulee
taas joku Dallasl'

Nainen: "TV-viikko. Mitähän se kello nyt on? Nyt se

huomas, että mä katon telkkarisivua, ja jos tässä viela vil-
kasee kelloakin, niin se luulee, että mä haluan vaihtaa ka-
.navaa. Siitä se niuhottaminen taas alkaal'

Mies: "No mikäs siinä, kyllä se mun puolesta voidaan
vaihtaa, kun se vaan sanois senl'

Pariskunnan alkoholin käyttöä kuvattiin run-
saahkona tapajuomisena; naisen alkoholin käyt-
tö oli jo saavuttanut terveyshaittojen riskirajan.
Alkoholin käyttöä koskeva lehtiartikkeli saa nai-
sen pohtimaan omaa juomistaan: "Se on ainoo
ongelma, jota mulla ei oo. Mitä mä sitten teen,
jos siitakin tulee ongelma?" Nainen on tietoinen
parisuhde- ja kommunikaatio-ongelmista; töissä
tällaisia ongelmia ei kuitenkaan voi päästää esiin
eikä niistä voi puhua elämässään onnistuneiden
työtovereiden kanssa. Tämä henkilöhahmo
edusti videossa kriisijuomista:'Ainakin juomi-
nen pitää itkun loitollal'

Teksteissä ja keskusteluissa vastaanottajat
kiinnittivät eniten huomiota kommunikaatio-on-
gelmiin.

'- - filmin avioparilla ei muuta yhteistä kuin alkoho-
li. Istutaan eri tuoleissa ei keskustella ongelmista vaikka nii-
tä onl' (Teksti, nainen, ryhmä I)

'L - 
ja siinä yhdessä perheessä oli se, että niil ei kom-

munikaatio toiminu lainkaan, se tota niin siinä, missä ne te-
levisioo katto, että siel ol ehkä ongelmia siinä kotielämäs-
sä - -l' (Keskustelu, mies, ryhmä II)

Tekijöiden tavoitteena oli ollut tuoda esiin se,

että runsas alkoholin käyttö voi olla sekä ongel-
mien syy että niiden seuraus. Vastaanottajien
käymissä keskusteluissa kosketeltiin tarinassa
kuvattujen ongelmien suhdetta. Vastaanottajat
eivät nähneet alkoholin käyttöä olennaisimpana
ongelmana; erään keskustelijan mielestä tämä
tarina onnistui nostamaan esille todellisia on-
gelmia.

"Niin, monta kertaa niinku tässäkin, niin tuotiinks täs-

sä se ongelma esiin, siis et jos ongelmana koetaan se alko-
holin väärinkäyttö, minust siinä perhehommassa se tuli ai-
ka tyypillisesti, siinä rupes tuleen se ongelma esiin. Kaks ih-
mistä on kotoon ja istuu, toi on ihan tavallinen suomalai-
nen keskustelutapa, et molemmat keskustelee mielessään,
mitähän piruu mä sanoisin tolle, eli siin rupes oleen ongel-
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ma, niinku tässä ensimmäisessä kohtauksessa ei näkyny on-
gelmaa ollenkaanl' (Keskustelu, mies, ryhmä I)

Myös kumpikin käsikirjoittaja piti perhetilan-
netta kuvaavaa tarinaa onnistuneena siinä suh-
teessa, että se ei nostanut alkoholiongelmaa
etualalle. Videossa kuvatuista alkoholinkäyttä-
jätyypeistä tämän tarinan naishahmo pohjautui
suorimmin Ari Saarron kokemuksiin asiakas-
työssä.

'L - se oli musta yks semmonen ryhmä, ioka oli sem-

monen tyypillinen, just tämmöstä kriisijuomisen ideaa -
- naisella on usein tällasia ihmissuhteisiin tai parisuhtee-

seen, omaan elämään - - liittyviä kysymyksiä - - tu-
lee se keski-iän kriisi tavallaan sillä tavalla, että se parisuhde

ei enää anna sisältöä siinä elämälle - - mä muistan niin
hirveesti tämmösiä asiakkaita - -l'

Videossa painotettiin alkoholin käyttäjän sub-
jektiivista näkökulmaa: "sisäisellä puheella" ja
keskusteluissa muiden kanssa käytetyillä tyypil-
lisillä argumenteilla oli toteutuksessa keskeinen

sija. Vastaanottajat pitivät etenkin välttelevää,
vähättelevää ja puolustelevaa puhetta tuttuna ja
tunnistettavana.

'L - oliks se [käsikirjoittaja] entinen juoppo, kun siinä

oli niin tuttuja ajatuksia näiden ihmisten päässäl' (Keskus-

telu, mies, ryhmä II)

Ensimmäisessä tarinassa, jossa erään vastaan-

ottajan mielestä ei näkynyt ongelmaa lainkaan,
kuvattiin aamukrapulaista keski-ikäistä miestä
matkustamassa bussilla. Tämä hahmo edusti al-
koholin käyttäjää, jolle runsaan ja säännöllisen
juomisen myötä on kehittynyt "hyvä viinapää"
mutta jonka työt vielä sujuvat tyydyttävästi. Pa-

remman minänsä toruja torjuessaan henkilo-
hahmo kehaisee ääneen "meillä on hyvä viina-
pää" ja saa muiden matkustajien päät käänty-
mään; itsekseen puhuminen ja sen herättämä
kollektiivinen paheksunta kirvoittivat naureske-

lua kaikissa ryhmissä, joille ohjelmaa esitettiin.
Tärinan hahmoa harmittaa se, että hän joutuu
matkustamaan töihin "köyhien kyydissä", vaik-
ka kotipihassa on "tuliterä turbo". Bussimatkan
lopussa hän päättää ryhdistäytyä ja lupaa pa-

remmalle minälleen ajaa seuraavana aamuna
omalla autolla.

Videon viimeisessä kuvaelmassa aiempien ta-
rinoiden henkilöhahmot tulevat työpaikalleen ja
juovat päivän alkajaisiksi kahvia. Työporukka

on edellisenä iltana juhlinut polttareita. Türbo-
mies on tällä kertaa pitanyt lukua paukuistaan ja
tullut töihin omalla autolla; työtoverit eivät ole
aikaisemmin edes tienneet, että hänellä on auto.
Kohtauksen alussa parissakymmenissä oleva
naishahmo pohtii, onko hänellä flunssa (oka pi-
laisi alkavan loman) vai krapula. Asiaa selvit-
täessään hän käyttää Alkon palamisaikakorttia.
Kortti herättää muiden huomion ja keskustelua
edellisen illan juomisesta. Parisuhdetarinan nais-

ta väsyttää, ja nuorempi nainen esittää, että syy-

nä saattaa olla liian runsas alkoholin käyttö; on-
gelmajuominen otetaan tässä puheenaiheeksi,
muut ongelmat jäävät edelleenkin pinnan alle.

Palamisaikakortin käyttö oli yksi niistä yksi-
tyiskohdista, joista vastaanottajat esittivät erilai-
sia käsityksiä. Keskustelupuheenvuoroissa koh-
tauksen nähtiin toisaalta välittävän asiatietoa tai
mainostavan korttia, toisaalta sita pidettiin tar-
peettoman opettavaisena.

'- - kyllä se informaatiota anto esimerkiksi tosta pauk-

kujen palamisen laskemisesta mistä nyt on mainoksia tuolla
tolpissakin näkyy, että paukku palaa kaks tuntia, niin tämä

nyt syventää sitä tietoa tosta asiasta - -l' (Keskustelu,

mies, ryhmä II)
'L - toisaalta siinä ilmeisesti mainostettiin tätä korttia,

että tämmönen on olemassa - -l' (Keskustelu, nainen,

ryhmä I)
'L - se meni vähän niinku ulos, tota minusta ainakin se,

kun ruvettiin puhumaan niistä paukuista tai jostain muus-

ta, niin se meni niinku pihallel' (Keskustelu, mies, ryhmä I)

Kortin käytön (a muun kahvihuoneessa näky-
vän materiaalin) tehtävänä oli viestiä, että alko-
holin käyttöön liittyvää aineistoa tulisi olla työ-
paikalla luontevasti saatavilla. Neil Hardwickin
mielestä korttikohtaus ei ollut luonteva: todelli-
suudessa ihmiset eivät ota korttia esille ja ryhdy
yhdessä laskemaan juomisiaan. Ari Saarto puo-

lestaan ei ollut tyytlväinen kohtauksen toteutuk-
seen. Naishahmon yrittäessä ynnätä edellisen il-
lan drinkkejä hänen peilikuvansa tokaisee: "Ka-
to tosta kortistal' Peilikuvakohtaus oli esimerkki
siitä, että valmiiseen videoon oli jäänyt muuta-
mia turhan raskaita ja moralisoivia ilmeitä, eleitä
ja äänenpainoja. Tällaisia Saarto oli yrittänyt
karsia seuratessaan videon kuvausta ja leikkaus-
ta (Hardwick ei niihin osallistunut).

Saarron mukaan videon tuotannossa tarvittiin
jatkuvaa seurantaa, jotta varmistettaisiin se, ettei

lopputuotteeseen jäisi muita viestejä kuin oli tar-
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koitus. Tekijöiden painotuksista poikkeavia vr-
vahteita syntyi valmistusprosessin eri vaiheissa.
Ohjaajalla, näyttelijöillä, jopa kuvanauhan leik-
kaajalla tuntui kaikilla olevan oma käsityksen-
sä henkilöhahmojen ja näiden alkoholiongel-
mien luonteesta. Valmistusprosessissa on ratkais-
tava lukuisia sellaisia yksityiskohtia, joita kasi-
kirjoituksessa ei voi ottaa huomioon. Nämä rat-
kaisut saattavat heijastaa muun muassa erilaisia
käsityksiä siitä, mitä ongelmajuominen on. Osa
ratkaisuista pohjautuu ammattikäytäntöihin,
joihin voidaan lukea myös vakiintuneet käsityk-
set siitä, millaista alkoholivalistusmateriaali on.
Valistuksen perinteinen alkoholismipainottei-
suus tuli videon valmistusprosessissa esiin taipu-
muksena esittää henkilöhahmot pikemmin on-
gelmajuojina tai alkoholisteina kuin silloin täl-
Iöin runsaasti juovina kohtuukäyttäjinä. Perin-
teestä poikkeavan valistusmateriaalin tuottami-
nen vaati ponnistuksia myös muussa aineiston-
tuotannossa: kampanjan kalvosarjoja varten ti-
Iattujen piirroskuvien hahmoja jouduttiin ryh-
distämään j a pehmentämään.

Alkoholismikeskeisen valistuksen perinne nä-
kyy myös videon vastaanotossa.

Kaksi neljästä vastaanottajaryhmästä (ryhmät
I ja Il) osui oikeaan päätellessään, millaiselle
kohderyhmälle ja millaiseen kontekstiin video
oli tuotettu.a Videon arveltiin olevan suunnattu
"aikuisikäisille' ("ei nuorille"), henkilöille, joilla
on "työelämäkokemuksid', ja "työpaikoille" (ei

"hoitopaikassa" esitettäväksi). Näiden kahden
ryhmän jäsenet olivat (kuten videon henkilöhah-
motkin yhtä lukuun ottamatta) nelissäkymme-
nissä olevia toimihenkilöitä.

Kahden muun ryhmän jäsenet olivat raken-
nustyöläisiä; toisen ryhmän keski-ikä oli 26 (ryh-
mä III) ja toisen 50 vuotta (ryhmä IV). Vanhem-
pien rakennustyöläisten ryhmä arveli videon ole-
van suunnattu "suurkuluttajille" tai "alkoholis-
teille" ja tarkoitettu esitettäväksi sosiaalisairaa-
lassa tai katkaisuasemalla. Tämä keskusteluryh-
mä oli sillä kannalla, että videossa ei kerrottu
riittavasti "alkoholin vaaroista" tai "alkoholis-
mista"; parempaan tulokseen olisi päästy kuvaa-
malla terveyshaittoj a j a rappioalkoholistej a.

lKoko ryhmän arvioista puhuttaessa viitataan ryhmäs-

sä ääneen lausuttuihin käsityksiin, joita ei ääneen kiistetty.

'- - lähtis osottamaan sen, että jos jatkat tuohon mal-
liin, niin ennen pitkään olet tämän mallinen ja sitten ottaa
sieltä rannalta ja siltojen alta niitä puliveikkoja - -l'

"Minusta just tuo sama asia, ettei tuotu vaaroja tarpeeksi

esille, sitten siinä vaiheessa, kun maksa ruppee tirrailemaan
ja muuta, kyllä se ois pitäny näyttää siinä sitten sitä jo rap-
pioalkoholistiaS' (Keskustelu, miehiä, ryhmä IV)

Nuorten rakennustyöläisten ryhmässä esitet-
tiin kohderyhmästä kahdenlaisia käsityksiä: toi-
saalta videon arveltiin olevan suunnattu "nuoril-
le", toisaalta arveltiin, että nuoriin se ei "vaiku-
ta yhtään mitään". Ryhmän aktiivisin keskuste-
lija oli sillä kannalla, että videossa kuvatut tilan-
teet olivat liian kaukana nuorten elämästä
("Harva viistoistakesänen joutuu miettiin, että se

lähtee aamulla töihin3'), mutta arveli sen ehkä
herättävän aj atuksia sellaisissa henkilöissä, j otka
voisivat samastua videon hahmoihin.

"Onhan toi siin mieles tota varmaan onnistunu tekele, et-

tä semmosille ihmisille, ku sen näyttää, kenellä on just vas-

taavanlaisia ongelmii, niil se saattaa herättää jonkunnäkösii

ajatuksii, mut sen pitää olla just tommonen joku, ku siin oli
tää kotirouva [sic], neljäkymppinen, kertaalleen eronnu, ja

mietti, et tuleeks seuraava ero, niin j.ust et jos on joku sem-

monen katsoja, mil on ihan sama tilanne ja ottaa joka ilta
pullon tai puoltoista sitä punkkua, niin se saattaa laittaa
ajattelemaanl' (Keskustelu, mies, ryhmä III)

Nuorten rakennustyöläisten ryhmässä äänek-
käimmin esitetyn arvion mukaan video oli "tyl-
sä"; herättelevämmäksikin sen olisi voinut tehdä:

"Sen pitäs näyttää jotain rattijuoppokolareita ja
yks spurgu huonossa kunnossal'

Ryhmien välisten erojen voidaan nähdä hei-
jastavan samastumista tai samastumattomuutta
sen mukaan, miten lähellä toisiaan vastaanotta-
jien ja videossa kuvattujen hahmojen ammatti-
asema, ikä ja/tai elämänvaihe olivat. Toisaalta
kummankin rakennustyöläisryhmän videota
koskevat arviot heijastavat perinteiden mukaisia
käsityksiä siitä, mitä alkoholivalistuksessa tulee
käsitellä ja miten se tulee tehdä; toimihenkilö-
ryhmien tuntuu olleen helpompi havaita ja hy-
väksyä perinteestä poikkeava sisältö ja tyyli.

Yhteenveto

Vastaanottotutkimuksen tulosten pohjalta It-
sestään selvä -videossa juomisen hallinnan ja
haittojen ehkäisyn näkökulman laajentaminen
ongelmajuomisesta kohtuujuomiseen näyttää
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toimineen hyvin jopa täysin irrallaan kampanja-
kontekstista.

Videon heikoin linkki oli tyopaikkakeskuste-
lu, joka olisi kaivannut tukea ohjelmatekstin ul-
kopuolelta. Työpaikkakohtaukseen vastaanotta-
jat kiinnittivät kaikkein vähiten huomiota. Jot-
kut vastaanottajat näyttävät tulkinneen kohtauk-
sen sanomaksi sen, että avoin alkoholikeskustelu
työpaikoilla olisi hyödyllistä. Tähän viittaa kri-
tiikki, jossa todettiin, että työpaikkakeskustelu
"jäi ihan pinnalliseksi" tai "alkuunsa". Kun vi-
deota esitettiin kampanjan yhteydessä työpai-
koilla ja koulutustilaisuuksissa, osanottajat oli-
vat Ari Saarron kokemusten mukaan alkuhäm-
mennyksen jälkeen valmiita hyväksymään aja-
tuksen siitä, että alkoholin käytöstä voidaan kes-

kustella avoimesti ja ilman moralisointia. Kes-

kustelun käynnistäminen sen sijaan kangertelee,

koska sopivaa puhetapaa ei tunnu löytyvän.5
Merkille pantavaa on se, että sekä haastatellut

tekijät että suuri osa vastaanottajista olivat yh-
tä mieltä siitä, että videon onnistunein jakso oli
kohtaus, jossa alkoholiongelma ei noussut etu-
alalle vaan jäsentyi osaksi henkilöhahmon koko
elämäntilannetta.

Yksi niistä tekijöistä, joiden ansiosta Itsestään

selvä -videosta syntyi suhteellisen toimiva valis-
tusfilmi, näyttää olleen Ari Saarron keskeinen

asema tuotantoprosessissa. Valistusaineiston
tuotannossa lienee tavanomaisempaa, että tuo-
tantovastuu hajoaa usean eri henkilön käsiin,
kuin se, että yksi henkilö osallistuu intensiivisesti
prosessin kaikkiin vaiheisiin: ideointiin, käsikir-
joituksen tekoon, kuvaukseen, leikkaukseen ja
vielä aineiston hyödyntämiseen käytännössä.
Etenkin videon onnistuneimmat osat näyttävät
pohjautuvan Saarron kokemuksiin alkoholion-
gelmien käsittelystä sekä hoitojärjestelmässä että

työpaikoilla.
Toinen tärkeä tekijä lienee ollut pyrkimys

"viihteellisyyteen"; tämä ei tarkoita sitä, että ta-
voitteena olisi ollut vain viihdyttää, vaan huo-
mion kiinnittämistä viestiä välittävän tekstin ta-

soon. Kun valistusfilmiin lainataan televisioviih-
teen tai -draaman ulkoasu, lopputuloksen on ol-
tava kilpailukykyinen "oikeiden" televisio-ohjel-
mien kanssa, joihin sitä väistämättä verrataan.
Etenkin draaman puitteissa viihteellisten ja va-

listuselementtien tasapainottaminen saattaa olla
vaikeaa: opettavaisuus pistää silmään kovin ker-

keästi.
Perinteistä poikkeavan valistusaineiston tuot-

taminen ei näytä olevan helppoa. Niin audiovi-
suaalisen kuin muunkin aineiston tuotannossa
vakiintuneet käsitykset alkoholivalistuksen sisäl-

löstä ja muodosta pitävat pintansa. LähtÖkohdil-
taan myönteisen, arkisen, alkoholismikeskeisyyt-
tä ja moralisointia välttävän aineiston tuottami-
seksi on ensin raivattava tieltä koko joukko kaa-

voja ja konventioita.
Samoin näyttää käyvän valistusfilm in vastaan-

otossa: ensinnä tarjolla oleva arviointi- ja tul-
kintakehys kumpuaa raittiusvalistuksen perin-
teestä.6

Te lev isio - o hj elmat re sur s s ina

Tietoiskujen ja kampanjoiden tuottaminen
vastapainoksi television yleisilmeeltään alkoho-
Iimyönteiselle kuvalle edustaa negatiiviseen nä-

kökulmaan pohjaavaa strategiaa. Positiivisesta
näkökulmasta lähtevä toimintatapa voisi valjas-
taa valistuksen käyttöön sen vivahteikkaan ja ra-

kentavan alkoholikuvauksen, jota myös mahtuu
normaalin televisio-ohjelmiston kirjoon. Tünne-

tuin esimerkki positiivisesta strategiasta on War-

ren Breedin ja James De Foen 7O-luvun lopulta
lähtien kehittelemä ja harjoittama ko-operatiivi-
nen konsultaatio (Breed & De Foe 1982; De Foe

le88).
Ko-operatiivinen konsultaatio on jatkuva pro-

jekti, jonka tavoitteena on muokata television al-

koholikuvaa televisiotuotannossa työskentelevil-
le henkilöille tarjottujen tietojen ja neuvojen
avulla. Konsultaatio pohjautuu jatkuvan sisäl-

lönerittelytutkimuksen tuottamiin tietoihin. Tirt-

5Työelämän päihdehaittojen ehkäisyprojektin jatkossa

keskitytäänkin tukemaan uuden lähestymistavan sovelta-

mista käytäntöön; materiaalintuotannossa painotetaan

kommunikaatiotaitoja ja muita käytännön taitoja, kuten
oma-apuaineiston käyttöä ja sen tukemista.
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taanottoa tutkiessaan, että tuttuus oli tärkeä arviointikri-
teeri: tuttu muoto merkitsi sekä paremmuutta että oikeaa
tapaa valistaa. Tietoiskuja lähinnä oleva arviointikehys
näytti kuitenkin olevan tavaramainonla.
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kijat esittelevät tuloksiaan ja keskustelevat niistä
tuottajien, ohjaajien ja käsikirjoittajien kanssa,
tarjoavat asiatietoa ja tekevät ohjelmien sisältöä
koskevia ehdotuksia.

Tävoitteena on muokata television alkoholiku-
vaa kahdella tapaa: toisaalta vähentää sellaisia
viestejä ja toistuvia piirteitä, jotka saattavat lisä-
rä alkoholihaittoja (kuten alkoholin käytön yh-
distäminen ylelliseen elämään tai autoiluun,
nuorten henkilöhahmojen alkoholin käyttö ja
ihmeparantumisien kaltaiset harhakuvat alkoho-
lismista), toisaalta lisätä rakentavaa alkoholiku-
vausta (realistista alkoholin käytön ja alkoholi-
ongelmien kuvausta sekä positiivisia roolimalle-
ja). Samalla tavoin kuin Itsestään selvä -videon
tuotannon, myös ko-operatiivisen konsultaation
puitteet muodostuvat vakiintuneista koodeista ja
konventioista, j otka televisiodraamassa saattavat
tuottaa sellaista epävirallista alkoholikasvatusta,
jota ei pidetä toivottavana. Ennen ko-operatiivis-
ta konsultaatiota televisioammattilaiset ovat vain
harvoin tietoisia siitä, millaisen kokonaiskuvan
vakiintuneiden kaavojen seuraaminen antaa al-
koholista.

Itsestään selvä -videolla ja ko-operatiivisella
konsultaatiolla on toinenkin yhteinen piirre:
kummassakin viihteen ja valistuksen tasapaino
on tärkeä. Ollakseen tehokasta ko-operatiivisen
konsultaation kaltaisen intervention on täytettä-
vä joukko edellytyksiä, jotka koskevat itse aihet-
ta (aiheen tärkeydestä täytyy vallita suhteellinen
yksimielisyys, konsultaation on oltava asiantun-
tevaa ja puolueetonta), toiminnan organisoimis-
ta (tuloksia tuottaakseen toiminnan on oltava ta-
loudellisesti vankalla pohjalla ja jatkuttava suh-
teellisen pitkään) ja konkreettisia muutosehdo-
tuksia, joiden muoto tai sisältö ei saa olla risti-
riidassa ohjelmatuotannon vaatimusten kanssa.

Televisio-ohjelma asettaa reunaehdot sille,
millaisia muutoksia käsikirjoituksen sisältöön
voidaan ehdottaa. Realistisempi alkoholikuvaus
ei saa vaarantaa juonenkulkua, henkilöhahmoja
tai ohjelman yleisilmettä, toisin sanoen sen viih-
dearvoa. Parhaimmillaan ehdotetut muutokset
auttavat viihdeammattilaisia tekemään työnsä
entistä paremmin. Muutosehdotuksissa on otet-
tava huomioon taloudelliset ja aikaresurssit. Ne
on myös sovitettava kunkin henkilöryhmän toi-
menkuviin: tuottajat, ohjaajat ja käsikirjoittajat
tarvitsevat erilaista tietoa ja erilaisia neuvoja.

Ko-operatiivisen konsultaation tavoitteena on
siis taivuttaa "mainstream"-television alkoholi-
kuvaa "valistuksellisempaan" suuntaan. Toisen-
lainen positiivinen strategia voisi olla tavallisten
tv-ohjelmien alkoholikuvausten hyödyntäminen
valistusaineistona. Kun tuntuu olevan erityisen
vaikeaa tuottaa sellaista valistusfilmiä, jossa ku-
vataan pohjimmiltaan kohtuullista alkoholin
käyttöä arkisissa konteksteissa, miksi ei ammen-
nettaisi siita ehtymättömästä varastosta, jonka jo
olemassa olevat televisio-ohjelmat tarjoavat.

On helppo hyväksyä ajatus siitä, että realisti-
sia j a aj atuksia herättäviä alkoholi(ongelma)ku-
vauksia saatetaan esittää "vakavassa" draamas-
sa, kuten elokuvissa tai näytelmissä. Yhtä lailla
ansiokasta alkoholikuvaus saattaa olla myös
"mainstream'lsarjoissa. Breed ja De Foe ovat
löytäneet rakentavia alkoholikohtauksia (ioissa
käsitellään rattijuoppoutta tai nuorten alkoho-
lin käyttöä, esitetään positiivisia roolimalleja tai
kuvataan alkoholiongelmien arkisuutta ja niiden
monenlaisia kytkentöjä) monista tällaisista sar-
joista; suomalaisillekin tultuja esimerkkejä ovat
Jeffersonit, Onnen päivät, Lemmenlaiva, Cag-
ney ja Lacey sekä Starsky ja Hutch (Breed & De
Foe 1986; De Foe & Breed 1988a ja 1988b).

Tävalliset televisio-ohjelmat eivät kanna rait-
tiusvalistuksen leimaa. Mahdollinen "valistuk-
sellisuus" syntyy pikemminkin sivutuotteena py-

rittäessä tekemään hyvää ohjelmaa. Jos ohjel-
massa onnistutaan kytkemään alkoholiongelmat
sosiaaliseen kontekstiin ja kuvaamaan osa niiden
monimuotoisuudesta, taustalla on todennäköi-
semmin yleisen realismin ihanne kuin tekijoiden
ristiretki alkoholin alalla.

Televisio-ohjelmat saattaisivat soveltua aineis-
toksi sellaisissa lähestymistavoissa, jotka pyrki-
vät "virittävyyteen" tai "selviytymistaitojen"
opettamiseen. Televisio-ohjelmista löytyy valmis-
ta aineistoa, sekä "hyviä" että "huonoja" esi-

merkkejä, jotka voisivat toimia sekä alkoholin
käyttöon liittyvien että yleisempien sosiaalisten
taitojen malleina.

Virittävyyden käsitteeseen (Virtanen l98l)
pohjautuva lähestymistapa ei pyri suoraan
muuttamaan käyttäytymistä vaan pikemminkin
paljastamaan niita mekanismeja, jotka ylläpitä-
vät alkoholinkäyttötapoja niin yksilöiden, yhtei-
söjen kuin kulttuurienkin tasolla. Yksilö- tai
pienryhmätasolla virittävyys viittaa valistuksen
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kykyyn herättää erilaisia reaktioita ja pohdintaa
vallitsevista alkoholinkäyttötavoista. Tältä kan-
nalta myös televisio-ohjelmat voivat olla "virit-
tavla .

Saattaa hyvinkin olla, että koska televisio-oh-
jelmia tuotetaan miellyttämään monia erilaisia
yleisöjä, on mahdotonta esittää kovin radikaale-
ja ratkaisumalleja niissä kuvattujen sosiaalisten
tai jopa yksilötason ongelmien yhteydessä; jyr-
killä kannanotoilla suuntaan tai toiseen saate-
taan menettää jokin kallisarvoinen katsojaryh-
mä. Televisiolle saattaakin olla ominaisempaa
kysymysten herättäminen kuin niiden ratkaise-
minen.T Esimerkiksi käyvät saippuasarjat, joita
usein pidetään television kelvottomimpana viih-
demössönä. Ne tutkijat, jotka ovat ryhtyneet sel-

vittämään, mitä konkreettiset vastaanotta.iat
näistä ohjelmista saavat irti, ovat kerran toisensa
jälkeen päätyneet toteamaan, että saippuasarjat
esittävät mitä moninaisimpia henkilökohtaisen
ja sosiaalisen elämän ongelmia koskevia kom-
mentteja, verbalisoivat niita ja tarjoavat puheta-
poja niiden pohtimista ja oman kannan määrit-
telemistä varten (Herzog 1941; Hobson 1982;

Hjort 1985; Schroder 1988; Seiter & al. 1989).
"Ruohonjuuritasolta" voisi löytyä vihjeita

myös siitä, millaiset televisio-ohjelmat olisivat al-
koholivalistuksen kannalta käyttökelpoisia ja
millaiseen käyttöön ne voisivat soveltua. "Täval-
listen ihmisten" arkielämän kokemukset alkoho-
liongelmien käsittelystä jäävät ylipäätään vähälle
huomiolle. Ko-operatiivisen konsultaation idea

' Hiljattain Suomessa esitetyssä Roseannen jaksossa ai-
hecna oli teini-ikäisen tyttären cocktailkokeilut vanhempien
viikonloppumatkan aikana. Jakso tarjosi monia eri näkö-
kulmia nuorten alkoholikokeiluihin ja lasten ja vanhempien
välisiin suhteisiin. Ystävättäret kilpailevat "kokeneisuudel-
laan", kokeilucocktailista tulee tyrmäävä, kun siihen kaa-
detaan kaikkea, mitä baarikaapista löytyy; nuorempi sisar
joutuu hankalaan välikäteen varsinkin siinä vaiheessa, kun
vanhemmat palaavat kotiin; vanhemmilla on erilainen kä-

sitys siitä, miren tilannetta pitäisi selvittää; Roseanne rnoittii
tytärtään valehtelusta ja luottamuksen pettämisestä mutta
puolustaa häntä ystävättären äidin syytteitä vastaan. .lak-
so lopptri "kesken": siinä ei esitetty ratkaisua eikä selkeitä
toimintanralleja. .luuri tällaisena se saattaa toimia keskus-

telun käynnistämiseksi aiheesta, josta muuten on ehkä han-
kala puhua. Keskr.rstelu (jonka ei tarvitse olla lyhyitä konr-
mentteja kummempaa) on ehkä helpompaa, kun aihetta
käsitellään ohjelman henkilöhahmojen kautta.
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on saanut jalansijaa yhdysvaltalaisten terveys-
kasvattajien keskuudessa, mutta käytännön so-
vellutusehdotukset ovat koskeneet "ylätason"
toimintaa kuten kansallisten tieto- ja aineisto-
pankkien perustamista tai asiantuntijadelegaa-
tioiden lähettämistä televisioteollisuuden johdon
puheille (Resnick 1990; Story 1990). Vaille huo-
miota on jäänyt se, että ko-operatiivisen konsul-
taation kehittäjät ovat raportoineet esimerkkejä
pienimuotoisesta ruohonj uuritason toiminnas-
ta, kuten paikallisen lääkärin aktiivinen toiminta
pikkukaupungin alkoholiasiantuntijana tai rat-
tijuopumuskolarissa omaisensa menettäneen
henkilon yhteistyö paikallisen lehden kanssa al-
koholiaiheen esillä pitämiseksi (De Foe 1988).

Ruohonjuuriesimerkkejä on löydettävissa
myös siitä, miten tavalliset televisio-ohjelmat voi-
vat toimia resursseina arkielämän ongelmissa.8

Vaikka käsitys siitä, että työtoverin alkoholi-
ongelmaan tulisi puuttua ennen kuin se muodos-
tuu liian vakavaksi, on yleisesti hyväksytty, asi-
an puheeksi ottaminen on hyvin vaikeaa jopa
sellaisten henkilöiden mielestä, jotka ovat muka-
na hoitoonohjausjärjestelmässä (Kirsi 1989).

Ongelmaa kosketeltiin myös Itsestään selvä -vi-
deossa: oheisaineistossa esitettiin pariskuntaa
k uvaavan j akson yhteydessä keskustelunaiheek-
si, "miten kriisissä olevaa ihmistä tulee lähestyä".
Yksi mahdollinen ratkaisu tällaiseen keskuste-
lunavausongelmaan on erään ammattiyhdistys-
aktiivin ajatus ottaa työtoverin alkoholin käyttö
puheeksi alkoholiongelmia kuvaavan televisio-
elokuvan avulla. Elokuva oli videonauhoitukse-
na jo kiertänyt työporukassa, ja siita oli jo kes-

kusteltu eri yhteyksissä; televisio-ohjelmista jut-
teleminen ja nauhoitettujen ohjelmien lainaami-
nen on tässä työyhteisössä tavanomaista. Vaikka
tilanne ehtikin ratketa muulla tavalla ennen kuin
aie toteutui, ajatus televisio-ohjelman hyväksi-
käytöstä on kuitenkin oivallinen.

Eräässä toisessa työyhteisössä, joka muodos-
tuu pienen paikkakunnan perhepäivähoitajista,
televisio-ohjelmat ovat tarj onneet aineksia muun
muassa perhettä ja alkoholin käyttöä koskevaan
keskusteluun. Perhepäivähoitajat joutuvat työs-

' Esimcrkit ol,at Alkoholitutkimussäätiön tut kimuspro-
jektista'Alkoholi telcvisiossa".
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sään kohtaamaan alkoholiongelmia sekä suo-
raan että lasten reaktioiden kautta. Tässä työpo-
rukassa alkoholiongelmien kaltaisia aiheita saa-

tettaisiin pohtia arvioimalla televisio-ohjelmien
todenmukaisuutta.

Valistajienkin kannattaisi ehkä tarkastella te-

levisio-ohjelmia potentiaalisena resurssina pi-
kemmin kuin kansaa kohti turmiota viekoittele-
vana uhkana.
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English Summary

Marjatta Montonen: Alkoholi, televisio io valistus (Al-
cohol on television and alcohol education)

From the perspective of primary prevention of alcohol
problems, television's portrayaI of alcohol tends to be seen

as a threat or as a competitor. Attempts to counterbalance
the pro-alcohol messages with educational advertisements,
or to use television as the prime channel in educational
campaigns, are counter-strategies to the assumed deleteri-

ous influence of television's depiction of alcohol.
Resorting to the techniques ol commercial advertising

has been seen by some campaign strategists as a way ol in-

creasing the cost-eff'ectiveness and the appeal of the mes-

sages. A similar approach involves the use of television for-
mats, such as drama or humorous sketches, to get across

educational messages. The main part of the article exam-

ines the production and reception ol an educational alco-

hol video taking this approach.
The video consisted of four dramatized sketches por-

traying difterent types ol drinkers. It rl'as used in Finland in
a national campaign promoting a new approach to alcohol

at rvork. Apart from a team of experts in the lield of alco-

hol, a prolessional teler,'ision u'riter took part in script de-
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velopment. Personal interviews with the scriptwriters are

used to describe the production process and the aims of the
producers.

The reception of the video is not examined for its effec-
tiveness in increasing knowledge or changing attitudes; the
Ibcus is on recipients' perceptions of the message and of the
shape of the programme. The video was shown (completely
detached from its campaign context) to four groups of trade
union activists; all groups discussed the video and one
group of nine persons also wrote a short essay on it.

The data suggest that the video was comparatively suc-
cessful in getting across its main message that not only
heavy drinking but also moderate drinking should be con-
sidered a problem. A production characteristic likely to
have contributed to this was that instead of a more general

division of responsibility, one experienced key person took
part in all stages of the production process. Another signifi-
cant feature was the importance attached to the entertain-
ment value of the video, i.e., to the quality of the vehicle
carrying the message. It had not, however, been easy to pro-
duce a video that would depict comparatively moderate
drinkers in everyday contexts. The moralistic tone of tra-
ditional alcohol education, and its focus on alcoholism,

tended to surlace in various stages of the production pro-
cess. A host ofestablished codes and conventions had to be

cleared away to produce educational material of a new

kind. The recipients also evoked images of traditional alco-
hol education that had a bearing on their reactions.

The author argues that instead of using the negative
strategy of trying to compete with television programmes,

it might be worthwhile considering the advantages of the
positive approach of attempting to make the most of the
little good there may be in standard television programmes
among the pro-drinking messages. The project of co-oper-
ative consultation developed by Warren Breed and James

De Foe is described as an example of a positive approach.
The author suggests that another positive strategy might
make use of "ready-made" television portrayals of alcohol
as material for alcohol education. Such portrayats might be

fit for educational approaches relying on the "social com-
petency" model, or for approaches based on the idea of
"generativity". The "generativity" approach aims at pin-
pointing the mechanisms which support drinking habits; on

the small group and individual level, "generativity" reiers
to the power of educational messages to induce differing
reactions to or debate about prevalent drinking habits.
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