
Vänasta vapautuminen ja
retkahdusten torj untakeinot
uskoon tulleilla alkoholisteilla

forma Niemelä

Selvittaäkseni kristillisen kääntymyksen ja al-
koholiongelmasta toipumisen välistä yhteyttä
haastattelin 34:ää päihdeongelmaista, jotka oli-
vat toipuneet tai toipumassa alkoholiongelmasta
ja joiden toipumiseen liittyivät hengellinen et-

sintä ja uskonratkaisu (Niemelä 1990). Käänty-
mys ja toipuminen lomittuivat haastateltujen
elämänkaareen vaihtelevalla tavalla. Toisten koh-
dalla kääntymys ja raitistumiskokemus olivat sa-

manaikaisia, toisten kohdalla kääntymystä seu-

rasi vasta pitkän ajan jälkeen toipuminen. Osalla
taas raitistuminen oli avannut tietä hengellisel-
le etsinnälle.

Haastateltujen joukossa oli sekä ns. nuore-
na nopeasti alkoholisoituneita että aikuisiällä hi-
taammin alkoholisoituneita. Hoitourat, käytet-
tyjen aineiden valikoimat, koulutustaustat, si-
viilisäädyt, sosiaaliryhmät ja uskonnolliset per-

hetaustat vaihtelivat. Joukossa oli toisaalta en-
tisiä asunnottomia alkoholisteja, toisaalta yri-
tysjohtajia ja virkamiehiä, miehiä ja naisia.

Uskonnollinen ratkaisu oli tapahtunut kaikilla
kymmenen vuoden sisällä, keskimäärin kolme
vuotta ennen haastatteluhetkeä, keskimäärin 39

vuoden iässä. Kääntymyksiä oli tapahtunut niin
seurakuntien herätyskokouksissa kuin yksityi-
sestikin joko sielunhoitotilanteessa tai yksinäi-
syydessä. Seurakuntayhteys oli löytynyt evanke-
lis-luterilaisesta seurakunnasta, Pelastusarmei-
jasta tai vapaista suunnista (baptisti-, helluntai-
tai vapaaseurakunnista); haastateltujen joukossa

oli niitäkin, joilla oli varsin löyhä tai olematon
yhteys seurakuntaan.

Omaa alkoholisoitumistaan haastateltavat ku-
vasivat varsin vähän jälkikäteisselityksenä us-

konnollisesta käsitteistöstä tai viitekehyksestä
käsin. Alkoholisoitumista käsiteltiin arkisena ke-

hityskulkuna, johon liittyi fysiologisia tekijöi-
tä, tajunnallista altistumista joko oppimisen tai
psykologisen henkilöhistorian kautta jaltai so-

siaalisia tekijöitä.

Käyttötarpeen tai -pakon hciviriminen

Merkittavin retkahdusta estävä tekijä oli al-
koholin käyttötarpeen tai -pakon häviäminen.
Asunnottoman alkoholistin tilanteesta käänty-
neillä saattoi olla ratkaisunteon jälkeen vielä
oleskelua, jopa asumista, vanhoissa juoppomes-

toissa - kuitenkin ilman viinaa. Vaikka toisaal-
ta "viinahimon" katoaminen oli haastatelluille
selittamaton ja merkillinen ilmiö, kääntymyk-
sen koettiin toisaalta auttaneen sisäiseen tyhjyy-
teen, sielun janoon ja elämän tarkoituksetto-
muuteen, joita ennen oli lääkitty alkoholilla. Us-
konnollisessa kokemuksessa ilmeni haastateltu-
jen kuvausten mukaan sellaista voimaa ja sisäl-
töä, joka voitti alkoholinkäytöstä aikaisemmin
etsityn kokemuksen.

Elämyksellinen vapauden kokemus muutti
myös tulkintakehystä. Kun vapautta haettiin en-
nen alkoholista, nyt vapaudeksi miellettiin va-
pautuminen viinasta tai vielä asianomaisille
merkitsevämpänä uskonnollisena kokemuksena
kokemus "vapaudesta Kristuksessa". Tähän va-
pauden kokemukseen liittyi myös kokemus yli-
luonnollisen läsnäolosta: "Se on ollut semmoi-
nen voima, että joskus tuntuu, että on ihan suo-
jamuuri ympärillä. Sita se on suojelus ja varje-
lusl'

Uskonnollisen etsinnän taustalla oli ollut en-
sisijaisesti etsintää uskonnon itsensä vuoksi.
Kiinnostusta herättivät varsinaiset uskonnollis-
eksistentiaaliset kysymykset, kokemukset elä-
män tyhjyydestä, tarkoituksettomuudesta tai tu-
houtuvuudesta sekä uskovien esimerkki ja huo-
lenpito. Vain joidenkin kohdalla etsintä oli vä-
Iineellistä, halua päästä eroon viinasta tai elä-
män laajemmasta umpikujasta. Vaikka uskon-
nolliseen etsintään vaikuttavat osaltaan monet
sosiaaliset, kulttuuriset ja psykologisetkin syyt,
uskonnollisen etsinnän totaalinen palauttami-
nen tyystin psykologisiin, sosiaalisiin tai peräti

303Alkoholipolitiikka 55 (1990):6



biologisiin tekijöihin ei ihmistutkimuksessa joh-
da riittävän tulkintakykyisiin johtopäätöksiin.

Osalla ihmisistä on tarve tarkastella oman elä-

män syntyä, merkitystä, tarkoitusta ja päämää-
rää myös uskonnollisena kysymyksenä. Ihmisel-
Ie voivat olla reaalisia tekijat, jotka tieteelle ovat
ideaalisia ja joiden olemassaoloa tieteen avulla
on mahdotonta tutkia tai selvittaa. Ne ovat kir-
jaimellisesti "uskon asioita". Nämä tekijät, esi-

merkiksi Jumala, Pyhä Henki, taivas, autuus,
iankaikkinen elämä, vaikuttavat ihmisen elä-
mään, koska ihminen uskoo olevansa suhtees-
sa niihin (Rauhala 1983, 63-64).

Uskonnollinen kääntymys on mahdollista tul-
kita henkisen kokonaispersoonan (tästä eksis-
tentiaalianalyyttiseen suuntaukseen kuuluvasta
käsitteestä yksilöidymmin ks. Niemelä 1990,

33-54) uudistumisena eli uskonnollisessa kie-
lessä uudestisyntymisenä, jolloin - kuten Erik
Ahlman (1982,131) toteaa - ihmisen varsinai-
nen minä murtautuu esiin ja alkaa organisoida
asianomaisen elämää. Haastateltujen elämässä
uskonnollinen muutos parhaimmillaan siis ai-
heutti sellaisen itseohjauksellisuuden synnyn,
jossa heidän uudistuneeksi koettu minuutensa

- liittoutuneena tuonpuoleisen kanssa - oli
kykenevä kohtaamaan alkoholinkäyttöön virit-
tävät tilanteet ilman erityisempää houkutusta-
kaan alkoholinkäyttöön tai joka poisti tai rat-
kaisi ne ongelmat, joiden hoitaminen alkoho-
lilla koettiin aiemmin "pakonomaiseksi".

Jos terapeuttisen prosessin universaaliksi kä-
sitemalliksi hahmottelee tilan, kielen - laajim-
millaan maailmankatsomuksen - ja oivalluk-
sen eli löydön yhdistelmän (ks. Holmes 1986;

Torrey 1972; Niemelä 1990), uskonnollinen
kääntymys toimii parhaimmillaan terapeuttisena
muutostapahtumana. Haastateltujen kohdalla
elämäntilanne ja uskonnollinen etsintä olivat vi-
rittäneet muutokselle suotuisan tilan, uskonnol-
linen kieli toimi muutoksen jäsentäjänä ja us-

konnollinen sanoma, evankeliumi, synnytti löy-
dön tai - niillä joilla oli uskonnollinen tausta

- oivalluksen.

Moraaliongelman rat kaisu

Aikaisemmin mainittujen tekijöiden rinnal-
la merkittävä uskonnollisen etsinnän virike oli
syyllisyysongelma. Tämä johti sellaiseen herä-
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tyksen tilaan, jossa ihminen pohti omaa vas-
tuunalaisuuttaan.

Moraalinen ristiriita on tulkittavissa myös si-
ten, että alkoholiongelma ei ole vain kehon al-
koholismia, tajunnallista riippuvuutta tai sosi-
aalista väärinkäyttöä eli juoppoutta vaan että
se on aina myös jännitettä toisaalta kehon, ta-
junnan tai sosiaalisen ympäristön tuottamien,
alkoholinkäyttöön virittävien yllykkeiden ja toi-
saalta henkisen kokonaispersoonan eheyttä, ter-
veyttä ja tasapainoa vaalivan funktion välillä
(vrt. Orford 1986, 209 

-210). 
Luonnollisesti voi-

daan kysyä, synnyttävätkö osaltaan uskonto tai
muut kulttuuriset tekijät tämän jännitteen ja ris-
tiriidan vai antaako uskonto kielellisen ilmaisu-
tavan ja myos kasittelytavan jännitteelle, joka
liittly perusinhimilliseen kokemukseen (vrt. Ala-
suutari 1990, 38-40).

Alkoholiongelmassa tämä kokonaispersoonan
eheyttä vaaliva funktio on jäänyt alakynteen. Ih-
misen minuudesta on tullut ristiriitaisten voi-
mien taistelutanner. Tähto on tullut alistetuksi.
Pakko tai vastustuskyvyttömyys ovat korvanneet
vapauden ja valinnanmahdollisuuden (Tillich
1983, l2-13).

Nuorena nopeasti alkoholisoituneille tyypil-
lisenä piirteenä on pidetty kyvyttömyyttä syyl-
lisyyden kokemiseen (Cloninger 1989, 56-57).
Haastattelemani nuorena alkoholisoituneet ei-
vät tässä suhteessa poikenneet muista. Uskon-
nollinen herääminen näyttäisi aiheuttavan he-
räämistä vastuuseen omasta elämästä.

Uskoon tulon yhteydessä koettu armon ja an-
teeksisaamisen kokemus vaikutti retkahdusalt-
tiuteen ainakin kahdella tavalla. Joidenkin koh-
dalla se aiheutti välittömän kokemuksen sisäi-
sestä puhtaudesta ja uudistumisesta: "Minkä-
kö takia joskus vaikeessa tilanteessa ei oo tullu
edes ajatusta viinaan? Ymmärtäisin siinä on jo-
tain - - se alue on palautettu ja puhdistettu
sisältä, että sieltä on kaikki puhdistettu poisl'

Toisaalta moraalisen ristiriidan laukeaminen
vapautti henkilön yrittämisestä, ponnistamisesta
ja pinnistämisestä lepäämään omassa itsessään

Jumalan varassa. Minuuden Iuovuttaminen Ju-
malalle johti elämän suurempaan autonomiaan
alkoholin suhteen, faktisesti parempaan elämän-
hallintaan siitakin huolimatta, että asianomai-
set eivät itse kokeneet saavuttaneensa parempaa
elämänhallintaa: "Ei mulla nykkää oo elämä
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hallinnassal'
Näyttäisi siis siltä, että näiden ihmisten koh-

dalla kyse ei ole tahdonvoiman käytöstä vaan
nimenomaan tahdon eheytymisestä henkisessä
kokonaispersoonassa tapahtuneen hengellisen
uudistumisen kautta. Kysymys oli siis toisen-
tyyppisestä ilmiöstä kuin uuden uskonyhteisön
moraalisääntöjen noudattamisesta. Haastatel-
tavat kokivat muutoksen olleen "jossakin sy-

vemmällä", "jotenkin sisäistä": "En mä, en mä
ole sitä mieltä, että se [juomattomuus] olisi mulle
sääntö. Multa otettiin se pois. Ei se ole mikään,
jos mulle joku antaa määräyksen, että älä juo.
Ei se olisi menny läpi. Ei varmasti olisi!"

Muuttunut minäkuva

Alkoholilla oli haastateltujen keskuudessa ol-
lut - sittemmin horjuvaksi ja virheelliseksi ar-
vioitua - minäkuvaa pönkittävä vaikutus. Al-
koholilla oli peitetty heikkoa itsetuntoa, vahvis-
tettu kykyä solmia ihmissuhteita, hoidettu jän-
nitystilanteita, siirrytty joksikin muuksi, "pa-
remmaksi" ihmiseksi.

Uskonratkaisu merkitsi kahta, vastakkaisel-
ta tuntuvaa asiaa. Toisaalta se oli vahvistanut
itsetuntoa ja Juottamusta; "arvostaa itseään nyt
toisella viisii". Täustalla oli uskonnollinen ko-
kemus. "Jossain päin ovat peukut mun kohdalla
pystyssä", eli Jumala hyväksyy ihmisen. Kielteis-
ten minä-määreiden tilalle tuli uskonnollisen dis-
kurssin kautta kokemus Jumalan lapsena ja hy-
väksyttynä olemisesta. Niiden kohdalla, jotka
liittyivat kiinteästi uskonnolliseen yhteisöön,
asema ja rooli yhteisössä tukivat uudenlaisen
identiteetin muotoutumista. Yhteisöjen tahol-
ta osoitettu luottamus tuki terveemmän minä-
kuvan kehkeytymistä, joskin eräissä tapauksis-
sa epäonnistuminen luottamukseen vastaamises-

sa saattoi herkästi vahvistaa aiempaa, kielteis-
tä minäkuvaa.

Toisaalta hengellinen herääminen merkitsi
oman minäkuvan realisoitumista. Alkoholisti-
sen suuruusharhan ja narsismin murtuminen oli
joillekin raju tapahtuma, joillekin jatkuvan
työskentelyn paikka. "Mähän olin paras, muut
ei ollu mitään. Yritin olla johtaja. Olen nyt ta-
junnut sen, että muutkin on ihmisiä ja mä olen
vain murunen tässä yhteishommassa. Loppujen
lopuksi mä en ole mitään. Se on mennyt joten-
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kin päälaelleenl'
Itsearvostuksen suuren muutoksen, joko

myönteiseen tai kielteiseen suuntaan, on todet-
tu olevan raittiina pysymisen ennusteen kannalta
huono asia. Liian nopea myönteisen itsearvos-
tuksen lisääntyminen johtaa liialliseen ja petol-
liseen itsevarmuuteen. Kielteinen itsearvostus
johtaa toivottoman tapauksen tai epäonnistu-
jan kokemukseen (Holmberg 1989, 246-247).
Itsearvostuksen ja minäkuvan muutos uskoon
tulleilla on siis kahdensuuntainen lähtötilantees-
ta riippuen, mutta se näyttäisi omalta osaltaan
lisäävän ennustetta raittiuden saavuttamiseen ja
ylläpitämiseen.

"Ei oo kiusaukset hävinny"

Kaikilla ei ollut kadonnut kyvyttömyys vas-

tustaa alkoholinkäyttöön virittavia tilanteita tai
pakonomaiseksi koettu tarve käyttää alkoholia:
"Ei oo kiusaukset hävinny. Ne tulee jaksottain.
Välillä tuntuu, että maailma niinkuin mustenee
tolla tavalla, mutta sitte tietää mistä apu tuleel'

Miksi siis toisilla oli kääntymyksen jälkeen

ongelmia alkoholin kanssa, toisilla ei? Joiden-
kin kriittinen oma arvio kohdistui ratkaisunte-
on vilpillisyyteen. Antautuminen Jumalalle ei

ollut kokonaisvaltainen, tai siinä oli hyötymi-
sen sivujuonng "ketunhäntä kainalossa''. Tävoit-

teena oli aluksi mahdollisesti vain pääseminen

eroon viinasta, ei kokonaispersoonan kokonais-
valtainen hengellinen uudistuminen.

Toinen retkahduksia aiheuttava tekijä oli hen-
gellisen ulottuvuuden laiminlyönti. Tähän saat-

toi liittya luulo siitä, että kykenee selviytymään
"omin voimin".

Näitä tulkintoja ei kuitenkaan voi käyttää yk-

siselitteisesti toisinpäin. Niilläkin, jotka oman
arvionsa mukaan olivat vilpittömästi etsineet us-

konnollista ratkaisua, saattoi olla viela vaikeuk-
sia retkahdusten kanssa.

Ret kah du k se n to rj untakeinoi a

Suomalaisia huoltola-asiakkaita tutkittaessa
on havaittu, että selviytymiskeinoista yleisin ja
tehokkain on vaihtoehtoinen toiminta, mikä se-

littynee huoltola-asiakkaiden työväenluokkaises-
ta mieskulttuurista kasin. Myös ajattelumene-
telmia käytetään yleisesti. Sen sijaan välttely-
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menetelmät eivät kuulu kuvaan. Kulttuurisesti
juomispaikkojen ja -mahdollisuuksien välttä-
mistä pidetään kunnon miehelle kuulumattoma-
na pakoiluna (Saarnio 1990).

Uskoon tulleet, joita viela vaivasi pakonomai-
seksi koettu tarve käyttää alkoholia tai kyvyt-
tömyys kohdata alkoholinkäyttöön virittäviä ti-
lanteita, kehittivät itselleen selviytymiskeinoja.
Tärkein niistä oli hengellisen elcimrin huoltomi-
nen, joka tapahtui rukouksen ja Raamatun lu-
vun kautta. Tämä ei sinänsä ole mikään päih-
deongelmaisille ominainen keino, jos retkahdus-
uhan rinnastaa elämän muihin stressitilanteisiin.
Suomalaisista miespuolisista ammattityönteki-
jöistä 3l prosenttia käyttää rukousta stressinhal-
lintaan ja naisista peräti 50 prosenttia (Haavio-
Mannila 1989, 18-20).

Rukous oli oman voimattomuuden tunnus-
tamista ja turvautumista Jumalaan. Rukous ja
Raamatun luku voidaan nähdä henkisen minuu-
den vahvistamisena siten, että se olisi kykenevä
huolehtimaan kokonaispersoonan eheydestä j a
tasapainosta liittoutumalla Jumalan kanssa.
Uskonnollisesti "hengellä voitetaan lihan teot",
ihmisen olemuksesta tai sosiaalisesta ympäris-
töstä tulevat yllykkeet.

Samalla rukous on vaikuttamista omaan si-
säiseen puheeseen, jonka merkitystä kognitiivi-
nen terapia korostaa (ks. Koski-Jännes 1985,

36-37). "Siellä [hoitokodin huoneessa] mä it-
kin ja purin mieltäni ja ajattelin, perkele, mä
lähen juomaan. Mikä se sai mun estämään, et-
ten mä lähteny? Se usko. Mulla oli Raamattu
ja luin sita ja merkkailin niitä omia merkintö-
jäni sinnel'

Rukouksen tutkimuksessa on muidenkin kuin
päihdeongelmaisten keskuudessa havaittu ru-
kouksen kielen merkitys oman itsen hoidossa.
Uskonnollisen sanaston avulla voidaan käsitel-
lä muuten vaikeasti kasiteltavia asioita, elämän
tilanteet voidaan uudestaan strukturoida uskon-
nollisesta viitekehyksestä käsin ja uskonnollisen
sanaston avulla voidaan käydä läpi elämänko-
kemuksia ja tunteita, joita ei muuten koeta mah-
dolliseksi hallita, ymmärtää tai ennustaa (Got-
hdni 1988,90).

Toinen merkittävä retkahdusten estotapa oli
turvautuminen uskonystriviin ja hoitoyhteisai-
hin, eritoten kristillisiin hoitoyhteisöihin. Nii-
hin turvauduttiin joko retkahdusvaarassa tai
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retkahduksen jälkeisessä nousussa: "Se oli niin
paljon sen vapaaseurakunnan saarnaajan käyt-
täytyminen ja suhtautuminen siihen asiaan, et-
tä se ei tuominnu eikä jyrkästi suhtautunu, vaan
se ymmärsi sen tilanteen, että mä tarvitsin aut-
tajaa, että pääsisin yli sen asian. Henkisesti voit-
toon, koska se itelle on niin kova tappio. Jos sii-
hen mennään suhtautumaan väärällä lailla, Iii-
kaa silittaen tai liian paljon karvat pystyssä, mo-
lemmat on huonoja3'

Hoitoyhteisöissä oltiin "Jumalan Sanan pa-
rissa", joka "puhdistaa ja kasvattaa". Niissä kuu-
li "järjellistäkin valistusta" ja niissä oppi kään-
tymään Jumalan puoleen. Ne, joilla toipumi-
seen liittyi kontakti AA-toimintaan, kokivat AA-
toiminnan kautta saaneensa valmiuksia retkah-
dusten torjuntaan.

Yhteys uskoviin saattoi olla arkista ajan täy-
tettä mutta myös määrätietoista sielunhoidollista
yhteyttä. A-klinikan uskovainen työntekijä mer-
kitsi eräälle haastatellulle tärkeää apua ylivoi-
maiselta tuntuvassa tilanteessa, jossa elämän
paineet teettivät mielitekoa viinaan: "Mulle tu-
li hyvä olo, kun sain uskossa olevan ihmisen
kanssa jutella. Sain uutta voimaa lähteä koh-
taamaan asioital'

Kolmannen ryhmän retkahdusten torjunnassa
muodostivat vaihtoehtoinen toiminta ja ekiman-
tapojcirjestelyr. Osallistuminen hengelliseen toi-
mintaan oli toisilla luontevaa jatkoa elämän-
muutokseen, eikä sen merkitystä sen kummem-
min pohdittu. Toisilla se oli tietoinen keino sel-
viytyä: kiusausten kohdatessa "mä olen yritta-
nyt päästä johonkin kokoukseen".

Laajimmillaan tätä käytettiin siten, että asun-
nottomana alkoholistina kääntymyksen koke-
nut ohjelmoi viikon jokaisen päivän hengelli-
sellä toiminnalla. Pelastusarmeijan ja Kriisipal-
velun kaltaiset yhteisöt ja eräät hoitokotijärjes-
töt kykenivät tarjoamaan myös kokopäivätoi-
mista työtä, joka tuli joutilaisuuden tilalle.

Seurakunnista löytyi parhaimmillaan hyväk-
syntää, tukea, ystäväpiiriä sekä sisältöä elämään.
Toisaalta oli taas kokemuksia siitä, että toipu-
va oli jäänyt seurakunnassakin yksin omine on-
gelmineen. Uskonratkaisusta huolimatta seura-
kuntayhteys ei kaikille ollut avautunut lainkaan:
"Yritin saada yhteyttä uskoviin, mutta ei niihin
saanut milläänl'

Edelleen retkahdusten torjumiseen käytettiin
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juomispaikkojen ja -mahdollisuuksien kartta-
mista. Vaikka vetoa kapakoihin ei enää ollut-
kaan, saatettiin Alkon edustoja ja entisiä ryyp-
pypaikkoja karttaa.

Juomiseen yllyttävinä tekijöinä nähtiin sellai-
set alkoholiin sinänsä liittymättömät tekijät kuin
valta, raha, menestys ja kauniit naiset. Näiden
virikkeiden tunnistaminen jo ennakkoon auttoi
estämään retkahduksia.

Roolisuoja toimi monella tapaa retkahdusten
estäjänä. Luterilainen liikemies sai ulkomaan-
matkoillaan maalaisen ja helluntailaisen leiman
ja heitettiin ulos ympyröistä. Roolisuojan taakse
myös tietoisesti hakeuduttiin: "Mulle tarjottiin
huikkaa. Mä sanoin: 'Kiitos ei. Jeesus on mut
pelastanutl"

Uuteen sosiaaliseen rooliin vetosivat joskus
jopa ulkopuoliset. "Uskovien kesken tuli kähi-
nöitä. Meinasin mennä juomaan. Uskomaton
mies sanoi huoltoaseman baarissa: Alä mene

ottamaan viinaa. Koko kylä odottaa, että ret-
kahdatl "

Uskonnollinen kieli ja kokemusmaailma an-
toivat mahdollisuuden myös tilanteen kognitii-
viseen uudelleen jc)sentrimiseen. Sisäinen tais-
telu käsitettiin hyvän ja pahan taisteluksi ihmi-
sestä. Kiusaukseen lankeaminen tai lankeamatta
jääminen - kuten uskonnollinen ilmaus kuu-
luu - ei ollut enää vain ihmisen oma asia, vaan
ihminen oli liittynyt laajempaan taisteluun Ju-
malan ja sielunvihollisen välillä.

Retkahduksen pohdinnassa saatettiin myös
harkita valinnan ajallista elämää pidemmälle
ulottuvaa vaikutusta. Huumemaailmassa sekoil-
lut, kuolemaa lähellä ollut nuori nainen koki:
"Jos mä nyt otan, niin mä joudun iankaikki-
seen kadotukseen".

Kuriositeettina vielä mainittakoon se, että joi-
denkin kohdalla humalan kokeminen oli uskoon
tulon jälkeen muuttunut. Se ei enää maistunut
tai siita ei enää irronnut nautintoa. Raittiin jak-
son jälkeinen retkadus saattoi aiheuttaa myös
voimakkaan aversio-reaktion tyyppisen pahoin-
voinnin.

Johtopäätöksiri

Osalla päihdeongelmaisista henkilöistä on us-

konnollista etsintää. Hengellinen muutos voi ol-
la näiden henkilöiden toipumisessa voimavara
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kahdella tavalla. Toisaalta se voi muuttaa ja or-
ganisoida elämää sillä tavoin, että joko alkoho-
lin käyttötarve tai kyvyttömyys kohdata alko-
holinkäyttöä virittävät tilanteet häviävät. Toi-
saalta silloin, kun välitöntä vapautumista ei ta-
pahdu, hengellisyrys voi sekä antaa että tukea ret-
kahdusten torjuntakeinoja, j oiden kautta pysyvä

toipuminen mahdollistuu ajan mittaan.
Kun toisilla raitistuminen ja muut elämän-

muutokset olivat antaneet mahdollisuuden myös
hengelliseen etsintään, oli toisilla elämänmuu-
tos virinnyt tilanteessa, jossa alkoholinkäyttöä
synnyttävät ja ylläpitävät sosiaaliset, fysiologi-
set ja/tai psykologiset tekijät olivat edelleen vai-
kuttamassa. Näiden haastateltujen henkinen ja
hengellinen valinta ja muutos toimivat näistä de-

terminoivista kehityssuunnista huolimatta toi-
pumisen aiheuttajina ja edistäjinä. Tällöin ih-
minen ei toiminutkaan sen mukaisesti, mitä ti-
lanne ja olosuhteet itsessään olisivat tuottaneet.

Osa haastatelluista oli tukeutunut kristillis-
ten hoitoyhteisojen apuun. Suomalaiseen
asumispalvelu- ja hoitojärjestelmään on kuulu-
nut vahva kristillisten järjestöjen osuus (Niemelä
1983; Voipio 1986). Osa näistä järjestöistä etsii
selkeää kristillisesti profiloituvaa hoidon mal-
lia. Lisäksi julkisen vallan ylläpitämässä päih-
dehuollossa on viime aikoina pyritty laajenta-
maan ja kehittämaan laitossielunhoitoa. Tämän
selvityksen perusteella tuntuisi panostaminen
hengellisen elämän hoitamiseen järkevältä ja pe-

rustellulta niiden kohdalla, joille hengellinen elä-

mä on avautunut tai avautumassa.
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English Summary

Jorma Niemelti: Viinasta vapautuminen ja retkahdusten
torjuntakeinot uskoon tulleilla alkoholisteilla (How
converted alcoholics seek to lead a liquor-free life and
avoid backsliding)

Thirty-four former alcoholics, whose recovery was
connected with a spiritual search and Christian conversion,
were interviewed lor this study. Their conversion affected
their recovery from alcoholism in two ways. It countered
the need or compulsion to drink. The interviewees reported
that the religious experience was so strong and meaningful
that it compensated for what they had formerly sought
in alcohol. Religion was sought first and foremost as an

end in itself; only secondarily was it perceived as a solution
to drinking or other problems.

The search for religion was often prompted by a sense

of guilt: the interviewees examined their own responsibility.
The pardon brought by conversion was experienced as

inner purification and freedom, while relieving them of
the need to keep on trying. The moral change was

attributed to an inner change, not to the moral precepts
of the religious body. It was not so much growth of will

power or control over life as completeness of will.
Conversion brought stability. For some, acceptance by

the religious body and the hereafter boosted their self
esteem; for others, the religious solution put an end to their
alcoholic grandiosity and narcissism.

Those born-again Christians who did not overcome their
need or urge to drink devised various ways of avoiding
backsliding. The main one was attention to religious duties
through prayer and Bible reading. Religious language
helped them to deal with otherwise difficult problems;
daily situations could be reformulated within a religious
framework, and the words of religion helped them to
analyse experiences and emotions that would otherwise be

impossible to control, understand or foresee.
The interviewees also bolstered their resolution by

turning to like-minded friends, members of the parish and
treatment centres, looking for alternative activities,
reorganizing their lifestyle, avoiding places where alcohol
might be served and building up a protective role;
situations underwent cognitive rearticulation.
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