
VALTTAMATON VIINA

A,Uonoli kuuluu erottamattomana säikeenä

suomalaisen arjen kudokseen; elämänmenoa

ilman viinaa tai ainakin ilman puhetta viinasta

on vaikea kuvitella. Liiallisen juomisen olem-

me taipuvaisia tulkitsemaan joko moraalisek-

si paheeksi tai sairaudeksi. Vain harvoin al-

koholin käyttö taipuu tarkasteltavaksi saman-

laisena toimintona kuin syöminen tai sauno-

minen, joissa niissäkin ylenmääräisyys tuottaa

haittaa.

Juoppouden ymmärtäminen ensi sijassa mo-

raalin kysymykseksi voi nostaa sen torjumisen

aatteelliseksi tehtäväksi. Vastustaja oli selvil-

lä ainakin niillä yhdysvaltalaisilla tutkijoilla.
jotka alkoholia ja huumeita käsittelevässä tie-

teellisessä kongressissa kysyivät suomalaisilta
kollegoiltaan: ooMitä vastaan te taistelette?"

Niin kuin sosiologi Pertti Alasuutari väitös-

kirjassaan osoittio osaamme arkielämässä käyt-

tää kaikkia kolmea runsaan juomisen tulkin-
tatapaa vuorotellen, yhdessä ja limittäin. Vii-
me vuonna pohdimme lääketieteen opiskeli-
joiden kanssa kansanterveystieteen seminaa-

rissa alkoholin kayttöa ja alkoholipolitiikkaa.
Monet ajattelivat, että runsaan ryyppäämisen
"paljastaminen" laboratoriokokein on perus-

teltua samoin kuin muidenkin sairauksien. He

saattoivat kuitenkin epäillä, kannattaako kal-

liita sairaalapaikkoja ollenkaan käyttää juo-

malla hankittujen tautien, esimerkiksi haima-

tulehduksen, hoitamiseen. Liikennesääntöjä

rikkoneen kolarissa loukkaantuneen auttami-

sessa ei samanlaisia ongelmia nähty.

Synniksi tai sairaudeksi kelpaavan ryyppää-

misen erottaminen tavallisesta on hankalaa,

mutta yhdeksi tunnusmerkiksi kelvannee al-

koholin tuleminen hyvin tärkeäksi osaksi elä-

mää. On kuitenkin tilanteita, joita ei voi mää-

ritellä juoppoudeksi, mutta joissa alkoholia sil-

ti välttämättä tarvitaan. Asken mainitun alko-

holitutkimuskongressin isäntäkaupunki Oslo

järjesti osallistujille vastaanoton, mutta rait-
tiusväen mieliksi ilman alkoholia.

Vastaanottohan on tunnin parin kestävä ti-
laisuus, johon kuuluvat booli-, grogi- tai vii-
nilasi kädessä seisoskeluo kuljeskelu, tuttujen
ja vieraampien tapaaminen ja niitä näitä -kes-

kustelu; tarkoituksena ei yleensä ole tulla hu-

malaan. Luulisi tällaisen sujuvan coca-colan

tai alkoholittoman viininkin voimalla, mutta

eipä vain. Tilaisuus oli nihkeä ja keinotekoi-

nen, juttu ei luistanuto vieraat näyttivät eksy-

neiltä ja suoriutuivat tavallista nopeammin tie-

hensä. Eivätkä läheskään kaikki edes menneet

kapakkaan. Tähattomasti järjestetty koe pal-
jasti alkoholin "vastaanotto"-nimisen tilaisuu-

den oleelliseksi osaksi, hienosti sanoen kons-

tituoivaksi elementiksi, jota ilman samassa

huoneessa seisoskelua ei vastaanotoksi tunnis-

takaan. Kongressikulttuurin juoppoutta?

Ei ole kovin kiinnostavaa kiistellä siitä, on-

ko runsas juominen o'todella" sairauso synti

vaiko vain arkitoimintamme yksi variaatio. Sen

sijaan on jännittävää miettiä, missä tilanteis-

sa kutakin tulkintakchikkoa käytetään ja mi-

tä niiden käyttämisestä seuraa. Entä jos taipu-

musta ylinopeuden ajamiseen tarkasteltaisiin
samoilla tavoin - olisiko perustettava Anonyy-

mit Autohurjastelijat?
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