
Alkoholismin tai päihdeongel-

man yhtenä selityspemsteena
on pidelll päihl"en Ioihtimaa
hyvänolontunnetta. Kun ihmi-
nen pääsee päihteen tuoman
mielihyvän makuun, pak<in-

omaisesta humalahakuisuu-

desta voi tulla kierrettä ylläpi-
tävä noidankcha. Kun trillaisel
ps1 kologiset tulkinnat aina

aika ajoin nostavat päätään,

niilla tapau olla m1ös larjolli-
mella terapeuttisia tekniikoita
päihdepirun talluttamiseksi.

Helsingin yliopiston psyko-

logiarr laitoksella t,imivan
Risto Vuorisen kirja "Persoo-

nallisuus & minuus" ei tyrkytä
tällaisia temppuja tai teknii-
koita. Kirjan tekee päihdeon-

gelman kannalta kiinnostavak-
si se, milen Vuorinen siinä

muutamin paikoin arvioi päih-
deongelman syy-yhteyksia ja
sitä, miksi erilaisilla terapeut-

tisilla tekniikoilla ei saavuteta

toivottuja tuloksia.
Vuorisen mukaan psykologia

()n ennen muutu lksilön loi-
minnan määräytymistä selittä-
vä ja samalla ymmärtävä tietle.
Se ei mikaän pieni ja ongelma-

ton vaatimus olekaanl Kes-

keistä siinä on kuitenkirr se,

että yksilön loiminnan määräy-

tymistä tutkitaan psyyken eli
mielen sisäisistä ehdoista kä-

sin. Ja ihmisen psyyke paljas-

tuu koko komeudessaan psy-

koanalllsin valaisemuna ja

toinrii srsleemiteoreellisesli
ymmärretlynä avoimen ilse-
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HALUJEN HERRUUS

säätelyj ärjestel män tavoin
Vuorisen mielestä ih*i.",

kohtalona ovat hänen lukemat-
lomat halunsa. Nämä halut
oval oikeaslaan mielihyr rili
tuottamista kokemuksista syn-
ryneirä mielleitä. Ja lietysti
tämä risl iri irlaton rn ielihl vii on

peräisin lapsuudesta, äidin
ryntäillä koetusta täydellisestä
hyvänolontunteesta, jonka kai-
puu jaa aavistukserrornaisesli
hehkumaan meihin jokaiseen.

Alkoholisti on himonsa val-

lassa. koska hän ei tiedosta tor-
julluja halujaan. Niinpä niin.
Vuorinen tietää myös, että al-

koholisoitunut voi raitistua ra-

Lastuessaan: "- 
- jo. vuor,,t ai-

kutusmielikuvat tuottavat sa-

maa mielihyvää, tunrallisuutta
ja voimantunnetta kuin alku-
peräisel lapsuudenaikaiset
mielikuvat ja niiden sijaan tul-
leet mielikuvat alkoholista."
Vuorinen kuitenkin suosittelee
alkoholisoituneelle mieluunr-
rnin uskonnollista tai vastaa-

vaa herätystä, koska mieliku-
viin jumalasta tai korkeimmas-
ta voimasta ei sisally niin pal-
jon ristiriitaisia tunteita kuin
toiseen ihmiseen.

Vuorinen suhlautuu rarsin
epäillen mm. oppimisl"rapian
ja kognitiivisen terapian mah-
dollisuuksiin. Kognitiiviset te-
rapiirlhan ovat lulleet myös

huutoon päihdehuollon mo-

nenkirjavina ongelmanratkai-
su- ja itseohjausmenetelminä.
\ uorisen mukaan kognitiivis-

ten terapioitten lähtökohtana
on olellumus, ellä erilaisten
psyykkisten häirit;itten - mik-
sei myiis alkoholismin - taus-

lalla on ajatlelun väärislymiü.
Kehityspsykologiaan ja psyko-

analyysiin vihkiytyneenä Vuo-
rinen ei voi kuitenkaan uskoa
siihen, että ihmisen ajattelutot-
lumuksia,rikomalla \oitäisiin
muuttaa esimerkiksi alkoholis-
tin tunne-elämää.

Mutla eipä pslkuanalyvsi-
kaan päästä ihmistä viinantus-
kan llirallustal sitä ei Vuori-
nen ole väittämässäkään. Vuo-
risen eduslanran psyk,,ltgisen
sanoman tekee kiinnostavaksi
myiis se, että hän jaksaa pohtia

nk. mielekkaan elämän salai-
suutta, siis sellaista eheyden
tilaa, jota vaalimme ainakin
unelmissamme. Elaman mieltä
ei ole kuitenkaan missään val-
miina, Vuorinen kuuluttaa.
Silä ei liiydy kirj,,isla. ihanreis-

la. pullosla. luler uisuudesla lai

tähdistä. vaan ihmisen on se

itse luotava psyykkisesti pon-

nislellen. \ apaanu pakollar ien

halujen herruudesta, mutta us-

kollisena mielihyvää ja rauhal-
lisuutta tuottavalle psykologi-

alleen.

JJ;)

RAII\,IO HI,]ISKANEN


