
Monessakohan maassa sen kir-
jamarkkinoiden yleiseen ko-
koon suhteutettuna ilmestyy
kuvauksia yksittaisista alkoho-
liongelmaisista yhta paljon
kuin meilla? Kaunokirjallisia?
Elamakerralli.ia? Ei-elama-
kerrallisia mutta muuten doku-
mentaarisia?

Meilla niita tuntuu ilmesty-
r än niin paljon. etlä lällaiseen
kirjaarr tarllumisla hidastaa ai-
nakin itsessäni epailys siita,
mitä uulla aiheesla enää \oi-
daan saada irti. Mutta tietenkin
tiedän olevani väärässä; elä-
män monimuotoisuus on tyh-
jentymätön.

Kun pappi ja teologian tohto-
ri Raimo Harjulan opus ilmes-
tyi, sitä markkinoitiin lehdissä
alkoholiongelman ja siitä toi-
pumisen kuvauksena. Mieles-
täni tätä on pidettävä harhaan-
johtarana rnarkkinointina. ei

tosin niin vakavalla tavalla,
että siitä olisi valitettava kulut-
taj a-asiamiehelle.

l\4ika Harjulan leus sitten
on? Se on "menevän mie-
hen" 1 ritl s tehdä itseanalyl sia
ja -kritiikkiri. S* on suorilu'-
paineirlen. tvönarkomanian.
väsymisen, ekshaustion, burn
outin kuvaus. olkoonkin että
tekija ei pidä tuota viimeksi
mainittua sanonlaa onnistu-
neena. Se on tarina miehestä,
joka vahä vahalta oivaltaa, että
hän ei kestä hyviä asioita, hän

ei rakasta itseään, ainakaan
tarpeeksi. Se on tarina miehes-

PUUTTUU PULLOJEN KILINA

tä, joka - vaikkakin ohimen-
nen - pohtii ilmiota suruiwtl
guiLt eli syyllisyys eloonjäämi-
sesti. jola ehkä monetkin esim.
Vietnamista hengissä selvin-
neet en I i sel jenkk i sotiluat pot i-
väl. "Tällaista syyllisyyttä
eloonjäämisestä en ole koke-
nut", Harjula kirjoittaa, mutta
kenties olennaisempaa kuin
tämä lause on se, että han joka
lapauksessa ollaa asian esiin.

Niin ikaan Harjulan teos on

uskonnollinen, jopa teologi-
nen. Näiltä osin sen pohdiske-
lut jättävät minunlaiseni luki-
jan verraten kylmäksi, mutta
jollekulle toiselle juuri ne saat-

laval olla kirjan parasla anlia.
Harjulan ammattiroolin ja al-
koholiongelman välinen todel-
linen tai luuloteltu ristiriita tu-
lee kirjatuksi, vaikka myös sen

hän kuittaa vahalla, kas näin:
"Toipumisaikani alussa joku

kysyi minulta: 'Sinä uskot Ju-
malaan ja olet kirkon työnteki-
ja. Kuinka on mahdollista, että
sinulle on käynyt tallä tavalla?'
Kysymys ärsytti minua ja vas-

tasin: 'Sitä en ymmärrä. Mutta
meitä on moneen lähtotin. Tun-
nen erään kirkon työntekijän.
jolla on jopa peräpukamia.'
Siihen keskustelumme päätt1 i-
Ktn-

{propo. loipuminen. Kirjan
aluksi Harjula herää Töölön A-
klinikan katkaisuasemalla. Han
joutuu ottamaan muutaman
kuukauden loman, on osan

luosta ajasla laitoksessa. pää-

see kuir ille.
Harjula ei humalassa oksen-

na. ei teoksessaan ainakaan.
Sen sijaan hän onjoulunul siu-
naamaan hautaan mm. tutta-
vansa, joka juopuneena oli tu-
kehtunut ornaan oksennuk-
seensa.

Harjula ei kerro, nritä hän
joi. olutla. viineja. räkeviä.
mita laatuja. Paljonko kului?
Joiko han kapakoissa vai koto-
na. yksin I ai seurirssa / llyypis-
keliko han myös työpaikallaan
ja jos ry1 piskeli. niin missä

han piti pullojaan, mappien ta-
kanako? Kuljettiko han tyhjat
pullot korkkeineen huolelli-
sesti salkussaan pois työpai-
kaltaanT Eirltkö t1öloveril
reagoineet mitenkään?

K1 symykseni or al inhollaviu

- lieloisesli. Ne viillaarat tir-
kistelijaan, jonka sopisi lukea
tietyntyyppisiä aikakauslehtia
tyydyttääkseen uteliaisuuttaan
ihmisten suhteen.

Kuitenkin teen nuo kysy-
myksel tosissani. Yhti kiinni
kuin Harjula on teologiassaan

olen itse kiinni omassa tiedo-
tusopissani, joka tarjoaa tähän

yhteyteen sopivan analogian.

Joukkotiedotuksen vastaanot-
tajan suhde sanomiin on kaksi-
puolinen vuorovaikutussuhde.
Vuosikymmeniä on tiedetty,
että viestit eivät suinkaan sel-
Iaisenaan "mene perille" vas-

laanottajun omi naisuuksista ja

ryhmäsiteistä riippumatta,
mutta viestien sisällölläkin on
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merkityksensä. Sama pätee al-

koholiongelmaiseen; merkitys-
tä ei ole vain asianomaisen

subjektiviteetilla - sita Harju-
la kuvaa hyvin - vaan myös ai-
neella. jonka käyttö laukaisee

ongelman.

Harjulan kirja on jossakin
määrin kuvaus alkoholiongel-

masta, mrtta ei lainkaan olÄo-

äoljongelmasta. Siita puuttuu
pullojen kilina.
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ALI(OH O LITUTKIMUSSAATIO N APU RAHAT HAETTAVI SSA

Alkoholitutkimussäätiö myöntää apurahoj a

- 
alkoholinkäyttöä koskeviin tutkimuksiin

- 
tutkimuksiin, jotka selvittelevät alkoholia yksiltin ja yhteiskunnan ongelmana

- 
raittiustoimintaa koskeviin tutkimuksiin

- 
alkoholitutkimukseen liittyvään huumausainetutkimukseen.

Vuoden 1992 apvahaton haettava säätiöltä saatavia hakemuslomakkeita kayttaen syyskuun 30. päivään

mennessä. Lomakkeita jakaa Kaija-l,eena Heiskanen, puh. 90-133 3462.

Hakemukset on toimitettava osoitteella: Alkoholitutkimussäätiö, Kalevankatu I2,00100 Helsinki. Tar-

kempia tietoja antaa sihteeri Klaus Makela, puh. 90-133 3460.
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