
aikana käsiteltiin B paperia.
Paperit kasittelivat Kanadaa,
Norjaa. Portugalia. Unkaria ja

Yhdysvaltoja.
Varsinaista epidemiologia-

symposiumia edeltäneet työis-
tunnot samoin kuin Torontossa

kokoontunut Klaus Makelan
johtama AA-proj ekti heijastui-
vat myös varsinaisen kokouk-
sen ohjelmaan näilä aihepiire-
ja kasitt"lerinä yleisistuntoi-
na, mutta ehdittiin viiden aa-

mupäivän ja kolmen iltapäivän

aikana toki kasitella muitakin
alkoholiin kytkeytyviä teemo-
ja. Kuten aikaisempinakin
vuosina esitelmissä tarkastel-

tiin alkoholipolitiikan vaiku-
tuksia, juomatapoja, alkoholi-
haittoja. alkoholin historiaa ja

taloutta sekä monenlaisia nre-

todologisia kysymyksia. Tana

vuonna alkoholia ja historiaa

koskevia papereita oli selvästi
enemmän kuin aikaisempina
vuosina; myös nuoret ja nuoret

aikuiset olivat yllättävän mo-

nen paperin otsikossa. Myös

muut päihteet kuin alkoholi
ovat hiljalleen saamassa laa-
jempaa jalansijaa, vaikka ko-
kous yhä edelleen on hyvin al-
koholikeskeinen. Kokouksen

Aulikki Oksasen kirjan pää-

henkilo on Ossi Lemponen,

pitkä suomalainen hulttio, joka

ei sopeudu konsensuksen eikä
kulutuksen henkeen. Hän kul-

osanottajakunta on myös laa-
jentunul sikäli. että kyseessä ei

ole (os nyt on koskaan ollut-
kaan) yhteen näkökulmaan tai

koulukuntaan sitoutuneiden
tutkijoiden tapaaminen. Tällä-
kin ketaa väännettiin tiukasti
katta kysymyksestä, onko alko-
holipoliittisilla raioituksilla ol-
lut vaikutusta alkoholin kulu-
lukseen monopolin purkami-
sen yhteydessä Iowassa. Kä-

denvääntäjinä toimivat ennen
muuta Harold Mulfrod ja Ale-
xander Wagenaar.

Varsinaisten esitelmien li-
säksi kokousviikon viralliseen
ohjelmaan sisaltyi työqhmien
työskentelyä ja keskustelu,
jonka aiheena oli alkoholitut-
kimuksen asema sosiaalitutki-
muksessa. I-isäksi kokouksen

viimeinen esitelmä oli poik-
keuksellisesti Reginald Smar-

tilta pyydetty esitys "Alkoho-
liepidemiologian kehilyspiir-
teet ja tulevat keskeiset kysy-

mykset". Tässä esityksessä

Smarl muun muassa perään-

kuulutti suurta teoriaa, joka

yhdistäisi politiikan. ehkäisyn.
kulutuksen ja hoidon ongel-

mat. Paperin kommenlaattori-

na toimi Salme Ahlström, joka

kee samoissa hikisissä jatkan-
kamppeissa ja ryystää kaljaan-
sa suomalaiskansallisella hi-
molla päämääränään hillitön
humala. Lemponen ei täyttänyt

muun muassa toi esiin. kuinka
rärkeää on pitää alkoholitutki-
muksen kohde laajana; kiin-
nosluksen lulisi kohdistua niin
juomalapoihin. juomatapojen

ja muiden lapojen suhteisiin.
sosiaalisiin valvontajärjestel-
miin kuin yhteiskunnallisiin
instituutioihin, jotka valvontaa
harjoittavat.

Ensi vuonna KBS:n epide-
miologiakokous järjestetään

6.-l l. kesäkuula Puolassa. ja

seuraavinakin vuosina pysyttä-

neen Euroopassa, sillä vuoden

1994 pitopaikaksi on tarjolla
Zürich. Portugali on ilmaissut

halunsa isännöidä vuoden
1995 kokousta ja Skotlanti
vuoden 1996 kokousta. Toron-

tossa myös Intia ilmoitti ole-
vansa halukas toiminaan isän-

tänä.

Yhteenvetona tämänvuoli-

sesta kokouksesta voidaan to-

deta, että kokousohjelma oli
sisallollisesti onnistuneesti
koollu .ja että kokous oli erin-
omaisesti järjestetty, kansain-

välisempi ja suurempi mutta

siitä huolimatta kurinalaiserrr-
pi kuin koskaan ennen.

ESA ÖSTERBERG

isän toiveita, vaan ylioppilaak-
si päästyään nyrhii hieman val-
tiotieteitä ja ryhtyy sen jalkeen

rakennustöihin. Vuosien myötä

han perustaa kavereittensa
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kanssa oman firman, joka -
niin ajankohtaisesti - menee

konkurssiin. ja [irmakavereit-
ten petollisuus masentaa Lem-
posen kortistokelpoiseksi. Kir-
jan sisar Rauna on erilainen.
hän on tuhti mutta tyylikäs,
katselee nuorempaa veljeään
äidinkatseella. joka sisaltaa it-
seoikeuletun hol houksen ja su-

rullisen moitteen. Hänen elä-
mänohjeensa c,n: koskaan ei

saa luovullaa. sotalapset eivät
anna periksi.

Kirjan kehyskertomuksen
muodostaa sisarusten matka
entiseen kotikaupunkiinsa ter-
vehlimään kuolemansairasta
isää, joka sittemmin kuolee.
Aulikki Oksanen antaä sattu-
mien värittää päähenkilönsä
Ossi Lemposen elämää. Mat-
kan aikana han poimii tienvar-
resta lompakon, josta han loy-
tää voittoisan arvan. Se vauh-
di t taa kuukausimaariksi hänen

elämäänsäl vauhlia tuovat rii-
na ja naisel. Lemposen elämäs-
sä on mukana myös kohtalon
voimat, hän on saanut suojelus-
enkelikseen kuolleen rakastet-
tunsa variksen hahmossa. Juo-
potellessa vaaroja on tarjona ja
henkir art ijalle riittaa töitä.
vaikka sisarkin hoitaa osuu-
tensa äidillisestä holhoukses-
ta. Kirjailija ei tarjoa uutta rat-
kaisua Ossi Lemposen elä-
mään. Kuvatun episodin päät-
tl essä. kuolemasla täpärästi
pelastuneena" hän lähtee jat-
kamaan matkaansa, "nyt oli
vain juostara eleenpäin. juos-
lava niinkuin on miehen määrä
juosta".

Charles Jacksonin romaanin
tapahlumal keskittyvät pää-

henkilon Donin viikonlop-
puun. Hän on silloin vapauden
valtakunnassaan holhoavan

veljen lähdettyä rnaalle. Kirjan
kuvausten painopiste on Donin
toimeliaisuutlen ohella hänen

kokemuksissaan: juomisen

suunnittelussa. humall unrises-

sa. k rapulassa. vieroil usoi reis-
sa. Se on ammattiauttajille tut-
lua kuvausta raiheesta. jossa
juominen dominoi .lämää.
vaikka iloviinasta on jo tullut
itkuviinaa ja juc,misen kuvitle-
lemisesta suurempi naulinlo
kuin itse juomisesta. Donilla
on, kuten Ossillakin, veljen
ohella toinenkin huoltaja, elos-
sa oleva entinen rakastettu,
jonka rooli muistuttaa myös

henkivartijan tehtavaa. (Jack-

sonin kirjan on Anssi Auvinen
esitellyt tarkemmin Alkoholi-
politiikka-lehdessä l/1990.)

Aulikki Oksasen ja Charles

Jacksonin kirjat tarjoaval rin-
nakkain luettuina monia mie-
lenkiintoisia havaintoja ja poh-
dinnan aiheita, ainakin näin
naispuoliselle alan ammattilai-
selle. Kirjoittajat ovat eri suku-
puolta, he ovat erilaisista kult-
luureista. kirjat on kirjoitettu
lahes 50 vuoden aikaerolla
(Jat'ksonin alkuteos ilmestyi
1944). Kummankin kirjan tari-
na on episodi juopottelevan

veljen elämästä. Jacksonilla
juova veli on tunnollinen, va-

kavan oloinen juomistoimin-
noissaan ja tuntuu alistuneen
veljensä holhoukseen. Aulikki
Oksasella veli on huolettomas-
ti ja sattumanvaraisesti kuljes-
keleva, ja hanen juomispyrki-

mlKsraan er\al pysayla sen

enempää sisaren holhousyri-
tykset kuin kuoleman lähei-
syyskään. Kun Don paneutuu
juomisensa peittely-yrityksiin
veljeä kotiin odottaessaan,

pilkkaa Ossi avoimesti sisa-

rensa elämänohjeita ja huolta-

mispyrkimyksiä. Suhtauturnis-
eroista huolimatta kummasta-
kin kirjasta välittyy vakuutta-
vasti holhoamisen toivotto-
muus, jopa sen naurettavuus-
kin. Kulttuuri- ja aikaeroista
huolimatta naiset ovat "velji-
en" elämässä sumankulla isissa

rooleissa viilrrlylläjinä ja mie-
hisen ilselunnon lukijoina. lai
sitten huoltajina. Samat tutut
naisroolit siis kummassakin
yhteisk unnassa. pu<-,li vuosisa-

taa sitten ja edelleen. Ainakin
suomalaiselle naiselle on tut-
tua sekin. että äidin tehtävien
laiminlyöntiin ei r,ri anlau il-
selleen oikeutusta vaikeissa-
kaan olosuhteissa. Oksasen ro-
maanissa variksenhahmoinen
henkivartija potee vielä kuole-
mansa jälkeenkin syyllisyyttä
lapsen hylkaamisestä ja pyrkii
sovittamaan sitä.

Vaikka Tuhlattuja päiviä tar-
joaa tarkkaa ja varsin mielen-
kiintoista kuvausta alkoholi-
soituneen miehen kokemuk-
sista ja maailmasta, pidan kui-
tenkin lukukokemuksena
enemmän Henkivartijasta. Sen

kieli on elämänmakuista ja
kerronta moniulotteista, myyt-
tisilla aineksilla rikastettua,
mutta silti juurevasti inhimil-
listä.

AULIKKIOKSANEN
HENKIVARTUA
HELSINKI: WSOY 1990
155 s.

CHARLES JACKSON
TUHLATTUJA PAIVIA
Suom. Heikki Salojarvi
HELSINKI:
LOVE KUSTANNUS, I989
266 s.
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