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aiheesta liikenne ja alkoholi-
määritykset. Aihe on ajankoh-

lainen, koska vuosi sitlen

eduskunta hyväksyi uuden

lain, jonka mukaan henkilti
voidaan tuomita rattijuopu-
muksesta hengitysilman pu-

hallurnäylleen alk,,h,,lipit,ri-
suuden perusteella. Sisäasi-

ainministeriö on asettanut tyü-

ryhmän. jonkir t.htävänä on

selvittää, millaisia riittärän
luotettavia puhallusnäytteiden

a I kr-rhol ipitoisuul la analysoir ia

laitteita tarvitaan ju milen

näytteiden keruu ja dokumen-

luinti poliisin loimesla järjes-

lettäisiin. Tlöryhmän jäsen.

Helsingin yliopiston oikeus-

lääketieteen professori Antti
Penttilä arvioi kuluvan vielä

Vuosittain jarjestettävien insti-
tuuttien ohella International
Council on Alcohol anrl Addic-
tions .iärjestää joka kolmas

vuosi kansainvälisen kongres-

sin, joka on mittasuhteiltaan
selvärli itrstiluulle.ia suurempi.

Osasyynä tähän on se, että

kongresseissa alkoholi- ja huu-

measiat ovat saman sateenvar-
jon alla.

Tämänkerlaisen kongressin.
järjestyl'sessään 37:nnen. pi-
topaikkana oli San Diegoja sen

ylcisteemana oli maailmanlaa-

.iuisten siltojen rakenluminen.

ICAA:N KONGRESSI SAN DIEGOSSA

pari vuotta, ennen kuin puhal-
lusnäytteisiin perustuvia tuo-

mioita langetetaan Suomessa.

Tarkoitus on hankkia ainakin
parikymrnenlä mahtl,,llisim-
man luotettavaa ns. evidential-
tasoista laitetta.

Kansanterveyslaitoksen ve-

renalkoholilaboratorion johta-
ja Ralph Lindbohm kertoi vuo-

I uisten verenalkuhol i määril I s-

len määrän putlonneen viime
vuosien aikana yli 30 000:sta
runsaaseen 20 000:een. Noin
r iidessä prosentissa nüistä re-
renalkoholilaboratorio tekee

poliisin pyynnöstä takaisinlas-
kennan. Siinä arvir-,idaan, mi-

ten paljon korkeampi veren al-
kolipitoisuus on ollut tapahtu-

mahetkella näytteenottohet-

keen verralluna. Nykyisen

käytännön mukaan tärnä teh-

Jonkinlaisen kuvan kongressrn

laajuudesta antaa s€, että

esiintyjälistalla oli yli 400 pu-

hujaaja että osanottajia oli kai-
ken kaikkiaan lähes I 000 nc,irr

60 eri maasta.

Kongressi työskenteli yleis-
istunnoissa. suurissa istun-
noissa (samanaikaisesti kolme

rinnakkaisistuntoa) ja lyiiryh-
missä (yhtrensä 22). Jokainen
päivä alkoi yleisistunnolla.
l\4aanantainu k1 sr ltiin lehiajan

lav0itteiden per'ään sekä m1ös

sitä, olemmeko oikealla tiella.
Tiistaina pohdittiin olemassa

daan tietyin ehdoin, kun naut-

timisen päättymisestä tapahtu-

mahetkeen on kulunut vähin-
tään kaksi tuntia. Dosentti Pe-

ter Eriksson Alko-Yhtitiiden
biolaaketieteen osastosta kat-

soi tämän ajan olevan liian ly-
hyt, koska joskus kiinniotto-
hetkelli rer'.n alkoh,,lipil,,i-
suus voi vielä jopa nousta. 'lä-

män perusteella hän esitti, että

takaisinlaskentaa pitäisi ktyt-
tää vasta sitten. kun on kulunut
vähintään neljä tuntia tapahtu-

man ja verenottohetken välillä.
Tiluisuut.:en osallistui noin

25.etrrun jäsenlä. jutka hyvin
akti ivisesti osallistuir al esilys-

ten jälkeiseen keskusteluun.

KAI LINDROS

olevan tietämyksen muutta-

misla kustannuksiltaan tehok-

kaaksi ja sosiaalisesti hyodyl-
liseksi ehkaisyksi ja hoidoksi.

Keskiviikkona olivat vuorossa

paikallistason mahdollisuudet

edistää terveyttä ja turvalli-
suutta.'lorstaina puhuttiin hoi-

tornalleista suhteessa todelli-
suuden moninaisuuteen, per-
jantain yleisistunnossa oli vuo-

rossa keskustelu huumekont-

rollista siten, että puheenvuo-

roja kuultiin lasamääräisesli

seka liberalisointia kannatta-

r ilta ellä sitä vasluslavilla.
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Ryhtia kongressille oli pyrit-
l) anlamaan m1ös leemoilla-
malla eri päivät. Niinpä maa-

nantain yleisteemana oli maa-
ilman tilrr - onnistumisel ja
epäonnistumiset alkoholi-, tu-
pakka- ja huumepolitiikan ta-
voitteiden saavuttamisessa.

Tiistai oli omistettu tutkimuk-
sen ja evaluoinnin uusille tren-
deille, keskiviikko ehkaisylle
ja paikallistason toiminnalle.
Torstain teemana olivat uudet
suunnal puullurnisessu riippu-
vuuteen ja viimeisen kongres-
sipäivän yleisteemaksi oli va-
littu politiikka ja siihen liiuy-
räl k1s1 myksel - lilrelalisointi.
kieltolaki ja välimtrod,,t: mitä
kasaantuvat kokemukset ker-
tovat. Missä määrin tämänkal-
tainen leemoillelu silten loimi,
on loinen asia. Aamupäir än

yleiristunloihin ja iltapaivien
suuriin istuntoihin se oli sel-
väsli r aikultanut, mulla r ii-
meistään työryhmien kokous-
len sisällö määräytyiensi sijas-
sa lyiiryhmien omisla leemois-
ta ja niihin tarjotuista pape-
reista.

Suuret kongressit ovat aika
kaoottisia ja niiden tieteellinen
anli on usein varsin epälasais-
ta. Niin oli nytkin. Toisaalta
lielynlainen epäsuhta on si-
säänrakennettuna ICAA:n
kongresseihin sikali, etta ky-
seessä ei ole tieteentekijäin ta-
paaminen vaan kongressien
lasa-anoisina osanottajina
oval m) ös erilaisel viranomai-
set, käytännön toimijat ja hoi-
toväki. Itse asiassa koko osan-

ottajajoukossa tutkijat ovat sel-
vä vähemmistö. Yksi kongres-
sin tehtavistä onkin tarjota
mahdollisuus tavata erilaisia
ihmisia sekä toimia markkina-
paikkana erilaisille näkemyk-
sille ja lahestymistavoille. Täs-
sä suhteessa on olennaista to-
dela" eltä ICAA:n kongressitja

instituutit kuuluvat niihin var-

'itt harr,,ihin tilai'uuksiin.
joissa on mahclollisuus tavata
rarsin rnoniu ju rrronista eri
maista peräisin olevia kohnan-
nen maailman edustajia. Tyti-

ryhmien kannaltu nroninaisuut
on kylla jonkinlainen ongelrna

siinä mielessä. eltä instituul-
tien yhteydessä kokoonnutta-
essa paikalle saapuu vuodesla
toiseen perusosanottajajouk-
ko. mika mahdollistaa luler ien
kokousten suunnitlelun ja si-
sallOllisen suuntaamisenkin.
Sen sijaan kongresseissa tä-
mänkaltaista jatkur uutta ei
juuri esiinny. Nain ollen niille,
j,,lka osallislur at lyöryhmien
loiminlaarr vain kongresseissa.
saultaa syntyä hlvinkin räärä
mielikuva tytiryhmien normaa-
leista kokoontumisista.

Amerikkalaiset järjestäjät
trliral nähneet paljon vuivaa

kongressin järjeslänrisessä.

Verallaessa lämänkertaista
kongressia muihin vastaaviin
aikaisempiin kongresseihin
voidaan sanoa järjestäjien on-
nisluneen lehtävissään varsin
hyvin. Jonkin verran kritiikkia
kuultiin toki kokouspaikasta.
Kun oltiin yliopiston kampuk-
sella. olivat kokoustilat verra-
ten kaukana toisistaan ja kaik-
kia ei liikunta innostanut. Toi-
seksi. osa osanotlajisla oli ma-
joittunut kampukselle, osa sen
laidalla oleviin hotelleihin.
mikä vaikeutti jonkin verran
kanssakäymistä.

Kongr*ssin yhteltlessä pi-
dettiin myiis ICAA:n yleisko-
kous, jossa keskeiseksi tapah-
tumaksi ei muodostunut silto-
jen rakentaminen vaan pikem-
minkin niiden repiminen. Jo

etukäteen tiedettiin, että johta-
jiston vaalista tulisi tavallisuu-
desta poikkeava, koska johta-
jistoon ehdolle asetettuja oli 7
enemmän kuin paikkoja oli ja-

ossa. Tässä ei sinänsä ole mi-
lään kummallisla. sillä useim-
pien järjestöjen johto valitaan
äänestysten tuloksena. ICAA :n

osalta tilanne oli kuitenkin täy-
sin uusi, sillä aikaisemmissa
yleiskokouksissa ICAA:n jäse-
nistölle on esitetty valintako-
mitean neuvottelema ehdokas-
lista. jonka yleiskokous sitten
on siunannut. Talla kertaa joh-
lajislon lislusla ei ollut onnis-
tuttu/haluttu sopia etukäteen
ja niin edessä oli ICAA:n histo-
rian ensinrmäinen äänestys. Ti-
lanteen poikkeuksellisuutta
kur aa lry r in sekin. ellii iiünes-
tyskäytänrrön laillisuuden tur-
vaamiseksi ICAA:n toirnisto oli
kalsonut purhaaksi tuollaa pui-
kalle sveitsilaisen lakimiehen.

Koska johtajistosta ääneste-
tään suljetuin lipuin, ei ulko-
puolisella ole muuta mahdolli-
suutta kuin todeta äänestyksen
tulos ja esittää siitä jonkinlai-
nen tulkinta. Lyhykaisyydes-
sään lopputulemana oli, että
johtajistoa puhdistettiin suora-

sukaisella toiminnalla rnuun
muassir pohjoismaisista.ja rait-
tiusjärjestojen edustajista.
ICAA:n johtajiston ulkopuolel-
le jairät Syslembolagelin toi-
mitusjohtaja ja ICAA:n Alco-
hol policy -ryhmän vetäjä Gab-
riel Rornanus Ruotsista, Ad-
d iction Research Foundationin
tutkimusjohtaja Robin Room
Kanadasta, Brian Hore Eng-
lannista, joka on vetänyt
ICAA:n Alkoholi- ja huume-
hoitoa käsittelevää tyüryhmää.
ranskalainen Jean Calvet sekä
ruolsalainen ja tanskalainen
raittiusliikkeen ehdokas. Tulos
oli selvä selkävoitto ICAA:n
Lausannen toimistolle ja sen
kanssa liittoutuneelle arabi-
maailmalle. Missä määrin ky-
scessä oli Pyrrhoksen voitto"
nahdaan myöhernrnin, silla ai-
nakin Pohjoismaiden raittius-
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järjestöjen piirissä elää voima-

kas kapinamieliala. Tilanne on

myiis Ruotsin osalta varsin on-

gelmallinen. koska silla ei

enää ole ainoutakaan edustajaa

ICAA:n johtajistossa, kun taas

Norjasta on kaksikin edustajaa

.ja Suornesta yksi.

Jt,htajislon raalissa ei lie-
tenkään ollut kysymys pelkistä
henkilöislä. Klseessä oli en-

nen muuta linjanveto sen suh-

teen. annettaisiinko alkoholi-
teollisuuden järjestoille mah-

dollisuus liittya ICA {:n tä1si-

valtaisiksi jaseniksi. Kun

ICAA:n yleiskokous ensin oli
näyttänyt vihreätä valoa alko-
holiteollisuuden iasenyydelle,
oli johtajiston vaalituloskin jo

ennakoitavissa. Toinen seikka,
jota vaalin tulos heijastanee,

on huumeille ja alkoholille an-

Suurtyöttömyyden luulisi joh-
tavan työnsä menettäneiden

surkutleluun. l\4utta ei. käyn-

nissä olevasta keskustelusta

voisi päätellä, että työssäolo se

rasta raskasta on. Tarinoita

työttömän elämän helppoudes-

ta ja kannustinloukuista syntyy

kuin sieniä sateella.

Palkkatyön raskauden valit-
telu ei ole uutta, se on yhtä tär-

keä työkulttuurin osa kuin po-

mojen haukkuminen. Tutkijal-
kin ovat perinteisesti kuvan-

neet työpaikat ruumiin ja hen-

gen vankiloinal tässä hengessä

Leena Eräsaari kutsuu virkai-
lijoiden työhuoneita selleiksi
vasta ilmestyneessä väitöskir-
jassaan.
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nettava painoarvo ICAA:n tu-

levassa toiminnassa.
Suurten kokousten yhtey-

tcen järjeslelään monenlaisia

oheiskokouksia. Yksi San Die-
gon kongressin liitannäiskoko-
us oli Berkeleyssä kongre.sin
jalkeen järjertell) Prerenlir,n

Research Centerin ja Alcohol
Research Croupin toiminnan

"sitt.lytilaisuus. Lyhlkaisyy-
dessään kumpikin ryhmä näyt-

tää olevan voimissaan. Alcohol
Research Croupin seuraavän

viirlen vuoden rahoilusla pi-
delliin varmana. ja Prevention

R.search Cenler on supistu-
massa, mutta vain palatakseen

alkuperäiseen kokoonsa.

Alcuhol Research Croupin

ohjelmassa ovat muun muassa

alkoholin käyti;n riskikäyrät,
varoitusmerkinnät, alkoholin

ELAMA JA TYÖET,AUA

Lama ja loysien poisottami-

nen tekee työn kurjuuden valit-
telusta entistä uskottavamman.
Helsingin Sanomal julkaisi jo-
kin aika sitten laajan jeremi-

adin, jonka ingressi kertoo

oleellisen: "Yhä useammalla

työpaikalla on liian vähän

työntekijöitä. He ovat huono-

kunloisia, slressaantuneila,
ahdistuneita. Heilla on liian
paljon töitä." Työttömän takrs-

sa työstä pitää puhua kuin köy-

destä. Moniko työtön enää edes

haluaa töihin?
Meilla on niin huono oma-

tunto työttömyyden takia, että

sen erityinen tutkiminen on

melkein lopetettu. Asko Maki
on laskenul. ellä St-rsiologia-

liittyminen väkivaltaan, juo-

miltüvat ja asenleet eri elnisis-
sä ryhmissä, ensiapuasemilla

tehtävät tutkimukset. alkoholi-
ongelmaisten löytämiseen tar-

koitettujen instrumenttien ke-

hittäminen ja r arsin lukuisa
joukk,, alkoholi- ja huumepoti-

laiden hoitoon liittyvia hank-
keita.

Prevention Research Cente-

rin tutkimusohjelmassa taas

oval paikall istason vuikuttami-
nen, hoidon kustannukset, tyii-
paikoilla lehtävä ehkaisytoi-

minta, nuorison alkr-,holin

käyttö, mainonnan vaikutuk-
set. vastuullinen anniskelu, al-

koholip,rlitiikun vaikulukset ja

erilaisten matemaattisten mal-

lien kehittäminen.

ESA ÖSTEITBERG

lehden vuosien 1990-94 nu-

meroissa oli vain kahrl.n kirja-
ar-vostelun verran tekstiä työt-

tömyydestä.
Timo Airaksinen väittää,

että olemme unohtaneet. että

sanan alkuperäisessä merki-
tyksessä lyö on raarlanlaa. jon-

ka tavoitteena on maailman

nruuttaminen paremmaksi ja

ympärislön mutkkaaminen
elinkelpoiseksi. Työ on tuotta-

mista ja samalla itsensä kulut-
tamista korvausta vastaan.

lyan siis kuuluukin olla niin
kauheata kuin tutkijat kerto-
vat.

Aina 1800-luvun lopulle
saakka jokainen mies, joka
joutui elättämään perheensä
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