
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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työllä, oli jo määritelmän mu-
kaan köyha. Osataan se vielä-
kin: vast'ikään sanomalehdes-

sä kerrottiin, kuinka työttömät
kääntävät kiviä tuntureiden
rinteilla. Kivet olivat menneet
väärinpäin laskettelurinnettä
tehläessä. ju niiden Lapin ri-
sylirsten kuuluu kärintää kir ien

naavapuolet uudelleen näky-
ville.

Tliin varsinainen lirrkoitus
hemartyy, koska koneet ovat

tehneet elämän helpoksi. Raa-

dannan tilalle on tullut tyi)elä-
mä - työministeritikin julkai-
see Työelämä-nimistä lehteä.

Kurr elämä tunluu tuhruiselta
ja jäsentlrnättör)räll.i. ilrmiserr

on hyvä päästä elänrään kellon
ja säädösten jäsentämää täyttä
työelämää. Suurin ongelma tai-
taakin olla se. että t)öelämär.i

alkaa olla liikaa.
Lamankin aikana työelä-

Nils Holmbergin väititskirja-
tutkimuksen tavoitteena on

selr ittää. missä miiärin päihrle-
ongelmaisten samastumiskoh-
teet ja käsitykset omasta itses-
tään muuttuvat hoidon aikana
ja mitä vaikutuksia näillä muu-
toksilla on heitlän selvil ty mi-
seensä hoidon jalkeen. Tutki-
muksen aineisto on kerätty
kahdesta erilylppisestä hoito-
paikasta, Kalliolasta ja Jarven-
pään sosiaalisairaalasta (JSS).

Kalliolan hoito perustuu Min-
nes,rta-malliin ja {A-toimin-
laan. ltse hoitr,,yksikko on pie-

mässä on vapauttaja kahvitun-
teja. Ihmiset voivat edelleen
vaikuttaa, keyttea valtaa, olla
luovia ja ilmaista itseaän. Ehkä
tvöelärnän laatu jopa paranee,

kun väki vähenee.

Tvöslä \oitilisiin tietlsti sii-
lirla työelänrä kokonirun p,,i- ja
pakollinen osa jaettaisiin tasan

kaikkien kesken. Kukin tekisi
vuorollaan osansa yälttämättti-

mästä työstä, ja jokaisen va-
paa-aika lisäänl1 isi rallarusti.
Silloin mytis nykyisen kaltai-
nen tyiielämä jouduttaisiin elä-
mään siviilipuolella.

Mutta jos työ jaettaisiin, syn-
ty is i t1 titttlml yd en s ij aa n s ietä-
nrätiin vapaa-ajan ongelma. Ih-
misten olisi keksittävä työn
korvikkeita, lrarrastuksia,
opiskelua, liikuntaa. Viinaralli
tukkisi tiet ja Alk,, joutuisi

akrittamaun soman suurtuotan-
non. Tytitttinrillä ei ole vapaa-

nempi ja intiimimpi kuin sosi-
aalisairaala ja hoitajat ovat

pääasiassa entisiä alkoholiste-
j.r ja {A:laisia. Sosiaalisairaa-
lasta kootun ryhmän hoito taas

perustuu kognitiiviseen käyt-
tültymisterapiaan ju h,,itajina
toimivat pääasiassa sairaan-
hoitajut ja sosiaal it1 tintekijat.

Tulkimrrs alkaa Kulli,rlan ja

JSS:n hoitomallien esittelylla.
Minnesota-mallin osalta valo-
telaan AA-liikkeen lausluu ju
ohjelmaa, henkilökunnan mer-
kitystä roolimalleina, alkoho-
lismin sairaustulkintaa, sen

ajan ongelmia; heidan aikansa
läylt11 hilloamisesta ja leipo-
misesta.

Eniten työn jakamisesta kär-
sisiräl l1öttömä1. koska h" ei-
r äl enää voisi toir oa pääser än-
sä jonain päivänä takaisin työ-
elämään malkustelenraan ja
juomaan kahvia yhdessä työto-
vereiden kanssa. Jotkut työto-
verit voivat olla tuturnpia kuin
perheenjäsenet.

Paras osoitus tytielärnän hy-
vää tekevästä vaikutuksesta
oral rre lyiillä r'ikaslrrneet h1 vii-
osaiset, jotka voisivat elak-
keelle jaatyun matkustella ja
juopotella mielin nräärin. Mut-
ta nämäpä eivät haluakaan läh-
leä eläkkeelle. vaan heille pi-
tää järjestää työhuone. Silkrin
he voivat lopun elämänsä naut-
lia työelämäslä ilman lyölä.

SEPPO PAANANF,N

suhdetta retkahtlukseen ja
abstinenssiin hoidon tavoittee-
na. Kognitiivisen kayttayty-
misterapian (KKT) osalta ker-
rotaan sen suhteesta retkah-
duksiin ja niiden ehkäisyyn,
kompetenssintunteiden merki-
llkseen. kognitiir iteen kupa.i-
teettiin ja sosiaalisiin mallei-
hin. Hoitomallien jälkeen esi-
tellaan Kellyn konstruktioteo-
riaa, jonka Holmberg kytkee
Minnesota-malliin ja alkoholi-
ongelmaislen minäkäsit) ksiin
sekü tul,'vaisuudennäkymiin.

Teoreettisen osan päätteeksi

SAMASTUMISPROSESSIEN MERI(ITYS
JUOMISKAYTTAYTYMISEN MUUTOKSELLE
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