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Tyohuoneeseeni Porin kaupungintalolla tuli
1970-luvun alussa iäkäs resuisiin vaatteisiin
pukeutunut mies, joka oli ainakin sillä kertaa

selvin päin. Han tuli valittamaan sosiaalilau-
takunnan päätöksestä. Han oli voittanut bin-
gossa Leningradin matkan, mutta ei voinut
lähteä matkalle niissä raaleresuissa. joita

omisti. Siksi han oli anonut sosiaalilautakun-
nalta vaateapua, mutta lautakunta oli hylan-
nyt anomuksen.

Sanoin miehelle, että ymmärsin ongelman,
mutta en voinut kumota lautakunnan päätiis-

tä. Lupasin puhua sosiaalijohtajan kanssa,
minkä sitten teinkin. En muista, miten asia
päättyi: mahtkrllisesti niin, että miehelle han-
kittiin viranomaispäätösten ulkopuolella jos-

tain siistit, joskin kaytetyt vaatteet, ja han

pääsi matkaan. Nain ainakin jalkikateen aja-
tellen olisi pitanyt menetellä.

Samassa työpaikassa tutustuin kolmisen
vuosikymmentä sitten Huuhtasen Pullaan.
Han oli ollut hyvä urheilija ja ammattimies,
mutta sitten omien elämänvaiheidensa myötä

alkoholisoitunut ja hankki 1960-luvulla pää-
asialliset tulonsa rahastamalla säännöllisin
väliajoin eräät vakiokohteensa. Kaupunginta-
lo ja sen virkamiehet kuuluivat rahastettavien

ryhmään.
'Iässä mielessä tutustuin Pullaan heti Po-

riin muutettuani. Tultuani kaupunginjohta-
jaksi myüs Pulla tuli onnittelukäynnille. Kos-
ka kyseessä <lli onnittelukäynti, hän ei suostu-
nut ottamaan minulta rahaa, mutta kaullun-
ginsihteeri, kaupungin lakimies ja muut lähi-

kohteet joutuivat tavanomaiseen tapaan osal-
listumaan yhteiskeräykseen.

Mutta sitten Pullan elämässä tapahtui
käänne ja han raitistui. Hän ei enää käynyt
kaupungintalolla, emmekä oikein osanneet
kaivata hänen kayntejään. Kerran joulun alla
tapasin hänet kaupungilla ja hän kertoi mi-
nulle uudesta elämäntilanteestaan. Raitistu-
minen johtui siitä, etta Pulla oli löytanyt ele-
mänkumppanin. Kaveltyämme yhdessä muu-
taman korttelin verran olin e«ramassa Pullas-
ta hyvän joulun toivotuksin, kun hän kaantyi
pilke silmäkulmassa puoleeni ja kysyi: "Mi-
ten olisi sen joululahjan laita?"

Suomessa arvioitlaan talla hetkella olevan

noin 300 000 alkoholin suurkuluttajaa. Kuin-
ka moni heistä on päihdehuollon toimenpitei-
den piirissä, siitä esitetään useita toisistaan
poikkeavia arvioita. Joka tapauksessa määr'ä

on kasr anul ja ikärakenne nuorenlu nul. eiväl-
ka oikein mitkaan toimenpiteet näytä tähän

ryhmään auttavan.

Tai ehka sentään. Huuhtasen Pullan.ja lu-
kuisat muutkin esimerkit osoittavat. että aina-
kin uskonnollinen herätys tai raju rakastumi-
nen ovat auttaneet, ainakin tilapäisesti, pit-
kalle alkoholisoituneiden ihmisten ongel-
maan. Mutta tämä ei onnistu kaikille, joten
sosiaali- ja terveysviranomaisilla ja vapaaeh-

toisilla jarjestt,illä riittää r,astakin yllin kyllin
tentavaa.

Veikko Hurstin kaltaiset ihmiset, SaaJras-

ryhmien kaltaiset vapaaehtoisorganisaatiot,
Pelastusarmeija seka monet kansalaisjarjes-
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töt tekevät tällä alueella todella arvokasta työ-

tä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat julkaisseet

mielenkiintoisen puheenvuorokirjasen "Kan-

salaisen hyvinvoinnin tulevaisuus". Siinä

Aila-Leena Matthies toteaa" että "kansalais-

toiminnassa loppuvat vapaaehtoiset voimava-

rat hyvin nopeasti, ellei samalla puolusteta
julkisten järjestelmien säilymistä". Matthi-
esin mukaan "velkaneuvonta, nälkäjonot, pa-

kolaiset, kriisipalvelut, työttömien toiminta
tai nuorison elämanhallintaprojektit kysyvät

sekä virallisen että epävirallisen sektorin

osaamista". "Niissä ei perätä keskinäistä

työnjakoa, vaan yhteistoimintakykyä",
Matthies korostaa.

Samassa kirjassa Lasse Murto pelkää, että

"sellaiset ryhmät, jotka eivät ole lainsäädän-

nöllisesti eivätkä poliittisesti kiinnostavia,

tulevat entistä huono-osaisemmiksi". Kun-

tien taloudelliseen tilanteeseen liittyen "sekä

taloudelliseen perusturvaan että palvelujär-
jestelmään uhkaa nykyisellään syntyä koko-

naisten marginaaliryhmien mentäviä aukko-
ju".

Siinä missä Matthies haluaa siirtymistä
"uudenlaisen yhteistoiminnan aikaan", Mur-

to puolestaan peräänkuuluttaa "uudenlaisen

kulttuuri-ilmaston syntymistä". Sekä yhteis-

työ että ilmapiiri viittaavat vahvasti kansa-

laisyhteiskunnan toimintaan, sellaiseen kan-

salaisyhteiskuntaan, jossa julkinen valta on

kuitenkin yhtenä toimijana mukana. Ehkapa

sitä kautta myös päihdehuollon puolella voi-

daan saavuttaa myönteisiä tuloksia.

Erilaisiin paikallistason kokeiluprojektei-
hin. sellaisiin kuin ainakin Lahdessa on to-

teutettu, voi hyvin perustein asettaa suuria

toiveita niin inhimillisten kuin taloudellisten-
kin vaikutusten kannalta.
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