
Tamahan muistuttaa vanhaa

rangaistusta. jossa ihminen si-
dottiin kahteen eri suuntaan
laukkaavan hevosen väliin.
Vaikkei toipumista hamuava

Alkoholi on suornalaisille tär-
keä asia. EU-keskusteluissa-
kin se on maatalouden ohella
tärkein aihe. Kaikki siihen liit-
tyvä kiinnostaa. Sen tapaa lä-
hes joka paikassa. Se näkyy
kaduilla ja kapakoissa, tilas-
toissa ja taulukoissa. Siita pu-
hutaan paljon. Se näkyyja kuu-
luu myös sanoissa. Ja näkyy-
hän niissä paljon muutakin
mi elenki intoi sta.

Vuonna 1979 Pauli Saukko-
nen, Marjatta Haipus, Antero
Niemikorpi ja Helena Sulkala
julkaisivat kirjan Suomen kie-
len taajuussanasto. Kirjassa on

1li l2 500 sanaa. Kirjan aineis-
to on kerätty jo 60-luvulla mm.

kaunokirjallisuudesta, tieteel-
Iisesta kirjallisuudesta ja jul-
kisista tiedotusvälineistä.

Kirja kerloo. ellä yleisin
sdna on olla-rerbi eri muotoi-
neen. Se on siis sijalla yksi.
Seuraar aksi yleisimpia o\ at ja.
se. ei. joka. että. lämä. hän. voi-
da, saada.

OI-UT SUOSITUIN
ATKOHOLIJUOMA

Sana alkoholi on sijalla I 752.
Aika yleinen siis sananakin.
Alkoholipolitiikka on vasta si-

iallaT 844.

juoppo tässä erisuuntaisten
vaatimusten laukassa ehka
fyysisesti repeäkään eikä kuo-
Ie, niin jotain rikkinäistä var-

PALJASTAVAT SANAT

Viina on jo melko yleinen
sana, sijalla 4 701. SO-luvulla
alkanut viinikampanja näkyy
tehonneen jo 60-luvulla melko
hyvin. Sana viini on sijalla 2

943. Olut kuitenkin oli jo tuol-
loin suositumpi: sijaluku 2

559.
Ei tässä mäassä koskaan

pelkkia alkoholijuomia ole
juotu. Sana kahvi on sijalla I
249 latee 3 494. Kaakao on jo
huomattavasli harvinais.mpi:
sijaluku I1 534. Mehu on sijal-
1a9 466.

Maitoa on aina juotu paljon,
koska se on sijalla I IIB. Pii-
mää juodaan jo paljon vähem-
män: sijaluku 11 536.

Sanan vesi sijaluku on 152.
Mutta sehän onkin monelle Iä-
hinnä pesemistä varten.

PULTOSTA JA TUOPISTA

Sanajuoppo on sijalla I1 536.
Kukapa sitä nyt juopoksi tun-
nustautuisi. Juopottelu on kui-
lenkin l leisempää. Sana on si-
jalla9 466.

Pulloja on osteltu ja tyhjen-
netty. Sana pullo on sijalla I
5l.3. Mulla onhan pullossa voi-
nut olla muutakin kuin viinaa.
Tuoppi on harvinainen sana:

sijaluku 11 536.

maan jää sinne, jota runoilijat
kutsuvat "sisimmäksi".

SEPPO HELMINEN

Juomia juodaan tai ryypä-
tään. Enimmäkseen juodaan.

Sana juoda on sijalla 1 667,
sana ryypätä sijalla 5 842.

Huumausaineel lunnelliin
hyvin jo 60-luvulla, koskapa
sana on sijalla 4 315.

Sitten muihin paheisiin. Tü-
pakan vaaroista on jo kauan
varoitettu. Melko turhaa se on

ollut, koska sana on sijalla 2

672. Tüpakointi on sijalla 5
842.

Raittiita ihmisia on ollut ole-
massa kautta aikojen, myös 60-
luvulla. Sr,rnat raitis ja raittius
ovat sijaluvulla5842.

VIETNAMIN SOTA PUHUTTI

60luvullakin elettiin sotaisaa

aikaa. Vielnamissa sodittiin
verissä päin. Sana Vietnam on-
kin sijalla 2 053 ja sana Saigon

sijalla 9 466. Amerikka ja
amerikkalainen olivat joillekin
suorastaan kirosanoja, toisille
maailman pelastajia. Amerik-
ka on sijalla I 267 ja amerikka-
lainen sijalla 809. Neuvosto-
liitto koettiin niin ikään tär-
keäksi. Sana on sijalla 472,
neuvostoliittolainen sijalla 3

I00.
Sodasta puhuttiin muuten-

kin paljon. Sana on sijalla 423.
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Monet kuitenkin uskoivat ja
toivoivat vielä rauhan palaavan

maailmaan. Sana rauha on si-
jalla 7 54.

Avaruuden valloitus oli 60-

Iuvulla päässyt hyvään vauh-

tiin. Siitä puhuttiin paljon.

Avaruus on sijalla 3 100 ja Kuu
I 288.

Sellaisia siis puhuttiin 60-

luvulla. Lisäksi miehet puhui-

Lukuisat ulkomaiset tutkimuk-
set osoittavat alkoholisteilla
esiintyvän kognitiivisia hairi-
öitä. Suomessa aihepiiriä on

tutkittu yllattavan vähän, se on

ollut jopa harvinaisempaa kuin
alkoholiongelmien hoitotutki-
mus. Sen takia Iuin tuoreeltaan

Pirjo Salinin tutkimuksen "Al-
koholiongelmaisen työkyky
neuropsykologin näkökulmas-

ta".
Mita kognitiivisilla hairitiilla

sitten tarkoitetaan? Kun kes-

kustelukumppanini aikaisem-
min kysyivät, mitä teen töikse-

ni, kerroin tutkivani ongelmal-
lisen alkoholin käytön vaiku-
tuksia kognitiivisiin toimintoi-
hin. Useimmat heistä eivät sel-

västikään ymmärtäneet, mistä

oikein oli kysymys. Viime ai-
koina olenkin sanonut tutkiva-
ni viinan vaikutuksia järkeen.

Se on ymmärretty huomatta-

vasti paremmin.

Salin tutki neuropsykologi-

silla testeillä ja haastatteluilla
vakavista alkoholiongelmista

kärsivien henkilöiden työky-

vat naisista ja naiset miehistä.

Taisivat kuitenkin naiset olla
enemmän äänessä, koskapa

sana mies on sijalla 7l ja nai-

nen vasta sijalla 163. Naisasia-

kin tunnettiin. Sana on kuilen-
kin vasta sijalla 7 844.

Mitamahtaisivat sanat ja nii-
den yleisyys kertoa nyt. Olutja
viini olisivat varmaan entistä

tavallisempia verattuina vii-
naan. Sana huumausaine olisi
korvattu huume-sanalla ja se

olisi ehka yleisemmässä käy-

tössä. Ikävä kyllä myös sana

sota olisi epäilemättä listan al-
kupäässä. Miehel puhuisivat

naisista ja naisel miehistä.

SEPPO SEPPALA

neuropsykologisista muutok-

sista oli jäänyt huomaamatta

aikaisemmilla tutkimus- ja

hoitokerroilla, mika lienee

seurausta yhdestä suomalaisen

paihdehuollon merkillisyydes-
ta. nimittäin psykologisen asi-

antuntemuksen vähäisestä

kaytostä.

Metodijakson kymmenen

tulkimuskysymystä toimivat
onnistuneesti tutk imusraporti n

punaisena lankana. Alkuosaan

sijoitettu aikaisempien tutki-
musten esittely sen sijaan on

liian kursorinen. pieneen ti-
laan on mahdutettu turhan pal-
jon tieloa. Aihepiiriin vihkiyty-
mättömän lukijan saattaa olla
vaikea pysyä kyseisissä koh-
dissa mukana. Lisäksi tekijä ei

ole perehtynyt kovin perusteel-

Iisesti kaikkiin kasittelemiinsä
teemoihin, esimerkiksi alkoho-

Iismin luonnetta koskeva jakso

perustuu liian yksipuolisesti
sairausmalliin; sosiaalipsyko-
logisista näkemyksistä ei näy
jalkeakaan.

Sitten pari sisältökriittista

ALKOHOLISMIN NEUROPSYKOLOGIAA

kyä. Lisäksi kaytettiin aikai-
semmin kerättyä materiaalia,

esimerkiksi sairauskertomuk-
sia ja B-lausuntoja. Aineislo
kerättiin testien ja haastattelu-
jen osalta Helsingissä sijaitse-
valla Kettutien A-poliklinikal-
la. Testit olivat pitkään kaytos-

sä olleiden testistöjen moloris-

ta ja konstruktiivista suoritusta

sekä muistia mittaavia osates-

teja. Ne olivat yhta verbaalista

testiä Iukuun ottamatta nonver-

baalisia testejä. jotka ovat ai-

kaisempien tutkimusten mu-

kaan herkkiä ongelmalliselle
alkoholin kaytolle.

Tehdyistä työkykyarvioisla
suurin osa oli pysyvää työky-
vyttömyyttä puoltavia. Neuro-

psykologisia muutoksia esiin-
tyi useimmilla tutkimushenki-
Ioilla, erityisesti motoriikassa
ja konstruktiivisessa suorituk-
sessa. Päättelykyvyn heikenty-
mistä ja yleistä toimintojen hi-
dastumista oli niin ikään ha-

vailtavissa. Lisäksi somaatti-

nen ja psyykkinen sairasta-

vuus oli yleistä. Suurin osa
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