
Tahan jaksoon päättyvässä kolmiosaisessa

kirjoitussarjassa on teemana juoppokulttuuri
ja teesinä juoppokulttuurin läpideterminoiva

luonne. Sarjan ensimmäisessä kirjoituksessa
(Alkoholipolitiikka 4/96) kasittelin l98O-lu-
vun massalaitoksessa ilmenevää juoppokult-

tuurin omalaatuista läpilyöntiä tilassa, jossa

tarjolla on vain ei-pullo. Toisessa artikkelissa
(Alkoholipolitiikka 5/96) pyrin lähestymään
juoppokulttuurin ohjelmallista vastakohtaa:

myllyhoidon ja AA:n kulttuuria, ei-ei-pulloa.
Tässä jaksossa on käsittelyn alla juoppokult-

tuurin havaitseminen ja siinä oleminen, koko
juoppokulttuurin olemassaolo.

Aiheen jäsentyminen teemaksi ja teesiksi

ei tapahtunut itsestään. Esiymmärryksestä oli
pitkä matka ymmärrykseen. Teemani ja teesi-

ni eivät kävelleet vastaan kadulla tai kujalla,
en keksinyt niita makaillessani kylvyssä ku-

ten tarinan Arkhimedes, istuessani omena-

puun alla kuten Newtonille kerrotaan käy-

neen tai kiivetessäni kaltevaan torniin niin
kuin Galilei teki. Kyse oli pitkasta ja mutkik-
kaasta kokemusten tutkimisesta. Itse asiassa

koko ongelmavyyhti alkoi aueta siinä vaihees-

sa, kun havaitsin, etten ollut tehnyt osallistu-

vaa havainnointia ainoastaan ollessani sisällä

ensin Tervalammella l9B9 ja sitten Kalliolas-
sa 1991, vaan myös toimiessani päihdetyönte-

kijänä Tervalammella loppuvuodesta 1989
keväälle 1994.

Näinä työnteon vuosina pidin jatkuvasti

yllä muistiinpanovihkoa, jolle annoin nimeksi
"pääkirja". Nimitys on tavallaan lainattu
brechtiläisestä teatterista; kyse ei ollut päivä-

kirjasta eikä valmiista kasikirjoituksesta. Tar-
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koitukseni oli kirjoittaajoka päivä ylös "kaik-
ki" viimeistä piinoa myöten. Paakirja sisältää

tapahtumia, keskusteluja, kokeiluja, asiakas-

tapauksia, leikkeita, liitteita ja viitteitä. Itse

asiassa tärkeimmät näistä merkinnöistä kos-

kevat asiakkaita, heidän taustoj aan, osallistu-

mistaan, repliikkejaan ja myöhempiä kohta-

loitaan. Tavanomainen postikyselyihin perus-

tuva seurantatutkimus osoittautui jo vuoden

sisällä kannattamattomaksi, koska niin monet

asiakkaista olivat asunnottomia ja olivat myös

peräti sidoksissa juoppokulttuurin kiertele-
vään muotoon, mutta sitakin mielenkiintoi-
semmiksi osoittautuivat havainnot, jotka pe-

rustuvat yllättävän tehokkaaseen "puskaradi-
oon" ja kohtalotovereiden kertomaan sekä

yksittaisiin tapaamisiin.

Ollessani sisalla Tervalammen huoltolai-
toksessa 1989 - olen kertonut siitä sarjan en-

simmäisessä osassa - pohdiskelin usein osal-

listuvaa havainnointia metodina. Eräänä päi-

vänä kirjoitin muistiinpanoihini: "Miksi osal-

listuvaa havainnointia käsittelevät tieteelliset
oppaat tahtovat olla niin tyhjänpäiväisia?

Monet tekijat ovat oman kohteensa ja oman

itsensä vankeja. Ja tässä onkin jotain tärkeä-

tä. Osallistuva havainnointi on täysin kohde-

spesifinen asia. Koko menetelmä on vain ja
enintään praktista dialektiikkaa. Osallistu-
van havainnoinnin taiteen voisi ehka tiivistää
sanoihin: ole samanaikaisesti mukana kai-
kessa ja irti kaikesta. Sen lisäksi tarvitaan

vain muutama suuntaviitta." Vähin erin ra-

kentelin näistä suuntaviitoista kokoelman,
jolle annoin nimeksi "Osallistuvan havain-

noijan huoneentauluo':
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l. Nollaa koko muistisi, mutta pidä samanaikai-
sesti mielessäsi kaikki, minka tiedat ja minkä olet
kokenut.

2. Välillä olet sen vuoksi kuin kala vedessä, toi-
sinaan taas kuin kala katiskassa. Ole rohkeasti
kumpaakin.

3. Jos sinulla on hypoteeseja tai lähtooletuksia,
unohda ne. Jos kadotat tilanteen hallinnan, palaa
kiireesti niihin.

4. Joskus faktat käyvät ideoiden yli, joskus taas
aivan päinvastoin. Ala pelasty, vie kumpikin suun-
ta loppuun saakka.

5. Pyri aina pinnalta olennaiseen. Mutta kun olet
liian syvällä olennaisessa, nouse äkkiä pintaan.

6. Muista problematisoida kaikki asiat. Ja ennen
kaikkea, yritä tehdä ongelmallisiksi kaikki teke-
mäsi problematisoinnit.

7. Kun olet subjektiivinen, älä unohda vaalia
objektiivisuutta. Kun olet objektiivinen, älä unoh-
da omaa subjektiivisuuttasi.

8. Pura kaikki, minkä olet koonnut. Kokoa kaik-
ki, minka olet purkanut. Se riittaa.

9. Osallistuva havainnointi on paradoksi. Jos
paradokseja ei tule vastaan, hae niitä.

10. Jos tämän kaiken toteuttaminen on vaikeata,
tiedät olevasi oikeilla jaljilla.

Kirjoitin tämän ylvään huoneentaulun kori-
verstaalta hankkimalleni vanerinpalalle ja
päällystin sen kelmulla. Pidin sitä eräänlaise-
na amulettina pöytälaatikossa pääkirjan vie-
ressä vuosikaudet ja otin sen myös mukaani
motivaationmuodostajaksi ja työhön pakotta-
jaksi lähtiessäni sisälle Kalliolaan. Kun
vuonna 1994 siirsin Tervalammelta pahvilaa-
tikkoni Helsinkiin, huomasin, että se oli edel-
leen päällimmäisenä ensimmäisessä pahvi-
laatikossa, ikaan kuin summana kaikesta te-
kemästäni ja kokemastani. Tämä oli tahaton
ja satunnainen, mutta silti symbolinen teko.

Matti Kortteinen on tutkimuksessaan
"Kunnian kenttä" dokumentoinut aineistonsa
ohella myös oman itsensä. Han sijoittaa teks-
tiinsä aika ajoin autenttisia katkelmia työpäi-
väkirjastaan; hän tuo esille suuret ongelman-
sa sisään pääsemisessä, mukaan luettuina
epätoivon hetket ja jopa luhistumisen rajoilla
käymisen. Miksi? Kyse ei ole mistään sanka-

ritarinasta, ei myöskään vain vakuuttavuutta
tai uskottavuutta parantavasta ratkaisusta.
Ratkaisu on viime kadessa metodiin liittyva.
Kortteisen keskeinen metodi on svvähaastat-

telu, eikä syvähaastattelua kerta kaikkiaan
voi suorittaa ilman lahikontaktia. Kortteisen
ratkaiseva käsite on "onnellisuusmuuri". Hän
kirjoittaa (1982,113): "Niin kauan kuin haas-

tattelija on vieras, häntä vierastetaanja hanel-
le esitetään vain se, mitä halutaan eli onnelli-
suusmuurin julkisivu." Pyrkiessään onnelli-
suusmuurin Iäpi Kortteinen ei ainoastaan

murtaudu toisten ihmisten elämään, vaan sa-

malla pakosta muuttaa myös itseään. Nain
Kortteisen "minä" ei lopulta olekaan enää ta-
vallinen empiirinen minä, se on kasitteellista-
vä ja lopulta myos kasitteellistetty minä. G. H.
Meadin teesi siitä" ettei minuus ole mikään
annellu vakio, vaan emergoituu toiminnassa
suhteessa "toiseen", saa taas kerran vahvis-
tuksen.

Tünnen itseni pääkirjoineni sukulaiseksi
Matti Kortteisen ja hänen työpäiväkirjansa
kanssa. Tirnnen tutkijansukulaisuutta myös

Freudin kanssa, jonka tuotannossa itseana-
lyysi ja potilaskertomukset lomittuvat keske-
nään. Läheistä yhteenkuuluvuutta tunnen
myos Viktor Franklin kanssa, jonka "logotera-
pian" lähtökohta on omakohtainen kokemus

Auschwitzista, tämän ääritilanteen osallistu-
va, minuudellinen erittely ja yleistäminen (ks.

Frankl l98l). Kun aloin ltiytaa aineistoilleni
sisäisen struktuurin ja jäsennyksen juoppo-
kulttuurista käsitteenä ja olemassa olevana

faktana, jouduin kasitteellistamään myös it-
seni. Pitkään olin ajatellut, että itse alkoholis-
tivuosinani olin poikkeus, erakkojuoppo, että

en ollut sidoksissa juomarinkeihin enkä "eri-
laisiin juoppokulttuureihin". Vasta kun kyke-
nin diagnosoimaan itseni pakenemassa juop-
pokulttuuria, eli olevani siinä kiinni näkymät-
tömin langoin, aloin toden teolla kasitteellis-
tää myös itseäni. Se tapahtui sananmukaisesti
post festum eli 'juhlan jälkeen".

KOHTI JUOPPOKUTTTUURIA

Tervalammen huoltolaitokseen perustettiin
uusi osasto, kuntoutusosasto, joulukuun alus-
sa 1989. Meita oli nelja tyontekijää (oista
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vain osastomme johtajalla oli varteenotetta-

vaa kokemusta päihdehuollosta) ja kaksikym-
mentä asiakaspaikkaa. Ohjelmamme raken-

tui tuota pikaa: kuukauden sisälläolo, jonka

aikana kolme pysyvää ryhmää ja yksiltikes-
kusteluja, yksi tyopaivä viikossa; vähän myö-

hemmin mukaan liitettiin muutakin toimintaa

yleisperiaatteena "kaiken toiminnan tavoit-

teellistaminen, kaikkien tavoitteiden toimin-
nallistaminen'". Väljät leoreetliset perusteel

muotoutuivat - tai toiminta oli perusteltavis-

sa! - lahinna psykologisesta toiminnan teori-

asta, sosiaalisesta mallioppimisesta ja kogni-

tiivisesta kayttaytymisterapiasta. Ensimmäi-

sen vuoden aikana meilla oli 136 asiakasta,

pois lahtiessäni oli 600 asiakkaan raja jo la-

hella.
Tässä yhteydessä ei ole mitään mahdolli-

suutta eikä ennen kaikkea mieltä kirjoittaa
osastomme historiikkia. Haluan korostaa vain

yhtä asiaa. Meilla oli teorian aineksia, mutta

vältimme tieten tahtoen jotain yksittaista

Suurta Teoreettista Mallia. Asetimme kaytan-

nön ja kokemusten hankkimisen etusijalle. Se

oli var-rnasti hyva lahtokohta, mutta minun on

myönnettävä, että sisäisesti kärsin tästä nolla-
hypoteesista aika tavalla. Koin usein, etenkin

yön hiljaisina hetkinä, ettei minulla ollut mi-

tään ohjelmaa, ja kuitenkin toimin, ikään

kuin ohjelma olisi ollut olemassa.

Ja kuitenkin nollahypoteesi oli perustelta-

vissa. Praktinen toiminta on aina - oli sitten

kysymys taloudellisesta toiminnasta, poliitti-
sesta toiminnasta jne. tai työskentelystä päih-

dehuollossa - kaikessa moninaisuudessaan

asia sinänsä, se sisältää huomattavan paljon

vaihtoehtoja, valinnaisuuksia, vapausasteita

j a kontingensseja. Jos yleisfilosofisella tasolla

voidaan sanoa, etteivät teoria ja kaytantö kos-

kaan välity suoraan, voidaan praktisen toi-
minnan tasolla sanoa, että niiden valille nou-

see ja saa jopa hallitsevan luonteen toimin-
nallinen "kolmas jäsen", nimittäin kokemus.

Vaikka päihdehuolto oli minulle ennen

1.12.1989 täysin terra incognita, Iuotin jopa

romanttisesti tulevan kokemuksen voimaan.

Lueskelin tieten tahtoen A. S. Makarenkon

"Kasvatusopillista runoelmaa" (oka on suo-

mennettu aika vallattomasti nimellä "Paljas-
jalkaiset isännät") ja Georg Lukäcsin tulkin-
taa teoksesta. Makarenko joutui aloittamaan

vallankumouksen ja kansalaissodan heitteille
jattamien katupoikien kasvatuksen teoreetti-

sesta nollapisteestä, vailla mitään:

- Aivan. Meidan täytyy siis luoda uusi ihminen
uudella tavalla.

- Uudella tavalla. OIet oikeassa!

- Eika kukaan tiedä, miten.

- Ja sinä - etkö sinäkään tiedä?

- En, en minäkään.

Näin menee Makarenkon kuvaus sananvaih-

dosta bolshevikkihallituksen toimeksianta-
j ansa kanssa. Lukäcs (1964, 422423) koros-

taa, että "teoreettinen nollapiste ei ole sama

kuin teoreettinen nihil" ja että Makarenkolle

teoria alkoi kehittya juuri kokemuksen eritte-
lyn kautta. - Tama on luonnollisesti puolus-

teltavissa tuoreen päihdetyöntekijän roolin

omaksumisessa. Mutta sopiiko nollahypotee-

sin lahti;kohta myös tutkijalle?
On paljonkin peruskirjallisuutta, jossa ko-

rostetaan, että nimenomaan (miksi nimen-

omaan?) kvalitatiivisen tutkimuksen pitäisi
lähteä vahvoista positiivisista hypoteeseista.

Eräässä yhteydessä Jari Ehrnrooth julmiste-

lee (1990, 39): "Moni kvalitatiivisen analyy-

sin tekija olisi säästynyt paljolta ahdistuksel-

ta, jollei olisi koonnut aineistoa. Tütkija voisi

keskittya teoreettiseen työhön ja sekundaari-

aineistoihin. Kenties liiankin harvoin tämä

mahdollisuus kay kvalitatiivisesta kulttuurin-
tutkimuksesta kiinnostuneiden mielessä. -
Aina kun tuntuu siltä, että on keksinyt niin
hyvia kysymyksiä, että niihin vastaamiseksi

kannattaa nähdä aineiston keruun, kasittelyn
ja analyysin vaiva, on hyvä miettiä vielä ker-

ran. Onko kysymyksenasettelu varmasti niin
toimiva, että aineisto voi vastausten etsimi-
sessä auttaa? Onko tiedossa, millainen aineis-

to on kysymyksenasettelun kannalta antoisin
ja helpoimmin kasiteltavissä ja analysoitavis-

sa? Entä miten käsittely eli analyysikuntoon

saattaminen tapahtuu? Joko analyysin luokat
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ja tulkintasäännöt on alustettu?" Miksei aivan
yhta hyvin voisi lähtea tutkimaan vain sitä,
mitä tapahtuu todella? Vahan niin kuin lehti-
mies.

Lehtimies? Nels Anderson muistelee "Kul-
kumiesten" syntyä mainiten, ettei henella tut-
kimukseen ryhtyessään ollut edes aavistusta
koko osallistuvan havainnoinnin käsitteestä
(l9BB, l9-20). "Jos joku kysyi minulta'tutki-
musmenetelmistäni', en osannut vastata mi-
tään. Minulla oli kuitenkin kaksi edellytystä,
joita voisin kayttaa hyväkseni tutkimusten
parissa ponnistellessani - osasin tehdä haas-
tatteluja ja osasin tehdä selkoa siitä, mitä olin
nähnyt ja kuullut. Silti viela taman kirjan il-
mestymisen jalkeenkäan, saadessani luvan
suorittaa loppututkintoni vaatiman suullisen
kuulustelun, en kyennyt vastaamaan useim-
piin minulle esitettyihin kysymyksiin. Joi-
denkin vastauksieni on mitä ilmeisimmin täy-
tynyt huvittaa professorejani suuresti. Kun
minut kutsuttiin takaisin huoneeseen tulosta
kuulemaan, professori Albion W. Small viitta-
si kadulle: 'Tuolla ulkona osaatte sosiologian-
ne paremmin kuin me, mutta täällä sisälla ette
sitä osaa. Olemme päättäneet ottaa riskin ja
myöntää teille oppiarvonne.' (...) Chicagon
yliopistossa professoreilta Robert E. Park ja
Ernest W. Burgess saamastani opastuksesta
suurin osa oli epäsuoraa. Ainoa ohje, jonka
muistan Parkin antaneeno kuului: 'Kirjoitta-
kaa vain ylös mita näette, kuulette ja tiedätte,
ihan kuin olisitte sanomalehden toimittaja."'
Lehtimiehen käsitteeseen ja jopa kutsumuk-
scen viittasi myös Antti Eskola kolmekym-
mentä vuotta sitten pohtiessaan osallistuvaa
havainnointia "Sosiologian tutkimusmenetel-
miensä" toisessa osassa (ks. Eskola 1967,
142). Tietysti "sosiologinen lehtimies" on toi-
nen asia kuin tavallinen lehtimies. Nels An-
dersonin klassikko lahteeja saa voimansajat-
kuvasta pyrkimyksestä "kulkumiesten" luo-
kitteluihin. Muua hänellä ei todellakaan ollut
mielessään mitään tiukannokkelaa etukäteis-
hypoteesia, han ei ollut "alustanut analyysin
luokkia eika tulkintasääntöjä". Anderson läh-
ti nollahypoteesistaja teki ihailtavan tai oike-

astaan vasta viime vuosina arvoonsa nousseen
tutkimuksen. On hienoa, etteivät Chicagon
koulukunnan suuret nimet pakottaneet häntä
omaksumaan mitään yleistä sosiologista teo-
ria-antia eikä edes Chicagon koulun keskei-
sia kasitteita.

Jos en olisi lahtenyt nollahypoteesista ja
pitanyt sita pitkaan voimassa, olisin tuskin
ltiytänyt koko juoppokulrtuurin käsitettä ja,
mika viela tärkeämpää, juoppokulttuurin ak-
tuaalista olemassaoloa. Se tuli mukaan mel-
kein vaivihkaa, ei ainoastaan kokemusten tul-
kinnan vaan myös suoranaisten erehdysten
kautta. Kun seuraavaksi kayn lapi puhdistet-
tuna tapausten kulun, korostan, ettei kyseessä
ole ainoastaan henkilöhistoria, vaan myös ar-
gumentaatioketju. Jos esim. aloittaisin suo-
raan "märän juoppokulttuurin" kuvauksesta,
lukija saattaisi automaattisesti ihmetella,
mistä havainnoista ja miten koko käsite on
johdettu. Se on johdettu seuraavalla tavalla.

Ollessani sisalla Tervalammella huomasin
luonnollisesti, että asiakkaat kuuluivat "erää-
seen juoppokulttuuriin". He olivat pääsään-
töisesti keskiolutkapakoiden, vuokra-asunto-
jen, asuntoloiden, Helsinginkadun ja muiden
katujen, puistojen ja rantojen miehiä; valta-
osa tuntui edustavan "syrjäytyneiden juoppo-
kulttuuria". Tässä vaiheessa ajattelin, että
juoppokulttuureja on monia, periaatteessa
vaikka kuinka monia, ja että niihin voi saada

keskinäistä järjestystä luokiueluilla. Hah-
mottelujen pohjaksi tuntuivat asettuvan itses-
tään selvinä sellaiset tekijät, jotka ovat kes-
keisiä myös aiemmin esittämässäni Tervalam-
men kuvauksessa: työnteko, asuminen, per-
hesuhteet, terveys. Ajattelin, että tässä on
yksi juoppokulttuuri, jolle on tunnusomaista
määrätynlaiset juomisen tapa, juomahistoria
jajopa aineet. Luulin, että vähitellen vastaani
tulee merkkejä myös toisenlaisista 'Juoppo-
kulttuureista" ja että lopulta voin ehkä raken-
taa jonkinlaisen juoppoblokkien pitkan luo-
kittelun. Mutta sitten tuli elävä elämä vas-
taan, tuli sarja tapahtumia, jotka johtivat
juoppokulttuurin olemassaolon kasittami-
seen.
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T. "Eraldajuamißen" epäowüstutwt kä-
sire. Kun pohdiskelin, mistä saisi luontevan

avauksen uusien asiakkaiden ryhmässä, pää-

dyin siihen, että ensimmäinen lapaaminen

aloitetaan juomishistorian ja juomatavan kä-

sittelylla. Ennen pitkaä poistin kokonaan juo-

mishistorian käsittelyn, koska se tahtoi hou-

kutella esiin vain sarjan yksitoikkoisia "stoo-

reja", jotka helposti ketjuuntuivat monolo-

geiksi ilman itse-erittelyä ja vuoropuhelua.

Juomatavan pidin sen sijaan lahttikohtana

kaiken aikaa. Käsittelyn pohjaksi kirjoittelin
usein muutaman ranskalaisen viivan flappi-
taululle. Nämä olivat hyvin yksinkertaisia:
milloin viimeksi, missä, kuinka pitkään, mitä

aineita, kenen kanssa, kuinka loppui? Koh-

dassa "kenen kanssa" yritin toistuvasti virit-
tää keskustelua dikotomialla yksin vai yhdes-

sä. Tämä kysymyksenasettelu ei kerta kaikki-
aan toiminut. Luulin, että on olemassa - luon-

nollisesti - samanlainen "erakkojuoppojen"
kuin "sosiaalisten juoppojenkin" kategoria,

sen lisäksi yhdistelmia ja välimuotoja. Mutta

näin ei ollut. Kaikki asiakkaat tuntuivat ole-

van'ososiaalisia juoppoja" ja tuntuivat liikku-
neen sekä pysyvässäjuomapiirissä että seka-

laisissa seumeissa.

Aluksi luulin, että kysymys on lähinnä Ter-

valammen perusasiakaskuntaan kuuluvasta

ilmiosta. Mutta vaikka mukaan alkoi tulla
myös syrjäytymättömiä, toimihenkiloitä, ensi-

kertalaisia ja muutenkin kirjo avartui jalaaje-
ni, perushavainto vain toistui. Viinat oli juotu

kapakassa ja lilapäisissä lai pysyvissä juoma-

ringeissä. Yksin oli juotu lahinnä krapula-

ryyppy, viimeinen paukku - tai salaa vaimolta
ja lapsilta, mistä usein oli seurauksena käräh-

täminen ja pako kapakkaan.

Vahin erin poistin koko "erakkojuomisen"
käsitteen, vaikka sitä aina silloin tällöin tar-

kistin. Toisinaan esitin kuvauksen miehestä

(itsestäni), joka ostaa lastin kotiin, vetää pu-

helimen irti seinästä, ei vastaa ovikelloon,

vetää verhot eteen, juo ja on tekevinään jotain

tv:n valossa, ja kysyin, onko tällaisessa mal-

lissa mitään tuttua. Ei ollut. Tyypillinen kom-

mentti: "Tarkoitatko salajuopottelua? Ei ole

tuttua. Ei sellaista taida olla kuin jossain

maalla. Joku vanha ukko."

2. Homogeeniset rsai heterogeeniset ryh-
mät? Asiakastyön käytännön suunnittelussa

törmäsimme ensimmäisen puolen vuoden ai-
kana toistuvaan ongelmaan, joka tuntui kovin
vaikealta, ennen kuin sen ratkaisi elämä itse.

Alussa ja sen jalkeenkin pitkalti ongelmam-

me oli se, että asiakkaamme olivat laitosvete-

raaneja riippumatta siitä, oliko heidät otettu

talon sisältä vai olivatko he tulleet katkaisu-

hoidon, huoltokodin, erityissosiaalitoimiston

tai alueellisen sosiaalitoimiston kautta. On

selvää, että tällainen asiakaskunta helposti

vain toistaa ja uusintaa vanhan kokemusmaa-

ilmansa, jopa kilvoittelee keskinäisestä sa-

manlaisuudesta. Ja tämä tekee pahimmillaan

ryhmätyöskentelyn jo periaatteessa mahdot-

tomaksi: ei synny eroja, ei keskustelua, ei

mielipiteidenvaihtoa eikä kokemusten vertai-
lua. Kun asiakaskuntamme alkoi erilaistua,
jouduin pääni puhki miettimään, kumpi on

parempi, homogeeniset vai heterogeeniset

ryhmät? Kärjistäen: jos veteraani ja ensiker-

talainen ovat samassa ryhmässä, johtaako se

yhteistyohon vai torjuntaan. Kysymys ratkesi

automaattisesti: mitä heterogeenisempi ryh-
mä, sitä parempi. Jos ihmiset ovat kovin sa-

mankaltaisia, syntyy helposti tilanne, jossa

Hakaniemen vanha kaarti uusintaa itsensä ja

ensikertalaiset oman keskinäisen erilaisuu-
tensa. Mutta kun he ovat yhdessä, alkaa vuo-

rovaikutuksen mahdollisuus. Ja niin todella
kävi, että mitä heterogeenisempia ryhmät oli-
vat, sitä vilkkaampana ja pohdiskelevampana

keskustelu kavi, oli hyvä henki, syntyi jopa

uusia ystävyyssuhteita.
Tämä kokemus oli tärkeä ja eteenpäin sy-

säävä, mutta pitkaan hahmotin ongelman

edelleen väärin. Ajattelin, että on sittenkin
olemassa erilaisia juoppokulttuureja. Tosin

Hakaniemen jengi ja Vallilan jengi ovat aivan

sama asia, mutta Cellan tai Jortsumestarin
jengit ovat niihin nähden erilaisia, ja rivitalon
kerhohuoneen remmi tai kalliin kapakan ka-

binetti taas poikkeavat edellisistä. Luulin pit-
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kään, että on olemassa hyvin erilaisia juoppo-
kulttuureja, joita viina yhdistää vain ideaali-
tyypin tapaan. En ymmärtänyt, että juoppo-

kulttuuri on yleinen fakta ja että se vain saa

erilaisia ilmenemismuotoj a, formaattej a.

3. Kysymys aupaa-ajusta. Tästä kaikki lo-
pulta lahti liikkeelle. Jo Tervalammella sisäl-
lä ollessani huomasin vapaa-ajan keskeisyy-
den "kuivassa juoppokulttuurissa". Jain
usein katselemaan klo 16:n maissa mietteis-
säni, kun henkilökunta lahti - luonnollisesti
päivystystä lukuun ottamatta - koteihinsa
parkkipaikalta. Ajattelin usein, missä määrin
he ovat oivaltaneet, mitä laitoksessa tapahtuu
klo 16:n jälkeen, missä määrin he tajuavat,
ettei tapahdu yhtaan mitään. Kyse ei siis ole

"tietämisestä", vaan asian merkityksen oival-
tamisesta. Ensimmäinen suuri hankkeeni

ryhtyessäni työhön oli panna toverikunta uu-
siksi jasaadajotaintapahtumaan klo l6:n jal-
keen. Osallistuin toisinaan itse aika aktiivi-
sesli ilta- ja viikonloppurientojen järjestämi-

seen. Tulokset eivät olleet kovin rohkaisevia.
Toiminta oli vaikea saada käyntiin ja sammui

aina itsestään muutaman kerran jalkeen. Vi-
deokerhon perustin muutaman aktiivin kans-
sa viiteen, kuuteen kertaan, yhtä moneen ker-
taan se sammui kuukausiksi. Nämä ovat näitä
laitoselämän tyypillisia vuoksi ja luode -ilmi-
orta.

Olin myös jo aikaisemmin huomannut, että
vapaa-ajan "aktiivisella passiivisuudella" on
jonkinlainen ja tärkeä kytkentä olemassaolon

malliin siviilissä. Osastomme ohjelmassa vii-
meiset ryhmä- ja yksilökeskustelut oli omis-
tettu jatkosuunnitelmille. Alusta alkaen liitin
jatkoa koskeviin keskusteluihin kysymyksen
vapaa-ajan kaytosta ja annoin sille lopulta
pääroolin.

Sisäänvientini tapahtui alussa seuraavaan

lapaan: "Jokainen tietää. ettei ryyppääminen
yleensä ala töissä. Se alkaa vapaalla ajalla.
Eika ainoastaan ala, vaan jatkuu, kunnes

ryyppääminen ja vapaa-aika ovat yksi ja sama

asia." Tällä avauksella sai usein syntymään

hyvän keskustelun. Kun sitten pian uuden-

tyyppinen massatyöttömyys lOi päälle, eikä
useimmilla asiakkailla ollut minkäänlaisia
työnäköaloja, piti keksia jotain muuta kuin
työn ja vapaa-ajan lahttikohta. Asian masen-

tava ja samalla tärkeä puoli on se, että anihar-
voin kukaan oli reippaasti asettanut itselleen
vapaa-ajan tavoit.teita. Pidin pitkaan esirnerk-
kinä erästä asiakasta,joka oli päättänyt Iähtea

suorittamaan tytiväenopistoon rannikkolaivu-
rin lutkinnon ja olikin sen suorittanul. mutla
en myöskään unohda yhtä vastarepliikkie:
"Taidat olla keksinyt koko esimerkin omasta
paastasl.

Vapaa-ajan näköalattomuus, se ettei valta-
osalla asiakkaista ollut mitään visiota tai ide-
aa vapaa-ajastaan (paitsi tuo ikuinen "ehkä":
ehka kayn kirjastossa lukemassa lehtia, ehka

aloitan uudestaan urheilun, ehkä kayn selvin
päin iltapäivätansseissa...), johti juoppokult-
tuuriin ja sen näkymättömiin siteisiin. Kun
elämäntavoitteena oli ollut puIlo, niin pelkka
ei-pullo, muiden tekijoiden säilyessä ennal-
laan, on jokseenkin mahdoton yhtälo ratkais-
ta.

Aiemmin olen jo maininnut. ellä samaan

havaintoon liittyvät kiinteästi toistuvasti käy-
mäni keskustelut juomiseen retkahtamisen
riskeistä. Muotoili kysymyksen miten tahan-
sa, vaikka kuinka laajensi vastausvaihtoehto-
ja, tuli päällimmäisenä aina kaksi tai oikeas-
taan yksi ja sama asia: retkahtamisen riski
koittaa, kun tulee kutsu kapakkaan tai tuttuun
juomaseuraan tai kun iltaisin tai viikonlop-
puisin tulee tunne, mitähän nyt tekisi ja min-
ne menisi.

Kysymys vapaa-ajasta oli minulle juoppo-

kulttuurin olemassaolon oivaltamisen lähtö-
kohta. Kasitykseni mukaan se on myös juop-
pokulttuurissa elämisen ja juoppokulttuuriin
palaamisen lahtokohta.

4. Asiakaskertomukset, usialdmidcn hu,aain-

nat. Arkaa myöten asiakkaiden elämänhisto-
riasta ja kertomuksista muodostui laaja arkis-
to. Ryhdyin kiinnittamaan erityistä huomiota
ilmiöön, jota voi kutsua juoppokulttuurin nä-

kymättömäksi läsnäoloksi ja näkymättömäksi
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vetovoimaksi. Tasta ilmiosta tuli matkan var-

rella eloisia kuvauksia, ja ne olivat myös hy-

viä pohjia keskustelun avaamiseksi etenkin

silloin, kun kenoja viela oli sisällä ja paikalla
olleiden mieliin oli helppo palauttaa aikai-
sempi muistikuva. Ei tarvinnut muistella eikä
rakennella esimerkkejä, riitti kun valitsi elä-

västä arkistosta.

"Minäkin luulin jossain vaiheessa, että kunhan
saan asunnon, niin juominen loppuu. Asuin asun-
tolassa ja ryyppäsin, vaimo asui vauvan kanssa
vanhempiensa j a ystävättäriensä luona ja ryyppäsi.
Lapsen saaminen havahdutti tekemään toita kau-
pungin asunnon saamiseksi. Pääsimme kaupungin
kaksioon J:n lahit;t;n. Muuttopäivän iltana istuim-
me parvekkeella, katselimme taivaanrantaa ja
joimme pari olutta. Naapuriparvekkeelta kiipesi
sisään kaveri pullo kadessa ja toivotti meidät ter-
vetulleiksi. Kutsuimme naapureita kylään, seuraa-
va päivänä juhlittiin naapurissa, sitä seuraava ylä-
kerroksessa. Jätin työt väliin, juhlat jatkuivat eri
rapuissa ja eri kerroksissa."

"Olin suunnitellut, että muutan maalle ja aloitan
elämän ilman viinaa. Sain hyvän työpaikan ja työ-
suhdeasunnon K:n kaupungista. Vähan aikaa
meni hyvin. [Naurahdus:] Mutta sitten huomasin,
että kaikki K:n juopot asuivat samassa talossal
\änha meno alkoi taas."

"Toimiston vaki kavi usein työpäivän jalkeen juo-
massa pari kaljaa ravintola R:ssäja aina lentopal-
lon päälle. Kun muut lähtivät pois, kiertelin vahan
aikaa korttelia yrnpäri ja palasin takaisin R:ään
mutta karvalakkipuolelle ja istuin valomerkkiin
saakka. Tyokaverit veivät minut katkolle. Kun pa-
lasin katkolta, menin ensi töikseni karvalakkipuo-
lelle. En enää käynyt työkavereiden kanssa kaljal-
la, mutta löysin kauempaa kapakan, jossa ei ollut
tuttuia siviilielämästä."

"Olin saanut elärnäni aika hyvään malliin. Valtte-
lin käymistä V:n puistossa, vaikka asuin aika la-
hella. Olin jutellut tästä laakarin kanssa: pitaisiko
välttää puistoa kokonaan vai kaycla siella rohkeasti
mutta ilman viinaa? Yhtena perjantai-iltana koko-
sin itseni ja menin. Tapasin vanhoja tuttuja ja jut-
telin heidän kanssaan. Minua ei harmittanut hei-
dän humalansa niinkään, vaan rahankerjuu. Muu-
taman viikon ajan meni kaikki hyvin. Mutta yhtenä
iltana ostin keskiolutta muovikassiin, menin puis-
toon ja tarjosin. Siitä tuli pitka putki."

Kalliolassa olinkin jo sitten vakuuttunut siitä,

että juoppokulttuurista ja sen pakoista on ky-

AIKOHOLIPOLITIIKKA
öl tl99ö): ö

symys. Silti viela pohdiskelin, että jospa sit-
tenkin on olemassa erakkojuoppojen katego-

ria sanan vahvassa mielessä. Erään asiakkaan
juomatarina oli samantyyppinen kuin minun.
Han oli juonut raskaasti kotona iltaisin. Kos-

ka han oli terveyskeskuksessa sellaisessa

työssä, että aamukrapula tai vapina tai jopa

pelkka hengen haiseminen viinalle kavalsi

hänet, hän oli saanut useita huomautuksia,

vaikka han olikin usein ottanut bentson aa-

muisin. Leimattuna ja pienella paikkakun-
nalla asuvana hän ei uskaltanut kayda kapa-

koissa, mutta viikonloppuisin ja lomien aika-

na hän usein kutsui mökilleen sellaisia tuttu-
ja, joiden tiesi juovan mielellään. Oli toinen-
kin mökkijuoppo, jolla oli jokseenkin saman-

tyyppinen tilanne. Hän kertoi joutuneensa

tytipaikkalaakärin puhutteluun ja lupasi talle
lahtea AA:han. Paikkakunta oli kuitenkin
suhteellisen pieni, eikä henkilomme uskal-
tautunut paikalliseen AA:han, vaan ajoi lahi-
kaupungin AA-ryhmään. "Hämmästys oli
melkoinen. Siella olivat meidän paikkakun-
nan juopot, myös ne joiden kanssa olin juonut

mokilla. Yllatys oli kylla molemminpuoli-
nen."

Nämä "erakkojuopot" paljastuivatkin siis
"sosiaalisiksi juopoiksi" - kayttaakseni vii-
meisen kerran epäonnistuneita käsitteitäni.
He olivat vain kiertäneet juoppokulttuuria ja
samalla simuloineet sitä omassa juomises-

saan. Lopulta minun oli tehtävä itseanalyysi
ja tunnistettava itseni. Vuodesta 1979 vuo-

teen 1985 istuin mielelläni tutussa kapakassa

niinä harvoina iltoina, jotka minulla olivat
vapaita; muutoin join paljon yksin asunnolla-
ni ja tissuttelin pitkin päivää. Pidin itseäni

"vain" suurkuluttajana tai pahimmillani "toi-
senlaisena" juoppona, koska en riehunut ka-

pakoissa ja en tehdessäni "katoamistempun"
paennut mihinkaan juomaseuraan. vaan join
asunnollani. Vuoden 1985 ialkeen kavin hy-

vin har-voin kapakoissa ja aina melkein selvin
päin, mutta niinä kertoina kun olin jossain

turvatussa paikassa juhlimassa tuttujen ih-
misten kanssa, join enemmän kuin kukaan
muu. Vähin erin oli siis pakko jättää lopulliset
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jäähyväiset "erakkojuomisen" epäonnistu-
neelle käsitteelle ja tunnustaa j uoppokulttuu-
rin näkymätön voima. Kun juoppokulttuuri oli
ollut olevinaan jossain sivulla, se oli ollutkin
ylapuolella.

mAnxA JUoPPoKUTTTUURT

Kaikessa yksinkertaisuudessaan, pyhässä yk-
sinkertaisuudessaan, juoppoudessa on kyse

vain ihmisen ja pullon välisestä suhteesta.

Mutta tämän tekstin ajatuksen mukaisesti on

luettava mukaan kolmas tekija: juoppokult-

tuuri. Eikä kyse ole siitä, ettäjuoppokulttuuri
olisi vain jokin väliintuleva, kolmas tekijä.
Juoppokulttuuri ei ole välitys, vaan determi-
nantti. Se on kuin rengas, jonka sisään ihmi-
nen-pullo-suhde sijoittuu, omalla pakottaval-
la voimallaan. Juoppous ei talloin ole yksilol-
linen, psykologinen tai biologinen tosiasia; se

on sitä, mita Emile Durkheim kutsui "sosiaa-
liseksi faktaksi". Se tulee yksiloiden ulkopuo-
lelta ja säilyy yksilöiden kuoleman jalkeen.

Juoppokulttuurin pakko on tehokas, ei aino-
astaan tähän kulttuuriin syvimmin vajonnei-
den ihmisten kohdalla, vaan se koskee myös

suuremmassa tai pienemmässä määrin varsi-
naisen juoppokulttuurin reunalla olevia ihmi-
sia. "Pakko on tehokas epäsuoranakin"
(Durkheim 1982,34). Ja kuten Durkheim sa-

massa kohdassa sanoo, sosiaalisten faktojen
käskevä ja pakottava voima vaikuttaa ihmi-
siin siitäkin riippumatta, haluavatko he sitä
tai ei. Ja vielakin kovempaa tekstiä: sosiaali-
nen fakta vain vahvistuu, kun ihminen yrittää
sitä vastustaa!

Juoppokulttuurilla on mielikuvituksellisen
useita ilmenemismuotoja. Mutta ne kaikki
voidaan luokitella kolmia: kabinetti, kanta-
pöytäja leiri. Juoppokulttuuri on kuin luoka-
ton lukio; kabinetti, kantapöytä ja leiri ovat

sen tasoryhmiä, nimittäin sosiaalis-taloudel-
Iisia tasoryhmiä.

Kantapöytä on kaiken juoppokulttuurin
keskipiste ja alkusolu. Vuosia sitten kapakat
jakautuivat yläluokan seurahuoneisiin ja kan-

sanravintoloihin. Tata nykyä "kapakka yleen-
sä" on periaatteessa samanlainen keskikau-
pungeilla, joissa kapakoita on enemmän kuin
R-kioskeja. Kaupunginosissa, lähiöissä ja
myös taajamissa on omat kapakkansa, yksi tai
useampia. Aavalla maaseudulla ei ole kapa-
koita, mutta matka lähitaajamien kapakoihin
on lyhyt. En tässä kuitenkaan puhu kapakasta
yleensä, vaan kantapöydasta. Naiden kahden
käsitteen välinen ero on valtava; aivan yhtä
suuri kuin on ero kapakassa pistäytymisen ja
kapakassa olemisen valilla.

Millainen on kantapöytä, ei fyysisenä esi-
neenä vaan sosiaalisen tapahtuman näyttämö-
nal

Elämä kantapöydässä alkaa heti, kun ka-
pakka aukeaa. Joku on saattanut kiertää kort-
telia ympäri (kaupungissa) tai lähikulmia
(maalla) jo pitkaan, ennen kuin kapakka au-

keaa. Ja kun se aukeaa, hän tulee sisään, tyh-
jään, vanhalta tupakansavulta haisevaan ka-
pakkaan. Hän tilaa ensimmäisen tuopin. Koh-
ta tulee toinen tai kolmas, jotka tekevät sa-

man. He eivät ole useinkaan humalassa; joko
heilla on vielä promillet päällä taikka aamu-

krapula on voitettu klo 7 auenneesta kioskista
tai klo B auenneesta kaupasta ostetuilla kal-
joilla. Otetaan ensimmäiset ja jutellaan hiljaa
niita näitä. Ei välttämattä viinasta yleensä,

ehkä ennemminkin edellisiltojen tapahtumis-
ta tai rahanmenosta. Keskustelua kaydaan
myös henkilokunnan kanssa; kaikki tuntevat
toisensa luonnollisesti etunimeltä, kaikkien
sukunimiä ei välttämätta edes tiedetä. Kanta-
jengi on aloittanut istumisensa kantapöydäs-
sä. Hiljaisten juojien joukkoon saattaa ilmes-
tyä myös kantajengin jäsen, jolla on työpäivä
edessä, hän tilaa kahviajajuo sen kantapöy-
dassa. Pikkuhiljaa kapakkaan tulee muitakin.
Puheensorina alkaa mutta hyvin rauhallisena.
Ei puhuta viinasta, rahanmenosta kyllakin,
pohditaan hiljaa elaman peruskysymyksiä,
puhutaan päivän lehdistä luettua, urheilusta,
ratkotaan iltapäivälehtien tietokilpailukysy-
myksia.

Pikkuhiljaa siirretään vaihde ykktiselta
kakkoselle ja kolmoselle. Pysyvä puheensori-
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na alkaa. Ihmiset tulevat ja menevät, mutta

kantapöydän olemus säilyy. Kysytään toinen

toiselta ja henkiltikunnaltao onko sitä ja sita

näkynyt, missä se ja se mahtaa olla. Tässä

vaiheessa aletaan humaltua. Joku saattaa sa-

noa lähtevänsä vähäksi aikaa nukkumaan

mutta tulevansa varmasti takaisin. Klo 16:n
jälkeen joku tulee töistä ja juo pari olutta, joko

han lahtee pois palatakseen tai jää yksinker-
taisesti istumaan. Juominen alkaa muuttua
juopotteluksi. Nyt vaihde siirtyy neloselle ja
kohta yliloikkarille. Puheensorina on jatkuva,

kertojat kertovat kertomuksiaan, mutta yleen-

sä vaihdetaan nopeita puheenvuoroja aihees-

ta kuin aiheesta. Kantapöytä sietää vain

omansa: jos joku ulkopuolinen yrittää mu-

kaan, hänet torjutaan. Osa porukasta lähtee,

uusia tulee tilalle. Pari tuntia ennen valo-

merkkia alkavat riidat nousta esille. Ne saat-

tavat syntyä melkein mistä tahansa. Valo-

merkkiin tultaessa osa lähtee nukkumaan, osa

ostamaan pimeätä pulloa, osa jatkoille jonkun

asunnolle tai muuten varmaan paikkaan, ehkä
myös kapakkaan, joka on auki pitkalle aa-

muun. "Aina samat ihmiset, aina samat ju-
tut'0, eivät sano ainoastaan ulkopuoliset, vaan

myös kantapöydän väki itsekin. Ja kaikki tie-
tävät, että huomenna aamupäivällä sama juttu
alkaa uudestaan.

Sellainen on kantapöytä, todellisuudessa

tietysti verrattomasti monimuotoisempi ja yk-
silollisempi kuin tämä karkea kuvaus. Jollain
on sietämätön halu mitellä tietojaan, jollain
halu soittaa kapakan puhelimella sinne tänne,
joku panee melkoisia summia jukeboksiin ja
soittaa samoja levyja yha uudestaan jne.

Kabinetti edustaa juoppokulttuurin ylä-
luokkaa. Tässä kabinettia ei pidä kasittaa il-
man lainausmerkkeja: kyse on yleiskäsittees-

tä. Täkavuosina ravintoloitten ja hotellien ka-

binetit olivat kabinetteja sanan varsinaisessa

merkityksessä. Hyvä dokumentti tässä suh-

teessa on Jack Witikan elokuva "Mies tältä
tähdeltä" (vuosi 1957, kasikirjoitus Juha Ne-

valaisen). Elokuvan keskiluokkaiset juopot

istuivat päivät pääksytysten ravintolan kabi-
netissa, jossa oli valkoiset pöytäliinat ja myö-

täelävä palvelu, ja joivat loppumattomiin
"grogeja". Tässä yhteydessä en kuitenkaan

tarkoita kabinetilla ravintolan eriötä, vaan sa-

nakirjan mukaisesti mitä tahansa "yksityis-
käyttöön varattua pientä tilaa". Tällaisia kabi-
netteja on monenlaisia: ravintolan tai hotellin
tuttua tai satunnaisesti varattua pientä tilaa,
kesämökkiä, omaa saunaa, kerhohuonetta,

tuttua huoneistoa, peliluolaa, puolibordellia,
työpaikan oleskelu- ja saunahuonetta... Yksi
kabinettikulttuurin huippuja on, että otetaan

taksi ja lähdetään herra ties minne kaupun-

kiin ja hotelliin, varataan huone ja muodoste-

taan väliaikainen kantapöytä. Tämä on täysin

eri asia kuin ns. tavallisten juoppojen tilipäi-
vinä harrastama ylenmääräinen taksinkäyttö.

Kabinettiryyppääminen saattaa olla sellaista-

kin, että vuokrataan tummennetuilla ikku-
noilla varustettu tilataksi, jossa melkoisen vii-
navalikoiman kanssa ajetaan päämäärättö-

mästi paikasta toiseen, mitä nyt välillä katso-

taan televisiosta videoita. Kabinetti-ihmiset
ovat eri maata, viime kädessä siksi, että heilla
on enemmän rahaa.

Leirit edustavat juoppokulttuurin alaluok-
kaa. Alkon edessä pyöriskelevät ihmiset eivät

vielä muodosta leiriä, he pikemminkin vasta

hakevat leiriä. Leiri voi olla asunto, mutta

useammin se on puisto, ranta, metsä, vene

(vene voi olla myös kabinetti), "epämääräinen

talo", purkutuomion saanut rakennus, ostos-

keskuksen kulma. Niissä kaupungeissa, jois-
sa on ensisuoja, sen lähellä on usein tai oike-
astaan aina leiri. Helsingissä tällainen leiri oli
aikoinaan Lauttasaaren ranta lähellä ns. Le-
pakkoluolaa, myöhemmin "ratabaari" Kylä-
saaren liepeilla. - Kokonaan oma, joskin

määrällisesti pieni luokkansa on "koijakylä".
Turvallisen tuntuiseen paikkaan, yleensä

metsään, on rakennettu koijia, joiden asukit
ovat niin irti yhteiskunnasta kuin olla saattaa.

Monien irtisanoutuminen on jopa niin pitkal-
lä, etteivät he edes valita hakea toimeentulo-

tukea, jonka he helposti saisivat. Roskalaati-
koissa nukkuminen on koija-asumisen vähän

urbaanimpi muoto, jos kohta aika hatkahdyt-

tävä kokemus kunnialliselle kansalaiselle,
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joka kohtaa tällaisen ihmisen lähtiessään ti;i-
hin ja heittaessään roskapussin laatikkoon.
Metsän koijakylassa on sentään paljonkin so-

siaalista yhteistoimintaa, roskalaatikkojen
asukeilla hyvin vähän. (Helsingin erikoisuus
on Kyläsaaren rannan valtavissa konttikasois-
sa asuvien elämä, joka suuresti muistuttaa
metsien koijamiesten elämää. Minulla oli ker-
ran asiakkaana mies, joka väliaikaisesti oli
asunut kontissa. Hänen juttujensa järkyttävin
puoli oli se. milen muulamat juopponuorel

Kyläsaaresta yrittivät kayttaa konttimiehiä
hyväkseen, mm. perimällä mafiatyyppistä
suojelumaksua. Hänen kaverinsa mitta oli
tullut täyteen, ja puukko oli heilahtanut kaksi
tappavaa kertaa. Ei tama ole mitään tavallista
juoppojutustelua; asia oli isosti lehdissakin.)

Jako kantapöytään, kabinettiin ja leiriin
kertoo yhtä aikaa kahdesta merkityksellisestä
ja mielekkaastä asiasta. Ensinnäkin kyse on

varallisuudesta: kabinetit kuuluvat varak-
kaille, leirit varattomille, kantapöytä - peri-
aatteessa - kaikille. Toinen asia on julkisuus:
kantapöytä ja kapakka ovat puolijulkisia;
kantapöytä on kaikkien saavutettavissa julki-
sesti, mutta kapakan ikkunat ovat yleensä

peitetyt teipeillä tai verhoilla. Kabinetit ovat

ei-julkisia, ja tälla ei-julkisuudella voidaan
jopa rehvastella. Leirit ovat täysin julkisia ja
sitä paitsi silla tavoin julkisia, etteivät leirilai-
set välitä ulkopuolisista yhtaan mitään. Oli
rniten oli, kaiken keskipisteenä, alkusoluna ja
lopputulemana, säilyy kantapöydän ilmiö.

JUOPPOKUTTTUURI OOPPERANA

Juoppokulttuuri on valtava barokkiooppera.
Tosin se on amatöörien tekemä, mutta joukos-

sa on aina muutama tosi hyvä ja kuuntelemi-
sen ar-voinen "ammattilainenkin". Nämä am-

mattilaiset saattavat tehdä oopperan näyttä-
väksi ulkopuolisille, mutta asian ydin on kui-
tenkin se, että tätä oopperaa he esittävät aina
keskenään, sitä ei esitetä ulkopuolisille eikä
pyydetä pääsymaksua.

Erving Goffman esittää yhdessä parhaista

teoksistaan (f959), että koko sosiaalinen elä-
mä on eräänlaista roolipelien muodostamaa

teatteria. Han jakaa teatterin kahteen osaan:

etualaan, jossa näytetään julkisivu, ja taka-
alaan, jonne todellinen privaatti piiloutuu.
Juoppokulttuurin oopperassa hallitsee etuala,
ja jos taka-ala esittaytyy, se esittäytyy tarkoi-
tuksenmukaisesti etualalle sovitettuna.

Juoppo-oopperassa ei ole selkeaä käsikir-
joitusta eika ohjaajaa. Siinä ei ole viittä klas-
sista näytöstä, ei ylipäänsä näytöksiä ollen-
kaan; se on loppumattomien kohtausten sarja.

Se on kollektiivista improvisointia, mutta im-
provisointia tavalla, joka muille läsna oleville
lavallaan on tuttu ja tunnislettavissa: muulen-
han siinä ei olisi mitään mieltä. Jos oopperaan

yrittaa ulkopuolinen, vieras juoppo, hänet tor-
jutaan tylysti.

Barokkioopperamme sankareilla on omat

roolinsa: mesenaatti, tarinaniskijä, vitsimies,
hankkija, Nainen, tietokilpailija, alakuloilija,
ruikuttaja, urheilija - tai oikeammin ex-ur-
heilija, joka salskeana nuorukaisena on voit-
tanut Lasse Virenin piirikunnallisissa kilpai-
luissa ja josta sen vuoksi olisi voinut tulla
vaikka viisinkertainen olympiavoittaja...
Roolihahmot eivät sanottavammin vaihdu, ja
juuri sen vuoksi oopperan mahtipontiset esi-

tykset ovat aina odotettavissa ja tunnistetta-
vissa. Tämä ooppera on jatkuva, päättymätön,
ikuisuuteen tarkoitettu.

Mutta. Tassa kollektiivisuuclessa ei sitten-
kaan ole paljon mitäan solidaarisuutta. Juop-
pokulttuuria ei hallitse solidaarisuus, vaan

solitaarisuus. Se on yksinäisten ihmisten kult-
tuuri, hyvin yksinäisten. Kylmimmillaän tämä

solitaarisuus ilmenee niiden ihmisten kohdal-
la, jotka ovat kaikkein syrjäytyneimpiä taikka
avuttomimpia; heita käytetaan säälittümim-
min hyväksi. Sama kaveri, jolle eilen tarjosit
Iil-rasoppaa, voi saman tien kääntää sinut nuk-
kuessasi, vaikka teillä olisi ollut kuinka rei-
pas ja älyllinen keskustelu tahansa. Pida puo-
lesi. Tai paremminkin: kayta hyvaksesi tai
tule hyväksikäytetyksi.

Juoppokulttuurin barokkiooppera on kuin
äärimmilleen karjistetty tarina kapitalismis-
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ta. T[rskin monikaan juoppokulttuurin jäsen

on kuullut Max Weberin termejä rationali-
sointi ja kalkylointi tai pysähtynyt ajattele-

maan niitä. Mutta he tuntevat asian paremmin

kuin pörssiväliuaja, tehtailija tai kauppapää-

oman mies. Koko toiminta on rationalisoitu
yhteen päämäärään: mistä saadaan hetken

viinat ja mistä tulevaisuuden viinat. Kalky-
lointi on tarkkaa etenkin silloin, kun rahat

ovat vähissä (ryyppääminen on tunnetusti

aina kullisla. kapakassa ryyppääminen erily i-
sen kallista). Jokainen perusjuoppo tietää

erinomaisesti, mikä juoma on panos-tuotos-

suhteen kannalta edullisin - eika siina tarvita
taskulaskinta, puskaradio tietää kaiken.

Matti Virtanen (f 982) tekee hyvän jaon ar-

keen ja juhlaan ja yhdistää sen alkoholiin.
Tähän voidaan lisätä vain, että juoppokulttuu-

rissa vietetään jatkuvaa juhlaa, ja sita paitsi
loppumattoman synkkää juhlaa. Kun promil-
let ovat jatkuvasti päalla, jäävät sinänsä iha-

nat nousuhumalan hetket harvinaisuuksiksi.
Ollaan jatkuvasti pienessä pöhnässä. Virta-
sen termejä kayttaakseni änkyrä, tuiske ja
huppeli ovat läsnä yhtä aikaa. Jos ne ovat

poissa, alkaa armoton ja keinoja kaihtamaton

viinanhaku - yleisimmin rahan lainaaminen
ja vippaaminen, toisinaan kähveltäminen ja
varastaminen.

Juoppokulttuurin suuri juhla on kuitenkin
aina se, että ollaan erossa kahdesta tavallisten
ihmisten elämän päädeterminantista: työstä
ja kodista.

Totta kai töissä voidaan käydä, kun siihen

aukeaa mahdollisuus ja halu. Mutta juoppo-

kulttuurin suuri vetovoima on pyrkiminen irti
tavallisten ihmisten armottoman pakottavasta

klo B:sta I6:een -aikabudjetista. Puhe "työtä
vieroksuvista" on kuitenkin aika pahasti lii-
oittelevaa. Asia on useinkin traagisesti aivan

päinvastoin. Tämän kirjoitussarjan ensim-

mäisessä osassa totesin, ettei Tervalammella

tehty mitaan kapinaa palkkatyötä vastaan.

Päinvastoin ihmiset olivat palkkatyön orjia,
tekivät innokkaasti kvasipalkkatyötä ja tunsi-
vat kaiken puuhastelun palkkaa edellyttäväk-

si tyi;ksi. Kuinka syvällä työväenluokkainen
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ihminen onkaan kiinni työväenluokassa? Jou-

tenolon ohella kvasipalkkatyö oli näiden lai-
tosasukkien laitoselämän pääsisältö. Perhettä
ja kotia heidän ei juuri tarvinnut paeta, koska

kumpaakaan heilla ei juuri ollut; he tosin tun-

tuivat kaipaavan ikiomaa perhettä kauniine
vaimoineen ja herttaisine lapsineen. Naisen

kurjaan asemaan juoppokulttuurissa olen jo
ennemmin viitannut (vrt. Suurla l9B9 tai Hyt-
tinen 1990).

Juoppokulttuuri pakenee klo B:sta 16:een

-pakkoa periaatteellisesti, vaikka henkisesti

onkin palkkatyön orja. Mutta ennen kaikkea
juoppokulttuuri pakenee kotia ja perhettä,
joita kumpaakaan monella juoppokulttuurin
jäsenella ei ole, tai jos on, niin kapakkaan lah-

teminen on hyvä syy paeta muijan nalkutusta

tai lasten riehuntaa. Teoksessa "Lähiöravinto-
la" on rakennettu mainio asetelma kapakasta

kodin vaihtoehtoisena peilikuvana (Sulkunen

& al. 1985). Erikoislaatuinen matriarkaatin ja
patriarkaatin yhteenkietoutuminen ja erot-

tautuminen on esitetty Matti Kortteisen lähio-
tutkimuksessa (Kortteinen 1982, erit. 190-
t92).

Pasi Falkin ja Pekka Sulkusen suomalai-

seen elokuvaan perustuva analyysi sisaltaa

kolme keskeistä yleistystä suomalaisesta hu-

malasta. Suomalainen humala ilmentää 1)

mieskeskeistä maailmankuvaa, 2) juomaryh-

män tyhjää sisäistä solidaarisuutta ja 3) kos-

mista yksinäisyyttä (Falk & Sulkunen 1980).

Luonnehdinta on mainio myös juoppokulttuu-

rin kannalta. Juoppokulttuuriin nainen kuu-
luu joko jasenenä, mutta vielä useammin huo-

rana tai kaukaisena haaveena. Tyhja sisainen

solidaarisuus ilmenee viimeistään silloin,
kun yksittainen juoppokulttuurin edustaja
purkautuu ammattilaiselle katkaisuhoidossa

tai laitoksessa" yksinäisenä ja onnettomana.

Kosmista yksinäisyyttä ilmentävät juopon it-
sepohdiskelu tai kysely: Mika on ihminen?

Mitä on maailmankaikkeus? Olenko minä toi-
senlainen,jopa toisenlainen kuin kaikki muut
juopot? Mika on elämän tarkoitus?

Naille kysymyksille ei kannata nauraa, ne

ovat tärkeitä, jopa kaikkein tärkeimpiä.
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Joka tapauksessa juoppokulttuurin näen-

näinen solidaarisuus on kova fakta. Elama
juoppokulttuurissa ei ole ainoastaan kovaa,

vaan ennen kaikkea yksinäistä, hyvin yksi-
näistä. Solidaarisuutta muodostavat normit
ovat yksinkertaisia ja raakoja. Pahin rikos,
minkä voi tehdä, on ohari. Ei silla valia, va-

Iehteletko tai varastatko, teetkö henkirikoksia
tai kusetat viranomaisia. mutta oharia ei saa

tehda. Jos saat kaverilta rahaa ostaaksesi vii-
naaja teet oharin, sinua odottaa - ainakin pe-

riaatteessa - vendetta. Vastaavasti on saman-

tekevää, millaista huolta pidat itsestäsi, mutta
älä puutu muiden asioihin. Raamatusta varas-

tettu maksiimi "olenko minä veljeni vartija?"
on yleinen ja ylimmäinen normi. Laitoselä-
mässä tämän omertan lain huomaa kiusallisen
selvästi. \äikka kuinka yrittaisit auttaa jotain
asiakasta, saat vastaukseksi helposti muilta
asiakkailta, ettei hän vasikoi eika ole "veljen-
sä vartija".

Joskus 60-luvulla Herbert Marcusen väärin
ymmärtäneet vilpitttimat ihmiset otaksuivat,
että juopoissa ja nimenomaan kaikkein ra-
juimmissa juopoissa on jotain ihmeellistä
vallankumouksellista potentiaalia. Kissan
viikset! Jos ollaan irti työstä, klo B:sta
16:een -maailmasta, perheestä ja kaikesta,
ollaan irti eikä mitään muuta. Kapakan kanta-
pöydän "vapauden valtakunnassa" on paljon
enemmän valtakuntaa kuin vapautta. Tässä

valtakunnassa on usein kapinan sijasta enem-

män konformistisuutta kuin ulkopuolisessa
maailmassa konsanaan. Juoppokulttuuri on

tosin olevinaan toisenlaista, irti sovinnaisesta
ulkopuolisesta maailmasta. Mutta mistä ol-
laan loppujen lopuksi irti? Kaikesta muusta
paitsi pullosta.

JUOPPO JA HOITOKULTTUURIT

Kohta lokakuun vallankumouksen jalkeen
Ernst Bloch kirjoitti suunnilleen näin: "Bol-
shevikit toimivat kuin filosofit, mutta ajattele-
vat kuin kouluttamattomat koirat." Paihde-
työntekijöissä on paljon samaa vikaa. Tämän

asian kirotuin puoli ei suinkaan ole keskinäi-
nen kilpailu vaan ihmeellinen taito tehdä me-

nestyspropagandaa.

Paihdehuollon ja ylipäänsä kaiken terapian
ikavimpia puolia on juuri paraatijulkisivun
rakentaminen, mikä sinänsä on mielenkiin-
toinen sosiologinen ilmiti. Jatkuvasti ilmestyy
menestyspropagandistisia julkaisuja ja afiik-
keleita ja joulumarkkinoille varsinkin kirjoja,
joissa osoitetaan, että juuri minun ja meidan
ohjelmamme on paras ja toimivin. Ja tietysti
asia pitää osoittaa yksinkertaisilla alkeislu-
vuilla, mieluiten prosenteilla (kasittelen sosi-

aalisten alkeislukujen problematiikkaa tar-
kemmin tulevassa artikkelissani: Toiviainen
1997). Tellainen menestyspropaganda kuu-
luu kuin luontojaan amerikkalaiseen kulttuu-
riin ja sikalaisille markkinoille, mutta se

näyttää saavan yhä enemmän jalansijaa myös

Euroopassa, kun laitoksia suljetaan yksityis-
tämisen nimissä ja ne joutuvat kamppaile-
maan olemassaolostaan toisiaan vastaan.

Suuri on prosenttien sosiaalinen mahti. Jos
lyöt pöytään prosenttilukuja, sinua uskotaan

paljon helpommin, kuin jos erehdyt sanomaan

edes johdannoksi, että kysymys tuloksista on

aika monimutkainen asia. Tehdessani töitä
Tervalammen kuntoutusosastolla laskin en-

simmäisen vuotemme 136 asiakkaan menes-

tymisprosentteja edestakaisin ja huomasin,
ettei mihinkään ylpeilyyn ole aihetta - ei
meilla eika muualla. Päätulos oli itse asiassa

se, ettei suurimmasta osasta näistä l36:sta
ollut kuultu mitään hoitotapahtuman jälkeen,
ei muista laitoksista, ei kollegoilta, ei muilta
asiakkailta eikä edes puskaradion valityksel-
la. Aika hyvä tulos, mutta aivan mahdoton il-
maista minään lukuna.

Käteen jäi lopulta vanha päihdehuollon
nyrkkisääntö: noin l0 prosenttia nousee aika
hyvään kuntoon.

Tämän kirjoitussarjan edellisessä osassa

esitin kritiikkiä Suomen myllyhoidon tapaan

tehdä menestyspropagandaa aika kyseenalai-
sesti lasketuilla prosenteilla. Mutta tässä kri-
tiikissä on pakko ottaa vielä askel pitemmälle.
Kirjassaan "Toipuminen" Sakari Räsänen

422 ALKOHOLIPOLITIIKKA
öl {199öl:6



kirjoittaa Suomen myllyhoidon alkuvaiheista:

"Myllyhoidon seurantaa ei ole tehty tieteelli-
sesti, mutta vuonna 1985 hoidossa olleille on

terapeutti Arto Rajahuhta tehnyt seurantaky-

selyn. Kysymykset lähetettiin puoli vuotta

hoidon jalkeen. Hoidettuja oli 255 kappalet-

ta, ja vastauksia tuli I47 henkilöltä, 57,6 pro-
sentilta hoidetuista. Vastaukset jaettiin nel-
jään ryhmään, sen mukaisesti minkälaisen
jatkohoidon vastaaja oli valinnut." Tuttu neli-
jako kirjoitussarjani edellisen osan lukeneel-
le. Räsänen jatkaa (1989, 144): "Raittiita ja
AA-yhteistissä itseään hoitavia oli vastan-

neista 62 (24,3 7o koko otoksesta). Juoneita,
AA:n avulla itseään hoitavia oli 46 (lB 7o),

ilman hoitoa raittiita 12 (4,7 %)ja juovia, hoi-

toa vailla olev ia 27 (10,6 7o). S eur antakyselyn

perusteella oletetaan, että noin kolmannes

myllytetyistä saavuttaa hoidon jalkeen aina-

kin vuoden raittiuden. Toinen mokoma alkaa

uudelleenjuoda. - AA-laiset sanovat sen vain

todistavan sairauden todellista luonnetta."
Todella vaikuttavia prosentteja, ei ihme että

myllyhoito lahti niin hyvin menestymään

työnantajien seka valtiollisten ja kunnallisten
päättäjien keskuudessa. Mutta nämä prosen-

tit voisi laskea vielakin menestyksellisem-

min, jos kohta lopputulos olisi mennyt yli kai-
ken uskottavuuden rajan. Prosentit on lasket-

tu aika erikoisella tavalla, nimittäin vastan-

neiden (147) vastauksista "perusjoukkoon"
(225) verrattuina. Jos prosentit olisi laskettu,

niin kuin tapana on, vain vastanneiden kes-

ken (a jatettaisiin vastaamattomat sivuun tai
pohdittaisiin heitä erikseen), voitaisiin tode-

ta, että kategoriaan "AA + raitis" ei suinkaan

kuulu 24,3 prosenttia, vaan peräti 42,2 pro-

senttia jne. Tulokset paranisivat huomattavis-

ta esitetyistä menestystuloksista. Kaiken

kaikkiaan sekä alkuperäiset että uudelleen

lasketut prosentit ovat aivan huikeita. Asian

ydin tässä vuoden 1985 tutkimuksessa on ikä-
va kyllä vain niin yksinkertainen, että mylly-
hoidon alkuvaiheissa asiakkaat hankittiin ni-
menomaan AA-liikkeen piiristä. Siis: hyvin
suuri osa AA:laisista osoittautui kunnon

AA:laisiksi, ei siinä sen kummempaa.

Sakari Räsänen on hyvä toimittaja ja vakau-
muksellinen AA:lainen. Sain Kalliolassa

vuonna 1991 laiskanlaksyksi valokopion hä-

nen Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä
julkaistusta artikkelistaan "Pelko repii ihmi-
sen rikki". Pidin tekstistä ja olen säilyttänyt
sen. Mutta miten ihmeessä hän pystyy usko-

maan keftomiinsa prosentteihin? Ja vielakin
ihmeellisempää, mihin perustuu väite mylly-
hoidon ihmeellisistä tuloksista USA:ssa: "Yh-
dysvalloissa hoitoon liittyy tieteellinen seu-

ranta, ja siella jopa B0 prosenttia hoidetuista

saa otteen raittiudesta" (Räsänen 1989, I40).
Nan Robertson on myös hyvä toimittaja ja

vakaumuksellinen AA:lainen. Hänen kirjan-
sa "Alkoholismista voi toipua" on ehkä mie-

lenkiintoisin teos AA:n teorioista ja kaytan-

nöistä. Robertson kirjoittaa (1989, I04):
"Noin kuusikymmentä prosenttia niistä jotka

tulevat AA:han - ja joista jotkut viela aluksi
juovat, 'retkahtelevat', 'käyvät kentällä' -
myos jaa pysyvästi liikkeeseen. Monet pysy-

vät lopun ikaansa raittiina. Se tarkoittaa tie-
tenkin myös sitä että 40 prosenttia tulijoista ei

pysty tajuamaan ohjelmaa kokeiltuaan sitä.

Tuo tilastoluku tyrmää selvästi sen laajalle
levinneen kuvitelman että AA olisi jokin
yleisavain ihmisen kuin ihmisen kohdalla."
Toisessa kohdassa (1989, 239) hän sanoo:

"On totta, että Yhdysvalloissa alkoholisteja
ajatellaan nyt enemmän ja heidan hyväkseen

tehdään enemmän kuin missään muualla

maailmassa. Mutta silti vain yksi viidestätois-

ta alkoholismin aikuisesta uhrista todella saa

apua joko AA:sta tai muualta."
Yksi viidestätoista on yhtä kuin 6,7 pro-

senttia. Mihin lukuun tässä nyt oikein pitaisi
uskoa: 6, 7 prosentti in, 24,3 prosenttiin, 42,2

prosenttiin vai B0 prosenttiin? En usko, että

yhtakaan näistä luvuista voidaan todistaa
"tieteellisesti"; ei edes 10 prosentin maksi-

min nyrkkisääntöä, jota pidän praktisesti aika
hyvänä mutta mahdottomana todistaa.

Hamlet sanoi: sanoja, sanoja, sanoja. Minä
sanon: prosent teja, prosentteja. prosentteja.

Suuri on lukujen mahti. Eikä se vaivaa aino-

astaan laitoksia tai työntekijöitä, vaan myös
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peräti monia asiakkaita. Tama kaikki vain
vahvistaa juoppokulttuuria, eikä suinkaan
toipumista ja irtautumista.

Kun ihminen tulee parin kolmen päivän
katkaisuhoitoon tai kuukauden laitoshoitoon,
hän on situaatioltaan täysin irti juoppokult-
tuurista. Hän on yksinäinen, masentunut ja
alakuloinen ja valmis myöntämään mitä ta-
hansa. Hän on valmis syyttämään itseään

vaikka mistä. Samalla hanella on joitakin fik-
soituneita ideoita, jotka saattavat olla peräisin
juoppokulttuurista tai antijuoppokulttuurista,
mutta hän ei helpolla näistä ideoistaan luovu,
koska se merkitsisi isoa säröä hänen tilantee-
seensa ja elamänkatsomukseensa.

Kun olin saanut jonkin verran kokemusta
päihdetyönteosta Tervalammen kuntoutus-
osastolla, aloin sanoa kaikissa sopivissa yhte-
yksissä, ettei kuukausi taalla hoidossa mer-

kitse yhtaan mitään, vaan tärkeintä on se, mitä
jatkossa tapahtuu, mitä tavoitteita asetat ja
miten toimit... Usein näytin Anton Proksch
-instituutissa tehtyä maineikasta tutkimusta
ns. ensimmäisen vuoden krapulasta. Sen

päätulos on, että vaikka ei perushoidon jal-
keen joisi pisaraakaan, on vuoden aikana
edessä pari vakavaa piikkia ja retkahduksen
uhkaa (Scholtz t9BB). Yleensä esitykseni
kuunneltiin vaiti tai innostuneena; oma pa-

neutumiseni ei näyttänyt vaikuttavan sitä eikä
tätä. Mutta melkein aina oli joku itseään

AA:laisena tai muuten asioihin perehtyneenä
esille tuova, joka sanoi, että teoria saattaa olla
oikea, mutta se ei sovi hänen eikä monen

muunkaan kohdalle. "Minulle tulee juomishi-
mo tai piikki aina kolmen kuukauden välein.
Niin se taitaa olla yleensäkin."

Ihmettelin pitkään, mihin tämä merkillinen
väittämä perustuu. Samat miehet, jotka toi-
saalta sanoivat, että he ovat pelanneet venä-
läistä rulettia, ts. silmitön juomishimo saattaa
ilmaantua minä hetkenä tahansa, teoretisoi-
vat, että joka kolmas kuukausi vaaran hetki
iskee. Juopon kuukautiset! Mihin tällainen
väite voi perustua, kun kyse on itse asiassa

vain tilastollisista asioista, ja sitä paitsi hyvin
yksilöllisistä ja stokastisista asioista?

Varsin myöhäan tajusin, että se juontaajuu-
rensa käytännön AA:sta, mutta on levinnyt
hyvin laajalle, joko suoraan tai muunnelmina.

Bill Wilsonilla oli taipumusta lukumystiik-
kaan, kuten hänen virallisessa elämäkerras-
saan todetaan (Anna sanan kiertää, 303): 12

askelta, 12 perinnettä, 3 perintöä. Ja vielä, l2
perinteen ns. pitka muoto on sekin rakennettu
12 numeroidun kohdan varaan (Kaksitoista

askelta ja kaksitoista perinnettä, 2OL-204).
Tosin AA:n peruskirjat eivät kerro mitään kol-
men kuukauden kuukautisista. Käytännön
AA:ssa, ainakin Suomessa, tuo kolmen kuu-
kauden mystiikka tuntuu kuitenkin vahvalta.
Seuraavassa "Auvon" tapauksessa on ilmais-
tu vain ulkoisesti negatiivisessa muodossa seo

mikä kaytannön AA:ssa on usein niin vahvan

sisäisesti elettyä elämä5; "Juomahimo ei iske-
nyt kuukauden, kolmen kuukauden, vuoden,
kahden ja puolen vuoden tai kolmen ja puolen
vuoden jaksoin, joista AA:ssa puhutaan" (Rä-
sänen 1989, 195). Tüota yhtä kuukautta lu-
kuun ottamatta kaikki muut uhkaperiodit ovat
kolmella kuukaudella jaollisia.

Jos olisin kovin ilkeä, niin sanoisin, että AA
on varsinainen tuurijuoppojen uskonto. Mutta
kun en ole, niin sanon, että tämä kolmen kuu-
kauden lukumystiikka on aika vakavaa juop-
pokulttuurin ideologiaa. Jokaisella on peri-
aatteessa "oikeus" kolmen kuukauden jak-
soin tulla hurjaan viinanhimoon, juoda itsen-
sä kamalaan kuntoon ja sitten yrittää taas uu-
destaan selvin päin. Sanontaa "itsetoteutuva
ennuste" (itse opin termin Robert K. Mer-
tonilta) käytetään usein huolimattomasti,
mutta tässä yhteydessä termi saa täyden vaka-
vuutensa. Kolmen kuukauden mystiikka, ole-
tus juopon kuukautisista, pitää juoppoa vah-
vasti kiinni juoppokulttuurissa.

Tässä ei ole kerta kaikkiaan kysymys vain
AA:sta, vaan kaikista juoppojen hoitokulttuu-
reista. Nämä hoitokulttuurit - ihan tahatta ja
pahatta - useinkin vain vahvistavat juoppo-
kulttuuria eivätkä repäise siita irti. Kysymys
ei todellakaan ole ihmisten tyhmyydestä tai
pahasta tahdosta, useimmiten vain pelkästä
levollisesta ajattelemattomuudesta.
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Yksi kurja ajattelematon, juoppokulttuuria

yllapitavafraasi on sellainen, ettäjuopon koh-

dalla "kaikki johtuu viinasta''. Jos kasvot pu-

noittavat tai ovat kalpeat, se johtuu viinasta.

Viina on myös aiheuttanut sen, että olet joko

liian laiha tai liian lihava. Jos polvilumpio on

rikki ja käveleminen vaikeata, se johtuu vii-
nasta, aivan samoin kuin ylenmääräinen rei-
pas lenkkeily. Jos asiakas on liian hiljainen
tai liian äänekäs, viinastahan se kaikki joh-

tuu. Tämä ajattelutapa ei kuulu valitettavasti

pelkkaan aj attelemattomaan hoitokulttuuriin,
vaan myös juoppokulttuuriin. Juopot ovat val-

miita vaikka missä seurassa paljastamaan it-
sensä mitä merkillisimmistä asioista ja sano-

maan, että kaikki johtuu viinasta. Nain juop-

pokulttuuri sailyy, kehittyy, Iaajenee ja uu-

siintuu.
Ihmettelen todella, kaiken edellä sanomani

perusteella, kuinka enää viitsitään puhua

meidän talon onnistumisista ja muiden talo-
jen epäonnistumisista. Mutta kuitenkin me-

nestyspropaganda prosenttikilpailuineen jat-
kuu. Ja "me" olemme tietysti loppujen lopuk-
si parhaita. Jos asiakas onnistuu ja selviytyS

se on "meidän" ansiotamme; jos asiakas epä-

onnistuu ja retkahtaa, se on tietysti "hänen"
syytään. ME olemme parempia kuin MUUT,

mutta HEIDAN kohtaloaan on niin vaikea

ennustaa; joka tapauksessa ME teimme kaik-
kemme H/iNEN edestään.

Ei juoppokulttuurista irtauduta "asiakkai-
na" tai "potilaina", vaan ihmisinä, tavoitteel-

lisina ja toimivina ihmisinä. Ihmisinä, joiden

toiminnan tavoite ei enää ole pullo mutta ei

myöskään pelkka ei-pullo, vaan jotain enem-

män. Lainatakseni vapaasti Kierkegaardia:

Jos kysyt, mikä on elämän tarkoitus, niin lah-

de Iiikkeelle ajattelemalla, mita todella pidät

tärkeänä.

VIISI IAPAUSKERTOMUSTA

Tytini puolesta luin Albert Ellisin (1962)

RET-terapiastaan kirjoittaman kirj an, j oka on

kognitiivisen kayttaytymisteorian klassikk<r

ja kasittelee Ellisin "rationaalis-emotiivista"
teoriaa ja terapiaa. En ensin pitanyt kirjasta
yhtäan. Se oli tuota tavallista menestyspropa-

gandaa, omaa ylistysta edeltajiin nähden ja
tietysti pakollisia prosenttilukuja, jotka osoit-

tivat RETn suurenmoista erinomaisuutta.
Mutta sitten innostuin, kun Ellis esitteli ja
luokitteli terapian ongelmia ja vaikeuksia.

Siinä kaikessa oli jotain suurta järkeä.

Ei epäonnistumisissa ole mitään häpeämis-

tä, pikemminkin päinvastoin. F reudin kaik-
kein tärkeimmät tapauskertomukset (Dora,

Pikku Hans, Rottamies, Susimies) perustuvat

itse asiassa epäonnistumisiin ja niiden poh-
jalta tehtyihin johtopäätöksiin (ks. Gay 1990,

passim). Niin paljon kuin kunnioitankin
Freudia, haluaisin ottaa hyvin epäkunnioitta-
van harppauksen pitemmälle. Itse asiassa mo-

nivuotinen työni päihdehuollossa oli pelkka
epäonnistumisten sarja. En pelastanut ke-

tään, tuskin ansaitsen edes katalysaattorin

anonimeä. Täma ei ole mikään moite minua

eikä etenkään työtovereitani kohtaan. Asia

vain oli niin, että ne jotka pelastautuivat, pe-

lastivat itse itsensä - juoppokulttuurilta.

Minulla on "pääkirjassa" ja Tervalammelle
jättämissäni papereissa monia tapauskerto-

muksia, kunhan ne vain viitsii avata. Olin
periaatteessa tekemisissä yli 500 asiakkaan
kanssa. En tietenkään tutustunut kaikkiin,
välissä oli liikaa toita ja aikaansaamattomuut-

ta, kesälomia ja talvilomia ja säästölomia, vir-
kavapauksia ja toisinaan poissaoloja. Mutta

periaatteessa tutustuin aika moneen ihmiseen

kunnolla. Seuraavassa on viisi tapauskerto-
musta. Ne ovat luonnollisesti valikoituja.
Mutta ne eivät ole mitään talomme tai osas-

tomme menestyspropagandaa. Ne kertovat

siita. kuinku kaverit itse ja omin voimin pääsi-

vät ini juoppokulttuurista.

7. Kallen tapttus. Kalle oli ensimmäisiä asi-

akkaitamme, pitkan linjan mies, joka oli käy-

nyt ihan pohjalla. Ryhmissä ja muissa koko-

uksissa hän esiintyi välillä asiallisesti ja välil-
lä kiivaasti. Usein hän pistäytyi juttelemassa

naapuriosaston uskovaisen sosiaalityönteki-
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jän kanssa. Lahttipaivana tapahtui jotain en-

nen kokematonta: Kalle hyppi pitkin seiniä ja
huusi, ettei hän halua Helsinkiin, vaan us-

konnollishenkiseen Betlehem-kotiin. "Kun
vain näenkin Kallion kaupunginosan, olen
taas heti lintsillä." Meille työntekijöille tuli
vaikea paikka. Olimme jarjestäneel asiat niin.
ettei kukaan asiakasjoudu lintsille eikä asun-

tolaan, vaan jos kotia ei ole, hänet toimitetaan
hoitokotiin; emme olleet yhtaan varautuneet
tällaiseen erikoisvaatimukseen.

Onneksi täytimme Kallen toiveen. Betle-
hem-kodissa Kalle lopullisesti irtautui juop-
pokulttuurista. Hän asettautui uskoon, kir-
joitti elamastään, uskoontulostaan ja myös

Tervalammesta juttuja hengellisiin lehtiin.
Hän sai kunnon työpaikan kaupungilta, meni
naimisiin ja sai lapsen. Myöhemmin han kavi
joskus Tervalammella, kerran myös minua
tervehtimässä. Juttelimme niitä naita. Ohi-
mennen kävi ilmi, että hän oli juuri tuonut
autollaan surkeassa kunnossa olevan kaverin-
sa taloon hoitoon.

2. Jore, herrasmies, Jore tuli sisään hiljai-
senaja rauhallisena miehenä, hänen hymynsä

oli herkässä. Jorella oli rankka tausta: viinaa,
huumeita, rikoksia ja vankilaa. Hän oli kurs-
sinsa varsinainen isähahmo ja herrasmies. Jos

ryhmässä tai yhteiskokouksessa tuli vaikea
paikka. han hoiti sen heti.

Kerran yksi asiakkaamme oli tehnyt katoa-
mistempun ja jättänyt pOydalleen runon, joka
meistä vihjaisi siihen suuntaan, että han oli
joko lahtenyt Nummelaan tekemään itsemur-
haa tai hukuttautunut Tervalampeen. Ajoin
ramallä Ladallani Nummelaan ja takaisin ja
yritin katsella tienreunuksia. Kun palasin,
kyseinen henkilti oli kämpässään, niin kuin
mitään ei olisi ollut tapahtunut. Kysyin ihmi-
siltä, missä Jore on, ja he sanoivat, että hän on
jarvella naarailemassa. Ajoin rantaan, ja siel-
Iähän Jore souteli ja tutki rantakaislikkoja.
Huusin hanelle kaukaa, että asia on kunnos-
sa, hyppää kyytiin. Koko loppupäivän ajatte-
lin, että onpa poikkeuksellinenja harvinainen
mies näissä porukoissa.

Pari vuotta myöhemmin Jore soitti pari pit-
kaaja hauskaa puhelua. Han oli kerta kaikki-
aanjättänyt vanhan elämänsä. Han oli käynyt
työllistämiskurssin, mennyt naimisiin laaka-
rin kanssa ja teki toita vankeinhuollon piiris-
sä. Hän ilmoitti halukkuutensa kayda meilla
puhumassa asiakkaille "milloin tahansa,

keille tahansa". Hän tulikin yhdeksi päiväksi
ja esiintyi aivan loistavasti. Jos olisin jaanyt
Tervalammelle töihin ja minulla olisi ollut tar-
peeksi vaikutusvaltaa, olisin järjestänyt Joren
meille töihin. Han olisi ollut muun ohella ai-
van loistava huumekundien kanssa keskuste-
lija, han tiesi, mitä heidan elvistelynsä on, ja
osasi heittää kovia kommentteja elvistelyn
hyödyttömyydestä.

3. Puna-WilL Tämän nimen annoin muis-
tiinpanoissa asiakkaallemme, jolla oli pitka
punainen tukka. Ensi vaikutelmani oli, että
siinä on asiallinen ja siisti mies, taitaa käydä
monta kertaa päivässä suihkussa. Tämän ul-
koisen puolen lisäksi han oli heti alusta alka-
en hyvin rauhallinen, asiallinen ja jopa rau-
hoittava tekija eri yhteyksissa. (Jos lukija on
joskus tutustunut Robin Hoodin legendaan,

hän tietää, miten arvostamani nimitys Puna-

Will syntyi. Se mies olisi ollut kova taistelija
Robin Hoodin aikoihin.)

Tuohon aikaan heitin usein osastomme asi-
akkaita Nummelaan pankkiasioille ja ostok-
sille. Jos autossani ei ollut tilaa, lainasin muil-
ta pankkikortin ja ostoslistan ja hoidin asiat.

Kohta tultuaan sisään Puna-Will pyysi ujosti
minua katsomaan, onko hanen tilillaan rahaa
ja ostamaan putken Bio-plussaa, jotta hän sai-
si hilseensä pois. Hänen tilillaan ei sattunut
olemaan silla hetkella rahaa, mutta ostin hä-

nelle Bio-plussan ja sanoin, että maksa takai-
sin joskus. Minua nolotti pirusti, kun han yh-
tenä päivänä tuli maksamaan mokoman os-

toksen. Mutta juttelimme siinä kaikenlaista.

Jos oikein muistan, niin juuri han oli aloit-
teentekijänä, kun asiakkaamme päättivät,
ettäjuoppojuttuja ei enää kerota iltaisin, kai-
kesta muusta saa puhua, mutta jos aloittaa
juoppojutun, joutuu maksamaan sakon kahvi-
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rahastoon. Voin kylla sotkea henkilon toiseen,

mutta kaksi eri kertaa pojat tekivät saman

päätöksen ja se piti. Rahaa ei kertynyt, mutta
kimppakahvit toki ostettiin.

Kaksi vuotta myöhemmin tapasin Puna-

Willin kaupassa, tai oikeammin han iski mi-
nuun kiinni ja tuli juttelemaan. Kun kysyin,
kuinka menee, hän sanoi, ettei ole juonut pi-
saraakaan, mutta on käynyt pari kertaa van-
hassa kantapöydässään juomassa vissyä ja
juttelemassa kavereitten kanssa, o'Arvaa, oli-
ko vaikeata?" hän sanoi. Toisen kerran tapa-

sin Puna-Willin vuotta myöhemmin samassa

kaupassa. Han kertoi juuri käyneensä Virossa
"viinaturistina" vaimonsa kanssa. He olivat
ostaneet normaaliviinat, mutta Puna-Will ei
ollut vielakaän juonut lainkaan. Han ei kiin-
nittänyt pienintäkään huomiota siihen, että

minun ostoskärryissäni oli ruokien, tupakoi-
den ja iltapäivälehtien ohessa aika monta kal-
japulloa. Mielellani hpaisin Puna-Willin vie-
lä kerran, samoissa merkeissä.

4. Airno ja hänen lcanlerinsa, Kun Aimo

tuli osastollemme, menimme aivan hamillem-
me. Hän kertoi jutellessamme kahden kes-

ken, että han oli perjantaisin juonut saunan
jelkeen muutaman pullon keskiolutta, josta

hänen vaimonsa oli päätellyt, että Aimo on ar-

moton alkoholisti, ja toimittanut hänet hoitoon

- kaiken lisäksi juuri Tervalammelle! En ole

koskaan tavannut yhtä raitista "alkoholistia";
me kaikki työntekijät pelkäsimme, että hän

lahtee heti kohta pois, koska hän oli niin toi-
senlainen eikä periaatteessa ollenkaan soin-
tunut yhteen perusasiakkaittemme kanssa.

Mutta Aimo jäi, esiintyi hienosti ryhmissä ja
kaiken lisäksi ystävystyi koko kurssin kovim-
man juopon kanssa, miehen kanssa, jolla oli
,.akanaan asuntolaelämää, lasolia ja laitos-
kierrettä. He lahtivät pois yhdessä. Kuukau-
den kuluttua tuli Aimolta ja hänen kaveril-
taan kortti, jossa sanottiin suunnilleen näin:

"On tehty kuukausi töitä ja korjattu kesämö-

kin katto. On kayty kyläkaupassa ostamassa

ruokaa. On saunottu lahes joka päivä. Mitään
ei ole juotu, ei edes keskiolutta."

5. Sarnppa, upseeriainesta. Samppa oli
ammatistaan pudonnul" juonut työnsä" vai-
monsa ja asuntonsa. Hänessä oli jotain upsee-

rimaista: han esiintyi valilla hyvin avoimesti
ja välillä hyvin kyynisesti, sitä paitsi han oli
ilmiselvä lahjakkuus organisaattorina. Ystä-
vystyin hänen kanssaan lähinnä sen kautta,
että junailin hänet toverikuntaan saadakseni

koko putiikkiin edes vähän järkeä. Samppa

hoiti tehtävansä hienosti.
Vuosia myöhemmin tapasin Sampan tuossa

ihan vierikapakassa. Olin lahtenyt sunnun-
tai-iltana juomaan kaksi tuoppia olutta ja ot-
tanut mukaani rahaa vainjuuri kahden tuopin
verran. Samppa tuli sisään ja osti yhden olu-
en, enintään kaksi. En ollut huomaavinani
Samppaa eikä hän minua, mutta lopulta hän

tuli istumaan vastapäätä ja iupesimme jutte-
lemaan, muistelemaan menneitä. Samppa

kertoi asuvansa saman talon ylemmässä ker-
roksessa, olevansa töissä eräässä isossa lai-
toksessa ja lahtevansä aamulla autolla liik-
keelle. Tuli siinä puhe yhdestä kirjasta, ja lu-
pasin hakea sen hänelle kotoani. Kauan siinä
ei mennyt, mutta kun palasin, Samppa oli lah-
tenyt. Ilmeisesti hän joi silloin tällöin, mutta
oli jattanyt jäähyväiset juoppokulttuurille,
joka kyseisessä kapakassa on liiankin hyvin
edustettuna.

Nama viisi tapauskertomusta ovat, kuten sa-

nottu, täysin valikoituja. Prosenteilla leik-
kiakseni kyse on enintään yhdestä prosentista
tuntemistani asiakkaista. Paljon olisi aivan
toisenlaisia tapauskertomuksia. Yksi murtau-
tui huoltoasemalle, joi tietoisesti hirvittävän
määrän lasolia, sinolia, marinolia ynnä muuta

sellaista ja kuoli siihen paikkaan hirveissä
promilleissa. Toinen veti itsensä hirteen. Kol-
mas kuoli liikenneonnettomuudessa. Neljas
kuoli virallisen tiedon mukaan sydänkohta-

ukseen. Mutta sitten on taas ihan toisenlaisia
tapauksia. X tuli uskoon ja aloitti raittiin elä-
män; hän tuli tervehtimään minua töihin lai-
nafolkkarilla, vaikka vielä hoidossa ollessaan

vannoi, ettei suostu ajamaan mersua halvem-
paa autoa. Y muutti toiselle paikkakunnalle
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ja koulutti itsensä tietokonealalle; kuulemani
mukaan hän on hyvin pätevä ammattimies. Z

aloitti uuden elämän vanhalta pohjalta: van-
han vaimonsa, vanhan lapsensa ja vanhan

työnsä kanssa.

Tapausten kirjo on todella laaja ja värikäs.
Esittelemäni viisi tapauskertomusta eivät
missään tapauksessa ole "koko totuus", mutta
ne saattavat olla jotain vielä enemmän, nimit-
täin "todellinen totuus". Ne kertovat päättä-
väisestä ja läysin omaehtoisesta irrottautumi-
sesta juoppokulttuurista ja uuden, toisenlai-
sen, tavoitteellisen elämän asettamisesta. Me

työntekijät olimme vain mukana, ja toivotta-
vasti meistä oli enemmän hyötyä kuin haittaa.

Laitoshoito on parhaimmillaankin ihmisen
elämässä vain episodi. Ja vaikka katkoilla ja
laitoksissa kaynnit toistuisivat, eivät ne olisi
muuta kuin vain episodien sarja. Tämä ei

suinkaan tarkoita, että katkaisuhoito, Iaitos-
hoito ja koko paihdehuolto olisivat turhaa
puuhastelua. Ei suinkaan.

Jos meidän kaikkien elamämme on vain sar-

ja episodeja, jotkut näistä episodeista voivat
olla hyvin tärkeita. Raamatussa sanolaan jo-
tenkin näin, että Jumalan silmien edessä tu-
hat vuotta on vain yksi päivä. Man, joka oli
tavattoman lukenut mies, kirjoitti kerran il-
meisesti juuri talta pohjalta kauniin lauseen:

"Suuressa historiallisessa kehityksessä ei 20

vuotta merkitse enempää kuin yksi päivä.

Mutta sen jälkeen voi tulla päiviä, joihin kes-
kittyy 20 vuotta."

Episodi ja episodi. Jokainen ihminen, joka
joskus on rakastunut tulisesti, tietää, mitä
"yksi päivä" voi merkitä hänen elämässään.

Jokaisen juopon ja jokaisen juoppotyönteki-
jan pitaisi tajuta sama asia. Juopon elämässä

voi olla episodeja, jotka eivät merkitse yhtaan

mitään, mutta sitten voi taas tulla sellaisia
elämää mullistavia tapahturnia - A-klinikal-
Ia, katkaisuhoiclossa, kuukauden laitoshoi-
dossa tai vaikkapa ryyppyseurueessa tai kes-
kella katua -, joihin tiivistyy 20 vuotta tule-
vaisuutta.

rAAnyvÄrsrT syrrrE JA sEURAUKsrrrE

Tama kolmiosainen kirjoitussarja lähenee

loppuaan. Jos se tuossa edellä meni melodraa-
man puolelle, niin yhtä pateettinen on lope-
tuskin.

Vuosi sitten kirjoitin tähän lehteen artikke-
lin "Toiminnan teoria ja alkoholismin ansa"
(Toiviainen 1995). Nyt kirjoittaisin sen uu-
destaan ja antaisin sille nimeksi "Alkoholi-
soitumisen logiikka ja juoppokulttuurio'. Sa-

malla kirjoittaisin aivan uusiksi varovaisen

pohdiskeluni alkoholismin o'syistä".

Meidät on jo koulussa opetettu sellaiseen
kummalliseen ajatukseen. että jos lunnemme
jonkin asian syyt, voimme hoitaa myös sen

seuraukset. Toisin sanoen: jos meilla on päte-
vä alkoholismin teoria, voimme myös periaat-

teessa poistaa koko alkoholismin! Upeata, jos

se olisi totta. Kaunista, jos ihminen olisi pelk-
ka kausaaliketjujen sarjatuote, eikä tav<lit-

teellisesti toimiva olento. Sellainen tavoitteel-
lisesti toimiva olento, jonka toiminta usein vie
vääriin tavoitteisiin ja jonka tavoitteet usein
johtavat virheell iseen loimintaa n.

Kuinkahan monta sukupolvea tässä vielä
menee, ennen kuin alkoholitutkijat ja päihde-
työntekijät tajuavat, ettei heidän suurin tehtä-
vänsä ole ylittaa edeltajiään vaan itsensä?

Mainitsemassani artikkelissa käsittelin lii-
an diplomaattisesti alkoholismin syita; yritin
kommentoida tavanomaista jakoa fyysisiin,
sosiaalisiin ja psyykkisiin syihin - ja seura-

uksiin. Minun olisi pitanyt sanoa, että nämä

"syyt" selittävät mitä tahansa "seurauksia".
Seka alkoholismi että raittius voidaan selittaa
fyysisilla, sosiaalisilla ja psyykkisilla syilla.
Fyysisilla, sosiaalisilla ja psyykkisilla syilla
voidaan myös selittää vaikkapa loistava ur-
heilumenestys tai surkea epäonnistuminen
olympialaisissa. Nailla syillä voidaan myös

selittää erinomainen koulumenestys tai huono

päästötodistus. Nailla kolmella syyllä voir,laan

selittää melkein mitä tahansa. Mutta talla kol-
men syyn teorialla ei ole juuri mitään kaytto-
arvoa, ei myöskään alkoholismia ja juoppout-

ta käsiteltäessä.
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Sillä alkoholismi on vahvasti emergentti il-
miö. Tätä minun olisi pitänyt artikkelissani
vahvemmin korostaa, vaikka viittasinkin ele-

gantisti G. H. Meadiin. Mead sanoo, että alku-
peräisistä syistä voi nousta seurauksia, jotka

eivät enää palaudu syihinsä, vaan muodosta-

vat omalakisen sosiaalisen ilmion, joka lahtee

seuraamaan omaa logiikkaansa. Tätä tarkoit-
taa N4earl i n emergenssiperiaate.

Juoppous ja nimenomaan juoppokulttuuri

ovat vahvasti emergenttejä ilmioita. Juoppou-
den alkuperä on yleensä jonkinlaisessa elä-

mänkriisissä, jota paetaan juoppokulttuuriin

- ja kahta kauheampaan elamänkriisiin. Sen

tietää jokainen, joka on juonut siinä määrin,

ettei juominen Iuota enää naulintoa. siloo vain

entistä enemmän juoppokulttuuriin.

Ajanko teesiäni juoppokulttuurista vähän

liikaa? Tüskin. Juoppokulttuuri on suuri sosi-

aalinen fakta, jolla on läpideterminoiva luon-

ne. Yksinäisinkin juoppo on juoppokulttuurin

vanki ja alamainen. Robinson Crusoekin eli
muka yksinään autiolla saarellaan ja teki yk-
sittäisiä ja yksinäisiä sankaritekoja. Tosiasi-

assa Robinson oli kulttuurinsa tuote ja ilmen-
täjä; hän oli harras kristitty ja noudatti protes-

tanttista työetiikkaa, han oli Smithin ja
Locken hengenheimolainen. Jos hän olisi ol-
lut taipuvainen juopotteluun, kuten Umberto
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ENGLISH SUMMARY
Seppo Toioiainen: The all-pertasitseness of
alcoholic cuhure (Juoppokulttuurin läpi-
tunkeoa luonne)

The theme for this, the last in a series of three
articles is alcoholic culture; and its thesis con-
cerns the all-pervasive and determining nature of
that culture. The first article in the series dis-
cussed the breakthrough ofalcoholic culture in the
mass institutions ofthe l980s, which offered noth-
ing but the absence of the bottle. The second arti-
cle was concerned with the programmatic an-
tithesis of alcoholic culture: the Hazelden model
and AA culture. The third article discusses the
perception of alcoholic culture and being within
that culture, the very existence of the culture.

The article begins with a discussion of the meth-
od ofpanicipant observation, proposing a 10-point
programme. The programme highlights the per-
ception ofextemal events and the observer himself
as part of the same entity.

The discussion then moves on to explain how
and why the author has arrived at the concept of
alcoholic culture and 1o examine its peruasive na-
ture. Alcoholic culture is very much an emerging
phenomenon and a social fact with a superindivid-
ual. social and delermining existence. even in
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those cases where drunkenness or alcoholism
seems to appear as entirely individual phenomena.

This thesis is illustrated by focusing on leisure
use within alcoholic culture. The thesis is also illu-
minated by presenting a few case histories.

A distinction is made in the article between
three social manifestations ofalcoholic culture: (l)
"cabinet", (2) the "regulars'table", and (3) the
moving "camp". Represented in the cabinet are
the most affluent and advantaged groups, whereas
those in the "camp" are excluded, marginalized
groups. The "regulars'table" is shared by all; its is
a sort of "initial cell" of alcoholic culture.

The article looks at oppofiunities for breaking
away from alcoholic culture by examining five cas-
es. The author is sharply critical of the "success
propaganda" promoted by social work establish-
ment, which is based on completely arbitrary per-
centages. The point of departure here is that even
in the best case the client's visit within the system
is merely one brief episode - although it may be an
important one if the client realizes, or if he is
helped to realize, that breaking away from drunk-
enness and alcoholism is fundamentally a matter of
breaking away from alcoholic culture, a farewell to
alcoholic culture.

KEY WORDS:
Alcohol cuhure, alcoholism, care of alcoholics, participant obseraation, m.ethods, social psy-
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