
Kävin lävitse Kirjapajan, kris-
tillisen kustantajan, kirjapa-
kettia tältä syksylta. Siinä oli
Leena Hietamiehen yksinhuol-
tajan päiväkirja "Onnen mu-

rut", perhekonsultti Irene

Kristerin "Haavoittunut van-

hemmuus", Leena Kodelaisen
eron tuntoja pelkislävä "Kivun

ytimessä", Jussi Kokkosen isä-

nä olemisen ylistys "Luolamie-

hen muodonmuutos", Irja Kil-
peläisen vanhuutta ja sairautta

omassa arjessa kirjaava "Viela
tänään", Anja Laurilan "Työ

meni- mita jai" ja joitain mui-
ta. Pääsäänlöisesti siis naisten

kirjoittamia kirjoja naiskoke-

muksesta naisille.
Kirjapajan naiset pyörivät

omissa mehuissaan, marinoitu-
vat ja raakakypsyvät. Ehkä
naila kirjoja luetaankin jon-

kinlaisina arjen, parisuhtei-
den. viidenkympin kriisin ja
muiden "ahistavien" ongelmi-
en kallepäätaloina - omaa ko-

kemusta ja elämaa sivuavien

vastoinkäymisten ja kasvun

historiana, josta on selvitty elä-

vinä ja entistä kypsempinä.
Mutla ennen kaikkea naisina.

I lmeisesti mieskokemus ei

kiinnosla tai sitten on ehkä aja-

teltu, ettei miehilla ongelmia

olekaan. Paitsi niita. jotka nai-

set näyttävät ja määrittelevät.

Nainhan ainakin julkisuu-
dessa on käynyt. Naiset ovat

hallinneet tätä "intimiteetin ty-
ranniaa", jonka ulkopuolella
miehen on ollut oltava. Silla jos

mies on avannut suunsa, hän

on avannut sen väärässä pai-
kassa tai vääräslä asiasta tai

ainakin tuntenut väärin. Inti-
miteetin tyranni vie kansalai-

selta, ihmiseltä mahdollisuu-

NAISILTA NAISELLE

den ia velvollisuuden o11a vas-

tuunalainen oikeussubjekti.
Hän voi olla vain syyllinen lai
uhri, johon voi suhtautua joko
vihaten tai säälien.

Maailma on monimutkaistu-
nut ja samalla nykyihmisella
on enemmän aikaa vatkata it-
seään erilaisissa ihmis- tai pa-

risuhdeongelmissa. Tahan ky-
syntään valuttavat sanastoa

psyk<-,kulttuurisel uusanrmatti -

laiset, jotka pyrkivät ostoky-
kyisille markkinoille. Kun
ahistaa tai roolit puristaval tai

kulttuuri kutistaa, on ainajoku
tarjoamassa apuäan "aidom-
man itsen", "oikeamman mi-
nuuden" tms. löytämisessä.

Kirjapajan mainoslause

kuuluukin: elämä on taitolaji -
tule hakemaan valmennusta.

Ammattivalmentaja tässä

suhteessa näyttää olevan aina-

kin Anja Laurila, joka on psy-

kologi ja on ohjannut työttömi-
en itsetunto- ja elamanhallin-
taryhmiä. "Haluan olla tämän

kirjan avulla auttamassa muila
työttömiä näkemään tilanteen-
sa myönteisemmin, antamaan
sille uuden ja elämän laaqua

vähemmän tuhoavan tai jopa

sitä parantavan merkityksen",
toteaä työttömyyden itsekin
kokenut kirjoittaja. Han lahtee

työttömän leimoista, jotka
muokkaavat niin suhtautumis-

la työllömiin kuin työttömien

suhtautumista itseensä.

Kiria on parhaimmillaan
jonkinlainen itsehoito-opas,
joka rohkaisee aktiivisuuteen
ja tavoitteellisuuteen. Kirjan
"teoreettinen" kehys pohjau-

tuu ns. kognitiiviseen terapi-
aan, jossa tiedon ja ajattelun
avulla käsitellään mielikuvia,

minäkäsitystä ja erilaisten ela-
mäntilanteiden merkitystä. Mi-
kaan poppakonsti se ei ole,

vain apuneuvo. Kainalosauvat,

mutta ei uudet jalat. Sen toteaa

kirjoittajakin tukeutuessaan

työssään omiin kokemuksiin-
sa.

Kirjassa toistuu usein ajatus,

että "hän päätti" tehdä tai suh-

tautua asiaan niin tai näin.

Laurila viittaakin logotera-

peutti Viktor Frankliin, jonka

mukaan keskitysleireiltä selvi-
sivät hengissä ne, jotka löysi-
vät selviämiselleen motivaati-
on ja elamalleen tarkoituksen,
jota leirielamän piinan kestä-

minen palvelee. Se esti vanke-
ja vaipumasta masennukseen
ja sen myötä antamaan periksi.

Masennuksessa katoaa tar-

koituksellisuus elämästä ja tä-

män Laurila näkee työttömän

suurimpana uhkakuvana. Mut-
ta juuri mielenterueyttä ja työt-
lömyyttä käsitellessään - niin
psykologi kuin onkin tai ehka
juuri sen takia - hän on hei-
koimmillaan lai oikeammin
yleistavimtnillään. Normaali

ahislus lai potutus tuntuu pai-
suvan mielenterveyden uhkak-
si, ja vähemmän kriittisen luki-
jan silmissä vilisee enemmän

tai vähemmän hairiintyneitä
työuömiä ja heidan lahipiiri-
Iaisiaan. Mutta piilotarkoituk-
sena lieneekin juuri kirjoitta-
jan kykyjen ia ammattitaidon
osoittaminen. Kokonaiskuvaa
työttömyydestä tai työttömistä
kirja ei kuitenkaan tarjoa. sii-
hen se on liian psykologisoiva
ja psykologisoidessaan Iiian
yleistävä.

Irene Kristeri keftoo, mitä on

olla vanhempana silloin. kun ei
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itse ole kokenut lapsuudessaan

riittävän läsnä olevaa, turval-
Iista vanhemmuutta - eli Tom-
my Hellstenin virtahepo on

poikinul. Tämän myös kirjan
takakansiteksti muistaa maini-
ta lodelessaan. että kirjoittaja
"tekee myös yhteistyötä Tom-

my Hellstenin kanssa". Hell-
slen on kirjoittanut kirjaan
myös sivun mittaisen esipu-
heen. Läheisriippuva virtahe-
po kantaa naiskokemusla (van-

hemmuus puolittuu kirjassa äi-
tiydeksi) olohuoneisiimme.
Kieltamatta tärkeää puhetta

vaikeasta asiasta ja sen tuotta-
masta syyllisyydestä, mutta
Hellstenin menestyksellä rat-
sastaminen korostaa sen orna-

voimaisuuden ohuutta.
Irja Kilpelaisen kirjan - jota

hän ei ole itse voinut kirjoittaa,
ainoastaan sanella - jalkeen
jotenkin hävettää keski-ikai-
sen terveen ihmisen epätyyty-
mys. YIi 80-vuotiaan sairaan
ihmisen arki on sinuiksi tule-
mista korkean ian ja pikkuru-
tiinejakin vaikeuttavien saira-
uksien kanssa. Hän ei kuljeta
mukana menneisyyttä eika
haikaile olevansa sama ihmi-
nen kuin vuosia sitten: "Joko
annamme vaikeuksien viedä
koko elämämme mennessään

tai koetamme pitää tallella kai-
ken sen, mikä siinä on jaljel-
lä." Se on valintaa - mutla ei
"positiivisen" ajattelun nikse-
jä, vaan taistelua, jossa lähim-
mäiset auttavat. Sairaan tervet-
tä iloa ja kiitollisuutta kadeh-

tii. Han ei opeta.

Mikaan ei ole niin viisas
kuin saksalainen: runous on

samaa kuin Dichtung - tiivistä-
minen. epäoleellisen karsimi-
nen. Ohjetta noudattavat An-
neli Terho kir.iatessaan muis-
tiinpanoja viidenkympin mur-
roksesta ja Leena Korlelainen
tilittäessään erotuntojaan. He
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ovat pohtineetja hioneet päivä-
kirjamerkintänsä runoiksi.
Niistä uupuu keittiörealismin
puuduttavuus. Jokainen kahvi-
kupin kilahdus, jäakaapin su-
rina tai muu harmaus ei välttä-
mättä ole olennaista, vaikka
arki sitä olisikin ja vaikka ar-
jesta kirjoittaisikin.

Kofi elainen, sairaalateologi,

ei juuri mitään uulla larjoa

eron tai jatetyksi jäämisen on-
gelmasta, mutta juuri tavalli-
suudessaan tai toistuvuudes-
saan nämä runot koskettavat.
Satuttavat. On sekä helpotta-

vaa että surullista, että työs-
sään muiden ihmisten huolien
kanssa painiskeleva ihminen
on omassa surutyöprosessis-
saan yhtä avuton kuin muut-
kin. Tunne-elämä on sellaista
elämää. Tieto ei lisää tuskaa
eikä se välttämättä ohjasta tun-
teitakaän, mutta ainakin het-
ken se pitää repeämäisillaan
olevan ihmisen koossa. Siinä
ehkä tällaisten kirjojen välittö-
min anti.

Leena Konelainen ei elsi
syyllisia. vaan kysyessään

apua hän huutaa jumalalleen:
"Na1 ta minulle miten voisin
rakastaa vastarakkautta vaati-
matta." Hän näkee, että sekä
jättäjä että jätetty tarvitsevat
ymmärtämystä: "Me olemme
molemmat / opetelleet / rehel-
listä tunteenilmaisua ll Multta
toistemme tunteita / emme kes-
tä // Kummallakin on kyllin
kestämistä / omissaan." Niin
me hierrymme Kortelaisen kä-
sissä toisiamme vasten ja tu-
lehdumme läheisen kosketuk-
sesta. Mutta ei syyllistäen -
kuten perinteisesti on tämän-
tyyppisessä kirjoittelussa teh-
ty. Ja syyllinen on ollut mies ja

syyttäjä nainen.
Nyt sita ei tarvitse tehdä

naisten, vaan sen tekee Jussi
Kokkonen, tämä Platonin luo-

Iasta karannut monialaurheili-
ja ja golf-friikki, joka on so-

kaistunut siitä, etta on tullut
isäksi. Ennen hän veti peräs-
sään mailabagia ja löi pientä
palloa. Nyt hän työntää lasten-
vaunujaja lyö pienellä lapsella
muita miehia. Molemmissa
paistaa kilpailullisuus. josta

nan on muKa paasemassa eroon

päinvastoin kuin muut länsi-
maiset miehet. Kilpailuareenat

-ja oletetut katsojatja mahdol-
liset käsien laputl.ajal - vain
ovat vaihtuneet.

Silti han on ilse paras itsensä

selkään taputtaja lapsen syn-
nlttämänä uulena miehenä,
joka onkin aiti: "OIen siirtynyt
lahemmaksi äitien maailmaa ja
siella vallitsevaa ajattelutapaa.
Olen oppinut ymmärtämään.

että nainen - ja minä myös. äi-
tiyden myötä - ajattelee tästä
maailmasta eri tavoin kuin
mies. On todellakin kyse kah-
den eri maailman olemassa-

olosta. On naisten maailma. On
miesten maailma."

l\{iksi tama häviämistä aina
naurettavuuteen asti vihaava
mies sitten luo kaksi vihollis-
leiriä: toisaalla empaattiset alt-
ruistiset, turvalliseto uhrautu-
vat ja rakastavat naiset sekä

han ja toisaalla poissa olevat
muut miehet. Suorituksistaan -
golfin tasoitukset, jalkapallo-
ura HJK:ssa Pasi Rautiaisen
rinnal la. opinnot merkonomis-

ta maisteriksi jne. - han kylla
jaksaa muistuttaa, mutta kasvu
ja henkilokohtaiset tunnot ovät

poissa. Paljastavimmillaankin
ne ovat luokkaa "rakkaus lap-
seen sai minut iäämään ko-
tiin".

Kulttuuriantropologiaa hän
on lukenut filosofian ohella. Il-
meisesti opintosuorittanut,
mutta ei oppinut; vastaavaa kä-
sitteiden ja historiallisten ha-
vaintojen tarkoituksenmukais-
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ta käyttöä en ole vakavasti otet-
tavissa teoksissa vielä havain-
nut. Ehka hän onkin yrittänyt
parodiaa vähän samaan malliin

Alkoholitutkimussäätiön halli-
tus päätti kokouksessaan
28.11.1996 vuoden 1996 apu-
rahojen jaosta. Hakemuksia oli
jätetty yhteensä 86 kappaletta,
ja uusia apurahoja jaettiin 31.
Lisäksi jatkettiin kymmenen

tutkimussopimusprojektin ra-
hoittamista aikaisempien pää-

tösten mukaisesti. Apurahoja
on kahtlenlaisia: varsinaisia .ja

tutkimussopimusapurahoj a.

Heikki Wariksen apurahan
sai valtiot. lis. Leena Komu.iär-

vi.

VARSINAISET APURAHAT

Yhteißkuntd- ja käyttäyty-
mistieteellinen sekä hurn a-
nistinen tutkimus:

Valtiot. lis. Jaana Jaatinen
17 684 mk: Tutkimus alkoholi-
ongelmien sosiaaliterapeutti-
sesta hoidosta

Valtiot. Iis. Saija Jarvinen 55
000 mk: Sosiaalisten ongelmi-
en kaksi maailmaa

Valtiot. lis. Leena Komujärvi
20 000 mk (Heikki Wariksen
apuraha): Torsti. Teitsi. Jussi.
Hassi, Makkonen ja mä. Viisi
poikkeavaa elämäkertaa ja tut-
kijan omaelämäkerta

Fil. maist. Jyrki Korkki 48

kuin vanhan vitsin uusisyydes-
tä innostunul nuorukainen,
joka kertoi sähkeessä kaveril-
Ieen: "Synnytys ohi. Stop. Poi-

000 mk: Salakuljetus, salaka-
pakat ja juomatavat Karjalan
kannaksen rajaseudulla 1BB0-

luvulta vuoteen 1914
Vincent Kronenberger 57

000 mk: European community
Iaw and its consequences on

the structure of alcohol mono-

polies
Fil. kand. Bodil Lindfors 42

400 mk: Kön, makt och alkohol
i parforhällanden

Valtiot. maist. Ahti Nikko-
nen 52 000 mk: Ravintolamuu-
sikon työ - ammatti vai elä-
mäntapa?

Prof. Antti Penttilä ja fil.
maist. Maria Portman l6 650

mk: Vertailuaineiston haastat-
telututkimus alkoholin suur-
kulutuksesta ja rattijuoppojen
hoitoonohjauksesta

Valtiot. toht. Teemu Ranta-
nen 20 000 mk: Nuorten huu-
meiden kaytto lehdissä. Todel-
Iisuuden kuvausta ja huume-
ongelman konstruointia?

Opiskelija Annukka Ruuhe-
la 36 000 mk: Alkoholi ja sosi-
aalinen syrjäytyminen

Psykol. maist. Pekka Santti-
la 122 500 mk: Alkoholinkayt-
lö. neuropsykologiset loimi nla-
häiriöt ja väkivaltarikokset

Valtiot. maist. Tapani Sar-

vanti 48 000 mk: Huumausai-

ka ja minä voidaan hyvin. Stop.

PS: Aitikin oli mukana. Stop."

SEPPO FIEI,MINEN

nepolitiikka ja oikeudenmu-
kaisuus

Yhteiskuntat. maist. Seppo

Soine 70 000 mk: Päihdetyön-
tekijat ja nuorten päihteiden-
kayton julkisuus

Dos. Seppo Toiviainen 12

000 mk: Juoppokulttuuri valin-
tana ja pakkona

Valtiot. maist. Erkki Vasara
ja fil. maist. Teijo PyykkOnen

95 374 mk: Urheilija - raitis ja
reilu, ei horju ei heilu?

Luonnontiet e ellinen, läüke -
ti.eteellinen ja. kläninen tut-
kimrc:

Valtiot. lis. Timo Alanko 50
000 mk: Alkoholi ja sepelvalti-
motauti Suomessa l95O-94:.
aikasarjatutkimus

Lääket. ja kir. toht. Ilona
Autti-Ramo 45 000 mk: Sikiti-
aikaisen alkoholialtistuksen
vaikutukset lapsen myöhem-
pään kehitykseen

Lääket. kand. Kimmo Huh-
ta, laaket. lis. Johanna Liina-
maa ja apul.prof. Markku Savo-

lainen Il0 000 mk: Alkoholin
fosfolipidijohdannaisten vai-
kutus ateroskleroosin syntyyn

Fil. kand. (vait.) Henry Ha-
gerstrand 14 500 mk: Förorsa-
kar etanol en pltitslig omfrirdel-
ning av fosfolipider mellan
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cellmembranens yttre och inre

monolager?

Prof. Pekka Karhunenja työ-

ryhmä 50 000 mk: Alkoholisai-
rauksien kehittymiseen vai-
kuttavat geneettiset ja yksilo-
kohtaiset tekijat

Prof. Esa Korpi ja fil. kand.

Sanna Soini 132 648 mk: A ivo-
jen valittajaainereseptorit al-
kohol i nj uomisen säätelyssä

Fil. maist. Riikka Makela 35

000 mk: Pikkuaivojen GABAo-
reseptori: alayksikkorakenne
ja laakeaineherkkyys

Prof. Pertti Panula, fil. toht.

Krister Eriksson, fil. maist. Kaj
Karlstedt, fil. maist. Minna-
maija Lintunen ja fil. maist.

Tina Sallm6n 92 000 mk: Aivo-
jen histamiini ja alkoholikayt-
täytyminen

Lääke1. Iis. Paivi Riihioja.
laaket. lis. Jyrki Rintala. opis-

kelija Jarno Riikonen, opiske-

lija OIIi Kajander, lääket. toht.

Pia Jaatinen ja prof. Antti Her-
vonen 156 000 mk: Alkoholin
ja vanhenemisen aiheuttamat

muutokset hermostossa ja ve-

renkiertoelimistössä - lääke-

hoidon mahdollisuudet?
Prof. Mikko Salaspuro 300

000 mk: Suolistobakteerien
luoltama asetaldehydi - uusi
mekanismi alkoholin aiheutta-
mien oireiden ja vaurioiden

synnyssä.

Laud.aturtyöt:
Psykol. maist. Anu Aromäki

5 000 mk: Trait hostilitl. r'ort i-
sol and testosterone in violent

and nonviolent men during
temporary alcohol abstinence

Valtiot. maist. Kai Saukko-
nen 5 000 mk: Aloitetaan alus-

ta? Selviytymisstrategiat osana

alkoholismin ilseään vahvista-

vaa prosessia.

TUTKIMUSSOPIMUKSET

Aikais enrpän p äät öksän p e -
rustua at j atkor ahoituks e t :

Prof. Liisa Ahtee. proviisori
Aapo Honkanen, opiskelija

Janne Mikkola ja proviisori
Petleri Piepponen: Ceneetti-
sesti alkoholiprel'erenssin suh-

teen poikkeavien AA- ja ANA-
rottakantojen aivojen dopa-

miergiset mekanismit: alkoho-
lin. kokaiinin.ja morfiinin vai-
kutus

Yhteiskuntat. kand. Jukka
Heinonen: Paihdepalveluiden
määrän ja rakenteiden vaihte-
lut kunnissa

Valtiot. lis. Saija Järvinen:
Sosiaalisten ongelmien kaksi
kuvaa

Psykol. toht. Iiro Jääskeläi-
nen: Alkoholi, tarkkaavaisuus
ja akuutit haitat aivojen tapah-

tumasidonnaisten jännitevas-

teiden valossa

Ter.,reydenhuollon kand. Tar-

ja Kallio: Potilaiden alkoholin
käytön pystyvyysodotusten yh-

teys sairaalahoitojakson jal-
keiseen selviytymiseen

Dosentti Timo Kortleinen:
Alcohol in the modernizing Is-
lamic Malaysia

Valtiot. maist. Pia Makela:

Alkoholinkulutukseen liittyvä
kuolleisuus ja sen väestöryh-
mittäiset erot Suomessa l9B7-
1993

Dosentti Onni Niemelä: Al-
koholin suurkulutuksen aihe-

u I lamat proteiinimodifikaatiot
Valtiot. kand. Jukka Ttirro-

nen: Alkoholipolitiikka jouk-
kotiedotuksessa ja vastaan-

otossa

Laaket. lis. Helena Vorma:

B entsodi atsepi i nivi eroitu stut-
kimus.

U ude t r ah oitusp äät ölts e t :

Valtiot. lis. Ilkka Arminen ja

hum. kand. Mia Halonen 316

886 mk: AA-perustainen alko-
holismiterapia; tutkimus tera-
piatyöntekijöiden ja potilaiden
vuorovaikutuksesta

Yhteiskuntat. Iis. Jorrna Nie-
mela 200 996 mk: Paihteista

loipuminen uskonnollisen itse-

suhteen muutoksen kaulta .ja

kristilliset kuntoutumisyhtei-
söt tapahtuman vi rittäjinä

Dos. Matti Peltonen, valtiot.
maist. Hanna Kuusi, valtiot.
yo. Riitta Matilainen, valtiot.
yo. Mari Soikkeli ja valtiot. yo.

Eerik Tarnaala 116 916 mk:

Valvonnasta hallintaan. Suo-

malaisen yhteiskunnan hallin-
talogiikan murros (n. 1940-lu-
vun puolivälistä 1960-luvun
loppuun)

Yhteiskuntat. lis. Jouni Tou-

runen 121 496 mk: Paihdekun-

toutus vapausrangaistuksen

osana.

ALKOHOLIPOLITIIKKA
61 (199ö): ö

511


