
Olen johtunut tämän aiheen

kasittelyyn taannoisen alko-
holiongelmiamme koske-
neen Helsingin Sanomien

yleisönosastokeskustelun
innostamana (Kojo 1996;
Ojutkangas L996a, b & c;

Päivärinta 1996). Haluan
jatkaa ja intensifioidakin
tuota keskustelua tällä
enemmän ammatillisella
foorumilla, koska siitä mie-
lestäni jäi tuolloin juuri al-
koholismissa seurauksena

mahdollinen aivotoiminto-
jen muutoksen näkökulma
käsittelemättä ja vaille an-

saitsemaansa huomiota.

Mielestäni varsinkin lää-
kari Reino Ojutkankaan nä-

kemys, rohkea esiintyminen
ja toimintaohjelma alkoho-
lismin kysymysten ymmär-

tämiseksi, tiedostamiseksi
ja hoitamiseksi ansaitsevat

aina kiitosta. Sen vuoksi
motivoiduin itsekin osallis-
tumaan tahan alkoholismin
ongelmistoa käsittelevään
keskusteluun, jossa muo-

dostui kiinnostava ristirii-
taisuus. Kyseisel yleisön-
osaston puheenvuorot tule-
vat yhdistettyinä esimerkil-
lisella tavalla juuri vasta-

kohtaisuuttaan luonnehti-
neeksi tätä ongelmakoko-
naisuutta. Sinänsäkin pai-
nokkaat mutta samalla vas-

takohtaiset lausumat tulevat
täydentäneeksi toisiaan.
Nainhan usein käy. Kun jo-
tain kootaan yhteen, todelli-
suuskosketus ja sen myötä

tieto muodostuu vastakohti-
en jännitteessä. Juuri tämä

niin usein unohtuu tietoa ja
varsinkin ihmistä, hänen

olemustaan, ongelmiaan ja
yhteiskunnallista todelli-
suuttaan koskevaa tietoa
käsiteltäessä. Tietoahan voi
jopa oleellisesti syntyäkin
juuri vastakohtien jännit-
teessä. Sen vuoksi myösjon-
kin naktikohdan poisjäänti
voi osoittautua kohtalok-
kaaksi.

Raimo Kojo (1996) esi-
merkiksi todisteli, että ky-
seessä onkin laajemman ja
"todellisemman" sairauden
pääoire. ja Petri Päivärinta
(1996) taas totesi, kuinka
""terve" ja luonnonläheinen
onkaan se viettirakenteem-
me mielihyvä-perusta, mikä
on(kin) aiheellisesti katsot-
tava syyksi siihen, että alko-
holin kayttti ylimalkaan al-

kaa yksiltin kohdalla ja on

saanut myös niin laajan suo-

sion yhteiskunnallisesti.
Päivärinta muuten vihjai-
seekin samassa yhteydessä

aivojen merkitykseen tode-

tessaan ne mielihyvän kes-

kuksen sijaintipaikaksi.
Selvää on, että poikkeuk-

sellinen käyttö oireilee aina
jostakin muusta ongelmas-

ta, ja ellei mielihyvää koet-

taisi, ei olisi ongelmaakaan.

Tähän onkin vielä palattava

varsinaisemm i n kokoavissa
johtopäätöksissä.

Yhdistetäänpä nämä väis-

tämättömyydet juuri siihen

perusrealismiin, jota Reino

Ojutkangas on käsittääkse-

ni karvaitten kokemusten-

sakin perusteella yrittänyt
saada meitä käsittämään.

Hoidon olisi oltaaa suhtees-

sa niihin kasityksün, joita

aj atte lw s a s is älly t ämrne ko.

poikkeauuuteen tai sairau-

teen, muuten hoito ei onnis-

tul Tässä ollaankin itse asi-

assa hyvin lahella tieteen

tiedon muodostumisen peri-
aatetta. Ellemme tieda tie-
don yksittäisessä ihmisessä

muodostumisen elementte-
jä emmekä perusteita, sen

ATKOHOLIPOLITIIKKA
62ll19971..3

"tiedon" käytto yhteisossä

ei merkitse samaa, mitä se

merkitsee siinä tapaukses-

sa, että tiedämme noista ele-
menleislä ja perusteista.

Mutta juuri nämä käsityk-
set, joista Ojutkangaskin
puhuu, muodostuvat äsken

luonnehdittuun tapaan juuri
vastakkaistenkin nakokan-

tojen muodostamassa todel-
lisuuskosketuksessa.

Aivotoimintoihin kytkey-
tyvien muutosten tutkijana
tulee itselleni talloin väistä-
mättä mieleen juuri yksi
laatu, jonka täytyisi puoles-

taan olla täydentämässä ko-

konaiskuvaa: rnäärd.t sinän-

sä alkaaat aiestiä laatua.

Alkoholismin ongelma on
jotenkin rakenneyhtäläinen

siihen nähden, kun joudut

vaikkapa kolariin ja satutat

pääsi niin, että taju menee.

Tulevan suorituskykysi ja

tietoisuutesi kannalta on

tällöin usein ratkaisevaa se,

kuinka kauan olit tajutto-
mana, " frlmi poikki". Alko-
holin käyti;n osalta kysymys

voi olla olennaisesti siitä.

kuinka pitkaan rajuun juo-

miseen kytkeytynyttä tajut-
tomuutta on kulloinkin kes-

tänyt ja kuinka tiheästi
black-out'it ovat seuranneet

toisiaan. Tässä, jos missä,

alkaa päteä se, kuinka maä-

rä muuttaa ktatua.

Muistaa sopii toki, että

osa tajuttomuudesta on sa-

manlaista lepoa ja terapiaa

kuin tavallinenkin uni.
Mutta ongelmahan voi para-

doksaalisti kytkeytyä näissä

yhteyksissa juuri siihenkin,
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TAJUTTOMUUS ALKOHOLISMISSAKIN MAHDOLL!SEN
AIVOTOIMINNAN HAINIÖN SEL!TYKSIA?
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r
vastaan (vaikkapa psykote-
rapeuttista) hoitoa? Onko
jokin aivoissani viallajo sil-
loin, kun alan kannattaa vii-
naa ongelmien ratkaisuna?

Eli onko aivohäiriö seuraus

vai syykin? Mikä todella on

tietoisuuden pretraumaatti-
sen tasonkin merkitys post-

traumaattisen tajuttomuu-
den "ominaisuutena"?

Ei ole myöskään syytä

tehda kovin mekaanisia joh-

topäätöksiä. Hyvin monita-
hoiseksihan ovat myös tuore
lääketieteellinen tutkimus
(Savolainen 1997) ja "myl-
Iyhoidollinenkin" terapia
(Hyvärinen1997a&b)
luonnehtineet tätä ongel-

mistoa juuri kayttin määriin
ja sietokykyynkin nähden.

Niin tuttu kuin esimerkiksi
maksakirroosikin on: "Iähes
viidennes kroonisista yli
250 grammaa alkoholia päi-
vittain kuluttavista - - sie-
tää alkoholia kehittämätta
maksavaurioita" (Hyväri-
nen1997a & b; Savolainen

1997). Onhan yksi keskei-
nen ongelma lopulta siinä-
kin, että aika usein taide-
taan jotakin muuta sairautta
ja sosiaalista ongelmaakin
tulla kasitelleeksi alkoho-
lismina, vaikkapa vain käy-
tön helpon havaittavuuden

vuoksi.
Merkitysyhteyksien päät-

telyssä on huomattava, että

emme olleet ko. tajuttomuu-
den keston määrän ongel-

maan vastaamassa ("taval-
listenkaan" aivovammais-

ten kohdalla) jollakin suori-
tuskyvyn totaalisen laman

kasitteellisellä kuvalla tai
mitoilla. Sen sijaan oletim-
me, että yksittaisena ehka

huomaamaton jo harmiton-
kin suorituskyuyn m uutos uoi

juuri määrösuuntaisena jo
yhteyd,essä m,uihin saman-

uikaisiin (ehkä toissuuntai-
siinkin) muutoltsün tulla il-
m a isse e k s i, m i nkä lao tuine n

muutos kytkeytyykaan -
erotteludiagnostisesti -juu-
ri tässä tarkoitettuihi n tajut-
tomuuden keston ltrüttisün
määriin.

Symbolista arvoa tähän

nähden omaa yhä yksi kan-

sainvälisesti tunnetuimpia
aivovaurion tai -toiminnan
hairitin kartoitukseen käy-

tettyjä suorituskyvyn teste-
ja. ns. Archimedeen spiraa-
li. Se on ns. jalkiliikkeen
elamyksellistä kestoa mit-
taava testi, jossa tietynlaa-
tuinen ja -asteinen aivo-
vammainen suoriutuu ver-

tailuryhmän keskiarvoa pa-

remmin! Testissä koehenki-
lö joutuu hetkeksi "liike-
suggestioon" (kuin me jos-

kus maantiella). Kun liike
lakkaa, me koemme jälki-
vaikutuksen vastakkais-
suuntaisena liikkeenä, ja
tämä havainto siis näytti
puuttuvan tietyn aivotoi-
minnan häiriön tai -vamman

yhteydessä. Juuri runsaan

alkoholin kayttin mahdolli-
siin tajuttomuustilan mää-

rämuutoksiin saattoi tältä
kannalta luontua totea-

maan, kuinka jonkin kuvio-
mallin jaljentäminen piirtä-
mällä "samaksi" saattoi on-

nistua sekin yli odotusten,

mutta malliin nähden sym-

metrisen piirtäminen surke-

asti. Paradoksaalista kyllä,
erityinen tunnusmerkki
saattoi olla esimerkiksi se,

että raskaan kayttin jälkiti-
lassa oleva naputti huippu-
arvoja, kun kadella oli tois-

tuvasti painettava nappikyt-
kintä mahdollisimman no-

peasti l0 sekunnin aikana,

kun taas peukalolla napu-

tusnopeus oli usein hyvin

huono. Tähän pätee ns. fylo-
genesiksen peruslaki. Ta-

juttomuuden keston funk-

tiona, kuten hienosti sano-

taan, voimme havaita saman

Lukijakin tunnistaa ajoit-
tain itsessään sellaisen mer-

killisen paradoksin, että

hän oikeastaan "muistaa et-

tei muista". Jokin nimi,

paikka, esine, työkalu tms.

on hukassa, samalla kun

merkillinen läheisyys ja tut-

tuus hallitsevat mielikuvaa
siitä toiminnallisesta taus-

tasta ja assosiaatiosta" joi-

den juonteista vain pääasia

on unohtunut. Ajatuksen ja

toiminnan "lähiavaruus" on

sen sijaan kiusallisen vah-

vana ikään kuin muistutta-

akuuttien käsitesisaltojen
"kuvietausta"-vuorovaiku-
tusleikin seuraava vaihehan

on tunnetusti se, että unoh-

tunut "kuvio" sitten ilmaan-

tuukin mieleemme yhtä aut-
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tamattomasti kuin se juuri
oli hukassa. Juuri tällainen
interaktiiaisen tod.ellisuu.s-

kosltetuksen eläayyden esi-

me rlchialue - mie le e np al au-

tumisen lTK-automatismi,
sen uitka tai totaaLinen eroo-

sio - ooidaan tunnistaa yh-
tenä tässä tarkoitetun tajut-
tomuuden mädrün, toiston
ja tiheyden raskausasteen

oireena.

Voin lisäksi viitata "vähin
äänin" (vrt. Weckroth 1993,
189-191) ainakin yhteen
kokeellisesti konkretisoila-
vissa olevaan perusteeseen-

kin, laboratoriokokeeseen,

kyvyn muutoksen perustaa.

Mielessäni on monitahoi-
nen mutta todella konkreet-

tisestikin "valaiseva esi-

merkki" todennuksena sii-
hen, miten kyseinen alko-
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ALKOHOLIPOLITIIKKA

ALKOHOLIT]
J,

Alko s s tr 5 O -luaulla synty ny t
ja nope osti aohauksi j a kan-
sainoiilisesti aruostetuksi
kasuanut Alkoholipolütti-
nen tutkimusJniros rnuutti
au.osi sitten Alkosta Stake-
sän ja on nyt yksi talon yh-
deltsästä itsenäße stä tulos-
ylcsiköstü.

Alkoholipolüttisen tutki-
musyksikön tuore esimies,
Sa.lme Ahlströrnin seuraaja
Jussi Sinqnra so.rtoo ttt tu-
ton sujuneen hyahr ju yksi-
Itön oseman oleaan Stake-
siss« uäIrinräün yhtä aakaa
j« aankk« kuilt aikanaan
Alkossa. Yksikkö tulee säi-
lymöän «,lkoholike skeisellä
linjalkt, eikä tutkittatsa tule
loppumaon: lähiauosien ai-
kunu Suomi tulee taas ker-
run olemaan olkoholiolo-
j en murroksen laboro.torio-
nr,oa.

Vakau ja oankka näyttää
Simp ura n muka an e d.elle e n
oleoort rnyös suornalaisen
hunutknt e,sema sannoin
kuh kulutuksen ja. haitto-
jen kohtalonyhteys - nün
ikäaää kuin se polüttisesti
onkin.

ATKOSTA STAKESIIN

M it ä t, äh änastinen ko ke rnu s

kertoo Stoftesin inlressistä
alkoholitutkintuksen suh-
teen?
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