
maa sekä tieteelliseen tuotantoonsa että myös aivan
konkreettisesti pitkään ikäänsä. Silti en ole loppuun
saakka hänen kannallaan suhteessa uskontoihin.

Russellin ajatusten johdonmukainen seuräami-
nen johtaa helposti uskontojen niputtamiseen yh-
deksi sekavaksi vyyhdeksi. Onhan toki eroa esim.
Martin Luther Kingin edustamalla uskonnollisuu-
della ja Etelä-Afrikan roruerorrelukirkkojen uskon-
nollisuudella. Sen sijaan, että uskonnot hylätään ja
työnnetään syrjään, niihin tulisi suhtautua etäisyyt-
tä ottaenja analysoiden. Uskonnot ovat tuntematto-
man tulkintayrityksiä. Suhteessa toisiinsa ne ovat
erilaisia ja eriarvoisiakin.

Uskonto - taidetta uai teknistä pürustusta

Millä tavoin uskontoja sitten voisi arvioida suh-
teessa toisiinsa? Tässä kohtaamme samanlaisia on-
gelmia kuin taiteen arvioinnissa. Jos arvioimme
teknisiä piirustuksia, voimme löytää konkreettisia
kriteerejä tämän arvioinnin suoritramiseksi. Jos siir-
rymme teknisestä piirustuksesta taiteelliseen kuval-
liseen ilmaisuun, joudumme käyttämään tunnet-
tamme työn oleellisimman sisällön arvioimiseen.
Näin joudumme tekemään myös uskontojen suh-
teen.

Jokainen uskontojoutuu taistelemaan myös konk-
16s11i5uu5-2bstraktisuus-akselilla. Jumalankuvan
tekeminen on vaateliasta julkeutta tuntemattoman
edessä sen karkeimmassa muodossa. Useissa maail-
manuskonnoissa onkin tätä koskevia yksiselitteisiä
kieltoja. Ongelma ei ole kuitenkaan näillä kielloilla
ratkaistu. Ihmisen kokema tarve saada selittämätön
selitetyksi ja tuntematon tunnetuksi on pysyvä.

Jokainen uskonto kohtaa nämä paineet. Taideteos
muuttuu helposti tarkkarajaiseksi tekniseksi piirus-
tukseksi. Selkeytensä ja konkreettisuutensa vuoksi
tällainen oppi on usein hyvin "myyvä". Ongelmana
vain on, että oppi tällöin enemmän sitoo kuin pääs-
tää. Se enemmän vangitsee kuin vapauttaa. Tämä
on se näkökohta, joka on saanut kautta aikojen
intellektuellit hylkimään uskonnollisia instituutioi-
ta. Kukapa nyt muuttaisi vapaaehtoisesti vankilaan.

Aidosti uskonnollinen elämänasenne on joskus
määritelty kunnioittavaksi vaikenemiseksi tuntc-
mattoman edessä. Bertrand Russellin clämänasenne
oli hyvin lähellä tällaista kunnioittavaa vaikenemis-
ta. Itse asiassa johdonmukaisesti toimivaa ja ajatte-
levaa agnostikkoa tai ateistia ei voi tavoittaa juma-
lanpilkasta. Samaa tuskin voi sanoa tarkkarajaista
jumalankuvaa piirtävästä tosiuskovaisesta.

.larmo Heinonen

P ööhtymy hs en ölos anomasta

"Todellisuudessa ihmiset haluavatkin päihtyä,
eivät juoda." "Päihtymys on ihmisessä itsessään, ei
alkoholissa."

Tämä ajatus kirvoitti mieleni ja kynäni, koska se

sivusi läheisesti vyyhtiä, jota itse viime vuosina olen
selvitellyt. Tein jopajohtopäätöksen, että päihtymi-
nen on omaksi itsekseen tulemista.

Raittius sinänsä ei voi olla päämäärä.

Aruokriisi

Kun täytin 30, aloin tajuta, että aika on rajallinen
käsite. Aloin hapuilla vastausta kysymykseen, mikä
on elämäni tarkoitus. Olin tehnyt työtä, uskonut
asioihin ja toiminut Puolueessakin. Vähitellen pe-
tyin, turhauduin ja ihanteeni murenivat. Erosin
myös ensimmäisestä avioliitostani selkeästi tietoise-
na siitä, etten voisi elää siten seuraavia 30 vuotta.
Väistämättä oli edessäni myös ero työstä, jonka
päämääriin ja menettell,tapoihin en enää uskonut.

OIin aina ollut Kiltti Tyttö, joka on elänyt saadak-
seen vanhempienja muiden ihmisten hyväksymisen.
Menestyinkin. Olin yleisesti hyväksytty. Mutta olin
aina aavistellut, että on olemassa Toisenlaistakin
EIämää.

Kapina

Yksityinen kapinani alkoi varsin myöhään, vasta
varhaisessa keski-iässä. Kaikki alkoi erosta ja sitä
seuranneesta avoliitosta Taiteilijan kanssa. Ja sitten
avioliitosta nuoremman ja alemmasta sosiaaliryh-
mästä olevan miehen kanssa.

Menetin vanhempieni kunnioituksen ja yhteyden
sisaruksiini. Myös aiemmat ystävät ja tuttavatj äivät
entisen aseman myötä.

Kokonainen ihminen

Nyt olen kokonainen ihminen, ikä 37 vuotta,
minulla on puolitoistavuotias poika j a huomattavas-
ti itseäni nuorempi aviopuoliso. Elämme köyhyysra-
jalla; mieheni on kausityötön, minä maalaava kun-
nankirjastonhoitaja. Almanakassani ei ole enää
merkintöjä menoista, enkä tarvitsc alkoholia.

Tärkeintä elämänmuutoksessani on se, että koen
itseni kokonaiseksi. Aiemmin minulla oli selvästi
kaksi persoonaa: Toincn polki clintasomyllyä, toi-
nen eli vain lomilla, humalassa ja haavcissa. Alma-
nakkani oli täysi, käytin säännölliscsti alkoholia, oli
niin paljon strcssiä, cttci ollut aikaa tulla raskaaksi.
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Vapaus elää

Nyt olen vapaa. Minulla on aikaa pysähtyä. Nau-
tin lapsestani. Hän on elämäni suurin ilo. En enää
etsi elämän tarkoitusta enkä maalaamiseni motiivia.
Hyväksyn itseni. Teen asioita, joista pidän,

Olen alkanut hyväksyä myös ajatuksen, ettei ole
olemassa Varmuutta. Että Elämä on tänään.Jokai-
selle päivälle on oma murheensa. Usein on tarpeek-
si, että jaksaa päivän iltaan.

Vastuu omasta elämöstä

Fraasit ovat avautuneet. Elämä on tullut yksin-
kertaiseksi. Tunnen suurta iloa uskallettuani ottaa
vastuun ja oikeuden omaan elämään.

Aiheutuuko kaikesta tästä ristiriitaa yhteiskunta-
kelpoisuuden ja yksilöllisyyden välillä? Valtaa pitä-
vien etujen mukaista ehkä onkin, että kansa täyttyy
viinasta ja tajuntaviihteestä? Ihminen, joka Ajatte-
Iee ja Elää, on arvaamaton tekijä. Häntä ei enää
voida ohjailla.

Tu I e u ai s uuden r ai t tiu s t1 ö

Tätä taustaa vasten on syytä olettaa, että Raittius
pysyy edelleenkin itsetarkoituksena yhteiskuntajoh-
toisessa raittiustyössä. Ehkäpä vanha AA-liike tai
muu ulkoparlamentaarinen vapaaehtoistoiminta on
tulevaisuudessa ainut mahdollisuus, mikäli halu-
taan ihmisistä tulevan Vapaita?

Heleena Lönnroth

P ä öll e kk äis by r o kr at ö a a
suunnötteölla

Viime Alkoholipolitiikka-lehden pääkirjoitukses-
sa päätoimittaja Hentilä totesi, että keskustelu ja
väittely on elämän merkki ja että erilaisten ja myös
toisilleen vastakkaisten alkoholipoliittisten näke-
mysten tulee voida ottaa lehdessä mittaa toisistaan,
välillä kipakastikin. Tältä pohjalta käyn lävitse sosi-
aali- ja terveysministeriön valmisteleman alkoholi-
lakiesityksen sellaisia piirteitä, jotka eivät mielestäni
istu nykyiseen alkoholipoliittiseen tilanteeseen tai
alkoholipoliittiseen j ärjestelmäämme, joka kansain-
välisestikin ottaen on jo nykyisellään erittäin toi-
miva.

Alkoholin kulutus ja siitä aiheutuvat haitat eivät
juurikaan ole kasvaneet kymmeneen vuoteen, eräät
haitat ovat jopa vähentyneet. Vasta viime vuonna
kulutuksessa hienokseltaan ylitettiin kymmenen
vuoden takainen taso. Kasvuhan oli 0,05 litraa 100

7o:n alkoholia henkeä kohti laskettuna. Kulutuksen
kasvu jäi hieman yksityisen kulutuksen kasvua pie-
nemmäksi. Katsoisin, että taloudellisessa noususuh-
danteessa ja alkoholin reaalihinnan alhaisella tasol-
la tämä on melko hyvä tulos. Uskon, että olemme
löytäneet tason, joka säilyy - ovathan eletyt kym-
menen vuotta osoittaneet sen. 1970-luvun alun koke-
muksiin perustuvat parlamentaarisen alkoholikomi-
tean opit eivät enää päde.

Pekka Olkkonen totesi Alkoholipolitiikka-lehdes-
sä5184 alkoholin kulutuksen kehityksestä, että nuo-
rison alkoholin käytöstä tehdyt tutkimukset osoitta-
vat nuorten käyttävän tällä hetkellä selvästi vähem-
män alkoholia kuin vastaavan ikäiset kymmenen
vuotta sitten. Toisaalta suuret sodan jälkeiset ikä-
luokat - ns. märkä sukupolvi - tulevat vähentä-
mään alkoholin kulutusta ikääntyessään. Kuitenkin
keskimääräinen kulutus kasvaa. Tämä johtuu siitä,
että nykyiset vanhimmat ikäluokat, jotka ovat varsin
raittiitaja kuluttavat vain vähän alkoholia, alkavat
pienentyä. Alkoholin kulutus näyttää näin ollen
jakautuvan entistä tasaisemmin koko väestön kes-
ken, mikä puolestaan merkitsisi suomalaiseen alko-
holin käyttöön liittyvien haittojen kannalta kehitys-
tä parempaan suuntaan. Näköpiirissä ei täIlä hetkel-
lä ole mitään yhteiskunnallista kehitystä, joka ai-
heuttaisi rajun kulutuksen kasvun, kuten 1970-lu-
vun alussa kävi, ellei kielloillaja rajoituksilla alkoho-
lista taas tehdä tavoittelemisen arvoista pahetta.

Samassa lehdessä Asko Haaranen toteaa yksityis-
kohtaisessa artikkelissaan alkoholihaitoista: "Näi-
den tietojen valossa tarkastellen alkoholin käyttöön
liittyvät terveydelliset haitat ovat toki suuret. Mutta
ne eivät näytä kasvaneen 1970-luvun puolivälin
jälkeen alkoholin kulutuksen kasvun tasaannuttua...
Entä johdetaanko kansaa harhaan esittämällä julki-
suudessakin jatkuvasti, että'terveydelliset alkoholi-
haitat kasvavat vuosi vuodelta'? (Aivan samoinhan
on toistettu, että alkoholin kulutus on lisääntynyt
koko ajan, vaikka kasvussa on ollut peräti yhdeksän
vuoden paussi!)"

Pertti Alasuutari on todennut (Alkoholipolitiikka
6184), että suomalaisten suhde viinaan ei muutu
kieltoja lisäämällä, vaan että yhteiskunnan muuttu-
misen myötä muuttuu myös juomisen malli. Suoma-
Iaisten juomatapa kesyyntyy, mikä merkitsee aikai-
semman satunnaisen j uomatavan Iisääntymistä. Sil-
loin moraalivalli viinan ympärillä alentuu eikä juo-
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