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Kamamaailman kasvatit – selviytymistarinoita 
hyvinvointiyhteiskunnan katveesta
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Kun perusluottamus, oikeuden-
mukaisuuden kokemus ja oman-
arvontunto nujerretaan, on ih-
minen taipuvainen hakemaan 
näille korvaavia lähteitä. Jos hä-
net lyödään ulos yhteiskunnan 
kantavista rakenteista, hän ha-
keutuu vaihtoehtoisille aree-
noille, joissa hän saa arvostus-
ta ja joissa hänen tarpeensa tu-
levat kohdatuiksi. Vanha liit-
to. Kovien huumeiden käyttäjät 
1960-1970-lukujen Helsingis-
tä on värikäs ja monipuolinen 
kokonaisuus useasta lähihistori-
aamme kytkeytyvästä teemasta, 
mutta suurelta osin se kertoo ih-
misten taipumuksesta pyrkiä sel-
viytymään ja säilyttämään auto-
nomiansa. Suomalaisessa huu-
metutkimuskirjallisuudessa  teos 
myös paikkaa yhtä toistaisek-
si tutkimatonta aluetta tarjoten 
katsauksen suomalaisen huume-

kulttuurin historiaan käyttäjien 
itsensä kertomana. 

Heini Kainulaisen, Tuula Ke-
kin, Aarne Kinnusen, Jussi Perä-
län, Sanna Röngän ja Jenni Sa-
vosen muodostama tutkijaryh-
mä on tuottanut A-klinikkasää-
tiön työntekijän Mika Mikko-
sen aloitteesta kerätystä runsaas-
ta haastatteluaineistosta kom-
paktin kokonaisuuden, jossa 
1950-luvulla syntyneet huumei-
den käyttäjät muistelevat nuo-
ruusvuosiaan 1960- ja 1970-lu-
vun Helsingissä. Ensimmäinen 
luku on informatiivinen joh-
datus keskeisiin yhteiskunnal-
lisiin, historiallisiin ja rikosoi-
keudellisiin taustatekijöihin, 
joita vasten kirjan myöhemmis-
sä luvuissa peilataan vanhaliitto-
laisten lapsuus- ja nuoruusvuosi-
en kasvukipuja, huumemarkki-
noiden muotoutumista, kohtaa-

misia kontrollikoneiston kanssa, 
elämää ja selviytymisstrategioita 
vankilassa, tietoisuutta terveys-
kysymyksistä ja identiteetin ra-
kentumista. 

Kirjan päähenkilöt jakavat yh-
teisen sukupolvikokemuksen ai-
kana, jolloin nuorisokulttuuri, 
yhteiskunnallinen liikehdintä, 
kulutuskeskeisen elämäntavan 
nousu ja hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentuminen tarjosivat ne 
ideologiset puitteet, joiden va-
rassa he tekivät elämänvalinto-
jaan nuorina aikuisina. Konk-
reettisena näyttämönä toimii so-
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dasta toipuva Suomi sen erilai-
sine ilmenemismuotoineen: isot 
lapsilaumat, kaupungistuminen 
ja lähiöistyminen. Lukijaa kulje-
tetaan niin uutuuttaan hohtavis-
sa Maunulan ja Kontulan lähi-
öissä, kuin keskustan huumekes-
kittymillä. 1960- ja 1970-luvun 
perunatori eli Presso, aseman 
seutu, Ruttopuisto ja Erottajan 
suoja herätetään henkiin. Pie-
nistä piireistä kurotetaan myös 
maailmalle. Tutkimusmatkoja 
huumemaailmaan tehdään aina 
Etelä-Amerikkaa myöten. Ku-
vauksia luodaan Ruotsin vanki-
laoloista ja Tanskan vapaamie-
lisestä Kristianiasta. Nuorison 
liikkuvainen elämäntapa edisti 
kotimarkkinoiden oheen myös 
kansainväliset huumemarkki-
nat ja niihin liittyvät salakulje-
tuskuviot. 

Miten pitkälle taaksepäin tu-
lee katsoa, jotta ymmärtäi-
si heidän uravalintansa alkupis-
teen? Nopean kaupungistumi-
sen myötä suuri yhteiskunnalli-
nen rakennemuutos tarkoitti tie-
tynlaista juurettomuutta. Perin-
teiset elämäntavat hylättiin, ko-
ti ja työelämä eriytyivät ja uusia 
rooleja tässä yhtälössä haettiin. 
Kertomuksissa mainitaan vuo-
rotöitä paiskovat äidit ja sodan 
parkkiinnuttamat, mahdollises-
ti alkoholin etäännyttämät isät. 
Tästä kaikesta seurasi sukupol-
vien välistä kohtaamattomuut-
ta ja lasten varhaista itsenäisty-
mistä. Merkityksellisten aikuis-
kontaktien puute aiheutti tur-
vattomuutta ja hylätyksi tule-
misen kokemuksia. Ratkaisu tä-
hän löytyi kaveripiiristä. Yhtei-
söllisyyttä ja yhteenkuuluvuut-
ta haettiin lähiön kulmilla hen-
gaamalla. Syntyi jengikulttuure-
ja, joissa omanarvontunto perus-
tui auktoriteetteja vastaan kapi-
nointiin ja vieraannutti konven-
tionaalisista elämänarvoista. 

Epäoikeudenmukaisuuden 
kokemukset korostuivat erityi-
sesti huostaanottotilanteissa, jo-
ka saattoi joillakin haasteltavil-
la olla myös laitoskierteen lähtö-
ruutu. Koulukotien oloja ei juu-
ri ylistetty. Karkea kuri ja oman 
tahdon nujertaminen olivat pi-
kemminkin omiaan kasvatta-
maan katkeruutta ja vihaa. Toi-
saalta lastenkotien kerrottiin 
toimivan ”konnakouluina”, jois-
sa elintärkeät rikollisen uran pe-
rustaidot, kuten lukkojen purka-
minen, opittiin. 

Huumeet löysivät tiensä jen-
gikuvioihin ja niiden myötä en-
nen pitkää myös muu oheis-
rikollisuus. Jäsenyys ja asema 
alakulttuurin vertaisryhmissä 
vahvistuivat sitä mukaa, kun an-
siot kasvoivat ja katu-uskotta-
vuus (street capital) karttui. Tai-
tojen ja verkostojen laajentues-
sa toiminta jalostui ennen pit-
kää ammattirikollisuudeksi. 
Kun käyttäjä joutui naamatus-
ten kontrollikoneiston kanssa – 
erityisesti, jos tämä vei raastu-
paan asti – sai moni todeta, et-
tä syytetyn oikeusturvaa ei huu-
mausainerikoksessa pidetty ko-
vin oleellisena. 

Vuoden 1972 huumausai-
nelain myötä tehostunut kont-
rolli työnsi huumeiden käyttä-
jiä ulos yhteiskunnasta, syvem-
mälle sen katveisiin, omiin yh-
teisöihin sen omalakisine nor-
meineen, rituaaleineen, sank-
tioineen, hierarkioineen ja sta-
tusasemineen. Ero muuhun yh-
teiskuntaan konkretisoitui en-
tisestään kun ”häkki heilah-
ti” ja käyttäjän ja yhteiskun-
nan väliin ilmestyi muuri. Van-
kilat toimivatkin hyödyllisinä 
täydennyskoulutuskeskuksina, 
joissa luotiin verkostoja ja tär-
keää know-how’ta siirtyi eteen-
päin. Lisäksi vankiloissa tapa-
si alan maineikkaimpia guru-

ja, joita tietysti jäljiteltiin. Van-
keustuomion jälkeen yhteiskun-
taan, esimerkiksi työelämään, 
paluu oli käytännössä tehty 
mahdottomaksi. Näissä oloissa 
rikollisen toiminnan jatkaminen 
alkoi näyttäytyä ainoalta vaihto-
ehdolta.

”Kamamaailmalla” oli to-
ki vetotekijänsä. Se oli monel-
la tapaa voimaannuttavaa. Mer-
kityksellisyyttä haettiin muun 
muassa jännittävästä, seik-
kailujen täyteisestä elämästä, 
päihteiden tuomasta euforiasta 
ja lainvartijoiden sumuttami-
sen herättämästä vallantuntees-
ta. Myös se, että vanhan liiton 
käyttäjät olivat huumeista ja nii-
den vaikutuksista paremmin pe-
rillä kuin kukaan muu, oli am-
mattiylpeyttä ruokkivaa tieto-
pääomaa. Toisaalta itsekunnioi-
tusta ylläpidettiin sillä, että mo-
raalisella tasolla rikollisen iden-
titeettiä ei tunnustettu. Autono-
mian säilyttäminen äärimmäisis-
säkin oloissa onnistuu, kun pe-
rustelee tilanteen olevan seuraus-
ta omista valinnoista.

Yhteenkuuluvaisuudesta, soli-
daarisuudesta, ja yhteisölle osoi-
tetusta lojaaliudesta Vanhan lii-
ton haastateltavat puhuvat pal-
jon. Esimerkiksi käyttövälinei-
den jakaminen toimi yhteisölli-
syyden lujittamisen symbolina. 
Kaveria ei jätetä: yliannostusti-
lanteissa häntä ei päästetä nu-
kahtamaan. Kaveria ei myöskään 
petetä: vasikoiminen eli poliisin 
vinkkimieheksi ryhtyminen oli 
luuserimaista petturuutta käyttä-
jäyhteisöä ja sen periaatteita koh-
taan. Väistellen kerrotaan myös 
siitä, miten 1970-luvulla kuvaan 
astui ”Herra heroiini”, joka iski 
kiilaa käyttäjien keskinäisen so-
lidaarisuuden väliin. Kalliina ja 
voimakasta riippuvuutta aiheut-
tavana aineena se johti velkaan-
tumiseen ja väkivaltaisiin välien-
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selvittelyihin. Yhteisöllisyyteen 
pohjautuva jakaminen, vastavuo-
roisuus ja empatia polkeutuivat 
oman edun tavoittelun ja välin-
pitämättömyyden jalkoihin.

Vaikka teos kuvaa 1960- ja 
1970-lukujen huumekuvioiden 
muotoutumista Helsingissä, si-
sältää se samalla paljon ajatto-
mia elementtejä, jotka ovat tut-
tuja myös 2010-luvun huume-
kulttuurille. Lukijalle palkitsevaa 
on se, että teokseen on mahdu-
tettu paljon haastateltujen omaa 
ääntä. Värikkäitä aineistositaatte-
ja on runsaasti. Ammattikentällä 
ansaittu katupääoma paistaa läpi 
muun muassa nokkelassa tari-
naniskennässä, mikä tekee luku-
kokemuksesta viihdyttävän. Van-
han liiton veijariveljet ja -siskot 
ovat itse vahvasti läsnä kertomas-
sa omaa elämäntarinaansa tutki-
joiden vain hienovaraisesti tyyrä-
tessä kerrontaa. Eivätkä he kerro 
vain syrjäytymistarinaa; he kerto-
vat myös selviytymisestä.

Teos kuvaa omalla tavallaan 
eriarvoistumisen klassisen pe-
ruskaavan eli alemman luokan 
kontrolloimisen eliitin valta-ase-
man säilyttämiseksi. Sotia edel-
tävän ajan ”yläluokkainen mor-
finismi” ei nimittäin näyttäyty-
nyt uhkana, johon tuli reagoi-
da. Vasta kun työväenluokka so-
dan jälkeen löysi huumeet, he-
rättiin. Tämän lisäksi yhteiskun-
nan aikuisväestö liitti nuorisoon 
mielikuvia muutosta edustavana 
uhkana, joka oli tarpeen ”suo-
jella” ruotuun. Tässä asetelmas-
sa kirjan päähenkilöistä muotou-
tuu hyvinvointiyhteiskunnan al-
kutaipaleen osattomia väliinpu-
toajia. Koettelemustensa myötä 
he päätyvät ennen pitkää edus-
tamaan huono-osaisinta väestön 
osaa, jossa rankan päihteiden 
käytön lisäksi, ja osin sen seu-
rauksena, esiintyi heikkoa koulu-
tustasoa, toistuvaa työttömyyttä, 
asunnottomuutta, terveysongel-
mia ja rikkonaisia ihmissuhteita. 

Kirjoittajat eivät tee suoria tul-
kintoja vanhaliittolaisten elämän 
eri koettelemuksiin johtaneista 
syistä. He ovat antaneet lukijoi-
den omille tulkinnoille tilaa, jo-
ten tein omani: itsekunnioituk-
sen säilyttämiseen, yhteenkuulu-
vuuteen ja merkityksellisyyteen 
pyrkivä toiminta yhteiskunnan 
marginaaliin leimattuna on inhi-
millistä ja rationaalista. On syy-
tä ottaa huomioon, että tarjol-
la olevat vaihtoehdot olivat hy-
vin rajalliset ja säällisen, niin sa-
notun kunnollisen elämän vaih-
toehto oli tästä valikoimasta 
suljettu pois jo kauan sitten. 
Teos kertookin menneen ja jo 
eletyn elämän ohessa myös tästä 
päivästä. Se kuvaa syrjäytymis-
kierrosten syvenemisen logiik-
kaa ja haastaa tarkastelemaan 
tätä meidän aikamme näkökul-
masta. Parhaassa tapauksessa jo-
tain voisi ottaa jopa opiksi. 


