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AJASSA LIIKKUU

In memoriam: Juha Partanen

Juha Partanen, yksi Suomen ni-
mekkäimmistä päihdetutkijois-
ta, kuoli 76-vuotiaana syöpään, 
joka havaittiin vasta viime hei-
näkuussa. Viikkoa ennen kuo-
lemaansa Juha soitti jäähyväis-
puheluja pitkään tuntemilleen 
ihmisille, myös minulle. Sitten 
marraskuun 2. päivänä tuli Ju-
han tyttären Aleksandran viesti:

”Juha nukkui rauhallises-
ti pois eilen illalla lähimmäis-
ten ollessa läsnä. Kunto heikke-
ni viime päivinä vauhdilla, mut-
ta mieli pysyi kirkkaana viimei-
seen aamuun asti ja kivut saatiin 
pidettyä kurissa.”

Juha aloitti Alkoholipoliitti-
sen tutkimuslaitoksen tutkija-
na 1960-luvun taitteessa Kettil 
Bruunin ideoimassa kaksostut-
kimuksessa. 1970-luvulla hän 
veti neljä vuotta Tandem-pro-
jektia, joka oli aikansa isoimpia 
mediatapauksia. Palattuaan lai-
tokselleen Juha käynnisti kaksi 
hanketta, joiden vaikutus sätei-
lee edelleen.

Ensimmäinen oli valistuspro-
jekti: miten ns. valistus ja sen 
vaikutukset pitää ymmärtää? 
Mukana projektissa olivat nuo-
remmat tutkijat Tom mi Hoik-
kala, Marja Holmila ja Matti 
Piispa – ja Juha pyysi ryhmään 
myös minut, silloisen Alkon tie-
dotustoimittajan. Juhan ajatuk-
set kiteytyivät pian virittävän 

valistuksen ideaan, ja projek-
tin julkaisut käynnistivät vilk-
kaan keskustelun ja väittelyn, 
jota kesti lähes koko 1980-lu-
vun. 1990-luvun lama sammut-
ti tämän kiinnostuksen, mutta 
tulokulma on 2000-luvun puo-
lella kokenut uuden tulemisen.

1980-luvun alussa Juha jul-
kaisi laitoksensa sarjassa ra-
portin nimeltä ”Alcohol and 
disinhibition: Towards a the-
ory of intoxication”. Siinä ke-
hitelty huima ”päihtymysteo-
ria” veti minun mielessäni sii-
henastisen alkoholitutkimuk-
sen tuloksia yhteen kuin mag-
neetti. Kun samalla olin mu-
kana Juhan valistusprojektissa, 
syntyi idea kokeilla kykenisin-
kö itse tekemään virittävää vali-
tusta. Tuloksena oli ensimmäi-
nen kirjani, ja se ponnisti Juhan 
teorian pohjalta. Juhan päihty-
mysteoria on sittemmin inspi-
roinut suurta määrää juomisen 
sosiaalipsykologista tutkimusta, 
ja se on myös Juhan myöhäisen 
väitöskirjan alkulähde.

Kirjani teon kestäessä sain ni-
mityksen Alkoholipolitiikka-
lehden toimittajaksi, ja siitä pi-
täen Juha oli AP:n ja myöhem-
min YP:n aktiivinen kirjoitta-
ja, referee ja erinomaisen ins-
piroiva keskustelukumppani. 
1990-luvulla Juha alkoi keskit-
tyä huumetutkimukseen, ja jat-

koi tällä saralla myös eläköity-
misensä jälkeen 2000-luvulla – 
Juha arvioi mm. YP:n nykyisen 
päätoimittajan Tuukka Tam-
men väitöskirjan (YP 5/2007). 
Vuoden 2007 jälkeen Juhan 
YP-kirjoitukset päättyvät, sillä 
silloin hän innostui maailman-
ympärimatkailusta – kauppalai-
voissa. Kierroksia Juha ehti teh-
dä kaikkiaan kolme, ja niiden 
aikana hän kirjoitti elämänta-
rinaansa. Se ei kelvannut kus-
tantajille, mutta se on olemas-
sa. Silti: kuuden vuoden tauon 
jälkeen Juhan kirjoitus oli taas 
YP:n numerossa 5/2013, se vii-
meinen.

Vuonna 2005 Juha aloit-
ti YP:n omaperäisenä kolum-
nistina, ja pestiä kesti runsaat 
kaksi vuotta. Seuraajia ovat sit-
ten olleet Ilpo Tiihonen, Tuo-
mas Kyrö ja Katja Kettu. Ko-
lumnissaan ”Takkatulen ääres-
sä” (YP 1/2006) Juha kirjoitti 
tulen kiehtovan häntä niin, et-
tä on joskus ajatellut tekevänsä 
videon tai konserton tulen elä-
mästä. Teksti huipentuu näin:

”Tulessa on läsnä elämä ja 
kuolema. Elämän valoisa ja 
kuuma henkäys; ja tuhkanhar-
maa, hiilenmusta kuolema… 
Tuli on kuin vanhan ihmisen 
elämä. Tuli on kuin syksy.” 
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