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Ihmisarvoisen päihdepolitii
kan arvokas puolustaja Markku 
Soikkeli menehtyi heinäkuus
sa 2014. Tieto kollegan ja hy
vän ystävän äkillisestä poisme
nosta iski salamana hellekesään. 
Markku Soikkeli oli yksi pitkä
aikaisimmista päihdetyön vai
kuttajista maassamme. Mene
timme ainutlaatuisen asiantun
tijan, työtoverin, ystävän ja tu
kijan. 

Markku toimi ja ajatteli luo
vasti oli kyse sitten politiikas
ta, päihdetyöstä tai valistuk
sesta. Tuoreilla näkökulmillaan 
Markku viritti toimimaan uu
sin tavoin.

Markku ei ottanut mitään an
nettuna vaan pureskeli asiat en
sin itse pyrkien tiedon ytimeen.  
Markku oli aktiivisesti mukana 
Erkki Aurejärven taistelussa tu
pakkateollisuutta vastaan. Hän 
kirjoitti analyysin tupakka
teollisuuden rikosvastuusta ja 
oli työstämässä oikeudenkäyn
nin aineistoa kymmeniksi ni
teiksi. Sittemmin hän sovel
si oppinsa alkoholiteollisuuden 
argumentteihin ollen merkittä
vässä asemassa esimerkiksi alko
holimainonnan kieltoja valmis
tellessa. Markku oli tänä kevää
nä valmistelemassa tutkimusta 
alkoholimainonnan vaikutus
mekanismeista. 

Kuntien ja järjestöjen päih
detyöntekijät tunsivat Markun 
idearikkaana toiminnan mie
henä. Hän jatkoi ansiokkaas
ti päihdetutkijoiden käynnistä
mää virittävän valistuksen ajat
telumallia ja sovelsi sitä esityksis

sään. Hänen oikeustieteellinen 
ja toimittajaosaamisensa jätti 
jälkensä Suomen ensimmäiseen 
huumestrategiaan vuodelta 
1997.

Markku oli äärimmäisen 
oikeudenmukainen. Hän ajat
teli vain sitä, mikä asian kan
nalta oli parasta, vaikka se oli
si ollut ristiriidassa omien etu
jen kanssa. Eettiset kysymyk
set ja humaani päihdepolitiikka 
olivat hänelle sydämen asioita. 
Hän oli aina valmis jakamaan 
osaamistaan, kuuntelemaan ja 
keskustelemaan – ja tarkista
maan omia ajatuksiaan perus
tellun argumentin kuultuaan. 
Asiantuntijana hän oli lämmin, 
huumorintajuinen ja humaani 
yleisön palvelija.

Viitaten Csikszentmihalyin 
flowteoriaan ihmisen parhais
ta kokemuksista Markku kir
joitti: ”Ihmisten todelliset, ta
voittelemisen arvoiset koke
mukset liittyvät työhön (laajas
ti ymmärrettynä), haasteisiin ja 
itsensä kehittämiseen sekä ar
keen (…)” (YP 4/1998). Huip
pukokemusten yhteiset piirteet 
kuvaavat Markunkin toimin
nan edellytyksiä: ”keskittymis
mahdollisuus, selkeä päämäärä 
ja välitön palaute; syvä, mutta 
vaivaton uppoutuminen tehtä
vään; arkitajunta väistyy, mutta 
persoona vahvistuu kokemuk
sesta; ajan käsitys muuttuu; per
soonallisuus kehittyy.” 

Markku oli arvostettu ystävä 
ja kollega myös Suomen ulko
puolella. Sekä EU:n että YK:n 
laatimissa preventiolaatukritee

reissä näkyy vahvasti Markun 
kädenjälki. Markku oli puheen
johtajan avustaja EU:n Suomen 
puheenjohtajakaudella vuonna 
1999 ja kirjoitti EU:n ensim
mäisen huumestrategian poik
keuksellisen nopealla aikatau
lulla. Hanke osoitti Markun 
kykyä toimia äärimmäisen stres
saavissa olosuhteissa maltillisesti 
ja vastakohtia sovitellen. Mark
ku toimi kirjoittajana useissa 
huumetyön hankkeissa Euroo
pan neuvostossa sekä Pohjois
maiden ministerineuvostossa. 
YK:n huumausainetoimikun
nan kokouksissa Markku kir
joitti Suomen delegaatiolle he
rättäviä puheita.

Markun elämän perusvire oli 
mietiskely ja pohdinta herkul
lisella huumorintajulla höys
tettynä. Melonta oli hänelle 
taolaista meditaatiota ja taolai
suus täydellinen melontatapah
tuma. Kuten Markku itse kir
joitti Tiimilehdessä 2011: ”Mi
nun henkireikäni on merikaja
kin kannessa. Siitä reiästä pu
jahdan maailmaan, jossa teh
dään sekin mahdoton asia, et
tä ollaan jonkin aikaa paikalla 
omassa elämässä. Ennenkin tä
mä on sanottu, mutta kannat
taa sanoa uudelleen: kulkija on 
perillä kun hän on matkalla.” 
Meidän matkallamme Markku 
on yhä mukana.
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