
L aaj a tutkimus AA-lü,kkee stä

AA on toiminut ji 50 uuotta. N1,k1,isin

siihen kuuuluu 1,5 miljoonaa jäsentä

k2mmenissä eri maissa ja kasuu jatkuu.
Liikkeellä ei ole keskusjohtoa eikä bltrokra-

tiaa, mutta se ei myöskäön ole toiminnalli-
sesti hajonnut eikä lahkoutunut. Toiminta

on tehokasta ja tuottaa m1tös tuloksia.

Miksi?
Tämä on kansainlälisen AA-liikettö

kos keaan tutkimusproj e ktin 1dinkys1tm1ts.
Hankkeen on ideoinut ja sitä aetää

Alkoholitutkimussäätiön sihteei Klaus
Mäkelä. Toista auotta üreillä olleessa

projektissa on tutkijoita kahdeksasta

maasta (Islanti, Itäualta, Meksiko, Puola,

tutotsi, Suomi, Sui*i, USA), ja loppura-

portin on tarkoitus aalmistua ouonna 1992.

- Viime auosina on puhuttu paljon

kansalaisyhteiskunnan noususta eli ns.

uusista 1t hteis kunnallisis ta liikkeis tä. O n

aihreitä, teme2sryhmiä, naislükettä, ja ne

kaikki ltrittäaät hakea uudenlaisia, ei-

b2rokraattisia toimintamalleja. Toimiaaa

ratkaisua ei kuitenkaan tunnu löy[taän,

liikkeet tuleaat .ja meneaät. Kuitenkin

AA-liike on ja p7s72, sanoo Klaus Mäkelä.

kauan, että konsensus saadaan ai-
kaan. Tässä prosessissa monilla van-
hoilla veteraaneilla on paljon vaiku-
tusvaltaa.

- AA:laisesta organisaatiosta on
monia etuja. Se helpottaa liikkeen
levittäytymistä ja sopeutumista eri
yhteiskuntaryhmiin. Vapaa solun-
muodostus on jatkuvaa sosiaalista
kokeilua erilaisilla toimintatavoilla.
Epäonnistuneet yritykset kuolevat
pois, ilman että koko liikkeen elin-
voima vähenisi. "AA:laiset äänestä-
vät jaloillaan." Byrokratian puuttu-
minen tuottaa monenlaista päällek-
käistä toimintaa, mikä takaa toimin-
nan jatkuvuuden. Jos joku jäsen tai
ryhmä epäonnistuu, aina tuntuu
löytyvän joku toinen tekemään hom-
man.

- Tuloksena kaikesta tästä on,
että AA on liikkeenä varsin moni-
muotoinen, vaikka ulkopuolisten
mielikuvissa AA usein esittäytyy
yhdenmukaisena, lahkomaisena.

Pelin säänndt

Vaikka maiden ja ryhmien välillä
on paljon monenlaisia eroja, on
toiminnan perusrakenne kuitenkin
varsin yhtenäinen. Kitti, joka pitää
heterogeenisen soluverkon koossa,
syntyy jäsenten nimettömyydestä,
vahvoista vuorovaikutussäännöistä
ja l2 askeleen ohjelmasta.

Mitään kirjoitettuja pykäliä
muodoista, joilla asioita palavereissa
käsitellään, ei ole. Silti ne ovat varsin
selkeitä ja jokainen jäsen oppii ne

käytännössä. Periaatteet voi alusta-
vasti listata näin:

- jokainen kertoo, miltä tuntuu

- jokainen puhuu vain itsestään

- omia ja toisten juttuja ei selitetä
eikä tulkita

- toisten stooreja ei kommentoida
torjuvasti

- jäsenten välisiä yhteenottoja
vältetään.

- Näiden periaatteiden varassa
AA:ssa voidaan käsitellä henkilökoh-
taisesti kipeitä asioita. Tämän voi
periaatteessa tehdä monella tavalla.
Oheinen nelikenttä (kaavio l) jäsen-
tää erilaisia mahdollisuuksia raotella
yksityisyyden verhoa riippuen siitä,
mitä ja kenelle puhutaan.

- Tiedostamattoman käsittelyllä
etsitään piilossa olevaa autenttista
itseä. AA:n pyrkimys taas on toinen:
omaa tiedostamatonta tai torjuttua
minää ei pengota, vaan puheen-
vuorojen tarkoitus on rehellinen puhe
itsestä. Kun jokainen vuoron perään
pyrkii avoimesti ja rehellisesti puhu-
maan omasta itsestään, tuloksena on
emotionaalisen helpotuksen lisäksi
mallioppimista. Toisten kokemusten
avulla hankitaan harkintakykyä, ar-
kielämän viisautta - ei niinkään
yleisiä käyttäytym isnormeja.

Vuorovaikutussäännöt ovat
AA:n toimivuuden kannalta varsin
tärkeitä uskomuksellisen puolen eli l2
askeleen ohjelman ohella. Monet
AA-lilosofi aan pohjautuvat laitokset

- kuten Minnesota-malli - ovat
omaksuneet kyllä 12 askeleen ohjel-
man, mutta eivät vuorovaikutussään-
töjä. Tällä on olennaisia seurauksia.

- AA:ssa on toki paljon sisäisiä
riita- ja kitkapintoja. Olennaista
kuitenkin on, että se kaikesta huoli-
matta pysly koossa ja toimii menes-

tyksellisesti. Ja miten tämä tapahtuu,
sitä projekti pyrkii ymmärtämään,
Klaus Mäkelä sanoo.

AA löikkeenä

AA-projekti ei ole perinteinen
hoitotutkimus: kyse ei ole siitä,
kuinka tehokas AA on. AA:ta tutki-
taan kuin sosiaalista liikettä analysoi-
malla tilanteita ja ihmisiä, joissa AA
on herättänyt ja herättää vastakai-
kua. Näkökulmia on kolme: AA
sosiaalisena liikkeenä tai verkostona,
vuorovaikutusjärjestelmänä ja usko-
musjärjestelmänä.

- Keskeinen AA:n menestyksen
salaisuus on, että se on löytänyt
toimivan verkko-organisaation mal-
lin. AA on solumainen, monikärkinen
ja verkostomainen. Liike leviää ja
erilaistuu sisäisesti.iakautumalla: ris-
tiriidat johtavat uusien solujen muo-
dostumiseen. Silti kaikki ryhmät ovat
avoimia jokaisellejuopolle, ja ryhmiä
myös vaihdellaan.

Hierarkkinen organisaatio
puuttuu, toimihenkilöitä vaihdetaan
rotaatioperiaatteella. Aänestyksiä
vältetään, asioita jauhetaan niin
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AA oahaa Suomcssa

AA syntyi USA:ssa ja levisi aluksi
vain protestanttisiin ympäristöihin.
60-luvulla mukaan tulivat myös
Latinalainen Amerikka ja katoliset
maat. AA on saanut ensimmäiset
sillanpääasemansa myös sosialisti
sissa, islamilaisissa ja Kaukoidän
teollistuvissa maissa.

- Suomessa AA on poikkeukselli
sen vahva. Jäseniä (vähintään vuo-
den raittiina olleita) on tällä hetkellä
vähintään 5 600; kasvu B0-luvulla on
ollut noin l0 prosenttia vuosittain.
Vuoden 19BB lopussa Suomessa oli
498 AA-ryhmää ja T4laitosryhmää.

Jäseniä ryhmissä on keskimäärin l l
eli suhteellisen vähän. USA:ssa keski-
määrä on 20.iäsentä, Kanadassa 17.

Kun liike muualla on ollut varsin
keskiluokkainen, niin Suomessa se

levisi ensin työväestöön ja vasta
myöhemmin muihin ryhmiin.

Suomen osuus projektissa koostuu
seuraavista aineistoista. Klaus Mä-
kelä kerää kansainväIistä tiedostoa ja
tietoja Suomen AA:n palveluraken-
teesta ja toiminnasta, Ilkka Arminen
analysoi AA-stooreja, Pia Rosenqvist
tutkii AA:n naisjäseniä ja Al-Anon-
ryhmiä ja Kerstin Stenius Minne-
sota-mallia fiosta on artikkeli lehden
tässä numerossa). Iiris Aaltonen on
juuri saanut valmiiksi pro gradu
-työnsä mies- ja naisstoorien eroista,

.ia Kari Haavisto valmistelee niin
ikään pro graduaan Helsingin suu-
rimmasta AA-ryhmästä.

Kuva: Kalervo Koski

- Aineiston keruu on ollut tutki-
joille jännittävä kokemus. AA:llahan
ei ole keskitettyä päätöksentekojär-
jestelmää, jolta olisi voinut pyytää
yleisluvan tutkimuksen tekemiseen.

Jokainen jäsen ja ryhmä päättää

asiasta erikseen. Sitä arvokkaampaa
on ollut, että AA:laiset ovat suhtau-
tuneet tutkijoihin avoimesti ja tutki-
mukseen myönteisesti, toteaa Klaus
Mäkelä.

Mafti Virtanen

J eFFe tie deke skuh.sessd

Suomalainen Tiedekeskus Heu-
reka avasi ovensa yleisölle Vantaalla,
lähellä Helsinkiä, huhtikuussa 1989.

Seitsemän kuukauden aikana on yli
400 000 kävijää tutustunut tiedekes-
kuksen toimintaan.

Yksi suosituimmista näyttelykoh-
teista on ollut Alkon kustantama

Jeppe, joka on Alkon biolääketieteen
osastolla kehitelty tietokoneohjel-
moitu puhuva muovirobotti. Se esit-
telee havainnollisesti alkoholin lysio-
logisia vaikutuksia ihmisen elimis-
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töön ja alkoholin vaikutuksia ihmisen
käytökseen.

Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin
erityistä huomiota

- aktiivisen osallistumisen mah-
dollisuuteen sen sUaan, että henkilö
passiivisesti katselee ja kuuntelee
esitystä

- henkilökohtaiseen kontaktiin:

Jeppe puhuttelee käyttäjäänsä ni-
meltä

- tieteelliseen tarkkuuteen: Jep-
pe välittää tietoja alkoholin käytön

akuuteista ja kroonisista fysiologista
vaikutuksista. Se havainnollistaa
sekä nautitun alkoholimäärän vaiku-
tukset ihmisen fysiologiaan ja käytök-
seen että krapulan, vieroitusoireet ja
muut alkoholinkäytön jälkiseurauk-
set. Tieto on Alkon biolääketieteen
osaston tutkijoiden ja lääkäreiden
kokoamaa ja tarkistamaa

- viihteellisyyteen: Jepen puhe on
arkipäiväistä ja keryttä, paikoin
vitsikästäkin

- konkreettisuuteen: Nykyään
valtaosa vastaanottamastamme in-
formaatiosta välittyy "kaksiulottei-
sesti" esim. television, elokuvien,
mainosjulisteiden ja Iehdistön kautta.

Jepessä alkoholin kulku elimistössä
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