
valtaaja vastuuta siirretään nyt
edelleen alaspäin luomalla sel-

keitä kokonaisuuksia ja lisää-

mallä tulosyksiktiiden itsenäi-
syyttä.

"Vuosiluhannen täitetta

kohti kuljettaessa Alko voi lur-

Suomen Akateeminen Rait-
tiusliitto ry eli SARLI on vuo-

den 1990 helmikuusta lahtien
toteuttanut sosiaali- ja terveys-

ministeriön tuella Paukunvar-

tijat-projektia. Projektin ta-

voitteena on ollut tuottaa kou-
lutusta ja siihen tarvittavaa

materiaalia.
Koulutus koostuu kaksipäi-

väisestä Paukunvartijat-ryh-
mänvetäjäkoulutuksesta ja päi-
vän mittaisesta lähestymista-

pakoulutuksesta. Lisäksi pide-
tään i nformaatioti]aisuuksia.

Projeküpaallikkona toimii
valtiot. kand., psykologi Jarmo

Orkamo. Projektin alkuvai-
heessa hankittiin oto-koulutta-
j ia kouluttajakoulutuksella.

Paukunvartij at-nimityksella
on pyritty tietoisesti samasta-

maan alkoholin käytön vähen-

täminen ja hallinnan lukemi-
nen yleisesti tunnettuihin ja
hyväksyttyihin pyrkimyksiin
saadella syömistä, tupakan-

polttoa ja muita jokapäiväisia

tottumuksia. Nimi on osoittau-

tunut käyttökelpoiseksi. Hie-
man leikkimielisenä se myös

useimmiten kätevästi, ilman
eri kasittelya purkaa tavan-

vata olemassaolonsa vain sillä,
eltä kykenemme kilpailu- ja

palvelukykyisesli täyttämään

tehtävämme. Sosiaali- ja ter-

veyspoliittiset tavoitteet pysy-

vät kuitenkin edelleen keskei-

omaisimpia moralistisen suh-

tautumisen pelkoja.
"Paukunvartijointi pitaisi

olla yhtä luonnollista ja luonte-

r,aa kuin paikallisradiossa pyö-

rivä läskikampanja. Ideahan

molemmissa on sama, pyrki-
mys kulutuksen vähentämi-

seen. Oman juomisen tarkkailu
ei ole sen kummallisempaa

kuin liikakilojen vahtiminen.

Kaiken peruslana on. etlä on

rehellinen itselleen ja että viit-
sii totuutta muuntamattä pitää
kirjaa juomisensa määrästä.

Naiden lausumien takana on

paukunvartijointia kokeillut
turkulainen 42-vuotias nai-
nen" (Turun Sanomat 4.2.

199r).
Ryhmänvetäjäkoulutus täh-

tää Paukunvartijat-ryhmän ve-

tämiseen ja on kaksipäiväinen.

Ryhmän tarkoitus on alkoholin
kayton itsehallinnan tukemi-
nen.

Alussa ryhmänvetäjien kou-
lutus oli kysytyintä, mutta kiin-
nostus ryhmiä kohtaan on ollut
selkeintä suuremmissa kau-
pungeissa, kuten Turussa, Ou-

lussa ja Jyväskylässa. Pienilla
paikkakunnilla ryhmään osal-

sinä, ja ne asettavat toimintam-
me rajat. Ne eivät kuitenkaan
salli meille muita aloja tehotto-

mampaa ja epätaloudellisem-

paa toimintaa", toteaa pääjoh-

taja Heikki Koski.

listumisen kynnys on korkea.

Nimettömyyttä on lähes mah-

doton taata eivätkä juomisen

ongelmat ole vielä neutralisoi-
tuneet painontarkkailun tai tu-
pakastavierotusryhmien rin-
nalle.

Kunnat ovat myös halunneet

lisätä eri ammateissa toimivien
valmiuksia alkoholin kayton

kasittelyyn. Tahan tahtaavaa

Iähestymistapakoulutusta on

annettu esimerkiksi tervey-

den- ja työterveyshoitajille,
jotka työssään kohtaavat suur-

kuluttajia ja joilla siten on

mahdollisuus vaikuttaa ja saa-

da aikaan juomisen hallintaa
tukeva kontakti.

Vuonna 1990 koulutustilai-
suuksia oli yhteensä 20 päivää
ja niihin osallistui 70 kunnasta

kaikkiaan noin 80 henkiloa.
Informaatiotilaisuuksia pidet-
tiin ll ja niihin osallistui vajaa

700 henkiloa. Kaikkiaan tilai-
suuksia pidettiin varsin katta-
vasti eri puolilla Suomea 11

läänin alueella.
Projektiin kuuluu myös yh-

teydenpito koulutuksessa mu-

kana olleiden kesken, uuden
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välittäminen heille ja koke-
mustenvaihtopalaverit haluk-
kaille, esim. käytännössä toi-
mineille ryhmänvetäjille. Kou-
lutukseen osallistuneiden pa-
laute on resurssien rajoissa

tarkkaan koollu. Paukunvarli-
jat-kou Iutuksen. toimintojen ja
aineistojen toimivuuden ja jat-
kokehittelyn kannalta keskei-
senä pidetään tiivistä yhteyttä
kaytantOOn ja kokemusten hyö-
dyntämistä. Tarpeet pyritään
ottamaan joustavasti huomi-
oon.

Yuonna 1991 painopiste on

ollut lähestymistapakoulutuk-
sessa. Syksyyn mennessä tilai-
suuksiin on lämän vuoden ai-
kana osallistunut 296 henkiloa
ja koulutuspäivia on ollut 28.

Koulutuksessa mukana ol-
leiden perusjoukko on muo-
dostunut terveyden- ja työter-
veydenhoitohenkilökunnasta,
sosiaal ityöntekijöisrä, rai r tius-
sihteereistä seka A-klinikoi-
den työntekijöistä. Myös ter-
veyskeskus- ja työter-veyslää-

käreita, psykologeja sekä seu-
rakuntien ja muiden yhteistijen
päihdetoiminnan vaslaavia ja
nuorisotyöntekijtiita on ollut
mukana. Ryhmät ovat näin
muodostuneet varsin hetero-
geenisiksi.

Jatkossa ryhmätoiminnan ja
lähestymistapakoulutuksen
seuranta on palvelujen muotoi-
lun kannalta tärkeää. Eri paik-
kakunnilla on jo nyt kerättykin
aineistoa, josta yhteenvedon
jalkeen voidaan raportoida.

PAIKALI.INEN TIEDOTUS
TUKEE

Aineistona on käytetty Pau-
kunvartijat-korltia ja yleistie-
dottavaa Paukunvartijat-julis-
tetta, jotka molemmat on hy-

väksytty Terveyskasvatuksen
keskuksen luetteloon. Koulu-
tukseen osallistujat ovat saa-

neet monisteen, jossa on koo-
lusli ja konkreellisesli esitetty
Paukunvartijat-11 hmän toimin-

tatapa sekä lähestymistavan
pääpiirteet. Koulutuksen tilaa-
jatahot ovat hoitaneet osal-
listujien rekrytoinnin ia tiedo-
tuksen. Usein siihen on liitty-
nyt artikkeleja ja uutisia kou-
lutustilaisuuksista paikallisis-
sa tiedotusvälineissä.

"Osal I istujien val ilseminen
oli yllattavan helppoa. Puhe-
linkeskustelun aikana kylla
selviää ilmoittautujan soveltu-
vuus. Paikallisradio on oivalli-
nen i nformaatiokanava. llmoit-
tautujal valikoituvat varmasti
jo hyvän tiedottamisen perus-
teella" (Yhteenveto Paukun-
vartijat-ryhmästä, Oulu, tam-
mikuu 1991).

Koulutusta tilanneita tahoja
on pyritty palvelemaan myös

muutoin. SARLI on toimittanut
pyynnöstä lehdistötiedotuk-
seen soveltuvaa tukiaineistoa,
konsultoinut ja auttanut esim.
Paukunvartijat-ryhmistä tie-
dottamisessa. Käytössä on ollut
Paukunvartija-puhel inkasetti.
jolla paikallisesti on voitu oh-
jata ryhmiin.

Varsinkin kaksipäiväiseen
koulutukseen on voitu sisällyt-
tää palautekeskustelua, jota on

pidetty keskeisenä toimintojen
kehittelyn kannalta. Seuraa-

vassa palautekeskustelun an-
tia:

Opi skelij aterveydenhoitaja
(Koulutusraportti, huhtikuu
-90): "Hytidyin kovasti tästä

koulutuksesta ja sain valmiuk-
sia ollaa alkoholin esille asia-
kassuhteessa. Aiemmin olen
vierastanut tätä aihetta, koska
mielestäni ihmisten elämään
puuttumisen eettinen puoli on

aina mietittävä. Tässä menetel-
mässä lähtökohta on selkeä."

KOHDERY.HMA"AJAITELU
TARKEAA

Paukunvartija-ryhmä, juomi-
sen itsehallinta- tai oma-apu-

ryhmä on verralen intensiivi-
nen mini-interuentio. Sen toi-
minta perustuu käsitykseen
siitä, että alkoholin käyttö on

opittua kuten mikä muu käyt-
täytyminen tahansa. Ryhmät
soveltuvat parhaiten varhais-
vaiheen alkoholiongelmia ko-
keville, joi[[e ei perinteisesti
ole ollut juuri mitään tukimuo-
toja.

Ryhmiin tulevat ovat itse hy-
vin motivoituneita vähentä-
mään alkoholin kayttoaan ja
haluavat intensiivisempää tu-
kea kuin esim. kirjallinen oma-
apumateriaali voi heille antaa.

Saattaa olla, että kayttoa olisi
myös kirjallisen oma-apumate-
riaalin käyton ja ryhmäosallis-
tumisen välimaastoon sijoittu-
valla toimintamallilla.

Koulutettaville on ollut uutta
nähdä esim. itsetuntoiset tis-
suttelijat tai työnsä moitteetto-
masti hoitavat, lisääntyneen
arkipäiväkäytön vaivaamat ih-
miset kohderyhmänä tutun, al-
koholiongelmiin lavallisesti
yhdistettävän "reppanaporu-
kan" sijasta. Alkoholin kayton
takia ongelmia kokevan ihmi-
sen stereotyypillä on "ammat-
tiauttajien" ja tavallisten ih-
mistenkin mielessä vankka
sija. Ajatellaan, että jos alko-
holin kaytössä koetaan ongel-
mia, ihmisella täytyy olla mui-
takin ongelmia.

Projektin yksi keskeinen ko-
kemus on ollut se. etlä myös

alkoholia dramaallisemmin
käyttävien ihmisten parissa

ATKOHOLIPOIITIIKKA348 56 (l 991 ): 5



työskentelevät ovat kokeneet

ryhmänvetäjä- ja lähesty mista-

pakoulutuksen hyödylliseksi.
l\4yös hoiloa lähener issä ja pit-
käaikais.mmissa konlakleissa

Pau k u nvarl ijat -l ähesl y m i st a-

paa voisi hyödyntää. Tätä var-

ten onkin kehitteillä muuta-

man päivän mittainen Paukun-

vartijat-kurssi, jonka aikana

voisi keskustella alkoholin
kalttoon liittyvistä asioista ja

mahdollisesti virittaytya to-

teuttamaan muutosta. Tällai-
selle "kurssille" voisi hakeu-

tua itse. Työnantaja voisi tukea
siihen osallistumisla. Sita roi-
taisiin kokeilla myös muiden

hoitomuotojen rinnalla. Pau-

kunvartijat-kurssi voisi olla
vaihtoehto tapauksissa. joissa

todetaan tarve intensiivisem-
pään, mutta vielä tavallista
hoitoa "kevyempään" ja ennen

kaikkea lähestymistavaltaan

uudentyyppiseen, kuntoutta-
vaan pohdinta- ja selvittelyjak-
soon.

YKSINKERTAISTA MUTTA
VAIKEATA

Kuten oma-apumenetelmissä

1 leensä. myös Paukunvarl ija-

ry nmassa pyntäan rnmlsen

omien r.oimavarojen akt ivoimi-
seen hänen toivomansa muu-

toksen aikaansaamiseksi. Il-
man omakohtaisla pohdintaa

muutosta ei synny. "Asiantun-
tija" voi vain viritellä pohdis-

kelua pitamalla ylla moti-

voivaa keskustelua ja jäsentä-

mällä sitä muutoksen toteutuk-
sen helpottamiseksi.

Seka ryhmänvetäjä- että lä-

hestymistapakoulutuksessa

keskeinen kulmakivi -ja usein
myös vaikein asia on ollut
paukunvartijan oman yksilolli-
syyden ja valinnanmahdolli-
suutlen aito hyväksyminen

suhteessa tavoitteisiin. Faktoja

alkoholin vaikutuksista riit lää.

Sen sijaan lieloinen lahtemi-
nen siitä, että ihmiset tekevät

arvionsa omista lahtökohdis-
taan ja että on luonnollista puo-

lustaa ilseään ja valintojuan.

on vaikea paikka. Asenteet tu-
leval esiin huomaamalla esim.

kielenkaytossa. Lähestymista-

pa voi lyhyen asiakaskontaktin
aikana merkitä kuitenkin var-

sin paljon.
Paukunvartija-ryhmän toi-

minta ei ole vetäjäkeskeistä,

eika vetäjältä vaadita välttä-
mättä ammatillista suuntautu-

mista. Lähestymistapa ja vetä-
jan rooli ryhmässä on ymmär-

rettävä perinpohjaisesti. Ryh-

mänvetäjän valmiuksia lahde-

tään heti harjoittelemaan, sa-

moin alkoholin käyton puheek-

si ottamista asiakassuhteessa.

Varsinkin kaksipäiväisen

koululuksen aikana harjoitte-
lutilanteet antavat ainesta

syvälliseen paneutumiseen.

Esim. raittiussihteerin monerr-

laisilla - ristiriitaisillakin - ta-

voitteilla lastatun työn kannal-
ta käytännön- ja menetelmä-

keskeinen koulutus on koettu

virkistäväksi ja antoisaksi,
mutta koulutustilanteen raken-

taminen sellaiseksi vaatii työ-

tä. Joskus on painotetlava. etlei
kyse ole leallerikuulun pääsy-

kokeesta. Keskustelulle saa-

daan harjoituksista aineksia ja

esimerkkejä.
Ongelmalliseen juomiseen

liitetaan usein asioita. jotka pi-

kemminkin heikentävät kuin
nostavat omakohtaisen poh-

dinnan arvoa ongelmistaan

kerlt-rvan kannalla. Jut,misen
mystifiointi on edelleen taval-

Iista: "Jos antaa pahalle pikku-
sorrrren - -". Parantumattomän

sairauden, alkoholismin lai

moraalisen heikkouden leima

on käden ulottuvilla arkipäi-
väisissäkin tilanteissa: "Alko-
holista valehdellaan aina - -".

Yksinkertainen ja konkreet-
tinen keskustelu neutraalilla
t:rva.lla ei ole selviö. "Aut-
tajan","neuvojan" tai "valista-
jan" rooliin löytyvät vuorosa-

nat helposti, vaikeaa on läm-
min, tärkeilemätön ja tasaver-

tainen suhtautuminen. Tarkas-

ti kuunteleminen ja asiallisen
kannustuksen paikan lüytami-
nen oval myös paneutumista

vaativia asioita. Erilaisten am-

mattiroolien sisään hypätään

myös helposti takaisin, kun

muuten ei lunnuta pääsevän

eleenpäin (Koulutusraportti.

helmikuu -9I):
"Monista työtilanteiden ku-

vauksista tuli esille roolipeli,
jota asiakassuhteessa pela-

taan. Lasten- ja äitiysneuvo-

loissa alkoholinkaytön esille
ottaminen on vaikeaa: asiakas

haluaa viimeiseen asti välttyä
leimautumasta huonoksi aidik-
si. vaikeammissa lapauksissa

pelataan tietysti huoltajuuden
puolesta. Neuvolatyöntekijät
ovat erittäin neuvottomia kei-
nojen suhteen: miten asiasta

voisi päästä edes puhumaan,

kun se kielletään loppuun

asti."

JOUNI ORKAM0
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