
myönteisempää ja näin vahvis-
ti jäsenyyden kannatusta. On-
han siinä oma logiikkansa, että
kriittinen joukkotiedotus kriti-
soi ensin hallitusta passiivi-
suudesta EY:n suhteen ja että
kun hallitus sitten yllättäen
aktivoituu, ltiydetaan kritiikil-
le uusi kohde tehdyn päätök-
sen seurauksista.

Oletusta viestinten vaiku-
tuksesta kansalaismielipitee-
seen tukee se, että Lindahlin
esittämien tulosten mukaan
ruotsalaisten kasitykset EY:n
vaikutuksista maan ympäris-
tön tilaan, sosiaaliseen turval-
lisuuteen, lyömarkkinoihin ja
taloudelliseen kehitykseen
muuttuivat kielteiseen suur
taan vuoden l990jalkeen. Tal-

Alkoholin kayuöä ja siihen liit-
tyvia ilmioita on käsitelty suo-
malaisessa kirjallisuudessa ja
näytelmissä jokseenkin stereo-
tyyppisesti, joko kansanhuu-
morilla tyyliin "pullo tyhjaksi
ja kaatuillaan" tai ahdistuneel-
la patetialla tyyliin "kun aiti
kireän pipon neuloi ja kuka
onkaan syyllinen".

Vastapainona angstisille
näytelmille alkoholismin tu-
hoavuudesta Tampereen Työ-
väen Teatteri puki hymyssä

suin Thalian kaapuun Turmi-

TURMIOLAN TOMMI NAYTTAUÖTTA

lainen nopea heilahdus kansa-
laisten tiedollisissa käsityksis-
sä tuskin on mahdollinen rnuu-
ten kuin julkisuuden muuutok-
sen seurauksena.

Itse hakisin perustelua me-
dioiden merkitykselle siita,
että Ruotsin jäsenyyden kan-
natus heilahteli vuosikymme-
nen taitteessa hyvin yhdenmu-
kaisesti kaikissa väestöryh-
missä. Sekä kannatuksen tun-
tuva nousu vuosina f989-
1990 että vielä suurempi ro-
mahdus vuosina f990-1991
tapahtui kaikkien puolueiden
kannattajaryhmissä, niin nais-
ten kuin miestenkin keskuu-
dessa, riippumatta iästä, kou-
lutuksesta, ammatista tai
asuinpaikasta.

olan Tommin seikkailut viime
näytäntökaudella. Esityksia
jatketaan edelleenkin, silla
suosio on ollut huikea. Tarina
purkautuu alkuperäistä muis-
tuttavana draamallisena sarja-
kuvana (Tommiahan julkais-
tiin valistussarjakuvana 1800-
luvulla raittiusliikkeen toirnes-
la). jossa nauru on jatkuvasti
läsnä. Naytelmä htiyryaä hillit-
tömyyttä ja näyttämöllä risrei-
Iee mehevä ihmistyyppien gal-
leria. Tyylilaji on jotakuinkin
ainutlaatuinen. Se on sekoitus

Yhteiskunnan eri osissa, ra-
kenteellisesti ja intresseiltään
erilaisissa ryhmissä samanlai-
sena toteutuvaa mielipiteiden
muutosta on vaikea ymmärtää
muuten kuin koko yhteiskun-
nan kattavan sisalltillisesti yh-
denmukaisen julkisuuden tu-
loksena.

PERTTI SUHONEN

Kalle Paataloa, Pulmusia ja
floorshow'la. Mutla ilse asiassa

työryhmä ammenlaa perusviri-
tyksensä nimenomaan kulu-
neista tavoista tulkita alkoho-
Iismia.

IURMIOI.AN PERHEEN
F I-OO RS H OW

Tarina kertoo ahkerasta ja säy-

seäslä miehestä. joka on niin
sanotusti vaimon tossun alla.
Elama kulkee uomassaan il-

ALKOHOLIPOTITIIKKA
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man mainittavia mutkia tai

sykleja, tylsyys huokuu kodin

nurkista, vaimon vaatimukset
ja lasten kitinät alkavat her-

mostuttaa. Ja mika onkaan ka-

malampaa kuin vaimon ikaloP-

pu aamutakki ja koko Perheen
ääliömäiset hiiritossut.

Eraänä kohtalokkaana iltana

Tommi lähtee viemään sitä

kuuluisaa roskapussia ja löy-

tää ravintolan oven ensimmäis-

tä kertaa elämässään. Halise-

vän tunkkaisuuden takaa

avautuu maailma: söötti larjoi-

Iijatar, mukavat kaverit ja rento

olo viinan lämmittäessä sisus-

kaluja. Tommin edessä on uu-

denlaisten värien, äänien ja

tunlemusten slääri. Tommi on

nyt vahvaja päättäväinen. Ko-

tona vaimo ja lapset saavat

kyytiä, isä on palannut oikealle

paikalleen.
Kantapaikan avuliaat kave-

rit opastavat Tommille viinan

salat, alkon hinnaston ja kra-

pulan kymmenet nimet, Tom-

mista tulee "alan mies". Tom-

min juomaura pinkaisee kiih-
keään vauhtiin. Huomaamatto-

man hissukan sisaltä pulpah-

taa arvaamaton ja aggressiivi-

nen mies. joka kankkusvaPi-

noissaan vielä kuitenkin yrit-
tää välittää lapsistaan. Alkoho-

lismin loppukiri murentaa Päi-
vä päivaltä olemisen perustaa,

rappioitumisen mYötä mYös

kaverit kaikkoavat ja Tommi on

lopulta autuaan yksin.
Aselelma perheessä on

kääntynyt nurin niskoin, äiti on

ALKOHOLIPOTLTIIKKA
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alistettu, lapset pelkaavat ja

ulosottomies mittaa tuhkatkin

pesästä. Alkoholismi hallitsee

perhettä, ja Turmiolan perheen

kertomuksen 
'loppu 

on kurjaa-

kin kurjempi tragedia. Aiti
kuolee, isä on vankilassaja ai-

kuistuneet lapsel seisovat äi-

din haudalla.

SAIRAUS, TULEHTUNEET
IHMISSUHTEET VAI

RITUAATINEN TAPA?

Onko syy perheessäja sen vuo-

rovaikutussuhteissa vai Piilee-
ki; juomisen himo Tommin gee-

neissä? Onko eläma vain yk-

sinkertaisesti liian tyhjaa. ar-

kista ja päämäärätöntä? Onko

Tommi oppinut jo varhain rat-

kaisemaan ongelmansa j äykän

suoraviivaisesti? Oliko Tom-

min isä tai isoisä kenties alko-

holisti ja tuleeko Tommin

omista lapsista ongelmajuojia
ja humalahakuisia? Naiko

Tommin tytär alkoholistin?
Niin tai näin. Alkoholismi

saattaa olla biologis-fysiologi-

sesti määritettävä sairaus, oPit-

tu käyttaytymismalli, ongelmi-

en ratkaisustrategia tai kult-
tuurinen tapa. Tutkimus ei ole

kyennyt antamaan näihin kY-

symyksiin yksiselitteisia rat-

kaisuja, eika niita anna TTT:n

esityskäan. Päinvastoin, kaik-
ki on mahdollista, kaikki jaä

auki -jajuuri niin onkin hYrä.

Tamperelaisten näYtelmä al-

koholismin kirouksesta on

vahvasti hitsautunutta en-

semble-työskentelyä, joka PöY-

hii tabuja ja ennakkoluuloja,
kyseenalaistaa ja huokuu Yhta
aikaa ymmärrystä sekä ilkeää

faktaa. Kouraisevia ja tuskalli-
sia asioita on mahdollista kasi-

tellä myös humoristisesti. mi-

käli lekijäl ymmärtävät perim-

mäisen kysymyksen. Tommia

esittävän Timo Jurkan ilmai-

sun asteikkoon sisältYY akro-

batiaa ja vetoavuutta. Jurkan

kasvot eivät ole todellakaan ki-
vestä. Kellariteatterin näYttä-

mölla on klovnin ja synkän Yk-
sinpuhelun risteYtYs.

MERJA SAARNIO

TURM}OIAN TOMMI-
KIRI..IORMA KAIR}MO
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