
MATKAKERTO MUS MYLLYHOIDOSTA

1980-luvun kieppeilla suoma-

Iaisen päihdehuollon pakolli-
sia kurioita alkoi sekoillaa

uusi tulokas. Alkuinnossaan se

piti tietysti ääntä itsestään,

ker tti julkisuulta h1 r äkseen ja

uhosi hoito-ohjel mal laan. jossa

larjottiin luloksenu railtiutta ja

terveyttä. l'ulokkaan nimeksi

vakiintui "myllvh,,itr,". Vuosi-

en mittaan se on tasaäntunut

olossaan. mulla pilää yha tiu-
kasti kiinni periaatteistaan.

Myllyhoidosta on ulkopuoli-
sen vaikea luoda kunnon koko-

naiskuvaa. Myllystä tulee lä-
hinnä mieleen viljanjauhamis-
kone^ mullu m1 ll1 tarkuittaa

myös hyörinää. louhuu ja myl-
lakkaa. Jos mylly on jotakin
tällaista, mitä se hoikr siinä te-

kee?
'fähan kysymykseen pyrki-

vät osaltaan vastaamaan Raisa

Kettunen ja Airi Leppanen kir-
jassaan "Myllyhoito". He ovat

uhranneet asialle kaksi vuotta:

haaslatelleet lukuisia ihmisia,

käyneet keskusteluja, tutustu-
neet alan kirjallisuuteen, pen-

koneet arkistoja unohtamatta

tietenkään myllyhoidon käy-

neiden kokemuksia. He kutsu-

vatkin kirjaansa matkakerto-

mukseksi, joka on omistettu

myllyhoidon pioneereille.
Kun seuraa Kettusen ja Lep-

päsen kertomusta, saa huoma-

ta, miten monta mutkaa on myl-
lvhoidon taipaleella jo ehtinyt
olla. Paikoin tarina sujuu. rä-
Iiin taas mutkien kautta pala-

laan lakaisin: samoja asioita

toistellaan eri muodoissa. Ei
siinä mitään. sellaista se var-

maan on ollutkin. Mutta sen-

tään olisi otlottanut. että kirjan

toimittajilta reissusta rahjaan-

tyneinä olisi mukaan jäänyt
joitakin tuliaisia. henkisia
evaita, joiden ympärille olisi
sitten kääritty koko jutun juo-

ni. Mutta ei, asia leviäa kuin
erään.lokisen eväät. Totta kai
moinen "ri näkökulmal huomi-

oon ottava monipuolisuus on

hyväksi, mutta siinä samalla

myös helposti aletaan silotella
asioita. Kun Kettusen ja Lep-

päsen teksliä lukee. syntyv rai-
kulelmu. ellä jotakin olennais-

ta myllyhoidon särmästä on ka-

donnut. Vai kuuluuko tämä

ajankuvaan, jossa vahan kaik-
kea pannaan pakettiin, koska

on oltava edukseen markki-
noilla ja tehtävä tulosta?

Toki kirjasta löyt1y sita sär-

määkin. Päihdehuollon toivio-
retkiä Kanadaan ja Yhdysval-
t<iihin tehnyt Toivo Pöysä kir-
kastaa myllyhoidon sanomaa

seuraavasli: "Olin pohtinut

paljon. ellä AA on selkeä its"-
näinen liike - ei kai siitä voi

hoitoa tehtla. Olin r äärässä.

Kanadassa se on oivallettu
käytannoksi. - - Se oli mel-

koista myllytystä."
Myllyhoito on siis AA:n hen-

gellisen toipumisohjelman ja

eräänlaisen ammatillisen hoi-

don yhdistelmä, jonka esikuva-

na on Yhdysvalloissa syntynyt

nk. lVlinncsota-malli. Ei siis

ihme. että moinen "sekaliitto"
sekoitti myös meillä totunnai-

sia paihdehuollon kuvioita.
Mutla luo liittoon ollul m1ös it-
selleen ktrellelemus: miten

oma toipumiskokemus ja päih-
dehuollon ammalillisuus sovi-

tetaan yhteen. Tata puolta kir-
jassa r aloletaan varsin hyr in.

Meilla paihdeongelmaa pi-
detään sosiaalisena ongelma-

na. Se on merkinnyt sitä, että

päihdeongelmasta on tullut
jonkinlainen jaännösluokka,

.jonka kanssa on ollut vähän

niin ja näin. Jollei joku usko

tätä, ottakoon luettavaksi päih-
dehuoltolain ja verratkoon sen

kirjainta ja henkeä eri kunlien
Kavtantoon.

Kettunen ja Leppänen lai-
naaval mielellään Jänenpään
sosiaalisairaalan entistä ylilää-
käriä Paaro Koislisla. Koisli-
nenhan on ampunut kovilla.
Hän on aruostellut voimak-

kaasti päihdehuollon jälkijät-
löistä sosiaa I idiagnosti i kkaa ja

korostanut, että perinteiseltä
paihdehuollolta on puuttunut
yksi asia ja sen mukana kaikki:
selkeä lavoite, raittius. Koisli-
sen laukomat lotuurlel orat tie-
tysti mannaa itse myllyhoidol-
le. Eipä silti, asiassa on kylla
vinha perä. Myllyhoito on osal-

taan tehnyt hyvää muistuttaes-

saan meitä tästä tav<-litteesta.

Entä sitten? l\4yllyhoito jau-

haa yhä kuitenkin omiaan: us-

komuksenvaraisesti se pitää

alkoholismia sairautena, johon

auttaa AA:n toipumisohjelma.

Ja tulevaisuuden visioissaan se

on laajentumaan päin. laroil-
teel ()\ al korkeullaja kokonais-

valtainen työote on poikaa.

Myllyhoidon käyneet saavat

muistoksi käteen käyvän myl-
Iynkiven. Se on ainakin jotakin

yksi nkerlaista ja konkreettista.

mutla loi\utta\asli myös muis-

tutus siitä. että mutkistuessaan

asiat myös pitkittyvät. Mita se

Bob sanoikaan jäähyvaisiksi

Billille: "Muista Bill. eltä ei pi-
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lata tätä hommaa, vaan pide-
tään se yksinkertaisena." Täs-
sä myllyhoito Kettusen ja Lep-
päsen matkakertomuksen poh-
jalta saa kyllä menna itseensä.

RAIMO HEISKANF]N

Mainonta on kulutusyhteis-
kunnan metsästyskoira. Se

haistelee ja seuraa trendejä.
Osoiltaa saaliin. Siksi on aina

opettavaa tarkkailla, mitä sillä
alueella tapahtuu. Vuoden
1993 mainoselokuvakilpailun
loppusaldo kertonee jotain.

Vain muutamissa mainoksis-
sa esiintyi mies ja nainen yhtä
aikaa. Nä1tti siltä, eilä ränrän

vuosikymmenen mies on kyen-
n1t solmimaan suhteen vain
eläimeen tai toiseen mieheen,
ei siis naiseen. Kuva miehestä
on lieräslikin sanoen alavirit-
teinen. Alakulona näyttää
näissä kuvissa palavan elä-
manliekki. Miehen elämän ai-
noana lohtuna tuntuu olevan
uskollisuus sinapille.

Samanaikaisesti laulavat
Malin veljekset, että "teesken-
tele edes, että rakastat mua".
Suloista valhetta maisteleva
mies toteaa laulussa, että "mi-
nulle riittää kun vierelläni
oot", ja rukoilee, että "sumuta
rakkaani mua". Niinkr; hei-
koilla mies on, että hanelle riit-
tävät pakastimenkylmä sydan
ja sentimentaalinen valhe. It-
sepetos. Populaarikulttuurin.

iskelmän ja mainospätkien
mies ei näytä olevankaan se

toimiva subjekti, vaan jonkin-
lainen uhri, jonka ainoa aktii-
vinen toiminla omassa elämäs-
sään tai sen suuntaamisessa -
ainakin parisuhteen nakokul-
masla - on kä.ien paneminen
ristiin ja rukousasentoon aset-

tuminen. Joku voi yltyä väänte-
lemään kasiään tuskastunee-
na.

Dekkarikirjailijana aloitta-
neen Timo Sandbergin kol-
mannen proosateoksen maail-
ma on hyvin miehinen. Se on

sankarin ja sankarin tikapui-
naan käyttämien uhrien maail-
ma. Kirjan kertoja on uhri. Hän
on harmaanoloinen virkamies
Kauno Vuoksenranta, joka
muuttäa vanhemman veljensä
pyynnöstä vanhaan kotitaloon,
joka on jäänyt autioksi. Kau-
non veljen nimi ei ole sattumal-
ta Voitto. Se on isän antama

nimi, joka on kuin itseään to-
teuttava ennuste. Oman elä-
mänsä herran nimi. Ja toisten
elämän? Kauno sen sijaan on

omassa elämassaänkln Joten-
kin ulkopuolinen. Hän on sitä
niin avioliitossa kuin työssään-

kin. On ollut sitä aina. Autioksi
jääneessä lapsuudenkodis-
saan, josta han on Iähtenyt heti
kun on klennyt. hänlä piiritta-
vät vanhat esineet tuttuina
mutta kuitenkin jotenkin viha-
mielisinä. Ne ovat tallentaneet
itseensä menneisyyttä ja sen

tapahtumia ja purkavat sitä nyt

1 mpärilleen. Tai oikeammin
kai Kauno purkaa. Monet
unohtuneet asiat nousevat

esiin ja päähenkilo alkaa yha
enemmän ja tiiviimmin elaä

menneessä. Semminkin kun
oma avioliitto on hajoamassa ja
työ tuntuu turhalta ja sisällyk-
settömällä. Lukuisin takaumin
Kauno piirtää omaa luonneku-
vaansa ja suhteitaan muihin
ihmisiin. Muita ihmisiä ovat

erityisesti vanhempi veli Voitto
ja kovan ankara isä. Heidan
varjossaan Kauno niin sanoak-
seni kitukasvaa.

Vahitellen Kauno alkaa
kiinnostua yhä enemmän van-
han talon vintistä ja sen aar-

teista: omisla ja Voiton aineis-
ta. Mutta kiinnostus saa intohi-
moisen luonteen, kun Kauno
loytaa aitivainajansa musta-
kantisia vhkoja. joihin äiti on
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