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Lähes kai,kkialla maailmassa on jo pitkään
tiedostettu liiallisen ja pakonomaisen a,lkoho-
Iin käytön, alkoholisrnin, yksilölle ja yht,eis-

kunnalle aiheuttamat haitat ja kustannukset.
On ryhdytty toimenpiteisün tilantem korjaa-
miseksi'mm. lai,nsäädäntöteitse, tarjoamalla
alkoholistille eril ai:sta hoitoa sekä perustamal-
la tutkirnuslaitoksia a'lkoholismin syiden sel-
vittämiseksi.

Al,koholismi on voittopuolisesti mi'esten on-
gelma. Kun toimenpiteiden pääpaino on ollut
alkoholismin hoidossa ja syiderr tutkimisessa
on se, jota taistelussa alkoholismia vastaan
voitaisiin kutsua ul,oirnmaksi rintamaksi tai
kotirintamaiksi erli alkoholistin vairno, jää-

nyt vähemmärlle huomiolle. Aviopuolisohan
yleensä ensirnmäisenä hu,orm,aa, ett'ä hänen
puolisostaan on tulossa ongelmallinerr alkoho-
linkäyttäjä. Hän joutuu ensirnrnäisenä teke-
mrään diagnoosin. Tiedämme hyvin vähän sii-
tä, miten diagnostinen päätös syntyy eli mi-
ten aikaisernmin normaalina koettu, joskin
runsas ja ehkä häiritsevä alkoholin käyttö
määritellään myöhe'mmin a,lkoholisrniksi ja
tod elliseksi on gelmaksi. Vielä vähernrnän tie-
därnme, rnillä eri tavoin aviopuoliso yrittää
tulla toirneen ongelrnan kanssa sen iäIkeen,
kun hän on sen ongelmaksi määriteIlyt.

Vaikkakin tiedärnme, että alkoholismi on,

paitsi alkoholistille itselleen. myös hänen per-
heelleen'suuri sekä taloudellinen että henki-
nen rasite, emrne tunne'tämän rasitteen me-

Tämä e.rtikkeli perustuu tekijän Suome,ssa 'v"uonna
19?3 suorittamaan tutkimukseen The oÖher half:
wives of alcoholios in Finland. Part I. Early diag-
nosis and thenapeutic struggles orn the home front.
Part II. Living with an alcoholic. Moniste.

Tutki,muksen toiseen osaan liittyvän artikkelin
juttr<ai:semrne lehdessämme kes?ikuussa 19?6.
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kanism,eja ja erityispiirteitä, ts. alkoholistin
rinnalla e1ärnisen arkisia yksityiskohtia. Em-
me tiedä, miten a"lkoholistia lähellä olevat ih-
miset kykenevät selviytymään elämästä, jon-
ka elimellisen osan muodostaa alkoholisti, ja
mitä olennaisempaa, emme ti,edä, mikä mer-
kitys rnurkau,turnisell a alkoh olistin kanssa elä-
miseen on juomisen jatkumiselle.

Tärnän artikkelin pohjana olevassa tutki-
muksesrsa keskityttiin alkoholistien vairn oihin.
Tutkimuksella kerättiin tietoja diagnostisoin-
nin ongelrnista hoidollisiin lähestymistapoi
hin, pyrkimyksii,n saada apua sukulaisilta vai-
mojen elämään alkoholistien rinnalla.

Kun alkoholistin vaimo yri;ttää auttaa mies-
tään, hänellä on jokseenkin ristirütainen kak-
soisrootri: hoitajan ja Iäheisen ihmisen. Am-
mattirnaisen hoitajan tavoin vaimo pyrkii
auttamaan rniestään eroon ongelmas,ta, joka
vaimon rnielestä on vaikea ja jonka vaikutuk-
set heijastuvat koko perheeseen. Kuten rno-
nissa muissakin tapauksissa, jotka kuuluvat
a.rnmattihoitajan työhön, aviomies-asiakas ei
yleensä myönnä juovansa liikaa. Vaimon on
siten hoitajan tavoin etsi,ttävä keinoja aut-
taakseen miestään asioissa, joista tiedetään
vähän ja joihin mies ehkä suhtautuu torju-
vasti tai jopa vihamielisesti.

Varsinaisen hoitajan rooli,sta poiketen vai-
mon ja potilaan väIillä on ollu,t läheinen suh-
de jo aikaisemmin. Vaikkakin tämän suhteen
olemassaolo voi olla vairnolle edu-ksi ja aut-
t a a häntä h oita j aa p aremrnin,turr'.*t een oma ises-
sa ymmärtämisessä, vaimo on kuitenkin se,

joila tässä kahden henkilön hoitosuhteessa on
vähernmän valtaa. Varsinaisen hoitajanhan
katsotaan yleensä olevan ainakin itse hoitoti-
lanteessa potilastaan korkeam,rnassa asemas-

sa. Alkoh,olistin vainnon on näin ollen lähes-



t5rttävä miestään tavalla, joka ei ole yhtey-
dessä valtaan tai auktoriteettiin. Kuvaan as-
tuu strateginen kanssakäyminen, koska juuri
auktoriteetin puute on sellainen tekijä, joka
pakottaa keksirnään uusia käyttäffirnisrnuo-
toja. Ku,ten myöhemmin tulernrne hu,omaa-
maan, rnuistuttavat vairnojen yritysten ja
enehdysten kautta kehittämät lähestymis,ta-
vat kuitenkin hätkähdyttävästi amrnattihoi-
taj ien Iähestymistapoj a.

Joüta puolisoiden vä,listen vaikutusrsuhtei-
den luonne voita;isiin yrnmärtää, on pidettävä
tärkeä seirkka rnielessä: vaimon on kidaimel-
lisesti elettävä hoidossa tapahtuneiden ereh-
dystensä kanssa. Häne1lä ei ,ole vapaata iltai-
sin eikä viikonioppuisi,n. Tämä on ehkä hänen
raskain taakkansa ja tärkein seikka sen ym-
märtämiselle, minkälaista on eIää vuosia al-
koholistin kanssa. Eräs molemrnissa rooleissa
ollut haastateltava oli tästä hyvinkin tietoi-
nen:

Yrirtin ajatella e.ttä hän on sairas, ti,esin että hän
oli sairas. OIin sosiaalihoitajana ,ollut tekemisissä
alkoholistien kanssa mutta elää heid?in kanssaan,
se o.n jotain aivan muuta.

TUTKIMUSMENETELMA

Tutkimus tehtiin haastattelemaltra alkoholis-
tien vairnoja, etupäässä Helsingissä. Koska

§seessä oli uusille alu,eille suuntautuva tut-
kimu:s, käytettün irrtensiivisen haastattelun
tai syvähaastattelun tekniikkaa. Taustatiedot
saatün lyhyellä §selvlomakkeella. Koska
tutkij a oli englanninkielinen, käytettiin 1 /z -2 tunnin pi,tuisissa haastatteluissa yleensä
tulkkia. Haas,tatteluissa keskursteltiin periaat-
teessa kaikesta siitä, mikä vastaalian mielestä
oli tärkeää alkoholistin vaimon eIämässä. Tä-
ten tu,tkij an käyttämää aLkuperäistä aiheluet-
teloa uudistettiin ja siihen lisättün kysymyk-
siä tutkimukserr kuluessa.

TäIlainerr lähestymistapa soveltuu hyvin
tutkirnu,songelmiin, joista tiedetään vähän.
Sen avulla voidaan jatkuvasti mukau,ttaa ai-
neiston keruu tutkirnu,ksen tavoiüteisiin pitäy-
tyerr kui,tenkin empiirisen tiedon pohialta
lähtevän teorianmuodostuksen antamissa
pui'tteissa (Glaser & Strauss 1970). Menetel-
mää haittaa kuitenkin vertailukelpoisuuden
ongelma: mitä taustaa vasten olisi mielipide-

jakaumi,a verrattava? Kun sekä kyselylo,mak-
keeseen että afü eluetteloon lisättiin kysymyk-
siä tu,tkirnuksen kuluessa, on kysymysten
kohdalla siten eri määrä vastaajia ei,kä pro-
senttilukujen näin oltren voida katsoa edusta-
van kol<o otosta, joskin ne varrnaan antavat
viitteitä jakatmasta. Viirneisün 28 haastatte-
luun ei enää lisätty kysymyksiä.

Haastatteluun halulkaideur alkoholistien
vaimojen valitssminen oli pulmallista. Tämä
ongelma olisi luonnollisesti voitu ratkaista
kääntymäIlä alkoholistien tai heidän omais-
tensa muodostarmien j ärj eskij en puoleen. Kat-
sottiin kuitenkin, että tällaisten organisaatioi-
den käyttäminen ensisijaisina trähteinä olisi
voinut saada aikaan vinoutuneen ot,oksen. Sen
sijaan päätettiin panna suurimpiin helsinki-
Iäisiin päivälehtiin Henkilökohtaista-palstalle
ilmoitus, jossa a,lkoholistien vaimoja pyydet-
tiin osallisturrraErn tutkirnu,kseen. Tutkimuk-
sen myöhemmässä vaiheessa pyydettiin haas-
,tatteluun myös sellaisia vairnoja, joiden rnie-
het olivat joko kokonaan lopettaneet alkoho-
lin kävtön tai huo'mattavasti vähentäneet si-
tä vähintään vu,oden veman. Lisäksi saatiin
Helsingin ja Turun A.klinikoiden ja Järven-
pään sosiaalisairaalan kautta yhteys alkoho-
listien vairno,ihin - sosiaalisaira,alassa haas-
tateltiin myös rniehiä. Tutkimul<sen otos
muodostui si.ten seuraavanlaiseksi:

I vaiüre

ilmoitu,s 38
A-klinikat S

sosiaalisairaala

II vaihe

18

vaimoa 14
miestä 1b (näistä 10 avioparia)

Kai,ken kaikkiaan haastateltiin 75 naista ja
15 rniestä.

On huomattava, että otos tosiasiallisesti
mu,odostuu naisisrta, j otka nimittävät miestään
alkoholisrtil<si. Vaimoien väitteiden paikkan-
sapitävyvttä oli rnahdotonta tarkistaa esim.
siitä syystä, että mieheen ei voitu ottaa yh-
teyttä; vaimo hal.u,si pitää haastattelun salas-
sa. Samainkaltaisuudet miesten käyttäytymi-
sessä ja vaimojen reaktioi,ssa tähän puoltavat
kuitenkin olettarnusta, että kyseessä on yksi
ja sama populaatio. Joka tapauksessa miesten
käyttäytymistavat olivat vaimoien mielestä
niin onselmallisia ja niihin kuului niin paljon
näkyvää alkoholin kävttöä, että alkoholisti-
nimifys lisnee ollut paikallaan.
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Todettakoon vielä, että tässä artikkelissa
kuvattavat tapahturnat miesten ja vairnojen
välisessä kanssakäymisessä eivät välütämättä
seuraa sitä järjestystä, jossa ne todellisuudes-
sa,tapahtuivat, vaikka oikeaa järjestystäkin
on pyritty noudattamaan.

ODOTTJKSET JA
DIAGNOSTISET PAATÖKSET

Patologisen tilan määritteleminen edellyttää
aina normaalin määrittelyä. Alkoholismln o1-

lessa §seessä on avioliitossa kaksi kulttuuria
tai rakennetta, jotka ovat tärkeitä niiden taus-
taodotusten muodostumisessa, joiden pohjal-
ta tehdään päätökset siitä, että jokin on vi-
nossa. Toinen on perheen tai avioliiton itsen-
sä muodostama rakenne, toinen koko yhteis-
kuanan muodostanna rakerule. Molemmilla on
osuutensa arvioissa, jotka'koskevat si,tä, onko
ko. avioliitto hyväksyttävä, onko aviomiehen
alkoholin käyttö kohtuullista vai ei, mitä kei-
noja vaimo saa käyttää, mitä ei.

Avioliiton muodostamassa raj oitetummassa
kulttuurissa vaimon vertailukohteena on suh-
de, joka häneIlä on ollut mieheensä. Tärnän
taustalla on laaiempi kulttuuri - alkoholin
käyttö suomafaisessa kulttuurissa. Näiden
muodostamalta perustalta Iähtevät odotukset
ovat usein vasüakkaisia: toiset varoittavat vai-
moa vaarasta, toiset vakuuttavat, e,ttä kaikki
on niin kuin pitääkin. Näi[ä od,otuksilla on
tärkeä paikkansra diagnostisen pää;töksen syn-
tyhistoriassa.

Au iolii,tto j a pi,enoi,skulttuuri.n r akentami,n en

Berqer ja Kellner (1970) ovat huomauttaneet,
että naimisissa oleonisen mer,kitys on vähitel-
Ien yhteisiksi ikoetuissa todellisuuden määri-
telmissä. Mies ja vairno rakentavat itselleen
keskusteluissa ja teoissa määrittelernäIlä ja
uudelleen määrittelemällä vakaan maailman,
jossa ,teoilIa on aina oma merkityksensä, jo-
ka ymnnärretään. Kun aviopuoliso horjuttaa
tän'nän itsestään selvänä pidetyn maailman
pyqrvyyttä ei,kä kaikesta pääteIlen väIitä yh-
teisistä määritelmistä, toiselta osapu,olelta
ryöstetään yht?ikkiä avioliiton tär,keiden omi-
naisuuksien perusta. Berger ja Kellner ovat
kuvanneet (1970, 52) tärnän vaikutusta yksi-

M

Iöön: "Jokainen tarvitsee j atkuvas,ti todisteita
maailmansa,olemagsaolosta, varsinkin omas-
ta rninästään ja paikastaan siinä maailmas-
sa ja varsinkin niiltä henkilöiltä, jotka ovat
häntä todella lähellä, . .. läheisen ihmissuh-
teern riistäminen yksilöltä syöksee hänet ano-
rniaan. . ."

Juuri näin vaimon käy alkoholismin alku-
aikoina. Ajan mittaan vairno huomaa, että
aviopuolisoiden väiisen suhteen paikkansapi-
tävyys todetaan yhä harvemmin. Kun rnies oli
ennen tullut kotiin joka ilta, hän nyt katoaa
yö,ksi tai pariksi päiväksi ilman hyväksy,ttä-
vää qrytä tai ennakkovaroitusta. Kun hän oli
ennen vienyt vaim,onsa illatl,a ulos, hän nyt
menee yksin tai kavereitten kanssa. Kotona
hän saattaa oIla äkkipikainen, herrnostunut,
riidanhal'uinen. Etsiessään syytä muutokseel,
vaimo on a-[un alkaen tietoinen siitä, että mies
juo paLjon, ehkä liikaa. Suomalaisen kulttuu-
rin ylei,sesti hyväksymä alkoholin käyttö kui-
tenkin estää häntä tekemästä aikaista diag-
noosia kuten seuraavasta iknenee:

Suomessa voi juoda parikin päivää yhtä mittaa
ei,kä se todi,sta mitään.

Suomessa on vaikea vetää rtajaa alkoholistin ja
sellaisen välil'e, jokra juo paljon.

Tällaisten norrnien olerrnassaolo tekee vai-
molle vailkeaksi määritellä, mirlloin mies on
siirtynyt sosiaa-Lisesta j uomisesta liialliseen.

Toi,sena diagnosrtisoinnin ongelmana on se
tosiasia, että alkoholisrni kehittyy hyvin hi
taasti. Moni vairno totesiki,n rniehen alkoholin
käytön lisääntyneen niin hitaasti, että vaimo
tottui siihen eikä hu,cxmannut eroa ennen kuin
tuli verra,nneeksi sitä aikais'empaan. Yleensä
kuitenkin ensimmäinen osoitus alkoholismis-
ta on juuri kulutuksen kasvu tai miehen
esiintyminen hurnarLassa yhä useamrnin. Tä-
män jälkeen vaimot ryhtyvät tarkkailemaan
miehern käyttäytymistä löytääkseen uusia
osoituksia lisääntyvästä alkoholi,n käytöstä ja
huolestuvat näkeonästään :

Hän joi sitloin tällöin, sitten joka toinen ilta ja
sitter joka päivä.

Prari vuotta sitten hän rupesi tulernaan kotiin
vähän humalasßa ja hän alkoi myös juoda olutta
iltaisin, josku,s kyrnirnenenkin pultroa.

Kulutuksen suuruutta on vai,kea arwioida,



\rarsirkin jos rnies yrittää salata sitä vaimol-
taan. Moni vaimo joutuikin toimimaan sala-
poliisina saadaksee:r todisteita epäilyksilleen:

Luulen että on ollut salaista juomista noin kak-
si vuo,tta, Kotona hän on muuttanut toiseen huo-
neqseen ja sieltä olen löytänyt pu,lloja.

Olen löytänyt muisti,kirjoja joi:ssa on havereit-
üen, aiLkoholistien ni,rniä. Luulen että hän on nii-
den kanssa,

TäIlaisessa epämääräses.sä ti[anteessa m,oni
vaimo alkaa tutkiskella itseään löytääkseen
syyn miehen outoon käyttäytyrniseen. Jospa
hän on epäonnistunut aviovaimona ja tilan-
teeseen tyytymätön mi,es etsü huvittelua
muualta:

En osaa kuvata 'mitään sellaista tapahtumaa jo-
ka mi minut ymmAidämään että hän oli alkoho-
Iisti, mutta muistan että ensin luulin ettei hän oI-
lut tyylyyil;rr"n minuun, että häin halusi kostaa.

Joidenkin vaimojen itsesyyttely meni vie-
1äkin pidennrnälle. He alkoivat epäillä omia
havaintojaan rniehen "muuttuneesta" tai "ou-
dosta" käyttäytymisestä ja ajattelivat sen si-
jaan, että he itse olivat psyykkisesti sairaita:

Minun oli nün paha oll,a että menin psykiatri[e
saadakserri tietää, oli:nlo henkisesti sairas. Hän va-
kuutti ettei ,mintrssa rrnitään vikaa ol.lut ja sanoi
että mi,etrreni juominenhan se oli.

Miehet myötävai:kuttivat usein tällaisten
pelkotilojen syntyyn küstämäl-lä väitteet al-
koholisrnista ja hr.r,ornauttamalla, että vairno-
han oli "hermostunut", "neuroottinen", "vai-
noharhainen" tai "hullu" kühtyessään mie-
sen käyttäytymisestä:

Hän sanoi että oLi,n ruu,miilli,sesti ja henkisesti
sair,as, Olin he::rnostunu,t, hitur sa,no,i.

Mieheni sanoi: "Mirnulila menee hyvin. Sinun oli-
si parasta saada apu,a itsellesi."

Tulen hyvin masentuneeksi. Ymrnärsin sen (hä-
nren juomirsensa) mutta en voirur.t hyväksyä sitä.
Tämä sai hänet etrdotüam.aan että minä se sairas
olin.

Hän sanoi että olin neuroottine,n, että näin on-
gelmia kaikkiall,a.

Useimmat miehet kielsivät ehdottomasti
olevansa alkoholisteja tai pysyivät järkky-
rnättä l<annassaan, että he pystyivät korrtrol.-

l,oimaan a,ikoholin käyttöään mii,elensä mu-
kaan.

Tilanteen tuliessa vai,rnon kannal,ta yhä
kestämättiimämmäksi tämä yrittää edelleen
löytää syitä rniehen juomiseen tai lopullisia
todisteita alkoholisrnista

Alkoholirüppuvuuden,ilmi'selvät merkit ku-
ten krapulat, aamr:Jcaljat, rnuistinmenetykset
jne. olisivat voineet ,toimia hyvinä johtolan-
koina, mutta harvat mainitsevat nämä pää-
asialliseksi diagnostisointim'eneüelmäksi. Mut-
ta kutm rnyöhemmin tulemrne huomaamaan,
miehet itse katsovat, että nämä ovat ehdot-
tomia alkoholismin merkkejä. Vain muutama
vaimo kiinnitti niihin huomiota. Jotkut rnai-
nitsivat myös huomanneensa miehen epätoi-
von, jos alkoholia sylastä tai toisqsta ei ollut
saatavissa. Pirneiden pullojen ostaminen ku-
ten myös puJ.lojen lairnaaminen ystäviltä näh-
tün osoituksina alkoholismista.

Ajan rnittaan vaiirnot kuitenkin kehittävät
yritysten ja erehdysten kautta omat 4lkoho-
lisrnin tuntomerkit, joihin he luottavat. Usein
j,okin sosiooli,nen tapahtu.rrua tai pgryoä ja ua-
kaua l.uonteenmuutos ki,teyttävät vaimon
epäilykset siitä, e,ütä rniehellä on alkoholion-
gelmia:

Hih,estä tu[i ilkeä ja raaka ja häikä.ilernättin ei-
kä hän enrnen oüd.ut sellainen. Hänen muistinsakin
huononi. Luulin eosin ebtä hän ]a,ski l,eikkiä mut-
ta sitüen hfin ei maksanut vuo&raa eikä enrtanut
talousrahaa.

Hänen käyttäytyrnise,nsä oli joüenki,n epäsosia,a-
lista. Miel,estäni, jos viipyy useita tunteja myö-
hempään kuin mi.tä on luvarurut ja aitrcutrtaa toi-
selle kärsirnyksiä - sen täytyy olla alkohotisrnia.

Hyvin m,oni vai,rno koki saaneensa iopulli-
sen sosiaalisen todisteen alkoholismista sil-
l,oin, kun hän huornasi miehen olleen juovuk-
sissa töissä tai silloin täUöin poissa töistä alko-
holin takia. Koska ,täIlainen käyttäytyminen
on perheelle vakava taloudellinen uhka, vai-
rno ei voi 'kuvitellakaan, ottä sitä esüntyisi,
ellei miehessä olisi jokin pahasti vinossa -kuten alkoholismin ollessa kysymyksessä.
Kun vairnoilta näin oiJen kysyttiin, mikä lo-
pulta,sai heidät päätymään alkoholisrnidiag-
nroorsün, rnonet vastasivat näin:

Kun soitin hänelle kymrneneltä aamutrla, h?in ol,i
jo humatrarssa üai ei ollut siellä. Hän oli poism töis-
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tä iltapäivällä. J'os hän olisi oll.ut ylcsityisen pa,l-
veluksmsa, häin olisi saanut potkut.

Hän al,koi lai,rninlyädä työnsä. Hän alkoi juoda
aamulla ja jos hänellä o1i jotakin muuta tärkeä-
tä tekemistä, häar ei välittänyt siitä vaan joi vain.
Miu:usta nä,rnä olivat tyypillisiä alkoholistin piir-
teitä sen mukaan mitä olin lukenurt.

E nnalta D ar oi,t etut D axm,ot

On luonnollisesti vairnoja, jotka tietävät mie-
hen alkoholismista jo ennen naimisiinmenoa
tai jotka itse tulwat alkoholistiperheisträ.
Heidät kuvataan usein henkilöiksi, jotka ha-
luavat dominoida tai tulla dominoiduiksi.
Eiämän aloittaminen alkoholistin kanssa ei
heiLle siten merkitse rnitään suurta imuutorsta
ja he luulevat tulevansa hyvin toimeen. He
eivät huolestu miehen a.Ikoholin käytöstä en-
nen kuin se iskee yhteen avioliiton ja perhe-
suhteiden kanssa:

Tiesin s.en jo ennen ,kuin menimme naimisiin.
Pelkäsin kyllä mennä nai,rnisün hänen kanssaan
mutta minulla ei ollut muita ystäviä eikä sosiaa-
lisi,a mahdollisuuksia. Sitä paitsi ajattelin ettei
siitä voisi tulta pahompaa kui,n rnitä omassa ko-
dissani oli - rkahdeksran l,asta ja isä joka joi.

Harvoissa tapau'ksi,ssa rnines itse suoraan
kertoo olevarxsa alkoholisti enne{n kuin vaimo
tajuaa, miten asia on. Tavallisesti mies kertoo
asiasta sellaisella tavalla, ettei se kuulosta
uhkaavalta.

TERAPEUTTINEN ONGELMA: VAIMON
STRATEGIAT MIEHEN LIIALLISEN AL-
KOHOLIN KAYTÖN LOPETTAMISEKSI

Kun vairno yrittää atrttaa miestään lopetta-
maan alkoholin käytön, pyrkimyksillä voi o1-

ta kahdenlai,set tavoitteet: 1) auttaa miestä
itse vähentä:rnään juomistaan tai 2) saattaa
hänet hoitoon. Yleensä vairno yrittää saada
rniehensä itse hallitsemaan alkoholin kulu-
tustaan, koska kääntyminen asiantuntijoiden
püoleen voisi rnrn. naerkitä sitä, että tärkeät
läheiset henkilöt silloin saisivat tietää asiasta.

Keinot, joidon avulla poikkeava henkilö
saadaan palautetuJcsi normien rnutr<aiseen

käyttäy,tyrniseem, ovat pitkään askarruttaneet
sosiaalitieteitijöitä. Mm. Parsons (1951) on
kor,ogtanut nijden Iükkurnavaran pienuutta:
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iiian heikko iähestyrninen on tehoton, Iiian
voimakas taas voi karkoittaa p,oikkeavan ryh-
mästä ja pakottaa hänet kanssakäymiseen
muiden p,oikkeavien kanssa, jotka ym,rnärtä-
vät häntä paremmin.

Valitessaan keinoja muutoksen aikaansaa-
miseksi alkoholistin vaimolla on em. vaikeu-
den lisäksi ongel,rnia, jotka johtuvat hänon ai-
nutlaatuisesta asernastaan amatöörihoitaj ana:
emotionaaliset siteet aviomies-potilaaseen,
heikornpi asema suhteqssa aviomieheen ja
ympäristön melko olematon tuki pyrkimyk-
silleen. Syntyy til.anne, j,ossa erilaisten stra-
tegioiden tarye on erittäin suuri.

Poikkeavan henkilön käyttäytymistä voi
pyrkiä rnuuttamaan periaatteessa kahdella ta-
valla:

1. suora lähestymistapa: häntä pyydetään
tai käsketään rnuuttum,aarn
2. epäsuora lähestymistapa: hänet manipu-
troidaan muu,tturnaan.
Suora lähestymistapa sisältää olettarnuk-

sen, että henkilö §kenee muuttumaan mi-
käli haluaa ja että ürän joJro suhtautuu myön-
teisesti pyynnön esittäneeseen henkilöön tai
ei voi vastustaa todistelua tai rangaistusta.
Epäsuora lähestyminen taas sisältää oletta-
mulcserr, että henkiLö ei, kgkene muutturnaan
tai ei, haluo nTuuttua. Ei ole yllättävää, että
vaimot yrittävät ensin suoraa lähestymista-
paa ja vasta tärnän epäonnistuttua epäsuoraa.

Suor at löhe stgmt stats at

Loogi,sen keskustelun kohtalo. Toisistaan pi-
tävät ja vastuussa olevat ihmiset yrittävät ta-
vallisesti saada muutoksen aikaan puhu,malla.
Puhumalla selvitetään ongelmaa tai sovitaan
erimielisyydet. Emme kuitenkaan tiediä, mi-
ten tehokkaita tälJaiset keinot ovat. Valitetta-
vasti tässä tutkimuksessa on tietoja vain loo-
gisen tkeskustelun epäonnisturnisesta: alkoho-
listien ja heidän vairnojensa kohdalla sen epä-
onnisturnisaste on hyvin korkea. Tästä huoli-
matta miesten käyttämät puolustuskeinot
ovat miolenküntoisia ja kuvaavat sattuvasti
vairno-hoi,taja,n ongeJ.maa, kun potilaana on
om,a rnies.

Yleisesti ottaen rnies vastustaa vaimon pyr-
kirnyksiä keskustella alkoholiongelmista

- kieltärnällä vaimolta oikeuden puhua



asiasta tai olemalla kuuntelematta puheita,

- küstäm^äIlä väitteen (lüallisen juomi-
sen) paikkansapitävyyden,

- käyttärnällä kurnpa,akin tai vain toista
em. keinoista ja lisäksi muurttamalla puheen-
aihetta tai suutturnalla.

Ensinnmäisessä tapauksessa rnies käyttää
valtaansa vaimoa vastaan ja teJsee ongeknasta
puhurnisesta tabun. Jotkut menevät jopa niin
pitkälle, että petrkkä asian mainitseminen
miehen mukaan ylittää vaimon arvovaflan
ra$at:

Kun puhuin siitä (ennern naimisiinmenoa), hän
oli hyvin kova. Hän sanoi että häm sai tehdä r,a-
tr,oil-traan mitä halusi eikä se kuulunut minu.0le.
Myöhemmin kun olirnme naimirsissa, htin oli hy-
virt tiukka, sanoi ettei hän sietäsi mi,tääin puuttu-
mista hänen juormisee,n.

Kun ensin yritin puhua hänelle alkoholista, se

oli tabu. Joshus kun yritin puhua, hän meni WC:
hen.

Küstäessään vaimojen väitteet liiaJ.lisesta
juomisesta miehet tuovat samatrla ilmi omat
al,koholismin kriteerinsä :

Voin lopeütaa milloin tahanrsa mutta ei minua
tänään huvita lopettaa.

Hän mnoi, että hän kyllä voisi vähentää juo-
mistaan jos vain halusi.

Mooret muut rniehet vastasivat vairnojen
puheisiin sarnalla tavalla kurin diagnostisen
vaiheen aikana:

Härnen mielestään ju'orninen ei ole ongelma. Hän
sanoo että minultra on ruolcaa ja lcatto pään pääl-
1ä. "Mi,tä muuta pyydät?"

Moniel miesten mielestä hyökkäys on paras
puolustus ja he tutrevat hyvin vihaisiksi, jos
vaim,o ottaa asian puheeksi. Vaimo "oppii"
täten, ettei alkoholin käytöstä puhurninen ole
turvallinen keslrustelunaihe. Miehen hyök-
käys voi suuntautua periaatteessa mihin vain:

Hän ei joko vastaa puheisiini (alkoholin käy-
töstä) tai sitten hän suuttuu ja kertoo minulle
minkä näköinen o1en. Hän arwostelee minua siitä
miltä näytän, kuinka litlava olen, varsinkin liha-
vur:desüa.

Kun vastaus puhumiseen on tämäntapai-
nen, ei o1e yllättävää, että rnonet vairnot vai-

mentavat ääinensä tai he husmauttavat asias-
ta taval.,Ia, jota ei voi tulkita haasteeksi. Muu-
tamat ottavat asian puheeksi tilanteissa tai
aikoina, jolloin mies kokernuksen rnukaan on
vastaanottavaisernpi:

Juuri juo,miskausien jäIkeen hän on hyvin peh-
meä ja silloin olen voinut puhua hänette juomi-
sesta,

Loogisen keskustelun kohtalo on zuurim-
maksi osa,ksi sen henkilön käsissä, jolla on
snemmän va,ltaa. Kun mies kieltää yaimolta
oikeuden puhua asiasta, tämä on osoitus siitä.
Vaimon epätoivo tässä tilanteessa johtaa hä-
net usein voimakhaampaan lähestymistapaan

- tunteisiin vetoamiseen.

Tunteictin uetoanrinen Heider (1967, 278-
279) on huomauttanut, että kun valtaa pitävä
henkilö pyytää heikoqnrnalta jotakin, ei pyyn-
nön ja käs§n väIillä ole suurta eroa. Kun
sen sijaan heikompi pyytää vahvernrnalta jo-
ta,kin, hän pyytää palveh.rsta. Vairno on yleen-
sä tietoinen tästä vaikkakin hän arvioi, että
hänen ja miehen väIisellä suhteella saattaa
o)Ia rnyönteinen vaikutus:

On oliut monta vaiheiüta ormissa tunteissani mut-
ta oliern rukoiJ,ltrt häntä lope'ttamaan, sanonut ert-
ten saa unta öi,sin ja että sitten olen niin väsynyt
piüvällä eüüen jaksa,tehdä töitä.

Tällaisten kohtausten jälkeen mies usein
lupaa parantaa tapansa, mutta useirnmiten
hän rikkoo lupauksensa, ja vairno kokee pet-
tymy,ksen toisensa j älkeen :

Ittken myäs hänen nähden. Sitä on tapahturrut
satoja kertoja. AIan itkeä ja sitloin hän lohdut-
taa rninua ja rauhoittaa minua ja sanoo että k/l-
Iä hän tulee tekemään jotain muttei hän rnitään
tee.

Tunnen itseni ilun tyhjäksi täytttimättä jäänei-
dem lupausten kanssa.

Uhkausten ja rangaistusten kohtalo. Kun pu-
heet eivät auta, vairno joko saattaa uhata jät-
tää mieher tai uhkaa kertoa lapsille, sukulai-
sille tai ystäville. Mies vastaa usein uhkauk-
siin herrasrniehen välinpitämäütömyydellä tai
uusin lupauksin:
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Ol,en monta kertaa utr,annut jättää hänet: "El-
let lopeüa jätän sinut." Hän vain hymyilee.

Uhkasin jättää hä.net. Hän sanoi, että asunto oli
hänen nimissään: "Se on minun. Mene, no mene
jo."

Kuten edellä olevasta käy ilmi, uhkauksill-a
ei ole paljorn merkitystä, ellei vairno pysty to-
teuttamaan nütä. Parhaimmassa tapauksessa
uhka fyysisestä väkivallasta naurattaa miestä
mutta usein myös muunlaiset uhkaukset ko-
kevat saman kohtalon, koska rnies tietää, et-
tä vaimon on taloudellisesti vaikea selvitä yk-
sin. Rangaistuksilla uhkailut tehoavat vain
sellaisilla alueilla, joilla mies on haavoittu-
vainen ja joihin hänen valtan'sa ei ulotu:

A"i,noa asia joJ.la saatoin ulata häntä oli se, että
uhkasin keqtoa hänen ädilleen. Se tehosikin nün
laauan kuin hän eli.

Avioliitto alkoholistin kanssa voi jatkua täl-
Iaisessa epävakaassa tasapainotilassa, johon
kuuiuvat ainaiset tyhjät uhkaukset ja tyhjät
Iupaukset, asialliset keskusteLu,t ja tunnelru,o-
hut. Seuraava lainaus on hyvä esimerkki sii-
tä, miten epätoivo saa yhä suuremrnan val-
1an suoris.sa 1ähestJrrnistavoissa:

Ensin yr:itin puhua hänelle. Sanoin ettei härren
pitäisi juoda ni"in paljon, eütä hänen pitäisi aia-
tella perhettäärn ja ,työtään. Hän myönsi että hä-
nen pi,ti mutta sen jälkeen hän kuitenkin joi nii.n-
kuin aikaisemmi,n. Itkin ja hurlsin ja sanoin että
hän o1i huono il:,minen. Sitten uhkasin avioero'lla.
Hän yritti parant€a tapansa. Joskus hän ei juonut
viikkoon. Lopulta ymmärsin eüten voi,nut teürdä
rnuuta kuin suuttua.

E p d su or at I äh e stg mi,st au at

N or maalitilant e en gllöpi,tämin en - ter ap eut-
tinen gmpdristö. Vaikhakaarn su'orat iähesty-
mistavat eivät tucvta tulosta, m'onet vairnot
eivät sitrti anna periksi. Kuten arnrnattihoita-
jat he ryhtyvät tuükirnaan uusia mahdoili-
suuksia: ellei mies luovu liiallisesta alkoholin
käytristään keskustelu,jen, pyyntöjen,tai uh-
kausten avulla, hänen sosiaaliset puitteensa
voidaan ehkä rnu,uttaa sitern, että hänellä ei
olisi halua tai rnahdollisuutta juoda. Tämä
rnuodostaa selvän ideologisen käänteen vai-
mojen ajattetrurssa: miehen juominen koetaan
nyt hänen tahdo,.staan rüppru::,atrtomaksi.

Eräs tulos tästä pohdinnasta muistu,ttaa ns.
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terapeuttista ympäristöä, joka 1960-luvul'1a

oli hyvin su,osittu psyyldristen sairauk-
sien hoidossa. Menetelmän pääajatus on sii-
nä, että yrnpäristö, usein sairaal.an osasto,
muotoillaan ominaisuuksiltaan hyväksyväksi,
ei.kriittiseksi ja rakkautta pursuavaksi riip-
pumatta poti-Iaan käyttäytyrnisestä (vrt. Ra-
paport 1959).

Vaimon tulkintaa terapeuttisesta ympäris-
töstä voitaisiin kutsua "normaalitilanteen yI-
läpitämiseksi". Vairno yrittää pitää kotiympä-
ristän samanlaisena kuin aikaisemrnin ja olla
huomaamatta rniehen j uomista :

Sen jillkee,n yritin pitkän ajan olla pu,trumatta
hänelle. Vastasin normaalilla äänellä jos hän ky-
syi joüain ,mutta siinä kaikki. Yritin käyttäytyä
normaalisti.

Kun hän parin pävän kuluttua ill,mestyy kotiin
krapulassa, yritän käyttäytyä nün kuin luulisin
että hän olisi ollut töi,ssä.

Se on vaikeaa sirl,loin kun hän on kotona ja hu-
rnalassa, koska silloinr yritän oIIa nün ettei hän
vahingoittaisi rninua eikä lapsia. Jatkan taloustöi-
tä,ni. Yritän kysellä hänel,tä tyiiasioista ja luulo-
tella että se kii,nnostaa rninua.

Tdllaisen "normaal"in kanssakä5rmisen"
teeskentelerninen on varmaan rankempaa vai-
molle kui.n sai,raatran osastolle ja saa aikaan
muunlaisia paineita. Goffrnan kuvaa kirjas-
saan (1968), miten p,oikkeavan yksiltin (tässä
tapauksessa mielisairaan) perhe yrittää estää
häntä vahingoittamasta itseään ylläpitämällä
kuitenkin sama"Lla perheen nomnaalia yhdes-
säoloa, niin ettei asianomainen huomaisi tätä
silmäIläpitoa. Perheen kanssakäymisestä tu-
lee täten pingottunutta ja kodista tosiasiassa

"hullujenhuone".
Alkohoiistien vairnot yrittävät lieventää tä-

mäntapaista painetta jatkarnalla kotitöitään,
usein kuurneisesti siivoten tai keittäen, kurn
mies saapuu kotiin humalassa. On helpompaa
teeskenn:el1ä, jos voi turvautua konkreetti-
seen nooliin:

Yri,tän käyütäytyä niin kuin tavallisessa perhees-
sä käyttäydytään ja huol,ehtia rninurlle kuuluvista
perh,eenä'idin tetr,tävistä. Mjnultra pitää olla iotakin
konkr,eeütista üe'htävää nün että voisin käyttäytyä
luonnollisesti, tehdä ruokaa trai jotain.

Muunnos tgöterapi.asto. Mielisairaaloiden tai
muiden laitosten terapeuttisi'ssa ympärisrtöis-



sä käytetään joskus työterapiaa, joka on yk-
sinkertaisesti joidenkin jokapäiväisten tehtä-
vi,ern hoitamista osastolla. Sujuvuus tehtävien
jaossa ja ohjailun hienoüunteisuus ovat omi-
naisia vaimojen rrurunnokselle tästä työtera-
piasta. Tämä melko omalaatuinen työterapian
muunnos on tulosta vai,rnojen heikommasta
asemasta - he grittäutit li,sätä sello;tsten ti-
lanteiden lukumätirää, joi,ssa mi.ehet ei.utit
mi el ell ään k äg t ä alk oh oli.a :

Kun hänen äitinsä tuli käymään mietr,eni ei juo-
nut. Yritin kutsua hänen äitinsä useammin kylään.

Sain hänet maalaamaan kei,ttiön seinät. Silloin
hän ei juonut. OIen myös saanu,t hänet mukaani
pitkille käve1yille ,eikä hän silloinkaan juo.

Yritän aina järj,estää hänelIe jotakin tekemistä,
niin ettei hänellä ol,e aikaa juoda 

- kotiaskar.eita.
Hän tiskaa, lakaisee lattiat, pesee pyykkinsä, jos-
kus minunkin.

Mui,ta epäsuori.a lähestymi,stapoja. Alkoholis-
tien vairnot saattavat myäs yrittää poistaa
houkutuksia miehen tieltä: kutsuvat vieraita
tai pyytävät ystäviä olemaan tadoamatta aI-
koholia, juovat itse miehen seuraksi, niin että
pullot loppuisivat nopeammin, tyhjentävät
tai piilottavat pulloja jne. Useimrnat olivat
myös vrittäneet estää miestä käyttämästä ra-
haa alkoholiin, mutta tavallises,ti tärnä oli
epäonnistunut.

PERHEEN AVI]NAi\TTOVERKO STOT

Monet sosiologit ovat tutkineet sitä, miten
perheeniäs,enet auttavat toinerr toistaan, mil-
1ä tavalla tällainen avunantoverkosto on
muuttunut ja ehkä hävinnyt. Useissa yhteyk-
sissä on tähdennetty, että tällainen verkosto
on ed,elleen jossain määrisl olemassa kaikissa
yhteiskuntaluokissa teollistumisesta, kaupun-
gistumisesta j a maantieteellisestä liikkuvuu-
desta huolimatta (Sussrnan 1959; Sus,srnan &
Burchinal 1962; Miller 1965; Bott 1971). Mutta
kun tarkastelernme alkoholistin perhettä (Iaa-
j assa merkityksessä), huomaarnrne miten riip-
puvainen verkosto on 'tilanteesta ja rniten
hauraaksi s,e voi tulla tietyissä olos'uhteissa.

Häpeän jakami,nen - oai.rnon ongelma

miehensä on alkoholisti, hän saattaisi seuraa-
vaksi kertoa siitä rnuille perheenjäsenille ja
sukulaisille. On tietenkin mahdollista, että
perheenjäsen tai sukulainen jo aavistaa vel-
jestääin tai pdastaan tulleen alkoholistin,
mutta on huomattava, ettei yhdenkään vai-
mon puoleen käännytty asiassa, vaan vaimon
mielestä hänen etuoikeutensa oli kertoa tai
olla kertomatta.

Toisen yksityiselämän kunnioittarninen, jo-
ka vastaajien mielestä oli tyypillinen suoma-
lainen kulttuuripiime, näyttää selittävän vai-
mojen haluttomuuden kertoa sukulaisille mie-
hen alkoholisonista. Aviomiehet suhtautuivat
siihen myös kielteisesti ja haastatteluissa to-
rlettiinkin jatkuvasti, ettei mies hwäksynyt
sukulaisten puuttumista asiaan. Miehen asen-
ne sinetöikin tehokkaasti vaimo,n huulet jok-
sikin aikaa:

Lunasin hänell,e etrten kertoisi sitä sukulaisili.e
tai hänen vanh,emmi,lleen. Hänen vanhernpansa
kuolivat saamatta tietää siitä.

Emme halua että sukulaiset rsaisivat tie,tää hä-
nen alkoholionEelmistaan. Yritämme kävttäytyä
luonnollisersti ja tarjoa.rnme hahvi,a ja kakkua kun
he tulevat käymään.

Kiriallisuudessa kiinnitetään harvoi"a huo-
miota siihen, että ihmisten vastahakoisuus
pyytää sukulaisilta apua voi johtua siitä, et-
tä he silloin pal'iastaisivat avuntarpeensa ja
menettäisivät samalla "onnelliset ka,svonsa".
Tämä on kuifenkin todellinen ongelma ja mo-
ni vaim,o olikin ovelan tietoinen leirnaamisen
pysyvästä,l.uonteesta :

Ajattelin että jo,s hän lone,ttaisi niin hänen (mie-
hen äidin) ei olisi ollut hyvä tietää että hän oIä
ju,onut.

Perheen avunantorverkostoa tutkittaessa
henkilökohtaisiin suhteisiin perheiden sisällä
on harv,oin kiinnitettv huomi,ota. Jos tarkas-
telemme perheel roolisuhteita vaimon näkö-
kulmasta, etualalle nousevat meidän kaikkien
funtemat sukulai,shahrnot: sukulaiset joihin
suhteet ovat niin huonot tai olemattomat, et-
tei avunpvlrnnöstä voisi ,uneksiakaan; suku-
laiset ioiden tiedetään kaikissa riidoissa ole-
van puolueellisia; sukulaiseü jotlca jostain
syystä ovat kykenemättömiä auttamaan; su-
kulaiset jotka eivät koskaan toipuisi asia,n ai-
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Kun vaimo on päätynyt siihen, että hänen



heuttamasta järkytyksestä; sukulaiset jotka
eivät halua olla tekecnisissä minkään vaikean
ja pitkäaikaisen ongelman kanssa sehä suku-
Iaiset jotka eivät usko ongelman olemassao-
loon:

Meillä ei ole niin läheisiä suhüeita muihin zuku-
Iaisün. En ti€dä miten he suhtautuisivat.

Minun perheeni on nün etäinen m,eistä koska
he eivät pidä mi,ehestäni.

Ja edelleen:

En ole ker,tonut äidilleni koska hänenkin mie-
henrsä juo paljon. Aitini on sairas enkä ole halun-
nut tuottaa hänelle pettymyrstä. Hän luulee ett'ä
minun avioliitossani asiat ovat hyvin.

Isäni on juoppo joten hänestä ei olisi apua. Vel-
jeni taas juovat mielel,lään mieheni kanssa koska
hän,maksaa.

Joissakin tapauksissa vaimot katsoivat, et-
teivät sukulaiset §kenisi suhtautumaan
asiaan oikein, ettei mies kunnioittaisi tarpeek-
si heitä tai heidän neuvojaan ja että tällai-
sesta keskustelusta olisi enernmän haittaa
kuin hyötyä:

B.l pyytänyt häneor suktdaisiaan auttamaan
koslca mieheni ei kunnioittanut heitä. Ilänen isän-
sä yritti k'erran mutta väärä1lä tavalla. Ifän sanoi:
"Ole mies, käyttäydy kuin mies."

Mieheni ei ole sellainen joka kuuntelisi vel-
jeään. Hän vihasi veljeään.

Vain harvat totesivat, että rnolernpien zu-
kulaiset asuivat liian kaukana:

Hänellä ei ole muita kuin kaü<soüsveli, joka asuu
Ruotsissa, jota hän ei ole tava,nnut kym,rneneen
vuoteen ja joka ,sitä paitsi juo yhtä paljon.

Mieheni zukulaiset,asuvat Pohjois-Suomessa jo-
ten en voi kertoa heill,e.

S eur auk set salai,zuuden p alj astami se sta j a
at:unpygnnöstä

Kun vaimo päättää pyytää sukulaisilta apua
ja asettaa itsensä alttüksi miehen vihanpur-
kaukselle, seuraukset ovat rniltei aina kiel-
teisiä. Sukulaisten, varsinkin miehen suku-
lai'sten, ensimnnäinen ja tavallisin reaktio on
epäluuloisuus. Joskus sukulaiset suhtautuvat
vairnoon rnyös viharnielisesti siitä syystä, et-
tä tämä edes uslraltaa väittää miestään alko-
holi,stiksi. Vaimot kertovat:
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Hänen sukulaisensa luu{.ivat minua hulluksi kun
kemoi,n heirlle. Hän on viehättävä ihminen, voi
virehättää ketä tahansa. Eivät he edes vielä usko
että hän on alkoholisti.

Kerran pyysin lankoani puhuma,an hänelle. Lan-
koni sanoi: "it1ä murehdi, ei ,hän voi olla alkoho-
listi, hänellähän on vielä työpaikka."

Kyll?iq otren yrittänyt puhua hänen sukulaisilleen
rnutta jotemJ<in minulla on sellainen tunne, että
kaikki mitä sanon käännetään minua vastaan.

Sukulaisten reaktiot paljastavat myös, min-
kälaiseen apuun he olisivat halukkaita. Näyt-
tää siltä, että he eivät halua oIIa tekernisissä
sellaisen asian kanssa, johon sisäItyy pi,tkäai-
kaista poikkeavaa käyttäytymistä, joka vaa-
tisi paljon aikaa ja tunteita. Lisäksi olisi kiu-
sallista, jos tuttavapiiri saisi tietää asiasta.
Apu rajoi,ttuukin u,sein yhteen kertaan, jol-
Ioin sukulaiset ko,]<erzrat saman kohtalon kuin
vaimo, minkä jälkeen he perääntyvät nuole-
maül haavojaaor. Lopputuloksena o{n joka ta-
pauksess,a täydellinen vetäytyminen tai aina-
kin pitkäaikainen vieraamtuninen.

Ne,su,kulaiset, j otka todella uskovat vairnon
kentomukseen, eivät enää halua olla lähei-
sessä kanssakäymi,sessä kummankaan puoli-
son kanssa. Niiden suku[ais,ten, joiüka yrittä-
vät puhua miehen kanssa, ei käy hyvin. Puo-
lisoista jompikumpi tai ,molernmat loukkaan-
tuvat:

Mieheni vanhempi veli puhui hänelle siitä ja
heistä tuli vihol,lisia. Hänen nuorempi veljensä
yri:üti estää häntä ajamas,ta autoa ja he joutuivat
taopeluun ja sein jälkeen kukaan hänen per-hees-
tään ei halua sekaantua.

Sukulaisten apu on lyhytaikaista ja kutis-
tuu usein siihen, että vaimolle tarjotaan va-
paata huonetta, kun rni,es on väkivaltainen.
TäIlainen tarjous osoittaa, että ongelman ole-
massaolo kylüä tiedostetaan mutta ollaan
avuttomi,a tai haluttomia tekemään muuta.
Vaimot jopa tuntevat, etteivät he liian usein
voi ottaa tarjou'sta vastaan ja kartoittavat si-
ten sarjan koteja, joihin he vuorotellen voi-
vat paeta.

Seuraavasta asetelmasta ilmenee, monenko
sutkulaisen (ornan tai rni:ehen) puoloen vaimo
voi mielestään kääntyä. On huoma,ttavaa, että
melkein puo[et (48 %) §alroo, ettei sel]aisia
zukulaisia ole, kun taas 35 /o:,n mi,elestä täl-
laisia o'n yksi tai kaksi. Sucvmes.sa sisäinen
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Lopuksi voidaan todeta, että perheen avun-
antoverkostot ovat paljon mo,nimutkaisempia
ja ongelmalliseonpia kuin aikaisemmissa per-
heenjäs,enen pitkäai,kaista poikkeavaa käyt-
täytymistä kosrkevissa tutkimuksissa on to-
dettu. Vaikka apua tarjottaisiinkin, tulos ei
ole lainkaan vanma. Muunlaisesta avusta poi-
keten i,lmaiset neuvot eivät ainasaa osakseen
kiitosta. Lopputulos voi oIIa se, että alkoho-
Iisti karkotetaan perhe- tai sukulaispiiristä,
sen sijaan että hänet saatettaisiin siihen ta-
kaisin.

rmruttoliike voi osittain aiheuttaa täLlaisen
eristäytyneisyyden, rnurüta epäilemättä vüIen-
neillä henkilökohtaisilla suhteilla perheiden
orrussa piirissä on oma ozuutensa. Tärkein
havainto on luonnollisesti se, ebtä alkoholis-
tin vaimo on eristetty perheen avus,ta siJ.Ioin,
kun hän yrittää tulla toirneen avicmiehen ja
tärnän alko'holio,ngelrnan kanssa.
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Englislt surnrndry)

Jacqueline P. Wiseman: Alkoholistien uaimot I
(The other half : wioes of alcoholics in Finland,)

Wives of ai.coholics süudi,ed in He,lsinki, Finland,
reporüed on vrarious aspects of interactions with
trheir tlrinking husbands. Considerable difficutty
was experienoed in deciding whether the men
wene actual,ly problem drirnkers, Fir,st dues to this
possibillity carne frum changes in betraviour that
oatrsed maritaL p,roblerns. Cultural accepüance of
clrinking coupled with vetrernent denial of alcoho,l
addiction made wives unsuDe of their diagnosis.
Inrst€ad, they sornetirnes feared. they were losing
their minds. Drinking on ttre job or being fired for
bein$ drunk at work is seen as incontrovertible
evidence of alcoholi.sn. Wlren this occurs, wives
turn their atttenti,on toward findi,ng help.

Logioal petsuiasion is usually trired first but is
rebuffed by an angry rhusband. rffives then try
crying and ernotional plead.ing, an appr,oach elic-

Alkoholipolittikka V ol. 41 : 62-72, 197 6

i:ting gui:It and pro'mi,ses but no long-term sobriety.
Threats to leave have li,tüle ,effect because mos't
wiives a;re economica,l"ly powerless. 'wornen may
tihen turn to indirrect ap,proaches whioh resernble
tlrose of professionals: rthe cneation of a "thera-
peutic ,rnilieu" in which by "acting nonmal" they
cease to not;ioe the ,husban:d1s drinking; "occupa-
tionral therapy" in which the wirfe tr,ies to increase
the type of aotivities irr which her husband drinks
less; "ternptaüio,n-fr,ee envirpnmenrt" acco,mplished
by hiding bo,ttles, pouring out liquor, and trying
to restrict spending rnoney. Alil of ,this is to little
avtail. Finnish ernphasis on privacy, plw problems
with in-l,aw nelatior:,slrips malrc wives hesitant
about askirrg f,amily and in-laws for aid. Wives
wüto do ask help froon kin find they refuse to be-
liove the problom exists or prefer not ,to get in-
volved. Tlhose who do üalk to the husband a;bout
his drinking are rebuffed.
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