
Ollako vai eikö olla?

Raittiusliikkeen sisäIlä käydään tällä hetkellä
vilkasta keskustelua perusasioista. Vanhat toimin_
tamuodot eivät tyydytä, uudistua täytyy. perusky_
symys on: Onko suomalaisella raittiusliikkeellä
mahdollisuuksia kasvaa 1980-luvulla uudelleen yh-
teiskunnalliseksi liikkeeksi?

Olen koonnut tässä kirjoituksessa esiintywät ar-
gumentit seuraamalla Suomen Raittiusjärjestöjen
Liiton piirissä käytyä keskustelua ja sen päättävien
elimien työskentelyä. Suorat lainaukset ovat liiton
pääsihteerinä toimivan Kosti Helimäen puheen-
vuoroista. Tarkoituksena on tiivistää ne vastaukset,
joita ns. perinteinen raittiusliike toimintaansa ana-
lysoimalla voi esittää uusien haasteiden ja kritiikin
edessä.

Miksi kaikki eiuät käytä alkoholia?

Raittiusajatuksella on aikanaan ollut selvä vai_
kutus mm. paikallisiin normeihin, siihen mikä on
sopivaa ja mikä sopimatonta. Raittiusliikkeen his-
toria osoittaa sen olleen ja olevan myös vakaumus
joukolle ihmisiä. Raitistumisella on yleensä tarkoi-
tettu juopon paluuta ns. normaalielämään.

Mutta mitä muita merkityksiä nykyajan suoma_
lainen voisi kiinnittää raittiuteen ja raitistumiseen?

Seuraavat lausunnot ovat minun konstruoimiani.
Niiden pohjana ovat haastattelut ja keskustelut ih-
misten kanssa, jotka ovat olleet kiinnostuneita eri-
laisista paikallisista raittiustempauksista ja juoma-
lakko-ideasta. Ne saattavat kertoa jotain siitä,
minkä tapaisista asioista 20--40-vuotiaat suoma-
laiset saattavat olla kiinnostuneita, kun he pohtivat
raittiutta omaan elämäänsä liittyen. pois jäävät ne,
joiden mielestä kysymys ei ole heidän kohdallaan
ajankohtainen. Ryhmässä on myös muutamia, jotka
katsovat olevansa kierteessä. Lausuntojen järjestys
on sattumanvarainen eikä ilmaise eroa argument_
tien väIillä.

- OIen juonut siksi, että olen pelännyt, siksi,
ettei vierelläni tai kanssani ole ollut ihmistä, johon
olisin voinut todesti luottaa.

- Ehkä tajusin, että sisälleni oli kasautunut niin
paljon monen vuoden paineita tai että jos olisin
juonut itseni humalaan, olisin heti rynnännyt en-
simmäisen vastaantulevan naisen kimppuun. Luu-
len kyllä, että viina voi olla myös pelon poistaja.

- Porukassa keskustelu kääntyy helposti ryyp-
pyreissuihin, joita muistellaan kaihoisasti - usein
vain siksi, että ne ovat lähes ainoita yhteisiä koke-
muksia. Suurin kannustin olla juomatta on tuollai-

sen arvostuksen muuttaminen.

- Minusta täytyy löytyä sen verran miestä.

- Kun kokeilen omaa käyttäytymistäni olemal-
la selvin päin tilanteissa, joissa normaalisti käytän
alkoholia, pystyn arvioimaan alkoholin kulutustani
paremmin.

- Haluan pitää hauskaa selvin päin.

- Haluan olla ilman alkoholia, koska yhdessä
ystävieni kanssa päätettiin huviksemme kokeilla.

- TäIlä tavoin voimme mieheni kanssa ehkä
matkustaa etelään lomalle, ensimmäistä kertaa
meidän elämässä.

Olettamaani harvemmat ihmiset perustelevat
kiinnostustaan terveellisyydellä, vaikka huolenpito
omasta terveydestä onkin selvästi lisännyt kiinnos-
tusta myös alkoholin haittavaikutuksia kohtaan.
Näyttää siltä, että monet ihmiset raittiutta pohties-
saan liittävät siihen omakohtaisesti suurin piirtein
niitä samoja käsitteitä, joita usein liitetään odotuk-
siin alkoholin käytön myönteisistä vaikutuksista.
Terveysmotiivien vähäisyys liittyy ehkä siihen, että
terveys koetaan menestymisen, hyvän olon hankki-
misen ja harrastuksien väIineeksi. Siihen ei niin-
kään liity suoria elämyksellisiä odotuksia. Raitistu-
misen ja alkoholin käytön vähentämisen taloudelli-
nen puoli sitä vastoin esiintyy usein toisena motii-
vina. Ihmiset tuntuvat tietävän melko hyvin, kuin-
ka paljon rahaa esim. kuukausittain kuluu alkoho-
Iiin. Niinpä säästötavoitekin on helppo konkreti-
soida, kun tarjolla on ilmiselvä keino muuttaa ra-
hankäyttöä lyhyellä tähtäimellä.

Tauoitteena raittius

Raittiusliike on perinteisesti määritellyt tavoit-
teekseen ehdottoman raittiuden eli täydellisen pi-
dättymisen alkoholin, muiden huumaavien ainei-
den ja tupakan käytöstä.

Toisaalta raittiustyö halutaan kohdistaa työikäi-
seen väestöön, suurelta osin alkoholia käyttäviin
ihmisiin. "Siirrytään pelkästä ainekeskeisyydestä
ihmiskeskeisyyteen ja voidaan ajatella, että ihmi-
nen tulee toimintaan raitistumaan."

Raittiusjärjestöjen harjoittamassa valistustyössä
on voimakkaasti tuotu esiin niitä eri elämäntilan-
teita, joissa on perusteltua olla raitis. Varsinkin
ruotsinkielisellä raittiusväellä on ollut tapana mää-
ritellä raittius myös solidaariseksi elämänasenteek-
si, jonka tavoitteena on omalta osaltaan vähentää
alkoholiongelmia. Alkoholin ja tupakan aiheutta-
mia myrkky- ja terveydellisiä haittoja korostava
näkökulma pitää raittiuden keskeisinä perustelui-
na terveellisyyttä ja taloudellisuutta.

Usein on kuitenkin kannettu huolta näiden ta_
voitteiden kapeasta sisällöstä. Niitä on pidetty lii_
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aksi keinoihin keskittyvinä. Moraalinen ja yhteis-

kunnallisiin uudistuksiin pyrkivä näkökulma on

koettu liian heikoksi. Useimmat valistuksessa esi-

tetyt tavoitteen asettelut saattavat havahduttaa ih-
miset ajattelemaan, mutta eivät välttämättä toimi-
maan. Tiedotustoimintaa ovat raittiusjärjestöt itse
pitäneet tiiaksi perinteiseen juliste- ia esitematerl-
aaliin sitoutuneena, varsinkin kun ihmiset ovat jo
tottuneet hakemaan tietonsa kidoista ja joukkotie-
dotusvälineistä.

"Ny§isin alkoholin käyttö saattaa usein liittyä
tarpeeseen lievittää päivittäistä iännittyneisyyttä
ja ongelmia ihmissuhteissa. Avoin keskustelu, ystä-
vien ja läheisten olemassaolo ja tuki tekevät mah-
dolliseksi esittää ääneen omia odotuksiaan ja koke-
muksiaan. Haluamme raittiustyöllä tehdä tilaa
avoimemmalle keskustelulle ja siten edistää vaihto-
ehtojen muodostumista jännittyneisyyden purka-
misessa."

Nuorison alkoholin käyttö on edelleen raittius-
järjestöjen työn keskeisiä huolen aiheita. Yleinen
alkoholin käytön väheneminen saattaa nostaa aloi-
tusikäraj aa. " Nuorten alkoholiasenteet eivät kehity
irrallaan aikuisten omaksumasta alkoholikulttuu-
rista. Voi olla että nuorten käsitykset, että muut
samanikäiset ovat päihteiden käyttäjinä ao. nuorta
'kokeneempia' heijastaa sitä, että nuorten alkoho-
lin käyttöä tarkastellaan usein erillis§symyk-
senä. "

Varsinkin kunnallisessa raittiustyössä on ryhdyt-
ty etsimään kokeilujen avulla keinoja tavoittaa
nuoret heidän omassa elämäntilanteessaan. Tavoit-
teena on purkaa ne mekanismit ja ilmiöt, jotka
tuottavat alkoholin käyttöä lisääviä paineita nuor-
ten keskuudessa.

Vaihtoehtoisia työmuotoja kehitettäessä on vähi-
tellen alettu etsiä keinoja valistustoiminnan seu-
rannan järjestämiseksi. Entistä voimakkaammin
halutaan lisätä toimintaa, joka mahdollistaisi kas-
vattajien, terveydenhoitohenkilöstön ja raittius-
työntekijöiden yhteiset ponnistukset paikallisen
raittiustyön kehittämiseksi. "Nämä kokeilut ja ta-
voitteet eivät merkitse järjestÖmuotoisen raittius-
työn syrjäyttämistä, vaan uusia haasteita sille."

P äihde ong elmi en k oht aamin en

Kulutuksen vähentäminen nähdään tavoitteeksi,
jolle on mahdollisuus tiedotuksessa antaa myös ih-
misten arkielämään liittyviä merkityksiä. Samalla
se tuo esiin ehkäisyn tärkeyden päihdeongelmien
kohtaamisessa ja hoidon tukena.

Kulutuksen vähentyminen kohdistuu siis tavoit-
teena yhteiskunnalliseen käytäntöön. Tällä voidaan
ehkä vähentää alkoholikulttuuriin liittyvää mieli-

piteiden kaksinaisuutta. "Alkoholin käyttö hy-
väksytään yleisenä tapana, mutta alkoholiongel-
maisia ei haluta hyväksyä yleisen tavan uhreiksi.
Hoito halutaan eristää irralliseksi muusta elämäs-
tä, eikä yhteiskunnallista ehkäisyä koeta tarpeelli-
seksi kuin nuoriin kohdistuvana."

Raittiustyössä etsitään keinoja hoitoonohjaustoi-
minnan kehittämiseksi siten, että eristyneisyys aI-
koholiongelmaisen ympärillä korvautuu lähipiirin
tuella ja että riittävän aikainen käännös juomis-
urassa tulee mahdolliseksi. "Raittusjärjestöjen toi-
minta voisi palvella tukimuotojen kehittämistä.
Lähimmäisvastuun muotojen kehittäminen tarjoai-
si suurkuluttajan perheelle ja läheisille myönteisiä
kokemuksia, jotka lisäävät myös muutoksen mah-
dollisuuksia. Käytännössä tämä voi merkitä esi-
merkiksi perheleiritoimintaa, avointa keskustelu-
ja koulutustoimintaa ja tukihenkilötoimintaa.
Raittiustoiminnan aktivointi voisi osittain tapah-
tua näitä toimintamuotoja kehittämällä, ja jonkin
verran myönteisiä kokemuksia onkin jo olemassa
työn perustaksi."

Kans anläkk e enä toimi.minen

Raittiusliike on monien muiden perinteisten kan-
santiikkeiden tavoin kokenut, miten vaikea on so-

peutua kansalaiselämän muutoksiin. Ongelmallista
on ollut eräänlaisena alkoholipolitiikan valtiollise-
na oppositiona toimiminen.

Raittiusjärjestöjen tavoitteena on kuitenkin laa-
jentaa toimintaansa, saada vähintää'n yksi toimiva
yhdistys joka kuntaan. Samalla on asetettu tavoit-
teeksi raittiusjärjestöjen alueellisen yhteistyön li-
sääminen.

Raittiustyötä ei tee yksistään raittiusliike, joten

raittiusjärjestöt ehkä etsivät uusia kannattajia ha-
keutumalla yhteistyöhön samoista tavoitteista
kiinnostuneiden ryhmien ja yksityisten ihmisten
kanssa. Toiminnan mittaamisessa ei silloin kannata
tuijottaa jäsenlukuihin vaan siihen, miten raittius-
järjestöjen aloitteet on kyetty organisoimaan toi-
minnaksi.

Kun alkoholittomien ympäristöjen kehittäminen
mm. Ruotsin tapaan tulee entistä enemmän keskus-

telun kohteeksi myös Suomessa, on raittiusjärjes-
töiIIä tilaisuus osoittaa aloitteellisuutensa. "Ja aina
tulee olemaan myös ihmisiä, jotka haluavat asettaa

itselleen raittiustavoitteen, mikä piirre tulee säily-
mään raittiusjärjestöjen työssä keskeisenä, sulke-
matta toiminnasta ihmisiä jotka muista kuin oma-

kohtaisista syistä ovat kiinnostuneita alkoholihait-
tojen ehkäisystä."

Raittiusliikkeen ajankohtaisuus riippuu paljolti
siitä, miten se pystyy mm. paikaliisten olojen poh-
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jalta synnyttämään keskustelua ja aloitteita. Toi-
saalta raittiusliikkeellä on mahdollisuus kehittää
mm. julkaisujaan yhteistyöfoorumiksi niille tahoil-
le, jotka tekevät sen kanssa samansuuntaista työtä.
Tällaista pyrkimystä on ollut mm. Raittiusviikon ja
Valtakunnallisten terveysmessujen välisessä koor-
dinoinnissa. Ehkä siihen olisi mahdollisuuksia
muussakin tiedotustoiminnassa, ilman että rait-
tiustyö menettäisi itsenäisyyttään ja omaleimai-
suuttaan.

Alk oh olip olättis en a u ai,kuttaj ana
toimi.minen

"Alkoholin kulutuksen vähentyminen tavoittee_
na yhdistää raittiustyön ja terveyspolitiikan tavoit_
teita. Samalla tavoite ilmaisee vaatimuksen valtion
harjoittaman alkoholipolitiikan kokonaisvaltaista_
misesta. Toisena keskeisenä vaatimuksena se ilmai_
see, että ehkäisevään työhön on panostettava alko_
holiongelmien korjaamisen tueksi. On selvää että
sama tavoite ilmaisee myös tarpeen edistää raittiu_
den osuutta kulttuurissamme.,,

Raittiusjärjestöt perustelevat kulutuksen vähen_
tymisen tavoitetta sillä, että nopea kulutuksen kas_
vu sekä muutti alkoholin merkitystä yhteiskunnas_
samme että lisäsi alkoholihaittoja huomattavasti.
Tarvitaan siis yleisesti hyväksytty tavoite täIlaisten
rakenteellisten muutosten vastapainoksi.

Yhtenä kulutusta vähentävänä toimenpiteenä
raittiusjärjestöissä nähdään keskioluen siirtäminen
Alkoon. "Keskioluella on sekä laissa että käytän_
nössä muista alkoholijuomista poikkeava erityis_
asema. On perusteltua että sen olemus alkoholijuo_
mana tehdään nykyistä selvemmäksi.,,

Keskioluen siirtämistä alkoholimyymälöihin aje_
taan, koska se koetaan helpoimmaksi tavaksi alen_
taa lyhyellä tähtäimellä alkoholin keskimääräistä
kulutusta. "Muutos voisi luoda pohjaa alkoholiolo_
jemme uudenlaiselle kehittämiselle, jos sillä olisi
Iaaja tuki takanaan. Ehkä sen avulla voidaan myös
vähentää päivittäistä, elimistöä rasittavaa, alkoho_
lin käyttöä sekä edistää raittiusasennetta nuorten
keskuudessa."

Tavoite ei ole suoraan toteutettavissa, mutta rait_
tiusjärjestöjen päättäjät katsovat, että jonkinlainen
sürtymävaihe olisi mahdollinen. Sen yhteydessä
näyttäisi mahdolliselta järjestää keskioluen myynti
siten, että sen erityisasema verrattuna muuhun aI_
koholin saatavuuteen vähenisi ja että se olisi aina
valvottua. Samalla ,,o1isi selvitettävä niitä keinoja,
joilla kulutusmuutoksen työllisyys- ja elinkeinopo_
Iiittisia vaikutuksia voidaan säädellä. Myös laitto_
man alkoholikaupan ehkäisemiseksi tarvitaan val_
misteluaikaa".

Yhteerused,on sijasta

1980-luvulla raittiustyötä tekevät monet muut-
kin kuin perinteellinen raittiusliike. Raittiusjärjes-
töissä tämä tunnutaan tiedostetun. Uusia toimin-
nan mahdollisuuksia etsitäEin. Ei ole tarpeen en-
nustaa edellä kuvailtujen argumenttien kestävyyt-
tä, jokainen voi tehdä niistä omat johtopäätöksen-
sä. Tässä on ollut tavoitteena kuvata liikehdintää,
jota raittiusjärjestötyössä näyttää tapahtuvan.

Kristian Äberg

Nuorten alkoholin käytön paisuttelu
pahentaa asiaa

Nuorten alkoholin käyttöä käsitellään julkisuu_
dessa milloin minkäkin esitelmän, seminaarin tai
lausunnon perusteella lähes päivittäin. Myös oma_
aloitteisille toimittajille aihe on herkullinen.
Useimmiten nuorille tehdään näissä "uutisissa,, ja
reportaaseissa vääryyttä ainakin kahdella tavalla.
Annetaan sellainen kuva, että kaikki nuoret juovat,
vieläpä varsin rajusti. Ja esitetään, että nuorten
aikoholin käyttö lisääntyy jatkuvasti.

Kuitenkin tiedämme jo kokemuksesta, että mis_
sään tapauksessa läheskään kaikki nuoret eivät
käytä alkoholia. Lisäksi nuorten terveystapatutki_
muksen (Ahlström 1982 a) yhteydessä saadut tulok_
set osoittavat, että alkoholia käyttävien nuorten
keskuudessa käyttötapa ei suinkaan aina ole raju ja
että kulutus ei kohta lähes smmeneen vuoteen ole
"jatkuvasti siirtynyt yhä nuorempiin ikäryhmiin ja
kasvanut".

Päinvastoin tilanne on viime vuosina huomatta_
vasti parantunut. Tätä osoittaa esim. se, että kun 14
vuotta täyttäneistä oli vuonna 1923 raittiita neljäs_
osa ja 16-vuotiaista k;rmmenesosa, oli vuosism_
menen lopulla l4-vuotiaista raittiita taas jo puolet
ja 16-vuotiaista neljäsosa. Myös alkoholijuomien,
erityisesti oluen, kokeiluikä on ?O-luvun loppupuo_
lella jEilleen huomattavasti kohonnut nuorimmissa
ikäryhmissä. Vuodelta 1981 olevat tuoreimmat tie_
dot osoittavat, että tilanne ei ole huonontunut vuo_
desta 1979.

Tilanteen parantuminen ei tietenkään tarkoita
sitä, etteikö nuorten alkoholin käytössä olisi epä-
kohtia. Niitä on enemmän kuin 50- ja 60-luvulla,
kuten aikuisväestönkin kohdalla. Myös verraten
pienessä nuorten joukossa käyttö lienee rajuuntu_
nut entistä näkyvämmäksi. Haittoja siis on ja nii_
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