
hänen vapauttaan rajaavat mm. kieltolain, raittius-
poliisin ja Turmiolan Tommin haamut, joita hän
vain hieman pystyy häätämään omasta ja muiden
alitajunnasta pois.

Riippuu työntekijästä itsestään, vetääkö ylleen
muiden tyrkyttämän rooliasun vai uskaltautuuko
uusille urille, tuntemattomaan. Juuri nyt tämän
voisi tehdä, koska useimmat muutkin aukovat ik-
kunoita. Mutta kestääkö kantti, kun tulisi ottaa
viilentävää etäisyyttä ulkopuolisten odotuksiin ja
niitä tukevaan ideologiaan? Miten ylittää arkiajat-
telu, miten olla avoin virtaavalle elämäIle, miten
jaksaa §sellä jatkuvasti? Miten osaisi analysoida
pyhiäkin peruspilareita historiallisissa ja yhteis-
kunnallisissa yhteyksissään? Ammatin tieteellistä-
minen tätä kuitenkin vaatisi.

Raittiussihteeri on ristitulessa. "Vain alkoholi ai-
heuttaa alkoholiongelmia", kuuluu tuolta. "Tee
työtä vain lasten ja nuorten parissa", sanotaan
täätlä. "Alä puhu keskioluen Alkoon vetämisestä",
kuuluu kolmas ääni. "Oletko itse juoppo, kun puo-
lustat holisteja?" kysyy neljäs. Pinnallisia arkiseli-
tyksiä on yritettävä ymmärtää. Niistä ei kuiten-
kaan ole muotoaan etsivän raittiustyön teoriaksi.

Yhd,essä, sgdämellä

Raittiustyön veturi tekee varrnaan viisaasti, kun
ottaa ihmisten arkisen elämäntavan työnsä Iäh-
teeksi. Kannattaa hyväksyä asiakkaansa ("kaikki
kansalaiset", sanoo lakil) semmoisinaan, myös tu-
pakoivina ja alkoholia käyttävinä. Se on turvalli-
nen lähtökohta avoimelle vuorovaikutukselle, jossa

kaikki ovat tietoisia ja aktiivisia subjekteja.
Yhdessä asiakkaittensa, työtovereittensa jne.

kanssa raittiussihteeri voi muuttaa ja muuttua.
Kuitenkin "muutos ilman rakkautta on väkival-
taa". Muistaa myös sopii, että elämäntavan haital-
lisia rutiineja murtamaan voi kutsua vain se, joka
jo itse on mukana toiminnassa, omia piintyneitä
ilmiselvyyksiään pohtimassa ja uutta kokeile-
ma§§a.

Yhdessä on avainsana. Koko raittiustyön mielek-

§4ys voi lopulta nousta yhteisestä työstä erilaisten
ihmisten kesken. On vain tämä yksi pallo, ja sille on
yhdessä taattava elämä, rauha. Ja on vain yksi
Suomi, niin raittiilIe, kohtuukäyttäjäIle kuin juo-
pollekin. Viinapulmiin ei ole viisastenkiveä. On
vain alkoholi ja ihminen ympäristöineen. Raittius-
sihteeri voisi stimuloida ympäristöä yrittämään.

Urpo Mönkkönen

Nlunetaan rutünit

Kuopion läänissä vietettiin helmikuuta Raittiina
helmikuuna. Kampanjan järjesti eri kansalaisjär-
jestöistä ja viranomaisista koostuva symppis-Iää-
nintoimikunta. Idea tähän toimintaan saatiin Kes-
ki-Suomen läänistä, jossa raitista helmikuuta on
vietetty jo kolmena edellisenä vuonna. Kokemukset
ovat olleet siellä myönteisiä.

Mitä sitten Raittiiseen helmikuuhun sisäItyi? Oli-
ko se jälleen yksi kampanja, jonka avulla raittiit
ahdistelevat alkoholinkäyttäjiä ja tupakoijia?
Kampanjan taustalla oli edellä mainitun Keski-
Suomen läänin esimerkin lisäksi ns. sosiaalinen ti-
laus. Toisin sanoen ihmiset ovat tä[ä hetkellä kiin-
nostuneita omista elämäntavoistaan ja terveydes-
tään. Merkkejä tästä on havaittavissa monilla ta-
hoilia.

Elämäntapojen muuttaminen ei ole kuitenkaan
helppoa. EIämä nyky-yhteiskunnassa urautuu hel-
posti rutiininomaiseksi puuhasteluksi. Tuntuu kuin
virta veisi mennessään. Edes keskusteleminen näis-
tä asioista ei tunnu onnistuvan. Varsinkin alkoho-
lin käytön kohdalla keskustelu urautuu helposti
tuttuihin ja turvallisiin kuvioihin.

Raittiin helmikuun tarkoituksena oli tarjota kai-
kille läänin asukkaille tilaisuus murtaa rutiineja
yhtä aikaa. Voi kokeilla muiden mukana, pystyykö
vielä hallitsemaan omaa elämäänsä, vai viekö virta
mukanaan. Lähtöajatuksena on, että rutiinien vai-
kutuksen huomaa todella vasta yrittäessään rikkoa
niitä. Tätä kautta asianomainen tulee tietoiseksi
niistä ja pystyy muuttamaan niitä, mikäIi haluaa.

Kuntien raittiuslautakunnat painattivat haastat-
telulomakkeita, joiden avulla saattoi haastaa myös
tuttaviaan mukaan. Keskeistä tässä kampanjassa
on juuri yksityisten ja yhteisöjen vapaaehtoinen
sitoutuminen viettämään raitista kuukautta.

Alkoholin käyttö ja siihen tiittyvät rutiinit olivat
kampanjassa keskeisessä asemassa, koska ne liitty-
vät nykyisin hyvin läheisesti sosiaaliseen kanssa-
käymiseen. Huumaavana aineena alkoholi edistää
myös urautumista. Helmikuun aikana voi kuiten-
kin murtaa myös muita rutiinejaan. Lähtökohtana
voisi pitää vaikka raittiuden määritelmää: terve,
Iuonnollinen ja myönteinen elämäntapa. Siis kaikki
rutiinit, jotka ovat terveydelle vaarallisia, ihmis-
Iuonnolle vieraita ja elämänvastaisia, ovat murta-
misen arvoisia. Jokainen tietenkin mää.rittelee
oman tilanteensa.

Alkoholin suurkuluttajalle Raitis helmikuu on
selvä haaste. Voi kokeilla, vieläkö voi eIää ilman
alkoholia. Samalla voi antaa maksalle lepokuukau-
den. Helmikuuta voi viettää vaikkapa maksankui-
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vatuskuukautena. Entä sitten ihmissuhteet? Onko
kanssakäymisen välineestä (atkoholista) tullut
kanssakäymisen koko sisäItö? Entä miksi kohtuu-
käyttäjän tulisi vaivautua? Eihän hänelle ole alko-
holista haittaa. Kyllä kohtuukäyttäjänkin on hyvä
testata silloin täIlöin, onko enää kohtuukäyttäjä,
sillä liukuminen suurkuluttajaksi tapahtuu usein
huomaamatta. Samalla voi testata, miten oma
käyttäytyminen vaikuttaa toisiin. Johtaako ns. si-
vistyneen alkoholin käytön ihannoiminen siihen,
että alkoholin käytöstä tulee ihmisen normaaliuden
mitta? Henkilöt, jotka eivät pysty kohtuukäyttöön
tai eivät halua ollenkaan käyttää alkoholia, leima-
taan poikkeaviksi. Jos näin on, se asettaa uusia
haasteita myös valistajille. Alkoholivalistushan pe-
rustuu nykyisin juuri sivistyneen alkoholin käytön
ihanteelle. Olisiko syytä siirtyä enemmän raittius-
valistukseen, joka nähdäkseni perustuu omillaan
toimeentulevan ihmisen ihanteelle.

Mitä tarjottavaa Raittiilla helmikuulla on sitten
absolutistille? Hän voi testata omaa suhdettaan al-
koholiin ja alkoholinkäyttäjiin. Sisättyykö niihin
jokin tunnelataus, joka ehkä eristää häntä muista
ihmisistä? Pyrkiikö hän esiintymään hyvin vahvana
ja tehokkaana samalla ehkä lannistaen tai kovetta-
en muita? Voiko omaa käytöstään muuttamalla vai-
kuttaa asiaan?

Entä miksi y,ritysten ja yhteisöjen tulisi osallis-
tua? Kaikkihan riippuu kuitenkin yksilöistä? Olisi
ehkä tarpeellista pohtia, onko näin. Samalla voitai-
siin pohtia edustamisen luonnetta ja merkitystä.
Onko edustustarjoilu vieraanvaraisuutta vai viha-
mielisyyttä? Ehkä tarjoilun tarkoituksena onkin
viedä vierailijalta arvostelukyky ja neuvottelutaito.
Entä onnistuuko yrityskuvan kirkastaminen, kun
kaikki edustavat samalla tavalla? Eikö omaperäi-
nen, isännän kulttuuriperinteet huomioon ottava
edustaminen jää parhaiten vierailijan mieleen. Esi-
merkiksi savolainen pitoperinne, miksi sitä ei hyö-
dynnetä omilla ehdoillamme? Keinotekoinen savo-
laisuuden ja yleismaailmallisuuden sekoittaminen
(kalakukko ja valkoviini, mykyrokka ja punaviiai)
herättänee ulkopuolisissa vain hymyilyä?

Keskeinen kysymys koko kampanjassa on ',Mikä
on minun suhteeni alkohotiin?,,. yksinkertainen,
mutta vaikea kysymys. Olisi paljon helpompi kes-
kustella toisten alkoholin käytöstä tai raittiussih-
teerin raittiudesta. Tähän asti raittius- ja alkoholi-
poliittinen keskustelu on kulkenut jäIkimmäistä
linjaa. Nyt on syytä etsiä uusia uria. Löytyisikö se
tältä Iinjalta?

Kun keskustellaan ihmisten tärkeimmistä asiois-
ta kuten minäkuvasta, hyväksytyksi tulemisesta,
vapaudesta yms., törmätään moniin ristiriitoihin.
Niitä ei voida kieltää, vaan ne on hyväksyttävä ja

yritettävä ratkaista. Tarvitaan siis dynaamista on-
gelmaratkaisumallia.

Tässä yhteydessä on syytä pohtia alkoholin käy-
tön merkitystä ongelman ratkaisussa. Onko se pa-
koreitti vai apuväline ratkaista ongelmia (wt. alko-
holi ahdistusta lievittävänä,'lääkkeenä', ).

Entä sisältyykö dynaaminen ongelmaratkaisu-
malli ny§iseen raittiusihanteeseen?

Nämä asiat ovat ajankohtaisia varmasti myös
helmikuun jäIkeen. EIetäEin yhdessä, erilaisina ja
puhutaan porukalla. Kyllä ne turhat rutiinit siitä
muuttuvat.

Tero Maksimainen

Krjailijat ja juominen

Korkea-asteisen luovuuden ja runsaan juomisen
on jo kauan oletettu kuuluvan yhteen. Vaikka tästä
lrytkennästä puhutaankin usein, on jäänyt perus-
teellisemmin selvittämättä, onko luovuuden ja al-
koholin käytön väliltä minkäänlaista suhdetta, ja
jos on, niin millainen se on.

Alkoholin haitoista kertova valistus korostaa
mielellään, että runsas juominen vähentää toimin-
nan tehokkuutta. Kuitenkin huomattava joukko
kirjailijoita (ja myös maalareita ja säveltäjiä) on
menestynyt taiteellisesti varsin hyvin, vaikka onkin
käyttänyt melkoisesti alkoholia.

Jo aivan alustava merkittävistä kirjailijoista
koottu lista, jossa ei ote millään tavoin pyritty kat-
tavuuteen, sisältää 50 nimeä. Listan suurimman
yksittäisen ryhmän muodostavat lgO0-luvun ame-
rikkalaiset kirjailijat. Tässä luettelossa on varmasti
myös sellaisia kirjailijoita, joiden vain kuvitellaan
juovan runsaasti, samoin kuin sellaisia, joiden al-
koholismista löytyy todisteita. Joka tapauksessa jo
pelkän lukumäärän perusteella tätä luetteloa on
pidettävä vaikuttavana. Aakkosjärjestyksessä se on
seuraavanlainen: W. H. Auden, Baudelaire, Bren-
dan Behan, John Berryman, James Boswell, Robert
Burns, Raymond Chandler, C. K. Chesterton, Cole-
ridge, E. E. Cummings, Errrest Dowson, William
Faulkner, Scott Fitzgerald, Dashiell Hammet, Er-
nest Hemingway, Hoffman, Samuel Johnson, James
Joyce, Jack Kerouac, Sinclair Lewis, Malcolm Low-
ry, Jack London, J. J. Marquand, Alfred de Musset,
Guy de Maupassant, Flann O'Brien, John O,Hara,

Artikkeli on julkaistu aiemmin nimellä Drinking and
creativity: a review on the alcoholism literature. British
Journal on Alcohol and Alcoholism 16 (19g1): 2. Suomen_
nettu lyhentäen kidoittajan luvalla.
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