
Voi, aoi aalistus!

Terveysvalistuksen olemuksesta kirjoitti Alkoholipoli-
tiikan numerossa 3/1988 Pertti Alasuutari, joka käsitteli
valistusta kulttuurin näkökulmasta. Kirjoitus synnytti
mielessäni lukuisia kysymyksiä ja kommentteja, joista nyt
esitän muutamia.

Alasuutari analysoi terveyskasvatusjulisteiden perus-
teella valistusta kulttuurisena ilmiönä. Hän pitää valis-
tuksen tärkeimpänä päämääränä biologisen terveyden
säilyttämistä, jotta ihmiset eläisivät pitempään. Hänen
mukaansa modernissa valtiollisessa terveyskasvatuksessa
on se vaara, että biologismi hämärtää kykymme ymmärtää
elämäntapaamme sen yhteiskunnallisissa vhteyksissä.
Näin siis tapojen ja tottumusten epäterveellisyys olisi
luonnontieteellisin periaattein mitattavissa. Niin ikään
yksilön haluttomuutta tai kyvyttömyyttä noudattaa ter-
veellisiksi määrirehyjä elintapoja pidettäisiin taureihin
verrattavana sairautena.

Alasuutarin maalailemat uhkat ovat varmasti olemas-
sa, mikäli ns. valtiollinen terveyskasr.atus todella on bi-
ologistista. Alasuutari väittää näin olevan, mutta ei todis-
ta väitettään. Virallisten asiakirjojen mukaan ten,eyskas-
vatuksen keskiössä näyttää nykyisin paremminkin olevan
elämän laadun parantaminen kuin sen määrän lisäämi-
nen.

Terveyskasvatuksen neuvottelukunnan mielestä ter-
veyden ymmärtäminen voimavaraksi siirtää terveyskas-
vatuksen painopisteen yksittäisiin tottumuksiin tai tapoi-
hin vaikuttamisesta ihmisen oman itsesäätelykyvyn vah-
vistamiseen. Terveystiedot eivät silloin muodosta ohjei-
den, neuvojen ja kieltojen normistoa, vaan yksilön tietoi-
sessa käytössä olevan "kartan", johon hän suhteuttaa
toimintojaan harkintansa mukaan. Tavoitteena on valin-
nan mahdollisuuksien lisääminen, ei niiden rajoittaminen
(Terveyskasvatuksen kehittämissuunnitelma vuosiksi
1984-88, l9B3; vrt. myös Terveyttä kaikille vuoteen
2000 mennessä, Suomen terveyspolitiikan pitkän aikavä-
lin tavoiteohjelma, 1986, ja Terveyskasvatukseen liittyviä
eettisiä näkökohtia, l986). Viralliset terveyskasvatuksen
tavoitteiden määrittelyt eivät tietenkään yksin osoita,
millaista terveyskasvatus todellisuudessa on, miten ihmi-
set sen kokevat ja mitä sillä saadaan aikaan. Virallisten
periaatteiden ohella on ilmeisesti olemassa julkilausu-
mattomiakin toiminnan lähtökohtia.

" S alatut " t arhoituks et

Alasuutarin mukaan terveyskasvatusta tehdään tai ai-
nakin ajatellaan tehtävän siitä lähtökohdasta, että hen-
gissä säilyminen on aate ylitse muiden. Kirjoituksesta ei
käy ilmi, mihin tällainen väite perustuu. Nähdäkseni
valikoituja terveyskasvatusjulisteita analysoimalla pysty-
tään vain osittain paljastamaan nykyisin toteutetun ter-
veyskasvatuksen "salattuja" periaatteita ja tavoitteita.

Ymmärtääksemme terveyskasvatuksen lähtökohtia
meidän on ensiksikin tunnettava viralliset, asiakirjoissa
julkilausutut terveyskasvatuksen järjestämistä ohjaavat
periaatteet, toiseksi epävirallisempi toiminnan todelli-
suus eli terveyskasvattajien arvomaailma ja työn käytän-

nöt, joista voidaan päätellä terveyskasvatustyötä tekevien
ihmisten omalle toiminnalleen asettamia lähtökohtia sekä
se, miten kasvatettavat itse asian kokevat. Kolmanneksi
olisi pystyttävä analysoimaan erilaisia niin terveyden-
huollossa, joukkoviestinnässä kuin muuallakin toteutetun
terveyskasvatuksen ja -valistuksen muotoja ja ilmenty-
miä. Neljänneksi olisi vähintäänkin mielenkiintoista tie-
tää, millaisia ovat ns. vastavalistuksen (terveyskasvatuk-
sen tavoitteita vastustavan vaikuttamisen) merkitykset
vallitsevalle terveellisyyden diskurssille ja millaisia ovat
sen "salatut" ja julkilausutut periaatteet ja pyrkimykset.
Lisäksi voisi pohtia, mikä on Matti Rimpelän ja Pertti
Hemänuksen esiin nostaman "uuden eliitin" rooli näissä
kysymyksissä (vrt. Hemänuksen kirjoitus, Alkoholipoli-
tiikka 4/1988).

Terue e llisyy den diskur s s it

Toinen kommenttini liittyy juuri pohdintoihin terveel-
lisyyden diskurssista. Alasuutari pitää terveysvalistuksen
kulttuurisena ilmentymänä teneellisen elämäntavan
muuttumista tyytiksi eli erilaisin merkein ja tavaroin
markkinoitavaksi terveysmuodiksi.

N,vt on kysyttävä, onko todella niin, että esimerkiksi
terveyskeskuksissa asiakkaille "myydään" terveellisyyttä
muoti-ilmiönä, vai syntyykö tämänlaatuinen terveellisyy-
den diskurssi ehkä jossakin muualla. Terveellisyyden tee-
maahan käyttävät tiedottamisessaan monet muutkin int-
ressipiirit kuin valistajat, esimerkiksi toimittajat ja mai-
nonnan ammattilaiset.

Mitkä tahot siis tekevät terveellisestä elämäntavasta
tvylin: terveydenhuoltohenkilöstö, terveysvalistajat, tuot-
teiden mainostajat ja markkinoijat, journalistit vai tutki-
jat? Terveellisyyden diskurssin valtavirta ei kai koostu
pelkästään valistajien fioita niitäkin on kovin monentyy-
lisiä) viesteistä, vaan ehkä enemmänkin mainosmaail-
man ja journalismin nostattamasta ten'e,vskeskustelusta.
Ruokamainonta esimerkiksi välittää makumielikuvien
ohella myös mielikuvia terveydestä. Samoin on laita va-
paa-ajan vaatteiden, kosmetiikan, lääkkeiden ja monien
muiden tuotteiden markkinoinnissa. Niin ikään journalis-
mi omien toimintatapojensa mukaisesti välittää ihmisille
käsityksiä terveellisyvdestä.

Ten'eellisyyden diskurssia eli sitä, miten terveysasiois-
ta puhutaan ja mihin julkisuudessa kiinnitetään huomi-
ota, ei juuri ole tutkittu. Niinpä Alasuutarin toteamus,
että "terueellisllden diskurssissa ihminen pelkistetään ko-
nceksi, elimistöksi, joka tulee pitää käynnissä niin kauan
kuin suinkin mahdollista", tuntuu kovin uskaliaalta.

Oma näkemvkseni terveellisyyden diskurssista on mie-
luumminkin sellainen, että siinä painottuvat ihmissuhde-
.kysymysten ohella nuoruuden, kauneuden ja onnellisuu-
den teemat,.jotka näkyvät erityisesti.juuri terveysteemoil-
la operoivassa mainonnassa. Ne taas liittyvät enemmän-
kin muihin arvoihin kuin hengissä säilymisen pyrkimyk-
seen ja ihmisen näkemiseen pelkästään moitteettomasti
toimivana elimistönä.

Terveellisyyden diskurssista puhuttaessa olisikin pyrit-
tävä erittelemään, mistä nimenomaisesta aladiskurssista
tai diskurssin lajista on kvsvmys: l) journalismista, 2)
mainonnasta vai 3) organisoidusta valistamisesta. .los
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keskitytään valistukseen, on muistettava, että ei ole ole-
massa vain yhtä valistusta ja 1,htä r,alistustl,yliä, vaan
useita teemoiltaan, tavoiltaan ja t,vyleiltään toisistaan
poikkeavia valistuksia.

Mikä sitten on teemoiltaan, tyyleiltään .ja tavoiltaan
dominoir,'aa valistusta ja mikä sen suhde on muihin ter-
veellisyl,den diskursseihin, onkin vielä kokonaan tutki-
matonta aluetta.

Pauliina Aarua

L aps ellista ide alismia

Tero Maksimainen yritti luoda "raittiustyön teoriaa"
tässä lehdessä (Alkoholipolitiikka 3/l9BB), mutta hän
näyttää juuttuneen vanhaan virteensä päihtymyksen ilo-
sanomasta: "päihtykää mutta älkää juoko". Maksimai-
nen kirjoittaa (s. 149): "Raittiustyön tavoitteena on siten
palauttaa ihmisille se elämän todellisuuden osa, joka nyt
on kanavoitu johonkin humalan toiseen todellisuuteen,
kaikki ne ilot ja surut, tuskat ja pelot, joilla ei ole koti-
paikkaoikeutta tässä kovien ihmisten harmaassa arkito-
dellisuudessa. Kun ihminen oppii hyväksymään pelkonsa
ja ahdistuksensa tasaveroisina ilon ja onnen rinnalla, ne
muuttuvat uhkista elämän voimavaroiksi."

Ei voi muuta sanoa kuin jessus! Psykoterapeutit ja
kaiken maailman ammattiauttaiat .ioutavat kortistoon,
kun raittiusväki ryhtyy toteuttamaan Maksimaisen ilosa-
nomaa! Ja lisäksi homman toteuttamiseksi näyttää riittä-
vän se, että ihmiset "tiedostavat" vieraantuneisuutensa ja
ongelmansa Maksimaisen esittämällä tavalla! Sen jälkeen
sitä sitten päihdytään elämästä ja muusta mukavastal

Kutsun tällaista ajattelutapaa "idealismiksi", jonka
määrittelen tässä hävyttömästi lapselliseksi haaveiluksi.
Se voitaisiin määritellä myös "romanttiseksi raittiustyön
teoriaksi", koska romantiikalla tarkoitetaan elämänkäsi-
tystä, joka tähdentää tunne-elämän merkitystä ja joka
todellisuutta vieroen viihtyy mielikuvituksessa. Maksi-
mainen on saanut tukea tamperelaisilta raittiustyötä
mestaroivilta yhteiskuntatieteilijöiltä Tapio Kirsiltä ja
Matti Piispalta (Alkoholipolitiikka 1/l9BB, s. 5l-54).
Kun kritikoin Jyväskylässä heille Maksimaisen "ilosano-
maa" epäkonkreettisuudesta, sain vastaukseksi: "Kyllä
idealismia tarvitaan". Kyllä kai, mutta kosketusta todel-
lisuuteen ei sentään pidä menettää!

"Tunneperäisestä älyllisyydestä"

Maksimainen asettaa väärällä tavalla tunteet .ja "kyl-
män" järjen vastakkain. Todellisuudessa kummankin
vastakohdat ovat tunteettomuus ja järjettömyys. .|ärjen
käyttö ja rationaalisuus eivät millään tavalla johda tun-
teettomuuteen, kuten Maksimainen vihjailee. Järki on
yksinkertaisesti menetelmä saada tietoa ajattelun avulla.
Näin saadun rationaalisen tiedon lisäksi tarvitaan toki
myös empiiristä tietoa. 'Järkevä on se, joka huolellisesti

.ia tarkasti tutkii.ia koettelee kaiken" (Marcus Aurelius).

Järjen osatehtävä voi olla myös keinojen keksiminen ne-
gatiivisten tunteiden vähentämiseksi. Kognitiivinen psy-

koterapia,.joka korostaa, että ihmisten tunteiden liikkeel-
le paneva voima on ajattelu ja että ajattelua muuttamalla
voidaan muuttaa tunnetiloja, sisältää menetelmiä .juuri
näiden negatiivisten tunteiden vähentämiseksi (a niiden
taustalla olevien irrationaalisten käsitysten poistamisek-
si); esimerkkinä mainittakoon Albert Ellisin RET-terapi-
aan liittlr'ä ABC-analyysi.

Mutta on väärin luulla, että näiden tunteiden vähene-
minen samalla vähentää niiden tunteiden voimaa, joita
järki ei tuomitse. Voidaan kuitenkin kysyä, tulisiko tun-
teiden hallita ihmisen elämää enemmän kuin harkinnan
ja logiikan. Antiikin filosofi Demokritos määritteli hyvin-
voinnin sielulliseksi terveydeksi, jossa järki hallitsee halu-

.ja ja intohimoja. Tämä on myös minun järjestykseni:
todellista tietoa saadaan vain tutkimalla ja ajattelemalla.
Tunteet ilman järkeä - järjen hallintaa - ovat sokeita;
elämä, joka on täynnä tunnetta, saattaa vääristää todelli-
suuden havaitsemista.

"Tunneperäinen älyllisyys" on käsitehirviö,jota ei tar-
vita. On itsestään selvää, että kognitiot ja emootiot liitty-
vät yhteen: kognitiiviseen toimintaan liittyy aina myös
emotionaalinen tekijä, emootioiden taustalla on kognitii-
vinen komponentti. Bertrand Russell onkin määritellyt
järjellisyyden sisäisenä sopusointuisuutena: ihmisluon-
non eri kerrostumat ja osatekijät toimivat sopusoinnussa
eivätkä ole lakkaamatta ristiriidassa keskenään. Tämä
edellyttää järjen hallintaa ja kontrollia, mutta ei tyranni-
aa. "Tunneperäisen älyllisyyden" käsite on yritys sala-
kuljettaa irrationalismia äIyllisyyteen. Neuvostoliittolai-
nen filosofi Evald Iljenkov on määritellyt älyn seuraavasti
(1985, l7): "Atytta tarkoitetaan tietoa hallita tietoja,
taitoa suhteuttaa ne laktoihin ja reaalisen elämän, objek-
tiivisen todellisuuden tapahtumiin, ja ennen kaikkea tai-
toa hankkiaja täydentää näitä tietoja itsenäisesti."

Mielesräni tämä määritelmä ei kaipaa mitään tunne-
momenttia. Myöskään arvoista puhuminen ei edellytä
sitä, koska niistä voidaan keskustella täysin rationaalises-
ti.

Realistinen käsitys raittiustyöstä

Keski-Suomen läänin raittiustyön työnohjauskoulu-
tuksen yhteydessä syntyi kollektiivisen pohdinnan tulok-
sena kaaviossa I esitetty käsitys raittiustyästä. Raittius-
työ on siinä esitelty erilaisten vaikuttamiskanavien kaut-
ta. Mielestäni tässä hahmotelmassa on ylitetty Tapio
Kirsin määrittelemän rationaalisen raittiusnäken-ryksen
rajat ja yhdistetty siihen järkeviä piirteitä kulttuurisesta
raittiusnäkemyksestä (ks. Kirsi i9BB, 53-54). Tieto

-asenne-kanavalla raittiustyöntekijä on tiedottaia ja va-
listaja. Tiedottajana hänen tehtävänsä on.jakaa mahdol-
lisimman objektiivista tietoa päihteistä ja tupakasta sekä

vleisemmin terveistä elämäntavoista. Tietoa tarjotaan
yksilöide n oman päätöksenteon aineksiksi ja tueksi. Tie-
dottamisen tulee olla ei-normatiivista. Valistajana rait-
tiustyöntgkijä puhuu ja toimii terveiden elämäntapojen
puolesta sekä \,astustaa tupakointia ja päihteiden liika- ja
r'äärinkäyttöä. Valistaminen on normatiivista eli arvoilla
varustavaa. Arvoja ei voida kuitenkaan johtaa tosiasiois-
ta (ns. Humen giljotiini); esimerkiksi siitä, että tupakointi
on vaarallista, ei loogisesti seuraa, että se on "paha" tai
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